






 

 




 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



m
َّ، وفقه من أحب من عباده احلمد هللا الذي نور بالعلم قلوب املؤمنني َّ

 واملرسـلني، والـصالة والـسالم عـىل يف الدين، وجعلهم من ورثـة األنبيـاء
بعوث رمحة للعاملني، نبينا وقدوتنا حممد، وعىل آله وصحبه ومـن تـبعهم امل

 :، أما بعدبإحسان إىل يوم الدين
ال فإن استنباط األحكام الرشعية من أدلتها مبني عىل ركنني رئيسني 

 فهم داللة اللفظ من الكتاب والـسنة،ُ التي هبا تاللغة العربية :يقوم إال هبام
 افهم كليات الرشيعة، والغايات التي تتجه إليهُا ت الرشيعة التي هبومقاصد
 .أحكامها

 : والناس جتاه هذين الركنني طرفان ووسط
يكـرتث ، وال يبالغ يف بناء األحكـام عـىل ظـاهر األلفـاظفمنهم من 

 .املقاصد الرشعيةب
 . األلفاظال يلتفت إىلواملقاصد، يبالغ يف بنائها عىل ومنهم من 

، ً عىل داللة األلفاظ واملقاصد معاحكامومنهم من يتوسط ويبني األ
 .بحيث ال خيل أحدمها باآلخر

وكام أن املنـاهج متعـددة يف فهـم كـالم الـشارع واسـتنباط األحكـام 
منه، فهي كذلك متفاوتة يف فهم كـالم املكلـف بـالنظر إىل لفظـه وقـصده، 

 .َّومن ثم تنزيل احلكم الرشعي عليه



 

 

 هـذا ون موضـوعرتت أن يكـوللتأصيل هلذا املوضوع ودراسته، اخـ
 :بعنوان - الذي هو يف األصل رسالة دكتوراه –الكتاب 

 .)تعارض  داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه والقواعد الفقهية(

تعارض لفظ الشارع وما يفهم دراسة  بىَعنُيأحدمها : وهو ذو شقني
 .)البحـث أصول الفقه يف عنـوان يمثله لفظوهذا ما (أنه املقصد الرشعي 

تعــارض لفــظ املكلــف القواعــد الفقهيــة املتعلقــة بدراســة ب ىَعنــُيوالثــاين 
 .)البحث القواعد الفقهية يف عنوان لفظمثله يوهذا ما (وقصده 

والتقــديم هلــذا املوضــوع يــستدعي بيــان أمهيتــه، وأســباب اختيــاره، 
 .ة، وخطة البحث، واملنهج املتبعوأهدافه، والدراسات السابق


 : املوضوع أمهية بارزة يف احلديث والقديمهلذا
استقاللية املقاصد يف إثبات ترى  ظهرت دعوات معارصة كثرية فقد
 واالســتغناء هبــا عــن النظــر يف النــصوص، والســيام أهنــا تتــسم ،األحكــام

وال جيـد !. ي تطورأ تامة مع بطواعيةبالعموم واالتساع، بحيث تتجاوب 
ٍّأي نص يظهر هلم م املقاصد عىل أصحاب هذه الدعوات غضاضة يف تقدي

جتديـد املقاصـد «: بل يرى بعـضهم! ضيق نطاقهايددها وأنه يعارضها وحي
 يكـون العمـل بـالنص نفسها، وفتح آفاق جديدة لالجتهـاد املعـارص، وأن

 .)١(!» عىل مكانه وزمانه املتقدمنيًالرشعي مقترصا

                                 
 .٥٨حممد عابد اجلابري، ص. إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص  لـ دوجهة نظر نحو ) ١(



 

 

؛ ألنـه يـسهل بـذلك كثـري مـن أهـل األهـواء د تعلق هبـذا الطـرحوق
، باسم املصلحة واحلاجة مرشوعةبأهنا  مثقافاهتأهوائهم ووصف كثري من 

 ! يشرتك يف إدراكهام املسلم وغري املسلمتنيلال
روا مـن املقاصـد، كام بالغ آخرون يف تعـاطفهم مـع النـصوص، فنفـ

ومجدوا عىل ظاهر النـصوص، وأفرغوهـا مـن مـضموهنا، وأتـوا بـاألقوال 
 .الشاذة التي يعوزها الفهم الصحيح ملراد الشارع من النص

 أمهية دراسـة هـذا املوضـوع دراسـة تظهر؛  من رواجاآلراءوملا هلذه 
إغالق املنافــذ التــي قــد يتــوهم مــن خالهلــا ُ موضــوعية، تعنــى بــتأصــيلية
ــا ــصوص واملقاصــدتع ــسو، ممــا رض الن ــا يناســب األهــواء قِّي ــار م  اختي

 الــذي َ الــصحيحَ إىل توظيــف املقاصــد التوظيــف، كــام هتــدفوالعواطــف
ً ينطلق من كوهنا مستفادة من النصوص، ومنـسجمة انـسجاما تامـا معهـا، 

ظرة افتقار وانقياد جيعلهـام وأن حسن توفيق املجتهد بينهام، ونظرته إليهام ن
 بتحقيق مصالح العبـاد احلقيقيـة ال الومهيـة، العاجلـة واآلجلـة ال كفيلني

 . اآلنية، ومواكبة التطور اإلجيايب ال السلبي
ــك مــن خــالليكــون و ــه العلــامء: ذل ــان املــنهج احلــق الــذي علي  بي

ًعا عـىل وجـه ال خيـل املتمثل يف إعامل املقاصد وداللة اللفظ مالراسخون، 
 الصور االستثنائية التي قد تند عن بيانوأيضا من خالل . أحدمها باآلخر

اإلطار العام للوقائع، وبيان مدى تأثري املقاصد يف تسديد االجتهـاد فيهـا، 
ــ  إىل هــذه الوقــائع مـن إعــادة ن املجتهــدينوضـوابط هــذا التــأثري، ممـا يمكِّ



 

 

 .)١(»لتجري الرشيعة عىل نظام واحد، ال اختالف فيه وال تناقض «؛نصاهبا
 . األولالقسمبّهذا ما يتعلق 

فتظهر أمهية ): وهو تعارض لفظ املكلف وقصده (: الثاينالقسمأما 
 :اًالتأصيل له يف القديم واحلديث أيض

أهم القواعـد املتعلقـة بـه،  بـفمن خالل اهتامم العلامء: أما يف القديم
وهـذه . »العربة يف العقـود للمقاصـد واملعـاين ال لأللفـاظ واملبـاين«: وهي

، أما عند بقية املذاهب، فتكون يف الغالب بصيغة احلنفيةعلامء صيغتها عند 
 .»هل العربة بصيغ العقود أو بمعانيها؟«: االستفهام

ــة شــيوعا فهــذه القاعــدة ــر القواعــد الفقهي ــه ًمــن أكث  يف كتــب الفق
واعده، بل من خالل تتبع مصادرها ومصادر القواعد اخلمس الكـربى وق

وحظ :يف كتب الفقـه وقواعـده  يف تلـك الكتـب أكثـر مـن ها أن حـضورـُل
ــس ــا عــدة ! حــضور أي قاعــدة مــن القواعــد اخلم ــى فيه ــك تبق ــع ذل وم

 :إشكاالت، حتتاج إىل بحث
 احلنفيةأن علامء املذاهب من غري : ومن مظاهر هذه اإلشكاالت •

ّ عىل أن املغلب هل هو ٌّوهذا مبني... :  ما يقولونًكثريا، عندما يعللون هبا
ــا،اللفــظ أو القــصد؟ ــم يرتكــون األمــر معلق  عــىل اخلــالف يف القاعــدة ً ث

 .فحسب
ــدما حتــدث عــن ) هـــ٧٧١ت (أن ابــن الــسبكي: ومــن مظاهرهــا • عن

                                 
      .٢/٢٩٧املوافقات،  )١(



 

 

َّفإنـه أشـكل عـيل  ...«:  حاالت تعارض رصيح اللفظ مع النيـة قـال عنـهإحدى
َّبحيث مل أحتص  .)١(» منه عىل يشءْلُ

ُّن يعد الذيأن احلنفية: ومن مظاهرها • َ  اون من أكثر املذاهب متسًكُ
هبذه القاعدة يقابلوهنا بقواعد أخرى ظاهرها التعارض معهـا، ومـن هـذه 

 :القواعد
 »دون املقصود العربة للملفوظ نصا «. 
 »يف الرشيعةٌ األحكام إىل األسباب الظاهرة أصلُإضافة «. 

 فتظهـر مـن خـالل اهـتامم ؛ يف العـرص احلـديثالقـسمأما أمهية هذا 
نظرية اإلرادة الظاهرة، ونظريـة اإلرادة : علامء القانون به، وهو ما يسمونه

إذ ليـه يف الواقـع القـضائي؛ الباطنة، وما هذا االهتامم إال ملـسيس احلاجـة إ
خـصمني يف عقـود مربمـة بـسبب االخـتالف يف  ما حيـصل نـزاع بـني ًكثريا

بحسب مدلوهلا الظاهر أو الباطن، وقـد يكـون هـذا االخـتالف : تفسريها
خمتلفـة عـن  لكون كل واحد منهم يتبنـى وجهـة نظـر ؛بني القضاة أنفسهم

 .اآلخروجهة نظر 
 .يـضة مستفبحاجـة إىل دراسـة تأصـيلية القـسما أن هذ: وهذا يعني

 املوضحة والضوابط العامة القواعدبيان : والذي يعنينا منه يف هذا البحث
 . لنظرية تعارض اللفظ والقصدامتدادأن ذلك بالنظر إىل ؛ ملعامله

                                 
 .     ١/٦٥ األشباه والنظائر، )١(



 

 


 : اليومما هلذا املوضوع من أمهية يف واقع كثري من املسلمني .١
يتعلق بمن تأثر بحضارة أجنبية، وما يعيـشه فيام سواء كان ذلك  •
 مـن مظـاهر تلـك احلـضارة ً مـن ضـعف؛ فرييـد أن يـصبغ كثـرياموناملسل

واملـصالح التـي   التي يفهمهـا،بصبغة اإلسالم، بدعوى أهنا حتقق املقاصد
 .َّيتوخاها
 - ًكثريا -ائي، وما حيصل فيه يتعلق بالواقع القضفيام أم كان ذلك   •

من نزاع بني اخلـصوم يف عقـود مربمـة؛ بـسبب االخـتالف يف تفـسري هـذه 
 العقود؛ أهو بحسب مدلوهلا الظاهر أو القصد منها؟

  .–ّ عىل حد علمي – هُ هذا املوضوع مل يسبق بحثكون .٢
 .ّ جيمع بني األصالة واجلدة واملعارصةكونه .٣
 ،أصـول الفقـه:  علوم تأصيلية؛ هـيةثالث يبحث أصالة يف كونه .٤

وال شك أن هذا التنـوع يف املـصادر .  الرشيعةمقاصدووالقواعد الفقهية، 
منطلقـا مـن مجيـع العلـوم فيه التأصيل يضفي بظالله عىل البحث، وجيعل 

الـنقص يف مادتـه يف أحـد العلـوم يمكـن أن  ، كـام جيعـل الرئيسةالتأصيلية
 .ّيكمل من اآلخر

تنامي الدعوات إىل التوسع يف املقاصد بمعـزل عـن النـصوص،  .٥
مما جيعل محاية النصوص والذود عن محى الرشيعة رضورة من الرضورات 

 .امللحة يف هذا العرص
 قـضية التعــارض بـني لفـظ املكلــف وقـصده مـن القــضايا كـون .٦



 

 

اخلالف يف جزئياهتا، ممـا يعنـي أهنـا يف حاجـة إىل دراسـة الشائكة التي كثر 
ً، والضوابط احلاكمة بدال من العامة بااللتفات إىل األسس«تأصيلية تعنى 

 .)١(»رصف اجلهود يف مناقشة اجلزئيات، وإقامة األدلة املتعارضة بشأهنا
لتعارض بني لفـظ املكلـف وقـصده مـن ومما يدل عىل أن قضية ا .٧

وجـود عـرشات : التـي حتتـاج إىل دراسـة رشعيـة تأصـيليةالقضايا املهمة، 
ومن يتأمل يف تراثنـا الـرشعي جيـد . الكتب القانونية يف هذه القضية بعينها

 .فيه الغنية والكفاية للتأصيل هلذه القضية


لـرشعية، املقاصـد ابيـان املـنهج احلـق يف التعامـل مـع األلفـاظ و .١
 .ّ، بحيث ال خيل أحدمها باآلخرًوذلك باالعتداد هبام معا

تعويـد املــسلم عــىل التعلــق بالنــصوص الــرشعية واالنقيــاد هلــا،  .٢
وعدم إمهاهلا أو التعسف يف تأويلها، وأنه ال تعـارض بينهـا وبـني املقاصـد 

 .الرشعية يف الواقع
 قصد الشارع، بيان أن النصوص الرشعية إنام جاءت للتعبري عن .٣

 . فقطإحدامهايف ال  يف الدنيا واآلخرة، العبادوقصده حتقيق مصالح 
 إنام اعتد هبا الشارع من حيث وضعها هو كذلك، املصالحبيان أن  .٤

َوكـل النظـرال من حيث وضعها املكلف؛ ألنه لو  ِ  فيهـا إىل املكلـف لتفاوتـت ُ
 .املصالح بتفاوت األفهام واألذواق

                                 
   .   ١٤١، صيعقوب الباحسني.  لشيخنا داألمور بمقاصدها:  قاعدة)١(



 

 

 .عة وكوهنا صاحلة لكل زمان ومكانبيان شمول هذه الرشي .٥
الــرد العمــيل عــىل دعــوى تقــديم املقاصــد عــىل النــصوص، مــن  .٦

مرتكزات املنهج احلق الذي يوفق بـني لفـظ الـشارع وقـصده، خالل بيان 
 وطـرق دفـع مـا قـد يظهـر ،وضوابط تأثري املقاصد يف العمل بداللة اللفظ

 .ن قصدهللمجتهد من تعارض بني داللة لفظ الشارع وما يفهم م
 والضوابط واألسس التي تعنى بتعـارض داللـة القواعدبيان  .٧

كثـري ِّحـل يف مـسامهة أن يكون يف هذه األسـس لفظ املكلف وقصده، و
خـتالف يف نتيجـة لال ،من اإلشكاالت التي حتصل يف الواقع القـضائي

  مدلوهلا الظاهر، أم القصد منها؟ أهو بحسب:تفسري العقود

  املتعلقــة باملوضــوع مل أجــد دراســةل البحــث يف املــصادرمــن خــال

تتعامـل مـع تعـارض داللـة اللفـظ أصولية أو مقاصدية أو تقعيدية فقهيـة 
والقصد عىل أنه نظرية شاملة ملا يتعلق بفهـم لفـظ الـشارع وقـصده الـذي 

، وكــذلك لفـظ املكلــف وقـصده، وغايــة مــا  ذاتـهيـستفاد مــن غـري اللفــظ
 :، دون أن جتمع بينهامالقسمنيل أحد هذين دراسات تتناو: وجدته

 فجل الدراسات املتعلقة بـه ينـصب اهتاممهـا عـىل :أما القسم األول
 لكيفيـة بنـاء ًمناقشة مبدأ تقديم املصلحة عىل النص، ومل أجد فيها تأصيال

ًاالجتهـاد عـىل اللفــظ واملقـصد معــا، عـىل وجـه ال خيــل أحـدمها بــاآلخر، 
ــذي يمثــل يف الواقــع رد ــىل دعــوى تقــديم املقا  عمليــا وال اصــد عــىل  ع

 .النصوص



 

 

وعند املقارنة بني هذا البحث والدراسات املـشار إليهـا، فـإن مـا يمثـل 
ًاهتامم هذه الدراسات يشكل مبحثا واحدا من مباحث القسم األول من هـذا  ً

تعنى بكيفية إحكـام العالقـة بـني النـصوص بقية مباحثه يف حني أن البحث، 
هذا هو الفـارق اجلـوهري بـني هـذا .  ال خيل أحدمها باآلخرواملقاصد بحيث

   . ًالبحث والدراسات السابقة، فضال عن االختالف التام يف تفاصيل اخلطة
 أوجه االختالف بني القـسم األول مـن هـذا البحـث أهموبعد بيان 

، مرتبـة الدراسـات هـذه أهـم ذكـروالدراسات السابقة املتعلقة به يناسب 
 :لتها به عىل النحو اآليتعىل حسب قوة ص

 .حفيظة بو كراع.  لـِ د،النص واملصلحة بني التطابق والتعارض .١
، قــدمت عــام أمحــد الريــسوين. د.وهــي رســالة دكتــوراه بــإرشاف أ

 يف معـة حممـد األولم إىل شعبة الدراسات اإلسالمية بجا٢٠٠٥ /٢٠٠٤
 . صفحة)٣٥٩(وجدة يف املغرب، وتقع يف 

وهـي دراسـة مستفيـضة يف مناقـشة دعـوى تقـديم املـصلحة عـىل 
ِّالنص؛ حيث قسمت  راء للحـديث عـن آمنهام الرسالة إىل بابني، األول ُ

ــدي ــنص يف الق ــصلحة وال ــارض امل ــائلني بتع ــتهمم واحلــديث، وأدالق  ل
والباب الثاين إلثبات تطابق النص واملصلحة، من ). ١٣٥ -٣٢من ص (

مناقشة املخالفني لذلك، وبيان وظيفة العقل والواقع : خالل مخسة فصول
ــصحابة ــوى معارضــة ال ــنص واملــصلحة، ورد دع  واألئمــة يف تطــابق ال

ة، وبيان أسباب توهم تعارض النص واملصلحة،  باسم املصلحَالنصوص
 ).  ٣٥٢ -١٣٦من ص . (ودرء دعوى تعارض النص واملصلحة



 

 

التعارض بني النص واملصلحة وكيفية دفعه، ألسامة سـامل أمحـد  .٢
 .جوارنة
ِّ صفحة، قد)١٦٥( بحث تكمييل يقع يف هيو تطلبات ًاستكامال مل«م ُ

درجــة املاجــستري يف الفقــه وأصــوله يف كليــة الدراســات احلــصول عــىل 
نمــر .  يف األردن، بــإرشاف د)١(» البيـتالفقهيـة والقانونيــة يف جامعــة آل

 .م٢٠٠١/٢٠٠٢، عام خشاشنة
 ٧١من ص (دفع التعارض بني النص واملصلحة   تكلم عن طرقوقد
ختـصيص الـنص باملـصلحة، :  وحرص الطرق يف طريقني مهـا،)١٢٧ إىل ص

 ١٢٨من ص (بني عالقة املصلحة باالجتهاد ، كام  باملصلحةوتفسري النص
 يف جعـــل املبحـــث األخـــري عـــن نظريـــة الطـــويفً، وأيـــضا )١٦٤إىل ص 

وذلك  ( يف مناقشة رأي الطويفنقل مجلة من آراء العلامءاملصلحة، وختمه ب
 ). ١٦٤إىل ص١٥٢من ص 

أنه يتناسـب مـع طبيعتـه وهـو أنـه بحـث وقارئ هذا البحث يلحظ 
 .تكمييل

 . النص، الواقع، املصلحة؛االجتهاد .٣
مـن صفحة من احلجم املتوسـط، مكـون ) ١٨٠(كتاب يقع يف و وه
 :بحثني

 ).٧٢ إىل ص ١١من ص  ( أمحد الريسوين.د.لـِ أ: األول

                                 
 .      كذا ورد عىل غالف الرسالة)١(



 

 

 ).١٣٩ إىل ص ٧٥من ص  (ملحمد مجال باروت: والثاين
وهذا الكتاب ليس املقصود منه الدراسة األصـولية املحكمـة، وإنـام 

وار وحماولة توصيل فكـرة كـل طـرف لآلخـر بـشكل خمتـرص قصد منه احل
وواضح بقصد تقريب وجهات النظر، لـذلك أثبـت عـىل غـالف الكتـاب 

ٌّخمتص ) وهو حممد باروت(كام أن الباحث الثاين ). ٍحوارات لقرن جديد(
 .باألدب والنقد وليس باألصول

 . أليمن عبد الرؤوف صالح،هأثر تعليل النص عىل داللت .٤
، وتقع  املاجستريدرجة رسالة مطبوعة نال هبا مؤلفها ذه الدراسةوه

ــق يف «صــفحة، وهــي ) ٢١١(يف  تبحــث يف نقــاط التقــاطع ونقــاط التواف
ـــِ  ) نظريــة املــصلحة(الــنص الــرشعي الواحــد، بــني مــا يمكــن تــسميتها ب

وهـذا . )١(»، وأثر ذلك عىل احلكم املستفاد من هذا الـنص)ية النصنظر(و
ًاملوضوع يشكل مطلبا واحد  .ا من هذا البحثً

حممـد .  لــِ د،قـه اإلسـالمي املرسلة وأثرهـا يف مرونـة الفالحاملص .٥
 .ركاب أمحد بو

اجــستري مــن كليــة  مطبوعــة نــال هبــا مؤلفهــا درجــة املوهــي رســالة
، وتقع يف مصطفى ديب البغا. هـ، بإرشاف د١٤١٤ بلبنان، عام األوزاعي

 .صفحة) ٥٨٢(
خــالل مفهومهــا، وهــي دراســة مستفيــضة للمــصلحة املرســلة مــن 

                                 
 .   ٧ وهذا ما خلص به الباحث  رسالته يف  هناية التقديم هلا ص )١(



 

 

وعند احلـديث عـن مرونتهـا . وحجيتها، وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي
 . تكلم عن احلكم عند خمالفتها لظاهر النصوص الظنية

ــالمية .٦ ــرشيعة اإلس ــصلحة يف ال ــوابط امل ـــِ د ،ض ــعيد . ل ــد س حمم
 .البوطي

 مـن جامعـة ؤلـف درجـة الـدكتوراهال هبـا امل رسالة مطبوعة نوهي
وتقــع يف ، اخلــالق هـــ بــإرشاف الــشيخ مــصطفى عبــد١٣٨٥األزهــر عــام 

 . صفحة)٤١٤(
ضـع وومناقشة القول بتقديم املـصلحة عـىل الـنص، وكان اهتاممه ب

 وضوع القسم األولضوابط العمل باملصلحة حيث ال يوجد نص، بينام م
 .ًهو حالة وجود النص واملقصد معامن هذا البحث 

هزاع بـن . ، لـِ دًحماوالت التجديد يف أصول الفقه دراسة وتقويام .٧
 .اهللا الغامدي عبد

، بـن عـيل سـري مبـاركيأمحد . د.بإرشاف شيخنا أوهي رسالة دكتوراه 
وتقع إىل قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة يف الرياض، ، هـ١٤٢٠قدمت عام 

 . صفحة)٧٦٥(يف 
 .وكان اهتاممه باستعراض حماوالت التجديد ودعواته يف أصول الفقه

كـل حماولـة أو «يف استهالله خلامتة الرسالة عـىل أن الباحث ّوقد نبه 
. )١(»لدراسة مستقلة، ومناقشة أكثر استفاضةدعوى تم التعرض هلا حتتاج 

بأن دراستها ضمن عرشات املحاوالت والدعاوى يف سـياق «وعلل ذلك 

                                 
 .     ٢/٧٥٦ حماوالت التجديد، )١(



 

 

الدراسات األصولية لـن يكـشف إال عـن بعـض جوانبهـا املتعلقـة بالفقـه 
 .)١(، ثم عاد وأكد ذلك يف األسطر األخرية من اخلامتة»وأصوله
اسـتجابة ) والقـصدتعـارض داللـة اللفـظ (أرجو أن يكون بحث و

هلذه املطالبة؛ إذ إنه ينصب عىل دراسة أهـم منطلـق ألكثـر تلـك الـدعاوى 
 .وهو التوسع يف استنباط األحكام من املقاصد

 . الدراسات املتعلقة بالقسم األولأهمهذا ما يتعلق ب
فقهيـة أو دراسـات  فغالب الدراسـات املتعلقـة بـه :أما القسم الثاين
جلانــب ، أمــا مــا يعنــى باقارنــة بالفقــه اإلســالميقانونيــة رصفــة أو مــع امل

 :ه دراستانأمه ف؛التقعيدي
 ،أللفـاظ واملبـاينل العربة يف العقود للمقاصـد واملعـاين ال :قاعدة .١

 .ِّلعيل بن محيد القريقري
ملعهد العايل  بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن باوهي

هــ، ويقـع يف ١٤٢٥ -١٤٢٤سعد اخلرايش، مقدم عام . للقضاء، بإرشاف د
 .صفحة) ١٣٨(

أهم قواعد تعارض لفـظ قاعدة واحدة، هي تكلم عن : وكام هو ظاهر
ليهـا َ كـام أنـه غلـب ع.املكلف مع قصده، ولكـن مل يـتكلم عـن بقيـة القواعـد

، بينام )١٣٦ىل ص  إ٧٩من ص (اجلانب التطبيقي؛ إذ يقارب نصف الدراسة 
 ).٧٨ إىل ٣٩من ص ( يقارب ثلث الدراسة اجلانب التأصييل

                                 
 .٢/٧٦٥حماوالت التجديد، :  انظر)١(



 

 

 .يعقوب الباحسني. األمور بمقاصدها لشيخنا د: قاعدة .٢
 إىل عرشة مباحث، والذي يتعلق منها هبـذا البحـث هـو اوقد قسمه

ويقـع ، ات مع رصيـح اللفـظاملبحث التاسع وهو تعارض املقاصد أو الني
 وقد ختمه ببيان رأيه ).١٤٤ إىل ص ١٢٩من ص (يف ست عرشة صفحة 

ــضوابط دون  يف املــسألة، كــام طالــب بدراســة هلــا تلتفــت إىل األســس وال
 .اجلزئيات

 هنـاك طائفـة كبـرية مـن الدراسـات هـاتني الدراسـتنيباإلضافة إىل 
ّ تعـد مـن الدراسـات الفقهية والقانونية تربـو عـىل العـرشين، وهـي وإن مل ُ

نه مما فإالسابقة يف املوضوع؛ لكوهنا يف غري أصول الفقه والقواعد الفقهية؛ 
ــاه ــداهنا: فيهــايــسرتعي االنتب ــا وبل ــك إال ، كثرهتــا وتعــدد أماكنه ــا ذل  وم

 .)١(للحاجة املاسة إليها يف الواقع القضائي

                                 
وملـا يف إبرازهـا مـن تأكيـد عـىل احلاجــة لدراسـة املوضـوع دراسـة أصـولية تقعيديـة؛ ناســب   )١(

 :راض أهم هذه الدراسات عىل النحو اآليتاستع
 .م١٩٦٤، عام دار النهضة العربيةنرشهتا . صويف أبو طالب. د. أبحاث يف مبدأ سلطان اإلرادة. ١
قـع يف ت بحـث فقهـي يوهـ. الكـريم زيـدان عبـد. د. أثر القصود يف الترصفات والعقود. ٢

 .جمموعة بحوث فقهية: أربع وعرشين صفحة، مطبوع ضمن كتاب
 . مرصمطبوعة يف. حممد نرص الدين زغلول. اإلرادة يف العمل القانوين وعيوهبا. ٣
رسـالة . الـسيد نـشأت إبـراهيم الـدريني. د. الرتايض وقوتـه يف عقـود املبـادالت املاليـة.  ٤

 .دكتوراه بكلية دار العلوم بالقاهرة
. وحيـد الـدين سـوارحممـد . د. التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسـالمي والقـانون الغـريب. ٥

 = .رسالة دكتوراه يف احلقوق من جامعة األزهر



 

 

                                 
رســالة دكتــوراه مــن . ولــيم ســليامن قــالده. د. التعبــري عــن اإلرادة يف القــانون املــرصي.  ٦ =

 .جامعة القاهرة
ــع . ٧ ــرصفات، التنظــيم القــانوين واإلجرائــي لرف دعــوى الــصورية ودعــوى عــدم نفــاذ الت

 .يع منشأة املعارف باإلسكندريةتوز. إبراهيم املنحي. الدعوتني
رسالة دكتوراه مـن . احلفيظ رواس قلعه جي عبد. د. سلطان اإلرادة يف الفقه اإلسالمي. ٨

 .جامعة القاهرة
ــه اإلســالمي. ٩ ــشكل يف الفق ــدين ســوار. د. ال ــد ال ــرشها . حممــد وحي ــد اإلدارة يف ن معه

 .الرياض
وهـي . العزيـز بـن حممـد اجلـزالني بـدع. الشكل يف الفقه اإلسالمي والقـانون املعـارص. ١٠

 .                               الدين سواروحيدحممد . بحث تكمييل يف معهد اإلدارة بإرشاف د
 .؛ دراسة مقارنة بني الـنظم القانونيـة الوضـعية والـرشيعة اإلسـالميةالشكلية القانونية. ١١
 مطبوعة بدار النهضة . الزقازيقرسالة دكتوراه يف جامعةأصلها  .حممد مجال عطية موسى.د

 .م١٩٩٤العربية بالقاهرة، عام 
 .م١٩٩٤ عام ةمطبوع. مجواين العينني. د. الصورية يف الرشيعة والقانون. ١٢
ــه . ١٣ ــة بالفق ــق، دراســة مقارن ــة والتطبي ــرصي بــني النظري ــدين امل ــانون امل الــصورية يف الق

 .لعربية بالقاهرةدار النهضة انرشهتا . أفت حممد محادر. د .اإلسالمي
احلميـد  عبـد. الـدين الدناصـوري ود املستـشار عـز. الصورية يف ضوء الفقه والقـضاء. ١٤

 .مطابع دار املعارفطبعتها . الشواريب
بحـث وهـي . خالد بن سعيد آل سهيل. الصورية يف عقود املعامالت يف الفقه والنظام. ١٥

 .تكمييل للامجستري من املعهد العايل للقضاء
أصـلها رسـالة . صـالح بـن عبـد العزيـز الغليقـة. د. غ العقـود يف الفقـه اإلسـالميصي. ١٦

 . هـ١٤٢٧ دار كنوز إشبيليا بالرياض، عام انرشهت. دكتوراه يف كلية الرشيعة بالرياض
طرق التعبري عن اإلرادة وأثره يف التـرصفات واملعـامالت اإلنـسانية، بـني الفقـه اإلسـالمي . ١٧

 .رسالة دكتوراه من جامعة األزهر. الغني إسامعيل إسامعيل عبد. د. والقانون الوضعي
 رسالة دكتوراه بدار العلـوم. حممد عيل بحر العلوم. د. عيوب اإلرادة يف الرشيعة اإلسالمية. ١٨

 = .بالقاهرة



 

 


 :ىل النحو اآليتيتكون البحث من مقدمة وثالثة أبواب وخامتة، ع

 ةـــــــــاملقدم
 :وتشمل )ناوهي التي بني يدي(

 االفتتاح بام يناسب. 
 ذكر عنوان املوضوع. 
 أمهية املوضوع وسبب اختياره. 
 أهداف البحث. 
 الدراسات السابقة. 
 خطة البحث. 
 منهج البحث. 

                                 
ــة واإلرادة الظــاهرة. ١٩ = . نجيــب أســعد عــودة. القــانون املــدين األردين بــني اإلرادة الباطن

 .جلامعة األردنيةرسالة ماجستري من ا
اين مبـدأ الرضـا يف العقـود، دراسـة مقارنـة يف الفقـه اإلسـالمي والقـانون املـدين الرومـ. ٢٠

 أصـلها . الـدين عـيل القـره داغـييعـيل حميـ. د. والفرنيس واإلنجليزي واملرصي والعراقي
 . هـ١٤٠٦، عام بريوت ب اإلسالميةدار البشائرنرشهتا  .رسالة دكتوراه

خليفـايت . مدى اعتداد القانون اجلزائري بمبدأ سلطان اإلرادة يف إنشاء العقود وتنفيذه. ٢١
 .رسالة ماجستري من جامعة اجلزائر. عبدالرمحن

نـارص بـن زيـد بـن نـارص . د. نظرية الشكل يف الفقه اإلسالمي وأثره يف العقـود املاليـة. ٢٢
 هــ، ونـرشهتا ١٤٢٥مطبوعـة عـام .  للقـضاءرسالة دكتوراه يف املعهد العـايلأصلها . الداود

 .دار كنوز إشبيليا بالرياض
      .م١٩٧٩ عام ةمطبوع. اهللا سامي عبد. د. نظرية الصورية. ٢٣



 

 


 :وفيه أربعة فصول


 :وفيه مبحثان
 .تعريف التعارض: املبحث األول
 .األلفاظ ذات الصلة بالتعارض، والفرق بينها وبينه: املبحث الثاين

 :وفيه أربعة مطالب
 .تعريف التنازع، والفرق بينه وبني التعارض: املطلب األول
 .تعريف االختالف، والفرق بينه وبني التعارض: املطلب الثاين

 .تعريف التناقض، والفرق بينه وبني التعارض:  الثالثاملطلب
.تعريف التعادل، والفرق بينه وبني التعارض: املطلب الرابع


 :وفيه ثالثة مباحث
 .تعريف الداللة: املبحث األول
 .أقسام الداللة: املبحث الثاين
.وأقسامها، الوضعيةاملراد بالداللة اللفظية : املبحث الثالث

 :وفيه مبحثان
 .حقيقة مقصد الشارع: املبحث األول

 :وفيه أربعة مطالب
 . مقصد الشارعتعريف: املطلب األول



 

 

 .أقسام مقصد الشارع:  املطلب الثاين
واملعنــى واملــراد والعلــة  ،الفــرق بــني مقــصد الــشارع:  الثالــثاملطلــب

 .واحلكمة واملصلحة
 .خالصة نظرية املقاصد: املطلب  الرابع
 .حقيقة قصد املكلف: املبحث الثاين
 :وفيه مطلبان
 .تعريف قصد املكلف: املطلب األول
 .النية واإلرادة والعزموالفرق بني قصد املكلف : املطلب الثاين

 :وفيه مبحثان
راد من التعارض بـني داللـة اللفـظ الـرشعي ومـا امل: املبحث األول

 .يفهم أنه املقصد الرشعي
.املراد من تعارض داللة لفظ املكلف وقصده: املبحث الثاين

 :ا وفصلنيًويتضمن متهيد







 :وفيه مخسة مباحث
ما تبنى عليه املقاصد الرشعية، وحكم االستدالل هبـا، : املبحث األول



 

 

 .وتقديمها عىل داللة األلفاظ الرشعية
 :مطالبوفيه أربعة 
 .قاصد عىل القول بتعليل األحكامبناء امل:  األولاملطلب
 .حكم االستدالل باملقاصد الرشعية:  الثايناملطلب
 .حكم تقديم املقصد الكيل عىل داللة اللفظ:  الثالثاملطلب
  .حكم تقديم املقصد اجلزئي عىل داللة اللفظ:  الرابعاملطلب

إثبات املقاصد الرشعية بطريـق صـحيح، وأثـر ذلـك : املبحث الثاين
 .وهم التعارض بينها وبني األدلة اجلزئيةيف منع ت

 :وفيه أربعة مطالب
 .صفات املجتهد املثبت للمقاصد: املطلب األول
 .ضوابط املقاصد الرشعية: املطلب الثاين
 .طرق إثبات املقاصد الرشعية: املطلب الثالث
أثـر إثبــات املقاصـد بطريــق صـحيح يف منــع تــوهم : املطلـب الرابــع
 .ألدلة اجلزئيةالتعارض بينها وبني ا
إثبات املصالح الرشعية من مصادرها املعتربة، وأثر : املبحث الثالث

 .ذلك يف منع توهم التعارض بينها وبني النصوص
 :وفيه مطلبان
 .املصادر األصلية: املطلب األول
 .املصادر التبعية: املطلب الثاين

بنــاء احلكــم الــرشعي عــىل املقــصد الكــيل والــدليل : املبحــث الرابــع



 

 

  .ا والقواعد املعينة عىل ذلكًجلزئي معا
أسس عمـل املجتهـد عنـد تعـارض داللـة اللفـظ :  اخلامساملبحث

 .املقصد الرشعيأنه الرشعي وما يفهم 
 :مطلبانوفيه 

أســس عمــل املجتهــد عنــد تعــارض داللــة اللفــظ :  األولاملطلــب
 . واجلزئياملقصد الرشعي الكيلأنه الرشعي وما يفهم 

املجتهـد عنـد تعـارض داللـة ألسس اخلاصة بعمـل ا:  الثايناملطلب
.املقصد الرشعي اجلزئيأنه اللفظ الرشعي وما يفهم 




فيه متهيد ومخسة مباحث: 
اعـاة هـو مر -يف اجلملـة  -واقع االستحـسان املعمـول بـه : التمهيد

 .الظروف الطارئة للمحافظة عىل مقاصد الرشيعة
 املتمثـل يف مراعـاة الـرضورةتـأثري املقـصد الـرشعي : املبحث األول

 .وضوابط ذلك الرشعي، اللفظيف العمل بداللة 
 :وفيه أربعة مطالب

 .حقيقة الرضورة: املطلب األول
 .اً  إثبات كون مراعاة الرضورة مقصدا رشعي:املطلب الثاين

 .ضوابط الرضورة: طلب الثالثامل
ــع ــرضورة يف العمــل : املطلــب الراب ــأثري مراعــاة ال أمثلــة تطبيقيــة لت



 

 

 .بداللة اللفظ الرشعي
يف املتمثـل يف مراعـاة احلاجـة  تـأثري املقـصد الـرشعي :املبحث الثاين

 .وضوابط ذلك الرشعي، اللفظالعمل بداللة 
 :وفيه أربعة مطالب

 .والفرق بينها وبني الرضورةحقيقة احلاجة، : املطلب األول
 .ا  رشعياًإثبات كون مراعاة احلاجة مقصد: املطلب الثاين
 .ضوابط احلاجة: املطلب الثالث
أمثلة تطبيقية لتأثري مراعاة احلاجـة يف العمـل بداللـة : املطلب الربع
 . اللفظ الرشعي

يف املتمثل يف حتقيـق املـصلحة  تأثري املقصد الرشعي :املبحث الثالث
 .وضوابط ذلك الرشعي، اللفظعمل بداللة ال

 :وفيه أربعة مطالب
 .حقيقة املصلحة: املطلب األول
 .ا  رشعياًإثبات كون حتقيق املصلحة مقصد: املطلب الثاين
 .ضوابط املصلحة الرشعية: املطلب الثالث
ــع ــل : املطلــب الراب ــأثري مراعــاة املــصلحة يف العم ــة لت أمثلــة تطبيقي
 . بداللة اللفظ الرشعي
مراعــاة الواقــع (املتمثــل يف تــأثري املقــصد الــرشعي : املبحــث الرابــع
 .وضوابط ذلك الرشعي، اللفظيف العمل بداللة ) عند تنزيل األحكام

 :وفيه متهيد وثالثة مطالب



 

 

 .املراد من مراعاة الواقع: التمهيد
 .حتقيق املناط اخلاص: املطلب األول
 .مراعاة املآالت: املطلب الثاين

 .مراعاة العرف: الثالثاملطلب 
تأثري املقـصد الـرشعي الـذي دلـت عليـه القـرائن : املبحث اخلامس

 .الصارفة يف تأويل اللفظ الرشعي وضوابط ذلك
 :وفيه أربعة مطالب

 .حقيقة الظاهر: املطلب األول
 .حقيقة التأويل: املطلب الثاين
 .رشوط التأويل: املطلب الثالث
تـأثري املقـصد الـرشعي الـذي دلـت أمثلـة تطبيقيـة ل: املطلب الرابـع

.عليه القرائن  الصارفة يف تأويل اللفظ الرشعي

 :وفيه متهيد وفصالن





 :وفيه ثالثة مباحث

 .القواعد املتعلقة بالعقود والدعاوى: املبحث األول
 :وفيه مخس قواعد
العــربة يف العقــود للمقاصــد واملعــاين ال لأللفــاظ «: القاعــدة األوىل



 

 

 .»واملباين
االعتبـار بحقيقـة العقـود ومقاصـدها التـي تـؤول «: القاعدة الثانية

 .»إليها، والتي قصدت هبا
 .» العربة للملفوظ نصا دون املقصود«: القاعدة الثالثة
مقـصود اخلـصمني : األصل أنه يعترب يف الدعاوى«: القاعدة الرابعة
 . »يف املنازعة دون الظاهر
 .»دليل اليشء يف األمور الباطنة يقوم مقامه«: القاعدة اخلامسة
 .القواعد املتعلقة باأليامن والطالق والعتاق: املبحث الثاين

 :وفيه مخس قواعد
 .»األيامن مبنية عىل األلفاظ ال عىل األغراض«: القاعدة األوىل
ــة ــدة الثاني ــم «: القاع ــام وتعم ــظ الع ــة يف اليمــني ختــصص اللف الني

 .»اخلاص
مقاصد اللفظ عـىل نيـة الالفـظ إال يف اليمـني عنـد «: القاعدة الثالثة

 .»القايض

ا، وعـىل نيـة ًاليمني عىل نية احلالف إن كان مظلوم«: القاعدة الرابعة
 .»اًاملستحلف إن كان ظامل

 .»اللفظ يف الطالق والعتاق يقام مقام املعنى«: القاعدة اخلامسة
 .عد أخرى متفرقةقوا: املبحث الثالث
 :وفيه سبع قواعد
 .»ال عربة للداللة يف مقابلة الترصيح«: القاعدة األوىل



 

 

 .»األصل املعاملة بنقيض القصد الفاسد«: القاعدة الثانية

 .»احلقيقة ترتك بداللة العادة«: القاعدة الثالثة

 لفظ ال جيوز دخـول املجـاز فيـه ال تـؤثر النيـة كل«: القاعدة الرابعة
 .»يف رصفه عن موضوعه

 .»إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز«: القاعدة اخلامسة

ــسادسة ــستعمل «: القاعــدة ال ــي م ــى حقيق ــه معن ــان ل ــظ إذا ك اللف
 .»ازيومعنى جمازي متعارف يرجح املعنى املج

 .»النية تعمل يف املحتمالت ال يف املوضوعات«: القاعدة السابعة
 


 
 :وفيه ثالثة مباحث

 . املتقدمنيضوابط العلامء: املبحث األول
 . والباحثني املعارصينضوابط العلامء: املبحث الثاين
.الضابط املختار ورشحه وتوجيهه: املبحث الثالث


 .وتتضمن أهم نتائج البحث واملقرتحات

 .قائمة املصادر
.فهرس املوضوعات



 

 


 :ويتضمن ثالثة أمور

 ويكـون عـىل ضـوء النقـاط .منهج الكتابـة يف املوضـوع ذاتـه: األول
 :اآلتية

 .استقراء مصادر املسألة، ومراجعها املتقدمة واملتأخرة .١
ــيلة يف كــل مــسألة  .٢ ــة عــىل املــصادر األص ــتامد عنــد الكتاب االع
 .بحسبها
 .التمهيد للمسألة بام يوضحها إن احتاج املقام لذلك .٣
 : يف دراسة التعريفاتملنهج اآليتاتباع ا .٤

اجلانـب الـرصيف، : ويتضمن اجلوانـب اآلتيـة: التعريف اللغوي .أ 
 .جانب االشتقاق، جانب املعنى اللغوي للفظ

 ويتضمن ذكـر أهـم تعريفـات العلـامء: التعريف االصطالحي .ب 
ريـف املختـار ورشحـه، وأقـرص ذلـك عـىل ًوصوال إىل التع، واملوازنة بينها

 اً به تعريفيتم التعريفالتعريفات الداخلة يف صلب البحث وما عدا ذلك 
 .ًموجزا
 .ذكر املناسبة بني التعريف اللغوي، والتعريف االصطالحي .ج 
 :يف بحث املسائل اخلالفيةاملنهج اآليت  اتباع .٥

 .عليهاحترير حمل اخلالف فيها إذا كان يف املسألة صور متفق    .أ 
ذكر األقوال يف املـسألة ومـن قـال بكـل قـول، ويكـون ترتيـب  .ب 

 .األقوال حسب طبيعة اخلالف يف كل مسألة



 

 

 .ذكر األدلة لكل قول، مع بيان وجه الداللة من الدليل .ج 
 عام ذكر ما يرد عىل الدليل من مناقشات واعرتاضات، واجلواب .د 

 .حيتاج إىل جواب
 .جيحترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الرت .هـ

أهو لفظي أم معنوي؟ وذكر مـا يرتتـب عليـه : ذكر نوع اخلالف . و 
 .ا من ثمرة عملية إن كان معنوي

 .ذكر سبب اخلالف يف املسألة، ما أمكن ذلك .ز 
العناية برضب األمثلة، مع احلرص عىل إضافة أمثلة جديدة غري  .٦

 .األمثلة املشهورة يف كتب األصول، مع توجيه ذلك
 معلومات البحـث بأسـلويب اخلـاص،  أن تكون كتابةعىلرص احل .٧

أي أن آخذ من املصادر باملعنى ال بالنص، ما مل يكن املقام يتطلب ذكر الكالم 
 .بنصه، فأذكره عىل ما هو عليه

ــل، أو  .٨ ــصب دلي ــرة، أو ن ــر فك ــه، يف تقري ــسبق ألهل ــرتاف بال االع
إلـخ، وذلــك بــذكره يف صــلب ... مناقـشته، أو رضب مثــال، أو تــرجيح رأي

 . يف اهلامش وإن مل أكن أخذته بلفظه اإلحالة عىل مصدرهالبحث، أو
 :منهج التعليق والتهميش، ويكون عىل ضوء النقاط اآلتية: الثاين
كتابة اآليات برسم املصحف مع بيان أرقـام اآليـات وعزوهـا  .١
 .)كـذا(مـن سـورة : (...) اآليـة رقـم : فإن كانت آية كاملة قلت؛لسورها

 ).كذا(من سورة (...) من اآلية رقم  :ا من آية قلتًوإن كانت جزء
 :يف ختريج األحاديث واآلثاراملنهج اآليت  اتباع .٢



 

 

 .يان من أخرج احلديث، أو األثر بلفظه الوارد يف البحثب .أ 
ّفإن مل أجد احلديث أو األثـر بلفظـه أخرجـه بنحـو اللفـظ الـوارد يف 

 .البحث
 .يف معناهأذكر ما ورد احلديث أو األثر بلفظه أو بنحوه فإن مل أجد 

 عىل مصدر احلديث أو األثر بذكر الكتاب والباب، حالةاإل .ب 
ا يف ًثــم بــذكر اجلــزء والــصفحة، ورقــم احلــديث أو األثــر إن كــان مــذكور

 .املصدر
إن كان احلديث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمها أكتفي بتخرجيه  .ج 
 .منهام

إن مل يكن يف أي منهام خرجته من املصادر األخرى املعتمدة، مع  .د 
 . فيهكر ما قاله أهل احلديثذ

 :يف عزو األشعار إىل مصادرهااملنهج اآليت  اتباع .٣
 .َّإن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه    .أ 
إن مل يكن له ديوان وثقت الشعر مما تيـرس مـن دواويـن األدب  .ب 
 .واللغة
 وعـدم اللجـوء وآرائهـم لكتـبهم مبـارشة، عزو نصوص العلامء .٤

 .للعزو بالواسطة إال عند تعذر الوقوف عىل األصل
توثيــق نــسبة األقــوال إىل املــذاهب مــن الكتــب املعتمــدة يف كــل  .٥
 .مذهب
 .توثيق املعاين اللغوية من معجامت اللغة املعتمدة .٦



 

 

 .معجامت اللغة باملادة، واجلزء والصفحةوتكون اإلحالة عىل 
توثيـــق املعـــاين االصـــطالحية الـــواردة يف البحـــث مـــن كتـــب  .٧

ــذا  ــه ه ــذي يتبع ــل الفــن ال ــب أه ــا، أو مــن كت ــصة هب املــصطلحات املخت
 .املصطلح
 البيــان اللغــوي ملــا يــرد يف البحــث مــن ألفــاظ غريبــة، والبيــان  .٨

 .ناالصطالحي ملا يرد فيه من اصطالحات حتتاج إىل بيا
 :يف ترمجة األعالماملنهج اآليت  اتباع .٩

 :أن تتضمن الرتمجة .أ 
 اسم العلم، ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك. 
 تأريخ مولده، ومكانه. 
 كونه حمدثا، أو فقيها، أو لغويشهرته، ك ً  .، واملذهب الفقهياً
 أهم مؤلفاته. 
 وفاته. 
 مصادر ترمجته. 

 ،)أ(ق ذكره يف فقـرة  باالختصار، مع وفائها بام سبالرتمجة تتسمأن  .ب 
 . الذي أكتب فيهوتقترص الرتمجة عىل األعالم غري املشهورين عند أهل العلم

  مصادر الرتمجة يف نوعها متناسبة مع اجلانب الذي برز فيهتكونأن  .ج 
 ، وهي قد تكون الفقهاءِّا فأركز يف ترمجته عىل كتب تراجمًالعامل؛ فإن كان فقيه

ــان حمــدث ــك، وإن ك ــا ذل ــأراعي فيه ــة ف ــراجم ًمذهبي ــأركز عــىل كتــب ت ا ف
 .وهكذا. املحدثني



 

 

 :يف التعريف بالفرقاملنهج اآليت  اتباع .١٠
 ة، واألسامء املرادفة لهذكر االسم املشهور للفرق. 
 نشأة الفرقة وأشهر رجاهلا. 
 ا يف ذلـك عـىل كتـب أصـحاهبا مـا ًآراؤها التي متيزهـا، معتمـد
 .أمكن ذلك
 اإلحالة إىل املـصدر يف حالـة النقـل منـه بـالنص بـذكر اسـمه تكون .١١

ا ًواجلزء والصفحة، ويف حالة النقـل بـاملعنى تكـون اإلحالـة بـذكر ذلـك مـسبوق
 .)...انظر: (بكلمة

 . ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة: األمر الثالث
 : فيه األمور اآلتيةوتراعى

العنايــة بــضبط األلفــاظ التــي يرتتــب عــىل عــدم ضــبطها يشء مــن  .١
 .الغموض، أو إحداث لبس

االعتنــاء بــصحة املكتــوب، وســالمته مــن الناحيــة اللغويــة،  .٢
 .تناسق الكالم، ورقي أسلوبهومراعاة حسن ، واإلمالئية، والنحوية

 .العناية بعالمات الرتقيم، ووضعها يف مواضعها الصحيحة .٣
االعتنــاء بانتقــاء حــرف الطباعــة يف العنــاوين، وصــلب املوضــوع،  .٤

، )١٨(ويكــون خــط الكتابــة للمــتن مقــاس ، واهلــوامش، وبــدايات األســطر
 ).١٤(واهلامش مقاس 

ما يتم وضع خ، إل... عند هناية كل مسألة، أو مطلب، أو مبحث .٥
 . من العالمات املميزةاالنتهاءيدل عىل 



 

 

 :يف إثبات النصوصاملنهج اآليت  اتباع .٦
:  اآليات القرآنية بـني قوسـني مميـزين، عـىل هـذا الـشكلوضع   .أ 

}....{ 
: األحاديث واآلثار بني قوسني مميزين، عىل هذا الشكلوضع  .ب 

))....(.( 
: الــشكلالنـصوص التـي نقلتهـا عـن غـريي، عـىل هـذا وضـع    .ج 

»....«. 
*  *  * 

وما من بحث إال تعرتيه صعوبات، ولست يف صـدد رسد هـذه هذا 
الصعوبات، ولكن من املناسـب إعطـاء القـارئ تـصورا عـن البحـث مـن 
خـالل اختيــار صــعوبة تتعلـق بطبيعــة املوضــوع، وصـعوبة أخــرى تتعلــق 

  :باملصادر
 مـــنأمـــا الـــصعوبة املتعلقـــة بطبيعـــة املوضـــوع فتتمثـــل يف كونـــه 

صــفاء يف حــال  إال ال تتجــاوب مــع الباحــثالتــي ِّاملتمنعــة املوضــوعات 
؛ فالبحــث إذا  - بعــد توفيــق اهللا تعــاىل–تــام للبحــثالنقطــاع االذهن والــ

ــه وأعطيتُأقبلــت ــ علي ــايت ُ ــه متكنــت مــن أن أشــغلوه أوىل أولوي أغلــب  ب
ا من املتعة ً أحاسييس وجعلني أعيش معه عاملَملك؛ ساعات اليوم الواحد

وزامحته يف سـاعات اليـوم الشواغل، بعض  وإذا شغلتني عنه .الستفادةوا
َّ، متنع عيل واستعىص وجعالواحد  وأومههـا بـأين أعمـل ،ني أخادع نفـيسلَّ

 .يف البحث، والواقع أين مل أبرح مكاين



 

 

 شــح املــصادر األصــلية يف :هــيوأمــا الــصعوبة املتعلقــة باملــصادر ف 
التعـارض وهـو ( جـوهر الرسـالة ، والذي يمثـل البحثالقسم األول من

 اسـتدعى قـدف؛ )املقـصد الـرشعي بني داللة اللفظ الرشعي وما يفهم أنـه
 يف البحث عن املادة العلميـة يف كثـري التوسع يف مجع املصادر، والتأينذلك 
والبحـث بـني ، ً؛ بحيث يـتم احلـرص عـىل اسـتعراض الكتـاب كـامالمنها

 مدة إعداد نصفهذا ما يزيد عىل وقد أخذ   له تعلق بالبحث،َّامالسطور ع
ُطول مدة البحـث واالسـتقراء فقـد خلـصت وعىل الرغم من . هذا القسم

 املوافقـاتكتـاب يف ز َّترتكـ التي تثري جوانـب هـذا القـسم املصادرأن إىل 
 املعلومـات ح، والكتب ذات الصلة به؛ وذلـك لـش)هـ٧٩٠ت (لشاطبيل

 - ه املوافقات، ولكـون الكتـب املتـأخرة عنـ كتابر املتقدمة عىليف املصاد
، فـإذا ه، وإما أن تبتعد عنـً إما أن تقرتب كثريا منه- منها والسيام املعارصة

اقرتبت ظهر فيها العمق والتأصيل للمقاصد التي ختدم عمليـة االجتهـاد، 
عــن وإذا ابتعــدت .  عــن نطــاق املوافقــات- يف اجلملــة -ولكنهــا مل ختــرج 

ُاملوافقات نحـت منحـا ثقافيـا، يعنـى بإظهـار حماسـن اإلسـالم وسـامحته،   ً
ُـ أن هذا حيريبوال . كني يف ذلكومناقشة املشكِّ ُّد مـن االسـتفادة منهـا يف َ

 .البحوث التأصيلية
عىل ما يرسه يل من إمتام الرسالة، وأشكره   àحـمد اهللا أ: ويف اخلتام

إحصاءها، فله احلمد ولـه الـشكر كـام  العىل نعمه التي ال نستطيع عدها و
ينبغي جلـالل وجهـه وعظـيم سـلطانه، زنـة عرشـه، ورضـا نفـسه، وعـدد 

 .خلقه، ومداد كلامته



 

 

ــشكر  ــه ال ّوإن أحــق مــن أوجــه إلي ــداي - àبعــد شــكر اهللا  -ّ َ وال
. )١(}  à: }V  U   T  S     R  Qًالكريامن؛ امتثاال لقولـه 

وأرفـع أكـف الـرضاعة عرفان باجلميـل، فأتوجه إليهام بالشكر اجلزيل، وال
 .)٢(}  ª  »  ¬          ®   ¯{: ً، داعيا بقوله àإىل اهللا 

  بن ن سليامنحممد ب: الشيخ فضيلة كام أقدم شكري اجلزيل إىل عمي 
مـا فتئـت فـضائله ذي  ال-ً سابقا  بالدمام قايض التمييز- آل سليامنحممد 

تغمـده برمحتـه وأسـكنه و، أجزل اهللا مثوبتـه، ونفـع بجهـوده، َّتتعاقب عيل
 .فسيح جناته

 فـإن يف مقـدمتهم شـيخي بحثَّعيل يف هذ التفضلني  باملشادةوعند اإل
رشفـت ، الـذي وأستاذي فضيلة األستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيل النملـة

 بـصامته عليـه ، مما جعـلبحث ثم اإلرشاف عىل ال،بإسناد اإلرشاد العلمي له
 ،وفـاءالشكر والـلـه منـي ف .ممتدة منذ كان فكرة، إىل أن اكتمل وهتيأ للمناقشة

 .الدعاءوالتقدير و
أمحـد بـن عبـداهللا . د.أ، لصاحبي الفضيلة، عضوي املناقشةوالشكر 
قيـامهام بمناقـشة هـذا البحـث، عـىل مـد الـيامين أمحد بن حم. الضوحيي، ود

 .وأسأل اهللا تعاىل أن جيزل هلام األجر واملثوبة
ثلــة  اإلســالمية، ممإلمــام حممــد بــن ســعودامعــة اموصــول جلالــشكر و

                                 
      .من سورة لقامن) ١٤(من اآلية رقم  )١(
      .من سورة اإلرساء) ٢٤(من اآلية رقم  )٢(



 

 

ّالقائمني عليها، عىل ما يقدمونه من خدمة للعلـم وطالبـه، أساتذهتا وبجميع 
 عقـدها، وأعــرق كلياهتـا، كليـة الـرشيعة العـامرة، ص بالذكر منهـا أوىلوأخ

 .عة لبالد احلرمني الرشيفنيًجعلها اهللا منارة للعلم، ومقصدا لطالبه، ورف
ًكل من أسدى إيل عونـا يف  و زوجتي وأوالديوال يفوتني أن أشكر ّ

 .شكر اهللا سعيهم، ومجعنا يف جنات النعيم. هذا البحثإمتام 
 هو جهد املقـل، فـام كـان فيـه مـن إن ما كتبته يف هذا البحث ف؛وبعد

صواب فمن توفيق اهللا، وأمحده عليه، وما كان فيه مـن خطـأ فمـن نفـيس، 
 .وأستغفر اهللا منه
ّ اهللا أن خيلــص أعاملنــا، ويعلمنــا مــا ينفعنــا، وينفعنــا بــام علمنــا، أســأل
ًوعمال صالـحا يرضـيه عنـا، ويرمحنـاًنافعا ًويزيـدنا علام  ، وخيـتم بالـصاحلات ً

وصـىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد، وعـىل آلـه وصـحبه، ومـن تـبعهم . آجالنا
 .بإحسان إىل يوم الدين
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 :الباب األول

 حقيقة تعارض داللة اللفظ والقصد
 


 







 

 

 

 



 

 



















 

 

 

 



 

 

 
 
 
 


 





 








 

 

 

 



 

 





َتعارض(التعارض مصدر  َ َ ُتعارض، يتعارض، : ، يقال)َ ََ ََ َ ََ ًتعارضا، َ ُ َ َ

ٌفهو متعارض ِ َ َ ٌوهذا متعارض فيه، وهو من باب التفا، ُ َ َُ عل الذي يقتيض َ
تشاركا يف : تعارض الشيئان، أي: ؛ فإذا قيل)١(املشاركة بني فاعلني فأكثر
 .التعارض الذي حدث بينهام

 ابـن قـال كـام -ومادة هذه الكلمـة، وهـي العـني والـراء والـضاد 
 ٌبناء تكثر فروعـه، وهـي مـع كثرهتـا ترجـع إىل« : -) هـ٣٩٥ت (فارس

ُأصل واحد، وهو العرض الذي خيالف الطول ْ َ«)٢(. 
ٍ هلـذه املـادة عـدة معـان، والـذي هيـم منهـا يف وقد ذكر أهل اللغـة َّ

 :هذا البحث ما يأيت
ــع .١ ــيشء، يعــرض، واعــرتض«: يقــال: املن رض ال َع ُ َ ــ ََ ُ َانتــصب : َِ

ًومنع وصار عارضا، كاخلشبة  املنتصبة يف النهر والطريق ونحوهـا متنـع َ
 .)٣(»السالكني سلوكها

                                 
 .١/٩٩، عرضب، مادة فية ابن احلاجرشح شا:  انظر) ١(
؛ ٧/١٦٥، ؛ لـــسان العـــرب٣/١٠٨٣الــصحاح، : ؛ وانظـــر٧٥٤ املقــاييس يف اللغـــة، ص) ٢(

س، ؛ تـاج العـروس مـن جـواهر القـامو٨٣٢؛ القاموس املحيط، ص٢/٥١املصباح املنري، 
 يف أصـل قد تعقب ابـن فـارس) تاج العروس(ً ــ علام بأن صاحب ٤٢٢، ٣٩٢، ١٨/٣٩١

 .   عرضمجيعهم مادة . ٢/٥٩٤ ــ؛ املعجم الوسيط، عرضمادة 
 =؛ ٣/١٠٨٤؛ الـصحاح، ١٨٤، ١٧٩، ١٧٨، ٧/١٦٧: ، وانظر منـه٧/١٦٨،   لسان العرب)٣(



 

 

ًعـــارض الـــيشء بالـــيشء معارضـــة«: يقـــال: املقابلـــة .٢ َ ََ قابلـــه، : َ
ُأي قابلته: ُوعارضت كتايب بكتابه ُ«)١(. 

َإذا أتيـت إليـه مثـل مـا أتـى «عارضته ما صـنع : تقول: املامثلة .٣
َّإليك، ومنه اشتقت املعارضة، وهـذا هـو القيـاس، َ كـأن عـرض الـيشء ُ ْ َّ

ْالذي يفعله مثل عرض اليشء الذي أتاه ُ ُُ«)٢(.  
ُوهناك معان أخر كثـرية ذكرهـا أهـل اللغـة َ ُ أمههـا ممـا لـه ولكـن ، ٍ

التعـارض يف  املعاين الثالثة املذكورة، وعـىل هـذا ف هبذا البحث هوصلة
 .التامنع والتقابل والتامثل: اللغة بمعنى

 
~ ~ ~ 

 

                                 
ــــاموس املحـــيط، ص = ـــري، ٨٣٤، ٨٣٣الق ـــصباح املن ــــ ٢/٥١؛ امل ـــروس، ٥٢ ـ ـــاج الع ؛ ت

 .عرضمجيعهم مادة . ٢/٥٩٣؛ املعجم الوسيط، ٤١٥، ١٨/٤٠٨
املقـاييس يف اللغـة، ؛ ٣/١٠٨٧؛ الـصحاح، ٧/١٧٩: ؛ وانظـر منـه٧/١٦٧،  لسان العـرب) ١(

 .عرضمجيعهم مادة . ١٨/٤١٩؛ تاج العروس، ٨٣٤؛ القاموس املحيط، ص٧٥٥ص
؛ ٨٣٤؛ القـاموس املحـيط، ص٧/١٨٦، لسان العرب: ؛ وانظر٧٥٥املقاييس يف اللغة، ص) ٢(

 .عرضمجيعهم مادة . ١٨/٤٢٠تاج العروس، 



 

 





باب ال يكاد خيلو منه كتـاب مـن كتـب األصـوليني، وقـد ) التعارض(

؛ )١(أثنائهـاجعله كثري منهم لصيق الصلة بمباحث األدلة، فبحثه عقبهـا أو يف 
 . بينهاٌّ ظاهريٌبالنظر إىل أنه تعارض

؛ بـالنظر إىل )٢(كام اختار بعضهم احلديث عنه بعد مباحث االجتهـاد
أنه يكون يف نظر املجتهد، فهو الذي يعرض له التعارض، وجيتهد يف دفعه 

                                 
 : حال أكثر الكتب األصوليةوهذا) ١(

؛ تقـــويم األدلـة، ٢/٤١، )املـشهور بأصـول اجلـصــــاص(الفصــــول يف األصــــول : انظر 
كـشف : ورشحـه) املـشهور بــأصول البـزدوي(؛ كنز الوصول إىل معرفة األصـول ٢١٤ص

ــشهو(؛ متهيــد الفــصول يف األصــول ٣/١٦٠األرسار،  ـــأصول الرسخــيسامل ؛ ٢/١٢، )ر ب
؛ املحـصول للــرازي، ٥١٤، ٤٨٣؛ بـذل النظـر يف األصـول، ص٢/٩٦١ميـزان األصـول، 

؛ املغنـي ٤١٧؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٢/٧٨١؛ املنهاج ورشحه لألصـفهاين، ٢/٤٣٤
؛ الفــائق، ٢/١٢٠فــتح الغفــار، : ؛ املنــار ورشحــه١/٣٧٩ورشحــه كالمهــا للخبــازي، 

تـشنيف : ؛ مجـع اجلوامـع ورشحـه٢/١٠٢؛ التنقيح ورشحيه التوضيح والتلويح، ٤/٣٦٩
ــاة الوصــول ورشحهــا٦/١٠٨؛ البحــر املحــيط، ٣/٤٧٤املــسامع،  مــرآة األصــول : ؛ مرق

؛ نــرش ٢/١٨٩فـواتح الرمحـوت، : ؛ مـسلم الثبــوت ورشحـه٢/٣٧٠وحاشـية األزمـريي، 
 .٢/٢٦٧البنود، 

؛ هنايـة ٤/٢٤٥؛ اإلحكـام لآلمـدي، ٣/١٠٢٨؛ روضة الناظر، ٢/٣٩٢املستصفى، : انظر) ٢(
؛ رشح خمتـرص ٢/٦٩٥، )املشهور ببـديع النظـام(الوصول إىل علم األصول البن الساعايت 

؛ ٤/١٥٨١؛ أصــول الفقــه البــن مفلــح، ٤٦٢؛ تقريــب الوصــول، ص٣/٦٧٣الروضــة، 
 .٢/٣٧١؛ إرشاد الفحول، ٤/٥٩٩؛ رشح الكوكب املنري، ٨/٤١١٩التحبري، 



 

 

ًعرضا يف مواضـع متفرقـة ) التعارض( هذا باإلضافة إىل استعامهلم لفظ -
 .-من كتبهم 
ــ ــاوهلم هلــذا البــاب غالبــا مــا ينــصب اهــتاممهم عــىل طــرق وعن ُّد تن ً
 :الرتجيح
 .)١(ًهلذا فإن منهم من يعرض صفحا عن تعريف التعارض •
ومنهم مـن يفـرسه بلفـظ آخـر أو يـستعيض عنـه بـذلك اللفـظ؛  •

ـــاقض ـــظ التن ـــادل)٢(كلف ، أو )٤(، أو التخـــالف أو االخـــتالف)٣(، أو التع
 .)٧(لتقابل، أو ا)٦(، أو التامنع)٥(التنايف

                                 
؛ ٤/٢٥١؛ اإلحكـام لآلمـدي، ٢/٤٣٤؛ املحصول، ١١٦٧، فقرة ٢/٧٤١الربهان، : انظر) ١(

ــن املحــصول،  ــصول، ص٢/٩٦٢احلاصــل م ــيح الف ــائق، ٤١٧؛ رشح تنق ؛ ٤/٣٦٩؛ الف
 .، حيث تكلموا عن باب التعارض ومل يبدؤه بالتعريف٣/٤٧٤تشنيف املسامع، 

؛ ١٥١٩، فقـــرة ٨٧٩؛ ١٢٣٨، فقـــرة ٢/٧٧٤؛ الربهـــان، ٨٦٠، ٢/٨٤١، املعتمـــد: انظــر) ٢(
؛ الوصـــول إىل األصـــول البـــن برهـــان، ٣٩٥، ٣٩٣، ٢٢٦، ١٤٠، ٢/١٣٩املستـــصفى، 

 .٩٧؛ قواعد األصول ومعاقد الفصول، ص٣/١٠٢٩؛ روضة الناظر، ٢/٣٣٤
؛ مجع اجلوامـع ٢/٤٣٤؛ املحصول للرازي، ٥/٣٧ع األدلة، ؛ قواط٢/٨٥٣، املعتمد: انظر) ٣(

؛ املنهـاج ٢/٣٥٧؛ ورشح املحـىل مـع حاشـية البنـاين، ٣/٤٧٤تشنيف املـسامع، : ورشحيه
 .٦/١٧١؛ وتيسري الوصول، ٢/٧٨١رشح األصفهاين، : ورشحيه

؛ ٢٦١؛ املقدمة يف األصول البـن القـصار، ص٣٤٢، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١الرسالة، ص: انظر) ٤(
 .٢/٩٩ح املحىل جلمع اجلوامع وحاشية البناين، رش

؛ العـدة، ١٢٣٨، فقـرة ٢/٧٧٤؛ الربهـان، ٢/٨٤١، ٣٨٩، ٣٣٩، ١/٢٧٦، املعتمد: انظر) ٥(
 .٥١٤؛ بذل النظر، ص٢/٦١

 .١/٣٨٨، املعتمد: انظر) ٦(
 .٢/٣٣٤؛ الوصول إىل األصول البن برهان، ١٤٠٨، فقرة ٢/٨٤٠الربهان، : انظر) ٧(



 

 

وهذا كله أقرب ما يكون لتفسريه باملعنى اللغوي أو التعبري عنه 
 .بمرادفه لغة

ِّكام أن من األصوليني من يعرف التعارض بتعريف اصطالحي،  •
قد يقرتب من املعنى اللغوي، وقد يضيف إليـه بعـض القيـود التـي يراهـا 

 احلجــج خيالفــه فيهــا غــريه؛ كجعلــه بــنييف حــني ّتبــني حقيقــة التعــارض، 
بـني : ، أو يطلق ويقول)٢()أي األدلة الظنية(، أو بني األمارات )١(املتساوية
 .)٥( أو األمرين)٤(، أو بني الشيئني)٣(األدلة

) التعارض(مع مالحظة أهنم يف الواقع العميل يستخدمون لفظ  •
يف مواضع أخرى ليست من قبيل التعـارض بـني األدلـة؛ كالتعـارض بـني 

 ، أو بـــني الـــدالالت أو مـــا خيـــل)٧(جـــوه الرتجـــيح، أو بـــني و)٦(العلـــل
                                 

ــزدوي: انظــر) ١( ؛ ٢/١٢، ؛ أصــول الرسخــيس٣/١٦٢كــشف األرسار، :  ورشحــهأصــول الب
 .٣٣٠إفاضة األنوار، ص: ؛ املنار ورشحه١/٣٧٩املغني مع رشحه للخبازي، 

 .٢/٣٧١؛ إرشاد الفحول، ٢/٩٧١هناية السول، : انظر )٢(
؛ ٤/١٥٨١؛ أصول الفقه البن مفلح، ٦٩٦ ــ ٢/٦٩٥هناية الوصول البن الساعايت، : انظر) ٣(

؛ التحريـر ٣/٢التقريـر والتحبـري، : ؛ التحريـر البـن اهلـامم ورشحـه٦/١٠٩البحر املحيط، 
 .٤/٦٠٥نري، ؛ رشح الكوكب امل٨/٤١٢٦التحبري، : للمرداوي ورشحه

 .٢/٢٧٣اإلهباج، : انظر) ٤(
 .٢/٦٥٤هناية السول، : انظر) ٥(
، ١٣٤٧، فقـرة ٢/٨١٩؛ الربهـان، ٢/٨٤١، ؛ املعتمد٢/٣٢٧الفصول للجصاص، : انظر) ٦(

 .٥/١٣٥؛ البحر املحيط، ٢/٣٩٣؛ املستصفى، ١٣٥١، فقرة ٨٢١
؛ ٢/٢٦٢، ؛ أصـول الرسخـيس٤/١٦٤كـشف األرسار، :  ورشحـهأصـول البـزدوي: انظـر) ٧(

 =: ؛ التنقـــيح ورشحيـــه٢/٢٢٤؛ املغنـــي ورشحـــه للخبـــازي، ٢/١٠٣١ميــزان األصـــول، 



 

 

 أو أقـوال املجتهـد ، أو بـني أقـوال املجتهـدين)٢(ّ، أو بني البينـات)١(بالفهم
، أو بني املـصالح، )٥(، أو بني القواعد)٤(، أو بني اجلرح والتعديل)٣(الواحد

، )٧(، أو بني النص اجلزئي والقاعـدة الكليـة)٦(ًنهام معاأو بني املفاسد، أو بي
ّأو غـري ذلـك وقـل مـن يلتفـت يف تعريـف ... )٨(أو بني األلفاظ واملقاصـد

 .التعارض إىل تناوله جلميع هذه االستعامالت رصاحة
                                 

ّ؛ مـسلم ٣/٣١التقريـر والتحبـري، : ؛ التحرير ورشحه١١٥ ــ ٢/١١٤التوضيح والتلويح،  =
 .٢/٢٠٩فواتح الرمحوت، : وت ورشحهالثب

؛ ورشح ١/٣٧٥الـرساج الوهـاج، : ؛ املنهـاج ورشوحـه١/٢٢٦، أصـول الرسخـيس: انظر) ١(
؛ املغنـي ١٢٥ ــ ١٢١؛ رشح تنقيح الفصول، ص١/٣٢٢؛ واإلهباج، ١/٢٥٩األصفهاين، 

ــازي،  ــاءاين، ١/٢٠٧ورشحــه للخب ــي للق ــار ورشوحــه٢/٥٣٥؛ رشح املغن ــشف : ؛ املن ك
 .٣٢٦ ــ  ٤/٣٢٥؛ وجامع األرسار، ١/٢١١األرسار ورشح نور األنوار، 

 .٤/٢١٩؛ املوافقات، ٦/١١٢؛ البحر املحيط، ٤٨٦؛ التبرصة، ص٢/٦٨٣، املعتمد:  انظر)٢(
ــزدوي: انظــر) ٣( ؛ وهنايــة الــسول، ٣/٢٠٢اإلهبــاج، : ؛ املنهــاج ورشحيــه٣/٤١٩، أصــول الب

 .٢٧٣، ٢/٢٧٢؛ نرش البنود، ٤/٢١٨؛ املوافقات، ٢/٩٦٧
؛ روضــة ١/١٦٣؛ املستـصفى، ٣/٢٠١كـشف األرسار، :  ورشحــهأصـول البـزدوي: انظـر) ٤(

؛ مـــسلم الثبـــوت ٢/٦٥؛ رشح العـــضد، ٢/٩٩؛ اإلحكـــام لآلمـــدي، ١/٣٩٨النـــاظر، 
 .٢/١٥٤فواتح الرمحوت، : ورشحه

 .٦/١١٢البحر املحيط، : انظر) ٥(
ـــصفى، : انظـــر) ٦( ؛ ٣/٩؛ املوافقـــات، ١٨٤، ٣/١٨٢؛ اإلهبـــاج، ١٧٩، ١٧٨، ١/١٧٧املست

 .٥/٢١٣البحر املحيط، 
 .٣/٦املوافقات، :  انظر)٧(
؛ جممـوع فتـاوى ٦٩٣ص؛ إحكام األحكـام ال بـن دقيـق العيـد، ٨٠شفاء الغليل، ص: انظر) ٨(

؛ أعالم ١١٢؛  االختيارات العلمية لشيخ اإلسالم، ص٣٠/١١٢،  ابن تيميةشيخ اإلسالم
 .١/٦٢املوافقات، ؛ ٣/٩٧املوقعني، 



 

 

ويطول بنا الكـالم ويـضيق بنـا املقـام يف تتبـع تعريفـات األصـوليني 
 مـن املناسـب تـصنيفها واسـتعراض للتعارض، وبيان ما قيـل فيهـا، لكـن
إذ بالتأمـل يف التعريفـات يلحـظ أن . أمهها وبيان وجهة نظر الباحث فيهـا

 :هو مدى قرهبا من املعنى اللغويالفارق اجلوهري بينها 
 .فمنها ما ال يكاد خيرج عن املعنى اللغوي •
ً ومنها ما أضيفت إليه بعض القيود التي جتعله تعريفا اصطالحيا  •
 .َّ أخص من املعنى اللغوي مستقال

 :وبيان ذلك، مع ذكر أهم التعريفات واملوازنة بينها عىل النحو اآليت
 

 .التعريفات التي ال تكاد خترج عن املعنى اللغوي: الصنف األول
 .»تقابل الدليلني عىل سبيل املامنعة« .١

ــري مــن األصــوليني، مــنهم أمحــد بــن  ــف كث وقــد اختــار هــذا التعري
، )٢()هـــ٧٦٣ت  (، وابــن مفلــح احلنــبيل)١()هـــ٦٩٤ت( احلنفــي الـساعايت

 .)٤( وغريهم)٣()هـ٧٩٤ت (والزركيش الشافعي
باملقارنة بينه وبني املعنى اللغوي يتضح أنه ال يكـاد خيـرج عنـه؛ إذ و

، ومها ذاهتـام وردا يف املعنـى )املامنعة(و) التقابل(اللفظان الرئيسان فيه مها 
                                 

 .٦٩٦ ــ ٢/٦٩٥، )املشهور ببديع النظام( األصول يف هناية الوصول إىل علم) ١(
 .٤/١٥٨١يف أصوله، ) ٢(
 .٦/١٠٩يف البحر املحيط، ) ٣(
؛ حاشـية البنـاين ٤/٦٠٥؛ رشح الكوكب املنري، ٨/٤١٢٦التحبري، : التحرير ورشحه: انظر) ٤(

 .٢/٩٩عىل رشح املحيل جلمع اجلوامع، 



 

 

فهــي بيـان ملجــال التعــارض عنــد ) الــدليلني(، أمــا زيــادة لفـظ )١(اللغـوي
تعريـف املـذكور ًاألصوليني، وهو كونه بني األدلة غالبا، وهـذا ال خيـرج ال

وإنـام ممـا ) التعـارض(ِعن معناه اللغوي؛ ألن هذا املعنى مل يـأت مـن لفـظ 
 :أضيف إليه

تقـابال عـىل سـبيل : فمعنـى ذلـك) َتعارض الـدليالن: (فإذا قيل -
 .املامنعة

تقابلتـا : فمعنـى ذلـك) تعارضت املادتان النظاميتان: (وإذا قيل -
 .عىل سبيل املامنعة

فمعنــى ذلــك ) كبتــان يف طريــق ضــيقتعارضــت املر: (وإذا قيــل -
 .وهكذا... تقابلتا عىل سبيل املامنعة

إىل ) هـــ٤٣٠ت ( احلنفــيولعـل هــذا هـو الــذي حــدا بـأيب زيــد الـدبويس
تفـسري املعارضـة عنـده يف التعريف املذكور بـالنظر إىل أن ) الدليلني(إغفال لفظ 

 .)٢(هو نفسه معناها لغة
أن األصـوليني يـستخدمون لفـظ : ومما يؤكد ذلك من جهـة أخـرى

ــاب  ــس ب ــارض والرتجــيح(التعــارض يف نف َيف جمــاالت أخــر غــري ) التع َ
... التعارض بني األدلة؛ كتعارض املرجحات، وتعارض اجلرح والتعديل

ِفضال عن االستخدامات األخر يف بقية األ َ  .بواب األصوليةً
                                 

 .٤٥املطلب األول من هذه الرسالة، ص: انظر) ١(
املامنعــة عــىل ســبيل : أمـا املعارضــة فتفــسريها: ؛ حيــث قــال٢١٤تقــويم األدلــة، ص: انظـر) ٢(

 .املقابلة



 

 

مـنهام ] كـل[التعارض بني شيئني هو تقابلهام عىل وجه يمنع « .٢
 .»مقتىض صاحبه

ــف ابــن الــسبكي ، وهــو ذاتــه )١()هـــ٧٧١ت ( الــشافعيوهــذا تعري
ــف  ــشافعي اإلســنويتعري ـــ٧٧٢ت( ال ــد )٢()ه ــرين بي ــه اســتبدل األم  أن
 .بالشيئني

والتعبري بالشيئني أو األمرين أشمل من التعبري بالدليلني؛ هلـذا فهـو 
عىل وجه يمنع كل منهام مقتـىض «: وزيادة عبارة. ّأعم من التعريف األول

الواردة يف التعريف األول، »  املامنعةعىل سبيل«هي تفسري لعبارة » صاحبه
وهذا يعني أنه وإن كان أوضح من التعريف األول بيد أنه يـشرتك معـه يف 

 .كونه ال يكاد خيرج عن املعنى اللغوي
 .»ٍّاقتضاء كل من دليلني عدم مقتىض اآلخر« .٣

وهـو تفـسري . )٣()هـ٨٦١ت  ( احلنفيوهذا تعريف الكامل ابن اهلامم
 التـي متثـل معنـاه لغـة؛ هلـذا قـال تلميـذه ابـن أمـري احلـاج) التامنـع(لكلمة 

وفيـه املعنـى اللغـوي كـام هـو « : -رشة  عقب التعريف مبا-) هـ٨٧٩ت(
 . )٤(»ظاهر

                                 
 .٢/٢٧٣يف اإلهباج يف رشح املنهاج، ) ١(
 .٢/٦٥٤يف هناية السول، ) ٢(
؛ وقريب ٣/١٣٦تحرير، ؛ وتيسري ال٣/٢التقرير والتحبري، : يف التحرير املطبوع من رشحيه) ٣(

 .٢/٣٧١منه تعريف صاحب مرقاة الوصول املطبوع مع حاشية األزمريي، 
 .٣/٢التقرير والتحبري، ) ٤(



 

 

 .»عىل منايف ما يدل عليه اآلخر] أي الدليلني[أن يدل كل منهام « .٤
، وهـو )١ ()هــ١٢٣٣ت ( املـالكي الـشنقيطيوهذا تعريف العلـوي

؛ هلذا يقـال فيـه )التامنع( لكلمة ًايتفق مع التعريف السابق يف كوهنام تفسري
، بيـنام )يـدل(ّبيد أن له مزية هي أن األخـري عـرب بكلمـة . ما قيل يف السابق

لفظ ) االقتضاء( أوىل؛ ألن ، وتعبري العلوي)اقتضاء(ّ عرب بكلمة ابن اهلامم
مشرتك يأيت بمعنى الداللة، ويـأيت بمعنـى الطلـب، ومـع أن الـسياق يـدل 

َّعىل أن املقصود به الداللة، فإن الترصيح هبا أوىل؛ لئال يتوهم أن ا ملقـصود ُ
 .)٢(باالقتضاء الطلب

ًالتامنع بني األدلة الرشعية مطلقا، بحيث يقتيض أحدمها عدم ما « .٥
 .»يقتضيه اآلخر

، وهو من أوائـل مـن بحـث )٣(وهذا تعريف عبد اللطيف الربزنجي
 .وأشهرهمالتعارض من املعارصين، 
، ومل يـذكر معـه لفـظ )التامنـع(كتفـى بلفـظ أنـه ا: ومن مزايا تعريفـه

؛ ألن التامنــع هــو ألــصق املعــاين - كــام يف التعــريفني األولــني -) التقابــل(
اللغوية بام نحن فيه؛ ألنه متى حـصل التامنـع حـصل التقابـل وال بـد، أمـا 

يفهـم مـن لفـظ ) التقابـل(التقابل فقد ينتج عنه متانع وقد ال ينـتج، ثـم إن 
                                 

 .٢/٢٦٧يف نرش البنود عىل مراقي السعود، ) ١(
 .َّوقد مر توضيح ذلك يف اهلامش قبل السابق) ٢(
تعـارض : بـو املكـارم يف كتابـهعبد احلميـد أ. د.؛ كام قال به أ١/٢٣يف التعارض والرتجيح، ) ٣(

 .١٣األدلة الرشعية والرتجيح عند األصوليني، ص



 

 

لتامنع ال حيصل إال بالتقابل، وذكر امللزوم الذي تنبني عليه ؛ ألن ا)التامنع(
حقيقة التعارض يغني عن الترصيح بالالزم، والسيام يف التعريفـات التـي 

 .تستدعي االختصار
 .يرد عليه ما ورد عىل التعريف األول) بني األدلة الرشعية: (وقوله 

ــل تأ) ًمطلقــا(أمــا زيــادة  كيــد فلــيس فيهــا تأســيس ملعنــى جديــد، ب
 ).بني األدلة الرشعية(لإلطالق يف قوله 

فهي تفسري ) بحيث يقتيض أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر(أما زيادة 
 .الواردة يف أول التعريف، وليس فيها معنى جديد) التامنع(لكلمة 

) أحدمها(هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ضمري التثنية يف قوله 
وليست مثنى، فكان من املناسـب أن وهي مجع ) األدلة الرشعية(يعود إىل 

 .أحدها: يقال
وبناء عىل ما سبق يؤول التعريف إىل أن التعارض هو التامنع، وهذا ذاته 

 !املعنى اللغوي
أنــه لــيس فيهــا جديــد عــىل املعنــى : واحلاصــل مــن هــذه التعريفــات

سوى بيان ما حيصل فيـه التعـارض، وهـو ) وهو التقابل والتامنع(اللغوي 
 ...يلني أو شيئني أو أمرين، أو تفسري التقابل أو التامنعكونه بني دل

ولعل هذا التقارب بني هذه التعريفات واملعنـى اللغـوي هـو الـذي 
يفرس إحجام كثري من األصـوليني عـن إيـراد تعريـف اصـطالحي مـستقل 

 .)١(ًللتعارض أو االكتفاء بتفسريه بلفظ آخر؛ إيضاحا فحسب
                                 

 . ٤٨َّوقد مر توثيق ذلك يف بداية هذا املطلب ص) ١(



 

 

 .ي أخص من املعنى اللغويالتعريفات التي ه: الصنف الثاين
، ومـن أمههـا ويدخل حتت هذا الصنف أكثر تعريفات علامء احلنفية

 :تعريفان
تقابل احلجتني عـىل الـسواء، ال مزيـة ألحـدمها يف «: التعريف األول

 .»حكمني متضادين
عـىل أنـه ركـن ) هـ٤٨٢ت  (هذا التعريف ذكره أبو احلسن البزدوي

َّ، لكن عده آخـرون )٢(، ووافقه عىل ذلك مجع من علامء احلنفية)١(املعارضة
ً، أو ذكروا تعريفا للتعـارض قريبـا مـن لفـظ البـزدوي)٣(ًتعريفا للتعارض ً 

 .فيه إشكال حيتاج إىل بسطوكونه ركن التعارض، أو تعريفها .  )٤(املذكور
 يف َّثــم إن هــذا التعريــف هــو الــذي ينطلــق منــه أكثــر علــامء احلنفيــة

                                 
 .٣/١٦٢، )املشهور بأصول البزدوي(يف كنز الوصول إىل معرفة األصول ) ١(
؛ الـوايف يف أصـول ٢/٨٧؛ املنار ورشحه رشح نور األنوار، ٢/١٢، أصول الرسخيس: انظر) ٢(

 .٣/١١٣٦الفقه للسغناقي، 
حممد . د.؛ التعارض والرتجيح عند األصوليني لـِ أ٣/١٦١كشف األرسار للبخاري، : انظر) ٣(

عبداحلميـد . د.عية والرتجـيح عنـد األصـوليني لــِ أ؛ تعارض األدلة الرش٣١احلفناوي، ص
. ؛ تعارض األقوال واألفعال وحتقيق كتاب تفـصيل اإلمجـال لــِ د١١ ــ  ١٠أبو املكارم، ص

؛ تعارض األدلـة الـرشعية مـن الكتـاب والـسنة والرتجـيح ٦٤ ــ ٦٣عبدالرمحن املطري، ص
؛ ضوابط الرتجيح عنـد ٢٠؛ أدلة الترشيع املتعارضة، ص١٢ ــ ١١، صحممد وفا. بينها لـِ د

. د.؛ تعارض أدلة الترشيع وطرق التخلص منـه لــ أ٣٣وقوع التعارض لبنيونس الويل، ص
 . ١٩ ــ ١٨محدي صبح طه، ص

 .٢/٨٨؛ كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار، ٢٢٤املغني للخبازي، ص: انظر) ٤(



 

 

 يرد ً، فمن املناسب أيضا رشحه، وبيان ما يمكن أن)١(تعريفهم للمعارضة
عليه مـن اعرتاضـات، واالسـتغناء بـذلك عـن ذكـر كثـري مـن التعريفـات 

ِاألخر املشاهبة له، وذلك عىل النحو اآليت َ: 
 :رشح التعريف: أوال

ّ جنس يف التعريف يشمل أي تقابل، سـواء كـان جمـرد تقابـل :تقابل َّ
من غري متانع وتضاد، أم مـع التامنـع والتـضاد، وسـواء كـان بـني األدلـة أم 

 ...ها، وسواء كان يف احلكم أم يف الذاتغري
واحلجة يراد هبـا كـل مـا أوصـلنا إىل .  قيد أول يف التعريف:احلجتني

وهذا يـشمل اآليـة ، معرفة ما رشعه اهللا تعاىل من أحكامه ولزمنا العمل به
: ، أو بعبـارة أخـرى)٢()الذي هـو االستـصحاب(والدليل والعلة، واحلال 

 .)٣(يةيشمل األدلة القطعية والظن
، أو ّفخرج بذلك ما لو كان التقابل بني ما ال حيتج به، كأقوال العلامء

 ...ِّالبينات
                                 

 اسـامن ـــ فـيام يظهـر ـــ، ومهـا عىل التعارض هو السائد يف كتـب احلنفيـة) املعارضة(وإطالق ) ١(
ككتـايب مـسلم ) (التعـارض(ملسمى واحد؛ بدليل ورود الرتمجـة للبـاب يف بعـض كتـبهم بــ 

ًاللفظني معـا ، وألهنم قد يعربون عن املعنـى بـ)٢/١٨٩فواتح الرمحوت، : الثبوت ورشحه
، )تقـويم األدلـة(ما جاء يف بداية باب املعارضة من كتاب : يف سياق واحد، ومن أمثلة ذلك

إال أنا جهلنا اآلخرة؛ فيثبت ... ملا كانت املعارضة ال تثبت إال بالرتدد: فإن قيل: ٢١٤ص
 .التعارض

 .١/٢٧٧، أصول الرسخيس: ً؛ وانظر أيضا١٥، ١٣تقويم األدلة، ص: انظر) ٢(
 .٢/١٨٩فواتح الرمحوت، : انظر) ٣(



 

 

ٍ قيد ثان يفيد أن احلجتني جيب أن تكونـا متـساويتني يف :عىل السواء
ا قطعي ، فخرج بذلك ما لو كان أحدمه)١(القوة من جهة الثبوت والداللة

 . الثبوت أو الداللة، واآلخر ظنيا؛ ألن الظني ال يقابل القطعي
وقـد يـراد بـه تأسـيس معنـى .  تأكيد للقيد السابق:ال مزية ألحدمها

التـساوي بــني احلجتــني يف ): عــىل الــسواء(، وهــو أن املــراد بقيـد )٢(جديـد
 فلـو التساوي بيـنهام يف الوصـف،) ال مزية إلحدامها(الذات، واملراد بقيد 

كان التامنع بني حديثي آحاد، أحدمها يرويه ثقة فقيه، والثاين يرويه ثقة غري 
فهـام متـساويان يف الـذات؛ ألن رشط قبـول روايـة الـراوي متحققـة : فقيه

، بيـد أن أحـد )أي ثقـة يف حفظهـام وعـدالتهام ( ثقـة فيهام وهو أن كال منهام
، ومل )عىل الـسواء(قق قيد فهنا حت. َّالراويني متيز بوصف خارج، وهو الفقه

؛ فال يكون بيـنهام تعـارض؛ ألن الـضعيف )ال مزية إلحدامها(يتحقق قيد 
 .ال يقابل القوي

ــضادين ــد أخــري يبــني أن التعــارض يف احلكمــني :يف حكمــني مت ّ قي
املستفادين من احلجتني، وهذان احلكامن جيب أن يكونا متضادين، بحيـث 

لو كانا متفقني، أو ال عالقة ألحدمها ال يمكن أن جيتمعا؛ فخرج بذلك ما 
 .باآلخر

                                 
 .٢/٨٧؛ نور األنوار، ٣/١٨٣كشف األرسار، :  ورشحهأصول البزدوي: انظر) ١(
ناك رأي آخر ذكـره مالجيـون يف وه. ٢/١٢١ يف فتح الغفار، وكال الرأيني ذكرمها ابن نجيم) ٢(

أي يف قـوة الثبـوت، : ال مزيـة إلحـدامها يف الـذات: ، مفاده أن املقصود٢/٨٧نور األنوار، 
 .أي قوة الداللة: ويف الصفة



 

 

 ؟)١(ًهل هذا تعريف التعارض اصطالحا أو أنه بيان ركنه: ًثانيا
ذكـر ) بـاب املعارضـة(عـن ) هــ٤٨٢ت  (يف بداية حديث البزدوي
وهذا الفصل أربعة أقسام يف األصـل، «: أقسام هذا الباب أو الفصل فقال

وممــا . )٢(»و معرفـة التعـارض لغـة، ورشطـه، وركنـه، وحكمـه رشيعـةوهـ
 !ًيسرتعي النظر يف هذه األقسام أنه ليس من بينها معناه اصطالحا
أمــا معنــى «: وعنــدما رشع يف التفــصيل بــدأ بــاملعنى اللغــوي وقــال

 .)٣(»...نعة عىل سبيل املقابلة، يقالفاملام: املعارضة لغة
: وركـن املعارضـة«: فقـال) ملعارضـةركـن ا(ثم عطف عليه مبارشة 

 .)٤(»...تقابل احلجتني
أنه أورد التعريف املذكور بالنظر إىل أنه ركن املعارضة، : وهذا يعني

ومل يرصح بأنه معناها االصـطالحي؛ فـام املـراد بـركن املعارضـة؟ وملـاذا مل 
يرصح بمعناها االصطالحي؟ هل هو ذاته ركـن املعارضـة، أو أن معناهـا 

بيـان حقيقـة :  ال خيرج عن معناهـا لغـة واملـراد بـركن املعارضـةًاصطالحا
 الركن الرئيس الذي تقوم عليه املعارضة؟
اجلـواب عـن هـذا ) هـ٧٣٠ت (لقد حاول الشارح العالء البخاري

                                 
ُهــذا الــسؤال اســتوقفني كثــريا، ومل أجــد لــه جوابــا شــافيا فــيام وقفــت عليــه مــن كتــب؛ هلــذا ) ١( ً ً ً

 .جلواب املناسبسأخصه بمزيد عناية؛ لعيل أصل إىل ا
 .٣/١٦٠أصول البزدوي، ) ٢(
 .٣/١٦١أصول البزدوي، ) ٣(
 .١٦٢ ــ ٣/١٦١أصول البزدوي، ) ٤(



 

 

ركـن الـيشء مـا ال وجـود لـذلك «: ّ، فبني حقيقة الركن وقـال)١(اإلشكال
 :َّ، ثم ذكر أن الركن يتناول إطالقني»اليشء إال به

 .القيام ركن الصالة: كقولنا، جزء املاهية: أحدمها
 .مجيع املاهية: والثاين

ــة للــركن وصــل إىل املقــصود، فجعــل صــنيع  وبعــد هــذه التوطئ
كـام يف هـذه الـصورة، فـإن مـا ...«: ً مثاال لإلطالق الثاين فقالالبزدوي

ًفرس الركن به هو تفسري التعارض أيضا ُ َ ِّ ُ«. 
هــو » وركــن املعارضــة«: وهــذا يعنــي أن املــراد مــن قــول البــزدوي

 !ًتعريفها اصطالحا
ــل لــيس حمــل قناعــة تامــ ــشارح لكــن يبــدو أن هــذا التأوي ة لــدى ال

كـذا «: ؛ هلذا ألقى بالتبعية عـىل غـريه وقـال عقـب النقـل األخـريالبخاري
 .- كام هو ظاهر -ويف التعبري بصيغة التمريض تضعيف للقول . »قيل

ــذا اإلشــك ــل ه ــزدويولع ــصدر الب ــتلمس م ــزول ب ــسري ال ي  يف تف
 : مع هذا التعريفاملعارضة، واالستئناس بتعامل علامء احلنفية

 مـن  فالذي يظهر أنه اسـتفاده):هـ٤٨٢ت  (أما مصدر البزدوي •
؛ ألن طريقـــة تنـــاوهلام لبـــاب املعارضـــة )هــــ٤٣٠ت (أيب زيــد الـــدبويس
 تـرجم  هو املتقدم؛ ووجه التقارب بينهام أن الـدبويسمتقارب، والدبويس

يف بيان املعارضة من تفسريها وركنها ورشطهـا باب القول «: للباب بقوله

                                 
 .١٦١ ــ ٣/١٦٠كشف األرسار، : انظر) ١(



 

 

 .)١(»وحكمها
املامنعـة عـىل : أمـا املعارضـة فتفـسريها«: وعندما رشع يف الباب قال

ٌعرض يل أمر: سبيل املقابلة، يقال ْ ََ ُأي استقبلني فمنعنـي، والعـوارض يف : َ ِ َ
ُاملوانع: اللغة ِ«)٢(. 

ه املعنـى اللغـوي؛ أن تفـسريها يف كتابـه األصـويل هـو ذاتـ:  يعنيوهذا
ويؤكد هذا أنه ذكر عقب النقل الـسابق مبـارشة وجـه دخـول املعارضـة عنـد 

وسميت املعارضة بني احلجج معارضة؛ «: األصوليني يف املعنى اللغوي فقال
 .)٣(» بينهامألهنا تقوم متقابلة متامنعة، ال يمكن اجلمع

أنـه ومما يـدل عـىل أن ركـن املعارضـة عنـده قـسيم مغـاير لتفـسريها 
َّعطفه عىل تفـسريها يف ترمجـة البـاب، وعنـد حديثـه عـن الـركن فـرسه بـام 

وأمـا الــركن «: يتناسـب مـع حقيقــة الـركن الــذي هـو جــزء املاهيـة، فقــال
ـــيهام تقـــوم املعارضـــة،فاحلجتـــان ـــه)٤( ف  ، وركـــن كـــل يشء مـــا يقـــوم ب

                                 
 .٢١٤تقويم األدلة، ص) ١(
 .٢١٤تقويم األدلة، ص) ٢(
 .٢١٤تقويم األدلة، ص) ٣(
تاما؛ مما دفعني إىل الرجوع إىل إحدى النـسخ هذه العبارة مل يظهر يل أن بني ألفاظها انسجاما ) ٤(

 وهـي نـسخة جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود! (اخلطية، بيـد أين وجـدهتا مطابقـة للمطبـوع
عـىل أنـه ) فـيهام تقـوم املعارضـة( وقد يستقيم املعنى عند محل قوله .)ب/٩٣اإلسالمية، ل 
 .كالم مستأنف

 .، لكنه يبقى غري مطمئنيظهر يف تفسري كالم الدبويسهذا ما  
 =ّ لـو متـت إضـافة ــ كام سيأيت نقله ــ عن الركن  مع كالم علامء احلنفيةوينسجم كالم الدبويس 



 

 

 .)١(»اليشء
 مع هذا التعريف فيمكن تصنيفه إىل ثالثة أما تعامل علامء احلنفية •
 :اجتاهات

يف جعل ركن املعارضـة ) هـ٤٣٠ت ( متابعة الدبويس:االجتاه األول
ًقـسيام مغـايرا لتفــسريها، واالكتفـاء يف تفـسريها بأهنــا املامنعـة عـىل ســبيل : ً

 .ه التفسري اللغوياملقابلة، دون تقييد هذا املعنى بأن
ــيس ــاه الرسخ ــذا االجت ـــ٤٩٠ت (وممــن ســلك ه ــازي )٢()ه ، واخلب

 .)٣()هـ٦٩١ت(
 .الترصيح بأن املقصود من ركن املعارضة هو تعريفها: االجتاه الثاين

، )٤()هــ١٢٨٥ت (حممـد عبـد احللـيم اللكنـوي: وممن رصح بذلك
ــالء البخــاري ـــ٧٣٠ت (باإلضــافة إىل الع ــصيغة ) ه ــك ب ــل ذل ــذي نق ال

 .)٥()كذا قيل(التمريض 
 للتعـارض ٍويمكن أن حيمل عىل ذلك تعريف مجع من علامء احلنفية

والتـي تعـود يف جمملهـا إىل ... ٍبذكر مجلة من القيود، كاحتاد املحل والزمان
                                 

ــة  = ــيال، كــأن يقــال)تــساويتانامل(كلم ــل مــا بعــدها تعل ْ، وجع ًَ ِ ــا الــركن: (ُ فاحلجتــان : وأم
 .، واهللا أعلم) اليشءبه تقوم املعارضة، وركن كل يشء ما يقوم ]بالباء[املتساويتان؛ فبهام 

 .٢١٤تقويم األدلة، ص) ١(
 .٢/١٢، أصول الرسخيس: انظر) ٢(
 ).ًعلام بأنه يف املغني له رأي آخر (١/٣٨١ املغني، رشح: انظر) ٣(
 .٢/٤٨قمر األقامر لنور األنوار يف رشح املنار، : انظر) ٤(
 . ً، وقد سبق ذكر نص كالمه قريبا١٦١ ــ ٣/١٦٠كشف األرسار، :  انظر)٥(



 

 

 .)١(تفصيل قيد التساوي
 اختيار تعريف اصطالحي جديـد قريـب مـن املعنـى :االجتاه الثالث

 .اللغوي ومقاسم له ولركن املعارضة
، وأبـو )٢()هــ٥٣٩ت  (لعالء الـسمرقنديا: وممن سلك هذا االجتاه

 .)٣()هـ٧١٠ت (الربكات النسفي
 :الرتجيح

 أن ركن املعارضة - واهللا أعلم -من خالل العرض السابق يرتجح 
ة يف االجتـاه الثالـث، قسم مستقل خمالف لتعريفهـا، وهـذا مـا ورد رصاحـ

 :ويلحق به االجتاه األول؛ ملا يأيت
، ولـو كـان )التعريـف(له حقيقة خمتلفة عن حقيقـة ) الركن(أن  .١

ًلعرب به رصاحة) التعريف(املراد  َّ. 
أن املقصود من وضـع املـصطلحات متييـز كـل معنـى بمـصطلح  .٢

ّخيــصه؛ ليحــصل توافــق بــني الواضــع هلــذه املــصطلحات، واملــتكلم هبــا، 
ملستمع هلا، ولو جاز التعبري عن أحـد املعـاين بمـصطلح مغـاير مـن غـري وا

 .حاجة وال قرينة لفات هذا املقصود
عىل معناه الظاهر، ) الركن(أنه ليس هناك ما يمنع من محل لفظ  .٣

                                 
؛ التلـويح إىل كـشف حقـائق ١/٣٧٩، )املطبوع مع رشحه، وكالمها للخبازي(املغني : انظر) ١(

 .٢/٣٧٠؛ حاشية األزمريي عىل مرآة األصول، ٢/١٠٢لتنقيح، ا
 .٢/٩٦٣ميزان األصول، : انظر) ٢(
 ).ًعلام بأنه يف املنار له رأي آخر (٢/٨٨كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار، : انظر) ٣(



 

 

، فليس فيه حاجـة، وال قرينـة )التعريف(بخالف محله عىل أن املقصود به 
ُّتدل عليه؛ فيبقى تأويال بعيدا، وتكل ً ًفا ظاهراً ً. 

مــا ال «:  الــيشء يف االصــطالحأن املقــصود مــن ركــن: وبيــان ذلــك
): هـ٤٨٢ت (، أو عىل تعبري الفخر البزدوي)١(»وجود لذلك اليشء إال به

 .)٢(»ما يقوم به أصله«
 .مجيعها:  والثاين.جزء املاهية: أحدمها: وله إطالقان

الـسجود ركـن الـصالة، : قولـك: ، ومثاله)٣( فهو األشهر:أما األول
 .أركان الصالة: قلت: وإذا أردت مجيع أجزائها. أي جزء من أجزائها

ما كان لـه ركـن واحـد يتنـاول :  فالذي يظهر أن املراد به:وأما الثاين
 . مجيع املاهية

ّ، ومثل للثاين )٤(لبخاريوهذان اإلطالقان سبق نقلهام عن الشارح ا
 »كذا قيل«:  للمعارضة، ثم قال عقب املثالمنهام بتفسري البزدوي

 فيه تأويـل بعيـد يعـوزه  أن هذا التمثيل- واهللا أعلم -والذي يظهر 
ًالدليل، وإنام يكون التمثيل منسجام مع الركن فيام إذا كان الـيشء لـه ركـن 

                                 
 .٤٨١؛ والكفوي يف الكليات، ص٣/١٦٠ يف كشف األرسار، وهذا تعبري البخاري) ١(
ـــزدوي) ٢( ـــه٣/٤٢٥، أصـــول الب ـــة، ص٣/١٦٢: ؛ وانظـــر من ـــويم األدل ؛ أصـــول ٢١٤؛ تق

ــيس ــات، ص٢/١٢، الرسخ ــرة ١٤٩؛ التعريف ــتح ٧٣٩، فق ــار، ؛ ف ــشاف ٢/١٢١الغف ؛ ك
 .٢/٢٦٥اصطالحات الفنون، 

أركان اإلسالم، وأركان الصالة، وأركـان احلـج، وأركـان البيـع، وأركـان : ًهلذا كثريا ما يقال) ٣(
 .وهكذا... التكليف، وأركان القياس

 .٦٠ص) ٤(



 

 

َواحد يتناول مجيع املاهية، وهاك بعض النصوص التي من هذا القبيل مـن 
 : يف رشحه ألصول البزدويكالم البخاري

ٌركــن أي الكــف إىل آخــر النهــار ) وهــذا اإلمــساك واحــد...(« .أ 
 .)١(»ٌّ ممتد، بخالف الصالة فإهنا أركانواحد

 والشارح بأن الصيام له ركـن واحـد ففي هذا النص ترصيح من البزدوي
 .مساكوهو اإل
ــشيخ « .ب  ــزدوي[ولكــن مــذهب ال ــة] أي الب  يف كمــذهب العام

صحة انعقاد اإلمجاع عن أي دليل كان ظني أو قطعي؛ ألنه ملـا انعقـد عـن 
ق الذي االتفامستند ظني فعن مستند قطعي أوىل أن ينعقد؛ ألنه أدعى إىل 

 . بأن ركن اإلمجاع هو االتفاقّفهنا رصح الشارح البخاري. )٢(»هو ركنه
َوإذا عرفـت ركـن املعارضـة]: (أي البزدوي[قوله « .ج  ُ ََ ملـا : عنـيي) َْ

إىل ... [، وأن رشطهاتقابل احلجتني عىل السواء: املعارضة أن ركنَعلمت 
، وهو املساواة يف احلجتنيّال نسلم أن املعارضة ثابتة؛ لعدم ركنها :] أن قال

 .)٣( ...أو عدم رشطها

                                 
ـــ ١/٤٩٣كــشف األرسار، ) ١( ــث جعــل اإلجيــاب والقبــول ١/٥٤٧: ؛ وانظــر منــه٤٩٤ ـ ، حي

 .الصادر من األهل ركن العقد
ً، حيث جعل ركن النسخ كونـه بيانـا النتهـاء ٣/٣٢١: ؛ وانظر منه٣/٤٨٤ كشف األرسار، )٢(

 . ركن القياس هو العلة والبخاري، حيث جعل البزدوي٣/٦١١: ًاحلكم األول؛ وأيضا
وانظـر مـن األمثلـة التطبيقيــة السـتخدام ركـن املعارضـة بمعنــى . ٣/١٨٢كـشف األرسار، ) ٣(

 .٢٣١، ٣/١٢؛ التقرير والتحبري، ٢٣٣، ٣/١٤١فتح القدير، : املساواة بني الدليلني



 

 

ُفتلحظ أن البخاري ّ عـرب عـن ركـن املعارضـة يف آخـر الـنص بلفـظ َ
 تقابـل«: ً، وقبـل ذلـك زاد لفظـا وقـال»املـساواة يف احلجتـني«خمترص وهو 

 .»احلجتني عىل السواء
تقابل احلجتني عىل : عارضةركن امل«: إذا علم هذا فإن قول البزدوي

ــضادين ــة ألحــدمها يف حكمــني مت ــسواء، ال مزي ــان ركــن »ال ــه بي ــراد ب ؛ ي
ال مزية ألحدمها «: املعارضة حقيقة، لكن توضيح هذا الركن بزيادة عبارة

َأوهـم أن املـراد هـو تعريـف املعارضـة ولـيس بيـان » يف حكمني متضادين َ ْ
 .ركنها

أن : ّن بـالتعريف جمـرد وهـمومن أقـوى األدلـة عـىل أن تأويـل الـرك
ً نفــسه عــرب عــن ركــن املعارضــة بلفــظ أكثــر اختــصارا مــن لفــظ البــزدوي

 :ل البزدويا؛ إذ ق)لدليلنياعتدال ا(، وهذا التعبري هو الشارح البخاري
وإذا عرفت ركـن املعارضـة ورشطهـا وجـب أن تبنـي عليـه كيفيـة «

ِاملخلص عن املعارضة عىل سبيل العدم من األصل، وذلـك مخـسة أوجـه َ ْ :
ِمن قبل احلجة، ومن قبل َ ِْ ِأما من قبل نفس احلجة:] إىل أن قال... [ِ ِ ِ ال ْفأن : ِْ

ــدليالنيع ــدل ال ــل ت ــم يعارضــه املجم ــل املحَك ــوم املعارضــة؛ مث ــال تق َ، ف ُ ُ
ــشابه مــن الكتــاب، أو املــشهور يعارضــه خــرب الواحــد؛ ألن  : ركنهــاواملت

 .)١(»اعتدال الدليلني
 .َّففي آخر هذا النص رصح بأن الركن هو اعتدال الدليلني

                                 
 .١٨٣ ــ ٣/١٨٢، أصول البزدوي) ١(



 

 

 كـام سـبق -) هــ٤٣٠ت (أن هذا ظاهر صنيع أيب زيد الـدبويس .٤
 الذي -َّ فيام تم الوقوف عليه - وهو املصدر احلنفي األول - )١(بيان ذلك

 .ذكر تفسري املعارضة وركنها عىل هذا النحو
 بأهنا ركن أنه بتأمل العبارات التي وصفها كثري من علامء احلنفية .٥

عارضة يظهر أن القاسم املشرتك بينها هو جتليـة األمـر الـذي يتحقـق بـه امل
 :التعارض، وهو التساوي بني الدليلني من كل وجه

سواء بالتعبري عن ذلك بلفظ خمترص، كاملمــاثلة بني الدليلني، أو  •
ــني، أو  ــدبويساملــســاواة بــني احلجت ــدليلني وهــذا مــسلك ال ـــدال ال  )٢(اعتـ

ـــــسمرقندي)هــــــ٤٣٠ت( ي ، والعـــــالء البخــــــار)٣()هــــــ٥٣٩ت (، وال
 .)٥(يف بعض املواضع) هـ٤٨٢ت (، بل مسلك البزدوي)٤()هـ٧٣٠ت(

. به مـا تكـون بـالتعريفأم بمحاولة حتديد هذا الركن بعبارة أشـ •
ـــزدوي ـــسلك الب ـــذا امل ـــلك ه ـــن س ــــ٤٨٢ت (ومم  ، والرسخـــيس)٦()ه

َ ومـــن هنـــا وهـــم بعـــضهم بأهنـــا تعريـــف .)٨(، وغريمهـــا)٧()هــــ٤٩٠ت( َ َ
                                 

  .٦٠ص) ١(
 .٢١٤تقويم األدلة، ص: انظر) ٢(
 .٢/٩٦٣ميزان األصول، : انظر) ٣(
 .٣/١٨٢كشف األرسار للبخاري، : انظر) ٤(
 .٣/١٨٣، أصول البزدوي: انظر) ٥(
 .١٦٢ ــ ٣/١٦١، أصول البزدوي: انظر) ٦(
 .٢/١٢، أصول الرسخيس: انظر) ٧(
 .٢/١٢١فتح الغفار، : انظر) ٨(



 

 

 .ًللمعارضة، وليست بيانا لركنها حقيقة
أن : بيان ركن التعارض حقيقـة) لركنا(ومما يشهد بأن مرادهم من 

ً بعد بيانه لركن املعارضة، علل وجه كونه ركنا فقالالرسخيس ألن ركن «: َّ
 تقـوم املقابلـة؛ إذ ال وباحلجتني املتـساويتنياليشء ما يقوم به ذلك اليشء، 
 .)١(»مقابلة للضعيف مع القوي

 .)٢(ليل مجع من علامء احلنفيةوقد تابعه عىل هذا التع 
رصح بتعريـف : ومن هنا نخلص يف جواب اإلشكال ْإىل أن مـن مل ي ُـ ِّْ َ َ َّ

ــا؛  ــان ركنه ــا، وبي ــى بتفــسريها تفــسريا لغوي ًً املعارضــة اصــطالحا، واكتف
ًالحا، بـل بيـان ليس تعريفهـا اصـط: يظهرفمقصوده من ركن املعارضة فيام 

أمـا . الركن الذي ال تقوم املعارضة بدونـه، وهـو وجـود حجتـني متـساويتني
 .ًمعناها اصطالحا فهو داخل يف معناها لغة، وهو املامنعة عىل سبيل املقابلة

وهبذا يمكن إدراج تعـريفهم للمعارضـة ضـمن تعريفـات الـصنف 
، )٣(نـى اللغـوياألول الذي يتضمن التعريفات التي ال تكاد خترج عـن املع

والسيام أن أكثر تعريفات الصنف األول أضافت إىل املعنى اللغوي الـذي 
 الدليلنيالتعارض تقابل :  جمال التعارض فقط، كقوهلمذكره علامء احلنفية

 ...األمرينأو تقابل ... الشيئنيعىل سبيل املامنعة، أو تقابل 
                                 

 .٢/١٢، أصول الرسخيس) ١(
؛ الــوايف ٢/٨٨، كــشف األرسار للنــسفي، ٣٨٢ ــــ ٢/٣٨١رشح املغنــي للخبــازي، : انظــر) ٢(

 .٣/١١٣٦للسغناقي، 
 . ٥١ص: انظر هذا الصنف) ٣(



 

 

ــف املعارضــة اصــطالحا هــذ ــرصح بتعري ــن مل ي ــسبة مل ــم (ًا بالن وه
 .)١()أصحاب االجتاه األول

ــن  ــرى أن رك ــذي ي ــاين ال ــاه الث ــضعف االجت ــه ي ــذا فإن ــرر ه وإذا تق
املعارضة هو تعريفها، أمـا االجتـاه الثالـث فـال إشـكال فيـه؛ ألن أصـحابه 

ًرصحوا بتعريف املعارضة اصطالحا، وجعلوه قسيام لركنها ومعنا  .ها لغةً
لكن تبقى هذه االجتاهات الثالثة متفقة عىل أن التعارض يكون بني 
حجتني متساويتني، سواء بالنظر إىل أن هذا هو ركن املعارضـة، أم بـالنظر 

وهذا األمر الثالث الذي ستتم مناقـشته يف . ًإىل كونه قيدا من قيود تعريفها
 .الفقرة اآلتية

 :البزدوي  الذي أوردهتعريفالمناقشة : ًثالثا
 عـــىل أنـــه ركـــن –) هـــ٤٨٢ت (البـــزدويالـــذي أورده تعريــف ال

ْنال حظا وافرا من املناقشة، اعرتاضا وجوابا؛ إذ ال يكاد خيلـو  -املعارضة   ً ً ً
انـب ، ولكـن اجل)٢ً(منه كتاب من الكتب التي بحثـت التعـارض اسـتقالال

                                 
 .ِوقد سبق ذكر هذا االجتاه واالجتاهني اآلخرين قبل بضع صفحات) ١(
ـــ د: انظــر منهــا) ٢( ـــ ٣١ســيد صــالح عــوض، ص. دراســات يف التعــارض والرتجــيح ل ؛ ٣٣ ـ

ـــِ أالتعــارض والرتجــيح عنــد األصــوليني ــاوي، ص. د. ل ــة ٣١حممــد احلفن ؛ تعــارض األدل
؛ تعـارض ١٢ ـــ ١١عبد احلميد أبو املكـارم، ص. د.الرشعية والرتجيح عند األصوليني لـِ أ

؛ ٦٧ ـــ ٦٦عبـد الـرمحن املطـري، ص. األقوال واألفعال وحتقيق كتاب تفـصيل اإلمجـال لــِ د
؛ ١٦ ـــ ١٤، صحممـد وفـا.  لـِ دتعارض األدلة الرشعية من الكتاب والسنة والرتجيح بينها
؛ تعارض أدلـة التـرشيع ٣٨ ــ ٣٥ضوابط الرتجيح عند وقوع التعارض لبنيونس الويل، ص

 .١٩محدي صبح طه، ص. د.وطرق التخلص منه لـ أ



 

 

الـذي يبـدو أنـه مل ينـل حقـه مـن املناقـشة يف هـذه الكتـب مـع أنـه القـضية 
ــة ــزدوي اجلوهري ــف الب ــني  :يف تعري ــني حجت ــارض يكــون ب ــو أن التع ه

 ، سواء بالنظر إىل - )١(وهي ما سبق إبرازها يف الفقرة السابقة -متساويتني 
 للمعارضــة، أم بــالنظر إىل أهنــا ركــن ن قيــود تعريــف احلنفيــةأهنــا قيــد مــ

 .- كام سبق ترجيحه -املعارضة عندهم 
 يف عـدد مـن ّفهذه القضية تتضمن الرأي الشائع عنـد علـامء احلنفيـة

 :الفية، أمههااملسائل اخل
ــارض هــو • ــارض : أن حمــل التع ــه ركــن التع ــق في ــا حتق وهــو (م
والتـي تعـود يف اجلملـة إلخ ... ، ورشائطه كاحتاد املحل والزمان)التساوي

 .)٢(إىل التساوي
؛ لـذا عـربوا )٣(أن التعارض يمكـن أن يقـع بـني دليلـني قطعيـني •

ندهم تتناول باحلجتني؛ لتتناول األدلة القطعية أصالة، وإن كانت احلجة ع
                                 

 .٥٩، املذكورة ص)؟ًهل هذا تعريف التعارض اصطالحا أو بيان ركنه: ًثانيا: (وهي  )١(
ــزدوي: انظــر) ٢( ـــ ٣/١٨٢كــشف األرسار، :  ورشحــهأصــول الب ؛ رشح املغنــي كالمهــا ١٨٣ ـ

 .٢/١٦٤؛ التعارض والرتجيح للربزنجي، ١/٣٩٣للخبازي، 
 .٢/١٣٧املستصفى، : ًوانظر يف حمل التعارض أيضا 

؛ مسلم الثبـوت ٣/١٣٦؛ وتيسري التحرير، ٣/٣التقرير والتحبري، : التحرير ورشحيه: انظر) ٣(
 .٢/١٨٩فواتح الرمحوت، : ورشحه

؛ روضـة ٢/٤٤٥؛ املحـصول، ٢٩٣، ٣٩٢، ٢/١٣٧املستـصفى، : ًوانظر أقواال أخـرى يف 
ــاظر،  ــ٣/١٠٢٨الن ــن احلاج ــرص اب ــضد، ؛ خمت ــه٢/٣١٠ب ورشح الع ــر ورشح : ؛ التحري
 .٤/٦٠٧؛ رشح الكوكب املنري، ٤١٢٩ ــ ٨/٤١٢٨التحبري، 



 

 

 .)١(باقي األدلة عىل وجه العموم
، )٢(أنــه جيــب أن تكــون احلجتــان متــساويتني يف القــوة والداللــة •

أنه ال يصح نسخ القرآن الكريم أو السنة : ّوعليه تتفرع مسائل كثرية، منها
 .)٣(إلخ... املتواترة أو ختصيصهام أو تقييدمها باآلحاد من السنة

كورة حتتاج إىل بحث مـستقل لـيس هـذا وكل مسألة من املسائل املذ
موضعه؛ إذ السياق هنا عن مناقشة التعريف، بيد أن الذي يـدخل يف هـذا 
! ِّالسياق هو مبدأ مراعاة املعرف لرأيه يف هذه املسائل يف صـياغة التعريـف

فهذا املبدأ قد يقبـل يف املـصطلحات املذهبيـة اخلاصـة، ولكنـه ال يقبـل إذا 
 ألن الشأن يف هذا أن ؛ة التعارض عند األصولينيكان يف سياق بيان حقيق

ــة التــي تعــارف عليهــا األصــوليون، وإذا حــصل خــالف يف  ِّيــصور املاهي
َّالتعريف فيكون يف دقة التعبري عن هذه املاهية، ال يف إضافة قيود إىل املاهية 

 .ال يرتضيها املخالفون
 .عريفهذا بالنظر إىل أن التساوي بني احلجتني قيد من قيود الت

                                 
 .٥٧وقد سبق بيان ذلك عند رشح التعريف ص) ١(
ــزدوي: انظــر) ٢( ؛ ٢/١٨، ؛ أصــول الرسخــيس٣/١٨٣كــشف األرسار، :  ورشحــهأصــول الب

ً علـام بـأن صـاحب ـــ ٣/١٣٦؛ وتيسري التحرير، ٣/٣التقرير والتحبري، : التحرير ورشحيه
 .١٩١ ــ ١٨٧التحرير يرى عدم اشرتاط التساوي ــ ؛ ضوابط الرتجيح لبنيونس الويل، ص

ــويم األدلــة، ص: انظــر) ٣( ــام الفــصول، ص٢٣٩تق ، ؛ أصــول الرسخــيس٣٥٨، ١٦٧؛ إحك
، ٢/٣٤٧؛ اإلحكـــام لآلمـــدي، ٧٦٥، ٢/٧٢٧، ١/٣٢٧، روضـــة النـــاظر، ٧٧، ٢/٦٧
١٥٩، ٣/٩. 



 

 

أما بالنظر إىل أنـه ركـن التعـارض أو رشط مـن رشوطـه فـيمكن مناقـشته 
 :عىل النحو اآليت

 .)١(»ما ال وجود لذلك اليشء إال به«: أن حقيقة ركن اليشء .١
وعــىل هــذا لكــي يكــون التــساوي ركــن التعــارض جيــب أال يوجــد 
التعــارض إال بالتــساوي، لكــن واقــع اســتعامل مــصطلح التعــارض لــدى 

 عــىل )٥( واملحــدثني)٤( واملفــرسين)٣( والفقهــاء)٢( مــن األصــولينياجلمهـور
ًخالفـه؛ إذ كثـريا مــا حيكـون التعــارض بـني أدلـة متفاوتــة يف قـوة الثبــوت  ْ

 .)٦( هذا االستعامل بمعزل عنوليس علامء احلنفية. والداللة
أنـه لـو حـدث : يرتتب عىل القول بأن التساوي ركـن التعـارض .٢

ٌمتانع بني آية قطعية الداللة وأخرى ظنية الداللة، فال حيتاج املجتهد إىل أن 
                                 

 .وقد سبق ذكر هذا التعريف وتوثيقه قبل بضع صفحات) ١(
؛ رشح الكوكـب املنـري، ٤٢٠؛ رشح تنقيح الفـصول، ص٤/٢٥١اإلحكام لآلمدي، : انظر) ٢(

٤/٦٢٧. 
؛ بدايـة املجتهـد وهنايـة املقتـصد، ٧/١٨٩، املجموع للنووي، ٥٤٨، ٩/٥٣٨املغني، : انظر) ٣(

 .١/٣٠٦؛ منح اجلليل عىل خمترص خليل ملحمد عليش، ٢/٧٤٠
؛ تيـسري الكـريم الـرمحن ٣/١٢٤؛ تفـسري اخلـازن،١/٩٨أحكام القرآن البن العـريب، : انظر) ٤(

 .٦٠٦ ــ  ٥/٦٠٥؛ أضواء البيان، ٧٤٥للسعدي، ص
 .١/٦٦؛ سبل السالم، ٦٢؛ رشح نخبة الفكر، ص٢/٦٥٥ي، تدريب الراو: انظر) ٥(
؛ التحريـر ٢/١٠٣التوضـيح والتلـويح، : ؛ التنقيح ورشحيه١/١٢٥كشف األرسار، : انظر) ٦(

؛ ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل، ٢٦، ٢٥، ٣/١٨، ١/١١٧التقريـر والتحبـري، : ورشحه
؛ باإلضـافة إىل ٢/٢٠٤؛ مسلم الثبوت ورشحه فـواتح الرمحـوت، ٢٤٧، قاعدة ٢/١١١٣

 .١٠/٥٠، ٢٣٣، ٣/١٤١فتح القدير، 



 

 

يبذل وسعه يف دفع هذا التامنع؛ ألنه لن يلتفت إىل الظنية، وسيتعامل معها 
، )وهـو التـساوي( التعارض كام لو مل يكن هلا عالقة باحلكم؛ لفوات ركن

ًومثله بل من باب أوىل لو كان التامنع بني آية وحديث آحاد مثال، أو حتـى  ٍ
 !حديث آحاد وحديث آحاد آخر ال يساويه يف الثبوت أو الداللة

ًوهذا فيه نظر؛ ألن الدليل األقل قوة متى كان مقبوال فإنه يمكن أن 
لدليل آخر أقوى منه ال يـسلبه ًيستقل يف إثبات احلكم، وجمرد كونه مقابال 

حجيته ابتداء، فليس هناك ما يمنـع مـن أن يتعامـل معـه املجتهـد عـىل أنـه 
ٌمعارض ملا هو أقوى منـه، فـإن متكـن مـن دفـع التعـارض، والعمـل بكـال  ِ
ّالدليلني معا، وإال رجح األقوى، والسيام أن التعارض إنام يكـون يف نظـر  ً

 .املجتهد ال يف الواقع
ٌتعـارض ابتـداء بـدعوى عـدم حتقـق ركنـه، فهـو تـرسع يف أما منع ال ُّ

ّاطراح دليل كان باإلمكان إعاملـه يف بابـه، بـل قـد يكـون هـو األقـرب إىل 
ُحكم املسألة التي كان يتوهم املجتهد أن الدليلني متواردان عليها ّ َ َ. 

أن القول بلزوم التساوي يؤدي إىل قفل باب الرتجيح أو حرصه  .٣
ــأخرينيف نطــاق ضــيق، مــع أنــ   مــنه آكــد طــرق دفــع التعــارض عنــد املت

ــة ــامء احلنفي ــك! عل ــه ذل ــور األصــوليني: ووج ــد مجه ــشائع عن ــو أن ال  ه
 دوهـي مـا يعـود إىل الـسند، ومـا يعـو: تقسيم طرق الرتجيح ثالثـة أقـسام

، وعــىل القـــول بــأن املــراد مـــن )١(إىل املــتن، ومــا يعــود إىل أمـــر خــارج

                                 
 = :التي ذكرت هذا التقسيم أو نحوه انظر عىل سبيل املثال من كتب األصوليني) ١(



 

 

التساوي يف الذات؛ يتعذر الرتجيح الذي يعـود إىل التفـاوت : )١(التساوي
يف قوة السند، أو قوة داللة املتن، ويصبح جمال الرتجيح هو ما يتعلق بـأمر 

 عـىل املبـيح، خارج، أو ما يتعلق باملتن من غري جهة القوة، كتقديم احلاظر
 .ونحو ذلك

أما عىل القول بأن املقصود بالتـساوي هـو مطلـق التـساوي ليـشمل 
التساوي يف الذات ويف الصفة؛ فإنـه يتعـذر الرتجـيح الـذي يعـود إىل أمـر 

َّخارج أيضا، ومن ثم ينسد باب الرتجيح أو يكاد ً! 
ولعل هذا الالزم يقود إىل معرفة سبب اخلالف يف حكـم التعـارض 

 : واملتأخرين من علامء احلنفيةتقدمنيبني امل
ــأخرين • ْومــن ) هـــ٨٦١ت ( كــابن اهلــامم– إذ يــرى مجــع مــن املت َ
ِّ أن التـساوي ال يـشرتط يف املعارضـة؛ وال شـك أن هـذا يوسـع - )٢(تابعه َّ

دائــرة الرتجــيح، ومــن هنــا جعلــوا الرتجــيح آكــد طــرق دفــع التعــارض، 
 .وقدموه عىل اجلمع بني الدليلني

  والرسخيس)هــ ٤٨٢ت( البزدوي ك- بينام يرى كثري من املتقدمني   •
َّ أن التساوي ال بد منه ابتداء لتحقق التعارض؛ وبناء عليـه - )٣()هــ ٤٩٠ت(

                                 
؛ خمتـرص ابـن ٤/٢١٥؛ اإلحكام لآلمدي، ٣/١٠٣٠؛ روضة الناظر، ٢/٣٩٥املستصفى،   =

؛ ٤/٦٢٧؛ رشح الكوكـب املنــري، ٨/٤١٥٢لتحبـري، ؛ ا٢/٣١٠ب ورشح العـضد، احلاجـ
 .٢/٢٠٤فواتح الرمحوت، : مسلم الثبوت ورشحه

 .٥٨ صوقد سبق ذكر تفسري التساوي عند رشح تعريف البزدوي) ١(
 .٣/١٣٧ التحرير، ؛ وتيسري٣/٣التقرير والتحبري، : التحرير ورشحيه: انظر) ٢(
 .١٣، ٢/١٢، ؛ أصول الرسخيس٣/١٦٢كشف األرسار، :  مع رشحهأصول البزدوي: انظر) ٣(



 

 

ِّسبيل إىل دفع التعارض بالرتجيح، بل الطريـق هـي تقـديم املتـأخر إن فال 
ُعلم التأريخ، وإال ترك الدلي  .)١(ُالن وبحث عن احلكم يف دليل آخرُ

َّوإذا تم التوسع يف التساوي ليشمل التـساوي يف املحكـوم عليـه  .٤
والزمـان واملكـان واإلضـافة، والقـوة ) املحمول(واملحكوم به ) املوضوع(

: )٢()وهي ما تسمى بالوحدات الثامين(والفعل، والكل واجلزء، والرشط، 

                                 
 متــى وقــع :وأمــا احلكــم فنقــول:  ــــ٢/١٣ ــــ يف حكــم املعارضــة ونــص كــالم الرسخــيس) ١(

فـإن مل ... التعارض بني اآليتني فالـسبيل الرجـوع إىل سـبب النـزول لـيعلم التـاريخ بيـنهام، 
ُيعلم ذلك فحينئذ جيب املصري إىل السنة ملعرفة حكم احلادثة، وجيب العمل بـذلك إن وجـد  ُ
َّيف الــسنة؛ ألن املعارضــة ملــا حتققــت يف حقنــا فقــد تعــذر علينــا العمــل بــاآليتني؛ إذ ليــست 

 ....إحدامها بالعمل هبا أوىل من األخرى
ً عرضــا عنــد احلــديث عــن حقيقــة  ذكرهــا بعــض األصــوليني مــن احلنفيــةالوحــدات الــثامين) ٢(

ًالتعــارض، وانطلقــوا يف تقريرهــا بــالنظر إىل أن التعــارض ال يكــون حقيقيــا إال بالتــساوي 
 هذه األمور الثامين، وهي يف األصل من مباحث القضايا عند املناطقة، ويعنونون واالحتاد يف

 ).رشوط التناقض(هلا بـ 
وبيان ذلك أنـه للحكـم عـىل القـضيتني احلمليتـني اخلاصـتني بـأهنام متناقـضتان ال يكفـي أن  

 :وهيًتكون إحدامها موجبة والثانية سالبة، بل ال بد أيضا من االتفاق يف وحدات ثامنية، 
ًوحدة املوضوع، فال بد أن يكون املحكوم عليه يف القـضيتني شـيئا واحـدا، فلـو اختلـف . ١ ًّ

 ).ًهذا القلم ليس جديدا(و) هذا احلاسوب جديد: (فال تناقض؛ نحو
ًوحدة املحمول، فال بد أن يكون املحكوم به فيهام شيئا واحدا، فلو اختلف فال تنـاقض؛ . ٢ ًّ

 ).ًهذا احلاسوب ليس كبريا(و) هذا احلاسوب جديد: (نحو
) هذا احلاسـوب يطبـع: ( فال تناقض؛ نحوًن، فلو كان زمان القضيتني خمتلفاوحدة الزما. ٣
 . تريد بعد ساعة ــــ) هذا احلاسوب ال يطبع( وــ تريد اآلن ــ
 = ـــ) استعامل هذا احلاسوب مناسب: (وحدة املكان، فلو اختلف املكان فال تناقض؛ نحو. ٤



 

 

ً ما نظريا ال يتفق مـع واقـع تعامـل فإن هذا جيعل الكالم عن التعارض كال
ِّ مع األدلة التي ظاهرها التعارض؛ ألن هذا الكالم ينظر للتعـارض العلامء َ ُ

 .ّاحلقيقي الذي يكون يف نفس األمر، وهذا ال يقع يف الرشيعة ألبتة
َ املـشهور يف مـذهبهم، واختـاروا ٌهلذا خالف مجع من علامء احلنفيـة 

عدم اشرتاط التساوي يف القوة، وعـدم اشـرتاط الوحـدات الـثامين، مـنهم 
، )٢()هـ٨٧٩ت (وتلميذه ابن أمري احلاج، )١()هـ٨٦١ت (الكامل ابن اهلامم

                                 
 . تريد يف مكان الصالة ــــ) ًاستعامل هذا احلاسوب ليس مناسبا( وــمكان الدراسة تريد يف  =

 ـــ) هـذا احلاسـوب رخـيص: (وحدة اإلضافة، فلو اختلفت اإلضافة فال تنـاقض؛ نحـو. ٥
 . تريد بالنسبة لسعيد ــــ) ًهذا احلاسوب ليس رخيصا( وــتريد باإلضافة ملحمد 

هـذا احلاسـوب (لفـت القـضيتان فـيهام فـال تنـاقض؛ نحـو وحدة القوة والفعل، فلـو اخت. ٦
 تريـد بــالقوة، أي عنــده قـوة وقــدرة متكنــه مـن إجــادة اســتعامل احلاســوب ــــ) جييـده مبــارك

 . تريد بالفعل، أي ال جييده يف الوقت احلايل ــــ) هذا احلاسوب ال جييده مبارك( وــًمستقبال 
فــيهام فــال تنــاقض؛ كــأن يــراد بإحــدى وحــدة الكــل واجلــزء، فلــو اختلفــت القــضيتان . ٧

هـذا ( وـــً تريـد جـزءا منـه ــ) هذا احلاسوب جديد: (القضيتني الكل وباألخرى اجلزء، نحو
 . تريد كله ــــ) ًاحلاسوب ليس جديدا

 ــ) هذا احلاسوب سهل االستعامل(وحدة الرشط، فلو اختلف الرشط فال تناقض؛ نحو . ٨
 . تريد برشط عدم تعلمه ــ) سوب ليس سهل االستعاملهذا احلا(برشط تعلمه ــ و: تريد

؛ ٣/٢؛ التقريــر والتحبــري، ٣/١٦١كــشف األرسار، : وللتوســع انظــر مــن كتــب األصــول 
الرسـالة الشمـسية ورشحهـا للقطـب : ، وانظر مـن كتـب املنطـق٢/١٨٩فواتح الرمحوت، 

صبان عـىل ؛ حاشـية الـ١٥٢حممـد سـامل، ص.د.؛ وتسهيل هذا الرشح لــِ أ١١٩الرازي، ص
 .١١٠ُّ للسلم، صرشح امللوي

 .٣/١٣٦؛ تيسري التحرير، ٣ ــ ٣/٢التقرير والتحبري، : التحرير املطبوع مع رشحيه: انظر) ١(
 .٣ ــ ٣/٢التقرير والتحبري، : انظر) ٢(



 

 

 .)١(وغريمها
ــساوي يف هــذه  ــل لعــدم اشــرتاط الت وقــد أحــسن األخــري يف التعلي

 :األمور الثامين، ومما قال يف رشحه للتحرير
ــاه(« ــا)... (ًظــاهرا(أي التعــارض ) معن ــنهام ) جلهلن ) ال(باملتقــدم م
ُ، فيفرع )احلق(أي كون املراد به هذا هو ) وهو)... (س األمريف نف(حقيقة  َُّ

 ُ لــه صــورةَ املبــوبألنالوحــدات املــذكورة فيــه؛ ) فــال تعتــرب(عليــه قولــه 
املعارضة، ال حقيقتها؛ الستحالتها عىل الرشع، فال معنى لتقييدها بتحقق 
ــذ املعارضــة املمتنعــة، والكــالم يف إعطــاء أحكــام  الوحــدات؛ ألهنــا حينئ
املعارضــة الواقعــة يف الــرشع، وهــي مــا تكــون صــورة فقــط، مــع احلكــم 

 .)٢(»...بانتفائها حقيقة
 .»التامنع والتدافع بني الدليلني يف حق احلكم«: التعريف الثاين

 .)٣()هـ٥٣٩ت (وهذا تعريف العالء السمرقندي
َّ، ثـم فـرسه )وهو التامنـع(غوية للتعارض ًوقد ذكر ابتداء أهم املعاين الل

وهـو (بالتدافع للتوضيح، ثم ذكر املجال الغالب للتعارض عنـد األصـوليني 
َّ، ثم قيد التعارض بقيد يف غاية األمهية، وهو بيان ما هيـتم بـه )كونه بني األدلة

يف (: األصوليون من التعارض وهو التعارض املؤثر يف احلكم الرشعي؛ فقال
  وهبـذا خـرج التعريـف عـن أن يكـون لغويـا، كـام هـو احلـال يف ،)حق احلكم

                                 
 .٣/١٣٦تيسري التحرير، : انظر) ١(
 .٣/١٣٦تيسري التحرير، : نظر؛ وا٣ ــ ٣/٢التقرير والتحبري، ) ٢(
 .٢/٩٦٣ميزان األصول، ) ٣(



 

 

 .)١(تعريفات الصنف األول
وتكمن أمهية هذا القيد من جهة أخرى، وهي بيان أن التعـارض ال 
ًيكون بني ذات الدليلني، وإنام بني مـدلوهلام؛ ألن أدلـة التكليـف غالبـا مـا 

َتكون مجال إنشائية؛ أوامر ونواهي واستفهامات َ ، واجلمـل اإلنـشائية ال ...ً
 ًحتتمل الصدق والكذب أصال، فكيف تكون متنافية ومتعارضة؟

؛ لبيـان أن التعـارض يكـون بـني )يف حـق احلكـم(ومن هنا جاء قيد 
 .األحكام املستفادة من األدلة، واهللا أعلم

 :لكن يمكن أن ترد عليه بعض االعرتاضات
ـام) بني الدليلني: (أن قوله . ١ ـارض قـد جيعـل التعريـف غـري ج ع؛ ألن التع

 .يكون بني أكثر من دليلني
وهذا وإن كان يمكن أن جيـاب عنـه بـأن الـدليلني يتـضمنان مـا زاد 
ًعليهام، بيد أن املقـام مقـام تعريـف، وكلـام كـان التعريـف رصحيـا واضـحا  ً

 . كان أوىل- مع عدم اإلخالل باالختصار -ًمطابقا للمعنى 
ف غــري جـامع مــن جهــة جيعــل التعريـ) بــني الـدليلني: (قولـهأن  .٢

َ أخـر غـري َعند األصوليني قد يكون بـني أشـياءأخرى؛ وهي أن التعارض  َ
ــصوص  ــني الن ــصالح، وب ــني امل ــني املرجحــات، وب ــارض ب ــة، كالتع األدل

 .إلخ... واملصالح، وبني أقوال املجتهد
وهذا يمكن أن جيـاب عليـه بأنـه خـرج خمـرج الغالـب، فالغالـب يف 

                                 
 . ٥١املذكورة ص )١(



 

 

 .صوليون كونه بني األدلةالتعارض الذي يتناوله األ
ًولكن هذا اجلـواب يكـون مـسلام لـو ورد التـرصيح بـأن املقـصود مـن 

) بـاب التعـارض(معناه اخلـاص وهـو مـا عقـدوا لـه : التعارض املراد تعريفه
أصالة، وال يدخل فيه اسـتعامالت األصـوليني للفـظ التعـارض يف األبـواب 

ــو ــالفهم أو بــني أق ــا خيــل ب ــني م ــني األخــرى، كالتعــارض ب ال املجتهــد أو ب
َّ، كام ال يدخل فيه االسـتعامالت العرضـية التـي تـرد حتـى يف بـاب ..املصالح

 ...التعارض، كالتعارض بني املرجحات، والتعارض بني اجلرح والتعديل
ُيرد عليه أنه غري مانع؛ ألنـه يـدخل يف ) يف حق احلكم: (أن قوله .٣ َِ

َعنـى بـه األصـوليون إنـام ُاحلكم العادي واحلكم العقيل، والذي ي) احلكم(
 .هو احلكم الرشعي

ُوهذا قد يدفع بأن احلكم إذا أطلق يف الكتب األصولية فرياد به احلكـم 
 كـام سـبق -الرشعي، لكن ليس هناك ما يمنع من الترصيح باحلكم الرشعي 

 .-يف االعرتاض األول 
 

 :التعريف املختار
ــار ــع التع ــل األصــوليني م ــسابق لتعام ــرض ال ــن خــالل الع ض م

 :وتعريفه يمكن اخللوص بنتيجتني رئيستني
أن املوضــع الــذي تكلــم فيــه أكثــر األصــوليني عــن : النتيجــة األوىل

كـام . مباحث التعارض هو باب األدلة، سواء يف أثنائها، أم عقبهـا مبـارشة
 .َّأن أكثر من عرفه منهم رصح بأن التعارض بني األدلة

َكثـريا يف أشـياءستعملون التعـارض لكنهم يف الواقع العميل يـ َ أخـر ً َ



 

 

غري األدلة، كالتعارض بني ما خيل بالفهم، أو بني املـصالح، أو بـني أقـوال 
ّوقد تنبه بعضهم إىل هذا فعرف التعارض بأنه بـني شـيئني . إلخ...املجتهد

 .أو أمرين؛ ليشمل األدلة وغري األدلة
 :ومن هنا يمكن القول بأن التعارض عند األصوليني له معنيان

ُوهـو التعــارض بــني األدلـة، وإذا أطلــق التعــارض : ى اخلــاصاملعنـ
 .فرياد به هذا املعنى
وهو مطلق التعـارض، سـواء كـان بـني األدلـة، أم بـني : املعنى العام

 .غريها، مما يتعلق باحلكم الرشعي
 أن املعنــى االصــطالحي للتعــارض لــصيق الــصلة :النتيجــة الثانيــة

األصــوليني عــن تعريــف بــاملعنى اللغــوي، ولعــل ســبب إعــراض بعــض 
ًالتعارض اصطالحا؛ مراعاة هلذا اجلانب ًبل إن جل من عرفه اصطالحا. ً ّ َّ :

أضـاف إىل فإما أن يكون تعريفه ال يكاد خيرج عن املعنى اللغوي، وإما أنه 
ماهية التعـارض مجلـة مـن القيـود التـي راعـى فيهـا مذهبـه يف بعـض مـسائل 

يـان ماهيـة التعـارض التـي يتعـارف التعارض، مما خيرج التعريف من كونه لب
 . عليها كافة األصوليني، إىل كونه مذهبيا

هــو تعريــف العــالء : وأجــود مــا تــم الوقــوف عليــه مــن التعريفــات
التامنع والتدافع بني الدليلني يف : للتعارض بأنه) هـ٥٣٩ت (السمرقندي
 :؛ ملا يأيتحق احلكم
ّ يتميز به من الدقة واالختصار، مـع مراعـاة ماهيـة التعـارض ما .١

 .رأي طائفة منهميف التي يتعارف عليها عامة األصوليني، دون حرصها 



 

 

، )وهـو التامنـع( اختار من املعاين اللغوية للتعارض ألـصقها بـه أنه .٢
 .وجعله كاجلنس يف التعريف

، )ميف حـق احلكـ(أن فيه زيادة مهمة عىل املعنـى اللغـوي وهـي  .٣
َّاصــطالحيا مــستقال، يفــي باملقــصود وهــو بيــان ماهيــة  ًتعريفــاوهــذه جتعلــه   ً

التعارض التي تعارف عليها األصوليون، مع عدم إضافة قيود إىل هذه املاهية 
 .تضيق دائرهتا، وال يرتضيها طائفة منهم

لكــن تبقــى االعرتاضــات املــذكورة يمكــن جتاوزهــا دون اإلخــالل 
ٌّبعضها له حظ من النظر؛ هلـذا مـن املناسـب إجـراء بالتعريف، والسيام أن 

التامنـع ( التعـارض هـو :ًبعض التعديالت التي جتعله ساملا منها بـأن يقـال
 ).بني معلومني فأكثر يف حق احلكم الرشعي

 :رشح التعريف املختار
 كاجلنس يف التعريف، عىل وزن تفاعل؛ مما يقتيض املشاركة، :التامنع

ٍ متانع وتدافع وتناففيشمل كل ما كان بينه ٌ ٌ. 
والتامنع هـو ألـصق املعـاين اللغويـة بالتعـارض، وهـو أوىل مـن التعبـري 
بالتقابل؛ ألن التقابل لفظ مشرتك يشمل التقابل عىل سبيل التامنـع، والتقابـل 

 .تقابل حممد وسعيد؛ بمعنى رأى أحدمها اآلخر: من غري متانع، كقولك
ً ألنه أيضا مـشرتك بـني االقتـضاء كام أنه أوىل من التعبري باالقتضاء؛

ّوممـا ال شـك فيـه أن خلـو . الذي بمعنى الداللـة، والـذي بمعنـى الطلـب
التعريف من األلفاظ املـشرتكة أوىل مـن إثباهتـا، وإن كـان فيـه قرينـة تبـني 

 .املراد



 

 

 قيد أول يف التعريـف، يـشمل أي معلـومني، فيتنـاول :بني معلومني
 ، كام يتناول ما كـان قطعيـا ...، والقاعدتنيالذاتني، والدليلني، والداللتني

 ... أو ظنيا
فخرج بذلك ما لو كان التامنع بني معلوم وجمهول أو بـني جمهـولني؛ 
َّألن املجهـول ال تعلـم حقيقتـه لـدى املجتهــد، فـال يتـصور أن يـصفه بأنــه  ُ

 .معارض لغريه
ك بني والتعبري باملعلومني أوىل من التعبري باألمرين؛ ألن األمر مشرت

واألمر الذي هو طلب االمتثال، وخلو التعريف مـن األمر الذي هو الشأن، 
 .- ً كام سبق آنفا-األلفاظ املشرتكة أوىل 

ًوأيضا أوىل مـن التعبـري بالـدليلني أو احلجتـني؛ ألن التعـارض عنـد 
األصــوليني قــد يكــون بــني األدلــة وقــد يكــون بــني غريهــا، كالــدالالت 

أما معرفة املراد من املعلومني عنـدهم فتكـون . لخإ... واألقوال واملصالح
من خالل السياق، ويف حـال اإلطـالق ينـرصف الـذهن إىل الغالـب وهـو 

 .الدليالن
 هذه الكلمة جيء هبا للتأكيد عىل أن التعارض قد يكون بني أكثر :فأكثر
 .من معلومني

 ٍ قيد ثان يراد به ما كان فيه إثبات يشء لـيشء أو نفيـه:يف حق احلكم
عـىل حكـم ودل الـدليل الثـاين عـىل  -ً مـثال –عنه، فإذا دل الـدليل األول 

فخـرج . حكم، وكل منهام يمنـع حكـم اآلخـر صـار الـدليالن متعارضـني
َبذلك ما لو كان التامنع بني لفظني مفردين، كام لو قلت ْ السواد والبيـاض : ُ



 

 

ُفليس يف هذا تعارض؛ ألن املفرد ال يتصور أن يتـضمن. متضادان َّ ً حكـام، ُ
بـل سـيارته سـوداء، : وقال غريك. سيارة فالن بيضاء: بخالف ما لو قلت

فهذا متانع بني قضيتني من جهـة احلكـم الـصادر يف كـل مـنهام؛ فيـدخل يف 
ما لو كان التامنع من جهة الذات، كالتامنع : ًوخرج بذلك أيضا. هذا القيد

 .بني سيارتني يف طريق ضيق
 لو كان التامنع بني معلـومني يف حـق  قيد أخري، خرج به ما:الرشعي

السابق، وكالتعارض بني النظريات ... احلكم العادي؛ كمثال سيارة فالن
 .الطبية أو الفيزيائية أو القانونية املبنية عىل العادة والتجربة

ًوخرج بذلك أيضا ما لو كان يف حق احلكم العقيل، كالتعارض بـني 
 .ية عىل العقل، واهللا أعلمالقواعد الرياضية أو القانونية املبن
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التقابل :  جتد أن أهم معانيه)١(لو عدت إىل املعنى اللغوي للتعارض

والتامنع والتامثل وهذه املعاين ال يكاد خيلو منها تعريف اصطالحي؛ بل إن 
، ممـا )٢(ارض بأحـد هـذه األلفـاظ أو نحوهـابعض األصـوليني يفـرس التعـ

ًيعني أن معناهـا اصـطالحا عنـدهم ال خيـرج عـن معناهـا لغـة ومـن هنـا . ّ
 .يمكن إدراك التناسب والتقارب الشديد بينهام

إن التعـارض عنـد علـامء األصـول : ولتوضيح املناسـبة بيـنهام يقـال
ظ الـدليل والقواعد الفقهية يطلـق عـىل التعـارض بـني األدلـة، وبـني ألفـا

 وبـــني األقـــوال، وبـــني األقـــوال ،الواحـــد ورواياتـــه، وبـــني الـــدالالت
... والدالالت، وبـني األلفـاظ واملقاصـد، وبـني القواعـد، وبـني املـصالح

أهنا تتقابل فيام بينها، ويمنع كـل : إلخ، واملعنى اللغوي املناسب لتعارضها
وهو (املعنى الثالث منها من العمل بام يقابله، وهذان املعنيان ظاهران، أما 

فهو يتمشى مع القول بـأن التعـارض هـو التعـادل؛ ألن الـدليلني ) التامثل
: ونحومها إذا متاثال يف قوة الثبوت والداللة عىل احلكم، مع متانع مـدلوهلام

 .تعادال يف نظر املجتهد وتعارضا

                                 
 .٤٥املطلب األول من هذا املبحث، ص: انظر) ١(
 .٤٨بداية املطلب الثاين من هذا املبحث، ص: انظر) ٢(



 

 

سـيفرد هلـا ) تعريف التعادل، والفرق بينه وبـني التعـارض(ومسألة 
ابع من املبحث الثاين اآليت؛ هلـذا مـن املناسـب إرجـاء احلـديث املطلب الر

 .هناكإىل عنها 
~ ~ ~ 

 
 
 
 





 

 

 

 



 

 













 








 

 

 

 



 

 

 
: ّمر بنا يف هناية املبحث الـسابق أن التعريـف املختـار للتعـارض هـو

 .لرشعيالتامنع بني معلومني فأكثر يف حق احلكم ا
ّوقد تـم التوصـل إىل هـذا التعريـف بعـد ذكـر مجلـة مـن التعريفـات 

 .واملوازنة بينها
والتعــارض أهــم األلفــاظ األساســية يف عنــوان هــذه الرســالة؛ هلــذا 
ّخص بمزيد عناية، وقد تضمن شـيئا مـن االسـتطراد يف بعـض اجلوانـب؛  ُ

ًألن فيها تعرضا جلملة من مسائل التعارض املهمة التي ال جم ال لتناوهلا يف ُّ
ــف التعــارض، وملــسيس احلاجــة إليهــا يف التفريــق بــني  غــري مبحــث تعري
التعــارض مــن جهــة والتنــاقض وكــذلك التعــادل مــن جهــة أخــرى، كــام 

 .سيتضح ذلك يف هذا املبحث إن شاء اهللا
 بالتعــارض، والـذي يتـضمنه هــذا املبحـث هــو أكثـر األلفــاظ صـلة

صد بـالتعريف هبـذه ال: وهي ُـتنازع واالخـتالف والتنـاقض والتعـادل، وق
األلفاظ جتلية التعارض وتوضيحه، وبيان الفرق بينه وبني هـذه األلفـاظ؛ 
إذ بضدها تتميز األشياء؛ هلذا سـيكون تناوهلـا بـيشء مـن االختـصار، كـل 

 .لفظ يف مطلب مستقل
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 : لغةازعـتعريف التن: املسألة األوىل
ــصدر  ــة م ــازع يف اللغ ُالتن ُ َ ــازع(َّ َتن َ َ ــال) َ ــازع: يق َتن َ َ ــا، ، َ ــازع، تنازع ًيتن ُ ََ ََ َُ َ

ٌمتنازع، وهذا متنازع فيه، وهو من باب املفاعلة التي تقتيض املـشاركة بـني  ٌَ َ َ َُ ُِ
 .لني فأكثرفاع

 ل ابـن فـارسا كام ق-ومادة هذه الكلمة، وهي النون والزاء والعني 
ٍأصل صحيح يدل عىل قلع يشء«: -)هـ٣٩٥ت( ِ ْ َ«)١(. 

 : بالبحثومن هذا األصل مما له صلة
ُتنازع القوم«: االختالف ؛ يقال .١  .)٢(»اختلفوا: َ
ُتنـازع القـوم«: التخاصم؛ يقال .٢ ٌاختـصموا، وبيـنهم نزاعـة، أي : َ َ َ ِ

 .)٣(»ٌخصومة يف حق
ِمنازعة الكـأس«: التناول والتجاذب؛ ومنه .٣ ا: ُ  قـال اهللا. ُـمعاطاهت

à : } w  v  u  t  s      r  q   p {)يتعاطون، واألصل : ؛ أي)٤

                                 
 .١٠٢٢، صنزع املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .نزعكالمها مادة . ٢/٩١٤املعجم الوسيط، : ؛ وانظر٦٥٣ املصباح املنري، ص)٢(
ــري، ص: ؛ وانظــر٨/٣٥٢،  لــسان العــرب)٣( ؛ ٩٩٠؛ القــاموس املحــيط، ص٦٥٣املــصباح املن

 .نزعمجيعهم مادة . ٢/٩١٤املعجم الوسيط، 
 .من سورة الطور) ٢٣( اآلية رقم )٤(



 

 

 .)١(»املعايناملجاذبة يف األعيان و] تشمل[فيه يتجاذبون، واملنازعة 
هـذه املـسألة يتنازعهـا :  بام نحن فيه، فـإذا قيـلوهذه املعاين هلا صلة

 . وخيتلف فيها مأخذان ويتخاصم فيهاأي يتجاذهبا ويتناوهلا،: مأخذان
 

~ ~ ~ 
 

 :اً اصطالحتعريف التنازع: املسألة الثانية
ُيف كتابات األصوليني القديمة يلحظ أهنم ) التنازع(ّمن خالل تتبع لفظ  َ ُ

 كـام سـيأيت التمثيـل لـذلك -يعنون به معناه اللغوي، وهو مطلق االخـتالف 
، ومل أقف له عىل اسـتعامل خـاص كمـصطلح إال يف بعـض الكتابـات -ًقريبا 

لكتابات القانونية، ّالفقهية واألصولية املعارصة، ولعل سبب ذلك هو التأثر با
سواء أكان ذلك بطريق مبارش، من خالل الدراسات الفقهيـة املعـارصة التـي 
تتناول مسائل قانونية يف األصل، ويراد ربطها بالفقه، أم بطريق غري مبارش من 

 . املعارصةخالل التأثر هبذه الدراسات الفقهية
ــى اصــطالحي عــام للتنــازع؛ مــن املناســب  وملحاولــة اســتنتاج معن

 واألصـوليني، ّتلمس ذلك يف االستعامالت املتكررة له يف كتابات الفقهـاء
 :مع االستئناس بمعناه كمصطلح عند القانونيني، وكذلك عند النحاة

ّستعامل العريض للفظ  فإنه باإلضافة إىل االأما الفقهاء • ) التنازع(َ
ّ منهم خيصون مجلة من األبواب والفصول واملسائل بالرتمجـة ن اجلمهورفإ

                                 
 .نزعكالمها مادة . ٩٩٠القاموس املحيط، ص: ؛ وانظر٨/٣٥١،  لسان العرب)١(



 

 

 .)١()التنازع(هلا بلفظ 
والــرابط بــني هــذه الــرتاجم هــو وجــود قــضايا ودعــاوى ومــسائل 

ذبوها، مما يعني أهنا بحاجة إىل حكم ختاصم فيها الناس واختلفوا فيها وجتا
 .فاصل للنزاع

وكـذلك احلـال عنــد األصـوليني؛ إذ مــن التعبـريات املتكــررة يف  •
 .تنازع العلامءوسبب النزاع، وصورة النزاع، حترير حمل النزاع، : كتاباهتم

ــل أهــم ع ــارص دراســة املــسألة ويلحــظ أن هــذه االســتعامالت متث ن
اخلالفية، مما يعنـي أن الباعـث عـىل إنـشائها هـو وجـود مـسألة خالفيـة يف 

 .األصل، ويراد دراستها للخروج بحكم راجح فيها
) التنـازع(وعند النظر يف اسـتعامالت النحـاة والقـانونيني للفـظ  •

 :ً موجودان أيضا-ًآنفا  –يسرتعي االنتباه أن الرابط أو الباعث املذكورين 
أن يتقـدم عـامالن، : ًفعندما يفرد النحاة للتنازع بابا فإهنم يعنون بـه

 .)٢(ٍّويتأخر عنهام معمول هو مطلوب لكل منهام من حيث املعنى
                                 

): ٨/٢٨٠فـتح القـدير، : مـع رشحهـا(ما جاء يف اهلداية : احلنفية ومن أمثلة ذلك عند علامء )١(
ــدي ــازع باألي ــال: فــصل يف التن ــة: (ق ــق ، ٍإذا تنازعــا يف داب ــا واآلخــر متعل ُأحــدمها راكبه ُ

 ....فالراكب أوىل: بلجامها
املطبوع مـع مواهـب اجلليـل، ( ما جاء يف التاج واإلكليل :املالكيةومن أمثلة ذلك عند علامء  
٥/٢٢٧ :(...إذا تنازعا يف الزوجية؛ ثبتت ببينة: الباب اخلامس يف التنازع.... 

اب الثالـث يف البـ): ٣/٤٥٦(ما جاء يف روضـة الطـالبني : الشافعيةومن أمثلته عند علامء  
ًإذا ادعى عىل رجلني دارا يف يدمها: األوىل: فيه مسائل: التنازع ّ.... 

ــك:  انظــر)٢( ــشافية البــن مال ــة ال ــه٢/٦٤١، رشح الكافي ــع رشحي  =عــدة : ؛ أوضــح املــسالك م



 

 

 .عندنا معمول يتنازعه ويتجاذبه عامالن: إذن
وكــذلك احلــال عنــد القــانونيني ومــن ســار عــىل منــواهلم؛ فالتنــازع 

ــف اســتعامله بحــسب ــدهم مــصطلح، خيتل ــازع عن ــه، كتن ــضاف إلي ــا ي  م
 أن بيـد )١(...االختصاص القضائي، وتنازع القـوانني، وتنـازع اجلنـسيات

مدلوله متقارب، وهو أن توجد قضية يتنازعها قاضـيان، أو حمكمتـان، أو 
 أو النظـر فيهـا مـن القـضاةقانونان، فيحصل خالف فيمن له احلق يف تـويل 

 .)٢( حكمهاتقرير، أو يف القانون الذي يرجع إليه يف املحاكم
يف مجلـة ) التنـازع(ومن خالل هذا العرض الرسيع السـتعامالت لفـظ 

 املـشرتك بينهـا هـو أن التنـازع ينطلـق عنىمن العلوم ذات الصلة يلحظ أن امل
ًوينشأ من وجود مسألة أو معمـول أو قـضية ابتـداء، ثـم حيـصل التنـازع فيهـا 

عيان، أو عامالن نحويان، عقب ذلك، بأن خيتلف فيها عاملان رشعيان أو متدا
                                 

افيـة ؛ املقاصد الـشافية يف رشح اخلالصـة الك٢/١٠٧؛ وضياء السالك، ٢/١٨٦السالك،  =
 .٢/١٨٧، النحو الوايف، أليب إسحاق الشاطبي

ّأن يتقدم فعالن مترصفان، أو اسامن يشبهاهنام، أو فعل متـرصف واسـم : وتعبري ابن هشام  َّ
 .ٍّهه، ويتأخر عنهام معمول غري سببي، وهو مطلوب لكل منهام من حيث املعنىيشب

 .١٥٣ ــ ١٥٢عبد الواحد كرم، ص. معجم املصطلحات القانونية لـ د:  انظر)١(
؛ تنازع القـوانني وأحكامـه ٨٥تنازع االختصاص القضائي لعبد الرمحن العنقري، ص:  انظر)٢(

؛ االختـصاص القـضائي يف ٨حـسن اهلـداوي، ص. ـ ديف القانون الدويل اخلـاص األردين لـ
 ــــ ١٥٢؛ معجــم املــصطلحات القانونيــة، ص٣٥٥الفقــه اإلســالمي لنــارص الغامــدي، ص

١٥٣. 
االختالف بني القضاة أو : هو.. تنازع االختصاص يف االصطالح الرشعي: وتعبري األول 

 .اخلصوم فيمن يتوىل النظر يف اخلصومة



 

 

 .إلخ...يتجاذهبا دليالن أو عامالن أو قانونان: ٍأو قانونان، أو بتعبري آخر
 بأنــه :وبنـاء عــىل مــا ســبق، يمكــن أن يقـال يف املعنــى العــام للتنــازع

التجاذب بني طرفني خمتلفني يف قضية أو لفظة بحيث تكون مطلوبة لكـل 
 .منهام

ــد  ــازع عن ــشمل التن ــى ي ــذا املعن ــاءوه  واألصــوليني والنحــاة الفقه
 .والقانونيني

 واألصــوليني يمكــن أن وإذا أريــد ختصيــصه بالتنــازع عنــد الفقهــاء
 هو التجاذب بني طـرفني خمتلفـني يف قـضية رشعيـة عمليـة، بحيـث :يقال
 .ون مطلوبة لكل منهام، هذا واهللا أعلمتك

 
~ ~ ~ 

 
 :الفرق بني التعارض والتنازع: املسألة الثالثة

ّمـــن خـــالل تلمـــس ) التنـــازع( معنـــى املـــسألة الـــسابقةعرفنـــا يف 
  له، وحماولة الربط بينها؛ للخروج بتعريف اصـطالحياستعامالت العلامء

لـه، ومــن خــالل التعريــف املــذكور يمكــن التفريــق بــني حقيقتــه وحقيقــة 
التعارض، وقبل ذلك من املناسب التمهيد له بـذكر بعـض أوجـه التـشابه 

 .بينهام
 :فمام يتشاهبان فيه

 .أهنام من باب املفاعلة التي تقتيض االشرتاك بني فاعلني فأكثر .١
 . أن كال منهام فيه اختالف بني أمرين فأكثر .٢



 

 

ُهذين األمرين متواردان عىل يشء واحد، بحيث يطلب كـل أن  .٣ ُـَ ْ
 .واحد منهام االستقالل به أو التأثري عليه دون اآلخر

 :ومما يفرتقان فيه
َأن التعارض ينظر فيه أصالة إىل املتعارضني، ويبذل املجتهـد مـا  .١ ِ َ ُ

يف وسعه يف سبيل دفعه، بغض النظر عـن احلكـم الـذي يقـرره كـل واحـد 
 نجد مؤلفـات مـستقلة يف اآليـات أو األحاديـث التـي ظاهرهـا منهام؛ هلذا
 .)١(التعارض

أما التنازع فينظر فيه أصالة إىل مسألة معينة، ويلحظ أنـه يتنازعهـا  
، وكل مـنهام يطلـب تقريـر حكمهـا ..مؤثران أو قاعدتان أو رأيان خمتلفان

 .يهادون اآلخر، فيبذل املجتهد ما يف وسعه للوصول إىل القول الراجح ف
أنه عندما يكون  الباعث عـىل التعبـري هـو : ومما يعضد هذا التفريق 

 هـذان دلـيالن (:وصف األمرين املتامنعني  فمن املناسب والشائع أن يقـال
، ثم يكون االهتامم عقب ذلـك بـدفع التعـارض )متعارضان. ..أو أصالن

 .بينهام بغض النظر عن احلكم الذي يقرره كل منهام
الباعث عىل التعبري هو تقرير حكم مسألة أو قضية أما عندما يكون 

 يتنازعهــا رأيــان أو هــذه املـسألة: (معينـة فمــن املناســب والـشائع أن يقــال
، ثـم يكـون االهـتامم .)..قاعدتان، أو هـذه القـضية يتنازعهـا اختـصاصان

                                 
ًرآن البن قتيبة، وتأويل خمتلف احلديث لـه أيـضا، واخـتالف احلـديث تأويل مشكل الق:  مثل)١(

 .لإلمام الشافعي



 

 

عقب ذلك بتقرير احلكم الـراجح يف املـسألة أو القـضية بغـض النظـر عـن 
 .رأيني ونحومها أو عدمهبقاء التعارض بني ال

أن التنـازع مــن معانيـه التخاصــم والتجـاذب؛ هلــذا فالغالــب يف  .٢
استعامله أن يكون بني األشخاص والذوات، وقد توصف به بعض املعاين 

، لكن ال يليـق وصـف ...ًجتوزا، كالقواعد أو القوانني أو العوامل اللفظية
ًاألدلة بالتنازع ولو جمازا؛ تنـزهيا هلا عن معنى  . اخلصومة والشحناءً

ًبخــالف التعــارض، فلــيس فيــه معنــى اخلــصومة؛ هلــذا فغالبــا مــا  
 يستعمل يف املعاين، وتدخل فيها األدلة، ولكن مع تقييده بكونه ظاهريا يف 
ّنظر املجتهد؛ ألن األدلـة الـرشعية ال تعـارض بينهـا يف الواقـع ألبتـة، هـذا 

 .واهللا أعلم
 

~ ~ ~ 



 

 






 :تعريف االختالف لغة: املسألة األوىل
َاالختالف يف اللغة مصدر اختلف، يقال َ َ ُاختلف، خيتلف، : ْ ْ ََ ََ ْ

ٌاختالفا، فهو خمتلف، وهذا خمتلف فيه ٌَ ًَ ِ ِ ْ. 
  ابـن فـارسقال كام -ومادة هذه الكلمة، وهي اخلاء والالم والفاء 

ٍ أن جيـيء يشء بعـد يشء يقـوم :أحـدها: أصـول ثالثـة« -) هـ٣٩٥ت( ٌ
َّخالف قدام: والثاين. مقامه ُ  .)١(»ُّ التغري:والثالث. ُ

ٌاختلف الناس يف كذا، والناس خلفة«: ومن األصل األول َ ْ َِ ُ ُ َ أي : َ
ِّأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه،] ووجه كونه من األول.. [خمتلفون ُ ّ 

 .)٢(»ّ نحاهُويقيم نفسه مقام الذي
ختـالف «: التـضاد وعـدم االتفـاق؛ يقـال: وأهم معاين االختالف

، )٣(»َوكل ما مل يتساو فقد ختـالف واختلـف. مل يتفقا: األمران، واختلفا
 .)٤(»ّاملضادة: واخلالف«

يالن أو اختلـف الـدل:  بـام نحـن فيـه، فـإذا قيـلوهذا مما لـه صـلة

                                 
 .٣٢٧، صخلف املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .١٩٧، صخلفاملصباح املنري، مادة : ؛ وانظر٣٢٩ املصدر السابق، ص)٢(
ــري، ص: ؛ وانظــر٩/٩١،  لــسان العــرب)٣( . ١٠٤٥؛ القــاموس املحــيط، ص١٩٧املــصباح املن

 .خلفمجيعهم مادة 
 .خلفكالمها مادة . ١/٢٥١؛ املعجم الوسيط، ٩/٩٤،  لسان العرب)٤(



 

 

 .ّفمعنى ذلك تضادا ومل يتفقا... ختالفا
 :ً اصطالحاالفـتعريف االخت: املسألة الثانية

يــستعمل يف املؤلفـات األصـولية ويــراد بـه عــدة ) االخـتالف(لفـظ 
 :ٍمعان

، وهـذا )وهـو ضـد االتفـاق(اه اللغـوي فيستعمل ويراد بـه معنـ •
ًالغالب؛ هلذا كثريا ما يعطفونه عىل االتفاق عند حتريرهم ملحل النزاع، بأن 

 .)١( عىل كذا، واختلفوا يف كذااتفق العلامء: يقولوا
 وتارة يستعمل ويقصد به علم اخلـالف أو اخلالفيـات، أي علـم •
 .)٣(، وقد يطلق بعضهم علم اخلالف عىل علم الفقه)٢(اجلدل

                                 
ومن األمثلة األخـرى هلـذا االسـتعامل . اب من كتب األصوليني وهذا مما ال يكاد خيلو منه كت)١(

ــشافعي ــه الرســالة أن اإلمــام ال ــة كتاب ــا يف هناي ـــ ٥٦٠ص (ً عقــد باب ــوان ) ٦٠١ ـ ــاب (بعن ب
 ومتـى حيـرم ومتـى حيـل، وأكثـر مـن أهـل العلـم، تكلم فيه عن االخـتالف بـني )االختالف

 .األمثلة عىل ذلك
ــويح، :  انظــر)٢( ــىل رشح املحــىل، ١/٢٠التوضــيح والتل ــم (و . ١/٤٧؛ حاشــية العطــار ع عل

دل اإلرشـاد يف علـم اخلـالف واجلـ: ورد يف تسمية مجلة من الكتـب؛ منهـا) اخلالف واجلدل
 ).١/٦٩كشف الظنون، : انظر) (هـ٥١٥ت  (ملحمد العميدي السمرقندي

 .١٤٣؛ ترتيب العلوم، ص٢٧، ١/٢٦؛ التقرير والتحبري، ١/٥املستصفى، :  انظر)٣(
: وإطــالق اخلــالف أو االخــتالف عــىل علــم الفقــه ورد يف تــسمية مجلــة مــن الكتــب، منهــا 

ّوقـد عـرف ). هــ٣٧٠ت (، وخمترصه للجـصاص )هـ٣٢١ت ( للطحاوي قهاءاختالف الف
ّحمقق املخترص املذكور بعلم اخلالف وذكر الفرق بني إطالقه عىل علم اجلـدل وإطالقـه عـىل 

 مقدمـة التحقيـق، خالف الفقهاء، وأورد مجلة من الكتب املؤلفـة فيـه بـاملعنى الثـاين؛ فـانظر
 .١/٧١٢كشف الظنون، : ً؛ وانظر أيضا٨٤ ــ ١/٧٨



 

 

 .وتارة يستعمل ويراد به االختالف بني دالالت النصوص •
 . بالتعارض هو االستعامل األخريوالذي له صلة

 .)١()هـ٢٠٤ت (ومن أوائل من استعمله هبذا املعنى اإلمام الشافعي
 أهنـا اسـتقرت بيـدًوهذه التسمية وإن مل تلق انتشارا يف كتـب األصـوليني، 

، بـل )٢(يف كتب احلديث، إذ ال يكاد خيلو كتاب من كتب مصطلح احلديث منهـا
 .)٣(سموا هبا مجلة من مؤلفاهتم

القـرآن؛ حيـث جعلـوا مـن ويضاف إىل كتب احلـديث كتـب علـوم 
، لكـن التعبـري األشـهر عنـدهم )٤()معرفة موهم االختالف(علوم القرآن 

وقد . )٥(هلذا اختاروا هذه التسمية جلملة من مؤلفاهتم) مشكل القرآن(هو 
مـشكل القـرآن ومـوهم االخـتالف : (جيمع بعضهم بني التسميتني ويقول

 .)٦()والتناقض
                                 

، ٢٧٠، ٢٦٧، ٢٢٨، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١:  وكتاب الرسالة حافل هبذا االستعامل، فانظر منـه)١(
ً، بل إنه أفرد مؤلفا مستقال بعنوان ٥٠٤، ٤٤٧، ٢٨٤، ٢٧٩ ، وقد طبـع )اختالف احلديث(ً

 ).األم(يف هناية كتاب 
 .٢/٦٥٢ يف كتابه تدريب الراوي، السيوطي:  أول من تكلم فيهإلمام الشافعيوممن رصح بأن ا 

؛ اختـصار علـوم احلـديث ٢/٦٥١اوي، تـدريب الـر: التقريب للنواوي ورشحـه: ً انظر مثال)٢(
؛ نخبـة الفكـر ورشحهـا، كالمهـا ٢/٤٨٠الباعث احلثيث ألمحد شاكر، : البن كثري ورشحه
 .٥٩، صللحافظ ابن حجر

؛ وكتاب تأويـل خمتلـف احلـديث )هـ٢٠٤ت  (اختالف احلديث لإلمام الشافعي:  مثل كتاب)٣(
 ).هـ٢٧٦ت(البن قتيبة 

 .٢/٤٥الربهان يف علوم القرآن للزركيش، :  انظر)٤(
 .تأويل مشكل القرآن البن قتيبة:  منها)٥(
 .٢/٥٧اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، :  انظر)٦(



 

 

عنـد ) ةـاملخالفـ(و) الفـاالختـ (فمام جـاء يف تعريـف: إذا علم هذا
اختالف تناقض، وهو : االختالف عىل وجهني«:املختصني بعلوم القرآن

واخـتالف تـالزم، وهـو مـا . ما يدعو فيه أحد الـشيئني إىل خـالف اآلخـر
ختالف وجــوه القــراءة واخــتالف مقــادير الــسور يوافــق اجلــانبني، كــا

 .والذي هيمنا هو الوجه األول. )١( »... واآليات
هـو أن يـأيت  «):ف احلـديثـخمتلـ( لــِ ومما جـاء يف تعريـف املحـدثني

ّفيوفًيف املعنى ظاهرا، حديثان متضادان  َ ُق بينهام أو يرجح أحدمهاُ ّ ُ ُ«)٢(. 
ًومعنى هذين التعـريفني متقـارب، ويمكـن أن يكونـا تفـسريا لالسـتعامل 

 .الثالث عند األصوليني
 

~ ~ ~ 
 :الفرق بني التعارض واالختالف: املسألة الثالثة

ــف احلــديث املــسألة الــسابقةبنــاء عــىل مــا جــاء يف  ــف ملختل ِ مــن تعري أو ٍِ
يظهر فرق بينه وبني التعارض؛ بدليل أن علامء احلـديث والتفـسري  االختالف ال

 أو )٣()خمتلـف احلـديث(قد يـستخدمون لفـظ التعـارض يف أثنـاء حـديثهم عـن 
                                 

ــرآن، )١( ــوم الق ــان يف عل ــرآن، ؛ اإلت٢/٥٣ الربه ــوم الق ــان يف عل ــن . ٢/٥٦٢ق ــاله ع ــد نق وق
؛ بــصائر ١٧٥، صخلـفمفـردات ألفـاظ القــرآن لألصـفهاين، مـادة : الكرمـاين؛ وانظـر

 .٢/٥٦٢ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 
رشح نخبـة الفكـر، : ، وانظـر٢/٦٥١، )املطبوع مع رشحه تدريب الراوي( تقريب النواوي )٢(

 .٢/٤٨٠، ح اختصار علوم احلديث؛ الباعث احلثيث رش٥٩ص
؛ رشح نخبة الفكـر، ٤٨٢، ٢/٤٨١الباعث احلثيث، : اختصار علوم احلديث ورشحه:  انظر)٣(

 .٢/٦٦٠؛ تدريب الراوي، ٥٩ص



 

 

) االخـتالف(، كام أن األصوليني قـد يـستعملون لفـظ )١()موهم االختالف(
 .)٢(ونحومها عند حديثهم عن التعارض) التخالف(أو 

َ ذلك فإن مـضمون التأصـيل ملختلـف احلـديث، ومـوهم يضاف إىل
ٌ، والتعارض متقارب، مما يعنـي أن املـسمى )أو مشكل القرآن(االختالف 

، فـإنام هـو يف واحد يف اجلملة، وإن حـصل متـايز بينهـا عنـد بعـض العلـامء
؛ )٣(دعي ختصيصها بمسمى خـاصبعض اجلوانب التفصيلية التي قد تست

هلذا يمكن القول بأن التعارض بني النصوص واالختالف بينها مرتادفـان 
 .يف اجلملة، واهللا أعلم

~ ~ ~ 
                                 

 .٢/٥٧؛ اإلتقان يف علوم القرآن، ٢/٤٥الربهان يف علوم القرآن، :  انظر)١(
؛ ٣/١٦١األرسار للبخاري، ؛ كشف ٥١٤؛ بذل النظر، ص٢/٩٦٣ميزان األصول، :  انظر)٢(

 .٢/٩٩رشح املحىل وحاشية البناين، 
بـام أمكـن اجلمـع فيـه بـني ) خمتلـف احلـديث(َّ خص مصطلح  ومن ذلك أن احلافظ ابن حجر)٣(

ِبـول إن سـلم مـن املعارضـة ثـم املق:  ـــ٦٢ ــ ٥٨احلديثني؛ حيث قال يف نخبة الفكر ــ ص  َ
 :فهو املحكم، وإن عورض بمثله

ِفإن أمكن اجلمع فهو خمتلُف احلديث َ ْ ُ. 
 .أو ثبت املتأخر فهو الناسخ واآلخر املنسوخ

 .وإال فالرتجيح
 .ثم التوقف

:  ــ جعل مجيع هذه األقـسام األربعـة حتـت مظلـة واحـدة وهـي٦٢ويف رشحه للنخبة ــ ص 
 ).ما ظاهره التعارض(

خمتلــف (يــضاف إىل ذلــك أن النــواوي والــسيوطي جعــال مجيــع هــذه األقــسام حتــت مظلــة 
 .٦٥٩ ــ ٢/٦٥٢تدريب الراوي، : التقريب ورشحه: ؛ فانظر)احلديث



 

 

 




 

 :تعريف التناقض لغة: املسألة األوىل
َتناقض(التناقض يف اللغة مصدر  َ َ َنقـض(ّن مـادة وهو مشتق مـ، )َ َ َ( ،

ٌأصـل «: -) هــ٣٩٥ت  (ل ابـن فـارسا كـام قـ-والنون والقـاف والـضاد 
ّصحيح يدل عىل نكث يشء، وربام دل عىل معنى من املعاين عىل جنس من 

 .)١(»الصوت
 .نقض العهد، أي نكثه بعدما أبرمه: يقال: ومثال األول
وهـو قريـب . نقـيض املفاصـل: وت املفاصليقال لص: ومثال الثاين

ُمن األول؛ ألن املفاصل كأهنا تنتقض فيسمع هلا صوت عند ذلك ُ ُ ِ َ َْ)٢(. 
 :ومن املعاين اللغوية التي تعود إىل هذا األصل

ُنقــضت مــا أبرمــه؛ إذا أبطلتــه، وانــتقض هــو : يقــال«: اإلبطــال .١ َُ َ َ ُ
ذا كـان بعـضه إ: ويف كالمـه تنـاقض... بطلت: بنفسه، وانتقضت الطهارة

 .)٣(»يقتيض إبطال بعض
ِانتقض اجلـرح بعـد برئـه، واألمـر بعـد التئامـه«: يقال: اإلفساد .٢ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُ :
 .)٤(»فسد

                                 
 .١٠٤٥، صنقض املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .٢٤٣، ٧/٢٤٢، نقضادة ، ماملرجع السابق؛ لسان العرب:  انظر)٢(
 .٦٧٨ ــ ٦٧٧، صنقض املصباح املنري، مادة )٣(
 .٢٤٣، ٧/٢٤٢، مادة نقض، لسان العرب:  املرجع السابق؛ وانظر)٤(



 

 

َتدافعا، كأن كل واحد نقـض : َتناقض الكالمان«: يقال: التدافع .٣ َ َ ٍَ َّ َّ َُ َ
 .)١(»اآلخر

أن يــتكلم بــام يتنــاقض : املناقــضة يف القــول«: يقــال: االخــتالف .٤
 .)٢(»يتخالف: معناه، أي

:  وثيقة بام نحن فيه، فإذا قيلومجيع هذه املعاين متقاربة وذات صلة 
أي اختلفتــا فأبطلــت إحــدامها : تنــاقض احلكــامن، أو تناقــضت القــضيتان

 .األخرى وأفسدهتا ودفعتها
~ ~ ~ 

 :ً اصطالحاضـتعريف التناق: املسألة الثانية
التناقض بوصفه مـصطلحا مـن املـصطلحات املنطقيـة التـي تـرد يف 

َّكتــب األصــوليني، يعــرف بأنــه اخــتالف قــضيتني باإلجيــاب والــسلب، «: ُ
 .)٣(»بحيث يقتيض لذاته أن تكون إحدامها صادقة، واألخرى كاذبة

 .)٤()هـ٦٨٥ت ( الكاتبي زوينيوهذا تعريف الق
                                 

 .٦٧٨، صنقض املصباح املنري، مادة )١(
 .٢٤٣، ٧/٢٤٢ اللسان، :؛ وانظر٨٤٦، صنقض القاموس املحيط، مادة )٢(
حترير القواعد املنطقيـة، للقطـب الـرازي، :  الرسالة الشمسية للقزويني املطبوعة مع رشحيها)٣(

 . ١٤٩حممد إبراهيم سامل، ص. د.؛ وتسهيل القطبي لـ أ١١٨ص
التهـذيب للتفتـازاين ورشحــه للخبيـيص، وحاشـية ابــن سـعيد عـىل رشح اخلبيــيص، : وانظـر
للملـوي وحاشــية الــصبان عــىل الــرشح، : ألخــرضي ورشوحــه؛ الــسلم ل١٩٤ ـــ ١٩٣ص
؛ ورفع األعـالم عـىل ١١؛ وإيضاح املبهم يف معاين السلم للدمنهوري، ص١٠٨ ــ ١٠٧ص

 .١٥٦؛ ضوابط املعرفة للميداين، ص١١٨سلم األخرضي البن فحف، ص
ْاملعـروف بـدبريان، ولـد سـنة كـاتبي ال عـيل بـن عمـر، القزوينـي: هو) ٤( ِ  =هــ، اشـتهر ٦٠٠َ



 

 

 :ويمكن توضيحه من خالل املثال اآليت
هـذا األمـر ال : وقـال آخـر. هذا األمر يقتيض الوجوب: لو قال عامل
ــيض الوجــوب ــضيتان . يقت ــان ق ــان(فهات ــان خربيت ــان يف ) أي مجلت خمتلفت

وب، واألخرى تنفيه، وهـذا اإلجياب والسلب، فاجلملة األوىل تثبت الوج
االختالف يقتيض لذاته أن تكون إحدى اجلملتني صادقة واألخرى كاذبة 

 .ال حمالة، وليس هناك خيار آخر
ــة  ــد املناطق ــسمى عن ــا ي ــو م ــسلب ه ــتالف يف اإلجيــاب وال واالخ
ّباالختالف يف الكيف، وهلم اعتبارات أخرى يف حتقق التناقض يف القضايا 

 الكـــم، ويف اجلهـــة، باإلضـــافة إىل الوحـــدات احلمليـــة، كـــاالختالف يف
 .)١(الثامين

                                 
ــا = ــشهورة؛ منه ــه مؤلفــات م ــه في ــاملنطق، ول  وجــامع ، الشمــسية يف املنطــق الرســالة:ب

 .  هـ٦٨٥تويف سنة . امالدقائق يف املنطق وغريه
سـامعيل إلهديـة العـارفني ؛ ٣٠١، رقم  ٢/١٣٤فوات الوفيات البن شاكر الكتبي، : انظر 

 .٤/٣١٥ ،ألعالم للزركيلا؛  ١/٧١٣باشا، 
  بام أن التناقض من املـصطلحات املنطقيـة التـي تـرد بكثـرة يف الكتابـات األصـولية، ولكونـه )١(

 يف تقريـر حقيقـة التعـارض؛ فمـن املناسـب املنطلق الذي انطلق منه كثري مـن علـامء احلنفيـة
 :ات، والتمهيد هلا بجملة من املصطلحات املهمة عىل النحو اآليتجتلية هذه االعتبار

  السور هو اللفظ الدال عىل كمية أفـراد املوضـوع، والـسور قـد يكـون كليـا أو جزئيـا، وكـل 
ًمنهام قد يكون موجبا أو سالبا ً: 

ال (أو ) ال أحـد(ونحومهـا يف حالـة اإلثبـات، و) مجيـع(أو ) كـل(ومن ألفـاظ الـسور الكـيل 
 .ونحومها يف النفي) ءيش

 =ليس (أو ) ليس بعض(ونحومها يف اإلثبات، و) كثري(أو ) بعض(ومن ألفاظ السور اجلزئي 



 

 

                                 
 .ونحومها يف النفي) كل =

االختالف يف اإلجياب والسلب، بأن تكـون إحـدى القـضيتني : املراد باالختالف يف الكيف
 . مثبتة، والثانية منفية بإحدى أدوات النفي

االختالف يف كمية أفراد املوضوع، بأن تكون إحدى القـضيتني : ف يف الكمواملراد باالختال
 ).أي حمصورة بسور جزئي(، والثانية جزئية )أي حمصورة بسور كيل(كلية 

 .القضية احلملية هي ما حكم فيها بثبوت يشء ليشء أو نفيه عنه دون قيد أو رشط
يف ) اخلـرب(، وعنـد النحـاة بــ)املحمـول(ُواليشء املراد إثباته وإسناده يـسمى عنـد املناطقـة بــ

والــيشء املــراد اإلســناد إليــه يــسمى عنــد . يف اجلملــة الفعليــة) الفعــل( وبـــالســميةاجلملــة ا
 ).الفاعل(أو ) املبتدأ(وعند النحاة بـ، )املوضوع(املناطقة بـ

والقضية احلملية تنقسم بالنظر إىل موضوعها إىل أربعة أقسام، وكل منهـا قـد تكـون موجبـة 
 :أو سالبة، وهي

هـذا ( وهـي مـا كـان موضـوعها جزئيـا، ومثـال املوجبـة : القضية الشخصية، أو اخلاصة .١
 ).ليس هذا األمر يقتيض الندب: (ومثال السالبة، )األمر يقتيض الوجوب

ّوهي ما كان موضوعها كليا غري مسور، مثل: املهملة .٢ ) األمر املطلق يقتيض الوجـوب: ( 
 ). الندبليس األمر املطلق يقتيض(و

ًوهي ما كان موضوعها كليا مسورا بسور كيل، نحو : الكلية .٣ ّ ) كل أمر مطلق للوجـوب( 
 ).ال يشء من األمر املطلق للتحريم(و

ًوهي ما كان موضوعها جزئيا مسورا بسور جزئي، نحو : اجلزئية .٤ ّ ) بعض األمر للنـدب( 
 ).ليس بعض األمر للندب(و

 :إذا علم هذا يقال
ال بــد منــه يف كــل قــضيتني متناقــضتني، وهــذا الــذي يمثــل حقيقــة : يــفاالخــتالف يف الك

 .ٍوهذا االختالف كاف يف القضايا الشخصية. التناقض؛ هلذا نصوا عليه يف التعريف
ًفـال بـد أيـضا مـن االخـتالف يف ) وهي مـا تـسمى باملحـصورة(أما القضايا الكلية واجلزئية  ّ

 . جزئيةالكم، بأن تكون إحدى القضيتني كلية واألخرى
 =فالقـضية ). ليس بعـض األمـر املطلـق للوجـوب(و) كل أمر مطلق للوجوب: (ومثال ذلك



 

 

                                 
 .جزئية سالبة؛ فحصل التناقض بينهام: كلية موجبة، والثانية: األوىل =

أما إذا كانـت القـضيتان كليتـني أو جـزئيتني فقـد ال يتحقـق التنـاقض؛ ألن التنـاقض يكـون 
كـل (ً حمالة، والكليتـان جيـوز كـذهبام معـا، نحـو بصدق إحدى القضيتني وكذب األخرى ال

 ).ال يشء من األمر للوجوب(و) أمر للوجوب
لـيس بعـض األمــر (و) بعـض األمـر للوجــوب(ًكـام أن اجلـزئيتني جيــوز صـدقهام معـا، مثــل 

 ).للوجوب
 .هذا إذا كانت القضايا املتناقضة حمصورة بسور كيل أو جزئي

 :املناطقةأما إذا كانت مهملة فقد اختلف فيها 
وهـذا . فبعضهم يلحقها بالقـضايا الشخـصية، ومـن ثـم يكفـي فيهـا االخـتالف يف الكيـف

 ).السلم(ظاهر صنيع صاحب 
واألكثر يلحقها باملحصورة؛ ألهنا يف قوة القضايا املحصورة بسور جزئي، ومـن ثـم فـال بـد 

 .ًأيضا من االختالف يف الكم
ال يشء مـن األمـر املطلـق (هـو )  للوجـوباألمـر املطلـق: (وعىل قول األكثـر نقـيض قولنـا

 ).ليس األمر املطلق للوجوب: (نقيضها: وعىل القول األول). للوجوب
ِّ، وهذا خاص بالقضايا املوجهـة، وهـي مـا رصح فيهـا باالختالف يف اجلهةوهناك ما يسمى  ُ ٌّ

بـام يـدل عـىل كيفيـة نـسبة املحمـول إىل املوضـوع، هـل هـي عـىل جهـة الوجـوب العقـيل، أو 
 اإلمكان العقيل؟

َّفإن كانت القضية األوىل رصح فيها بأن النسبة ثابتة بالوجوب العقـيل، فنقيـضها أن يـرصح  ُِّ ُ
 بعـض باإلمكـان(و) ّ كل جزء أصغر مـن الكـلبالرضورة: (يف الثانية باإلمكان العقيل، نحو

 هـذا األمـر لـيس(و) هـذا األمـر للوجـوب بالـرضورة(، ونحو )اجلزء ليس أصغر من الكل
 ).للوجوب باإلمكان

واحلاصل مما سبق أن التعارض يتحقق باالختالف يف الكيـف، ويراعـى معـه االخـتالف يف 
 .الكم يف القضايا املحصورة، واالختالف يف اجلهة يف القضايا املوجهة

وحـدة : وهـي( بـني القـضيتني املتناقـضتني يف أمـور ثامنيـة اشـرتاط االحتـادويضاف إىل ذلك 
 =عنـد مناقـشة (وقد سبق إيضاحها يف هامش سابق ...)  والزمان واملكاناملوضوع واملحمول



 

 

 :الفرق بني التعارض والتناقض: املسألة الثالثة
كلمـة التنــاقض تـستعمل عنــد األصـوليني كمــصطلح منطقـي، كــام 

 .تستعمل ويراد هبا املعنى اللغوي
وبالنظر إىل املعنى اللغوي للتعارض والتنـاقض يلحـظ االنـسجام  •

، ومن معاين التناقض لغة )التامنع( من معاين التعارض لغة ْالواضح بينهام؛ إذ
؛ وقــد راعــى بعــض األصــوليني هــذا )١(، والتامنــع بمعنــى التــدافع)التــدافع(

 .)٢(ّ ففرسوا التعارض بالتناقض- فيام يظهر -اجلانب 
أما بالنظر إىل املعنى االصطالحي هلام فإن هذا خيتلف بـاختالف  •

قتـه التـساوي التـام بـني هـل مـن حقي: مدلول التعارض لدى األصـوليني
 الدليلني؟

ّفمن يرى أن التعارض ال بد فيه من التساوي التام بني الدليلني،  -
؛ فإنـه )...وهـي وحـدة الزمـان واملكـان و (ويشرتط فيه الوحـدات الـثامين

؛ ألن الوحدات الثامين هـي )٣(ًيقول بأن التعارض والتناقض بمعنى واحد
 .ذاهتا رشوط التناقض

ا ال شك فيه أن أدلة الرشع ال يمكن أن تتناقض يف الواقـع؛ هلـذا ومم
ــأخر ) هبــذا املعنــى(عللــوا لثبــوت التعــارض  يف أدلــة الــرشع بجهلنــا باملت

                                 
 ).٧٥تعريف البزدوي ص  =

 .املراجع املذكورة يف اهلامش قبل السابق: وانظر يف إيضاح التناقض وأحكامه
 .٢/٩٦٣؛ ميزان األصول، ٩٢٤، صدفعالقاموس املحيط، مادة :  انظر)١(
 .٣/١٠٢٩؛ روضة الناظر، ٢/٣٩٥املستصفى، :  انظر)٢(
 . ــ وسيأيت نقل كالمه يف هناية هذه املسألة ــ٣/١٥٩كشف األرسار، :  انظر)٣(



 

 

، وجعلوا حكم التعارض هو تـرك الـدليلني املتعارضـني والبحـث )١(منها
 .عن احلكم يف دليل آخر

 تعريـف ًوقد سبقت مناقشة هذا الرأي ضمنا عنـد االعـرتاض عـىل
 .)٢(للتعارض) هـ٤٨٢ت (البزدوي
؛ أما عىل القول بأن التعارض ال يلزم فيه التساوي والوحدات الثامين -

فإنه تكون له حقيقة خمتلفة عن التناقض، وقبل بيان ما يفرتقان فيه يناسب بيان 
 .بعض أوجه التشابه

 :ْإذ مما يتشاهبان فيه
 .نهام فيه تقابل ومتانع بني شيئني أن كال م .١
.  أن كال منهام ال يتعلق باملفردات، وإنام يتعلق باجلمل والقـضايا .٢
بينهام تعارض أو تنـاقض؛ ألهنـام مفـردان، ) ال سعيد(و) سعيد: (فال يقال

 .بخالف ما لو كانا مجلتني
 :ومما يفرتقان فيه

 والـسلب، َّأن املعول عليه يف التناقض هو التقابـل بـني اإلجيـاب .١
ًفال بد أن تكون إحـدى القـضيتني مثبتـة واألخـرى منفيـة َْ َّ أمـا التعـارض . ُ

َّفاملعول عليه هو التقابل عىل سبيل التامنع، فال يـضري إذا كـان املتعارضـان 
، لكـن املحـصلة ا  والثـاين منفيـاًمثبتني ابتـداء، أو منفيـني، أو أحـدمها مثبتـ

 .غريهّ النهائية أن كال منها يمنع مدلول 
                                 

 .٣/١٥٩كشف األرسار، :  ورشحه؛ أصول البزدوي٢١٤تقويم األدلة، ص:  انظر)١(
 .٧٢لك ص وذ)٢(



 

 

 خاص بـام لـه أثـر يف احلكـم الـرشعي، سـواء بطريـق التعارضأن  .٢
 أم بطريـق غـري مبـارشة، كالتعـارض بـني - وهذا الغالب -مبارشة، كاألدلة 

 .ِّاجلرح والتعديل، وبني املرجحات
 أما التناقض فيتناول القضايا أيا كانت، سواء كان هلـا أثـر يف احلكـم 

 .الرشعي أم ال
ى املجتهد إىل إثباته، وال يستفيد منـه، وإنـام أن التعارض ال يسع .٣

يسبق إىل ذهنه من خالل النظر األويل يف األدلة؛ هلـذا يبـذل املجتهـد مـا يف 
 .وسعه لدفعه

ستدل إىل  ــسعى امل ــذا ي ــا ابتــداء؛ هل ــون ثابت ــاقض فإنــه يك ــا التن ُّأم ُِــ َ ًْ ً
 ألنـه إذا بطـل«االستفادة منه يف إبطال رأي خصمه ومن ثـم إثبـات رأيـه؛ 

 .)١(» أحد النقيضني كان اآلخر حقا
ــذلك إبطــال رأي  ــه، فيكفــي ل ــات رأي ــدليل عــن إثب ــإذا أعــوزه ال ف

وكـذلك ). وهـو رأي املـستدل(خصمه؛ ألن ذلك يتضمن إثبـات نقيـضه 
رأي خصمه إثبات نقيضه العكس بالعكس، فيكفيه لنفي : يمكن أن يقال

 ).وهو رأي املستدل(
أمـا إذا اسـتدل . هذا إذا كان جمال البحث هو التنـاقض بـني الـرأيني

كــل مــنهام بــدليل؛ صــار التنــاقض بــني مــدلول الــدليلني، وحينئــذ ينتقــل 
املستدل إىل إثبات صـحة مـدلول دليلـه بإبطـال دليـل خـصمه، والعكـس 

                                 
 .٢/١٩املنطق املفيد، : ؛ وانظر١٠٧ حاشية الصبان عىل رشح السلم للملوي، ص)١(



 

 

 .بالعكس
َتعارض عائق يريد املجتهد التخلص  أن ال:واحلاصل من هذا الفرق ُ

منه، أما التناقض فهو مكسب يريد املستدل أن يوظفه يف إثبات رأيـه؛ ألن 
حقيقة التنـاقض تـستدعي صـدق إحـدى القـضيتني املتناقـضتني وبطـالن 
األخرى ال حمالة، فرييد املستدل أن تكون الصادقة هي القضية التـي متثـل 

 .رأيه
ُ تبنـى عليـه ثالثـة فـروق -ن رصح بـه  وإن مل أجد مـ-وهذا الفرق 

َأخر َ ُ: 
ًأن التعـارض يكـون يف نظــر املجتهـد؛ هلــذا غالبـا مــا يـزول بعــد  .٤

البحث والتأمل، أما التناقض فيكون يف الواقع ونفس األمر؛ هلذا أحكمـه 
 .)١(املناطقة برشوط وضوابط جتعله ال انفكاك منه

ًأن دفع التعارض نال حظا وافرا من جهود األصـولي .٥ ني، وذلـك  
باختيار أسلم املناهج والطـرق لدفعـه، ورسـم معـامل كـل طريـق، كـاجلمع 

 .والنسخ والرتجيح
 .)٢(ُّبخالف التناقض، فال يتحقق إال بتعذر دفعه 
أن التعارض ال يرد يف حمافل املناظرة؛ ألن الشأن أن يتعامل معه  .٦

                                 
؛ وتيسري التحرير، ٣/٣التقرير والتحبري، : التحرير ورشحيه:  انظر يف اإلشارة إىل هذا الفرق)١(

؛ الفـروق يف االجتهـاد والتقليـد ٢/١٨٩فـواتح الرمحـوت، : الثبوت ورشحـه؛ مسلم ٣/١٣٦
 .٢٨١والتعارض والرتجيح لنورة املوسى، ص

 . انظر  يف اإلشارة إىل هذا الفرق إىل املراجع السابقة)٢(



 

 

ــرأي، بخــالف  ــون يف ال ــد ولكــنهم متفق ــر مــن جمته جمتهــد واحــد أو أكث
 .ًتناقض؛ فكثريا ما يرد عىل لسان الناظر أو املناظرال

، ولكن منها مـا  التي يذكرها بعض أهل العلموهناك بعض الفروق
ًهو حمل نظر، ومنها ما وجه توجيها غري سديد ّ. 

  فهـو تفـريقهم بـني التعـارض والتنـاقض بـأنأما مـا هـو حمـل نظـر؛
ًالتعارض حمله غالبا هو اجلمل اإلنشائية؛ أمرا أو هنيا أو اسـتفهاما ًً ، أمـا ...ً

ّالتناقض فال يكون بينها، وإنام ينحـرص يف اجلمـل اخلربيـة، وهـي مـا يعـرب 
 .)١(عنها املناطقة بالقضايا

ًوهذا التفريق حمل نظر؛ ألن التعارض أيضا يكون بني اجلمل اخلربيـة، 
 اإلنشائية؛ ألنه ليس املقصود من التعارض بني األدلة وال يرد بني ذات اجلمل

، وإنـام التعـارض بـني ...ٍالتعارض بني ذات األدلة، وما فيها من أوامـر ونـواه
األحكام املـستفادة منهـا؛ ألن اإلنـشاءات ال حتتمـل الـصدق والكـذب، فـال 
يتصور أن حيصل تعارض ومتانع وتدافع بينها، بخالف مدلوهلا، فهو أحكـام 

ومن هنا تكمن أمهية تقييد . ل خربية يمكن أن حيصل تعارض ومتانع بينهاومج
، وقبلـه مـا جـاء )يف حـق احلكـم الـرشعي(التعريف املختار للتعارض بقيد 

 .)٣(، ونحومها)٢()يف حكمني متضادين): (هـ٤٨٢ت (عند البزدوي
                                 

؛ التعـارض ٥٩ ـــ ٥٨السيد صالح عـوض، ص. دراسات يف التعارض والرتجيح لـ د:  انظر)١(
؛ التعارض بني النص ٣٧ ــ ٣٦حممد احلفناوي، ص. د.؛ ولـ أ١/٣٧والرتجيح للربزنجي، 

 .٤واملصلحة ألسامة جوارنة، ص
 .٣/١٦٢، أصول البزدوي:  انظر)٢(
 =منـع كـل عـىل وجـه ي... : ، حيـث جـاء فيـه٢/٢٧٣ يف اإلهباج، تعريف ابن السبكي:  انظر)٣(



 

 

ًأما الفرق الذي وجه توجيها غري سديد ّ  فهو مستفاد  :- فيام يظهر - ُ
أي [قولـــه «: ، ونـــصه)هــــ٧٣٠ت (ٍمـــن كـــالم ذكـــره العـــالء البخـــاري

 عند - ُفالتناقض، )تناقضًال تتعارض يف أنفسها وضعا وال ت]: (البزدوي
ُوجـود الـدليل يف بعـض الـصور مـع ختلـف : -ِّمن مل جيوز ختصيص العلة 

 .املدلول عنه، سواء كان ملانع أو ال ملانع
 .هو وجود الدليل مع ختلف املدلول بال مانع: َّوعند من جوزه

 تقابل احلجتني املتـساويتني عـىل وجـه ال يمكـن اجلمـع :والتعارض
 .بينهام بوجه

التناقض يوجب بطالن الدليل، والتعارض يمنع ثبوت احلكم مـن ف
 .)١(»غري أن يتعرض الدليل

َّظنـه ...) فالتناقض يوجب بطالن الـدليل: وهو قوله(فهذا التفريق 
ً تفريقــا بــني التنــاقض املنطقــي والتعــارض األصــويل، )٢(ِّبعـض املختــصني

قوادح القيـاس، والذي يظهر أن املراد بالتناقض هنا النقض الذي هو من 
                                 

، ٣/٢ يف التحريـر مـع التقريـر والتحبـري، تعريف ابـن اهلـامم: ؛ وانظر صاحبهمقتىضمنهام  =
 يف ؛ وقريب منه تعريف العلوي اآلخرمقتىضاقتضاء كل من دليلني عدم : حيث جاء فيه

 . اآلخرمدلول كل منهام عىل منايف أن يدل: ، حيث جاء فيه٢/٢٦٧نرش البنود، 
فجميع هذه التعريفات اتفقت عىل أن التعارض يف الواقع بني مدلول الـدليلني ولـيس ذات  

 .الدليلني
 .١٥٩ ــ ٣/١٥٨ كشف األرسار، )١(
 املـذكور،   ــ  والغريب أنه نقل كالم البخـاري١/٣٢زنجي، التعارض والرتجيح للرب:  انظر)٢(

 حممـد .د.، ولعل هذا سـبق قلـم منـه  ـــ ؛ التعـارض والرتجـيح لــ أبيد أنه نسبه إىل البزدوي
 .٣٤ ــ ٣٣احلفناوي، ص



 

 

ًونظــرا لوجــود التــشابه بــني الــنقض والتنــاقض املنطقــي يف الفائــدة مــنهام 
 ! املراد هنا هو التناقض املنطقيّظن بعضهم أن) وهي إسقاط الدليل(

ووجه كون املراد هنا هـو الـنقض أو املناقـضة أو التنـاقض باعتبـاره 
 :من قوادح القياس ما يأيت

 يف بـاب - نفسه عندما تكلم عن وجوه دفع العلـل أن البخاري .١
ّوعرب عن حقيقتها هناك بنحو ما ذكره هنا ) املناقضة( جعل منها -القياس 

 .)١(يف صدر هذا النقل
َأنه يف كال املوضعني ذكر للمناقضة حقيقتني، إحدا .٢ َ عند مـن : مهاَ

ِّمل جيوز ختصيص العلة، والثانيـة عنـد مـن جـوزه، ومـن املعلـوم أن العلـة : ُ
 .تكون يف دليل القياس

 ذكر عقـب النقـل املـذكور مبـارشة مـا يـدل عـىل أن أن البخاري .٣
ــ ــضة يف الكــالم ال ــا املناق ــاس، أم ــرد عــىل القي ــي ت ــضة الت سابق عــن املناق

ه قريــب مــن معنــى املناقــضة يف بــاب ولكنــالنــصوص فلهــا معنــى آخــر، 
 كـل واحـد مـنهام يف هذا هـو الفـرق بيـنهام، إال أن«: مهونص كال. القياس

ُّ مستلزم لآلخـر، فـإن ختلـف املـدلول عـن الـدليل ال يكـون إال النصوص َّ
وكذا إذا تعارض . ً املانع معارضا للدليل فيام ختلف عنهملانع، فيكون ذلك

ًيكون احلكم متخلفا عن كـل واحـد ال حمالـة، فيتحقـق التنـاقض، َّالنصان 
 .)٢(» كذا قيل.بينهام] أي البزدوي[فلذلك مجع الشيخ 

                                 
 .٤/٧٦كشف األرسار، :  انظر)١(
 .٣/١٥٩ كشف األرسار، )٢(



 

 

؛ لـذا قـال يف َّ مل يتبن هذا التوجيه لكالم البزدويأن البخاري .٤
ًثـم أبـدى رأيـا خمالفـا، »قيـلكذا «آخر العبارة   وتبنـاه، وهـو أن حـديث ً
ّي، وحرر رأيه بناء عىل املـستقر عنـد  ابتداء عن التناقض املنطقالبزدوي

 أن التعارض ال بد فيه من التـساوي بـني الـدليلني، وعـىل علامء احلنفية
ّ وهذا يعضد ما تم تقريره يف بداية املـسألة -هذا يكون بمعنى التناقض 

 .)١(-الثالثة 
والظـاهر أهنـام «:  عقب النقـل األخـري مبـارشةونص كالم البخاري

بمعنى املرتادفني هنا؛ ألن التناقض يف الكالم يف عامة االصـطالحات هـو 
اختالف كالمني بالنفي واإلثبات، بحيث يقتيض لذاته أن يكـون أحـدمها 

 .)٢(»ًواآلخر كذبا، وهذا هو عني التعارض، فيكون كالمها بمعنىًصدقا 
ــه ــراد ب ــذكور ي ــالفرق امل ــذا ف ــىل ه ــضة أو :وع ــنقض أو املناق  أن ال

ُالتناقض يرد عـىل القيـاس بقـصد إبطالـه، فـإذا وجـدت العلـة ومـع ذلـك 
َّختلف احلكم عنها؛ فهذا دليل عىل عـدم صـحة القيـاس، أمـا املعارضـة يف 

: ع ثبوت احلكم من غري أن تتعرض للقياس؛ إذ املراد منهاالقياس فهي متن
تسليم املعرتض داللة ما ذكره املستدل من الوصف عىل مطلوبه، وإنشاء «

هـي ممانعـة يف احلكـم مـع بقـاء : وقيل. دليل آخر يدل عىل خالف مطلوبه
 .)٣(»دليل املستدل

                                 
 .١٠٨ ص)١(
 .٣/١٥٩ كشف األرسار، )٢(
 .٤/٨٩ كشف األرسار، )٣(



 

 

ن والنقض يف القياس يشرتك مع التنـاقض املنطقـي يف كـوهنام هيـدفا
إىل إبطال دليل اخلصم، ولعل هذا هو الذي حـدا بعـضهم إىل أن يفهـم أن 
ًاملراد بالتنـاقض يف هـذا الفـرق هـو التنـاقض املنطقـي ابتـداء، والسـيام أن 
اللفظ الذي قابله هو التعارض، والتعارض وإن أريد به هنـا املعارضـة يف 

جلـزء يتـصف َّ أهنا نوع من التعارض األصويل، فام يتصف بـه ابيدالقياس، 
 .هذا واهللا أعلم. به الكل

وجتدر اإلشارة إىل أن الفائدة من التناقض املنطقي قد سبق إيضاحها يف 
 . الثالثالفرق


~ ~ ~ 



 

 





 :تعريف التعادل لغة: املسألة األوىل

َتعـادل(التعادل يف اللغـة مـصدر  َ َ ، »عـدل«ق مـن مـادة وهـو مـشت، )َ
أصــالن «: -)هـــ٣٩٥ت (ل ابــن فــارسا كــام قــ-والعــني والــدال والــالم 

أحدمها يدل عىل استواء، واآلخـر : صحيحان، لكنهام متقابالن كالضدين
 .)١(»يدل عىل اعوجاج

ُعادلـت بـني «: التعادل بمعنى التساوي، تقـول: ومن األصل األول َْ َ
ــشي ــالنال ــا بف ًئني، وعــدلت فالن َُ ــنهام: َْ َإذا ســويت بي ْ َّ ُوالعــدل والعــدل ... َ ُْ ِْ َ

ُوالعديل سواء أي ِ  .)٢(»... النظري واملثيل: َ
ــضا ــه أي ــا جــاء يف حــديث املعــراج: ًومن ــاءين يف ...: م ِفأتيــت بإن ِ ُْ َ َ ِ ِ ُ ِ َ

ِأحدمها لبن، ويف اآلخر عسل، أرسل إيل هبام مج ِ ِ َِ ََ َّ ْ َ َِ ِ َ ِ َ ٌ َُ َِ َ ِ َ ٌ َ ُيعا، فعدلتَ ْ ََ َ م )٣(ً َّ بيـنهام ، ث ُـَ ُ ْ ََ
َهداين اهللاَُّ، فأخذت اللبن َ َّ ْ َُ َ َ ِ َ َ()َيعدل أمره ويعادله«، ومعنى )٤ ِّ ّإذا توقف بني : ُ

                                 
 .٧٤٥، صعدل املقاييس يف اللغة، مادة )١(
؛ ٤٢٧؛ املـصباح املنـري، ص٧٤٥املقـاييس يف اللغـة، ص: ؛ وانظـر١١/٤٣٢،  لسان العـرب)٢(

 .عدلمجيعهم مادة . ١٣٣٢القــاموس املحيط، ص
 هكذا ورد ضبطها يف كتب احلديث، بينام جاء ضبطها يف  النهاية يف غريب احلديث واألثـر ـــ )٣(

ُفعدلت: ( ــ ٣/١٩١ ْ ََّ َ  .( 
؛  والبيهقـي يف دالئـل النبـوة، ٣٤٨٤، ح ٨/٤١٠، )البحر الزخـار(خرجه البزار يف مسنده  أ)٤(

ــــري، ٢/٣٥٦ ــــشاميني٧١٤٢، ح٧/٢٨٣؛ والطــــرباين يف املعجـــــم الكب  =، ؛ ويف مــــسند ال



 

 

ّأمرين أهيام يأيت، يريد أهنام كانا عنده مستويني ال يقدر عىل اختيار أحدمها، 
َعدل عنه  :وال يرتجح عنده، وهو من قوهلم َ ًيعدل عدوالَ ُُ ُ مال، كأنـه إذا : ِ

 .)١(»يميل من الواحد إىل اآلخر
 هبذا البحـث؛ فتعـادل الـدليلني يف اللغـة ّهذه أهم املعاين مما له صلة

ّبمعنى تساوهيام ومتاثلهام، كـأن املجتهـد يتوقـف فـيهام ويميـل لكـل واحـد 
 .منها بقدر ما يميل إىل اآلخر

~ ~ ~ 
 

 :ً اصطالحاادلـف التعتعري: املسألة الثانية
ـــاوي ـــه الربم ـــستقل عرف ـــصطلح م ـــادل كم ــــ٨٣١ت (ّالتع ) ه

 بحيـث ال يكـون يف تـساوي املتعارضـني«: بأنه) هـ٨٨٥ت (واملرداوي
 .)٢(»ّأحدمها ما يرجحه عىل اآلخر
                                 

 .tمجيعهم باللفظ املذكور من حديث شداد بن أوس . ١٨٩٤، ح ٣/١١١ =
 .هذا إسناد صحيح:  ــ قال٢/٣٥٧ هذا احلديث  ــ وبعد أن ذكر البيهقي 
َّوفيه إسحاق بن إبراهيم بن العالء، وثقه ... :  ــ ١/٧٤وقال عنه صاحب جممع الزوائد ــ  

 .حييى بن معني، وضعفه النسائي
 تـصحيحه هلـذا  ــ ونقل عـن البيهقـي٣٥٤٥٢، ح ١٢/١٨٦كام ذكره صاحب كنز العامل ــ  

 ).الدالئل(احلديث يف 
 ـــ والـنص موجـود يف ١١/٤٣٥، ؛ لسان العـرب٣/١٩١ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )١(

 .عدلمجيعهم مادة . ١٣٣٢القاموس املحيط، ص: الكتابني باللفظ نفسه ــ؛ وانظر
 ـــ إال أنـه ٨/٤١٢٨؛ التحبري للمرداوي، ٣/١٠٧٩ الفوائد السنية رشح األلفية للربماوي، )٢(

؛ نـرش ٤/٦٠٦ورشحـه، الكوكـب املنـري : ؛ وانظـر..  املتعارضـنيالـدليلنيتساوي : قال
 .٢/٣٧١؛ إرشاد الفحول، ٢٦٨ ــ ٢/٢٦٧البنود، 



 

 

 وثيقة بتعريف التعارض، وهذا مـا سـيتم وهذا التعريف ذو صلة
 .التعليق عليه يف املسألة اآلتية

~ ~ ~ 
 

 :الفرق بني التعارض والتعادل: املسألة الثالثة
ــق بــني التعــارض والتعــادل عــ  ن ابــن النجــارلقــد اشــتهر التفري

 أنـه مل يقـف عـىل مـن ، بل ذكر بعض أهل العلـم)١()هـ٩٧٢ت (احلنبيل
 .)٢(غاير بينهام سوى ابن النجار

 والواقع أنه قول طائفة غري قليلة من األصوليني، قبل ابن النجـار
 :وبعده

َّفممــــن رصح بــــالتفريق بيــــنهام قبلــــه • ْ َّ   الــــشافعيالربمــــاوي: ِ
 .)٣()هـ٨٨٥ت( احلنبيل واملرداوي) هـ٨٣١ت(

ــــاوي ــــرصيح الربم ــــرداويوباإلضــــافة إىل ت ، يلحــــظ أن  وامل
 .)٤(استعامالت مجلة من األصوليني تدل عليه

                                 
 .٤/٦٠٦رشح الكوكب املنري، :  انظر)١(
 .١/٣٨تعارض دالالت األلفاظ والرتجيح بينها، :  انظر)٢(
 .٨/٤١٢٨؛ التحبري، ١٠٧٩، ٣/١٠٧٧رشح األلفية للربماوي، :  انظر)٣(
ملـا فـرغ املـصنف مـن : أقـول: ، حيث جاء فيـه٢/٩٦٣هناية السول،:  انظر عىل سبيل املثال)٤(

 والرتاجـيح؛ وذلـك التعـادل، فـتكلم يف تعارضـهاتقرير األدلة، رشع يف بيـان حكمهـا عنـد 
، وإن كـان فهـو التعادلّفإن مل يكن لبعضها مزية عىل البعض اآلخر فهو : تعارضتألهنا إذا 
فهـو التعـارض، ممـا :  ومل يقـلفهو الرتجيح: ويالحظ أنه قال يف هناية العبارة. الرتجيح

 .يعني أن التعادل والرتجيح جزءان من التعارض، كام سيأيت



 

 

َّوممن رصح بالتفريق بينهام بعد ابن •  العلـوي الـشنقيطي:  النجـارّ
، وحممـد صـديق حـسن )٢ ()هــ١٢٥٠ت (، والـشوكاين)١ ()هـ١٢٣٣ت(

 .)٤(، ومجلة من املعارصين)٣ ()هـ١٣٠٧ت (خان
 :ُولتحرير هذه املسألة والتوفيق بني اآلراء فيها يمكن أن يقال

 التعـارض بالتعـادل إن املنطلق الذي يمكن أن يقود إىل معرفة صلة
ـــساوي عنـــد العلـــامء  - الـــذي يمثـــل حقيقـــة التعـــادل - هـــو صـــلة الت
 :)٥(بالتعارض

فإن املجتهد إذا ظهـر : فمن خالل ما سبق ذكره يف حقيقة التعارض
 :ّله تعارض بني دليلني فإنه يمر بمرحلتني

 مرحلة إمكانية دفع التعـارض بـاجلمع أو النـسخ أو :املرحلة األوىل
 .- يف الرتتيب بني هذه الطرق ٍ عىل خالف بني العلامء-الرتجيح 

 مرحلة عدم إمكانية دفع التعـارض؛ لتـساوي الـدليلني :املرحلة الثانية
 البحـث عـن  وتعادهلام من كل وجه، ويصبح املجتهد مضطرا إىل التوقـف أو

                                 
 .٢٦٨ ــ ٢/٢٦٧نرش البنود، :  انظر)١(
 .٣٧٢، ٢/٣٧١إرشاد الفحول، :  انظر)٢(
 .٢٠١حصول املأمول من علم األصول، ص:  انظر)٣(
 حممد احلفنـاوي يف التعـارض .د.؛ و أ٤٥ضوابط الرتجيح، ص:  منهم بنيونس الويل يف كتابه)٤(

 .٤٣والرتجيح، ص
ّيف مبحــث التنــاقض والتعــادل يؤكــد أمهيتــه، فالتــساوي يــشكل حلقــة ) التــساوي( وتكــرار )٥(

الوصل بني التعارض مـن جهـة، والتنـاقض والتعـادل مـن جهـة أخـرى، وهـذا مـا سـبقت 
 .اإلشارة إليه يف التوطئة للمبحث الثاين



 

 

 .- يف ذلك عىل خالف بني العلامء - ...احلكم يف دليل آخر أو
ــي مرحلــة  ــة ه ــذه املرحل ــادل(فه ــي األصــعب يف نظــر ،)التع  وه

ٌّاملجتهد؛ أما التعارض يف املرحلة األوىل فإنام هو تعارض وقتي مـرحيل مـا  ٌّ
 .ُيلبث أن يزول

 قتي فإن طائفة من العلامءولكون التعارض يف املرحلة األوىل تعارض و
حرصوا التعارض يف املرحلـة الثانيـة، وممـا يـدل عـىل ) وهم كثري من احلنفية(

 املعارضة هو التساوي، فال توجد حقيقـة التعـارض ذلك أهنم جعلوا ركن
َّعـرب عـن ) هــ٤٨٢ت ( بل إن البزدوي- )١( وقد مر تفصيل ذلك-نه بدو

، وعىل هـذا االجتـاه ال فـرق )٢()اعتدال الدليلني(ِركن املعارضة رصاحة بـِ 
بــني التعــارض والتعــادل يف حقيقــتهام، وتكــون النــسبة بــني أفرادمهــا هــي 

 .الرتادف
 ال يشرتط التساوي بني الـدليلني مـن كـل عىل رأي من: ويف املقابل

 بيـد فإن التعارض يشمل املرحلة األوىل والثانيـة، -  وهم اجلمهور-وجه 
ٌأن املرحلة الثانية تعارض وتعادل، أما املرحلة األوىل فهي تعـارض فقـط،  ٌ

ًوال يمكن تسميتها تعادال إال جمازا؛  لعدم انطبـاق حقيقـة التعـادل عليهـا، ً
ــان معــا تعــادال  ميت املرحلت ــإذا س ًف ً ِّ ــ ــري مــن -ُ  كــام هــو يف اســتعامالت كث

 فالذي يظهر أن هـذا مـن بـاب التغليـب، ويكـون مـن إطـالق - )٣(العلامء
                                 

 .٥٩ للتعارض صريف البزدوي وذلك عند التعليق عىل تع)١(
 .٣/١٨٣، أصول البزدوي:  انظر)٢(
 =اشــية العطــار، ؛ رشح املحــيل وح٢/٤٣٤؛ املحــصول، ٨٥٣ ــــ ٢/٨٥٢، املعتمــد:  انظــر)٣(



 

 

ا من الغـنم، وهـو مـن ًاشرتيت كذا رأس: اجلزء وإرادة الكل، كقول القائل
 .)١(الوجوه املشهورة التي يصار هبا إىل املجاز

 وإن -وبناء عىل هذا االجتـاه فالتعـارض والتعـادل خمتلفـان حقيقـة 
 وتكون النسبة بني أفرادمها -ًكان يمكن أن يعرب عن أحدمها باآلخر جمازا 

ٌهي العموم واخلصوص املطلق، فكل تعادل تعارض وال عكس ٍ. 
ْ بـام فـيهم مـن فـرق - يكـون كـالم اجلمهـوروعىل هـذا   كـابن النجـار(َ

ّ متوافقا؛ إذ حيمل ترصيح من فرق بيـنهام عـىل أن مـراده التفريـق -) وغريه ْ ًّ ُ
ِبني معنامها احلقيقي، أما من مل يفرق بينهام فيحم ْ ُل استعامهلم للتعارض يف َ

ْموضــع التعــادل والعكــس عــىل املعنــى املجــازي؛ إذ مــرادهم مــن إطــالق 
ًالتعارض عىل التعادل هو إطـالق الكـل عـىل اجلـزء جمـازا، ومـرادهم مـن 

 .ًإطالق التعادل عىل التعارض هو إطالق اجلزء عىل الكل جمازا
التامنـع (أن حقيقة التعارض هـي : ومما يدل عىل ترجح هذا التوجيه

وهذا يشمل ما ظهر للمجتهد ) بني معلومني فأكثر يف حق احلكم الرشعي
، وما مل يـتمكن )وهو املرحلة األوىل(ًأن فيه متانعا ابتداء، ثم اندفع فيام بعد 

 ).وهو املرحلة الثانية(من دفعه 
أما التعادل فإن حقيقته تتمثـل بالتـساوي بـني املتعارضـني مـن كـل 

ملرحلـة الثانيـة، وال يمكـن أن يـشمل املرحلـة األوىل وجه، وهـذا يتنـاول ا
                                 

 .٢/٩٦٣؛ هناية السول، ٢/٤٠٠ =
 ).عالقات املجاز املرسل( أو ما عرب عنه العطار بـ )١(

؛ ٢/٢٠٤؛ البحــر املحــيط، ١/٤١٧مجــع اجلوامــع ورشح املحــيل وحاشــية العطــار، : انظــر 
 .١/١١٨؛ إرشاد الفحول، ١/١٦٦رشح الكوكب املنري، 



 

 

 .حقيقة؛ لعدم حتقق التساوي فيها
ًداخلـــة ضـــمنا يف حقيقـــة ) التعـــادل(وممـــا يـــدل عـــىل أن حقيقـــة 

 حديث األصوليني وألن الدليلني إذا تعادال فقد تعارضا، أن): التعارض(
ُعن عمل املجتهد يف املرحلة الثانية يبحث عىل أنه يف باب ا َ  وألنهلتعارض، ُ

 ومـن  بمن فـيهم ابـن النجـار- من الناحية العملية مل يفرد أحد من العلامء
ٌّ باب التعادل، وجيعله خاصا باملرحلة الثانية بيـنام التعـارض خـاص -معه   

 .واهللا أعلمباملرحلة األوىل، هذا 
 

~ ~ ~ 





 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 















 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 





 






 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 





َّدل( مصدر للفعل - بتثليث الدال -الداللة  ُّدل، يـدل، : ؛ يقـال)١()َ َُّ َ

الل  .ٌّة، فهو دال ودليل، وهو مدلولُد ِ َ
 ل ابـن فـارسا كـام قـ-ومادة هذه الكلمة، وهي الدال والالم املـشددة 

: واآلخـر. أحدمها إبانـة الـيشء بأمـارة تتعلمهـا: أصالن «- ):هـ٣٩٥ت(
 .)٢(»اضطراب يف اليشء

 :آلتيةوالذي هيمنا هنا هو األصل األول، ومنه املعاين ا
ُّدل، يدل«: اهلداية واإلرشاد؛ يقال .١ َِّ َ واسم الفاعل  «)٣(»إذا هدى: َ

ٌّدال( ٌدليل(و) َ  .)٤(»، وهو املرشد والكاشف)َ
ًدلــه عليــه داللــة، ويثلــث ودلولــة «: التــسديد إىل الــيشء؛ يقــال .٢ ُ َّ َ ً َ َ َُّ ُ َ
َّفاندل َ ُسدده إليه: ْ َ َّ  .)٥()القاموس(قاله صاحب . »َ

                                 
َّوالقياس أن يكون مصدر دل ) ١( ََّ  ردا، وشد شداَّ، كرد)َّدال(َ ٍّ؛ ألنه فعل ثالثي متعـد، فقيـاس ... 

ُالفعل(مصدره  ؛ ألن القياس إنام يعمـل بـه )ّدل(، بيد أن هذا القياس ال يعمل به يف الفعل )َْ
 .َّهنا إذا مل يكن ثمة سامع، وحيث وجد السامع فال يسوغ العدول عنه إىل القياس

 ــ ٣/٣١؛ وضياء السالك، ٢٣٤ ــ ٣/٢٣٣، عدة السالك: أوضح املسالك ورشحيه: انظر 
 .١٩٤ ــ ٣/١٩٣؛ النحو الوايف، ٣٢

 .٣٤٩، صَّدلاملقاييس يف اللغة، مادة ) ٢(
 .١١/٢٤٨، دلل، مادة لسان العرب) ٣(
 .٢١٧، صدللاملصباح املنري، مادة ) ٤(
 .١٢٩١، صّدلمادة ) ٥(



 

 

اللة(ذا معنى كلمة وه. ما يقتضيه اللفظ .٣ ذكر . عند إطالقها) َّالد ِ
 .)١()املصباح املنري(ذلك صاحب 

هو اإلبانة، وممـا ) َّدل(أن املعنى األصيل الذي هيمنا ملادة : واحلاصل
اهلدايـة إىل الـيشء واإلرشـاد إليـه، والتـسديد إليـه، : يرجع إىل هذا األصل

 .عند اإلطالقٌّوما يقتضيه اللفظ، واملعنى األخري خاص بالداللة 


~ ~ ~ 

                                 
ُدللـت عـىل الـيشء: ونـص كالمـه. ٢١٧، صّدلمـادة ) ١( ْ َ ُوإليـه مـن بـاب قتـل، وأدللـت : َ ْ َ َ َْ َ

ٌلغة، ) باأللف( ٌدلولة(واملصدر َُ َ ُْ  وهـو مـا يقتـضيه بكـرس الـدال وفتحهـا،) َّالدِ اللة(واالسم ) ُ
فعـل ًكليهام مصدرا لل) الدلولة(و) الداللة(ويلحظ أن األخري مل جيعل . اللفظ عند إطالقه

َالدلولــة(َّ، بــل فــرق بيــنهام وجعــل املــصدر هــو )القــاموس(كــام فعــل صــاحب ) ّدل( ُ أمــا ) ُّ
 )!. االسم(فوصفها بأهنا ) الداللة(

إذا ) الداللـة(أن كلمـة ): املـصباح(ْوالذي يظهر أنه ليس بينهام تعـارض؛ إذ مـراد صـاحب 
، أمـا إذا مل )اللفـظمـا يقتـضيه (أطلقت تصبح علم جنس تدل عىل املعنى اخلـاص هبـا وهـو 

َّاالسـم الـدال  عـىل أن ّوقـد نـص أهـل اللغـة. تكن مطلقة فتبقى عىل األصل يف أهنا مصدر
ِعىل جمرد احلدث إن كان علام، كفجار ومحاد للفجرة واملحمدة، ِ ً ً أو مبدوءا بمـيم زائـدة لغـري ّ

َفعله الثالثة وهو بزنة اسم حدث الثالثيًوزا أو متجا... املفاعلة فهـو اسـم املـصدر، وإال ... ُ
 .فمصدر

، ١/٢٩٧النحـو الـوايف، : ؛ وانظـر٢٠١ ـــ ٣/٢٠٠، )مـع عـدة الـسالك(أوضح املسالك ( 
٣/٢٠٨، ٢٩٩.( 



 

 




 
ُمما عني األصوليون بتعريفه، وبيان أقسامه، وقد ) الداللة(مصطلح  ّ

  .)١(قسيمًاستفادوا يف ذلك كثريا من املناطقة، والسيام يف الت
ًوأهــم أقــسام الداللــة وأوســعها اســتعامال هــو الداللــة اللفظيــة 

ُ وسيفرد هلا املبحـث الثالـث -الوضعية، وهي جمال حديثنا يف هذا البحث 
ّ، بيد أنه مما جييل هذا القسم، ويمهـد لـه تعريـف الداللـة -من هذا الفصل  ّ ّ

 ً.الشامل جلميع أقسامها، وبيان أقسامها إمجاال
 .ديث عن أقسامها يف املبحث الثاينوسيأيت احل

 :أما تعريف الداللة فآن األوان للرشوع فيه
 يف تعريف الداللة لكنها ال تكاد خترج عن اختلفت تعبريات العلامء

 :ثالثة تعريفات
 .»كون اليشء يلزم من فهمه فهم يشء آخر« .١

 .)٢( األصولينيوهذا تعريف كثري من
                                 

والعـادة العمليـة للمنطقيـني التقـسيم  «:  ــ ١/٩٩ ــويف ذلك قال صاحب التقرير والتحبري ) ١(
فهنا نسب التقسيم للمناطقة، وإن كان األصوليون يـذكرون هـذا ( »...  أي يف الداللةفيها،

 .٥٧، صيعقوب الباحسني. طرق االستدالل ومقدماهتا لشيخنا د: ؛ وانظر)ًالتقسيم أيضا
ــاج، : انظــر) ٢( ــسول، ١/٢٠٤اإلهب ــة ال ــسري الوصــول، ١/١٩٣؛ هناي ؛ التحريــر ٢/٢٠٦؛ تي

كــون «:  ولفــظ التحريــرــــ ١/٧٩؛ وتيــسري التحريــر، ١/٩٩التقريــر والتحبــري، : ورشحيــه
 =؛ رشح الكوكـب املنـري، ١/٣١٦التحبري، :  ــ ؛ التحرير ورشحه »اليشء متى فهم فهم غريه



 

 

 .»كون اليشء يف حالة يلزم من العلم به العلم بيشء آخر« .٢
 .)٢(، كام قال به بعض األصوليني)١(وهذا تعريف كثري من املناطقة

 .»فهم أمر من أمر« .٣
ــف الــدمنهوري ــض )٤)(٣()هـــ١١٩٢ت  (وهــذا تعري ، كــام نقلــه بع

 .)٥(األصوليني واملناطقة
                                 

= ١/١٢٥. 
؛ وتـسهيل ٢٨ عليـه، صحترير القواعد املنطقيـة للقطـب الـرازي، وحاشـية اجلرجـاين: انظر) ١(

؛ رشح اخلبييص للتهذيب، املسمى بالتـذهيب، وحاشـيتي ابـن سـعيد ٢٩ ــ ٢٨القطبي، ص
ـــيص، ص ـــد املناطقـــة ٥١والعطـــار عـــىل رشح اخلبي ـــتدالل ومقـــدماهتا عن ؛ طـــرق االس

التعريفـات : ية؛ ومن الكتب األخرى ذات الصلة باملصطلحات املنطق٥٧واألصوليني، ص
ــرة ١٣٩للجرجــاين، ص ــوي، ص٦٩٠، فق ــات للكف ــطالحات ٤٣٩؛ الكلي ــشاف اص ؛ ك

 .٢/١١٩الفنون، 
؛ حاشــية العطــار عــىل رشح ١/٢٩٤حتفــة املــسؤول يف رشح خمتــرص منتهــى الــسول، : انظــر) ٢(

 .٢/٤٠٢املحيل جلمع اجلوامع، 
 .٥إيضاح املبهم من معاين السلم يف املنطق، ص: يف كتابه) ٣(
، شيخ اجلامع األزهـر، وأحـد علـامء مـرص املكثـرين مـن أمحد بن عبد املنعم الدمنهوري: هو )٤(

إيضاح املـبهم : من كتبه. بدمنهور) هـ١١٠١( واملنطق وغريمها، ولد سنة الفقهالتصنيف يف 
ــل  ــشيباينمــن معــاين الــسلم يف املنطــق ، والفــتح الربــاين بمفــردات ابــن حنب تــويف ســنة . ال

 .هـ بالقاهرة ١١٩٢
؛ سـلك الـدرر يف أعيـان القـرن الثـاين عـرش،  ١/٣٦٢تاريخ عجائب اآلثار للجربيت : انظر 
 . ١/١٦٤؛ األعالم للزركيل ، ١/١١٧

؛ آداب البحـث واملنـاظرة ٥٠ ـــ ٤٩رشح السلم للملـوي وحاشـية الـصبان عليـه، ص: انظر) ٥(
؛  ٣٣عـن سـلم األخـرضي  وتوشـيح  عبـد الـسالم، ص؛  رفع األعالم ١١للشنقيطي، ص

 .٣١داللة االقتضاء وأثرها يف األحكام الفقهية، ص



 

 

ــرا مــن الــرشح  ــال حظــا واف ــف مــن هــذه التعريفــات ن ــل تعري ًوك  
واملناقشة، والسيام يف كتـب املنطـق، واملقـام هنـا ال يناسـب االسـتطراد يف 
ذلك، لكن ال غنى عن اإلشارة إىل أهم اخلالفات بني هذه التعريفات؛ ملـا 
 .ّهلا من أثر واضح يف حتقيق املقصود من ذكرها، وهو تصور معنى الداللة

ً إن هناك خالفا جوهريا بني التعريف األول والثاين : وعىل هذا يقال
 :من جهة، والتعريف الثالث من جهة أخرى

، وهـذا »فهم أمـر مـن أمـر«: فالتعريف الثالث فرس الداللة بأهنا •
 إدراكهـام للمـدلول، وإذا مل يـتم ِب يف حـالَيعني أهنا أثر للمتلقي واملخاط
 .إدراكهام للمدلول فال داللة

 .وهذا التعريف يمثل الرأي األول يف معنى الداللة
ًبيــنام انطلــق التعريفــان األول والثــاين مــن كــون الداللــة وصــفا  •

َلليشء الدال سواء فهم معناه أم ال ِ ؛ هلذا مل يرد فيهام إشارة إىل فهم املتلقـي ُ
 .وهذا الرأي الثاين. والسامع
الشـرتاك عـىل َّوهناك رأي ثالث يتمثل يف كون الداللـة تطلـق با •

 .كال املعنيني
  ونــسبه إىل ابــن عرفــة)١()هـــ١٢٠٦ت  (وقـد ذكــر هــذا القــول امللـوي

                                 
هـ ١٠٨٨، ولد سنة بو العباسأ،  األزهريي الشافعي املجريأمحد بن عبد الفتاح امللوي: هو) ١(

 .كان يرجع إليه يف الكالم واملنطقبالقاهرة، 
ــرص،رشحــان ملــتن الــسلم: مــن مؤلفاتــه    نظــم املختلطــات يف املنطــق، و رشح  مطــول وخمت

 = .هـ بالقاهرة١١٨١ تويف سنة . ورشح األجرومية،ملنظومة له يف التوحيد



 

 

 .)٢)(١()هـ٨٠٣ت(
ّ ألن الداللــة قــد متثــل ا؛ وعــىل الــرأي الثالــث يكــون اخلــالف لفظيــ

ّالعالقة بني الدليل واملدلول، وقـد متثـل العالقـة بيـنهام وبـني فهـم املتلقـي 
 :واملخاطب

فمن راعـى اجلانـب األول يف العالقـة فـرس الداللـة بأهنـا داللـة  -
 .اليشء عىل معناه، سواء فهمه املخاطب أم مل يفهمه

لـة بأهنـا فهـم ومن نظـر إىل اجلانـب الثـاين يف العالقـة فـرس الدال -
املخاطب بالفعل، بحيث إذا مل يفهم مل حيصل املقـصود، فـال داللـة مثمـرة 

 .)٣(حينئذ
 .هذا هو االختالف اجلوهري األول بني التعريفات الثالثة

                                 
؛ سـلك ١/١٧٨ ، هديـة العـارفني؛٢٣٥ ـــ ١/٢٣٤اريخ عجائب اآلثـار للجـربيت ت: انظر  =

 .١/١٥٢عالم للزركيل، األ؛ ١/١١٦الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش،  
 .١٢؛ آداب البحث واملناظرة للشنقيطي، ص٥٠ ــ ٤٩رشح السلم للملوي، ص:  انظر)١(
ّة الـورغمي املـالكي، ولـد بتـونس سـنة  بـن عرفـ، أبـو عبـد اهللا حممد بن حممد بـن حممـد: هو )٢( َْ َ

  ٠ والعربية والفرائض واحلسابالفقههـ، برع يف ٧١٦
  .هـ٨٠٣ تويف سنة . يف الفرائضةاملبسوط يف املذهب، وخمترص احلوفي: من مؤلفاته 

شذرات الذهب البن  ؛)١٥١(، رقم ٣٣٣ــ  ٢/٣٣١الديباج املذهب البن فرحون، :انظر 
 .٧/٤٣؛ األعالم، )٥١١(، رقم ٢٥٦ ــ ٢/٢٥٥الطالع للشوكاين ، البدر ؛ ٧/٣٨ ،العامد

 فقد نقل عن الشيخ زكريـا األنـصاري أن ــ ٣٣رفع األعالم عىل سلم األخرضي، ص: انظر) ٣(
ٌّاخلالف لفظي، وأشار إىل التوجيه املذكور يف الصلب ــ؛ وممن ذكر أن اخلالف لفظي ولكـن  ٌّ

، بيد أنه كان يتحـدث عـن تعريـف أحـد أنـواع ٢/٣٦صاحب البحر املحيط، : بتوجيه آخر
 .الداللة، وهي الداللة اللفظية الوضعية



 

 

 لكنه ليس يف ألفـاظ التعريفـات، وإنـام يف تفـسري َّوثمة خالف آخر،
 : واملناطقةاللزوم يف التعريفني األول والثاين، وذلك بني األصوليني

اللـزوم يف اجلملـة، أي يلـزم : َّفاألصوليون يرون أن املقصود بـه •
 .من فهم الدليل فهم املدلول ولو يف وقت دون وقت

امتنـاع : اللزوم الكيل؛ بمعنـى: أما املناطقة فريون أن املقصود به •
وهـو (من العلم باليشء األول ) وهو املدلول(انفكاك العلم باليشء الثاين 

 .يف مجيع األوقات واألحوال) الدليل
 وأورد )١()كـشاف اصـطالحات الفنـون(ذكر هذا اخلالف صاحب 

عىل تفسري املنطقيني مجلة من االعرتاضات وناقشها، وال طائل من ذكرها؛ 
ٍإذ املسألة اصطالحية ولكل علم اصطالحه ْ ِِّ. 


~ ~ ~ 



                                 
؛ حاشـيتي ابـن سـعيد والعطـار عـىل رشح ١/٧٩تيـسري التحريـر، : ؛ وانظر١٢٠ ــ ٢/١١٩) ١(

 .٥٠ للسلم، ص؛ حاشية الصبان عىل رشح امللوي٤٥اخلبييص للتهذيب، ص



 

 





 . أن الداللة يف اللغة بمعنى اإلبانة- )١( يف املطلب األول-ّمر بنا 

 أن الداللـة يف االصـطالح قـد - )٢( يف املطلب الثـاين-كام جاء معنا 
تطلق عىل فهم املخاطب للدليل، وقد تطلق عىل داللة الـيشء عـىل معنـاه، 

 .سواء فهمه املخاطب أم ال
ًنـى االصـطالحي منـسجام مـع وبناء عىل اإلطالق األول يـصبح املع

املعنى اللغوي؛ ألن املخاطب إذا فهم معنى الدليل يكون الـدليل أبـان لـه 
 .ذلك وأرشده إليه

ــى االصــطالحي أعــم مــن  ّوبنــاء عــىل اإلطــالق الثــاين يكــون املعن
ِفهم؛ فيتفقان إذا )٣(اللغوي  بالفعـل وإنـام ْمَهـْفَ املدلول بالفعـل، أمـا إذا مل يُ

ًى داللة اصطالحا ال لغة؛ ألن األصل يف الوضع اللغوي بالقوة فهذه تسم
 .)٤(لإلبانة واإلرشاد أن يستعمال عند حصوهلام بالفعل، ومل حيصال هنا

 
~ ~ ~ 

                                 
 . ١٢٩ص) ١(
 . ١٣١ص) ٢(
 .٤٣٩الكليات للكفوي، ص: انظر) ٣(
 .١٣٣ ــ ١/١٣٢موازنة بني داللة النص والقياس األصويل، : انظر) ٤(



 

 




 

 الداللة إىل ستة أقسام عىل )٢( واألصوليني)١(يقسم كثري من املناطقة
 .وجه التفصيل

 متثـل النـسبة بـني -ّ كام مـر يف تعريفهـا -أن الداللة : ووجه التقسيم
ًالـدال، والثـاين املـدلول، والـدال قـد يكـون لفظـا، وقـد ال : ّشيئني، أوهلـام ُّ َُّّ َّ

ًيكون لفظا، واملدلول يف كل واحد من اللفظ وغري اللفظ قـد يـستفاد مـن 
الوضــع، أو الطبــع، أو حمــض العقــل، فتحــصل لنــا ســتة أقــسام ال يوجــد 

 :ستقراء سواها، وبياهنا عىل النحو اآليتباال
ُ الداللة غري اللفظية العقلية:القسم األول ِ ُ. 

ٍ ما كان الـدال غـري لفـظ، واملعنـى املـستفاد منـه بمحـض :واملراد هبا َ ُّ َّ
 .العقل من غري اعتبار يشء آخر

ــة : ومثاهلــا ــة رؤي ــس، كدالل ــؤثر والعك ــر عــىل امل ــة األث ــة رؤي دالل
النـار وجـود الـصانع، وداللـة رؤيـة الـدخان عـىل  وجوداملصنوعات عىل 

                                 
؛ وتسهيل القطبـي، ٢٨ عليه، صحترير القواعد املنطقية للقطب الرازي، وحاشية اجلرجاين: انظر )١(

؛ إيضاح املبهم مـن ٥١؛ رشح اخلبييص للتهذيب وحاشيتي ابن سعيد والعطار عليه، ص٢٩ص
؛ رفـع األعـالم عـىل سـلم ٥٠ للـسلم، ص؛ حاشية الصبان عىل رشح امللوي٦معاين السلم، ص

؛ ومـن الكتـب األخـرى ١٣ ـــ ١٢؛ آداب البحث واملناظرة للـشنقيطي، ص٣٤خرضي، صاأل
 .٢/١٢٠كشاف اصطالحات الفنون، : ذات الصلة باملصلطحات املنطقية

ــرص منتهــى ١/١٩٣؛ هنايــة الــسول، ١/٢٠٤اإلهبــاج، :  انظــر)٢( ؛ حتفــة املــسؤول يف رشح خمت
: ؛ التحريـر ورشحـه١/٧٩حريـر، ؛ تيـسري الت١/٩٩؛ التقريـر والتحبـري، ١/٢٩٤السول، 
 .١/١٢٥؛ رشح الكوكب املنري، ١/٣١٦التحبري، 



 

 

 .والعكس
ُ الداللة غري اللفظية الطبيعية:القسم الثاين ِ ُ. 

ٍ ما كان الدال غري لفظ، واملعنـى املـستفاد منـه بالعقـل :واملراد هبا ُّ َّ
ً الدال معا)١(وطبيعة اليشء ِّ. 

  داللة محرة الوجه عىل اخلجل، وارتفاع درجـة احلـرارة عـىل:ومثاهلا
 .املرض

ُ الداللة غري اللفظية الوضعية:القسم الثالث ِ ُ. 
ٍمـا كـان الـدال غـري لفـظ، واملعنـى املـستفاد منـه بالعقـل : واملراد هبا ُّ َّ

ْوالوضع معا؛ بأن تواضع الناس عىل ذلك واصطلحوا عليه َ ِ ً. 
، اخلـــط: ِّداللـــة املفهـــامت األربعـــة عـــىل معانيهـــا، وهـــي: ومثاهلـــا

ُلنصواإلشارة، والعقد، وا ً؛ فكتابـة األلفـاظ تـدل عـىل معانيهـا وضـعا، ُبُّ
ًواإلشارة تدل عـىل املعنـى املـشار إليـه وضـعا، وعقـد األصـابع يـدل عـىل 
ًالعدد ونحوه وضعا، ونصب أعـالم الطريـق كإشـارة املـرور وغريهـا مـن 

 .ًعالمات املرور تدل عىل معانيها وضعا
                                 

ًهو أن إدراك العالقة بني الدال واملدلول حتصل هبام معا، : ً سبب ذكر العقل مقرتنا بالطبع هنا)١( ِّ َّ
ًولكن ملا كان الطبع هو منشأ العالقة بينهام سميت الداللة طبيعية، تغليبا للطبيعية من جهة، 

 .ًييزا هلا عن العقلية املحضة من جهة أخرى، واهللا أعلمومت
وما يقال يف سبب اقرتان العقل بالطبع عند بيان املـراد مـن الطبيعيـة اللفظيـة وغـري اللفظيـة  

 .ًيقال أيضا يف الوضعية اللفظية وغري اللفظية
 التحريـر، ؛ وتيـسري١/٩٩التقرير والتحبري، : التحرير ورشحيه: وانظر يف اإلشارة إىل ذلك 
 .٢٩؛ تسهيل القطبي، ص٢/١٢١؛ كشاف اصطالحات الفنون، ٨٠ ــ ١/٧٩



 

 

 .الداللة اللفظية العقلية: القسم الرابع
ً ما كان الدال لفظا، واملعنى املستفاد منه بمحض العقل: هباواملراد ُّ َّ. 
 .داللة صوت املتكلم عىل حياته: ومثاهلا

 . الداللة اللفظية الطبيعية:القسم اخلامس
ا، واملعنـى املـستفاد منـه بالعقـل : واملراد هبا ًـما كـان الـدال لفظ ُّ َّ

ًوطبيعة اليشء الدال معا ّ. 
 مـصيبة حـصلت للـصارخ؛ وداللـة  داللة الرصاخ عىل:ومثاهلا

ّأف(لفظ   .عىل الضجر) ُ
 . الداللة اللفظية الوضعية:القسم السادس

ً ما كان الدال لفظا، واملعنـى املـستفاد منـه بالعقـل والوضـع :واملراد هبا ُّ َّ
 .ًمعا

عــىل معانيهــا ... رجــل وأســد وصــالة وفقــه: داللــة لفــظ: ومثاهلــا
 .املعروفة

ًانـضباطا وشــموال للمعـاين هــو القــسم وأكثـر هــذه األقـسام الــستة  ً
ــة بالبحــث والنظــر ، وهــي )١(َّاألخــري؛ هلــذا خــصها األصــوليون واملناطق

 .موضوع حديثنا يف املبحث اآليت
                                 

؛ حتفـة املـسؤول يف رشح خمتـرص منتهـى الـسول، ١/٢٠٤اإلهباج، :  انظر يف الترصيح بذلك)١(
ــري، ١/٢٩٥ ــر والتحب ــري، ١/٩٩؛ التقري ــون، ١/٣١٨؛ التحب ــشاف اصــطالحات الفن ؛ ك
؛ آداب البحـث ٢٩؛ تـسهيل القطـــبي، ص٦ ص؛ إيضاح املبهم من معاين السلم،٢/١٢٣

 .١٣واملناظرة، ص



 

 

 

 



 

 









 


 





 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 





مر بنا يف املبحث الـسابق أن الداللـة اللفظيـة الوضـعية أحـد أقـسام 

 .الداللة، بل أضبطها وأوسعها
كون اليشء يلزم «كام جاء يف املبحث األول تعريف مطلق الداللة بأهنا 

 .»ن فهمه فهم يشء آخرم
ليشمل التعريف مجيع أقسام الداللة، وعىل هـذا ) اليشء(والتعبري بـ 

صد أن يكــون التعريــف خاصــا بالداللــة اللفظيــة الوضــعية فــيمكن  ــ إذا ق ُ
كــون :  التعريــف، فيــصبح)اللفــظ املوضــوع ملعنــى( بـــ )الــيشء(اســتبدال 

 .ُاللفظ املوضوع ملعنى يلزم من فهمه فهم ما وضع له
ّولكن نظرا ألمهية الداللة اللفظية الوضعية خصها كثري من العلـامء ً 

 .بتعريف مستقل
ْوتعبرياهتم متقاربة ومـن أقرهبـا تعريـف املـرداوي هلـا ) هــ٨٨٥ت (ِ

 :بأهنا
 . )١(»ى الذي هو له بالوضعكون اللفظ إذا أطلق فهم املعن«

                                 
 .١/٣١٧التحبري، ) ١(

؛ رشح تنقــيح الفــصول، ٢/٣الكاشــف عــن املحــصول، : وانظــر تعريفــات أخــرى هلــا يف 
؛ ٢٩؛ حتريـــر القواعـــد املنطقيـــة للقطبـــي، ص٢٦١، ١/٢٦٠؛ الـــرساج الوهـــاج، ٢٣ص

ــي، ص ــسهيل القطب ــاج، ٢٩وت ــس١/٢٠٥؛ اإلهب ــة ال  =؛ البحــر املحــيط، ١/١٩٤ول، ؛ هناي



 

 

سـواء كـان بوضـع اللغـة، أو الـرشع، أو «: َّثم فـرس الوضـع بقولـه 
 .)١(»..العرف لذلك اللفظ

وعىل هذا فالداللة اللفظية الوضعية ليست خاصة باحلقيقة اللغوية 
 .ًبل تشمل أيضا احلقيقة الرشعية والعرفية

 ).بالوضع(هذا ما يتعلق بتفسري كلمة 
؛ )الـذي هـو لـه(هنا تأكيد للقيد الذي قبلها، وهـو والذي يظهر أ

، وهـذا يكفـي )أي هلذا املعنـى(املعنى الذي وضع اللفظ له : ألن معناه
َّيف إخراج الداللة اللفظية العقلية والطبيعية؛ ومن ثم يمكن االسـتغناء 

بالقيــد الــذي قبلهــا ، والســيام أن االختــصار يف ) بالوضــع(عــن كلمــة 
وهـو (ّتشرتك مـع املعـرف ) بالوضع(ّام أن كلمة التعريفات مطلوب، ك

يف أصل االشتقاق، مما يعنـي أن التعريـف يـؤدي إىل الـدور، ) الوضعية
 .ّوهذا مما تعاب به التعريفات

ِووجه خروج الداللة اللفظية العقلية بقيد  ٌواضح؛ ) الذي هو له(ُ
ائل ، وليس لق)االستدالل عىل حياة اإلنسان بتلفظه بأي لفظ: (فمثاهلا
إن هذه داللة وضعية؛ لعدم حتقق القيد املـذكور؛ إذ ال بـد أن : أن يقول

ٌيكون املعنى مأخوذا من لفظ بعينه موضوع له، ال من أي لفظ كان ٍ ً. 
                                 

التقريـر : ؛ التحرير ورشحيـه١/٢٩٥؛ حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى السول، ٢/٣٦ =
؛ ١/٢٠٧؛ تيسري الوصول إىل منهاج الوصـول،١/٨٠؛ وتيسري التحرير، ١/٩٩والتحبري، 

 .١/١٢٦رشح الكوكب املنري، 
 . ٢/٣الكاشف عن املحصول، : ؛ وانظر١/٣١٧ التحبري، )١(



 

 

ًوإذا كان خروج الداللة العقلية هبذا القيد واضحا، فلـيس األمـر 
لو كذلك يف الداللة الطبيعية لوجود التشابه بينها وبني الوضعية، حتى 

ِّرصح يف التعريف بقيد  فكام أن الواضع «: إذ لقائل أن يقول)! بالوضع(ُ
وضع األسد ليدل عىل احليوان املفرتس املعروف، فكذلك وضع األنني 

؛ فلـــامذا ال تـــدخل الداللــة الطبيعيـــة يف حقيقـــة )١(»ُّليــدل عـــىل التــأمل
 !الوضعية؟

 يف جوابـه عـن هـذا التـساؤل وقد أحسن حممد حمفوظ بـن فحـف
الفرق بينهام أن داللة الوضع اختيارية، «: لاوتفريقه بني الداللتني إذ ق

وداللة الطبع اضطرارية، وبيان ذلك، أن الواضع كام وضع األسد ليدل 
ًعىل احليوان املعروف، فقد كان له أيضا أن يـضعه ليـدل عـىل البقـرة أو 

ًس لإلنـسان اختيـار يف جعـل األنـني داال عـىل الوجـع ًاحلامر مـثال، ولـي
 .)٢(»والتأمل، بل إن طبع اإلنسان يقتيض األنني عند التأمل

ًلو مل تنبعث آهات األمل طبعـا وسـجية، وإنـام : وعىل هذا الفرق يقال
ًانبعثت اختيارا وتكلفا بقصد إظهار الدالل عىل شـخص آخـر، أو متثـيال،  ً ً

 .ة وضعية ال طبيعيةصارت الدالل: أو نحو ذلك
هنـاك فائـدة أخـرى يف قيـد : وقبل االنتهاء من التعريـف املـذكور

هي أنه ينبني عليه أن الداللـة اللفظيـة الوضـعية خاصـة ) الذي هو له(

                                 
 .٣٥رفع األعالم عىل سلم األخرضي، ص) ١(
 .٣٥رفع األعالم عىل سلم األخرضي، ص) ٢(



 

 

، أمــا داللــة التــضمن وااللتــزام فهــام عقليتــان ال )١(بداللــة املطابقــة
ص، أي أن تفيد االختصا) لهالذي هو : (يف قيد) الالم(وضعيتان؛ ألن 

اللفظ موضوع لعني املعنى الذي يدل عليـه، وهـذا ال يتحقـق يف داللـة 
التضمن؛ ألهنا تدل عىل جزء املعنى، وال يف داللـة االلتـزام؛ ألهنـا تـدل 

وهذا مـا سـيأيت تناولـه عنـد احلـديث عـن ! عىل معنى خارج عن اللفظ
 .أقسام الداللة اللفظية الوضعية، وذلك يف املطلب اآليت


~ ~ ~ 

                                 
 ـــ علـام بـأن ٢٩ عىل حترير القواعـد املنطقيـة، صحاشية اجلرجاين:  انظر يف اإلشارة إىل ذلك)١(

 . ْصاحب التعريف مل يرش إىل هذه الفائدة ــ 



 

 




 
 الداللـة اللفظيـة الوضـعية )١(يقسم كثري من  األصـوليني واملناطقـة
ووجـه احلـرص فيهـا وبيـان املـراد . ابتداء إىل داللة مطابقة وتضمن والتزام

 :منها وسبب تسميتها وأمثلتها عىل النحو اآليت
م من جهة داللته عىل املعنـى اللفظ املوضوع للداللة عىل معنى ينقس
 :ًالذي وضع له إىل ثالثة أقسام ال رابع هلا عقال

ًفإما أن يدل عىل عني ما وضع له، فيكون اللفـظ مطابقـا ملعنـاه،  •
عناهــا ، مثــل داللــة الــصالة عــىل ممطابقــةومــن هنــا تــسمى هــذه الداللــة 
±  à:  [  ´  ³²سجود؛ كقوله املعروف وهي ذات الركوع وال

  ¸  ¶  µº     ¹ Z )عـرشة(، ومثل داللة العـدد )٢ (
َعبـد اهللاَِّ بـن عمـرعـىل معنـاه املعـروف؛ كقـول  َ ُ َِ ْ ِْ ù) : ) َِّول اهللا ُكـان رس ــَ ُ َ َ‘ 

َيعتكف العرش ا ْ َ ْ َْ ُ ِ َواخر من رمضانألَ َ َ َ َْ َِ ِ(()٣(. 

                                 
 انظر املصادر األصولية واملنطقية املذكورة عنـد توثيـق تعريـف الداللـة اللفظيـة الوضـعية يف )١(

 .١٤٣، صبداية املطلب السابق
 .   من سورة العنكبوت) ٤٥( من اآلية رقم )٢(
َكتاب بلفظه،  أخرجه البخاري)٣( ِعتكافاال ِ َِ ِعتكـافاال َباب، ْ َِ ِالعـرش ِيف ْ ْ َ ِاألواخـر ْ ِ َ ِعتكـافاالَو َ َِ ْ 

ِاملــساجد ِيف َ َكلهــا َْ ِّ ِاعتكــاف بــاب؛ ومــسلم بلفظــه، كتــاب االعتكــاف، ١٩٢١، ح٢/٧١٣، ُ َِ ْ 
ِالعرش ْ َ ِاألواخر ْ ِ َ ْمن َ َرمضان ِ َ َ  .١١٧١، ح ٢/٨٣٠، َ



 

 

وإما أن يدل عىل جـزء مـن املعنـى املوضـوع لـه، فيكـون اللفـظ  •
 مثـل ،ًتـضمناًمتضمنا للمعنى املستفاد منه، ومن هنا تـسمى هـذه الداللـة 
هذه صالة : داللة الصالة عىل السجود فقط؛ كام لو قلت عن رجل ساجد

ّلزيـد عـيل عـرشة : اخلاشعني، ومثل داللة العرشة عىل الثالثة؛ كام لو قلت
 .رياالت، فهذا يتضمن الثالثة

ّوإما أن يدل اللفظ عىل معنى خارج عام وضع له لكنه مالزم له  •
، مثـل داللـة ًالتزاما هذه الداللة بحيث ينتقل الذهن إليه، ومن هنا تسمى

، ومثـل داللـة العـدد عـرشة - يف اآلية الـسابقة -لفظ الصالة عىل املصـيل 
 . ٌعىل أن املعدود زوج

ومما ال شك فيه أن اللفظ إذا دل عـىل املعنـى الـذي وضـعه لـه أهـل 
أو اخلـاص فهـذا ال إشـكال يف تـسميته داللـة  أو أهـل العـرف العـام اللغة

ًلفظية وضعية؛ هلذا مل خيالف أحد يف عد داللة املطابقة لفظية وضعية ً ِ ِ ِّ)١(. 
ّولكن إذا دل اللفـظ عـىل جـزء ممـا وضـع لـه  أو عـىل ) تـضمن: أي(ٍ

إن مـصدر : ؛ فهل يسوغ أن يقـال)التزام: أي(معنى خارج عنه ومالزم له 
 .ضع؟هاتني الداللتني هو الو
 : عىل ثالثة أقوالخالف بني العلامء

 .)٢(وهذا قول األكثر.  مها وضعيتان:القول األول
                                 

 .٢٦؛ واألخرضي يف رشحه لسلمه، ص٢/٤٣ حكى ذلك صاحب البحر املحيط، )١(
؛ ورشح الكوكــــب ١/٣٢١؛ والتحبــــري، ٢/٤٣ نقـــل ذلــــك صـــاحب البحــــر املحـــيط، )٢(

 =؛ كــام نــسبه الــصبان إىل أكثــر املناطقــة، وذلــك يف حاشــيته عــىل رشح الــسلم ١/١٢٨املنــري،



 

 

 وممن اشتهر عنه هذا القـول الفخـر الـرازي.  مها عقليتان:القول الثاين
 .)١()هـ٦٠٦ت(

.  داللـة التـضمن وضـعية أمـا داللـة االلتـزام فعقليـة:القول الثالث
ــذا القــول اآلمــدي ــه ه ــن احلاجــب) ٢()هـــ٦٣١ت (وممــن اشــتهر عن  واب

 .)٣()هـ٦٤٦ت(
أن اخلـالف لفظـي؛ ألن التـضمن ) هــ٨٨٥ت (وقد نقـل املـرداوي

فاللفظ معترب فيها «وااللتزام داخالن يف تقسيم الداللة اللفظية الوضعية، 
َّقطعا، وإال فكان يلزم أن يدخل يف املقسم ما ليس منه ً«)٤(. 

 يريـان أن داللـة -ً مثال - بحلاج وابن اوهذا غري مسلم؛ فاآلمدي
ــا  ــة؛ هلــذا مل يــدخالها يف تقــسيم داللــة اللفــظ، واكتفي ــزام غــري لفظي االلت

 .)٥(بتقسيمها إىل قسمني فقط، ومها داللة املطابقة والتضمن
فهذا مسلم ولكن ال يفيـد هنـا؛ » ًفاللفظ معترب فيها قطعا«: أما قوله

إذ ال خالف يف أنه إذا مل يوجد اللفظ فلن يفهم املعنى، ولكـن اخلـالف يف 
                                 

 يف عدمها مـن أقـسام الداللـة اللفظيـة  أكثر العلامء؛ وأيضا يفهم من صنيع٥٧للملوي، ص =
انظر املصادر األصـولية واملنطقيـة املـذكورة عنـد توثيـق تعريـف الداللـة اللفظيـة . الوضعية

 .الوضعية يف بداية املطلب السابق
: ، مــنهم أصـحاب الكتــب اآلتيــةالعلـامء؛ كـام نقلــه عنـه كثــري مــن ١/٧٦املحــصول، :  انظـر)١(

 .٢٦؛ رشح األخرضي لسلمه، ص١/١٩٤؛ هناية السول،١/٢٠٤اإلهباج، 
 .١/٣٦اإلحكام، :  انظر)٢(
 .١/٢٢١خمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل، :  انظر)٣(
 .١/٣٢٢ التحبري، )٤(
 .١/٢٢١؛ خمترص منتهى السؤل، ١/٣٦اإلحكام، : نظر ا)٥(



 

 

هل هو الوضع اللغـوي أو الوضـع العـريف، : مصدر فهم املعنى من اللفظ
 ليس للوضع دخل فيه؟أو أن مصدره هو العقل و

تلـف ومهام يكن من يشء فإن داللة االلتزام داللـة واسـعة ، وقـد خت
ــث  ــا األفهــام وتتفــاوت، وال يــسعنا يف بح تعــارض داللــة اللفــظ (فيه

: ل فيـهاالـذي قـ) هــ٥٠٥ت (إال جتنبها واألخذ بتوجيه الغـزايل) والقصد
وإياك أن تستعمل يف نظر العقل من األلفاظ ما يدل بطريق االلتزام لكـن «

قة والتضمن؛ ألن الداللة بطريـق االلتـزام ِاقترص عىل ما يدل بطريق املطاب
ما كان : ؛ إذ املقصود من داللة اللفظ يف هذا البحث )١(»ّال تنحرص يف حد

 سواء -املعنى مستقى من اللفظ نفسه، وال خالف يف أن اللفظ يدل عليه 
 وإنام اخلالف يف كون هذا املعنـى هـل هـو -كانت الداللة نصية أم ظاهرة 

  أو أن املراد غريه؟املراد يف الترشيع
وهو تقـسيمها وهذا يقود إىل اإلشارة لتقسيم آخر للداللة اللفظية، 

إذ تنقـــسم هبـــذا االعتبـــار عنـــد مجهـــور بـــالنظر إىل الوضـــوح واخلفـــاء؛ 
ــن الــشافعية ــة)٢ (األصــوليني م ــة نــصي)٤( واملالكيــة)٣( واحلنابل ة  إىل دالل

                                 
 فقـد نقـل ـــ ١/٥٧؛ أصول الفقه البن مفلـح، ١/٩٥روضة الناظر، : ؛ وانظر١/٣٠املستصفى، )١(

هـي : وكذا قـال بعـضهم": ً نقل عقبه كالما آخر، حيث قال، كام عن ابن قدامةنحو كالم الغزايل
 ، "ِّمهجورة يف العلوم؛ الختالف كون الـالزم بينـا بـاختالف األشـخاص؛ فـال ينـضبط املـدلول

 .٢/١٢٥وأيضا نقل نحو هذا الكالم وعلق عليه صاحب كشاف اصطالحات الفنون،
 .١/٢٠٨؛ هناية السول، ١/٣٤٥املستصفى، :  انظر)٢(
 .١/٥٥٣؛ رشح خمترص الروضة، ٢/٥٥٩روضة الناظر، :  انظر)٣(
 .١٦٣  ــ١٦١؛ تقريب الوصول إىل علم األصول، ص٣٧  ــ ٣٦رشح تنقيح الفصول، ص:  انظر)٤(



 

 

 . وظاهرة وجمملة
 : وتوضيحها عىل النحو اآليت)١(ووجه احلرص فيها

ًإن اللفظ إما أن يتعني معناه بحيث ال حيتمل غريه احتامال ناشـئا  • ً
 \  [  ^     _   `  { :à ًعن دليل؛ فيسمى نـصا، مثـل داللـة قولـه

f e    d   c     b  a {)عىل أن مقدار اجللد ثامنون)٢  . 
ًني معنيني فأكثر مـن غـري تـرجيح؛ فيـسمى جممـال،  بيرتددوإما أن  •

�  ¡  ¢  £     ¤  ¥  ¦  §     {: àمثـــل داللـــة قولـــه 
 . عىل مقدار احلق الواجب يف زكاة هذا املال)٣(} ¨

ً ويرتجح يف أحد معنييه؛ فيسمى ظاهرا، مثل داللة يظهروإما أن  •
رصوا َال((: النهي املطلـق عـىل التحـريم مـع احـتامل الكراهـة؛ كحـديث ُّ ت َ ُـ

َبل والغنمِإلا َ ْ ََ ِ(()٤(. 
~ ~ ~ 

                                 
 .١/٥٥٣؛ رشح خمترص الروضة، ١/٣٤٥املستصفى، :  انظر يف ذلك)١(
 ).النور(من سورة ) ٤( من اآلية )٢(
 ).ماألنعا(من سورة ) ١٤١( من اآلية )٣(
ْبـاب النَّهـي للبـائع أن  بلفظه، كتاب البيوع،  أخرجه البخاري)٤( َْ ِ ِ َِ ْ َ حيفـل االَِ ِّ َ َبـل والبقـر والغـنَم إلُ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ِ

ــي رص ــرصاة الت ــة وامل ــل حمفل ِّوك َُّ َِ ٍَّ ُْ َ َّ َُّ َ ََ ُ ــاُ ــم حيلــب أيام ــه ومجــع فل ــا وحقــن في ًي لبنُه ْ َّْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ،٢/٧٥٥ ،
َباب حتريم بيع الرجل عـىل بيـع أخيـه وسـومه عـىل ؛ ومسلم بلفظه، كتاب البيوع، ٢٠٤١ح ََ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ ََ ََّ ِ ِِ ِ ِ َ

ِســومه وحتــريم الــنَّجش وحتــريم التــرصية ِ َِ َ ْ َ ِْ ْ ََّ ِ ِِ ِْ َْ  ا مــن حــديث أيبكالمهــ. ١٥١٥، ح ٣/١١٥٥، َِ
 .tهريرة 



 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 





 













 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 









 


 



 

 

 

 



 

 




 

 :تعريف املقصد لغة: املسألة األوىل
ُاملقصد( َ ْ َقصد، واملـصدر منـه ٌمصدر ميمي للفعل ) َ َ ٌقـصد(َ ْ ، واسـم )َ
ِمقصد(املكان  ْ  أن صـيغة املـصدر امليمـي تـؤدي مـا ، وقد ذكر أهـل اللغـة)َ

يؤديه املصدر األصيل من الداللة عىل املعنـى  املجـرد ومـن العمـل، لكنهـا 
 .)١(تفوقه يف قوة الداللة وتأكيدها

ْفاملقصد والقصد يشرتكان يف الداللة عىل املعنـى املجـرد :  هذاوعىل َ
ــى مــن ) املقــصد( بيــد أن - الــذي ســيأيت - أقــوى وآكــد داللــة عــىل املعن
 ).القصد(

ل ا كام ق-واملعنى املجرد الذي يشرتكان فيه يعود يف أصل االشتقاق 
ٍ يدل أحـدها عـىل إتيـان يشء :ثالثةأصول «:  إىل-)هـ٣٩٥ت (ابن فارس ِ

ٍوأمه، واآلخر عىل كرس وانكسار، واآلخر عىل اكتناز يف اليشء ُ ُ ِِّ ٍِ َ َ«)٢(. 
والذي يناسب هذا البحث هو األصل األول، وهو ما اكتفى به ابـن 

 العـرب كـالم فــي ومواقعهـاأصـل ق ص د «: لا؛ إذ ق)هـ٣٩٢ت (جني
 ذلك كان اعتدال علـى اليشء، نـحو ُوالنهوض ُوالنهود ُوالتوجه ُاالعتزام

ْجور، َأو ُّخيص قد كان ِوإن الـحقـيقة فـي َأصله هذا َ َ  الــمواضع بعض فـي ُ
                                 

؛ املعجـم املفـصل ٣/٢٣١؛ النحـو الـوايف، ٣/٤٦ضياء السالك إىل أوضح املسالك، : انظر) ١(
 .٢/٩٩٨يف النحو العريب، 

 . ٨٩١، ص»قصد«املقاييس يف اللغة، مادة ) ٢(



 

 

ُتقصد َأنك ترى َأال الـميل، دون االستقامة بقصد َِ َالـجور ْ ْ  دتقـص كام ،تارة َ
 .)١(»مجيعا هلام شامل والتوجه فاالعتزام ُأخرى؟ العدل

ــزام واإلرادة : وعــىل هــذا ــى االعت َفالقــصد واملقــصد يف اللغــة بمعن ْ
ُوإتيان اليشء وأمه والتوجه إليه؛ تقول ُّ مـا : َهذا قصدي أو مقـصدي، أي: َ

َعزمت عليه وأردته، أو أتيته وأممته، أو توجهت إليه، بيد أن املقصد أ َ َُ َُ قوى َْ
 .وآكد يف الداللة عىل هذه املعاين من القصد

ومــن خــالل التمثيــل األخــري يتــضح أن مجيــع هــذه املعــاين اللغويــة 
 وهو مـا سـيأيت احلـديث -منسجم مع املعنى االصطالحي لقصد املكلف 

 .)٢(-عنه يف املبحث الثاين 
أما املعنى االصطالحي ملقصد الشارع فإن أقرب املعاين اللغوية إليه 

ّا يريـده الـشارع وتتجـه مـ: ّ اإلرادة والتوجه؛ إذ معنـى مقـصد الـشارعهو
 . حتقيقهأحكامه إىل

ُكـام أنــه مــن خـالل العــرض الــسابق يعلــم أنـه ال فــرق بــني املقــصد 
والقصد يف الداللة عىل أصل املعنى، وإنـام خيتلفـان يف قـوة الداللـة عليـه، 

                                 
 يف املحكـم واملحـيط األعظـم: نهـا يف كثري من معـاجم اللغـة؛ مُ نقل هذا النص عن ابن جني)١(

، مجـيعهم مـادة ٩/٣٦؛ تاج العروس، ٣/٣٥٥، ؛ لسان العرب٦/١١٦،  بن سيدهاللغة ال
، وقـد )رس الـصناعة( أورد هـذا الـنص يف كتـاب ، وقد رصح األخري بأن ابـن جنـي»قصد«

 .بحثت فيه عن هذا النص ومل أجده
؛ ٣/٣٥٤، لـسان العـرب: يف الكتـب اآلتيـة» قـصد«مادة : وللتوسع يف املعنى اللغوي انظر

 .٢/٧٣٨؛ املعجم الوسيط، ٣٩٦؛ القاموس املحيط؛ ص٥٤٧املصباح املنري، ص
 . ٢٢١صوذلك ) ٢(



 

 

ري باملقصد أشهر من ُّفاملقصد آكد من القصد، ولعل هذا هو رس كون التعب
 . التعبري بالقصد، والسيام يف قصد الشارع

 
~ ~ ~ 

 
 : اصطالحاد الشارعـتعريف مقص: املسألة الثانية

ِمقصد الشارع، أو املقـصود مـن رشع احلْكـم، أو يعة مقاصـد الـرش ُ
 َّ، أو نحوها من التسميات مما يتكرر يف كتب كثري من العلـامء...اإلسالمية

ُقديام وحديثا، وأكثر هذه التسميات داللـة عـىل املعنـى التـسمية األخـرية؛  ًُ ً
 ، ومل أقـف يف كتـب)١(هلذا استقر عليهـا االصـطالح عنـد أكثـر املعـارصين

                                 
قد يرد تساؤل وهو أن هذا املصطلح مركب مـن ثـالث كلـامت، ومعرفـة املركـب مبنيـة عـىل ) ١(

معرفة أجزائه، فلامذا مل يمهـد للتعريـف اللقبـي بتعريـف كـل كلمـة مـن هـذه الكلـامت لغـة 
 ًواصطالحا؟
 معناهـا ليس هلا معنى اصـطالحي خـاص هبـا، وإنـام خيتلـف ) مقاصد(أن كلمة : واجلواب

بحسب ما تـضاف إليـه، وقـد سـبق معناهـا لغـة، وهـذه املـسألة إنـام عقـدت للحـديث عـن 
التعريــف االصــطالحي للمقاصــد املــضافة للــرشيعة اإلســــالمية ــــ وســيأيت احلــديث عــن 

 .٢٢١تعريفها مضافة إىل املكلف يف املبحث التايل، ص
فهام من الكلـامت الواضـحة التـي تـرد يف كـل علـم مـن ) اإلسالمية(و ) يعةالرش(أما كلمتا 

ّالعلوم الرشعية، وال يفردمها األصوليون بمعنـى خـاص؛ ممـا يعنـى أن االشـتغال بتعـريفهام 
لغة واصطالحا قد خيرج البحث عن موضوعه، ولن يكون له كبري أمهية يف حتقيـق الغـرض 

 . املركب نفسهمن تعريف أجزاء املركب، وهو توضيح 
النهايـة يف غريـب : يمكنـه النظـر يف الكتـب اآلتيـة) الـرشيعة(وملن أراد التوسـع يف تعريـف 

 =ات، ؛ التعريفـ١٩/٣٠٦،  ابن تيمية؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٢/٤٦٠احلديث واألثر، 



 

 

 عىل تعريف اصطالحي رصيح ألحد هذه التـسميات، وهـذا مـا املتقدمني
 أن بيد، )١(يكاد يتفق عليه جل من كتب يف تعريف املقاصد من املعارصين

بعضهم يـتلمس يف كتـب املتقـدمني إشـارات إىل التعريـف االصـطالحي، 
 ت إىل املعنــى االصـــطالحي قــول اآلمـــديومــن أقـــرب هــذه اإلشـــارا

املقـصود : حتقيق معنى املقصود املطلوب مـن رشع احلكـم«): هـ٦٣١ت(
احلكــم إمــا جلــب مــصلحة أو دفــع مــرضة أو جممــوع األمــرين مــن رشع 

 .)٢(»بالنسبة إىل العبد
لرعايـة ) هــ٥٠٥ت (وهذا املعنى هو مـا يـؤول إليـه تفـسري الغـزايل

 .)٣(املقاصد
                                 

؛ حاشية أيب الـضياء عـىل هنايـة ١/٢١؛ حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ٨٢٥، فقرة ١٦٧ص  =
؛ ٢/٥٠٠؛ كــشاف اصــطالحات الفنــون، ٥٢٤؛ الكليــات للكفــوي، ص ١/٤املحتــاج ، 

 .٢٣، صمنهج الترشيع اإلسالمي وحكمته للشيخ حممد األمني الشنقيطي
؛ غمـز ٢/١٦١؛ البحـر املحـيط، ٩/٢٨٥املنتقـى رشح املوطـأ، ): اإلسالم(وانظر يف معنى 

؛ األصـــول الثالثـــة للـــشيخ حممـــد بـــن ١/٦١عيـــون البـــصائر رشح األشـــباه والنظـــائر، 
؛ مـنهج التـرشيع اإلسـالمي وحكمتـه للـشيخ ٤٦عبدالوهاب وحاشيتها البن قاسـم، ص 

 .  ٣٨٨، ص ؛ رشح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمني٢٢، صيحممد األمني الشنقيط
، أمحــد الريــسوين. د. ، لـــِ أنظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي: انظــر عــىل ســبيل التمثيــل) ١(

ـِ ، ل؛ قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي١١٩ ومقاصد الرشيعة للعبادي، صالشاطبي؛ ١٧ص
؛ ٣٣، صحممـد اليـويب. ؛ مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية لــِ د٤٥ الكـيالين، صعبد الرمحن. د

، مقاصد الشارع الرضورية للمري، ٢٢زياد امحيدان، ص. مقاصد الرشيعة اإلسالمية، لـِ د
 .٢٢ص

 .٣/٢٩٦ اإلحكام، )٢(
 =، فرعاية املقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ودفع القواطـع«:  ــ ١٥٩إذ قال ــ يف شفاء الغليل، ص) ٣(



 

 

ّوأيـضا  عـرب عنـه أبـو العبـاس  -ً عرضــا -) هــ١٢٢٥ت ( األنـصاريً
 .)١(»واملقصود حتصيل املصلحة«: بلفظ خمترص قال فيه

 عناية بالتنظري  املتقدمنيمن أكثر العلامء) هـ٧٩٠ت (ومع أن الشاطبي
 ، ولكنه مل خيـص -) املوافقات(د هلا القسم الثاين من كتابه  إذ أفر-للمقاصد 

 .)٢(املقاصد  بتعريف اصطالحي
                                 

وقـد يعـرب عـن «: وكان قد فرس التحـصيل واإلبقـاء بقولـه. »وللتحصيل عىل سبيل االبتداء =
 كـام ـــعـرف املقاصـد ؛ فكأنه »بدفع املرضة: بجلب املنفعة، وقد يعرب عن اإلبقاء: التحصيل
وهــذا . »املــرضة ودفــع املنفعــةجلــب «:  ــــ بأهنــا٣٤ يف مقاصــده، صحممــد اليــويب. يــرى د

 ـــ ١/٢٨٦التعريف الذي يؤول إليه تفسريه لرعاية املقاصد ذكره رصاحـة يف املستـصفى ـــ 
 .ًلكن جعله تعريفا  للمصلحة يف األصل

 .٢/٢٧٦فواتح الرمحوت، ) ١(
ـ ١٤قاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، ص م: يف كتابه(عز الدين بن زغيبة . ذهب د) ٢( ) ١٦ ـ

 قد عرف املقاصد، وعتب عىل الباحثني الذين كادوا  جيمعون عىل أن إىل اجلزم بأن الشاطبي
 يف موضــع ال ً مل يــضع تعريفــا للمقاصــد، ووصــفهم بــأهنم قــد وضــعوا الــشاطبيالــشاطبي

 !يرضاه هو لنفسه، عىل الرغم مما التمسوا له من مسوغات
نعـم إن اإلمـام «: ثم رشع يف إثبات رأيه ــ الذي سأضـطر  إىل نقلـه دون اختـصار  ـــ إذ قـال

خمتلفني، وهذا ال يعني أنه أعطاها تعـريفني، ولكـن موضعني   قد عرف املقاصد يفالشاطبي
التعريـف نفــسه جعلــه عـىل جــزأين، يكمــل كـل واحــد مــنهام اآلخـر، وال يمكــن ألحــدمها 

وهذه الصورة أمالها عليه «:  لذلك بقولهَرَّ، ثم بر» صاحبه]كذا يف املطبوع[االستقالل عىل 
 .») مقاصد الشارع، ومقاصد املكلف(منهجه، الذي قسم فيه املقاصد إىل 

ِومما يسرتعي االنتباه يف هذا النقل أنه بدئ فيه بذكر اعـرتاض قـد يـرد عـىل املـستنَد وأجيـب  ُ ُ
 ! عنه قبل ذكر املستنَد

فـاجلزء األول مـن التعريـف «:  الدكتور عقـب الـنص الـسابق بقولـهّأما املستنَد فقد عرب عنه
 =إن الــشارع قــد قــصد بالتــرشيع إقامــة املــصالح ": جــاء يف مقاصــد الــشارع، وقــد قــال فيــه



 

 

                                 
 هلـا بـه نظـام، ال بحـسب الكـل، وال بحـسب ُّاألخروية والدنيوية، وذلك عىل وجـه ال خيـل =

 ."اجلزء
القـصد الـرشعي مـن وضـع «: املكلف، فقال فيـهوجاء اجلزء الثاين من التعريف يف مقاصد 

ًإخراج املكلـف مـن داعيـة هـواه؛ حتـى يكـون عبـدا هللا اختيـارا، كـام هـو عبـدا: الرشيعة هللا  ًً
، ٢/١٢٨عبـد؛ كـام يف املوافقـات، : والـصحيح! بالنـصب) ًهو عبـدا(وردت . [ »ًاضطرارا

، )القصد(وليس ) املقصد: (هيًوأيضا أول كلمة ــ يف الطبعة التي بني يدي من املوافقات ــ 
 ) ].من هواه(وليس ) عن هواه: (وحرف اجلر فيها هو

ًثم وفَق بني هذين النقلني، واستنتج تعريفا موحدا فقال ً َّ ويمكن لنـا أن نجمـع بـني طـريف «: َ
ا ذا طرف واحد، ومن خالله يتحقق لنـا التعريـف الـذي كـان ًالتعريف، فنصوغ منهام تعريف

 هـي إقامـة مـصالح املكلفـني: مقاصـد الـرشيعة:  للمقاصـد؛ فنقـولطبييريده اإلمام الـشا
ًالدنيوية واألخروية، عىل نظام يكونون به عبادا هللا اختيارا   .»ً كام هم اضطراراً

  يمكـن التـسليم بـه لـو وصـفه بأنـه إشـارة مـن الـشاطبيعز الدين عن الشاطبي. وما نقله د
 :فغري مسلم؛ ملا يأيت... زم بأنه تعريف للشاطبي ملراده من املقاصد أو نحو ذلك؛ أما اجل

ً املذكور ما يدل عىل أنه يعرف املقاصـد، ال نـصا  وال ظـاهرا ، بـل إن ليس يف كالم الشاطبي ِّ 
إذا : املسألة الـسابعة«:  بقولهنص األول صدره الشاطبيالسياق يدل عىل خالف ذلك؛ إذ ال

، ويف ٢/٢٨ املوافقـات،  ـــ»... أن الشارع قد قصد بالترشيع إقامة املصالح األخرويـةثبت 
 . عز الدين ــ . ، وهي نفس الصفحة التي أحال إليها د٢/٣٧: طبعة دار املعرفة

 ذكره لبيان مراده من النوع الرابـع مـن قـصد الـشارع، ال لتعريـف قـصد كام أن النص الثاين
، وهــي نفــس ٢/١٦٨: ، ويف طبعــة دار املعرفــة٢/١٢٨املوافقــات، : ــــ انظــر!  الــشارع

 .   عز الدين ــ . الصفحة التي أحال إليها د
وال يمكن  يكمل كل واحد منهام اآلخر، «: عز الدين ــ . إذا كان جزآ التعريف ــ كام يقول د

 فيام منع الذي هو صاحب التعريف ؛ فكيف يقع الشاطبي»ألحدمها االستقالل عىل صاحبه
 !الدكتور إمكانية وقوعه، وجيعل الفاصل بينهام قرابة مائة صفحة؟

بأن اجلزء األول من التعريف جاء عند احلديث عن  القسم األول (لذلك عز الدين . ُتربير د
 =) من املقاصد وهو قصد الشارع، والثاين عند احلديث عن القسم الثاين وهـو قـصد املكلـف



 

 

وأحسب أنه يمكن تلمس إشارته إىل تعريف مقاصد الرشيعة اإلسـالمية 
 :يف عدة مواضع من موافقاته

 والتي عدل عنها -) املوافقات(عند ذكر تسميته األوىل لكتاب  :منها
؛ إذ ذكــر يف مقدمــة )١( -َّا مناميــة ألحـد شــيوخه إىل املوافقـات بــسب رؤيــ

الكتاب أنه قسمه إىل مخسة أقسام، ثم ذكر عقب ذلك أنه أراد تسمية كتابه 
:  مـا تناولـه الكتـاب وهـو أرسار التكليـف، فقـالأهم بـ- يف بادئ األمر-
 فيه من األرسار التكليفية املتعلقة هبذه الـرشيعة احلنيفيـة َعِودُوألجل ما أ«

 سبب عدوله عن هـذه ثم ذكر ،)٢(» بعنوان التعريف بأرسار التكليفسميته
 .التسمية

                                 
ً ذكرمها معا  يف القسم األول الـذي هـو قـصد الـشارع؛ إذ ٌجمانب للصواب، بل إن الشاطبي =

جعل هذا القسم أربعة أنواع، وذكر اجلزء األول من التعريف أثناء حديثه عن النوع األول، 
وهـو (وذكر اجلزء الثاين بتاممه يف بداية حديثه عن النـوع الرابـع، ومل يـورده يف القـسم الثـاين 

 إذ تقدم«: خمترص، وأحاله إىل املوضع األول؛ ونص كالمهًإال عرضا، وبلفظ ) قصد املكلف
ً إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبـدا  هللا، وهـو :أن املقصود الرشعي يف الترشيع

 .  ــ ٢/١٤٩ــ املوافقات، » كاف هنا
ِّ، وقـد وفـَق عز الدين من بني مقاصد كثرية ذكرهـا الـشاطبي. أن اجلزأين اللذين اختارمها د ُ

 أي مـستند الدكتور يف وضع يده عـىل أهـم تلـك املقاصـد، بيـد أنـه لـيس يف كـالم الـشاطبي
عـز الـدين إذا بقـي . تاج دُيسوغ تقديمهام عىل غريمها، ممـا يعنـي أنـه يمكـن أن حيتفـى باسـتن

ًاســتنتاجا دقيقــا استئناســيا، لكنــه ال يرتقــي إىل غلبــة الظــن فــضال عــن اجلــزم بأنــه تعريــف   ًً
 .ً، ومعاتبة من نفى أن له تعريفا، واهللا أعلمالشاطبي

 .١/١٧ انظر تفاصيل ذلك يف مقدمة املوافقات، )١(
 .١٧ ــ ١/١٦ املوافقات، )٢(



 

 

 التعريف: (ومن هذا النص يمكن استنتاج مراده من علم املقاصد أنه
 ).الرشيعة احلنيفيةبأرسار التكليف املتعلقة ب

ــال:ومنهــا ــاملراد هبــا«:  عنــد تعريفــه للعلــة ق ــِ احل:وأمــا العلــة ف  ُمَك
 تعلقـت هبـا ي واملفاسـد التـ، هبا األوامر أو اإلباحـةواملصالح التى تعلقت

 .)١(»يالنواه
 ويلحظ أن هذا التعريف لـيس للعلـة التـي اسـتقر عليهـا اصـطالح

األصــوليني، وهــي مــا كانــت مظنــة للمــصلحة، وإنــام هــو تعريــف للعلــة 
 التي هي املصلحة التي يـراد حتقيقهـا، واحلكمـة مـن التـرشيع، )٢(احلقيقية

وإذا كانت هذه التـسميات األربـع ملـسمى واحـد فتعريـف  .واملقصود منه
 . )٣(ًأحدها يناسب أن يكون تعريفا للبقية

قاصد ً نفسه جعل مضمون هذا التعريف تفسريا للم إن الشاطبيبل

                                 
 .١/١٩٦ املوافقات، )١(
 ١/١٩٦ نفسه إذ يقول ــ عقب التعريف املذكور، يف املوافقـات، وهذا ما أشار إليه الشاطبي) ٢(

ا ًوالـسفر هـو الـسبب املوضـوع سـبب، ر الـسفيف  إباحـة القـرص والفطـر يف فاملشقة علـة «: ــ 
 كانـت ظـاهرة أو غـري ؛هات املصلحة نفسها أو املفسدة ال مظني فعىل اجلملة العلة ه.لإلباحة

 .»ظاهرة منضبطة أو غري منضبطة
ّأنـه يف التعريـف نفـسه فـرس العلـة :  ومما يدل عىل أهنا تـسميات ملـسمى واحـد عنـد الـشاطبي)٣(

َّ؛ إذ عـرب باحلكمـة ٢/٢٣٣، ٢٥١، ٢١١ ــ ١/٢١٠املوافقات، : باحلكمة واملصلحة، وانظر
ِتارة وباملقصود تارة يف سياق واحـد، بـل عـرب يف املوضـع األخـري بالعلـل واحلكـم والقـصد 

: اسـتخدام هـذه األلفـاظ للداللـة عـىل مـسمى واحـدوانظـر يف . واملصالح يف سياق واحـد 
 . ٢٣٨ً؛ بيان الدليل له أيضا، ص٨/١٧٩،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم



 

 

ــال  ــنام ق ــضا، حي ألن األعــامل الــرشعية ليــست مقــصودة «: -ا ًعرضــ-ًأي
 رشعت ي املصالح التي وه، معانيهايد هبا أمور أخر هِصُ وإنام ق،ألنفسها
 .)١(»ألجلها

ــف  ــنص يمكــن اســتنتاج تعري ــثومــن هــذا ال ــد ثال  للمقاصــد عن
 :، بأن يقالالشاطبي

  .)هي معاين التكاليف الرشعية واملصالح التي رشعت ألجلها(
أن األول : الفرق بني هذه التعريفات: وإذا ثبت هذا فيمكن أن يقال
ٍ تعلمه من تعرف عـىل املقاصـد وأقـسامها تعريف لعلم املقاصد وما حيصل يف ّ

 ...وطرق الكشف عنها
 . ام تعريفان للمقاصد نفسهافه: أما التعريف الثاين والثالث

 يف  املتقـدمنيهذا ما يتعلق بأهم مـا تـم الوقـوف عليـه مـن إسـهام العلـامء
 .تعريف املقاصد

ــس إشــارات إىل ــذه جمــرد تلم ــأن ه ــذكري ب ــشاطبي وجيــدر الت ــف ال  تعري
 .للمقاصد، إذ إن الشاطبي مل يرصح بأي تعريف

*  *  * 
باهتامم ظاهر، حتى ) املقاصد(فقد حظي مصطلح  :أما عند املعارصين

َّأصبح إفراده باختيار تعريف مستقل للباحث سمة بارزة لدى كثري ممن كتبوا  ً ُ ُ
ت بينها تطـابق يف ومما يسرتعي االنتباه أن طائفة من هذه التعريفا. يف املقاصد

                                 
 . ٤/١٤١: ، و انظر منه٢/٢٩٢املوافقات، ) ١(



 

 

َّالفكرة وأحيانا يف اللفظ، مما جيعلها إىل التكرار أقرب منهـا إىل إنـشاء تعريـف  ً
هلذا سأكتفي بذكر أشهر التعريفات املعارصة التي ترجع إليها مجلة من ! جديد

َّالتعريفات األخر، مع تعليـق يـسري عليهـا، ومـن ثـم بيـان التعريـف الـراجح  َ َ ُ
 :وإيضاحه
ُعـــاين واحلَكـــم امل«: بأهنـــا) هــــ١٣٩٤ت (شـــورعرفهـــا ابـــن عا .١ ِ

ُّامللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التـرشيع أو معظمهـا، بحيـث ال ختـتص 
  .)١(»مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة

 مـن التـرشيع اصـد العامـة هذا التعريف للمقوقد جعل ابن عاشور
التي أفرد هلا القسم الثاين من كتابه، أما اخلاصة بنطاق معـني مـن التـرشيع 

معرفــة «: فقـد أفـرد هلـا القــسم الثالـث مـن كتابـه وبــدأه بتوضـيحه؛ فقـال
ت املقـصودة  يف أبواب املعامالت، وهي الكيفيـا اخلاصة الرشعيةاملقاصد

للشارع، لتحقيـق مقاصـد النـاس النافعـة، أو حلفـظ مـصاحلهم العامـة يف 
: ويـدخل يف ذلـك :]َّثم وضح ذلك باألمثلـة فقـال... [ترصفاهتم اخلاصة

قصد التوثيق : كل حكمة روعيت يف ترشيع أحكام ترصفات الناس، مثل
  .)٢(»ودفع الرضر املستدام يف مرشوعية الطالق... يف عقدة الرهن،

لغايــة منهــا، ا«: بأهنــا) هـــ١٣٩٤ت (وعرفهــا عــالل الفــايس .٢
   .)٣(»واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

                                 
 .١٦٥ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص)١(
 .٤٠٢ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص)٢(
 .٧، ص مقاصد الرشيعة اإلسالمية للفايس)٣(



 

 

ُعــاين واحلَكــم ونحوهــا التــي امل«:  بأهنــاحممــد اليــويب. وعرفهــا د .٣ ِ
ً  الترشيع عموما وخـصوصا؛ مـن أجـل حتقيـق مـصالح راعاها الشارع يف ً

 .)١(»العباد
ــا أ .٤ ــسوين. د. وعرفه ــي وضــعت «:  بأهنــاأمحــد الري ــات الت الغاي

  .)٢(»الرشيعة ألجل حتقيقها؛ ملصلحة العباد
 : والفارق اجلوهري بني هذه التعريفات

                                 
 .٣٧اليويب، ص.  مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د)١(
الريـسوين انطلـق يف هـذا . د. والذي يبـدو أن أ. ١٩، ص نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي)٢(

وهـو قـصد ( يف بيانـه لقـصد الـشارع، التعريف من النوع األول الذي انطلـق منـه الـشاطبي
املوافقـات، : ؛ فـانظر)رشيعة ابتـداء حتقيـق مـصالح العبـاد يف الـدارينالشارع مـن وضـع الـ

٤، ٢/٣. 
؛ الفكر السامي ٩حجة اهللا البالغة للدهلوي، ص: وللتوسع يف التعريف االصطالحي انظر

؛ مــنهج التــرشيع اإلســالمي وحكمتــه للــشيخ حممــد ١/٣٨٥يف تــاريخ الفقــه اإلســالمي، 
؛ ٧٩يوسف العـامل، ص.  للرشيعة اإلسالمية لـِ د؛ املقاصد العامة٣٨، صاألمني الشنقيطي

؛ مقاصــد الــرشيعة اخلاصــة بالتــرصفات املاليــة ٤٦املقــصود مــن رشع احلكــم للنــارص، ص
؛ مقاصـد ٤٥يوسف البـدوي، ص.  لـِ ديعة عند ابن تيمية؛ مقاصد الرش١٠زغيبة، ص.د لـِ

؛ مقاصــد الــرشيعة ٨٧ صــالح صعمــر.  لـــِ دالــرشيعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الــسالم
، عبد العزيز الربيعة. د.؛ علم مقاصد الشارع لشيخنا أ١٦زياد امحيدان، ص. اإلسالمية لـِ د

ـــِ أ٢١ص ــه ل ــزحييل. د.؛ أصــول الفق ــة ال ــد٢/١٠١٧ ، وهب ــد املقاصــد عن ــام ؛ قواع  اإلم
؛ االجتهـاد ٢٦؛ مقاصـد الـشارع الـرضورية للمـري، ص٤٥الكـيالين، ص.  لــِ دالـشاطبي

عبـد . ؛ املـدخل إىل علـم مقاصـد الـرشيعة لــِ د٣٥نور الـدين اخلـادمي، ص. املقاصدي لـِ د
ــن حــرز اهللا، صالقــاد ــة١٥ر ب ــن تيمي ــد شــيخ اإلســالم اب ــامل وضــوابط االجتهــاد عن  ؛ مع

 . ١٢١عالء الدين رحال، ص .د لـِ



 

 

 بتعريف، واملقاصـد اخلاصـة  أفرد املقاصد العامةأن ابن عاشور •
 . بتعريف آخر

ًأما الفـايس فقـد بـني حقيقـتهام معـا  يف تعريـف واحـد؛ فوضـح  •
منها، وجعل باقي التعريف لتوضيح ما  بأهنا الغاية مقاصد الرشيعة العامة

 .سوى العامة
: ، بيد أنه عرب عنهام بلفظ رصيح فقـالحممد اليويب. وكذلك فعل د •

ًعموما  وخصوصا ً. 
ام  فقد اختار التعبري عنهام بلفظ واحد عـأمحد الريسوين. د. أما أ •

، وهذا الصنيع هـو )الغايات(يشمل كل ما يدخل يف جنس املقاصد، وهو 
هـذه املزيـة ولكـن ما يليق بالتعريفـات التـي شـأهنا االختـصار مـا أمكـن، 

ــر عليهــا لفــظ آخــر ال يعــد بيانــا ملاهيــة ) الغايــات(املــستفادة مــن قيــد  َّعكَّ ً ُّ
ملـصلحة (َّاملعرف، وإنام هو وصف إيضاحي يمكن االسـتغناء عنـه، وهـو 

ً أيضا، وقـد تنبـه حممد اليويب. ، وتكرر نحو هذا اللفظ يف تعريف د)العباد
مـن أجـل حتقيـق (ة وأمـا عبـار«: األخري هلـذا اإليـراد؛ فاعتـذر عنـه بقولـه

ًفهي وصف كاشف، قصد به زيادة اإليضاح، وليس قيـدا ) مصالح العباد
 املعاين التي راعاها الـشارع يف لكون«: ل لذلك بقوله، ثم عل»يف التعريف

 .)١(»الترشيع ال تكون إال من أجل حتقيق مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة
وهـذا التعليـل ذاتـه تأكيـد لإليــراد املـذكور؛ فـبام أن حتقيـق مــصالح 

                                 
 .٣٨ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لليويب، ص )١(



 

 

إىل الـشارع، ولـيس ... العباد يفهم من جمرد نسبة هذه الغايـات أو املعـاين 
ر هذا الفهم، وإنام قصد هبذا الوصف هناك ما  - كام رصح الدكتور - يعكِّ

 ًفام احلاجة أن تكون هذه الزيادة جزءا  من التعريف؟: »زيادة اإليضاح«
التأكيـد عـىل أمـر مهـم، : قد جياب عىل ذلك بأن سبب هـذه الزيـادة

وهو أن املقاصد ليست مطلوبة لذاهتا، وال عائـدة إىل واضـعها وقاصـدها 
à.. ُإنام هي ألجل العباد ولصالح العباد، وهذا املعنى قد يغفـل عنـه، ، و

 .  ًهلذا ناسب جعله جزءا من التعريف
والذي يظهر أنه يمكن اخلروج من اإليراد املـذكور مـع الوفـاء هبـذه 
ُالفائدة لو فصل الوصف األخـري عـن التعريـف، وذكـر عـىل أنـه رشح لـه  َ ُِ

الريـسوين، وهـو أن . د. تعريـف أ وثمة أمر آخر يمكـن مالحظتـه عـىل.فحسب
يـوهم أن التعريـف خـاص بالغايـات التـي وضـعت ) وضـعت الـرشيعة: (قوله

الرشيعة برمتها لتحقيقها، وهذا جيعل التعريف غري جامع؛ ألنه حيـرص املعنـى يف 
ًاملقاصد العامة للترشيع، مـع أن املقاصـد تـشمل أيـضا املقاصـد اخلاصـة بنطـاق 

 . رشعي معنيمعني من الترشيع، أو بحكم
ـ ) الـرشيعة(ويسلم التعريف من هـذا اإليـراد إذا متـت االستعاضـة عـن  بـ

 .، واهللا أعلم)األحكام الرشعية(
 :  للمقاصد هو أهنافالتعريف الراجحوعىل هذا 

 .» ألجل حتقيقهااألحكام الرشعيةالغايات التي وضعت «
 :توضيح التعريف

د، وأكثرهـا مطابقـة هي أنسب األلفاظ يف تفـسري املقاصـ) الغايات(



 

 

ُملعناها؛ هلذا كثريا ما تفرس إحدامها باألخرى ًَّ كام يرى -واملراد بالغايات .  )١(ُ
] à[ه تنتهي إليـه مفعوالتـ هي ما« :)هـ٧٢٨ت ( ابن تيميةشيخ اإلسالم

ُوإذا أريد االنطالق من املعنى اللغوي . )٢(»ومأموراته من العواقب احلميدة
ما تتجه التكاليف الرشعية إىل حتقيقه، بمعنى أهنا هي : للمقاصد فاملراد هبا

 .املرادة يف األصل، والتكاليف الرشعية إنام وضعت لتحقيقها
لتكـاليف أو وهذه الغايات متنوعة ومتفاوتة؛ فقد ترجع إليها مجيع ا

معظمهــا، أو كثــري منهــا، أو بعــضها، لكــن جيمعهــا مقــصد واحــد رئــيس 
ِوضعت الرشيعة ابتداء  لتحقيقه، وانطلقت منه مجيع املقاصد األخر التـي  َ

حتقيــق مـصالح العبــاد يف ( :هـي تفــصيل لـه يف الواقــع، وهـذا املقــصد هـو
̀  à :}d  c         b  a قال ؛)الداريني  {)٣(. 

ــشاطبيوقــد أبــدع ال يف جعــل هــذا املقــصد ) هـــ٧٩٠ت (عالمــة ال
الرئيس يمثل املحور األول من دراسته لقصد الشارع، وبنى عليه املحاور 

ًأنواعـا ، َاألخر؛ إذ قسم حديثه عن قصد الشارع إىل أربعة حماور، وسـامها 
قصد الشارع يف وضع : يعترب من جهة] قصد الشارع: أي[فاألول «: فقال

                                 
ــة: انظــر) ١( ــشيخ اإلســالم ابــن تيمي ــدليل ل ؛  اجلــواب الكــايف البــن القــيم، ٢٣٨ ، ص بيــان ال

 .١/٣٨٥؛ الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، ١/٦٠؛ هناية السول، ١٤٠ص
املقاصد يف األقوال واألفعال هـي عللهـا التـي هـي : فإن قيل«: ونص ما جاء يف بيان الدليل

 .» ... اهتا وهناياهتاغاي
 .٣/١٩، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
 .من سورة األنبياء) ١٠٧( اآلية رقم )٣(



 

 

ًالرشيعة ابتداء، ومن جهة قصده يف وضعها لإلفهام، ومن جهـة قـصده يف 
وضعها للتكليف بمقتضاها، ومـن جهـة قـصده يف دخـول املكلـف حتـت 

 .)١(»فهذه أربعة أنواع. حكمها
أن : واع أو املحـاور األربعـةووجه الرتابط والتسلسل بني هـذه األنـ

 : الشارع عندما وضع تكاليفه لعباده
ولكي يتمكنوا من القيـام ) ٢ين، رًقصد ابتداء حتقيق مصاحلهم يف الدا) ١

وكـام أنـه قـصد أن تكـون عقـوهلم ) ٣هبذه التكـاليف قـصد أن تكـون مفهومـة، 
قــادرة عــىل فهــم التكــاليف؛ فقــد قــصد أيــضا أن تكــون جــوارحهم قــادرة عــىل 

وإذا كانت التكاليف الرشعية وفـق مـصاحلهم، وهـم قـادرون عـىل ) ٤. تطبيقها
 . à فقد قصد الشارع أن يدخلوا حتتها عمليا؛ عبودية هللا : استيعاهبا ، وتطبيقها

ُ أنه يلزم منه الدور؛ إذ املعرف هو :َولو عدت إىل التعريف فإنه ال يرد عليه َّ
 )!الرشيعة( التعريف ، وقد ورد يف)مقاصد الرشيعة اإلسالمية(

 أن التعريف منصب عىل املقاصد املـضافة إىل الـرشيعة، :والسبب يف ذلك
إلسالمية، ولكن مـا معنـى أنا أعرف الرشيعة ا: فكأن السائل عن حقيقتها يقول

 مقاصدها؟
  :ويف اجلانب املقابل هناك تساؤالت جديرة بالعناية؛ وهي

ü اهتـا، وأن هـذه إذا عرفنا أن حقيقة مقاصد الرشيعة هي غاي
ــق مــصالح العبــاد يف  ــع صــورها وأشــكاهلا ترجــع إىل حتقي الغايــات بجمي

                                 
 .٤ ــ ٢/٣ املوافقات، )١(



 

 

 ؟فام صور هذه الغايات واملقاصد وأقسامهاالدارين؛ 
ü وما الفرق بني مقصد الشارع ومراده؟ 
ü وما الفرق بني مقصده واملعنى الذي ترجع إليه أحكامه؟ 
ü والعلة؟ وما الفرق بني مقصده 
ü احلكمة؟وما الفرق بني مقصده و 
ü وما الفرق بني مقصده واملصلحة؟ 
ü وما خالصة نظرية املقاصد؟ 

 .هذا ما سيتم احلديث عنه يف املطالب الثالثة اآلتية 
 

~ ~ ~ 



 

 




 
 

مقصد الـشارع لـه أقـسام كثـرية باعتبـارات خمتلفـة، وقـد أوصـل شـيخنا 
 .)١(ً هذه االعتبارات إىل أربعة عرش اعتباراعبد العزيز الربيعة .د.أ

ُوذ ِكر أقسام مقصد الشارع يف هذا البحـث إنـام هيـدف إىل إيـضاح حقيقـة  ْ ِ
مقصد الشارع فحسب؛ هلذا من املناسب االكتفاء بأهم هذه التقسيامت مما خيـدم 

 :هذا الغرض، وهي
 . قوهتا يف ذاهتاتقسيم مقاصد الشارع بالنظر إىل -
 .وبالنظر إىل شموهلا ملجاالت الترشيع -
 .وبالنظر إىل مدى القطع هبا -

ًوالتقــسيم األول هــو أكثــر هــذه التقــسيامت حــضورا  يف كتــب األصــول 
واملقاصد، ولكن سيتم تقديم الذي يليه؛ ألنـه ألـصق بحقيقـة قـصد الـشارع؛ إذ 

تقسيم سيكون يف مـسألة ورد التنصيص عليه يف بعض التعريفات السابقة، وكل 
 :مستقلة، عىل النحو اآليت

                                 
 .٢١٨ ــ ١١٧علم مقاصد الشارع، ص: انظر) ١(



 

 

أقسام مقاصد الشارع بالنظر إىل شموهلا ملجاالت : املسألة األوىل
 :الترشيع

 املقاصـد هبـذا االعتبـار إىل )١( املعـارصينيقسم كثري من أهل العلـم
 :ثالثة أقسام، وهي

 : لعامةاملقاصد ا .١
 .  الغايات الشاملة جلميع األحكام الرشعية أو أغلبها:ويراد هبا

 حتقيق مصالح الدارين، وحفظ الرضوريات اخلمس، :ومن أمثلتها
والتيسري عىل العباد، وإقامة العدل، وحصول األلفة، وإخراج العباد من 

 .داعية هواهم
 : صد اخلاصةاملقا .٢

كأن .  الغايات املتعلقة بنطاق معني من األحكام الرشعية:ويراد هبا
ًيمثل هذا النطاق بابا  فقهيا معينا ، أو جمموعة من األبواب املتجانسة، أو   ً

 .ًأحكاما متعلقة بعلم معني، ونحو ذلك
النهي عن الفحشاء :  أن من مقاصد أحكام الصالة:ومن أمثلتها

                                 
؛ مقاصــد الــرشيعة ١٩الريــسوين، ص. د.  لـــِ أنظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي: انظــر) ١(

ــــِ د ـــويب، ص. اإلســـالمية ل ـــالكي، ص٣٨٥الي ـــذهب امل ـــاد ٣٣؛ املقاصـــد يف امل ؛ االجته
الربيعـة، . د.اخلادمي ـــ ؛ علـم مقاصـد الـشارع لـشيخنا أ.  ــ كالمها لـِ د٤٠ملقاصدي، صا

؛ مقاصـد الـرشيعة عنـد ١٣٠البـدوي، ص.  لــِ د؛ مقاصد الرشيعة عند ابـن تيميـة١٩٣ص
جغـيم، . ؛ طرق الكشف عـن مقاصـد الـشارع لــِ د٨٧ بن صالح، صعمر. ـِ داإلمام العز ل

 .١٠عبد السالم العامل، ص. ؛ علم مقاصد الرشيعة لـِ د٢٦ص



 

 

االنقياد هللا واخلضوع له، ومن : قاصد أحكام العباداتواملنكر، ومن م
 .إمتام مكارم األخالق: مقاصد علم الرتبية

 : املقاصد اجلزئية .٣
. ٌّ الغايات التي يتعلق كل منها بحكم رشعي معني عىل انفراد:ويراد هبا

َّفإذا دل دليل معني عىل حكم رشعي، وعرفنا املقصد من ترشيع هذا احلكم؛ 
ً سمى مقصدا جزئيافهذا املقصد ي ّ. 

َ يقضيال(: ( قـال‘ أن النبي :ومن أمثلتهــا َِ َن حَكـْ ْم بني اثنيـَّ َ ْ ِن ــــٌ
َوهو غضب ْ  عىل حتريم القضاء أثناء الغضب؛ َّفقد دل هذا احلديث. )١())ُانــَ

أن الغضب يؤدي إىل تشويش :  من ذلك)٢(والعلة أو احلكمة أو املقصد
َّالذهن؛ مما حيول بني القايض واستيفاء احلجج، وفهم مالبسات 

ً، فيمنع من القضاء؛ درءا  هلذه املفسدة...القضية ُ. 
هلا يف ومن خالل هذا املثال يتضح أن املقاصد اجلزئية يكثر استعام

كتب الفقه ورشوح آيات األحكام وأحاديثها ونحوها؛ ألهنا هي التي 
 أهنم قد يستعيضون عن بيدتعنى أصالة ببيان األحكام التفصيلية اجلزئية، 

ًبألفاظ أخر أكثر تداوال لدهيم، كاحلكمة والعلة) املقاصد(لفظ  َ َ. 
                                 

ِلفظه، كتاب األحكـام، بـاب هـل يقـيض القـايض أو يفتـي  ب البخاري أخرجه)١( ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ َ ِْ َ ُوهـو غـضبانَ َ ْ َ، 
ِ بلفظـه، كتـاب األقـضية، بـاب كراهـة قـضاء القـايض مسلمو  ؛٦٧٣٩، ح ٦/٢٦١٦ ِ ِ َِ ْ َ ِْ َ َ َ َ َ َ ِ وهـو َ

ُغضبان َ ْ َأيب بكرة ثيحد، من ١٧١٧، ح ٣/١٣٤٢، َ ْ َ t. 
ًحلديث املذكور عرضا، ويف أثنـاء التعليـق عليـه ؛ فقد ذكر ا١٤٧، ١/١٤٦املوافقات، : انظر) ٢(

 .عرب تارة بالعلة، وتارة باحلكمة، وتارة باملقصد



 

 

ًوهذا يقود إىل تساؤل، هو هل يصح عد املقاصد اجلزئية نوعا • ُّ 
 .من املقاصد؟

ًبوصفه بابا ) املقاصد(بعد أن تبلور مصطلح : وبعبارة أخرى
) هـ٧٩٠ت ( كام يف موافقات الشاطبي-ًمستقال من أبواب أصول الفقه 

 فهل من - )١()هـ١٣٩٤ت (اشور كام يرى ابن ع-ً  أو علام مستقال -
ُمباحث هذا الباب أو العلم املقاصد اجلزئية، أو أن هذا من اهتاممات  ِ ِ

 ! دالالت األلفاظ األصولية ودليل القياس فحسب؟مباحث
يقابله مصطلح ) اجلزئية(فإن مصطلح : ومن جهة أخرى •

 ! واخلاصة؟ يف مقابلة العامة- هنا -زئية ُالكلية، فلامذا جعلت املقاصد اجل
َّاصة ينطبق عليه مصطلح ّهل ما سموه مقاصد خ: وقبل ذلك •
 !اخلاص؟

ًهذه التساؤالت مل أجد هلا جوابا  فيام وقفت عليه مـن الكتـب التـي 
رة االصـطالح، ومـن ذكرت هذه األقسام الثالثة، لكنها ال ختـرج عـن دائـ

 أن التــساؤل األول لــه صــلةبيــد املــشهور أنــه ال مــشاحة يف االصــطالح، 
، وما عقد هذا املبحث إال لبيان هـذا املـصطلح؛ )املقاصد(مبارشة بحقيقة 

ًهلذا من املناسب اجلواب عن األول، وفيه يرد ضمنا  اجلواب عن األسـئلة 
 :حو اآليتاألخرى، عىل الن

 وهــو مــدى دخــول املقاصــد اجلزئيــة يف - :بالنــسبة للتــساؤل األول

                                 
 .٢٢مقدمة مقاصده، ص: انظر) ١(



 

 

إن املقاصد هلا استعامالن، :  يمكن اجلواب عنه بأن يقال-مسمى املقاصد 
 : عام وخاص

فيتناول مجيع ما يدخل يف جنس الغايـات التـي : ّأما االستعامل العام
ثـل املقـصد مـن وضعت الرشيعة لتحقيقها؛ سواء أكانت هـذه الغايـات مت

حكم رشعي معني، أم جمموعة من األحكام املتجانسة، أم أغلب األحكام 
 .أم مجيعها

 .وعىل هـذا االسـتعامل فاملقاصـد اجلزئيـة داخلـة يف مـسمى املقاصـد
 ، ومــــن بيــــنهم الــــشاطبيوهــــذا هــــو الــــسائد يف كتابــــات املتقــــدمني

 . )١()هـ٧٩٠ت(
 واخلاصة فيتناول ما يسمى باملقاصد العامة: ّوأما االستعامل اخلاص

َصد املعـارصة؛ إذ يعنـى وهذا االستعامل يكثر يف كتب املقا. )٢(دون اجلزئية ْ ُ

                                 
فهو وإن كان يعنى باملقاصد الشاملة ألكثر األحكام أو مجيعها، ويسلك مسلك االستقراء يف ) ١(

ة؛ إذ يتمثـل إدخالـه للمقاصـد اجلزئيـة يف إثباهتا، بيد أنه مل   يكن غـافال عـن املقاصـد اجلزئيـ
بجالء عند حديثه عن طرق معرفـة قـصد الـشارع؛ فـالطرق األربـع التـي ) املقاصد(مسمى 

كام أنه عندما جعل فهم املقاصـد . ُّذكرها إنام تنصب أصالة عىل طرق معرفة املقاصد اجلزئية
صد اجلزئية التي يفهم هبا قصد ًرشطا لالجتهاد، وفرس مراده باملقاصد أدخل فيها ابتداء املقا

 .الشارع يف كل مسألة، ثم عطف عليها املقاصد الكلية
 . ٢١٣، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي٤/٧٧، ٢/٢٩٨املوافقات، : انظر

 عمـر. يوسف البـدوي، ود. ، ودأمحد الريسوين. د. أ:  املعارصين مثللعلميرى بعض أهل ا) ٢(
. »ًهو مـا يعنيـه غالبـا املتحـدثون عـن مقاصـد الـرشيعة« أن قسم املقاصد العامة: بن صالح

 =مقاصـد : البـدوي يف. ؛ وقريـب منـه كـالم د٢٠الريسوين يف نظرية املقاصد، ص. د. قاله أ(



 

 

فيهــا باملقاصــد التــي يؤخــذ كــل منهــا مــن نــص كــيل أو مــن جمموعــة مــن 
، أو من مصادر أخرى غري ...النصوص، أو األحكام املتشاهبة، أو السياق

داللة النص اجلزئي، أما داللة النص اجلزئي عىل قصد الـشارع منـه بعينـه 
 .صول الفقهفهو من اهتامم مباحث دالالت األلفاظ يف كتب أ

مقاصـد (يف كتابـه ) هــ١٣٩٤ت (ويعضد هـذا صـنيع ابـن عاشـور
الذي يعد نقلة نوعية يف التـأليف يف املقاصـد؛ حيـث خـالف ...) الرشيعة 
ــشاطبي ـــ٧٩٠ت (ال ــه ) ه ــم أصــول الفق ــزل املقاصــد عــن عل ــك بع وذل

وإفرادها يف علم مستقل، وقـد بـدأ كتابـه بقـسم تأصـييل، حتـدث فيـه عـن 
ــه بقــسمني  ــم أتبع ــا، وطــرق إثباهتــا، ث ــرشيعة، وأمهيته ــات مقاصــد ال إثب

املقاصد اخلاصـة بـأنواع (و) ترشيع من الاملقاصد العامة: (تطبيقيني ساممها
 -، بـل أملـح )املقاصد اجلزئية(، ومل يدخل يف كتابه ما يسمى بـِ )املعامالت
 . إىل أن هذا يبقى من اختصاص علم أصول الفقه)١(يف املقدمة 

                                 
مقاصـد الـرشيعة عنـد اإلمـام :  يفعمـر. كـالم د؛ وانظـر ١٣٠، صالرشيعة عند ابـن تيميـة =

 ). ٨٧العز، ص
والواقـع ! وهـذا الـرأي يعنـي أن االسـتعامل اخلـاص للمقاصـد منحـرص يف املقاصـد العامـة

 يـسمى باملقاصـد اخلاصـة يف جمـال السائد يف املؤلفات املعارصة خيالف هذا؛ إذ يـدخلون مـا
ًــ وسيأيت بيـان صـنيعه قريبـا ـــ، )  هـ١٣٩٤ت (بحثهم للمقاصد، ويف مقدمتهم ابن عاشور

ًبل قد يفردوهنا يف مؤلفات مستقلة بوصفها جزءا من مسمى املقاصد؛ ومن ذلـك الرسـائل 
عـز الــدين بـن زغيبــة، . صـة بالتــرصفات املاليـة، لـــِ دمقاصـد الــرشيعة اخلا: العلميـة اآلتيــة

مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف الشهادات لربكـات بنـي ملحـم، مقاصـد الـرشيعة عنـد إمـام 
 .هشام سعيد أزهر. وأثرها يف الترصفات املالية، لـِ داحلرمني

 .٢٢ص: انظر) ١(



 

 

وصنيعه هذا هو املنسجم مع الداللة االصطالحية للعام واخلـاص؛ 
وهو املقاصد ( بعض املعارصين إذ لو اكتفى بالتعبري املخترص الذي يذكره

ــك إشــكال، وهــو) واخلاصــةالعامــة ــتج عــن ذل ــا : ؛ لن أن اخلــصوص هن
ٌّخصوص نسبي باملقارنـة مـع املقاصـد العامـة، وإال فهـي يف ذاهتـا عامـة ؛ 

 العمـوم أيـضا) املقاصد العامة(، بل إن )١(ألهنا تستغرق مجيع ما تصلح له
ْفيهــا نــسبي؛ ألن بعــضها أعــم مــن بعــض، وبــام أنــه مل يبــني وجــه العمــوم  َّ َ ُ
ًواخلصوص فإن هذين القسمني يؤوالن إىل أن يمثال قسام  واحدا  يـشمل  ً

 )!املقاصد العامة(مقاصد متفاوتة يف درجة العموم، ينطبق عليه تسميته بـِ 
َ؛ ألنه بـني وجـه العمـوم وهذا اإلشكال مندفع مع تعبري ابن عاشور ََ َّ

 .’واخلصوص، وهذا يدل عىل دقته 
ولـو عـدنا  إىل تقـسيم املقاصـد بـالنظر إىل جمـاالت التـرشيع وأردنــا 

عىل وجـه ينـدفع فيـه هـذا اإلشـكال ) املقاصد اجلزئية(إدخال ما يسمى بـِ 
أن يكون ذلك بأحـد ًوما سواه من التساؤالت املذكورة سلفا؛ فإنه يمكن 

 :ثالثة مسالك
ولكن مـع ً أن تبقى القسمة ثالثية واملضمون واحدا  :املسلك األول

                                 
ــا) ١( ــف الع ــد: م إىلانظــر يف تعري ــدي، ١/٢٥٣؛ املحــصول، ١/٢٠٣، املعتم ــام لآلم ؛ اإلحك

ــــازي، ٢/٢١٧ ــــاظر، ١/١٦٦؛ رشح املغنــــي للخب ؛ رشح تنقــــيح ٢/٦٦٢؛ روضــــة الن
 .٣٨الفصول، ص

؛ رشح املغنـي ٢/٢١٩؛ اإلحكام لآلمدي، ١/٢٥١، املعتمد: وانظر يف تعريف اخلاص إىل
 .١/١٥٣للخبازي، 



 

 

ــان  ــني بي ــسمني األول ــوم واخلــصوص يف الق ــن -وجــه العم ــل اب ــام فع  ك
َّ، ويعرب عن الثالث بتعبري منسجم معهام؛ عىل النحو اآليت-عاشور ُ: 
 . للترشيععامةاملقاصد ال .١
 .املقاصد اخلاصة بنطاق معني من الترشيع .٢
ًاملقاصد التي خيص كل منها حكام  رشعيا معينا .٣ ّ  ً. 

  أن تكون القسمة ثنائية؛ بحيث جتعل املقاصد العامـة:املسلك الثاين
ــأنواع منــه فــرعني لقــسم واحــد، ويــسمى باملقاصــد  للتــرشيع واخلاصــة ب
ًالكلية، ويكون هذا القسم مقابال للمقاصد اجلزئية التي تبقى عـىل حاهلـا؛ 

 :فتكون املقاصد باالعتبار املذكور قسمني
وهي قد تكون عامة للترشيع، وقد تكون (املقاصد الكلية  .١

 ).خاصة بأنواع منه
 .املقاصد اجلزئية .٢
يستعاض ولكن  وهو نفس مضمون املسلك الثاين، :ملسلك الثالثا

. عن املقاصد الكليـة بالعامـة، ويـستعاض عـن املقاصـد اجلزئيـة باخلاصـة
 : فتكون املقاصد باالعتبار املذكور قسمني

ً، وهذه تشمل ما كان عاما مطلقا، ومااملقاصد العامة .١   كان عاما  
 . من وجه وخاصا من وجه

املقاصد اخلاصة، وهذه منحرصة يف اخلاص املطلق دون  .٢
هو اللفظ الواحد  «:بقوله) هـ٦٣١ت (النسبي، وهو ما عرب عنه اآلمدي

 كأسامء األعالم من زيد ؛الذي ال يصلح مدلوله الشرتاك كثريين فيه



 

 

 .)١(»وعمرو ونحوه
ما :  للجزئي بأنهويلحظ أن هذا التعريف قريب من تعريف اآلمدي

وهذا يعضد . )٢(»كزيد وعمرو... ال يصح أن يشرتك يف مفهومه كثريون «
التعبري عن املقصد الذي يتناول حكام منفـردا باملقـصد اجلزئـي، وباملقـصد 

داللـة « بالكليـة أيـضا؛ ألن لعامـةومثله يقال يف تسمية املقاصـد ا. اخلاص
 . ، واهللا أعلم)٣(»العموم عىل أفراده كلية، أي تدل عىل كل واحد داللة تامة

 فإن السياق لـه أثـر ظـاهر يف حتديـد املـراد مـن :ومهام يكن من يشء
 :املقاصد

؛ )فـة مقاصـد الـرشيعةال غنـى للمجتهـد عـن معر: (ًفلو قيـل مـثال
 .فاملراد باملقاصد االستعامل العام

َّدل عىل ذلك الكتاب والـسنة وشـهدت لـه مقاصـد : (ًولو قيل مثال
 .؛ فاملراد باملقاصد االستعامل اخلاص)الرشيعة وقواعدها
؛ فـاملراد )مقـصد الـشارع مـن هـذا الـنص هـو كـذا: (ولو قيل مـثال

 ...وهكذا. باملقصد هنا املقصد اجلزئي
~ ~ ~ 

 

                                 
 .٢/٢١٩اإلحكام، ) ١(
 .٢٨رشح تنقيح الفصول، ص: ؛ وانظر١/٨٥ اإلحكام، )٢(
 .٢٩رشح تنقيح الفصول، ص: ؛ وانظر٢٩٩التمهيد لإلسنوي، ص) ٣(



 

 

 :أقسام مقاصد الشارع بالنظر إىل قوهتا يف ذاهتا:املسألة الثانية
، أو بـالنظر إىل املـصالح )١(تنقسم املقاصد بـالنظر إىل قوهتـا يف ذاهتـا

.  إىل مقاصد رضورية، وحاجية، وحتسينية)٢( بحفظها الرشيعةالتي جاءت
ًوليني قديام وهذا التقسيم هو املراد عند اإلطالق، وقد حظي باهتامم األص

ِ، كـام أن مـن )٤()هــ٤٧٨ت (ّ، ولعل أول من ذكره إمام احلرمني)٣(ًوحديثا
؛ حيـث أرجـع )هــ٧٩٠ت ( الـشاطبيَأكثر من اعتنى به منهم أبو إسحاق

أصول الفقـه إىل هـذه الكليـات الـثالث، وجعـل قطعيتهـا هـي املرتكـز يف 
إثبات رأيه يف قطعية أصول الفقه، وذلـك يف املقدمـة األوىل التـي اسـتفتح 

يف بداية حديثه  مرة أخرى  هذه الكلياتثم عاد لينطلق من .)٥(هبا موافقاته
                                 

 .١٦١شفاء الغليل، ص: ؛ وانظر٢/٢٨٦ يف املستصفى، وهذا تعبري الغزايل) ١(
 . ١٧٩ يف مقاصده، صحممد اليويب.  وهذا تعبري د)٢(
؛ الكاشف عن ٢/٣٢٠ وما بعدها؛ املحصول للرازي، ٩٠١، فقرة ٢/٦٠٢الربهان، : انظر) ٣(

؛ هنايـة ٣٩١؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٣/٣٠٠؛ اإلحكام لآلمدي، ٦/٣٣٥املحصول، 
؛ ٣/٣٠٦؛ التحرير وتيـسريه، ٥/٢٠٨؛ البحر املحيط، ٢/٧ات، ؛ املوافق٢/٨٥٤السول، 

فــواتح : ؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه٤/١٥٩؛ رشح الكوكــب املنــري، ٧/٣٣٧٩التحبــري، 
؛ مقاصـد الـرشيعة ٢٣١؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص٢/٢٦٢الرمحوت، 

 .٢٠؛ مقاصد الشارع الرضورية للمري، ص١٧٩، صحممد اليويب. اإلسالمية لـِ د
تقاسـيم العلـل : ًحيـث عقـد مبحثـا بعنـوان.  وما بعدها٩٠١، فقرة ٢/٦٠٢الربهان، : انظر) ٤(

ّواألحكام، وقسمها إىل مخسة أقسام تؤول إىل األقسام الثالثة املعروفة، وكان قد صدر هـذا  َّ
 .»... يعة، ونحن نقـسمها مخـسة أقـسامهذا الذي ذكره هؤالء أصول الرش«: التقسيم بقوله

 . ّويلحظ أنه أضاف التقسيم إىل نفسه؛ مما يوحي بأنه من إنشائه
 .١/١٩: انظر) ٥(



 

 

تكـاليف الـرشيعة ترجـع إىل «: ليقول يف املـسألة األوىل منهـاعن املقاصد، 
أن : أحدها:  وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام.حفظ مقاصدها يف اخللق

ـــة ـــون رضوري ـــاين. تك ـــة: والث ـــث. أن تكـــون حاجي أن تكـــون : والثال
 .  )١(»حتسينية

وعبارته هذه تـشكل الـدائرة التـي تـدور يف فلكهـا املقاصـد، هلـذا مل 
ً بعيـدا  عنـدما خلـص لنـا نظريـة املقاصـد عنـد أمحد الريـسوين. د. أيذهب 
َومــن هــذه املنطلقــات حتــدد نظريــة املقاصــد ســلم ... «:  بقولــهالــشاطبي َّ ّ

ّثـم تتـشعب . ّصالح واملفاسد، الرضورية منها، ثـم احلاجيـة والتكميليـةامل
 .)٢(»هذه النظرية لتلقي بظالهلا الوارفة عىل مجيع قضايا الرشيعة وجزئياهتا

 : هي)٣(وهذه الكليات الثالث عىل وجه التفصيل
                                 

 .٤/٢٠: ؛ وانظر منه أيضا٢/٧املوافقات، :  انظر)١(
 .٣١، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي) ٢(
أنـه عنـد التطبيـق عـىل :  قبل تفصيل هذه الكليات حتسن اإلشارة إىل أنه قد يرد تـساؤل وهـو)٣(

 قد يكون بينها نوع تداخل؛ إذ اليشء الواحد قد يراه املجتهد من الرضوريات آحاد املكلفني
بارك، ومن احلاجيات لسعد، بل قد يكون من الـرضورات ألحـدمها يف وقـت أو مكـان أو مل

ًوليس هذا منحرصا يف اجلانب التطبيقـي، بـل هـو . حال، ومن احلاجيات ــ مثال ــ يف غريها
ممتد إىل اجلانب النظري؛ كالتداخل بني بعض األمثلة التوضيحية هلذه الكليات؛ فقـد يمثـل 

ّ بمثال للحاجيات، ويراه غـريه مثـاال للتحـسينياتبعض أهل العلم ٌبـل قـد يـرتدد عـامل يف ! ًّ ّ
وهـذا مـا حـصل للـشاطبي ! ًاملثال الواحـد بـني أن يكـون مثـاال للـرضوريات أو احلاجيـات

املوافقـات، : انظـر! (هل هو من أمثلة الرضوريات أو احلاجيات؟: نفسه، يف مرشوعية البيع
ــر٢/١٠،١١ ــاال آخ ــه مث ـــ ٢/٩،١٢: ً، وانظــر في ــاال ١٣ ـ ــورة مث ــل ســرت الع ــث جع ً، حي

 =فهـل يعنـي ذلـك أن !). ً جعلها مثاال ملكمل الـرضوريات١٢، ويف ص٩للرضورات يف ص



 

 

 البد منها يف قيام مصالح الدين  وهي التي:د الرضوريةـاملقاص .١
والدنيا، وبقدر فقدها تفوت هذه املصالح، بحيث خيشى فوت احلياة يف 

 .)١(الدنيا، أو فوت النجاة يف اآلخرة، أو فواهتام معا
الدين والنفس (وهي تتمثل فيام ال بد منه يف قيام األمور اخلمسة 

أم من ود، ؛ سواء أكان ذلك من جانب الوج)والعقل والنسل واملال
 :)٢(جانب العدم

                                 
 هذه املصطلحات غري واضحة؟ =

 هــذه املــصطلحات متثــل كليــات الــرشيعة، ومــا كــان كــذلك فهــو يف منتهــى الوضــوح، أمــا
أن تنزيــل : فـسببه... التـداخل املــذكور بـني األشــخاص، أو بـني أحــوال الـشخص الواحــد

احلقائق عىل الواقع حيتاج إىل اجتهاد خاص يسمى بتحقيق املنـاط اخلـاص، وهـذا االجتهـاد 
من أولوياته مراعاة مجيع املؤثرات واملالبسات املحيطة بالواقعة، ممـا يرتتـب عليـه ختـصيص 

 ها من األحكام، وهذا ليس خاصا بتطبيـق الكليـات الـثالث، بـل شـامل كل واقعة بام يناسب
 .جلميع أحكام الرشيعة

 أو غـريه مـن تـردد أو اخـتالف يف بعـض األمثلـة فمـربره أن أما ما ورد عن اإلمام الشاطبي
 ك درجة دقيقة جدا، متثل نقطة االلتقاء بـني الـرضوريات ومكمالهتـا، أو بـني مكمـالت هنا

َّ، ولدقتها قد يصعب التحديد النظري ...الرضوريات واحلاجيات، وهكذا مع التحسينيات
 . ًهلا، وهذه الصعوبة غالبا ما تزول عند التطبيق، واهللا أعلم

ــات، :  انظــر)١( ــضا٢/٧املوافق ؛ ٢/٥٣٩؛ روضــة النــاظر، ١/٢٨٧ستــصفى، امل: ً؛ وانظــر أي
؛ قواعـــد ٢/٢٤٠ب ورشح العـــضد، ؛ خمتـــرص ابـــن احلاجـــ٣/٣٠٠اإلحكــام لآلمـــدي، 

: ؛ املنهــاج ورشحــه٤٥٥؛  رشح تنقــيح الفــصول، ص ٢/٦٠األحكـام يف مــصالح األنــام، 
؛ البحر املحيط، ٢/٢٨٠البناين، ؛ مجع اجلوامع ورشح املحيل وحاشية ٥٥، ٣/٥٤اإلهباج، 

؛ إرشــاد الفحــول، ٤/١٥٩؛ رشح الكوكــب املنــري، ٣/٣٠٦؛ التحريــر وتيــسريه، ٥/٢٠٩
٢/١٨٦. 

 .١٠ ــ ٢/٧املوافقات، :  انظر)٢(



 

 

 يكون بإثبات ما حيفظ هذه األمور اخلمسة، ويقيم :فاألول
، وإجياب الصالة ‘ ورسوله àكإثبات وإجياب اإليامن باهللا . قواعدها
وكإجياب ما ال غنى عنه من األكل والرشب . ؛ حلفظ الدين...والزكاة

نكاح؛ وكحل االستمتاع بال. واللبس والسكنى؛ حلفظ النفس والعقل
وكإباحة متلك املأكول واملرشوب وامللبوس واملسكون . حلفظ النسل

 .؛ حلفظ املال...بالبيع والرشاء واهلبة
 فيكون بإبعاد ومنع ما يؤدي إىل إزالة ):وهو العدم(أما الثاين 

ًاألمور اخلمسة أو تعطيلها، سواء أكان واقعا  أم متوقعا كعدم متكني . ً
؛ ... ودفع رضرهم باجلهاد، ومنع االبتداع يف الدين من املسلمنيالكفار

وكتحريم القتل وعدم التصديق باخلرافات وحتريم الزنا . حلفظ الدين
 .؛ حلفظ باقي الرضورات اخلمس...والرسقة

ٍألمثلة يعلم أن حفظ الرضوريات جار يف ومن خالل مجيع هذه ا
 .مجيع األبواب الفقهية

ً  إليها افتقارا ملحا؛  وهي التي يفتقر املكلفون:ةـاملقاصد احلاجي .٢
 واحلرج عليهم، ولكنه ال خيشى بحيث يرتتب عىل تفويتها دخول املشقة

 .)١(منه فوات احلياة يف الدنيا، أو فوات النجاة يف اآلخرة

                                 
ــات، :  انظــر)١( ــضا. ٢/٩املوافق ؛ ٢/٥٣٨؛ روضــة النــاظر، ١/٢٨٩املستــصفى، : ًوانظــر أي

؛ قواعـد ٢٤١، ٢/٢٤٠ب ورشح العـضد، ؛ خمترص ابن احلاج٣/٣٠١اإلحكام لآلمدي، 
: ؛ املنهــاج ورشحــه٣٩١؛  رشح تنقــيح الفــصول، ص ٢/٦٠األحكـام يف مــصالح األنــام، 

 =؛ البحــر املحــيط، ٢/٢٨١؛ مجــع اجلوامــع ورشح املحــيل وحاشــية البنــاين، ٣/٥٥اإلهبــاج، 



 

 

 : )١( الفقه األربعةوهي جارية يف أقسام
 ).ويف هذا تكميل للدين(كرخص السفر واملرض : ففي العبادات
 ).ويف هذا تكميل للنفس والعقل(كالتمتع بالطيبات : ويف العادات

وعية اخلطبـــة، وإباحـــة القـــرض والـــسلم كمـــرش: ويف املعـــامالت
 ).ويف هذا تكميل للنسل واملال(واإلجارة 

كتعزير صاحب املنكر، ومرشوعية القسامة، ورضب : ويف اجلنايات
ويف هـذا (ّالدية عىل العاقلـة، واحلكـم بمـوت املفقـود، وتـضمني الـصناع 

 ).تكميل للجميع
 وهي ما حيسن حتصيلها أو جتنبها، ولكن ال :ةـاملقاصد التحسيني .٣

وجيمع ذلك حماسن العادات ومكارم . يرتتب عىل تفويتها مشقة وحرج
 .)٣(»تراعى فيها املدارك الراقية البرشية« مما )٢(األخالق واآلداب

 :)٤(ً الفقه األربعة أيضاقساموهي جارية يف أ
                                 

؛ إرشــاد الفحــول، ٤/١٦٤نــري، ؛ رشح الكوكــب امل٣/٣٠٧؛ التحريــر وتيــسريه، ٥/٢١٠ =
٢/١٨٨. 

 .١٠  ــ ٢/٩املوافقات، :  انظر)١(
؛ اإلحكـام ٢/٥٣٨؛ روضـة النـاظر، ١/٢٩٠املستـصفى، : ًوانظر أيـضا. ٢/٧املوافقات، : انظر )٢(

 ؛ قواعـد األحكـام يف٢٤١، ٢/٢٤٠ب ورشح العـضد، ؛ خمترص ابـن احلاجـ٣/٣٠٢لآلمدي، 
، ٣/٥٥اإلهبـاج، : ؛ املنهـاج ورشحـه٣٩١؛  رشح تنقـيح الفـصول، ص ٢/٦٠مصالح األنام، 

؛ التحريـر ٥/٢١١؛ البحـر املحـيط، ٢/٢٨١؛ مجع اجلوامع ورشح املحـيل وحاشـية البنـاين، ٥٦
 .٢/١٨٨ ؛ إرشاد الفحول،٤/١٦٦؛ رشح الكوكب املنري، ٣/٣٠٧وتيسريه، 

 .٢٤٣ن عبد السالم مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز ب)٣(
 .٢/٩املوافقات، : انظر) ٤(



 

 

فــل الطاعــات، وإزالــة النجاســات، كــالتقرب بنوا: ففــي العبــادات
 ).ويف هذا تكميل للدين(

ـــع : ويف العـــادات كـــآداب األكـــل والـــرشب وطلـــب العلـــم، ومن
ويف هـذا تكميـل (اإلرساف أو التقتري، أو إشغال العقل بسفاسف األمـور 

 ).للنفس والعقل
كاشرتاط الويل عىل املرأة يف النكاح، واملنـع مـن بيـع : ويف املعامالت

 ).ويف هذا تكميل للنسل واملال(النجاسات، 
كاملنع من قتل النساء واألطفال والرهبان يف اجلهـاد، : ويف اجلنايات

 يف األكـل أو الـرشب أو التفكـري أو ّوالتعزير عىل ما خيـل بـاآلداب العامـة
 ).ل للجميعويف هذا تكمي(العالقات االجتامعية أو أموال الناس 

 عىل أن املقاصد ويف ختام احلديث عن الكليات الثالث حيسن التنبيه
الرضورية هي األصل وما عداها إنام هو مكمـل هلـا وخـادم، كـام أن لكـل 
من هذه الكليات ما يكملها؛ وعىل هذا ينبغي يف املحافظة عىل كـل تكملـة 

ــشرتط أال يرتتــ ب عــىل أن تــسهم يف املحافظــة عــىل مــا هــو أصــل هلــا، وي
 .)١(املحافظة عليها ضياع األصل

~ ~ ~ 

                                 
 .١٥ ــ ٢/١٠املوافقات، :  انظر)١(



 

 

 أقـسام مقاصـد الـشارع بـالنظر إىل مـدى القطـع بثبوهتـا:املسألة الثالثة
 :ًرشعا

ًتنقسم املقاصد بالنظر إىل مدى قطع املجتهد بكـون الـشارع قاصـدا 
 :)١(هلا إىل قسمني

وهي الغايات التي يستند املجتهد يف إثباهتا : ةـاملقاصد القطعي .١
إىل دليل قطعي؛ كأن تثبت بدليل قطعي الثبوت والداللة، أو باالستقراء 

 . القطعي

فقد . )٢(} à :}  on  m  l  k   j    i     hقوله : ومثال األول
دلت اآلية عىل أن قصد الشارع يف األموال إشاعتها بني الناس بطريق 

: ووجه كون هذه الداللة قطعية. )٣(تكارها يف فئة   حمدودةعادل يمنع اح
 .)٤(وهو من الصيغ الرصحية يف التعليل) كي(أهنا مستفادة من لفظ 

                                 
؛ بــني علمــي أصــول الفقــه ١٣٨مقاصــد الــرشيعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الــسالم: انظــر) ١(

ــشيخ حم ــة، صواملقاصــد لل ــن اخلوج ــب اب ــد احلبي ــالكي، ١٤٣م ــذهب امل ؛ املقاصــد يف امل
؛ مقاصـد الـشارع ١٦٩، صعبد العزيز الربيعة. د.؛ علم مقاصد الشارع لشيخنا أ٤٤٠ص

 .٣٠عبد السالم العامل، ص. ؛ علم مقاصد الرشيعة لـِ د١٢٢الرضورية للمري، ص
 .من سورة احلرش) ٧( رقم  من اآلية)٢(
؛ طـرق ٥/٢٤٣؛ تيـسري الوصـول إىل منهـاج األصـول، ٣/٢٧٨اإلحكـام لآلمـدي، : انظر) ٣(

 .١٦٨نعامن جغيم، ص. الكشف عن مقاصد الشارع لـِ د
؛ روضـة ٢/٨٤٤؛ ميـزان األصـول، ٢/٢٨٨؛ املستـصفى، ٧٦٤، فقرة ٢/٥٢٩الربهان، : انظر )٤(

حتفـة املـسؤول، : ب ورشحـه؛ خمترص ابـن احلاجـ٣/٢٧٨؛ اإلحكام لآلمدي، ٣/٨٣٦الناظر، 
 =:  التحرير ورشحه؛٥/١٨٨؛ البحر املحيط، ٥/٢٤٣تيسري الوصول، : ؛ املنهاج ورشحه٤/٧٩



 

 

الرضوريات، واحلاجيات، (إثبات الكليات الثالث : ومثال الثاين
باالستقراء املعنوي؛ إذ بتتبع ما أمكن من التكاليف ) والتحسينيات

 أهنا ترجع إىل حفظ أحد هذه الكليات، ومن هنا الرشعية وأدلتها يلحظ
ٌنقطع بأن حفظها مقصد رشعي ٌ)١(. 

وهي الغايات التي يستند املجتهد يف إثباهتا إىل : ةـاملقاصد الظني .٢
 .دليل ظني الداللة، أو الثبوت ، أو مها معا

 à :} 4  3   8  7       6  5 قولــه :ومثــال األول
، فقد دلت اآلية عىل أن )٢(} 9    :       ;  >  =  <   ?  @

من مقاصد الصيام حتصيل التقوى، ووجه كون هذه الداللـة ظنيـة هـو أن 
 مـع التنبيـه بأهنـا يف كـالم - )٣(من الـصيغ الظـاهرة يف التعليـل) لعل(لفظ 

 .)٤(اخلالق للتعليل املحض جمردة عن معنى الرتجي 
ْعـنما ثبت ): وهو ما كان ظني الثبوت قطعي الداللة(ال الثاين ومث َ 

ِعبد ْ َقال ù بن عمر اهللاَِّ َ ُ قال رسول اهللاَِّ :َ َ َُ َإذا كنـتم ثالثـة فـال يتنـاجى ((:‘َ ََ َْ َُ َ َُ ً َ َ َْ ِ
ِاثنان دون اآلخر حتى ختتلطوا بالناس َّ َِ ُ َ ِْ َ َّْ َ َ ُِ َ َ من أجل أ؛ِ َِ ْ ْ ُن حيزنهِ َ ِ ْ ُ ْ(()٥(. 

                                 
 .٢/١٧١؛ إرشاد الفحول، ٧/٣٣١٤؛ التحبري، ٣/١٩٠التقرير والتحبري،  =
 .٤/٢٠، ٤٠ـ  ـ٣٧، ٢/٧، ١/٢٠املوافقات، : انظر) ١(
 . من سورة البقرة١٨٣اآلية رقم ) ٢(
اليـويب، . ؛ مقاصـد الـرشيعة لــِ د٢/١٧٣؛ إرشـاد الفحـول، ٥/١٩٦البحـر املحـيط، :  انظر)٣(

 .١٣٤ص
 .٢/١٧٣؛ إرشاد الفحول، ٥/١٩٦، ٤/١٧٦البحر املحيط، :  انظر)٤(
ِبـاب حتـريم منَاجـاة االَّ أخرجه مسلم بلفظه، كتاب الـسالم، )٥( ِ َ ُ ِ ِ ْ ُثنَـني دون الثالـث بغـري رضـاهَ َُ ِ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َّ َ ِْ ،= 



 

 

ُمـن أجـل أن حيزنـه( :مـا جـاء يف آخـره: د يف احلـديثوالشاه ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َِ ؛ ويف )ِ
 .ذلك ترصيح بأن املقصد من حتريم املناجاة هو أهنا تسوء الثالث وحتزنه

هــو أنــه خــرب آحــاد، ومل حيتــف : ووجــه كــون الــدليل ظنــي الثبــوت
 .)١(بقرائن جتعله يفيد القطع

مــن الــصيغ ) مــن أجـل(هــو أن لفـظ : ووجـه كونــه قطعـي الداللــة
 .)٢(الرصحية يف التعليل

ِابن  ما جاء عن):وهو ما كان ظني الثبوت والداللة(ومثال الثالث  ْ 
ٍباسَع َّ ù، ّأن َرسول َ ُ ْأن هنى ‘ اهللاَِّ َ َتزوج َ َّ َ ُاملـرأة ُ َ ْ َعـىل َْ ِالعمـة َ َّ َ َوعـىل ْ َ ِاخلالـة، َ َ َْ 

َوقال َ ْإنُكم((: َ َّ ْإن ِ ْفعلتم ِ ُ ْ َذلك ََ ِ ْقطعتم َ ُ ْ َ ْأرحامُكم َ َ َْ َ(( )٣(. 
  أن املقصد مـن النهـي هـو املحافظـة عـىل صـلةفقد دل احلديث عىل

 .الرحم، ومنع األسباب املؤدية إىل قطيعتها
                                 

 .٢١٨٤، ح٤/١٧١٨ =
؛ اختـصار علـوم احلـديث ٢٠، صرشح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر: انظر يف إفادته الظن) ١(

 .بعدها وما ١/١٢٦الباعث احلثيث ألمحد شاكر، : البن كثري ورشحه
؛ خمترص ابـن ٣/٨٣٦؛ روضة الناظر، ٢/٨٤٤؛ ميزان األصول، ٢/٢٨٨املستصفى، : انظر) ٢(

؛ ٥/٢٤٤تيــسري الوصــول، : ؛ املنهــاج ورشحــه٤/٧٩حتفــة املــسؤول، : ب ورشحــهاحلاجــ
 .٢/١٧١؛ إرشاد الفحول، ٣/١٩٠التقرير والتحبري، : التحرير ورشحه

؛ ١٦٩٢٨، ح ٦/١٦٤ بلفظه، كتاب النكاح، يف اجلمع بني ابنتي العـم، رجه ابن أيب شيبةأخ) ٣(
؛ والطرباين يف املعجم ٤١١٦ح ، ٩/٤٢٦  ،اإلحسان بنحوه، كتاب ابن حبان يف صحيحهو

 ترمجـــة أيب يف   بنحـــوه،وابـــن عـــدي يف الكامـــل ؛١١٩٣١، ح ١١/٣٣٧الكبـــري بلفظـــه،  
ٍأبــو حريــزوهــو (  وقــد تكلــم احلــافظ عــن أحــد رجــال الــسند .٥/٢٦٢،ريــزح ْ ُ َُ فقــال يف ) َ

ٍ وأبو حريـز «:    ــ ١٥٢٦، ح ١/١٦٧التلخيص ــ  ْ ُ ُ ََ ٍ اسـمه عبـد اهللاَِّ بـن حـسني...َ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ْ ُُ ُ علـَق لـه ،َ َ َّ َ
َالبخ ُ ُّاريْ َ ووثقه ابن معني و،ِ ُ ْ ُ َ ٍَ ِ َ َ َأبو زرعةَّ َ ُْ ُ ٌ وضعفه مجاعة،َ ََ َ َ َُ َّ ِ فهو حسن احلديث،َ ِ َ َْ َُ َ َ ُ«. 



 

 

هو أنه خرب آحاد ومل حيتف بقرائن : ووجه كون الدليل ظني الثبوت
مــن ) إن(هـو أن لفـظ : ووجـه كونـه ظنـي الداللـة. )١(جتعلـه يفيـد القطـع

 .)٢(الصيغ الظاهرة يف التعليل
 إىل إضـافة قـسم ثالـث، )٣( املعـارصينوقد ذهب بعض أهـل العلـم

 !سموه باملقاصد الومهية
والذي يظهر أن هذا جمانب للصواب؛ ألن التقـسيم إنـام هـو بـالنظر 
 ًإىل مدى القطع بثبـوت املقـصد رشعـا  يف نظـر املجتهـد، ومـن املعلـوم أن

ًاملجتهد ال يسوغ أن يثبت مقصدا  للشارع إال إذا كان يقطع بـه، أو يغلـب 
عىل ظنـه، ومـن هنـا انحـرصت املقاصـد يف القطعيـة والظنيـة، مثلهـا مثـل 

ُأمـا لـو أضـيف هلـام ... تقسيم اإلمجاع إىل قطعي وظني، وكذلك القيـاس،
د يف املقاصد الومهية؛ النبنى عىل ذلك أن املجتهـد يمكـن أن يكـون املقـص

 !! نظره ومهيا، ومع ذلك ينسبه إىل الشارع
أين مل أقف عىل متثيل : ومما يؤكد أن هذا القسم ال رصيد له يف الواقع

                                 
؛ اختــصار علـوم احلــديث البـن كثــري ٢٠، صرشح نخبـة الفكــر للحـافظ ابــن حجـر: انظـر) ١(

 . وما بعدها١/١٢٦الباعث احلثيث ألمحد شاكر، : ورشحه
تيــسري الوصــول، : ؛ املنهــاج ورشحــه٣/٨٣٨؛ روضــة النــاظر، ٢/٢٨٩املستــصفى، : انظــر )٢(

؛ إرشــاد ٣/١٩٠التقريــر والتحبــري، : ؛ التحريــر ورشحــه٤/٨١؛ حتفــة املــسؤول، ٥/٢٤٨
 .٢/١٧١الفحول، 

ــة:  انظــر)٣( ؛ وعلــم ٤٠؛ االجتهــاد املقاصــدي، ص١٣١، صمقاصــد الــرشيعة عنــد ابــن تيمي
اخلـادمي ـــ ؛ طـرق الكـشف عـن مقاصـد الـشارع، .  ــ كالمها لـِ د٧٣مقاصد الرشيعة، ص

 .٣٢ص



 

 

 !له يف الكتب التي أثبتته
أن القطـع بثبـوت املقـصد : هـذا اللـبسمن أسـباب والذي يبدو أن 

ًقـصدا  ٌوالظن به أمر نسبي، قد خيتلف من جمتهد إىل آخر، فـام يـراه جمتهـد م
ٌظنيا مثال قد خيالفه فيه جمتهد آخر ويرى أن إثباته وهم من املجتهد األول،  ً  
ومن هنا وهم البعض يف إثبات هذا القسم الثالث مع أنه هـو ذاتـه القـسم 

 ! األول القطعي أو الثاين الظني يف نظر املجتهد األول
  :اخللط بني هذا التقسيم وتقسيم آخر وهو: وقد يكون من أسبابه

ــالنظر إىل درجــة توقــع ( تقــسيم املــصلحة املقــصودة مــن التــرشيع ب
 عنـد -) هــ١٣٩٤ت (وهو ما عرب عنه ابن عاشور، )حصوهلا يف املستقبل

وأمـا التقـسيم «:  بقولـه-حديثه عن أنواع املصلحة املقصودة من الترشيع 
 الفـساد عـن أن حييـق هبـا، فتنقـسم جلبها أو دفـعباعتبار حتقق احلاجة إىل 

 .)١(»قطعية، وظنية، وومهية: بذلك إىل
فابن عاشور الذي ذكر هذا التقسيم هـو ذاتـه الـذي عقـد عنوانـا يف 

ــه قــال فيــه ــة : مقاصــد الــرشيعة مرتبتــان«: موضــع متقــدم مــن كتاب قطعي
 .)٢(»وظنية

هنم لـِ هو ما يذكره كثري من األصوليني عند بيا:  والتقسيم املشار إليه
، لكـنهم يـضيفون )٣()مراتب إفضاء احلكم إىل املقصود مـن رشع احلكـم(

                                 
 .٢٥٤مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص) ١(
 .١٣٨ مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص)٢(
 =؛ ٣/٣٠٨التحرير وتيسريه، : ؛ وانظر٣/٢٩٨ يف إحكامه، ّوهذه الرتمجة نص عليها اآلمدي) ٣(



 

 

وأحـسب أن . إىل أقسامه قـسام رابعـا وهـو املقاصـد املـشكوك يف حـصوهلا
قد وضح هذا التقسيم بعبارة خمتـرصة جامعـة قـال ) هـ٧٩٤ت (الزركيش
ُأقسام «: فيها   :اليقني والظن من حيث ِبِاملناسَ

ًنه قد حيصل املقـصود بـه مـن رشع احلكـم يقينـأ ُ  كمـصلحة البيـع  ،اَّ
 .)١(للحل

ِ كالقصاص حلفظ النفس،َ أو ظنا ِ. 
ِوقــد حيتملهــا عــىل الــسواء َّ ــل أل ؛اخلمــر حلفــظ العقــلد  كحــ،ِ ن املي

 .ٍواإلقدام مساو لإلحجام
 كنكـــاح اآليـــسة لتحـــصيل ،وقـــد يكـــون نفـــي احلـــصول أوضـــح

 .)٢(»التناسل
 

~ ~ ~ 

                                 
 .١٤٥اليويب، ص. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د٧/٣٣٧٥التحبري،  =
 ..، واهللا أعلم)كمصلحة احلل للبيع: (ولعل األوىل!  هكذا يف البحر املحيط)١(
 .٥/٢٠٨ البحر املحيط، )٢(



 

 





 

 له مدلوله اخلاص عند ًامل يتمحض بوصفه مصطلح) املقاصد(لفظ 
 نفـسه قـد ، بل إن الشاطبي)هـ٧٩٠ت (األصوليني قبل العالمة الشاطبي
 .)٤(، والعلة)٣(، واحلكمة)٢(، واملعنى)١(َيعرب عن معناه بألفاظ أخر؛ كاملراد

 وبعده قد يعربون عن املقاصد هبذه  قبل الشاطبيًوأيضا  فإن العلامء
ــــا؛  ــــاظ وبغريه ــــبالكاأللف ــــب، عواق ــــافع، واملطال ــــات، واملن ، والغاي

 .)٨(، واملصالح)٧(، واألهداف)٦(، واألرسار)٥(واملحاسن
                                 

 . ٣/٢٩٠، ٢/٦٦، ١/١٤٤، املوافقات:  انظر)١(
 .٣/٢٩٠، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢/٦٦املوافقات، : انظر) ٢(
 .٢٣٣، ٢/١٣١، ٢١١ ــ ٢١٠، ١/١٤٦املوافقات، :  انظر)٣(
 .٢٩٨،  ٢/٢٣٣املوافقات، :  انظر)٤(
 مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية: انظر. ن تيمية ابوهذه األلفاظ مما كان يعرب هبا شيخ اإلسالم) ٥(

 .، وقد وثق هذه األلفاظ من كتب شيخ اإلسالم٥٢ ــ ٥٠البدوي، ص. لـِ د
ـــسامي يف ٩؛ حجـــة اهللا البالغـــة، ص١/٢١٦زاد املعـــاد، : انظـــر) ٦( تـــاريخ الفقـــه ؛ الفكـــر ال

وهبـة . د.؛ أصول الفقه لـِ أ٧، ص؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية للفايس١/٣٨٦اإلسالمي، 
 .٢/١٠١٧، الزحييل

.  للرشيعة اإلسالمية لـِ د؛ املقاصد العامة٢/١٠١٧، وهبة الزحييل. د.أصول الفقه لـِ أ: انظر) ٧(
 .٣٧اليويب، ص. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د٧٩يوسف العامل، ص

؛ اإلحكام لآلمدي، ٣٢١، ٢/٣٢٠؛ املحصول، ١/٣٣٧أحكام القرآن البن العريب، : انظر) ٨(
 =؛ التقريــر والتحبــري، ٢٤/١٩٩،  ابــن تيميـةتــاوى شـيخ اإلســالم؛ جممـوع ف٢٨٧، ٤/٢٨٦



 

 

فـظ املقاصـد، وهذه األلفاظ تتفـاوت يف مـدى تطابقهـا مـع معنـى ل
، وهذا جيعل التفريق والسيام أن بعضها له استعامالت متعددة لدى العلامء

ًبينها أمرا  بالغ الصعوبة، ولكن ممـا خيفـف اخلطـب أن بينهـا مجيعـا  معنـى  ّ ً
تيـسري ورفـع ًمشرتكا  تسنده اللغة العربية، فإذا كان من مقاصد الرشيعة ال

ٌبـأن حتقيقـه مـراد للـشارع، أو أنـه معنـى : احلرج، فهذا يمكن أن يعرب عنـه ُ َ
ِ حَكمترجع إليه أحكامه، أو هو من  الترشيع، وعلله ، وغاياته، ومطالبـه، ِ

وأهدافه، ومن العواقب املرتتبة عىل الترشيع، ومن املنافع واملـصالح التـي 
 ... يراد حتقيقها

راد، واملعنى، والعلـة، واحلكمـة، واملـصلحة؛ امل: وأهم هذه األلفاظ
وهي ما عقد هذا املطلب للتفريق بينها وبـني املقـصد، مـن خـالل املـسائل 

 :األربع اآلتية
 

~ ~ ~ 
 

                                 
؛ قواعـد الوسـائل ٧٩عـامل، صيوسف ال.  للرشيعة اإلسالمية لـِ د؛ املقاصد العامة٣/٢٣١ =

 .٣٤مصطفى خمدوم، ص. د لـِ
َ مـع ألفـاظ أخـروانظر يف تتبـع كثـري مـن األلفـاظ الـسابقة يف كتابـات املتقـدمني َ االجتهـاد : ٍ

 .٢٨ ــ ٢١، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي٣٨ ــ ٣٥املقاصدي، ص



 

 

الفرق بني مقصد الشارع، ومراده، واملعنـى الـذي  :املسألة األوىل
 :ترجع إليه أحكامه

ادة هـذه الكلمـة ، وم)أراد(اسم مفعول من الفعل : يف اللغة) املراد(
ُمعظم « : -) هـ٣٩٥ت (ل ابن فارسا كام ق-) الراء والواو والدال(وهي 

ٍبابه يدل عىل جميء وذهاب من انطالق يف جهة واحدة ٍ ٍ ٍ ٍ ُّ ْراودتـه أن : ُتقـول. ِ ُ ُّ
ِا إذا أردته عىل فعلهَيفعل كذ ِ ُ َ«)١( . 

 يِقـصد َأي :لـك هبـذا ِإراديت... « ):اللـسان(ومن ذلك ما جـاء يف 
 .)٢(»لك هبذا

، والعــني )عنــي( فهــو مــصدر ميمــي للفعــل :يف اللغــة) املعنــى(أمــا 
ٌأصـول « : -) هــ٣٩٥ت (ل ابـن فـارسا كـام قـ-والنون واحلـرف املعتـل 

ٍالقصد لليشء بانكامش فيه وحرص عليه: ُاألول: ٌثالثة ٍ ِ ٌّدال عىل : ينوالثا. ُ
ُظهور يشء وبروزه: ُوالثالث. ٍّلٍخضوع وذ ُ ٍ ُ«)٣(. 

ُوعنيـت.. «): اللـسان(ومن األصل األول ما جاء يف  َْ  :كـذا بـالقول َ
َومعنى .َأردت ْ ُومعناته ٍكالم ّكل َ ْ ُومعنيته َ َّ ِْ ُمقصده :َ ِ ْ َ«)٤(. 

َاملعنـى... «): املـصباح(ومنه ما جاء يف  ْ ُوالتفـسري َْ ِ ْ َّ ْوالتأ َ َّ ُويـلَ ٌواحـد ِ ِ َ. 
ْوقد َ َاستعمل َ َ ْْ ُالناس َ ْقوهلم َّ ُ َ ْ َوهذا( :َ َ َمعنـى َ ْ ِمـهالَك َ ِوشـبهه ِ ِِ ْ َويريـدون )َ ُ ِ ُ َهـذا :َ َ 

                                 
 ٤٣٠، ص»رود« املقاييس يف اللغة، مادة. 
 .٣/١٨٨، » رود «، مادة  لسان العرب)٢(
 .٧٠٣، ص»عني«املقاييس يف اللغة، مادة ) ٣(
 .١٥/١٠٦، »اعن«، مادة ن العرب لسا)٤(



 

 

ُمضمونه ُ ُ َود َْ ُلتهالَ ُ َ«)١(. 
 بيان كونه يعود يف أصـل االشـتقاق )٢( فقد سبق:أما القصد يف اللغة

ِّ يدل أحدها عىل إتيان يشء وأم:أصول ثالثة«: إىل َ ٍ  .»هِ
) املقــصد( يلحــظ أن :وباملقارنــة بــني املعنــى اللغــوي هلــذه األلفــاظ

ُيشرتكان يف املعنى األصيل هلام، وهو إتيان اليشء واملجـيء إليـه، ): املراد(و ُ
فالقصد هو ذاته املعنى األصيل له؛ ومن هنا يمكن القول بأن ): املعنى(أما 

 .هذه األلفاظ الثالثة بينها ترادف يف املعنى اللغوي
والذي يظهـر أن هـذا الـرتادف لـه أثـر يف اسـتعامل األصـوليني هلـذه 

 :األلفاظ، ولبيان ذلك يقال
ــا ــشارع أن )٣(َّمــر بن ــه اســتعامالنمقــصد ال ــاول :  ل أحــدمها عــام يتن

 .واآلخر خاص بالكلية دون اجلزئية. املقاصد الكلية واجلزئية
 . اللغويفاستعامل األصوليني له ال خيرج عن املعنى: )املراد(أما 

ال مانع من التعبري عن : مرتادفان يف اللغة) املراد(و) املقصد(وبام أن 
، وإذا كــان ثمــة فــرق بيــنهام يف االســتعامل فــإنام هــو يف )٤(أحــدمها بــاآلخر

                                 
 .٤٦٩، ص»اعن« املصباح املنري، مادة )١(
 .١٥٧ص) ٢(
 .١٧٧ص) ٣(
 حكـاماإل؛ ١/٩٨الفصول للجـصاص، : ها ورد التعبري عن أحدمها باآلخر يف عدة كتب، من)٤(

، ٣٥؛ االجتهـاد املقاصـدي، ص٣/٢٩٠، ٢/٦٦، ١/١٤٤؛ املوافقـات، ٣/٥١لآلمدي، 
 =حممـد إسـامعيل، . ؛ مقاصـد الـرشيعة لــِ د٢٨، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الـشاطبي٣٧



 

 

يغلب استعامله يف املقاصد اجلزئية ودالالت األلفاظ، أما ) املراد(غلبته؛ فـَ 
 . يف املقاصد الكليةفيغلب استعامله عند املتأخرين) املقصد(

 ؛ - يف اجلملـة -) املـراد(فيمكن أن يقال فيه ما قيل يف : )املعنى(أما 
، سواء أكان املراد )١(والعكس) املعنى(بـِ ) املقصد(ًإذ كثريا ما يعربون عن  

: تهرت قاعــدةباملقـصد مقــصد الــشارع أم مقــصد املكلــف، ومــن هنــا اشــ
، كـام ورد لفـظ »أللفـاظ واملبـاينلال ، لمقاصد واملعـاينلالعربة يف العقود «
 .)٢(يف بداية تعريف املقاصد عند طائفة من أهل العلم) املعاين(

ًأمرا، وهو أن طائفة من األصوليني ) املراد(يزيد عىل ) املعنى(ولكن 
، ويف هـذه احلالـة )٣()املعنـى(يصطلحون عىل التعبري عـن علـة القيـاس بــِ 

 -يكون التفريق بينـه وبـني املقـصد هـو ذاتـه التفريـق بـني العلـة واملقـصد 
                                 

 .١٩ص =
؛ ميـزان األصـول، ١٢٢، ٢/٧كـشف األرسار، : ؛ ورشحه١/٢٤٧، أصول البزدوي: انظر) ١(

، ٢٣٢، ٢/٦٦؛ املوافقـات، ١٥/٣٩١،  ابـن تيميـة؛ جمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم٢/٨٢١
ــشاطبي٢/٧٢؛ التلــويح،٣/٢٩٠، ٢٣٣ ـــ ٢٦، ص؛ نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام ال ؛ ٢٨ ـ

. ؛ مقاصد الرشيعة لـِ د٣٧ص ؛ االجتهاد املقاصدي، ٤٢١املقاصد يف املذهب املالكي، ص
 .١٩حممد إسامعيل، ص

؛ قواعـد ٣٧اليـويب، ص . ؛ ولــِ د١٦٥مقاصد الرشيعة اإلسـالمية البـن عاشـور، ص:  انظر)٢(
؛ أصـول ٣٨؛ االجتهاد املقاصدي، ص٤٧ين، صالكيال.  لـِ داملقاصد عند اإلمام الشاطبي

 .٦حممد الزحييل، ص. د.؛ مقاصد الرشيعة لـِ أ٢/١٠١٧ ، وهبة الزحييل. د.الفقه لـِ أ
 ؛ ميــزان األصــول،١/٤٧كــشف األرسار للبخــاري، :  ورشحــهأصــول البــزدوي: انظــر) ٣(

؛ أصـول الفقـه الـذي ال يـسع ٣٧اليويب، ص. ؛ مقاصد الرشيعة لـِ د٨٤٤، ٨٢١، ٢/٨٢٠
 . ١٧٠، ١٤٦، ص السلميعياض. د. الفقيه جهله لشيخنا أ



 

 

  .-لثانيةوسيأيت احلديث عن ذلك يف املسألة ا
ال يعنـي ) علـة القيـاس(عـىل ) املعنى(وحيسن التنبيه عىل أن إطالق 

ًأهنام مرتادفان من كل وجه، بل ذكر بعض األصوليني فروقا دقيقـة بيـنهام،  ٍ
 .)١(ليس هذا مقام ذكرها

~ ~ ~ 
 الفرق بني مقصد الشارع، والعلة :املسألة الثانية
 ل ابـن فـارسا كـام قـ- َّمـصدر عـل، والعـني والـالم: العلة يف اللغة

ِتَكــرر أو تْكريــر، : أحــدها: أصــول ثالثــة صــحيحة« : -) هـــ٣٩٥ت( َ ٌَ ُّ
ٌعائق يعوق، والثالث: واآلخر ِضعف يف اليشء: ِ ْ َّ ٌَ ْ«)٢(. 

ُالعل والعلل : ومن األصل األول َ َُّ ُ وهو الرشب بعد - بفتح العني -َ ْ ُّ
ًالــرشب تباعــا،  ُِّ ــه قــوهلمْ ــوهم واحــدا  : ومثل ــو عــالت، إذا كــان أب ًهــم بن ٍ َّ َ

ٌعلة؛ ألن األب ملا تزوج مرة بعد أخـرى صـار : وأمهاهتم شتى، والواحدة َّ َ
 .)٣(كأنه رشب مرة بعد أخرى

ُالعلة «: )٤()القاموس(ومن األصل الثالث ما جاء يف  َّ  : - بالكرس -ِ
ُوهذه علته... املرض ُ َّ ُسببه: ِ ُ َ َ«. 

                                 
ني املعنى والعلة؛ بـذكر  ــ فقد وردت فيه مقارنة دقيقة ب١٢٠ ــ٥/١١٩البحر املحيط، :  انظر)١(

 .ما جيتمعان فيه وما يفرتقان ــ 
 .٦٤٨، ص »ّعل« املقاييس يف اللغة، مادة )٢(
، ١٣٣٨؛ القـاموس املحـيط، ص ٤٦٠؛ املـصباح املنـري، ص١١/٤٧٠، لسان العرب: انظر) ٣(

 .»ّعل«مجيعهم مادة 
 .١٣٣٨، ص»ّعل«مادة ) ٤(



 

 

 باملعنى االصطالحي للعلة التي هـي  األصلني هلام صلةوكال هذين
 :مناط احلكم الرشعي

 ).وهذا األصل األول(إذ احلكم يتكرر بتكرر العلة 
 كام أن حال احلكم يتغري بالعلة من كونه خاصا باملنصوص عليـه إىل 

 .)١()صل الثالثوهذا يرجع إىل األ(ًكونه شامال له وملا يشاركه فيها 
 :  يف االصطالحةـالعل

ــدة اســتعامالت ــة يف اصــطالح األصــوليني هلــا ع ، أشــهرها )٢(العل
 :استعامالن

وعىل هذا فام يقال يف الفرق . بمعنى حكمة احلكم: االستعامل األول
 .- وسيأيت الفرق بينهام يف املسألة الثالثة -ملقصد يقال هنا بني احلكمة وا

                                 
أن بعـض : ومما يدل عىل أن هـذين املعنيـني اللغـويني للعلـة يتجاذبـان معناهـا االصـطالحي) ١(

َّاألصوليني غلب املعنى اللغوي األول وبعضهم غلب الثاين َّ : 
ْوممن اختار األول َّ  . ٣٢٠ابن ملك يف رشح املنار، ص : ِ
ْوممن اختار الثاين َّ ؛ وابـن ٢/٣٠١ يف أصـوله، ؛ والرسخـيس٤/٢٨٥ يف أصـوله، البـزدوي: ِ

 .٢/٤٢٢؛ والنسفي يف رشحه للمنار، ١/٢٤٥قدامة يف الروضة، 
، وتابعـه ٨٢٤  ـــ ٢/٨٢٢ يف ميزان األصـول، كام نقل هذين الرأيني  وناقشهام السمرقندي

؛ ٤/١٨٧؛ وابن السمعاين يف قواطـع األدلـة، ٢٨٦ ــ ٤/٢٨٥ يف كشف األرسار، البخاري
 يف السبب عبد العزيز الربيعة. د.؛ وأيضا نقلهام شيخنا أ٥/١١والزركيش يف البحر املحيط، 

 . ١/١٤٣عند األصوليني، 
؛ رشح الكوكــب ١/٤٢٠؛ رشح خمتــرص الروضــة للطــويف، ١/٢٤٥روضــة النــاظر، : انظــر) ٢(

؛ السبب عند األصوليني لـشيخنا ١٣، صحممد شلبي. ؛ تعليل األحكام لـِ د١/٤٤٠املنري، 
 .٢٤، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي١/١٤٤،  العزيز الربيعةعبد. د.أ



 

 

ما كان مظنـة للحكمـة، أو مـا كـان مظنـة للمعنـى : االستعامل الثاين
 .املناسب لترشيع احلكم، أو ما كان مظنة للمصلحة

واالستعامل األول هو األصل، وهو املعنى احلقيقي للعلة، ولكن ملا 
طها، مما قد يؤدي ربط األحكـام هبـا إىل كانت احلكمة يف الغالب يعرس ضب

فوىض يف التطبيق؛ أناط الشارع أحكامه بأوصاف ظاهرة منـضبطة تكـون 
، وهذا ما يمثـل االسـتعامل الثـاين، وهـو مـا اسـتقر عليـه )١(مظنة للحكمة

ومل أقــف عــىل مــن خــالف يف ذلــك ســوى . اصــطالح مجهــور األصــوليني
وهو (الذي أبقى العلة عىل معناها األصيل )  هـ٧٩٠ت (العالمة الشاطبي
 .)٢(َّ، وخص االستعامل الثاين بمصطلح السبب)االستعامل األول

فـإن : وسواء أطلق عىل االستعامل الثـاين مـصطلح العلـة أم الـسبب
َّدل الدليل عـىل كونـه وصف ظاهر منضبط «: من أحسن ما قيل يف تعريفه

 . )٣( السلميعياض.د.وهذا اختيــار شيخنا أ. »ًمناطا  للحكم
                                 

؛ ٢٦٩ للقـرايف، ص؛ رشح تنقـيح الفـصول١/١٨٧؛ املوافقـات،٢/٣١٠املستصفى، : انظر) ١(
؛ الـسبب ٢٣٥؛ ٢٣، ص؛ نظرية املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي٣/١٨٠التقرير والتحبري، 

 .١٤٤عند األصوليني، ص
 قد انفرد هبذا الرأي مما توصل إليه طائفـة وكون الشاطبي. ٢٥١؛ ١/١٩٦املوافقات، : انظر) ٢(

عبـد احلكـيم الـسعدي، . مباحـث العلـة يف القيـاس لــِ د:  املعارصين، فـانظرمن أهل العلم
؛ ١٢٥، صحممـد شـلبي. ؛ تعليل األحكـام لــِ د١/١٤٥السبب عند األصـوليني، ؛ ٩٢ص

ــشيخنا أ ــام ل ــل األحك ــري، . د.تعلي ــروق األصــولية يف اإلمجــاع ١/١٤٠أمحــد العنق ؛  الف
 .٤١٥والقياس لنوف الفرم، ص

 = وهو قريب من تعريف السبب عنـد .١٤٦أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله،  : يف كتابه)٣(



 

 

ًاطـا كوهنـا من: أنه جعل حقيقـة العلـة: ومن أهم مزايا هذا التعريف
وهـذا هـو الـذي . ًكون احلكم الـرشعي مرتبطـا هبـا: للحكم الرشعي، أي

 إذ مـن القواعـد -يعنينا يف حقيقة العلة، وهو حمل وفـاق بـني األصـوليني 
ًاملقررة عندهم أن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما ً )١( . 
هل هي مؤثرة يف : ٍأما ما يرد من خالف لألصوليني يف تعريف العلة

بذاهتا، أو بجعل الشارع هلا كذلك، أو كوهنا معرفـة للحكـم فقـط، احلكم 
ً؛ فلــيس تــصويرا ملاهيــة العلــة التــي تتعــدى هبــا )٢(إلــخ... أو باعثــة عليــه

: األحكام، وإنام هو تصوير ملـدى تـأثري العلـة يف األحكـام، أو بعبـارة أدق
                                 

ـــرص، ١/١٧٢ يف اإلحكـــام، اآلمـــدي: ٍّكـــل مـــن = ـــان املخت ؛ ١/٤٠٥؛ واألصـــفهاين يف بي
ُ؛ كام أن شقه األخري قريب من تفسري الغزايل١/٥٩ يف إرشاد الفحول، والشوكاين َّ  للعلة يف ِ

 . ــ٢/٢٣٠ــ قاله يف املستصفى، » مناط احلكم«: الرشعيات بأهنا
؛ ٧٩٦، فقـــره ٢/٥٤٦؛ الربهـــان، ٤/٢٣٠؛ قواطـــع األدلـــة، ٢/٧٨٤املعتمـــد، : انظـــر) ١(

؛ ٣/٨٥٩؛ روضـة النـاظر، ٦/٤٠٠ الكاشـف، :؛ املحـصول ورشحـه٢/٣٠٧املستصفى، 
 فــواتح :؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه٣٩٦قــيح، ص ؛ رشح التن٣/٣٣٠اإلحكــام لآلمــدي، 

 .. ٢/٣٠٢الرمحوت، 
ــك انظــر) ٢( ــه، املعتمــد: للتوســع يف ذل ــب احلجــاج، ٢/٧٠٤ يف أصــول الفق ــاج يف ترتي ؛ املنه

؛ ٢/٨٢٧ ؛ ميـزان األصـول،٤/٢٨٧كـشف األرسار، :  ورشحـه؛ أصول البـزدوي١٤ص
ـــــاج ورشحـــــه٦/٢٨٩؛ ورشحـــــه لألصـــــفهاين، ٢/٣٠٥املحـــــصول،  ـــــة : ؛ املنه هناي

؛ رشح الكوكـب املنـري، ٧/٣١٧٧؛ التحبـري، ٣/٣٠٢؛ التحرير وتيسريه، ٢/٨٣٣السول،
، ؛ مذكرة يف أصول الفقه للشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي٢/٢٦٠؛  مسلم الثبوت، ٤/٣٩

. د.؛ السبب عند األصوليني لشيخنا أ١١٢، صحممد شلبي. ؛ تعليل األحكام لـِ د٣٢٨ص
ــز الربيعــة ــشيخنا أ١/١٤٣، عبــد العزي ــل األحكــام ل ــري، . د.؛ تعلي ؛ ١/١٤٠أمحــد العنق

 .٧٠عبد احلكيم السعدي، ص.  العلة يف القياس لـِ دمباحث



 

 

ُّبيان لسبب تعدية األحكام هبا، وهذا مبحث كالمي، مظانه كتب الع قيدة، ٌّ
ُفإن الذي ينظر فيه إىل مـدى تـأثريه يف : وقبل ذلك. )١(وال ثمرة له يف الفقه َ ُ

أي ! األحكام إنام هو ما كان مناسـبا للتـرشيع، ال مـا كـان مظنـة للمناسـبة
 بالعلة حممد شلبي. باالستعمـال األول للعلة ال الثاين، وهي ما عرب عنها د

 !واحلديث هنا عن تعريف العلة باالستعامل الثاين. )٢(ئيةالغا
َّدل وصـف ظـاهر منـضبط «: وإذا تقرر أن العلـة باالسـتعامل الثـاين

؛ فإن بينها وبني املقصد عدة فروق، وقبل »ًالدليل عىل كونه مناطا  للحكم
 :ذكر هذه الفروق من املناسب ذكر بعض أوجه التشابه بينهام

 :َّفمام يتشاهبان فيه
 . أن كال منهام متعلق باحلكم الرشعي .١
 . أن كال منهام يرجع إثباته إىل الرشع .٢
أهنام يتقدمان عىل احلكم الرشعي، فالعلة تتقدم عليه يف الوقوع،  .٣

                                 
ــاره طائفــة مــن ) ١( ــا ممــا اخت ــا لفظي ــف العلــة خالف ً والقــول بكــون خــالف األصــوليني يف تعري

؛ ١/٣٠٨ يف البحـر املحـيط، ؛ و الزركيش٣/٣٠٤ر،  يف التحريابن اهلامم: األصوليني منهم
 . ١/٢٧٤عبدالكريم النملة يف اخلالف اللفظي عند األصوليني، . د.وشيخنا أ

؛ فقد عقد يف املوضـع األول تنبيهـا تكلـم فيـه ١٢٨ ــ ١٢٦، ١١١تعليل األحكام، ص: انظر) ٢(
 يف التعليل هبا هي العلة الغائية، ويف املوضـع الثـاين بنـى عـىل عن كون املراد بالعلة املختلف

هذا التنبيه تنبيها آخر مفاده أن اخلالف يف التعريف ليس مبنيا عىل اخلـالف يف تعليـل أفعـال 
 إال يف التعبري فقط، ألن العلة املعرفة يف أصول الفقه مـا كـان مظنـة للحكمـة، أمـا يف à اهللا

، ويف هناية التنبيه الثاين ذكـر مـسوغ ذكـر األصـوليني )أي املقصد(ة العقيدة فهي العلة الغائي
 .ملدى تأثري العلة الغائية يف احلكم أثناء تعريف العلة التي هي مظنة للحكمة



 

 

 .واملقصد يتقدم عليه يف العلم
 :ّومما يفرتقان فيه

أما املقصد فهو املصلحة . أن العلة هي ما كانت مظنة للمصلحة .١
 .)١(هاالتي يراد حتقق

ًأن العلة هي التي ربط الشارع احلكم هبا وجودا وعدما، أما  .٢ ًَ
 .املقصد فهو الغاية التي يراد حتقيقها من احلكم الرشعي

ًأن العلة ال بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، أما املقصد فال  .٣ ًً
 .)٢(يشرتط فيه ذلك

د أن الشأن يف العلة أن تتعلق بأفراد األحكام الرشعية، أما املقص .٤
 .)٣(فالغالب يف استعامله أن يتعلق بجميع األحكام الرشعية، أو أغلبها

أن العلة تكون متقدمة عىل احلكم الرشعي، وال يمكن أن تتأخر  .٥
عنه، أما املقصد فهو متقدم عىل احلكم من جهة العلم والقصد، ومتأخر 

ُللتيسري ورفع احلرج رشع : ؛ فمثال)٤(عنه من جهة الوقوع واحلصول
 عند املرض الذي يعجز اإلنسان معه عن استخدام املاء، وهذه التيمم
تكون متقدمة عىل مرشوعية التيمم، وال يمكن أن ) وهي املرض(العلة 

                                 
 .١/١٩٦املوافقات، : انظر) ١(
  مــن هـذه الرسـالة مــن ٤٦٨وال يـرد عــىل هـذا مـا سـيأيت، ص.  ١/١٩٦املوافقـات، :  انظـر)٢(

. اشرتاط الظهور واالنضباط يف املقصد الكيل؛ ألن حقيقة الظهور واالنـضباط فـيهام خمتلفـة
 .  ٤٧٣ص: وسيأيت توضيح ذلك

 .٦سعد الشثري، ص. مقدمة يف علم مقاصد الرشيعة لـِ د: انظر) ٣(
 .٢٣٨، صبيان الدليل لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ظران) ٤(



 

 

تتأخر عنه، أما املقصد وهو التيسري ورفع احلرج فهو متقدم عىل مرشوعية 
التيمم من جهة العلم والقصد؛ إذ لرفع احلرج أجاز الشارع للمريض 

داء، وهذا القصد متأخر عن مرشوعية التيمم من جهة الوقوع، التيمم ابت
 .فإذا حصل التيمم حتقق التيسري

أن احلكم الرشعي املعلل البد أن توجد معه العلة؛ ألنه متعلق  .٦
هبا يوجد عند وجودها، أما املقصد فقد يتحقق مع احلكم الرشعي، وقد 

صد ذلك فالقتل العمد العدوان علة للقصاص، ومن مقا. ال يتحقق
الردع والزجر، وال يتصور أن جيب القصاص عىل شخص دون أن تتحقق 

، ولكن يتصور أن حيصل القصاص، وال يتحقق الردع  املذكورةالعلة
 .والزجر
 أن حتقق العلة ال يعد طريقا من طرق إثبات املقصد، بخالف  .٧

العكس؛ إذ من طرق إثبات العلة أن تكون مناسبة، أي يرتتب عىل بناء 
 . عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة، وهذا مقصد رشعياحلكم

 
~ ~ ~ 

 
 الفرق بني مقصد الشارع واحلكمة :املسألة الثالثة

َمصدر حَكم، واحلاء والكاف وامليم : احلكمة يف اللغة ل ابن ا كام ق-َ
ٌأصل واحد وهو املنع«: -) هـ٣٩٥ت (فارس ها؛ ِواحلكمـة هـذا ق... ٌ ُـياس

 .)١(»ُألهنا متنع من اجلهل

                                 
 =املنري، ؛ املصباح ١٢/١٤٠،لسان العرب: ؛ وانظر٢٧٧، ص»حكم« املقاييس يف اللغة، مادة )١(



 

 

 :)١( تطلق عىل معنيني يف االصطالحةـاحلكمو
تكميلها أو ما يرتتب عىل ترشيع احلكم من جلب مصلحة أو  .١

 .لمقصدوهي هبذا املعنى مرادفة ل. )٢( أو تقليلهادفع مفسدة
، أو املعنى املوجود )٣(املعنى الذي من أجله صار الوصف علة .٢

يف الوصف الذي يرتتب عىل مراعاته حتقيق مقصد رشعي؛ كاملشقة 
 وهذا مقصد ،يرتتب عىل مراعاهتا تيسري وختفيف: املوجودة يف السفر

 .رشعي
 : فالفرق بني العلة واحلكمة واملقصداملعنى الثاينوعىل 

هي الوصف املنضبط الـذي ربـط الـشارع احلكـم ) السفر(أن العلة 
هـي املعنـى املوجـود يف الوصـف ) املـشقة(، واحلكمـة  اً وعـدم اًبه وجـود

فهـو النتيجـة ) التيسري(الذي من أجله صار هذا الوصف علة، أما املقصد 
املرتتبة عىل ترشيع احلكم عند وجود العلـة ، وممـا ال شـك فيـه أن النتيجـة 

 تكـون العلـم والقـصد مـن جهـة ولكنهـا متـأخرة، من جهة الوقوع تكون
                                 

 .ــ» حكم« ــ مجيعهم مادة ١٤١٥؛ القاموس املحيط، ص١٦٢ص =
 ووثقهـام مـن عـدد كبـري مـن كتـب عبـد العزيـز الربيعـة. د.وقد تتبع هذين املعنيـني شـيخنا أ) ١(

السبب عند األصوليني، : هَّاألصوليني، كام نبه عىل أنه قل أن جيدمها يف كتاب واحد، وذلك يف كتاب
 ـــ  ١٣٦تعليـل األحكـام، ص: ؛ وانظر مـن الكتـب املعـارصة التـي ذكـرت املعنيـني٢٢ ــ ٢/١٦

؛ مقاصد ٢٢، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي١٠٥؛ مباحث العلة يف القياس، ص١٣٧
عبـد الـسالم العـامل، . ؛ علـم مقاصـد الـرشيعة لــِ د٢٤زياد محيـدان، ص. الرشيعة اإلسالمية لـِ د

 .  ٣٥ص؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف الشهادات، ١٢ص
 .٣/١٤١التقرير والتحبري، : التحرير ورشحه: انظر من الكتب التي أفردت هذا املعنى) ٢(
 .٤٠٦رشح تنقيح الفصول، ص:  أفردت هذا املعنى انظر من الكتب التي)٣(



 

 

ً حتقيقــه ابتــداء،ُرعاشالــ َدَصَ قــُمتقدمــة؛ فالتيــسري  ولتحقيقــه ربــط الــشارع َ
احلكم بالسفر الذي هو مظنة املشقة؛ فإذا ترخص املكلف بـرخص الـسفر 

 .حصل له املقصود وهو التيسري
 أمثلـة َّوإذا ناسب هذا الفـرق يف املثـال املـذكور؛ فقـل أن يناسـب يف

 :أخرى
السكر علة لتحريم اخلمر، واملقصد من ذلـك حفـظ العقـل، : فمثال

 .وهذا املقصد هو ذاته املعنى املناسب الذي من أجله صار السكر علة
القتل العمد العدوان علة للقصاص، واملقصد من ذلـك : مثال آخر

 مـن أجلـه صـار حفظ النفس، وهذا املقصد هو ذاته املعنى املناسب الـذي
 !وصف املذكور علةال

وبـــام أن املعنـــى الثـــاين للحكمـــة منطبـــق عـــىل املقـــصد يف املثـــالني 
مـا الفـرق بـني احلكمـة واملقـصد يف : ًاألخريين، فهـذا يثـري إشـكاال، وهـو

 هذين املثالني؟
وإذا مل يظهر فرق بينهام فهـذا يـدعو إىل إعـادة النظـر يف املثـال األول 

 ؟، فهل الفرق املذكور متجه فيه)السفر(
ُ إىل أن وفقــت للوقــوف عــىل نقــل  هــذا اإلشــكال بقيــت حــائرا فيــه ِّ ُ

: أما ما يقال يف رخـص الـسفر«: ، حيث قال)هـ٨٣٤ت (لفناري احلنفيل
أن : إن السبب الـسفر، واحلكمـة املـشقة، وأمثالـه؛ فكـالم جمـازي، واملـراد

وبناء عىل هذا إذا كانت احلكمة هـي . )١(»احلكمة الباعثة دفع مشقة السفر

                                 
 = ـــ ٢/٦٣التوضـيح لـصدر الـرشيعة، : ؛ وانظـر٢/٤٢١فصول البدائع يف أصـول الـرشائع، ) ١(



 

 

ًدفع املشقة؛ فهذه احلكمـة مقـصد أيـضا ، وهـذا يـدعو إىل إعـادة النظـر يف 
 .)١(املعنيني املذكورين للحكمة؛ ألن املعنى الثاين آل إىل األول

 بمعناها -إذا تقرر هذا فمام جاء يف التعريف االصطالحي للحكمة 
كحفــظ األنفـس واألمــوال . طلوبــة بـرشعهغايــة احلكـم امل«:  أهنـا-األول 

 .)٢(»برشع القود والقطع
الغايـات التـي « وهـو - )٣(ولو عدت إىل التعريف الراجح للمقصد

؛ إذ غايــة احلكــم ًال جتــد فرقــا  بيــنهام -»وضــعت الــرشيعة ألجــل حتقيقهــا
املطلوبة برشعه هي ذاهتا الغاية املطلوبة التي وضع احلكم ألجل حتقيقهـا، 

 !هو ذاته مثال للمقصد) وهو حفظ األنفس واألموال(كمة هنا ومثال احل
، بل ورد استعامهلام بمعنى واحد رصاحة عىل لسان كثري مـن العلـامء

ًقديام وحديثا ؛ ومن ذلك ً: 
ِلقول بالتعليل بـاحلَكم  فكذلك ا...«): هـ٥٠٥ت (قول الغزايل • ِ

                                 
  .١/٣٤٩؛ املعيار املعرب للونرشييس، ٦٤ =

 ٢/٢٧٨وحيسن التنبيه عىل أن الرشبيني  ــ  يف تقريره عىل حاشية العطار عىل مجع اجلوامـع، 
أن احلكمـة بمعناهـا األول هـي املـصلحة : هذا الـرأي، وفـرق بيـنهام بـام حاصـلهِــ مل يرتض 

املرتتبة عىل احلكم؛ مما يعني أهنا متأخرة عن احلكم، أما بمعناها الثاين فهـي املعنـى املناسـب 
وهـذا يـرد عليـه أن احلكمـة بمعناهـا األول وإن كانـت . للحكم؛ مما يعني أهنا متقدمة عليـه

 الوقوع إال أهنا متقدمة عليه وعىل العلة يف العلم والقصد ــ وقـد سـبق متأخرة عن احلكم يف
 .ًبيان ذلك قريبا ــ

 . ٢٢ ص،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي: انظر يف كون املعنى الثاين آيل إىل األول) ١(
 .٣/٣٨٦رشح خمترص الروضة، ) ٢(
 .  من هذه الرسالة١٦٩ص) ٣(



 

 

 .)١(»التي هي مقاصد األحكام
وهـو ... االعتبـار الثالـث«): هــ٥٤٤ت (وقول القايض عياض •

االلتفات إىل قواعد الرشيعة وجمامعهـا، وفهـم احلكمـة املقـصودة هبـا مـن 
 .)٢(»شارعها
ِفقد ورد التعبري باحلَكم يف بدايـة تعريـف :  احلارضأما يف العرص • ِ

، كـام ورد التـرصيح بـالرتادف بيـنهام )٣(املقاصد عند طائفة من املعـارصين
 .)٤(عند طائفة أخرى

وإذا كان ثمة فرق بينهام يف االستعامل فـإنام هـو يف غلبتـه؛ فاملقاصـد 
ُيغلب استعامهلا يف املقاصد الكلية، بينام احلَكم يغلب ا سـتعامهلا يف املقاصـد ِ

 عنـد بيـان املقـصد مـن حكـم ًاجلزئية؛ هلذا كثريا  ما يرد عىل لسان الفقهـاء
 .جزئي التعبري عنه باحلكمة

َّنخلص مما سبق إىل أنه ال فرق بني حقيقـة احلكمـة واملقـصد إال مـن 
ــصد ي ــتعامل؛ إذ املق ــة االس ــة غلب ــة، جه ــد الكلي ــتعامله يف املقاص ــب اس غل

                                 
 .٦١٥شفاء الغليل، ص) ١(
 .١/٩٢ترتيب املدارك، ) ٢(
ــشاطبي١٦٥مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية البــن عاشــور، ص: انظــر) ٣(  ومقاصــد الــرشيعة ؛ ال

 .٣٧اليويب، ص. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د١١٩للعبيدي، ص
زيـاد . قاصـد الـرشيعة اإلسـالمية لــِ د؛ م٢١، صنظرية املقاصد عند اإلمام الـشاطبي: انظر) ٤(

؛ مقاصـد الـرشيعة ١٢عبـد الـسالم العـامل، ص. ، علم مقاصد الرشيعة لـِ د٢٤محيدان، ص
ــشهادات، ص ، ؛ مقاصــد الــرشيعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الــسالم٣٥اإلســالمية يف ال

  .  ١٩حممد بكر، ص. مقاصد الرشيعة لـِ د؛ ٣٥؛ االجتهاد املقاصدي، ص٩١ص



 

 

 .واحلكمة يغلب استعامهلا يف املقاصد اجلزئية، واهللا أعلم
*  *  * 

يمكـن أن : وبناء عىل مجيـع مـا تقـدم يف املـسائل الـثالث الـسابقة
 :يقال يف الفرق بني املقصد وكل من املراد واملعنى والعلة واحلكمة

ً كثــريا  مــع املعنــى وافــقيتإن املعنـى اللغــوي هلــذه األلفــاظ األربعــة 
ِّاللغوي للمقصد؛ مما يسوغ التعبري هبا عنه، والفرق بينها وبينـه إنـام هـو يف  ّ

 :غلبة االستعامل
يغلـب اسـتعامهلام يف التعبـري عـن داللـة اللفـظ، ) املعنى(و) املراد(فـَ 

 .واملقصد اجلزئي، واألول أكثر استعامال  من الثاين
 . بأفراد األحكام اجلزئيةالشأن فيها أن تتعلق) العلة(و
 .يغلب استعامهلا يف املقصد اجلزئي) احلكمة(و
 .يغلب استعامله يف املقصد الكيل، واهللا أعلم) املقصد(و

 
~ ~ ~ 

 

 الفرق بني مقصد الشارع واملصلحة :املسألة الرابعة
 :معنى املصلحة يف اللغة: أوال

َصـلح(مصدر ميمـي للفعـل : املصلحة يف اللغة ر امليمـي ، واملـصد)ََ
، فاملـصلحة تفيـد معنـى )١(يفيد معنى املصدر األصـيل مـع قـوة يف الداللـة

                                 
 =؛ املعجـم املفـصل ٣/٢٣١؛ النحـو الـوايف، ٣/٤٦ضياء السالك إىل أوضح املسالك، :  انظر)١(



 

 

ــه داللــة -الــصالح  ت  (؛ هلــذا فــرسها ابــن منظــور- وإن كانــت آكــد من
 معناهـا ومعنــى) هــ٧٧٠ت  (، كـام جعــل الفيـومي)١(بالـصالح) هــ٧١١

ــال ــث ق ــو اخلــري، حي ــدا  وه ــصالح واح ــصالح... «: ًال ــو اخلــري : ال وه
وعـىل هـذا . )٢( »خـري، واجلمـع املـصالح: والصواب، ويف األمـر مـصلحة

 .»الصالح واملنفعة: املصلحة« )٣()املعجم الوسيط(النحو ما جاء يف 
 ل ابـن فـارسا كام ق–تعود إىل أصل واحد ) صلح(ومجيع مشتقات 

ِما يدل عىل خالف الفساد«:   وهو-) هـ٣٩٥ت( َِ ُّ«)٤(. 
فاملـصلحة يف اللغـة خـالف املفـسدة، ومعناهـا : وبناء عـىل مـا سـبق

 .اخلري واملنفعة
 : يف االصطالحةـمعنى املصلح: ثانيا

عىل الرغم من كون مصطلح املصلحة ليس من األلفـاظ األساسـية 
ًيف البحث، فإنه أكثر املصطلحات مزامحة وتـداخال مـع املقـصد؛ هلـذا مـن 

 - مع املحافظة عىل االختصار مـا أمكـن –املناسب ختصيصه بمزيد عناية 
 :عىل النحو اآليت

اختلفـــت عبـــارات األصـــوليني يف تعريـــف املـــصلحة، بنـــاء عـــىل 
لحة أم هـي الفهم يف حتديد املصلحة املراد تعريفهـا؛ أهـي مطلـق املـصاخت

                                 
 ..٢/٩٩٨يف النحو العريب،  =
 .٢/٥١٦،  »صلح«، مادة لسان العرب: انظر) ١(
 .٣٧٤،  ص »صلح«ة املصباح املنري، ماد) ٢(
 .٥٢٠، ص»صلح« مادة )٣(
 . ٥٧٤، ص »صلح«املقاييس يف اللغة، مادة ) ٤(



 

 

 املصلحة الرشعية خاصة؟
ٍأهي ما جينيه املعني هبا بشكل مبارش : أو بعبارة أخرى ٍ  – يف نظـره –ُّ

ًبغض النظر عام يرتتب عليها مآال، أم هي خاصة باملصلحة احلقيقية؛ حاال 
 :ومآال، يف الدنيا واآلخرة؟

 :تعريف مطلق املصلحة: ولاالجتاه األ
 ومن أشـهر تعريفـات هـذا االجتـاه تعريـف العـز بـن عبـد الـسالم •

 .)١(»اللذات وأسباهبا، واألفراح وأسباهبا«: للمصالح  بأهنا) هـ٦٦٠ت(
هلـا ) هــ٨٧٩ت( ومـن األمثلـة األخـرى تعريـف ابـن أمـري احلـاج •
  سـواء كـان ذلـك نفـسيا أو بـدنيا، ... ما يكون لذة أو وسيلة إليهـا،«: بأهنا

 . )٢(»  دنيويا أو أخرويا
وصــف للفعــل «: هلــا بأهنــا) هـــ١٣٩٤ت( وتعريــف ابــن عاشــور •

 . )٣(»ر أو اآلحادًحيصل به الصالح أي النفع منه دائام أو غالبا للجمهو
 :تعريف املصلحة احلقيقية الرشعية: االجتاه الثاين

؛ )هــ٥٠٥ت (ومن أشـهر تعريفـات هـذا االجتـاه تعريـف الغـزايل •
 . )٤(»املحافظة عىل مقصود الرشعلكنا نعني باملصلحة «: حيث قال

                                 
 . ١/١٠ قواعد األحكام، )١(
؛ نظريـة املقاصـد عنـد اإلمـام ٣/٣٠٢تيـسري التحريـر، : ؛ و انظر٣/١٤١ التقرير والتحبري، )٢(

 .٢٥٧، صالشاطبي
 . ٢٠٠ مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص)٣(
 . ٢٨٨ ــ ١/٢٨٧ املستصفى، )٤(



 

 

ــف الطــويف • : هلــا بأهنــا)  هـــ٧١٦ت (ومــن األمثلــة األخــرى تعري
 .)١(»السبب املؤدي إىل مقصود الرشع؛ عبادة أو عادة«

املنفعـة التـي قـصدها الـشارع «:  هلا بأهناحممد البوطي. وتعريف د •
احلكيم لعباده؛ من حفظ ديـنهم، ونفوسـهم وعقـوهلم ونـسلهم وأمـواهلم 

 .)٢(»معني فيام بينهاطبق ترتيب 

 : الفرق بني املقصد واملصلحة: ثالثا
ً أن املــصلحة تعــد أكثــر املــصطلحات تــداخال مــع - آنفــا -ّمــر بنــا  ّ

ولتسهيل التفريـق بيـنهام . املقصد، وهذا جيعل التفريق بينهام بالغ الصعوبة
 :يناسب االنطالق من السياق أو الرتكيب الذي يرد فيه هذان املصطلحان

املصلحة، وقد يدل  حة قد يدل السياق عىل أن املراد هبا مطلقفاملصل
كـام أن املقـصد قـد يـضاف إىل . عىل أن املراد هبا املصلحة الـرشعية خاصـة

ــشارع: (الــشارع؛ فيقــال : ، وقــد يوصــف بأنــه رشعــي؛ فيقــال)مقــصد ال
 :، ولكل تعبري داللته)املقصد الرشعي(

، )املـصلحة الـرشعية(، فالـذي يقابلـه )املقصد الـرشعي: (فإذا قيل
ــريين؛ فمــثال ــذ بــني التعب ًوال فــرق حينئ ــق التيــسري مقــصد : (قــوهلم: ٍ ُّحتق

حفـظ : (وقـوهلم). ُّحتقق التيسري مصلحة رشعية: (، بمعنى قوهلم)رشعي
: ، بمعنـى قـوهلم)الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات مقاصـد رشعيـة

هام عنـد أكثـر وهـذا مـا يفـرس عـدم التفريـق بيـن). حفظها مصالح رشعية(
                                 

 .٢٣٩ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)١(
 .٢٣، ص حممد البوطي.  ضوابط املصلحة لـِ د)٢(



 

 

 .األصوليني املتقدمني
، )مـصلحة العبـد: (، فالذي يقابله هو)مقصد الشارع: (أما إذا قيل

 . بني هذين التعبريين- والبد –وفرق 
 :ومما يمكن أن يقال يف التفريق بينهام ما يأيت

صل للعبد، أما املقصد فهـو أن املصلحة هي ذات املنفعة التي حت .١
 .املنفعة إرادة حتقق هذه

هذه مصلحة (: ضاف إىل العبد؛ فيقالُتأن  املصلحةالشأن يف أن  .٢
هـذا مقـصد (: إىل الشارع، فيقالُفالشأن فيه أن يضاف ، أما املقصد )العبد

 .)الشارع
املصلحة تـضاف إىل العبـد؛ فهـي قـد تكـون معتـربة، وقـد بام أن  .٣

ًأمـا املقـصد فـال يكـون إال معتـربا؛ ألنـه . تكون مرسـلةتكون ملغاة، وقد 
 .مضاف إىل الشارع

ــة .٤ ــال أن موافق ــصلحة، ب ــداد بامل ــشارع رشط يف االعت ــصد ال  مق
 .عكس

ــإن  ــسبة بــني إذا تقــرر الفــرق بــني حقيقــة املــصلحة واملقــصد؛ ف الن
 : هي العموم واخلصوص الوجهيأفرادمها

يف مهـا جيتمعـان : ً، فمثالٍ من وجهُّ وأخصٍهْ من وجُّإذ كل منهام أعم
ًكل مصلحة معتربة  إذ تعد مقصدا رشعيا أيضا  كوهنا  يف املصلحة، وتنفرد ً 

ينفـرد املقـصد مـثال يف كـام . أعم مـن هـذا الوجـهتشمل امللغاة؛ فاملصلحة 
بعض القواعد املقاصـدية التـي تـسمى مقاصـد رشعيـة ولكـن ال يناسـب 

 . هذا واهللا أعلم، أعمفاملقصد ، ومن هذا الوجهتسميتها مصالح للعباد



 

 


)١(

 
ــرشعية هــي ــل : املقاصــد ال ــرشيعة ألج ــي وضــعت ال ــات الت الغاي

 .حتقيقها
األحكــام الــرشعية معللــة بتحقيــق وفــن املقاصــد ينطلــق مــن كــون 

ــل  مــصالح العبــاد يف الــدارين، ومــا دراســة املقاصــد إال ملعرفــة هــذه العل
 . ِواحلكم

فهو يعنى بتتبع هذه املقاصد وبيان طرق فهمهـا وحتريرهـا وترتيبهـا 
ً؛ بــدءا باملقــصد الــرئيس، إىل املقاصــد ...عنــد التعــارض والتنــسيق بينهــا

ِواحلَكم اجلزئية من كل حكم معني؛ وبيان ذلك عىل النحو اآليت ِ: 
املقصد الرئيس الذي تنطلق منه مجيع التكاليف الرشعية هـو حتقيـق 

عباد يف الـدنيا واآلخـرة، أي حتقيـق سـعادهتم احلقيقيـة العاجلـة مصالح ال
 .)٢(}`  à: }    d  c         b  aواآلجلة؛ قال 

ــرف  ــة، تع ــشعب إىل مخــسة مقاصــد كلي ــرئيس يت ــصد ال ــذا املق وه

                                 
هن مـن تـصور هلـذه النظريـة مـن خـالل دراسـة علـم املقاصـد  وهي مستفادة مما علق يف الـذ)١(

املوافقات للشاطبي، ونظرية املقاصد عند اإلمـام : والقراءة يف مصادره، والسيام قراءة كتايب
؛ اللــذين أعــدمها أو ىف كتـابني اســتفدت مــنهام يف دراســة ينأمحــد الريـسو.  د.  لـــِ أالـشاطبي
 . املقاصد

 . من سورة األنبياء) ١٠٧( اآلية رقم )٢(



 

 

 .حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال: بالكليات اخلمس، وهي
 فهــو ة مــرشوعوكــل مــا يوصــل إىل هــذه الكليــات اخلمــسة بطريــق

ًمــصلحة مقــصودة رشعــا، وهــذه املــصالح عــىل ثــالث درجــات حــسب 
 : أمهيتها
هي التي البد منهـا يف قيـام مـصالح الـدين املصالح الرضورية و .١

والدنيا وبقدر فقدها تفوت هذه املـصالح، بحيـث خيـشى فـوت احليـاة يف 
  .الدنيا أو فوت النجاة يف اآلخرة أو  فواهتام معا

 إليهـا افتقـارا ملحـا؛ هي التي يفتقر املكلفون واملصالح احلاجية .٢
بحيث يرتتب عىل تفويتها دخول املشقة واحلرج علـيهم، ولكنـه ال خيـشى 

 .منه فوات احلياة يف الدنيا أو فوات النجاة يف اآلخرة
، ولكـن ال هي ما حيسن حتصيلها أو جتنبهـااملصالح التحسينية و .٣

وجيمع ذلك حماسـن العـادات ومكـارم  .يرتتب عىل تفويتها مشقة وحرج 
 .األخالق واآلداب

وإذا كــان حتقيــق مــصالح العبــاد يف الــدارين يمثــل املقــصد الــرئيس 
لترشيع األحكام فإن هناك مقصدا آخر يسبقه وهييمن عليه وحيكم الوفاق 

خلـق العبـاد، أال وهـو بني مصالح الدنيا واآلخرة، وهو يمثل املقصد من 
G  F  E  D   C  {:  ؛ قـــال جـــل وعـــالàحتقيـــق العبوديـــة هللا 

H{)١(.   

                                 
 . من سورة الذاريات) ٥٦( اآلية رقم )١(



 

 

 ولتحقيق هذين املقصدين عمليا راعى الشارع يف أحكامه أن تكون 
ْعقول العباد قادرة عىل فهمها، وجوارحهم قادرة عـىل تطبيقهـا؛ قـال  ُ ُ ُà :

}¬  «  ª  ©   ¨  §{)١(. 
صد بأحكامه ابتداء حتقيق مـصاحلنا، وراعـى  قàوإذا علمنا أن اهللا 

يف هذه األحكام أن تكون عقولنا قادرة عىل فهمها، وجوارحنا قادرة عـىل 
؛ فخالصة علم املقاصد تتمثـل àتطبيقها، وأمرنا بااللتزام هبا عبودية هللا 

 :يف املعادلة اآلتية
 .àعبودية اهللا = السعادة احلقيقية العاجلة واآلجلة 

إلنسان من اتباع اهلوى، كـان أقـدر عـىل متـام العبوديـة؛ وكلام جترد ا
إخـراج املكلـف مـن داعيـة هـواه؛ ليكـون : هلذا قصد الشارع من أحكامـه

ًعبدا هللا اختيارا، كام هو عبد له    .ًاضطراراً
ـــرصفاته àأن اإلنـــسان يـــدين هللا : بمعنـــى  بالعبوديـــة التامـــة يف ت

 .ترصفاته االختياريةاالضطرارية، فليتجرد من هواه وليكن كذلك يف 
ــال  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  {:  تعــاىلق

k  j  i  h  g   f  ed  c{)٢(. 
´  à :}  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µوقـــــــال 

½{)٣(. 
                                 

 . ورة البقرةمن س) ٢٨٦( من اآلية رقم )١(
 .من سورة النحل) ٩٧( اآلية رقم )٢(
 . من سورة املؤمنني) ٧١( من اآلية رقم )٣(



 

 

Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  ] : وقال تعاىل
  Ð      Ï  ÎZ)١(. 

 فكيف تفهم أن مجيع األحكام الرشعية وضعت ملصاحلك؟ 
بأنـه عـىل قـدر حتقيقـك : ىل قناعـة عمليـة ويقينيـةوكيف تـصل إ 

 للعبودية تكون سعادتك؟
وكيف حترص عىل أن يكون قصدك من فعـل التكليـف موافقـة  

 قصد الشارع؛ فتتحقق الطاعة عىل أكمل الوجوه؟
وكيف تنطلق مجيع ترصفاتك وتتشعب مجيـع أهـدافك مـن هـذا 

  ©    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨{ :ًاهلدف؟ مـصداقا لآليـة الكريمـة
«  ª {)٢(. 
 وكيف تكون ثقافتك حميطة بام تنتهي إليه الرشيعة من مقاصد؟ 
ـــرشيعة   ـــم حماســـن ال ـــك إىل اهللا  بفه ـــسلح يف دعوت ـــف تت وكي
 ومكارمها؟
وإذا كنت من أهل االجتهاد؛ فكيف تـستثمر مقاصـد الـرشيعة،  

 بحيث تكون كامليزان الذي توزن به عملية االجتهاد برمتها؟
قاصــد، واجلــواب عــن هــذه األســئلة هــو أهــم هــذه هــي نظريــة امل
 .فوائدها، هذا واهللا أعلم

                                 
 .من سورة طه) ١٢٤( اآلية رقم )١(
 . من سورة األنعام) ١٦٢( اآلية رقم )٢(



 

 

 
 
 
 
 
 














 

 

 

 



 

 




 
 :تعريف القصد لغة: ألة األوىلاملس

سبق بيان التعريـف اللغـوي للقـصد يف املطلـب األول مـن املبحـث 
َّ، ويف هناية ذلك املطلب تم الربط بني التعريـف اللغـوي للقـصد )١(السابق

َفالقـصد واملقـصد يف اللغـة : وعـىل هـذا: وقصد املكلف؛ حيث قيل هناك ْ
هـذا (: ُه والتوجـه إليـه؛ تقـولُّبمعنى االعتزام واإلرادة وإتيان اليشء وأمـ

ُمــا عزمــت عليــه وأردتــه، أو أتيتــه وأممتــه، أو : ، أي)َقــصدي أو مقــصدي َُ َْ َ َ
 أن املقصد أقوى وآكـد يف الداللـة عـىل هـذه املعـاين مـن بيدَتوجهت إليه، 

 .القصد
ومن خالل هذا التمثيل يتضح أن مجيع هذه املعاين اللغوية منسجمة 

 .صد املكلفمع املعنى االصطالحي لق

~ ~ ~ 
 : اصطالحافـتعريف قصد املكل: املسألة الثانية

 بتعريف مصطلح قريب مـن قـصد املكلـف  املتقدموناعتنى العلامء
أما قصد املكلف فلم أقف له عىل تعريف اصطالحي إال . )٢(أال وهو النية

 :لدى املعارصين، ومن ذلك
                                 

 .١٥٧ص) ١(
 .٢٢٦يت  تعريف النية ص  وسيأ)٢(



 

 

أما مقاصـد النـاس «: ونصه؛ )هـ١٣٩٤ت (تعريف ابن عاشور .١
تي ألجلها تعاقدوا، أو تعاطوا، أو تغارموا، أو املعاين ال: يف ترصفاهتم فهي

  .)١(»تقاضوا، أو تصاحلوا
 :وهذا التعريف يمكن أن يالحظ فيه ما يأيت

، وهي نفس الكلمة التي بدأ هبا )املعاين(أنه بدأ التعريف بكلمة  •
 .)٢(تعريف مقاصد الرشيعة

 .أنه فرس ترصفات الناس بتعداد صور هذه الترصفات •
ّ، مما يستدعي )تفاعل(رصفات صاغها عىل وزن أن مجيع هذه الت •

ً املشاركة بني اثنني كل منهام يعرب عن مقصده، وهـذا جيعلـه تعريفـا خاصـا 
 وحـديثنا هنـا عـن قـصد -’   وهو مـا أراده ابـن عاشـور-باملعامالت 
 .ًاملكلف مطلقا

: املراد من قصد املكلـف هـو«: ونصه؛ فيصل احلليبي. تعريف د .٢
َكلف به رشعا موافقـة مـا قـصده الـشارع مـن املقاصـد  ِأن يقصد بعمل ما ًِّ ُ

 . )٣(»التي بينها له، ووجهه إليها
ًأن فيه حتديدا لنوع املقاصد الرشعية التي : ّومما متيز به هذا التعريف

ْذا دفع إلشكال قد يرد عىل من عىل املكلف أن يوافقها بقصده؛ ويف ه َ
َعمم ومل حيدد نوع املقاصد َ؛ إذ من املقاصد الرشعية ما ال يطلب من )٤(َّ ُ

                                 
 .٤٠٣ ــ ٤٠٢مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص) ١(
 .١٦٥مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص: انظر) ٢(
 .١/٥٧ عند األصوليني، مقاصد املكلفني) ٣(
 .٢/٢٥١ يف املوافقات، كام فعل الشاطبي) ٤(



 

 

 .)١( قصدهااملكلفني
 :ولكن يمكن أن يعرتض عليه باعرتاضني

ً أن فيه دورا ظاهرا، لتضمن التعريف لعدة كلامت:أحدمها  تشرتك ً
 ).املقاصد... قصده... يقصد: وهي(َّمع اللفظ املعرف يف أصل االشتقاق 

 أنه غري جامع؛ ألن املعرف هو مطلق قصد املكلف، وقد :والثاين
 .انحرص التعريف يف القصد الصحيح، دون الفاسد

، )هـ١٣٩٤ت (أنه استنتجه من نصني، أحدمها للفايس: ويعضد هذا
ـِ د والثاين  :فيصل احلليبي. مأخذمها خمتلف عن مأخذ دولكن  األشقر، عمر. ل

يتكلم عن تفـسري قـصد املكلـف بـالنظر إىل أنـه يمثـل  :فالفايس •
 اصـــد التـــي ينظــر فيهـــا عنــد العالمـــة الـــشاطبيالقــسم الثـــاين مــن املق

يبـني العالقـة بـني قـصد املكلـف وقـصد : ، أو بعبـارة أخـرى)هـ٧٩٠ت(
ًالشارع املتمثلة يف كون قصد املكلـف يف تـرصفاته جيـب أن يكـون موافقـا  

 .)٢(صد الشارعلق
ــا د • ــي جيــوز  األشــقر. أم ــصالح الت ــتكلم عــن ضــابط امل ــو ي فه

للمكلف قصدها وراء األمور التي يتعبد هبا، وهذا الضابط ذكـره يف آخـر 
 .  )٤(، ومل يرش إليه ألبتة عند تعريفه للقصد يف بداية الكتاب)٣(كتابه

                                 
 .  ٥٧ ــ ١/٥٦احلليبي، . ؛ ولـِ د٤٨٨ ــ ٤٨٦األشقر، ص.  لـِ دمقاصد املكلفني: انظر) ١(
 .١٣ ص مقاصد الرشيعة،)٢(
 .٤٨٧، صمقاصد املكلفني: انظر) ٣(
 .١٩، صمقاصد املكلفني:  انظر)٤(



 

 

فمقاصد ... «: ونصه؛ احسنييعقوب الب. تعريف شيخنا د .٣
األمور هي الدوافع والدواعي التي جتعل املكلف يتجه بام يصدر عنه 

 .)١(»إليها
  :ومن مزايا هذا التعريف

َأنه قد وظف املعنى اللغوي للقصد يف خدمة التعريف  • َّ
 ).يتجه(االصطالحي، وذلك عند تعبريه بكلمة 

 .جامع لتعريف مطلق قصد املكلفأنه  •
أنه منسجم مع تعريف قسيم قصد املكلف، وهو املقصد  •
 .الرشعي

 . هلذا فهو أرجح ما وقفت عليه يف تعريف قصد املكلف
ًوإذا أريد أن يكون أكثر انسجاما مع تعريف مقاصد الرشيعة الذي  ُ

 هي مقاصد املكلفني: فيمكن أن يقال، )٢(سبق ترجيحه يف هذه الرسالة
 .الغايات التي تتجه ترصفاهتم إىل حتقيقها

َوهذه الغايات تشمل ما كانت صحيحة لعدم خمالفتها قصد 
 .َالشارع، وما كانت فاسدة؛ ملخالفتها قصد الشارع
 .كام أن ترصفاهتم تشمل أقواهلم وأفعاهلم

 
~ ~ ~ 

                                 
 .٢٨، ص قاعدة األمور بمقاصدها)١(
 .١٦٩ص) ٢(



 

 





 

ــر األلفــاظ صــلة ــزم مــن أكث ــة واإلرادة والع ــشدة الني ــصد، ول  بالق
َّ إىل القول بأهنا مرتادفـة، ولعـل هـذا هـو التقارب بينها ذهب بعض العلامء

بتعريف اصـطالحي مـن ) َالنية (ة من  العلامء  املتقدمنيُّرس ختصيص طائف
 . بني هذه األلفاظ؛ إذ هي األشهر، وتعريفها تعريف ملا يرادفها

وقبل مناقشة هذا الرتادف، من املناسب التمهيد لذلك ببيان املعنـى 
تعريف االصـطالحي للنيـة عـىل النحـو اللغوي لكل منها، باإلضافة إىل ال

 :اآليت
َعــزم( مصدر : يف اللغةزمـالع َ  كام قال ابـن -، والعني والزاء وامليم )َ
ُّأصل واحد صحيح يـدل عـىل الـرصيمة والقطـع، «: -)هـ٣٩٥ت( فارس ٌٌ ٌ
ُيقال ُعزمت أ: ُ ًعزم عزما َ ُ ٍالعزم ما عقد عليه القلب من أمر : قال اخلليل... ِ ُ ِ ُ ُ

ُأنت فاعله، أي ُ َّما يعزم عليـه، كأنـه : ما لفالن عزيمة، أي: ويقال. متيقنه: ِ ُ
َّال يرصم األمر، بل خيتلط فيه ويرتدد ُ ُ«)١(. 

ُ، عـزم عـىل األمـر يعـزم ُّاجلـد: ُالعـزم«: )٢()اللـسان(ومنه ما جاء يف  َِ ِ َ َ
ًعزما   َواعتزمه واعتزم عليه... ْ ََ ْ ََ ُأراد فعله: َُ ْ ََ ِ«. 

                                 
 .٧٦٩ ص،»عزم«املقاييس يف اللغة، مادة ) ١(
، مجيعهم ١٤٦٨؛ القاموس املحيط، ص٤٤٠املصباح املنري، ص: ؛ وللتوسع انظر١٢/٣٩٩ )٢(

 .»عزم«مادة 



 

 

 القطع والرصامة يف األمـر وإرادتـه وعـدم :وعىل هذا فالعزم بمعنى
 .الرتدد فيه

، وقد سبق بيـان معنـى هـذه )أراد( فهي مصدر :أما اإلرادة يف اللغة
ا تشرتك مع القصد يف املعنى األصـيل أهن:  ومما جاء يف معناها هناك)١(املادة

ًهلام، وهو إتيان اليشء واملجيء إليه، بل فرست اإلرادة رصاحة بالقصد ُ. 
، والنــون والــواو )نــوى(اســم مـصدر مــن : أمـا النيــة فهــي يف اللغــة

ُّأصل صحيح يـدل« : -) هـ٣٩٥ت (ل ابن فارسا كام ق-واحلرف املعتل  ٌٌ 
ٍمقصد ليشء، واآلخر: عىل معنيني، أحدمها ٌ َ ْ ٍعجم يشء: َ ُ َ َ«)٢( . 

املـصباح (والذي هيمنا يف هذا البحث املعنى األول، ومنه ما جاء يف 
ُنويته أنويه قصدته«): املنري َ ُ ْ َُ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ُسم النيـةاالَ و،َ َّ ِّ ُ ِويف ... ْ ِاملحَكـم(َ ٌ النيـة مثقلـة):ُْْ َ َّ َ ُُ َّ ِّ، 

ْوالتخفيـف عــن ََ ُ ِ ْ و عـىل احلــذفَّ ِ اللحيــاين وحــده وه ْ ْ َِّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُــْ َ ِّ م خصت النيــة يف ،ِ ِ ث ُ ــ َُّ َِّّ ْ ــ ُ َّ
ِغالب  ِ ْستعامل بعزم القلب عىل أمـر مـن االَ َ ِْ ٍِ ْ َ َْ َ َ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ُ والنيـة ِاألمـور،ِ َّ ُ والوجـه ُاألمـرَِّ ْ َ َْ

ِالذي تنويه ِِ ْ َ َّ«)٣(. 
 .بمعنى القصد والعزم: وعىل هذا فالنية يف اللغة

 بيان كونه يعود يف أصـل االشـتقاق )٤( فقد سبق:قصد يف اللغةأما ال
ِّ يدل أحدها عىل إتيان يشء وأمه:أصول ثالثة«: إىل َ ٍ  بل اكتفى ابن جنـي. »ِ

                                 
 .١٩٦ص) ١(
 .١٠٠٢ ص،»نوي«املقاييس يف اللغة، مادة ) ٢(
 .٦٨٨ ص،»نوى« مادة )٣(
 .١٥٧ص )٤(



 

 

 .والتوجه االعتزامهبذا األصل، وهو ما عرب عنه ب) هـ٣٩٢ت(
 :يلحظ ما يأيتوباملقارنة بني املعنى اللغوي هلذه األلفاظ 

 .هو ذاته معنى أصيل للقصد) العزم(أن  .١
يشرتكان يف معنى أصيل هلام، ): اإلرادة(و) القصد( أن يلحظكام  .٢

ًوهو إتيان اليشء واملجيء إليه، بل فرست اإلرادة رصاحة بالقصد ُ ُِّ ُ. 
 .ذاته) القصد(فاملعنى األصيل هلا هو ): النية(أما  .٣
ومن هنا يمكن القول بأن هذه األلفاظ األربعة بينهـا تـرادف يف  .٤

 .املعنى اللغوي
أما املعنـى االصـطالحي هذا ما يتعلق باملعنى اللغوي هلذه األلفاظ، 

 :؛ منها)١(ً سبعة عرش تعريفايعقوب الباحسني. فقد مجع فيه شيخنا دللنية
هي قصد «: ّللنية بأهنا) هـ٤٥٠ت ( الشافعيتعريف املاوردي •

 .)٢(»ًاليشء مقرتنا بفعله
قصد اإلنسان «: هلا بأهنا) هـ٦٨٤ت( املالكي تعريف القرايف •

 .)٣(»بقلبه ما يريده بفعله
                                 

 .٣٥ ــ ٣٠، صقاعدة األمور بمقاصدها:  انظر)١(
وقد بحثت عن التعريف املذكور يف احلـاوي للـاموردي  . ٣/٢٨٤عزاه إليه صاحب املنثور، ) ٢(

» خــالص دباعتقــا العمــل قــصد هــي النيــة«: ومل أجــده، وإنــام وجــدت تعريفــا آخــر، وهــو
، مــنهم وألمهيـة التعريـف املــذكور اختـاره كثـري مــن علـامء الـشافعية).  ٣/٤٠٤احلـاوي، (

؛ مغنـي املحتـاج، ١/١٥٨؛ هنايـة املحتـاج، ١/٤٥حاشية قليـويب، : أصحاب الكتب اآلتية
 .١/٤٨؛ حاشية الرشقاوي عىل حتفة الطالب، ١/٨٦

 .١/٢٤٠الذخرية، ) ٣(



 

 

عزم «: هلا بأهنا) هـ٩٦٨ت( احلنبيل َّتعريف أبو النجا احلجاوي •
 . )١(»ىلًالقلب عىل فعل العبادة؛ تقربا  إىل اهللا تعا

 عىل  عزمال«: هلا بأهنا) هـ١٢٥٢ت( احلنفي تعريف ابن عابدين •
ِاليشء ْ ُاجلازمة ُرادةإلا«: ويف موضع آخر فرس العزم بأنه )٢( »َّ ُالقاطعة، ِْ ِ ...

َعلم وبه: إىل أن قال ِ َّأن ُ َمطلق ْليست النية َ َهي بل ِرادة،إلا ُ  ُرادةإلا ِ
ُجلازمةا ِ«)٣(. 

 أن كـل واحـد منهـا ال خيلـو مــن :ّوممـا يلحـظ عـىل هـذه التعريفـات
 ).القصد والعزم واإلرادة(َتضمنه ألحد األلفاظ الثالثة األخر 

وبعد هذه املقدمات نعود إىل القـضية املثـارة يف بدايـة هـذا املطلـب، 
 .هل القصد والعزم واإلرادة والنية ألفاظ مرتادفة؟: وهي

  إىل الترصيح بأهنا مرتادفة؛ منهم الغزايل من العلامءذهبت طائفة •
 ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)٥()هـ٦٧٦ت (، والنووي)٤()هـ٥٠٥ت(
 .)٦()هـ٧٢٨ت(

كام ذهبت طائفة أخرى إىل التفريق بينها؛ منهم أبو هالل  •

                                 
 .١/١٦١اإلقناع، ) ١(
 .٣/٥٥٦ رد املحتار، )٢(
 .٢/٩٠رد املحتار، ) ٣(
 .٤/٣٣٦إحياء علوم الدين، : انظر) ٤(
 .١/١٦٨املجموع للنووي، : انظر) ٥(
 .١٨/٢٥١جمموع الفتاوى، :  انظر)٦(



 

 

 ، وابن القيم)٢()هـ٦٨٤ت (، والقرايف)١()هـ٣٩٥ت (العسكري
 .)٣()هـ٧٥١ت(

 يف -ومما يلحظ عىل مـا ذكـره املفرقـون أن كـل واحـد مـنهم ينطلـق 
 من تصور خيتلف عن اآلخـر، كـام أنـه ال مفـر ألحـد مـنهم مـن -الغالب 

 نفسه الذي يرى التفريـق التقارب اللغوي بينها؛ وهذا ما رصح به القرايف
ُوال يـرض كـون االسـتعامل قـد يتوسـع فيـه، فيـستعمل ... «: لابينها، إذ قـ َُّ َ ُّ

فإهنـــا عـــزم أو قـــصد أو عنـــى؛ : ومـــراده) أراد(نـــوى، و: ومـــراده) أراد(
  .)٤(»متقاربة املعاين، حتى يكاد جيزم بينها بالرتادف

 بعد تتبعه للفروق فيصل احلليبي.  هي ما أشار إليها دوهذه النتيجة
وإذا تبينـت « : - يف هنايـة بحثـه هلـذه املـسألة -ل ابني هـذه األلفـاظ؛ إذ قـ

ُّبأهنا ال حتد من : الفروق بني هذه األلفاظ ولفظ القصد؛ فإنه يمكن القول
فسري بعضها ببعض كذلك؛ إذا قيـدت استعامل بعضها مكان بعض، وال ت

 .)٥(»ِّبصفاهتا املعرفة هلا
 املتمثلـة يف -وأحسب أن املقدمات املـذكورة يف بدايـة هـذا املطلـب 

                                 
 .١٢٦، ١٢٤الفروق اللغوية، ص: انظر) ١(
 .١٢ ــ ٧صاألمنية يف إدراك النية، : انظر) ٢(
 .٣/١١٤٣بدائع الفوائد، : انظر) ٣(
 ــ فقبـل أن يفـرق بـني النيـة ٣/١١٤٣بدائع الفوائد، : ، وانظر١٢األمنية يف إدراك النية، ص) ٤(

 . »... فالنية هي القصد بعينه، ولكن بينها وبني القصد فرقان«: والقصد قال
 .١/١٩ عند األصوليني، مقاصد املكلفني) ٥(



 

 

 كافيـة يف -املعنى اللغـوي هلـذه األلفـاظ، والتعريـف االصـطالحي للنيـة 
تقرير هذه النتيجة، ومغنية عن رسد مـا قيـل مـن فـروق فيهـا، والسـيام أن 

 .  بينها ليسوا متفقني عىل حقيقة هلذه األلفاظ، واهللا أعلماملفرقني
  

~ ~ ~ 



 

 




















 

 



 

 



 

 


هــذا الفــصل يمثــل ثمــرة الفــصول الثالثــة الــسابقة؛ هلــذا ســيكون 
التعامل معه بذكر نتائج تلك الفصول، ومن ثم الربط بينها ليتشكل املعنى 

تعـارض داللـة اللفـظ والقـصد يف : (اإلمجايل لعنوان هـذه الرسـالة، وهـو
 ).أصول الفقه والقواعد الفقهية

، كـام أن )١( أن موضوع أصول الفقه هو األدلة الـرشعيةومن املعلوم
، ومــن هنــا فــإن عنــوان )٢(موضـوع القواعــد الفقهيــة هــو تــرصف املكلــف

الرسالة لـه شـقان، أحـدمها يتعلـق بتعـارض لفـظ الـشارع ومـا يفهـم أنـه 
، ) أصـول الفقـه يف عنـوان الرسـالةلفـظمثلـه يوهذا مـا (املقصد الرشعي 

 القواعـد لفظمثله يوهذا ما (ظ املكلف وقصده والثاين يتعلق بتعارض لف
َ، وبام أهنام شقان خمتلفـان؛ فقـد جعـل التعريـف )الفقهية يف عنوان الرسالة َِّ ُ

 .ٍّبكل منهام يف مبحث مستقل

                                 
ــصفى، : انظــر )١( ــدي، ٨؛ ١/٥املست ــام لآلم ــن رشــيق ١/٢٣؛ اإلحك ــاب املحــصول الب ؛ لب

ــه(؛ تنقــيح األصــول لعبيــد اهللا املحبــويب ١/١٩٢املــالكي،  التوضــيح : املطبــوع مــع رشحي
ــشنيف املــسامع، : ؛ مجــع اجلوامــع ورشحــه١/٢٢، )والتلــويح ؛ البحــر املحــيط، ١/١١٨ت

ــري، ١/٣٠ ــر ورشحــه١/١٤٢؛ التحب ــر، : ؛ التحري ــسري التحري ؛ رشح الكوكــب ١/١٨تي
ــري،  ــوت ورشحــه١/٣٦املن ــسلم الثب ــواتح الرمحــوت، : ؛ م ــه احلــد ١/١٦ف ؛ أصــول الفق

ــشيخنا ــرة ل ــوب الباحــسني. د: واملوضــوع والثم ــشيخنا٩، صيعق ــز . د.أ: ؛ ول ــد العزي عب
  .٢٤٤، ٢٣٧، صعةالربي

عبــد الــرمحن . ؛ مقدمــة حتقيــق شــيخنا د٧٠عــيل النــدوي، ص. القواعــد الفقهيــة لـــِ د: انظــر) ٢(
وموضـوع القواعـد الفقهيـة هـو ذاتـه موضـوع الفقـه، . ١/٢٥الشعالن لقواعـد احلـصني، 

 .١/٣٦رشح الكوكب املنري، ؛ ١/١٤٢؛ التحبري، ١/٣٠البحر املحيط، : انظر



 

 

 

 



 

 

 






  األصوليني له معنيان عندالتعارضأن  )١(ّمر بنا : 

وهـو التعــارض بـني األدلــة، وإذا أطلـق التعــارض : املعنـى اخلــاص
 .فرياد به هذا املعنى
وهو مطلق التعـارض، سـواء كـان بـني األدلـة، أم بـني : املعنى العام

 .غريها، مما يتعلق باحلكم الرشعي
التامنـع بـني معلـومني «: كام عرفنا أن التعريف املختار للتعارض هو

ــأك ــرشعيف ــق احلكــم ال ــري .»ثر يف ح ــن التعب ــاملعلومني أوىل م ــري ب  والتعب
بالدليلني أو احلجتني؛ ألن التعارض عند األصوليني قد يكون بني األدلـة 

أما معرفـة . إلخ... وقد يكون بني غريها، كالدالالت واألقوال واملصالح
 املراد من املعلومني عندهم فتكون من خالل السياق، ويف حـال اإلطـالق

 .ينرصف الذهن إىل الغالب وهو الدليالن
  ّوأيضا مر بنا هـي كـون اللفـظ «: الداللة اللفظية الوضعية أن )٢(ً

 .» املعنى الذي هو لهَمِهُ فَقِلْطُإذا أ
                                 

 .  ٨٠ يف هناية املبحث األول من الفصل األول، ص)١(
  .١٤٣ يف بداية املبحث الثالث من الفصل الثاين، ص)٢(



 

 

  ــا ــف الــراجح )١(ّكــام مــر بن :  هــيللمقاصــد الــرشعية أن التعري
 .»الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها«

 :  هلا استعامالن، عام وخاص أن املقاصد)٢(وعرفنا 
فيتناول مجيع ما يدخل يف جنس الغايات التي : ّأما االستعامل العام 

وضعت الرشيعة لتحقيقها؛ سواء أكانت هـذه الغايـات متثـل املقـصد مـن 
حكم رشعي معني، أم جمموعة من األحكام املتجانسة، أم أغلب األحكام 

 .أم مجيعها
. جلزئيـة داخلـة يف مـسمى املقاصـدوعىل هذا االستعامل فاملقاصد ا 

 .وهذا هو السائد يف كتابات املتقدمني
وهـذا . فيتناول املقاصد الكلية دون اجلزئية: ّوأما االستعامل اخلاص

َاالستعامل يكثر يف كتب املقاصـد املعـارصة؛ إذ يعنـى فيهـا باملقاصـد التـي  ُ
ٍّل منها من نص كيل، أو من جمموعـة مـن النـصوص، أو األحكـام ُيؤخذ ك ٍّ

املتشاهبة، أو السياق، أو من مصادر أخرى غري داللـة الـنص اجلزئـي، أمـا 
داللة النص اجلزئي عىل قصد الشارع منـه بعينـه فهـو مـن اهـتامم مباحـث 

 .دالالت األلفاظ يف كتب أصول الفقه
اإلمجـايل للتعـارض بـني مــا إذا علـم هـذا فـيمكن أن يقـال يف املعنـى 

ُيفهمه املجتهد من داللة اللفظ الرشعي وما يفهم َ ُ َأنه املقصد الرشعي:  

                                 
  .١٦٩ يف املبحث األول من الفصل الثالث، ص)١(
 .١٧٧ً أيضا يف املبحث األول من الفصل الثالث، ص)٢(



 

 

التامنع بني معلومني مـن جهـة بيـان احلكـم الـرشعي، بحيـث : املراد به
 مستفاد من رصيح لفظ الـشارع :واملعلوم األولٌّيمنع كل منهام حكم اآلخر؛ 

 نصعي مستفاد من مصادر أخرى غري ال قصد رش:واملعلوم اآلخرأو ظاهره، 
؛ كالسياق الذي ورد فيه اللفظ، أو املقـام، )ُالذي استفيد منه احلكم الرشعي(

جمموعة من النصوص املشرتكة يف معنى واحد، أو العلل الرشعية أو استقراء 
 من لفظ آخر ولكنه مل يسق ، أو مقصد مستفاد...التي جتمعها حكمة واحدة
 .إنام لبيان قاعدة مقاصدية عامةلبيان حكم جزئي، و

أن التعارض بـني داللـة اللفـظ الـرشعي واملقـصد : وينبغي أن يعلم
م الـشارع منـزه عـن التنـاقض حكـ؛ إذ )١(َّالرشعي ال يكون يف الواقع ألبتة

ــال   à: }  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cوالباطــل؛ ق
p{)ــــــــال ،)٢    Q      P    O  NM  L  K   V   U  T   S  R {: وق

X  W{)وقال)٣ ، :}٤(} +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4( . 
                                 

؛ أصول ٣/١٥٨كشف األرسار، :  ورشحه؛ أصول البزدوي٢١٤تقــويم األدلة، ص: انظر) ١(
؛ روضــة النــاظر، ٢/٤٣٤؛ املحــصول للــرازي، ٢/٣٩٢؛ املستــصفى، ٢/١٢، الرسخــيس

؛ رشح العقيـدة الطحاويـة، ٦/١٠٨؛ البحر املحيط، ٢/٧٤٢؛ لباب املحصول، ٣/١٠٢٨
ــات، ٢٢٧ص ــصام، ٢١٧، ٤/٩٣؛ املوافق ــح، ١/٣١٥؛ االعت ــن مفل ــه الب ؛  أصــول الفق
؛ ٢/٢٦٧؛ نــرش البنــود، ٢/١٨٩فــواتح الرمحــوت، : ؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه٤/١٥٨١

 .٢/٣٧٢إرشاد الفحول، 
 .من سورة فصلت) ٤٢(اآلية رقم ) ٢(
 .من سورة النساء) ٨٢( اآلية رقم )٣(
 .من سورة النجم) ٤و٣( اآليتان رقم )٤(



 

 

 مـن تعــارض بيـنهام فاملقــصود بـه مــا كـان يف نظــر آحــاد ومـا حيكــى
؛ بــسبب تقــصري املجتهــد يف التحقــق مــن ثبــوت الــدليل، أو يف املجتهــدين
ًحكامه وعدم نسخه، أو يف تدبره وفهمه فهام صـحيحا، أو يف التحقق من إ ً

إلـخ؛ ...التحقق من ثبوت املقصد الرشعي، أو يف وقوعه يف آحاد الصور،
ًهلذا غالبا ما يزول التعارض بعد التأمل والبحث، وإذا أمكن بقاؤه يف نظر 
آحاد املجتهدين فـال يتـصور بقـاؤه يف نظـر جممـوع املجتهـدين؛ ألن األمـة 

  .صومة من أن تطبق عىل اخلطأمع
 

~ ~ ~ 



 

 





 

 يف -ما قيل يف املراد من تعارض اللفظ الرشعي واملقـصد الـرشعي 
 وما سبقه من مقدمات؛ يمكن أن يقـال هنـا يف اجلملـة، -املبحث السابق 

واملعلـوم الثـاين هـو قـصده، عىل أن يكون املعلوم األول هو لفظ املكلف، 
ًقـصد املكلــف يزيـد حرفـا وهــو أنـه قـد يــستفاد مـن قـرائن لفظيــة أن  بيـد

 .موجودة يف اللفظ األول
 :املراد مـن تعـارض داللـة لفـظ املكلـف وقـصده: ولبيان ذلك يقال

 مستفاد من : األولالتامنع بني معلومني من جهة احلكم الرشعي؛ 
قـصد للمكلـف مـستفاد : واملعلـوم اآلخـرره، رصيح لفظ املكلف أو ظاه

من مصادر أخرى غري اللفـظ األول؛ كالـسياق الـذي ورد فيـه اللفـظ، أو 
ً، وقد يكون مستفادا مـن قـرائن ...املقام، أو داللة حال املكلف أو العرف

لفظية موجودة يف اللفظ األول؛ بناء عىل أن املكلف قد يكـون عنـده سـبق 
رصيح يف الداللة عىل معنى، ويقرتن هـذا اللفـظ لسان أو قلم فيعرب بلفظ 

بعتـك هـذه الـسيارة : (بقرينة لفظية تبني أنه يقصد معنى آخر، كـأن يقـول
قرينـة ) ًشـهرا: (لفظ رصيح يف البيع، وقولـه) بعتك: (، فقوله)ًشهرا بكذا

وهذا التعارض إنـام يكـون حمـل بحـث . لفظية تدل عىل أنه يقصد اإلجارة
 إذا كان له أثر يف حكـم رشعـي، كألفـاظ عقـود البيـع والـرشاء املجتهدين

، أمــا مــا ال أثــر لــه يف ...والنكــاح، وألفــاظ الــدعاوى والــشهادة والقــذف



 

 

احلكم الرشعي، كالتعارض بـني النظريـات الرياضـية املحـضة، أو الطبيـة 
رض عنــد علــامء أصــول الفقــه فــال تــدخل يف مــصطلح التعــا... املحــضة
 .وقواعده

 
~ ~ ~ 





 

 


 
 

 :الباب الثاني
التعارض بني داللة اللفظ الشرعي وما يفهم أنه 

 املقصد الشرعي















 



 

 

 

 



 

 





 

املقاصد الرشعية تعد قمة اهلرم يف علوم الرشيعة؛ ألهنـا متثـل الغايـة 
تهي إليها مجيع هـذه العلـوم، فـإذا كانـت علـوم التفـسري واحلـديث التي تن

تـشرتك يف هـدف ... وعلوم اآللـة كاألصـول والنحـو... والعقيدة والفقه
فإن فن املقاصـد لـيس إال دراسـة : همرادواحد وهو معرفة قصد الشارع و

تنظريية هلذا اهلدف، وإذا كـان لـه نـوع اسـتقالل فـإنام هـو يف الرتكيـز عـىل 
صد الكلية التي تؤخذ من استقراء جمموعة من النصوص املـشرتكة يف املقا

معنــى واحــد، أو العلــل الــرشعية التــي جتمعهــا حكمــة واحــدة؛ كتحقيــق 
مصالح العبـاد يف الـدارين، أو إخـراج العبـاد عـن داعيـة هـواهم ليكونـوا 
ًعبــادا هللا اختيــارا،كام هــم عبــاد هللا اضــطرارا، أو منــع مــا يــؤدي إىل النــزاع  ً ً

 ... اخلصومةو
ولكون فهم مقاصـد الـشارع يمثـل اهلـدف املـشرتك جلميـع العلـوم 

الرشط الـرئيس ) هـ٧٩٠ت ( الشاطبيالرشعية جعله العالمة أبو إسحاق
، والواقـع أن الـرشوط التفـصيلية التـي يـذكرها )١(غ درجـة االجتهـادلبلو

 .األصوليون إنام جيمعها هذا الرشط، فام هي إال تفصيل له فحسب
                                 

 .٤/٧٦املوافقات، : انظر) ١(



 

 

ٍومــن هنــا نــدرك أن حتقــق هــذا الــرشط حيتــاج إىل تــضلع يف العلــوم 
الرشعية، وممارسة واسعة النطاق للنظر يف النصوص، وترصفات الشارع، 

، والتدرب عىل التخريج عليها، وعىل االستنباط من األدلة وفتاوى األئمة
 ...مبارشة

ِّونظرا لربيق هذا الفن، وكونه ينظر للدرجات العليا يف سلم معرفـة  ُ ً
ٍاألحكام الرشعية؛ أعجب به بعض املثقفني، والسيام الذين بلغوا درجات  ُ

دنيويــة، ويريـدون أن يكونــوا عـىل نفــس هـذه املرتبــة يف عليـا يف العلـوم ال
ًالعلوم الـرشعية، ورأوه طريقـا سـهال ملعرفـة األحكـام الـرشعية، دون أن  ً
ــد  ــه، وثنــي الركــب عن ــاء طلــب العلــم، والتــدرج في ِيكلفــوا أنفــسهم عن َ ُّ ِ ْ

 وعمت الفوىض لدهيم يف فهم األحكـام ومن هنا حصل اخللل،... العلامء
ًالرشعية، وأصبح هذا الصنف من الناس يصبغ كثريا من أفكاره وثقافاتـه 
وربام تطلعاته بصبغة رشعية إسالمية، ويكسوها بأحسن احللـل، بـدعوى 
أهنا منسجمة مع مقاصد الرشيعة، كجلب املصالح ودرء املفاسد، وحتقيق 

 !...التيسري والعدل
 للربيق املذكور لفن املقاصد، وخيش أن يكـون اطبيوقد تفطن الش

ُســلام يتــسلق بــه عــىل العلــوم الــرشعية، فينقلــب فتنــة ) املوافقــات(كتابــه  َّ َُّ ً
ذا صاغه بألفـاظ للمنبهرين بظاهره، وإن كان حكمة ملن فهموا جوهره؛ هل
ومـن هنـا ال «: حمكمة، خاطـب هبـا املتـضلعني يف العلـوم الـرشعية، فقـال

سمح للناظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ُي
 غري خملد إىل ، منقوهلا ومعقوهلا،هاِا وفروعِ أصوهل،م الرشيعةو من علَريان



 

 

نقلب عليه َذا خيف عليه أن ي فإنه إن كان هك،التقليد والتعصب للمذهب
 واهللا املوفـــق ، بالـــذاتً وإن كـــان حكمـــة،ِضَرَ بـــالعًودع فيـــه فتنـــةُمـــا أ

 . )١(»للصواب

وإذا كان املغالون يف االعتامد عىل املقاصـد قـد ابتعـدوا عـن اجلـادة، 
ًفإنه يقـابلهم صـنف آخـر ال يقـل بعـدا، بنـوا مـنهجهم يف االسـتنباط عـىل 

ُ  ر النصوص اجلزئية، ففهموها فهام حرفيا سطحيا، املبالغة يف األخذ بظواه ِ َ
ّوأفرغوها من مضموهنا، وأتوا باآلراء الشاذة التي ال تنسجم مع املقاصـد 

 للرشيعة، وال يسندها الفهم الصحيح للـدليل الكلية، والترصفات العامة
 وجتاهلـه كثـري ملنهج عن اجلـادة اسـتنكره العلـامءًونظرا لبعد هذا ا. اجلزئي
 .)٢(منهم

ــه العلــامء ــذي علي ــار «:  الراســخونواملــنهج احلــق ال أن يقــال باعتب
 لتجـري ؛ بـالعكساألمرين مجيعا عىل وجه ال خيل فيـه املعنـى بـالنص وال
 .)٣(»الرشيعة عىل نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض

 يف ذلك يكون يف الغالب يف مدى واخلالف الذي حيصل بني العلامء 
مـدى : القرب أو البعد من الداللة الظاهرة للنصوص، أو من جهة أخرى

قاصد عند االستدالل باألدلة اجلزئية، أو بعبارة أقرب التوسع يف مراعاة امل
                                 

 .١/٦١ املوافقات، )١(
،  البـن رجـب؛ بيان فـضل علـم الـسلف)٣٢٨٨(م ، رق٣/٢٦لسان امليزان، :  انظر يف ذلك)٢(

 . ٤/١٥٦٣؛ التحبري رشح التحرير، ٤/٤٧١؛ البحر املحيط، ٦٩ص
 .٢/٢٩٨ املوافقات، )٣(



 

 

مــدى تــأثري املقاصـد يف االســتثناء مــن الداللــة الظــاهرة : إىل مـا نحــن فيــه
 .للنصوص

، وذلـك يف عـدة y )١(وقد بـدت نـواة هـذا اخلـالف عنـد الـصحابة
ِّ النبــي فهــم قــولمــواطن، أمههــا عنــد تفــاوهتم يف ِ صلني أحــد َال((:  ‘ َّ ٌ ي َ َ ــ َُ َّ َ ِّ

َالعرص  ْ َ َ يف بني قريظةَّإالْ َ ُْ ََ ِ ِ(()٢(: 
 محلته طائفة منهم عـىل ظـاهره، فلـم يـؤدوا صـالة العـرص إال حيث

 .عند وصوهلم لبني قريظة  عىل الرغم من خروج وقت الصالة
ــة األخــرى املقــصد مــن احلــديث وهــو اإلرساع يف  وراعــت الطائف

 .املسري إليهم؛ فأدوا الصالة يف الطريق
ي  تتبلـور أكثـر يف مدرسـت- فيام بعـد -وبدت معامل هذين املنهجني 

 . يف احلجاز، وأهل الرأي يف العراقأهل احلديث
مــن دراســته يف هــاتني ) هـــ٢٠٤ت (وقــد اســتفاد اإلمــام الــشافعي

تنباط التي تضبط الرأي واالجتهاد يف دائرة املدرستني، فوضع أصول االس
ًالنص؛ فهام له وقياسا عليه، وفق ما عرف فيام بعد بعلم أصول الفقه ً... 
كـان ... وعىل الرغم من هـذا اخلـالف وتـشعبه إىل مـدارس متعـددة

                                 
 .١/١٩٦ يف أعالم املوقعني،  وقد أشار إىل ذلك ابن القيم)١(
َأبواب ص بلفظه،  أخرجه البخاري)٢( ُ َ ْ ِة اخلوفالَ ِْ َ َباب ص، ْ ِة الطالـالَ ًب واملطلـوب راكبـا وإيـامءَِّ َ َِ َ ً َِ ِ ُِ ْ َْ ،

 باب املبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين ،اجلهاد والسري، كتاب مسلمو ؛٩٠٤، ح ١/٣٢١
كالمهـا مـن . ـــ) العـرص(وليس) الظهر: ( ــ ولكن بلفظ١٧٧٠ ، ح٣/١٣٩١، املتعارضني

 .ù  حديث عبد اهللا بن عمر



 

 

، قة بني النصوص واملقاصد أنه ال تعارض يف احلقيمن املسلم لدى العلامء
 ما يلبث أن وإذا الح للمجتهد يشء من هذا القبيل فإنام هو تعارض وقتي

 . يزول بعد البحث والتأمل
، )هـــ٧١٦ت (وقـد اســتمر هــذا األمــر إىل عــرص أيب الربيــع الطــويف

 هلـا صـلةالتـي (نص واملـصلحة حيث طرح إمكانية  حتقق التعارض بني ال
َ، بل فهم من كالمه))١(قوية باملقصد كام سبق ِ ُ: تقديم املصلحة عىل الـنص

 !!واإلمجاع وبقية األدلة الرشعية عند التعارض
ًوبقي رأيه مغمورا إىل العرص احلارض؛ حيث قام مجال الدين 

َال رضر وال رضار(: ( حلديثَّوجرد رشح الطويف، القاسمي ََ َِ َ ََ  الذي )٢ ())َ
 وهو احلديث الثاين والثالثني من – لبيان رأيه يف املصلحة ّخصه الطويف

 يف رسالة الطويف: ( وطبع باسم–) رشح األربعني النووية(كتاب 
 .هـ١٣٢٤، وذلك عام )املصالح

، )املنار( بنقل هذه الرسالة يف جملة ثم بعد ذلك قام رشيد رضا
 .وذلك يف العام نفسه

واسعة االنتشار فقد أحدث نرش هذا الرأي ) املنار(وبام أن جملة  •
 .)٣(؛ فتناولوه بالرد واملناقشة واالستنكارفيها ضجة يف أوساط العلامء

                                 
 .٢١٣ص) ١(
 .٣٤٠ سيأيت خترجيه، ص)٢(
تـرص  لـرشح خمإبـراهيم الرباهـيم. مقدمة حتقيق شـيخنا د:  يف طريقة انتشار رأي الطويفانظر )٣(

  .٥٧ ــ ١/٥٥، الطويف



 

 

وهناك طائفة أخرى عىل الضد من ذلك؛ حيث تأثروا به،  •
ّوتبنوه، ودعوا إليه، بل جعلوا اإلسالم عبارة عن مبادئ ومقاصد عامة، 

َّوالرشيعة تبعا هلا، فإذا وجدت تلك املبادئ واملقاصد فثم ْ َ ِ ُ ...  الترشيعً
ومازالت أفكارهم وآراؤهم تتنامى وحتشد هلا املؤلفات والكتابات، 

 .ُوتطرح بقوة يف وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية
 من يستفيد من هذين –ُ فيام اطلعت عليه –ولكن مل أجد  •

ًاالجتاهني يف معاجلة مشكلة التزال قائمة، وهي ٍ: 
تعارض بني ما يفهمه من داللة اللفظ الرشعي إذا ظهر للمجتهد 

 املقصد الرشعي؛ فام األسس والضوابط التي يستعني هبا يف أنهوما يفهمه 
 دفع هذا التعارض؟
ما ضوابط املقاصد؟ وما الطرق الصحيحة ملعرفة قصد : وقبل ذلك

الشارع؟ وما القواعد التي تعينه يف بناء احلكم عىل املقاصد الكلية واألدلة 
  ًزئية معا، بحيث ال خيل أحدمها باآلخر؟اجل

ومـن البـدهي أن تـسبق . هذه املشكلة املراد معاجلتها يف هـذا البـاب
دراسـة اخلـالف يف حكـم االسـتدالل باملقاصـد  بتـشخيص هلـا، يتمثـل يف

وحكم تقديمها عىل النـصوص، وقبـل ذلـك يف بنـاء املقاصـد عـىل القـول 
 .بتعليل األحكام

~ ~ ~ 


 



 

 

 
 

 

























 

 

 

 



 

 


























 

 

 

 



 

 







مبدأ تعليـل األحكـام، وعـىل علم املقاصد برمته مبني عىل التسليم ب

ًالرغم من كون هذا املبدأ مسلام به لدى أتباع املذاهب األربعـة يف التطبيـق  ّ
 أنه مثار جـدل طويـل يف علـم العقيـدة، ويف بيدالفقهي وعند التأصيل له، 

املباحث الكالمية األصـولية، وقـد تعـددت فيـه اآلراء وتـضاربت بـشكل 
ــامء األصــول ا ــد عل ــيام عن ــب، والس ــام أيب احلــسن غري ــسبني إىل اإلم ملنت

 )! هـ٣٢٤ت (’ األشعري
ــة - ــة العقدي ــدأ مــن الناحي ــاولون هــذا املب ــدما يتن ــه مــن : فعن ينفون

ــق بــذلك مــن لــوازم؛ فينفــون  ًاألســاس نفيــا مطــردا، ويلتزمــون بــام يتعل ًّ
ــأثري  العبــاد يف أفعــاهلم، وينفــون التحــسني والتقبــيح العقليــني، وينفــون ت

ــأثر عنــد وجودهــا بــاالقرتان  ِخــصائص األشــياء، ويفــرسون حــصول الت ُّ َ
أن الـسبب مـا حيـصل احلكـم عنـده ال : ومن هنـا اشـتهر عنـدهم العادي،

 .)١(به
                                 

 وهذا كله مبني عىل أن أصلهم يف ابتداء اخللق هو إثبات اجلوهر الفرد، وهذا األصـل هـو مـا )١(
يسمى بنظرية اخللق املستمر، ولتقرير هذه النظريـة التزمـوا بكثـري مـن اللـوازم، يف مقـدمتها 

أن اهلـدف مـن تقريـرهم هلـذه النظريـة هـو فقـط إثبـات : تبـاهنفي التعليل، ومما يسرتعي االن
حدوث العامل، إذ مجيع املخلوقات تعود إىل اجلـواهر الفـردة التـي ال تتجـزأ، وهـذه اجلـواهر 
 =حادثة، واحلادث البد له من حمدث، وهذا املحدث هو اهللا، وقد سـلكوا هـذا املـسلك للـرد 



 

 

 ال جيدون هلم بدا من إثبات التعليل يف أصول : ويف اجلانب املقابل -
ومحاته، ومن املعلوم أن العلـة يف الفقه، فكيف ينفونه وهم أرباب القياس 

 !القياس متثل ركنه الركني الذي ال يقوم بدونه
 دفـع هـذا التـضارب بـني نفـي التعليـل يف وقد حاول بعض العلـامء

 .)١(ًالعقيدة، وإثباته يف الفقه وأصوله، وأبدوا أعذارا غري مقنعة
                                 

 . à اهللا  املنكرين لوجودعىل مالحدة الفالسفة =
 أهنم اختاروا يف إثباته مـسالك ووسـائل صـعبة، بيدوال شك أن اهلدف املذكور هدف نبيل، 

ولصعوبتها انشغلوا بتحصيلها، والتزموا بلوازمها، مما قد يفوت عىل من يـسلكها الوصـول 
 ابـن وهللا در شـيخ اإلسـالم. د أخـرى أهـمإىل املقصد منها، ولو وصل إليه ربام تفوته مقاص

وهـذه الطـرق فيهـا فـساد  «:  ــ٢/٢٢ عندما شخص ذلك بقوله  ــ  يف جمموع فتاواه، تيمية
  بعد التعب الكثري والـسالمة ــ  ها َن حاصلإ ف:صدأما املقا ؛كثري من جهة الوسائل واملقاصد

 ، وال سـمني فينتقـل، ال سهل فريتقى،ٍ وعرٍ عىل رأس جبلٍّ غثٍ مجلُ حلمي فه، قليلٌ خريــ 
ن هـذه إ فـ:وأما الوسـائل. نه يفوت هبا من املقاصد الواجبة واملحمودة ما ال ينضبط هناإثم 

 ومقدماهتا ىف الغالب إما ،ا قبل الوصولًها كثري ينقطع السالكون في،الطرق كثرية املقدمات
 .»ال األذكياءإ وإما خفية ال يدركها ،مشتبهة يقع النزاع فيها

بحثهــا ) ومـوقفهم مـن الــسببية بـشكل عـام  (ونظريـة اخللـق املــستمر عنـد علـامء األشــاعرة
، )َّالـسببية عنـد أهـل الـسنة(يف رسالته للـدكتوراه املوسـومة بــِ توفيق املحيش . باستفاضة د

الـشامل يف : وللتوسع يف رأي األشاعرة يف السببية ومـا يتعلـق هبـا انظـر.  ٧٩٤  ــ  ٧٤٥ص
 ؛ هتافــت الفالســفة٢٧٢، ١٦٦، ١٤٣، ١٤٢، ص اصــول الــدين إلمــام احلــرمني اجلــويني

، ١٦٤، ٢٧؛ املواقـف لإلجيـي، ص١/٩٧؛ امللل والنحـل للـشهرستاين، ٢٣٩للغزايل، ص 
٣٣١، ٢٥١، ١٨٢ . 

؛ التحريــر وتيــسريه، ٢/٢٣٣، )لبنــاينمــع حاشــية ا(؛ مجــع اجلوامــع ٣/٤١اإلهبــاج، : انظــر) ١(
، ؛ نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي٩٦؛ ضــوابط املــصلحة، ص٣٠٥ ــــ  ٣/٣٠٤

 = . ١٠٦  ــ  ١٠٥، صحممد شلبي. ؛ تعليل األحكام لـِ د٢٣١  ــ ٢٢٨ص



 

 

 إثبات القياس وال البحث يف اًيشء، فإنه ال يسع أحدومهام يكن من 
َحكمقاصد الـرشيعة و ِمهـا دون التـسليم بكـون األحكـام الـرشعية معللـة ِ

 . بتحقيق مصالح العباد يف الدارين، علمها من علمها وجهلها من جهلها
ا ًوأمـا إذا تركنـا جانبـ«:  عنـدما قـالأمحد الريسوين. د. وقد أحسن أ

كالم ومعاركه وتأثرياته؛ فإننا لن نجد إال القول بالتعليل، وممارسة علم ال
وكلام رجعنا إىل الوراء، حيث ينعـدم أو .  التعليل تطبيقيا يف الفقه وأصوله

يتــضاءل علــم الكــالم يف املجــال الفقهــي األصــويل، كلــام وجــدنا التعليــل 
 ...َّمسألة مسلمة

ــل األح ــل ...ًكــام هــو أوال مــسلك القــرآن والــسنةفتعلي ، وقــد عل
، ... بفطرهتم السليمة، وبتلقائية ال تكلف فيها، وال معارض هلـاالصحابة

 املتبوعـون، ثـم ابـتيل ة، ثـم األئمـوسار عىل هذه املحجة البيضاء التـابعون
 .)١(»الناس بعلم الكالم؛ فجاء التعقيد واخلالف واجلدل
~ ~ ~ 

                                 
ُالتـي ذكـرت يف بدايـة اهلـامش (آراء أصـحاب الكتـب ) نظريـة املقاصـد(وقد نقل صـاحب  =

شلبي فقد ذهب إىل أبعد مـن ذلـك، حيـث فـرس التعـارض بـني رأي . ،  وفنَّدها، أما د)قبله
َ يف العقيــدة ورأيــه يف الفقــه وأصــوله بأنــه يف العقيــدة قلــد إمامــه أبــا احلــسن الفخــر الــرازي َّ

شلبي فيه حكم عىل املقاصـد . وصنيع د!. األشعري، ويف الفقه وأصوله قلد إمامه الشافعي
  ـــ  فهـو مل يقبـل تنـاقض الفخـر ٢/٤ يف موافقاتـه،  ـــ  لـشاطبيوالنوايا دون بينة، بخالف ا

الفقـه إىل ذلك بأن الـرازي اضـطر يف أصـول ّحلل  أيضا، ولكنه كان أكثر دقة عندما الرازي
.. أثبـت«ّإثبات التعليل؛ ففرس العلل بمعنى ال ترد عليه إلزامات املخالفني العقدية، حيث  

 .»ِّالعلل التي بمعنى العالمات املعرفة لألحكام خاصة
 . ٢٢٥ ــ  ٢٢٤، ص نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي)١(



 

 

ً لنرتك علم الكالم جانبا، ولننطلق من كون مبـدأ وبعد هذه التوطئة
 بغـض النظـر عـن - ًالتعليل مسلام يف الفقه ويف التأصيل له عنـد اجلمهـور

، فينعقـد هـذا املبحـث األصـويل لدراسـة اخلـالف -ختـرجيهم العقـدي لـه 
 :بينهم من جهة، وبني نفاة القياس والتعليل من جهة أخرى

 :حترير حمل النزاع: ًأوال
أن «مجـاع عـىل إثبـات التعليـل والقـول بــِ  اإلحكى كثري من العلـامء

، ولكنهم أثناء حكـايتهم )١(»الشارع يقصد بالتكليف املصالح عىل اجلملة
ــة ــض لإلمجــاع مــنهم مــن أشــار إىل خمالفــة الظاهري  ومل يكــرتث هبــا يف نق

 .ْ، واألكثر مل يرش إىل خمالفتهم)٢(اإلمجاع
ــى عنــد  سلم بــه حت ــل مــن جهــة الوقــوع م ٌوالــذي يظهــر أن التعلي ــ َُّ

ً، وإن رفـــضوا تـــسميته تعلـــيال، وارتـــضوا تـــسميته أســـبابا الظاهريـــة ً
ــان )٣(ًوأغراضــا، ــشارع ببي  ولكــنهم حيــرصونه يف األحكــام التــي رصح ال

                                 
ب ؛ خمتــرص ابــن احلاجـــ٣١٦، ٣/٢٢٥اإلحكــام لآلمـــدي، : ؛ وانظــر٢/٩٦ املوافقــات، )١(

؛ التحريـر ١٤/١٤٤،  ابـن تيميـة؛ جمموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم٢/٢٣٨ورشحه للعضد، 
ً علام بأنه رد هـذا  ــ  ٣/٦٢؛ اإلهباج، ٢/٧٥٢؛ التحبري، ٣/٣٠٣تيسري التحرير، : ورشحه

البحــر املحــيط،  يف املــسألة ــــ ؛ اإلمجــاع بنــاء عــىل متــسكه بــالرأي العقــدي لعلــامء األشــاعرة
 .١٩، ١٥؛ حجة اهللا البالغة، ص ١/٣١٤؛ رشح الكوكب املنري، ١٢٧، ٥/١٢٤

  ـــ  إال مـن أمجـع العلـامء«:   ونص كالمه ــ ٢٤٤كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :  انظر)٢(
 . ــ»  ...   ــ عىل تعليل األحكام باملصالح ودرء املفاسدال يعتد بقوله من جامدي الظاهرية

ق دائـرة  أثـر يف تـضييولتفـسري التعليـل عنـد ابـن حـزم. ٨/٥٦٣اإلحكام البن حـزم، : انظر) ٣(
 = والظاهريــة، وقــد بــسط ذلــك صــاحب نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام اخلــالف بــني اجلمهــور



 

 

 .)١( عداهاَّسببها والغرض منها، وينفونه عام
 :وعىل هذا يمكن أن يقال

 عىل إثبات التعليـل يف األحكـام التـي نـص الـشارع اتفق العلامء .١
 .عىل علتها وحكمتها واملقصد منها

 واختلفوا فيام عدا املنصوص؛ هل يثبت فيه التعليل؟ .٢
 :األقوال: ًثانيا

 :قوالنلألصوليني يف ذلك 
إثبات التعليل يف األحكام التـي مل يـنص الـشارع عـىل : القول األول

ًعلتها واحلكمة منهـا أيـضا؛ سـواء ظهـر للمجتهـد وجـه احلكمـة فيهـا، أم 
 .)٢(وهذا مذهب مجهور األصوليني. خفيت عليه

                                 
 .٢٤٣ ــ  ٢٤٠، صالشاطبي =
 ـــ ونـص كالمـه يف ٥٨٤، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٨/٥٤٦ام البـن حـزم، اإلحكـ: انظر) ١(

 لغـرض، وال لـسبب ال حلكمـه، معقـب ال يـشاء مـا يفعـل تعـاىل إنـه«:  املوضع قبل األخري
 فيـه ذلـك يـنص مل مـا وأمـا لسبب، أو أراده، غرضلل فعله أنه فقط عليه تعاىل نص ما حاشا
 بـذلك الـواردة النصوص ولوال لسبب، وال لغرض ال شاء كام فعله تعاىل أنه عىل نقطع فإنا
 عـز لـه إن وال كـذا، لـسبب كـذا فعـل تعاىل اهللا إن: يقول أن ملسلم حل ما املواضع بعض يف

 .»}Ã  Â  Á  À  ¿  Ä{ كذا إرادة كذا فعل يف وجل
 للقــايض أيب يعـــىل، ؛ العـــدة٣/٥٣٢كــشف األرسار، :  ورشحــهأصــول البـــزدوي: انظــر) ٢(

؛ اإلحكـــام ٢/٣٢٧؛ املحـــصول للـــرازي، ١٣٢؛ املحـــصول البـــن العـــريب، ص٢/٤٢١
؛ التوضيح ملـتن التنقـيح، ٢/٢٣٨ب ورشح العضد، ؛ خمترص ابن احلاج٣/٣١٦لآلمدي، 

ـــاج، ٢/٦٣ ـــات، ٣/٤١؛ اإلهب ـــيط، ٩٦، ٢/٤؛ املوافق ـــر املح ـــر ؛ التح٥/١٢٢؛ البح ري
ــه ــري،  : ورشحي ــر والتحب ــر، ٣/١٤٢التقري ــسري التحري ــري، ٣/٣٠٣؛ وتي  =؛ ٢/٧١٥؛ التحب



 

 

وهـذا . نفـي التعليـل فـيام عـدا مـا نـص الـشارع عليـه: القول الثـاين
 .  )١(مذهب أهل الظاهر

 :األدلة واملناقشة: ًثاثال
 :أدلة القول األول
، )٢( املثبتون للتعليل بأدلة كثـرية يتعـذر رسدهـا هنـااستدل اجلمهور

 :ولكن يمكن التعبري عنها بدليل جيمعها، وهو االستقراء القطعي
ملــستفادة مــنهام فمــن يتتبــع التعليــل يف الكتــاب والــسنة واألحكــام ا

ٌيصل إىل العلم النظري بأن التعليل ثابت بالنص يف  مجيع األحكـام، سـواء َ
 : ذلك بداللة املطابقة أو التضمن أو االلتزامدل النص عىل

فتتمثل يف األحكام التفصيلية التـي نـص الـشارع : أما داللة املطابقة
ــشاطبي–عــىل تعليلهــا وهــي  ــال ال ــر مــن أن «: -) هـــ٧٩٠ت ( كــام ق أكث

ٌ، وحسبك أنك ال جتد جانبا من جوانـب الفقـه إال وفيـه أحكـام )٣(»حتىص ً
ــىل  ــا ع ــي مبناه ــادات الت ــدمتها العب ــا، ويف مق ــىل تعليله ــشارع ع ــص ال ن

                                 
 .١/٣١٢رشح الكوكب املنري،  =
 .٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٨/٥٦١اإلحكام البن حزم، : انظر) ١(
والقـرآن وسـنة .. «:    ـــ٢/٣٦٢  ـــ  يف مفتـاح دار الـسعادة، ل ابـن القـيماويف هذا املعنـى قـ) ٢(

 مملوآن من تعليل األحكام باحلكم واملصالح وتعليل اخللق هبام والتنبيه عىل  ‘ ،رسول اهللا
 ولو كان هذا يف ،حكام وألجلها خلق تلك األعيانألوجوه احلكم التي ألجلها رشع تلك ا

 ولكنه يزيـد عـىل ألـف موضـع بطـرق ،وضع أو مائتني لسقناهاالقرآن والسنة يف نحو مائة م
 .»...  فتارة؛متنوعة

 .٢/٦املوافقات، ) ٣(
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 .املائدةمن سورة ) ٦( من اآلية رقم )١(
 .البقرةمن سورة ) ١٥٠( من اآلية رقم )٢(
 .من سورة العنكبوت) ٤٥( من اآلية رقم )٣(
 .من سورة طه) ١٤( من اآلية رقم )٤(
 .من سورة التوبة) ١٠٣(رقم  من اآلية )٥(
 .من سورة البقرة) ١٨٣( اآلية رقم )٦(
 .من سورة احلج) ٢٨(و ) ٢٧( من اآليتني رقم )٧(



 

 

ـــه  .ز  ـــاد يفàوقول !  "  #  $  %&  '  )  (   {:  اجله
+   *{)١(. 

 التـي تعلـل بعثـة تتمثـل يف النـصوص العامـة ف:أما داللة التـضمنو
، ...، أو خلـــق الـــساموات واألرض واإلنـــسان واملـــوت واحليـــاةالرســـل

 :ًفاألحكام تدخل ضمنا يف هذا العموم، ومن هذه النصوص
P  O  N  {:  عليهم الـسالم الرسل يف بعثةàقوله  .أ 
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 فتتمثل فيام جاء يف النصوص مـن تـذييل بعـض :أما داللة االلتزامو

                                 
 .احلجمن سورة ) ٣٩( من اآلية رقم )١(
 .النساءمن سورة ) ١٦٥( من اآلية رقم )٢(
 .األنبياءمن سورة ) ١٠٧( من اآلية رقم )٣(
 .هودمن سورة ) ٧( من اآلية رقم )٤(
 .الذارياتمن سورة ) ٥٦( اآلية رقم )٥(
 .ُامللكمن سورة ) ٢( من اآلية رقم )٦(



 

 

؛ ومــن ...رؤوف رحــيم  بأنــه حكــيم،à األحكــام الــرشعية بوصــف اهللا
 :ذلك
 .)١(}à :} Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ðقوله  .أ 
ــــــه و .ب  à: }  Pقول   O   N   M  L       K   J   I  H   G

 R      Q      a  `  _^  ]    \  [  Z  Y    X  W  VU  T   S 
j   i   h  g  f   ed   c  b{)٢(. 

 نفــسه بأنـه حكــيم يلـزم منــه أال تكـون أحكامــه إال à فوصـف اهللا
ًملصلحة؛ ألن ما ال مصلحة فيه يكـون عبثـا ال حكمـة، واهللا ً à منـزه عـن 

 .)٤)(٣(. العبث

                                 
 .من سورة املمتحنة) ١٠( من اآلية رقم )١(
 .من سورة البقرة) ١٤٣( من اآلية رقم )٢(
  .٢/٣٢٨املحصول للرازي، : انظر) ٣(
  ــ  مضمون هـذا الـدليل ولكـن بـصيغة أخـرى قـال ٨/٥٨٠  ــ  يف إحكامه، ناقش ابن حزم) ٤(

 احلكيم بيننا ال يفعل إال لعلة صحيحة، والـسفيه هـو الـذي يفعـل ال لعلـة، فقاسـوا «:  فيها
إن اهللا تعاىل ال يفعل شيئا إال ملصالح عباده، وراموا بـذلك : وقالوارهبم تعاىل عىل أنفسهم، 
َّوتركز كالمه ابتـداء عـىل ذكـر طائفـة مـن اللـوازم العقديـة، ثـم .  »تناإثبات العلل يف الديا

ثم ناقش الدليل مـن ). الفصل يف امللل والنحل(أحال إىل التفصيل يف كتاب عقدي له وهو 
إن أول ضالل هذه املـسألة قياسـهم اهللا «:   ــ٨/٥٨٢ال ــ  يف جهة الصياغة التي ذكرها؛ فق
م بيننا ال يفعل شيئا إال لعلة، فوجب أن يكون احلكيم يإن احلك: تعاىل عىل أنفسهم يف قوهلم

 .وجل كذلك عز
 =، فوجب أهنـم مـشبهون ء باليشءوهم متفقون عىل أن القياس هو تشبيه اليش: قال أبو حممد



 

 

ً نفسه بأنـه رؤوف رحـيم يلـزم منـه أيـضا أال تكـون à ووصف اهللا
أحكامه إال ملصلحة؛ ألنه لو كان فيهـا مـا ال يكـون للعبـد فيـه مـصلحة مل 

 .)١(يكن ذلك رأفة هبم وال رمحة
 :أدلة القول الثاين
ي التعليـل فـيام مل يـرد بـه نـص بأدلـة ن بنفـ القـائلواستدل الظاهريـة

متنوعة؛ بعضها يناسـب مـا نحـن فيـه، وبعـضها ذو صـبغة عقديـة موجـه 
، وأهـم مـا يعنينـا à القائلني بوجوب األصلح عـىل اهللا أصالة إىل املعتزلة

 :منها ما يأيت
 .)٢(}  à: }Â    Á  À  Å  Ä  Ãقوله : الدليل األول 

أخرب تعاىل «: يبني وجه الداللة فيقول) هـ٤٥٨ت (وهاهو ابن حزم
                                 

مـن [  »   }1  32  {: وقد أكذهبم اهللا تعاىل يف ذلـك بقولـهاهللا تعاىل بأنفسهم،  =
 ].من سورة الشورى ) ١١(اآلية رقم 

ومن الواضح أن هذا االعرتاض ال يرد عىل صيغة الدليل يف الصلب؛ ألن الذي يف الصلب 
 . ليس فيه قياس، وإنام هو بيان ملا يلزم من املعنى اللغوي للحكيم

يا يمكن أن يرد عىل الصيغة املذكورة يف الصلب، وهو مبني ثم أورد بعد ذلك اعرتاضا عقد
ٌعلم عليه، وال تشتق منها صفات ،àاهللا عىل أن أسامء  َ وهذه مـسألة عقديـة مبـسوطة يف . َ

؛ رشح ملعـة ١٠/٢٥٤،  ابـن تيميـةجمموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم: كتب العقيدة، فانظر منها
؛ القواعــد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلــسنى ٢٣االعتقــاد للــشيخ حممــد العثيمــني، ص 

 .٨٢؛ أسامء اهللا احلسنى لعبد اهللا الغصن، ص ١١للشيخ حممد العثيمني، ص 
 .٢/٣٢٩املحصول للرازي، : انظر) ١(
 .من سورة األنبياء) ٢٣(اآلية رقم ) ٢(



 

 

َفيها ملي ر وأن أفعاله ال جي،بالفرق بيننا وبينه ؟ وإذا مل حيل لنا أن نـسأله ...ِ
سـباب  فقـد بطلـت األ؟ كان هـذاَمـِل : تعاىل وأفعاله من أحكامهءعن يش
 كـذا اًلبتة إال مـا نـص اهللا تعـاىل عليـه أنـه فعـل أمـرأ وسقطت العلل ،مجلة
 .)١(»جل كذاأل

؛ هلـذا يكررونـه وهذا هو الدليل الرئيس الذي اعتمد عليه الظاهرية
 .ًكثريا

 :ض عىل االستدالل به ما يأيتُومما اعرت
، وحديثنا إنـام àأن النهي يف اآلية عن أفعال اهللا : االعرتاض األول

ُهو عن أحكامه، وفرق بينهام؛ إذ ال يسأل عن أفعالـه وأقوالـه؛ ألنـه لـيس 
، أما البحث عن علل النـصوص فهـو àألحد سلطان بجوار سلطان اهللا 

 .)٢(تعرف للمراد من النصوص واملطلوب فيها
َّ بأن هذا االعرتاض مبني عىل أمرين غري مسلمني:وأجيب ٌّ: 

و هذا .  وأحكامه يف منع السؤالà التفريق بني أفعاله :األمر األول
 :َّغري مسلم، بل حكمهام واحد؛ لوجهني

 داخلة يف أفعالـه؛ ألن أحكامـه نـوع مـن أفعالـه، àأن أحكامه  .١
أنه يفعل ما يريـد، :  أي،)٣(}à :}      Ë  Ê  É  È  Çويعضد هذا قوله 

 .ومن ذلك أنه حيكم بام يريد
                                 

 .٨/٥٦٥اإلحكام البن حزم، ) ١(
 .٤٦٧، فقرة ٣٩٢أليب زهرة، ص) ابن حزم: (انظر) ٢(
 . سورة هودمن) ١٠٧(من اآلية رقم ) ٣(



 

 

أن االعرتاض نفسه فيه ما يدل عىل دخول األحكام يف األفعال؛  .٢
إذ ورد فيه التسوية بني األقوال واألفعال يف املنع من الـسؤال عـنهام، ومـن 

سوغ املعــرتض -املعلــوم أن النــصوص الــرشعية املثبتــة لألحكــام  ُ التــي ي ُ ِّ ــ ُ
، وإذا كانـت األحكـام مـن أقوالـه à  هي من أقوالـه-للها َالسؤال عن ع

ُوالسؤال عـن أقوالـه ممنـوع فيـدخل يف ذلـك املنـع الـسؤال عـن األحكـام 
 .ًأيضا

 القول بأن البحث عن علـل النـصوص إنـام هـو تعـرف :األمر الثاين
ف ّهذا القـول غـري مـسلم لوجـود الفـرق بيـنهام؛ إذ تعـر... عىل املراد منها
نص درجة، وتعليله درجة ثانية؛ فالدرجة األوىل عمـل بداللـة املراد من ال

الــنص الــرشعي فحــسب، والثانيــة جتــاوز اللفــظ إىل معقولــه، مــن خــالل 
َاستنباط علته، ومن ثم تعدية حكمه إىل فروع أخر مل تشملها داللة اللفظ،  َ ُ

 .)١(والدرجة األوىل هي املطلوبة، أما الثانية فهي املمنوعة
 .)٢(اجلواب يتضح ضعف االعرتاض املذكوروبناء عىل هذا 

                                 
 .٢٤٦ ــ ٢٤٥، ص نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي: انظر يف هذا اجلواب) ١(
طائفة مـن ُ وهذا يعيد بنا الذاكرة إىل التوطئة التي ذكرت بني يدي هذا املبحث، التي قال فيها )٢(

 بمنع التعليل يف العقيدة وجوازه يف الفقه، إذ دفع بعضهم ــ ومنهم األستاذ أبو زهـرة العلامء
َبأن منَع التعليل يف العقيدة لكونه سؤال عن :  ــ هذا  التناقض ٣٩٢، ص ابن حزم: يف كتابه َ ْ

 !، وجوازه يف الفقه لكونه سؤال عن أحكامهàأفعال اهللا 
 .وقد اتضح من خالل اجلواب املذكور يف الصلب عدم الفرق بني األفعال واألحكام



 

 

  :االعرتاض الثاين
هذه اآلية خارجة عن حمل النزاع؛ فاجلمهور يقولون بموجبها لكنها 
ال تفيد خمالفيهم؛ ألن الذي يدل عليه اللفظ، ويشهد له السياق، وتفـرسه 
أن : َآيــات كثــرية أخــر، وتــضافرت عليــه كلمــة مجــع غفــري مــن املفــرسين

ــهà الــسؤال املنفــي عــن اهللا ــراد ب املــساءلة واملحاســبة :  واملثبــت لغــريه ي
واملناقشة، وهذا السؤال املنفي متفـق عليـه، ولكـن ال يـدخل فيـه الـسؤال 

 : والبحث يف علل األحكام، وبيان ذلك
 التي انطلقـت مـن داللـة اللفـظ واسـتفادت من أقوال املفرسين •

 ):هـ٩٨٢ت (من السياق قول أيب السعود
»}Ã  Â    Á  À {: استئناف ببيان أنه تعـاىل لقـوة عظمتـه وعـزة 

 ويـسأله عـام ،يناقـشهسلطانه القاهر بحيـث لـيس ألحـد مـن خملوقاتـه أن 
 أي العبـاد )هـم( و.ثر بيان أن ليس له رشيك يف اإلهليـة إ،يفعل من أفعاله

 . ألهنم مملوكـون لـه تعـاىل مـستعبدون؛اًوقطمري اًيسألون عام يفعلون نقري
 .)١(»ففيه وعيد للكفرة

َومن أقواهلم التي استفادت أيضا من آيات أخر يف تأكيد املعنـى  • ً
 ):هـ٧٧٤ت (قول ابن كثري

»} Å  Ä  Ã  Â    Á  À {:الـذي ال معقـب  أي هو احلاكم 
ه وحكمته لو لعظمته وجالله وكربيائه وع؛وال يعرتض عليه أحد، حلكمه

                                 
 .٦/٦٢، تفسري أيب السعود) ١(



 

 

:  كقوله،أي وهو سائل خلقه عام يعملون }Å  Ä{، وعدله ولطفه
: à وهـــذا كقولـــه ،)١(}'   )  (  *  +           , &  {
}Î  Í  Ì  Ë  Ê{)٣(»)٢(   . 

وهـو : إذا علم هذا فاآلية مل تتكلم عن التعليل الذي هو حمل النـزاع
 َّمَمـن ثـ هذه األحكام والبحث يف علل األحكام واحلكمة منها بقصد فهم

َ تكون خارج حمل ٍ، وحينئذ...امتثاهلا عن بينة، وتعدية ما يمكن تعديته هبا
 .النزاع

 همُوأمـر ،‘  النبـي سؤاهلم عن الناس تعاىل اهللا ُهني«: الدليل الثاين
فلو كان املراد من النص غري  فقط، به يأمرهم مما يفهمون ما عىل االقتصار
 مـن عـواِنُم فلـام ويتعلمـوا، ليتبينـوا ا،ًالزمـ هلـم الـسؤال لكان منهما سمع 
 .)٤(»فقط به علمواُأ ما هملزم إنام أهنم أيقنا السؤال

 النهـي عـن الـسؤال :ويمكن االعرتاض عىل هـذا الـدليل بـأن يقـال
موجه إىل من يريد النص احلريف التفصييل لدقائق األحكام، ممـا ينـتج  عنـه 
ًاإللــزام بكيفيــات معينــة، بعــد أن كــان األمــر واســعا، ومرتوكــا الجتهــاد  ً

 .  )٥( عند التطبيق، وهذا املعنى هو ما تدل عليه نصوص النهياملكلفني
                                 

 . من سورة احلجر) ٩٣(و) ٩٢(آليتان  ا)١(
 ).   املؤمنون(من سورة ) ٨٨( من اآلية رقم )٢(
  ؛١٦/٢٤٧، الطـربيتفـسري : َفـسري األخـر؛ و انظر من كتـب الت٥/٢٣١٢، تفسري ابن كثري) ٣(

 .١٤/١٨٩، القرطبيتفسري 
 .٨/٥٧٢اإلحكام البن حزم، ) ٤(
ــــه )٥(  =~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  à :}  ®  ¬  «  ª كقول



 

 

ُأما النظر يف لفظ الشارع واستنباط احلكم منه، والبحث عام يـساعد 
ــيس يف ــاين، فل ــل واملع ــه مــن احلكــم والعل ــة تطبيق ــكِيف فهمــه وطريق   تل

يل النصوص ما يمنع منه ألبتة، بل عىل العكس، إذ السكوت عـن التفاصـ
ًالدقيقة يفهم منه ضمنا احلث عىل االجتهاد يف استنباطها مـن النـصوص؛ 

 أنفـسهم، وهذا يتنـاىف مـع مـنهج الظاهريـة! منطوقها ومفهومها ومعقوهلا
ً الذين يتعاملون مع النصوص تعامال حرفيا؛ وهبذا ينقلب الـدليل علـيهم 

 !ال هلم
 ! يف العلل إنام هو بعد انقطاع الوحيثم إن بحث املجتهدين

ما يف القرآن من النهي عن القول بالعلـل يف أحكـام  :الدليل الثالث
                                 

= µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯¶  ¹   ̧   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º
 Ä  Ã  Â{ ]  وقـصة ذبـح بنـي  ]املائدةمن سورة ) ١٠٢(و ) ١٠١(اآليتان رقم ،

 سـعد بـن أيب ، وحديث] من سورة البقرة ٧٣ إىل ٦٧اآليات من [  للبقرة املشهورة إرسائيل
ِإن أعظم املسلمني جرما من سـأل عـن يشء مل حيـرم فحـرم مـن أجـل : (مرفوعا ô صوقا ْ ْ ُ ْ ْ َُ َِ َِ ِّ ْ َّ َ َ َ ً ْ ْ ََ َ َ ُْ َ َُّ َ َ ْْ ٍ ْ َ َ ِ ِ

ِمسألته ِ َ َ ْ  باب ما يكره مـن كثـرة ،عتصام بالكتاب والسنةاب اال كت بلفظه،خرجه البخاري) [َ
 بـاب ، الفـضائلبنحـوه، كتـابمسلم ؛ و٦٨٥٩، ح٦/٢٦٥٨، السؤال وتكلف ما ال يعنيه

، وحـديث  ]٢٣٥٨،  ح ٤/١٨٣١، ... عـام ال رضورة إليـه وترك إكثـار سـؤاله ‘  توقريه
َقال tرة أيب هري َخطبنَا( :َ َ ُرسـول َ ُ َفقـال ‘  اهللاَِّ َ َ َأهيـ: َ ُّ اس اَ ْقـد ُالنـَّ َفـرض َ َ ُعلـيكم اهللاَُّ َ ُ ْ َ َّاحلـج َ َ ْ 
ُّفحجوا ُ َفقال. َ َ ٌرجل َ ُ َّأكل َ ُ ٍعام َ َرسول َيا َ ُ َفسكت ؟اهللاَِّ َ َ َ َّحتى َ َقاهلا َ َ ًثالثا َ َفقال ،ََ َ ُرسول َ ُ ْلو :‘ اهللاَِّ َ َ 
ُقلت ْ ْنعم ُ َ ْلوجبت َ َ َ َ ََوملا َ ْاستطعتم َ ُْ َْ َّثم  ــ  َ َقال ُ ُذر  ــ  َ ْتركتكم َما ِوينَ َُ ُْ َفـإنام َ َّ ِ َهلـك َ َ ْمـن َ َكـان َ ْقـبلكم َ ُ َ َْ 
ِبكثرة َ ْ َ ْسؤاهلم ِ ُِِ ْواختالفهم َ ِ ِ َِ ْ َعىل َ ْأنبيائهم َ ِ ِ َ ِ ْ َفإذا َ ْأمرتكم َِ ْ َُ ُ َبيش َ ُفأتوا ٍءِ ْ ُمنْه َ ْاسـتطعتم َما ِ ُْ َْ َوإذا َ ِ ْهنيـتكم َ َُ ُ ْ َ 
ْعن ُفدعوه ٍءَيش َ ُ َ ِبـاب فـرض احلـج مـرة يفاحلـج، أخرجه مسلم بلفظـه، كتـاب ). [ َ ً َّ َ َ ِّْ ْ ِ العمـرَِ ْ ُ ْ ،
  ].١٣٣٧، ح ٢/٩٧٥



 

 

 .à اهللا
َّ ومثل لـه )١(ً فصال مستقال) هـ٤٥٨ت (هذا الدليل عقد له ابن حزم

ٍّبجملة من النصوص، وعقب كل نـص بوجـه الداللـة منـه، وحاصـل مـا  َّ َّ
 : ذكره

̈   ©  ª  {  .أ   §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~
º  ¹  ̧   ¶µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «{)٢( . 

نـه ال بـد مـن  أل؛ٌ تعاىل ضـاللِهِ مرادِ عن علةَأخرب تعاىل أن البحث«
ا عن البحث عن املعنى املراد، وهذا خطـأ ال ًهذا، أو من أن تكون اآلية هني

 .)٣(» فصح القول الثاين رضورة وال بد...يقوله مسلم
: ا عن إبليس إذ عىص وأبى السجود أنه قالً حاكيàوقال اهللا  .ب 

}2  1  0   /  .  -  ,  +  *  ) {)٤(. 
ذا النص البني أن تعليل أوامر اهللا تعاىل معـصية، وأن ا هبًفصح يقين«
به يف عاملنا هذا القياس، وهو قياس إبلـيس عـىل أن تعاىل  اهللا َِيصُأول ما ع

 مــن  خــري منــه، إذ إبلــيس مــن نــار وآدم؛ ألنــه ســاقط عنــهالــسجود آلدم
 .)٥(»طني

                                 
 .٥٧٥  ــ  ٨/٥٧٣وذلك يف إحكامه، ) ١(
 .من سورة املائدة) ١٠١( اآلية رقم )٢(
 .٨/٥٧٣اإلحكام البن حزم، ) ٣(
 .من سورة األعراف) ١٢( من اآلية رقم )٤(
 .٨/٥٧٤اإلحكام البن حزم، ) ٥(



 

 

ا عن قوم من أهل االستخفاف أهنم قـالوا إذا ً حاكيà وقال اهللا .ج 
 .)١(}k  j  i   h  g  f{: أمروا بالصدقة

لو أراد اهللا تعاىل إطعـام : هنم قالوا أل؛فهذا إنكار منه تعاىل للتعليل«
 .طعمهم دون أن يكلفنا نحن إطعامهمهؤالء أل

 وإنـام  من أوامره،ءوهذا نص ال خفاء به، عىل أنه ال جيوز تعليل يش
 .)٢(»يلزم فيها االنقياد فقط وقبوهلا عىل ظاهرها

_  `  à :}  f   e  d  c  b  aوقال  .د 
hg{)٣(. 
مـن الـدين، وال أن يقـول ء نه ال حيل التعليل يف يشأهذه آية كافية «
َمل: قائل  .)٤(»؟ حرم هذا وأحل هذاِ

 :ويمكن االعرتاض عىل هذا الدليل بأن يقال
َالدليل عقد هلا ابن حزماآليات املذكورة يف هذا  َ ًفصال ) هـ٤٥٨ت (َ

 à: }  Ã  Â    Á  À وهو قوله – مستقال، لتأكيد الدليل األول الرئيس 
Å  Ä{– وذلــك بــذكر مجلــة مــن اآليــات التــي مــن جــنس الــدليل 
ــش ــذا األول ؛ وي ــة ه ــه مــن أمثل ــدليل األول وجعل ــه أعــاد ال ــذلك أن هد ل

                                 
 ).يس(من سورة ) ٤٧( من اآلية رقم )١(
 .٨/٥٧٤اإلحكام البن حزم، ) ٢(
 .من سورة البقرة) ٢٦( من اآلية رقم )٣(
 .٨/٥٧٥اإلحكام البن حزم، ) ٤(



 

 

الفصل؛ هلذا فإن ما ورد من مناقشة للـدليل األول يمكـن أن تـرد هنـا؛ إذ 
مجيع األمثلة املذكورة هنـا إنـام متنـع مـن الـسؤال الـذي يقـصد املكلـف بـه 
االعرتاض عىل التكليف؛ بسب عدم القناعـة بمـسوغه، وهـذا ال شـك يف 

ج عن حمل النزاع؛ ألن احلديث هنا عن البحث يف العلل منعه، ولكنه خار
التي من خالهلا يفهم املكلف كيفية االمتثـال؛ بـل هـي يف الغالـب توسـيع 
لدائرة االمتثال، من خالل العمل بـالنص يف األصـل، وتعديتـه بالعلـة إىل 

 .مجيع الفروع التي يمكن أن تتجدد إىل قيام الساعة
 

 :الرتجيح: ًرابعا
ا املبحـث إمجـاع األصـوليني عـىل أن األحكـام الــرشعية ثبـت يف هـذ

معللة بتحقيق املصالح يف اجلملة، أما يف التفصيل فقد تظهر هذه املـصالح 
واحلكم، وقد ختفى، وهذا الظهور خيتلف باختالف مستنده، ومدى قناعة 

 : هبذا املستنداملجتهدين
هم من جيعل األصل عدم التعليل، ومن ثم يمنعه فيام عدا ما فمن •

 .ورد النص الرصيح به
ومنهم من جيعل األصل هو التعليل، ومن ثم يثبته بام دون ذلك  •

من األدلة، وإال توقف يف حتديد احلكمـة واملـصلحة منـه، مـع إقـراره بأنـه 
 .البد أن تكون هناك حكمة، ولكنها خفيت عليه

ليل األحكام حمل وفاق بني األصوليني فهذا األمـر وإذا كان مبدأ تع
ًبحد ذاته يعنينا كثريا يف هذا البحـث؛ إذ يقـود إىل االطمئنـان بـأن مقاصـد 



 

 

ٍالرشيعة مبنية عىل أساس جممع عليه من جهة املبدأ ُ ٍ . 
ثم نأيت بعد ذلك إىل مدى توسيع دائرة هذا املبدأ بحيث يشمل مجيع 

 العلـل املنــصوصة؛ ومـن خـالل عــرض األحكـام أصـالة، أو يقتــرص عـىل
ظهـر ياألدلة واملناقشة ثبت أن التعليل يشمل مجيع األحكام أصالة، وما مل 

 .ًهذه املصالح يف الدنيا فسيظهر يف اآلخرة حتاممن لنا 
وإذا «): هـ٧٩٠ت (ولقوة ظهور هذا الرأي قال فيه اإلمام الشاطبي

ًدل االستقراء عىل هذا، وكـان يف مثـل هـذه القـضية مفيـدا للعلـم، فـنحن 
قـد وكان قبل ذلـك . )١(»نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الرشيعة

 .ٍغ ألحد املنازعة يف مدلولهبني أن هذا االستقراء ال يسو
ومـا أبعـد عـن « ):هــ٧٤٧ت ( األصـغركام قال فيـه صـدر الـرشيعة

 علـيهم الـصالة إهنا غري معللـة هبـا؛ فـإن بعثـة األنبيـاء: احلق قول من قال
 املعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل ِوالسالم الهتداء اخللق، وإظهار

 .    )٢( »...فقد أنكر النبوة
فبطـل «: نفسه أقر به ضمنا عندما قـال) هـ٤٥٨ت (بل إن ابن حزم

وصـح بالـرضورة أنـه اده، ًإن اهللا تعاىل ال يفعل شيئا إال ملـصالح عبـ: قوله
، ولفساد ما شاء، ولنفع من شاء، ولرض مـن يفعل ما يشاء لصالح ما شاء

ْشـــاء، لـــيس ههنـــا يشء يوجـــب إصـــالح مـــن صـــلح، وال إفـــساد مـــن  َْ َ

                                 
 .٢/٥املوافقات، ) ١(
 .٢/٦٣التلويح، ) ٢(



 

 

 .  )١(»...أفسد،
إن هذه املصالح إذا أطلقت ومل : وبناء عىل هذا النقل يمكن أن يقال
 . ون حمل وفاق أيضاتقيد بكوهنا للعباد فإن التعليل هبا يك

أما تقييدها بكوهنـا ملـصالح العبـاد خاصـة فـسيأيت إثباتـه يف مطلـب 
 .)٢(مستقل
 

~ ~ ~

                                 
 .٨/٥٨٤اإلحكام البن حزم، ) ١(
 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأوذلك يف املبحث الثالث من الفصل التايل، ص) ٢(



 

 







من املوضوعات احلادثة التي ... موضوع دليلية املقاصد أو حجيتها

 كانوا غـافلني عـن مل ترد يف الكتب األصولية املتقدمة؛ فهل يعني هذا أهنم
 هذا الدليل؟

ال خيفى عىل أي دارس لعلم أصول الفقـه أن املرتكـز الـذي تنطلـق 
ــدليل  ــدائرة التــي يتحــرك فيهــا هــي ال ــع مباحــث هــذا العلــم وال منــه مجي

ًســواء كــان ذلــك مــن جهــة حجيتــه أم داللتــه، أم ثمرتــه، أم  ()١(الــرشعي
صادر األصلية هلذا العلم ولكن عند تتبع مباحث األدلة يف امل). ِاملستثمر له

 !ال جتد من بينها دليل املقاصد الرشعية
 التـي –ويف اجلانب املقابل عند التأمـل يف مبحـث رشوط االجتهـاد 

ُ يلحـظ أهنـا -هي مظنة لذكر األدلة التي ال يتحقق االجتهاد إال بإدراكهـا 
ــشارع ومقاصــده  ــيس، أال وهــو فهــم املجتهــد ملــراد ال ٍتــؤول إىل رشط رئ ُ َ

، وقد جاء الترصيح بذلك عند بعض األصـوليني، يف مقـدمتهم )٢(اياتهوغ
ً أيـضا بأنـه قـل أن يـورد مقـصدا ، كام متيز الـشاطبي)هـ٧٩٠ت (الشاطبي َّ

                                 
وقد سبق توثيق ذلك عند التوطئـة للفـصل الرابـع مـن البـاب . وهذا قول مجهور األصوليني )١(

 . ٢٣٣األول، ص
، كـام سـيأيت توضـيح ذلـك عنـد ٢٤٣وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف متهيد هـذا البـاب، ص) ٢(

 .٤٤٥احلديث عن  صفات املجتهد املثبت للمقاصد يف املبحث اآليت، ص



 

 

، مما يعنـي حجيـة ذلـك )١(إال ويقرنه بالدليل الذي ينهض بحجيته رشعيا 
والتـي يف (املقصد، هذا فـضال عـن حديثـه املـسهب عـن كليـات الـرشيعة 

 ...)٢(، وأمهيتها يف بناء االجتهاد عليها)مقدمتها املقاصد الرشعية
فعند تتبع مباحث األدلة يف املصادر األصلية هلذا العلـم ال جتـد مـن 

 املقاصد الرشعية؟بينها دليل 
 أيعني هذا أهنم ال يرون حجيتها؟

ًأم أهنا حجة عندهم ولكن ليس أصالة وإنام تبعا ملستندها، فاحلجية 
 حينئذ للمستند؟ 

ــث األدلــة،  ــة املقاصــد يف مباح ــاهلم حلجي ــق بــني إغف ــف نوف وكي
 وإبرازهم للمقاصد عند احلديث عن رشوط االجتهاد؟

ة مـن خـالل اختيـار بعـض يمكن تلمس اجلـواب عـن هـذه األسـئل
نصوص األقدمني واملعارصين؛ لتـشكل قاعـدة يمكـن االنطـالق منهـا يف 

 :بيان وجهة نظر الباحث يف حكم االحتجاج باملقاصد
 عـن اإلمـام الـشافعي) هــ٤٧٨ت ( اجلـوينينقل إمـام احلـرمني .١

ـــ٢٠٤ت( ــرشيعة )ه ــات ال ــا كلي ــر منه ــة، وذك ــب األدل ــه يف ترتي ، منهج
ذكر الشافعي «: ال، وجعلها مقدمة عىل القياس، حيث قومصاحلها العامة

ًترتيبا حسنا فقال) الرسالة(يف  ِإذا وقعت واقعة فأحوج امل: ً جتهد إىل طلب ُ

                                 
 .٩٦، ص قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي: انظر) ١(
 . وما بعدها٣/٣املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

ُفينظ: احلكم فيها ً  أوال يف نصوص الكتـاب، فـإن وجـد مـسلًكا داال عـىل ُرَ
احلكم فهو املراد، وإن أعـوزه انحـدر إىل نـصوص األخبـار املتـواترة، فـإن 

 ...وجده وإال انحط إىل أخبار اآلحاد
ــال[ ــدرجات مل خيــض يف :] إىل أن ق دم املطلــوب يف هــذه ال ــإن ع ِف ــ ُ

ــة ــات الــرشع ومــصاحلها العام ــه ينظــر يف كلي وعــد . القيــاس بعــد، ولكن
فـإن نفيـه خيـرم قاعـدة  من هـذا الفـن إجيـاب القـصاص باملثقـل، الشافعي
 .  )١(»...الزجر

 بكليـات الـرشيعة فهـذا النقـل يـدل عـىل احتجـاج اإلمـام الـشافعي
إذا مل يرد النص، وأهنا مقدمة ) يةالتي هي املقاصد الكل (ومصاحلها العامة

عـىل القيـاس، وقـد وضـح ذلـك باملثـال وهـو القتـل باملثقـل، فلـو مل جيـب 
الختـذ املثقـل وسـيلة : القصاص به؛ لعدم وجـود آلـة القتـل وهـي املحـدد

للهروب من القصاص، ومل حتصل قاعدة الزجر التي هي مقصود الشارع 
                                 

وقد بحثت عن هذا النقل يف الرسـالة التـي بـني .  وما بعدها١٥٠٣، فقرة ٢/٨٧٤الربهان، ) ١(
ولكن مل أجـده، فلعلـه يف الرسـالة القديمـة، أو يف ) وهي اجلديدة التي ألفها يف مرص(أيدينا 

كـان ينقـل بـاملعنى،  ـــ  فـيام يظهـر  ــ  اة أن إمام احلرمنياجلديدة ولكن بلفظ مغاير، مع مراع
ألخبـار ، ومما يدل عـىل ذلـك أنـه عـرب باباإلضافة إىل ما يفهمه هو من منهج اإلمام الشافعي

 الذي كـان يعـرب عـن الـسنة املتواترة واآلحاد، ومها مصطلحان حادثان بعد اإلمام الشافعي
 عــن العامــة، والــسنة التــي رويــت مــن طريــق املتــواترة واآلحــاد بالــسنة التــي نقلهــا العامــة

ــراد، باإلضــافة إىل مجلــة مــن مــصطلحات القيــاس التفــصيلية كاإلخالــة واملناســبة اال نف
كام أن هذا النقل جاء يف كتـب أخـرى ولكـن بلفـظ مغـاير، منهـا البحـر املحـيط، ... والشبه

٦/٢٢٩. 



 

 

 .)١( حفظ النفسمن القصاص، ومن ثم تفوت مصلحة رضورية وهي
 ...«: -ً عرضـا –) هــ٤٧٨ت ( اجلـوينيكام قـال إمـام احلـرمني .٢

ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامـر والنـواهي فلـيس عـىل بـصرية يف 
 .)٢(»وضع الرشيعة

هذا تنبيه ألمهيـة فهـم املقاصـد اجلزئيـة لألحكـام، إذ بـدوهنا ال ويف 
يكون اإلنسان ذا بـصرية يف وضـع الـرشيعة، ومـن ثـم ال يكـون مـن أهـل 

 .)٣(االجتهاد
                                 

ـــ وانظـــر ـــــ  يف مزيـــد إيـــضاح لتقـــديم القاعـــدة الكليـــة الـــرضورية عـــىل القيـــاس ) ١( :  إىلـ ــ
 .٩٠٦رة ، فق٢/٦٠٤الربهان،

 .٢٠٥، فقرة ١/٢٠٦الربهان، ) ٢(
، ٢/٧٢١ يف الربهـان،  ـــ ؛ فإنـه أفـرد  اجلـوينيويضاف إىل هذين النقلني عن إمـام احلـرمني) ٣(

: ، بدأ بذكر اخلالف فيـه وتعريفـه، فقـال)االستدالل(امه  وما بعدها ــ  مبحثا س١١٢٧فقرة 
 وهــو معنـى مـشعر بــاحلكم .ئمــة اخلائـضون يف االسـتدالل املعتـربون واألاختلـف العلـامء«

  والتعليـل املنـصوب. من غري وجدان أصل متفق عليـه،مناسب له فيام يقتضيه الفكر العقيل
 .»جار فيه

ًوما ذكره يف هذا املبحث له تعلق قوي بحجية املقاصد الكلية، كام أن له تعلقا أقوى بحجيـة 
  ــ  ولشدة التقارب بينهام ذهب الزركيش. املصلحة املرسلة، أو ما يسمى باالستدالل املرسل

هـو ذاتـه مـا يـسميه ) االستدالل( بـِ مام احلرمني إىل أن ما سامه إ ــ  ٦/٧٦يف البحر املحيط، 
 يف إرشـاد  ـــ  وتابعـه عـىل ذلـك الـشوكاين... غريه باالستدالل املرسل، أو املصلحة املرسلة

 .  ــ٢/٢٦٤الفحول، 
، )االسـتدالل( بــِ داخـل فـيام سـامه إمـام احلـرمني) دالل املرسـلاالسـت(ومما ال شك فيـه أن 

االسـتدالل (والـذي يعنينـا هنـا أن بـني . ولكن هل مهـا يشء واحـد؟ هـذا حيتـاج إىل إثبـات
ً، تقاربا قويا، كام أن بينهام وبني حجية مقاصـد الـرشيعة تقاربـا)االستدالل(و) املرسل  =  قويـا ً 



 

 

وص كثـرية تؤكـد نـص) هــ٧٢٨ت (ولشيخ اإلسالم ابـن تيميـة .٣
فمـن فهـم حكمـة «: أمهية املقاصد للمجتهد، مـن أخـرصها وأدقهـا قولـه

 .)١(» الشارع منهم كان هو الفقيه حقا
فــالفهم العميــق ملقاصــد الــرشيعة هــو الفقــه احلقيقــي؛ ألنــه جيعــل 

 .االجتهاد أقرب إىل مراد الشارع ومقصوده
 رشوط املجتهـدلـ) هــ٧٥٦ت ( الـسبكيوعند ذكـر تقـي الـدين .٤

 :ختمها بقوله
بع ملقاصد الرشيعة مـا يكـسبه تالثالث أن يكون له من املامرسة والت«

 له يف ذلك ًقوة يفهم منها مراد الرشع من ذلك وما يناسب أن يكون حكام
 .ن مل يرصح بهاملحل وإ
ا ًكـِلَكام أن من عـارش م:] ثم وضح هذا الرشط بمثال مهم قال فيه[

 يغلـب :ئل عن رأيه يف القضية الفالنيةُ إذا س،ومارس أحواله وخرب أموره
 ومـا ، لكـن بمعرفتـه بأخالقـه،عىل ظنه ما يقوله فيها وإن مل يـرصح لـه بـه

  . )٢(»يناسبها من تلك القضية
لدربة عىل االجتهاد واملامرسة له وتتبع مقاصد وهذا النص يفيد أن ا

ًالرشع توسـع املـدارك، وتعطـي املجتهـد ثقـة واطمئنانـا بـصحة اجتهـاده؛ 
                                 

 .  وهذا ما سيأيت توضيحه عند حترير حكم االستدالل باملقاصد. ًأيضا =
، ٣٥٤، ١١/٣٤٤،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شيخ اإلسـالم: ، و انظر٣٥١بيان الدليل، ص ) ١(

٢٠/٥٨٣، ١٩/٢٠٣ . 
 .١/٨اإلهباج، ) ٢(



 

 

ًالنسجامه مع مقاصد الرشع، وبدون ذلك يبقـى مـرتددا وغـري قـادر عـىل 
 .إصدار الفتوى واالجتهاد

ــشاطبي .٥ ــا ال ـــ٧٩٠ت (أم ــاد يف ) ه ــرص رشوط االجته ــد اخت فق
ًرشطني، بـل جعـل الثـاين كاخلـادم لـألول، ممـا يعنـي أن لالجتهـاد رشطـا 

 اتصف ملن االجتهاد درجة حتصل إنام«: ًرئيسا وهو فهم املقاصد؛ فمام قال
 مـن الـتمكن ينوالثـا ،كامهلـا عـىل الـرشيعة مقاصـد فهم أحدمها :بوصفني
 . فيها فهمه عىل ًبناء االستنباط
 األول كـان وإنـام... لألول كاخلادم فهو الثاين وأما :]إىل أن قال[...

 .)١(»وسيلة والثاين املقصود ألنه ؛املرتبة هذه بلوغ يف السبب هو
ــدمني ــصوص املتق ــن ن ــة م ــذه مجل ــول االه ــد ح ــتدالل باملقاص ، س

ُأرصحهــا مــا أفــاده إمــام احلــرمني َ مــن أن مــن مــنهج اإلمــام ) هـــ٤٧٨ت (َ
االحتجــاج بكليــات الــرشيعة : يف ترتيــب األدلــة)  هـــ٢٠٤ت (الــشافعي

إذا مل يرد النص، وأهنا مقدمة ) التي هي املقاصد الكلية (ومصاحلها العامة
 .عىل القياس

ًومل تذهب النقول األخر بعيدا عـن هـذا املعنـى؛ ألهنـا جعلـت فهـم  ُ َ
املقاصـــد آكـــد رشوط االجتهـــاد، وال يتحقـــق هـــذا الـــرشط إال باإلملـــام 

 ...َط األخر، التي يف مقدمتها األدلة، كالكتاب والسنة واإلمجاعبالرشو
 :أما املعارصون، فقد تناولوا دليلية املقاصد بطريقة أخرى

                                 
 .٢/٧٦املوافقات، ) ١(



 

 

نــاء األحكـام الــرشعية عــىل ًإذ مـنهم مــن ذهـب بعيــدا، وأجـاز ب •
 وهذا القول سيأيت التعرض لـه –  النصوصًمطلقا وتقديمها عىلاملقاصد 

 .)١(-) حكم تقديم املقصد الكيل عىل داللة اللفظوهو (يف املطلب القادم 
ومـنهم مـن أجـاز بنـاء احلكـم عليهـا رصاحـة، ولكـن إذا مل يـرد  •

النص، وكثري من هؤالء جعل ذلك مـن االحتجـاج باالستـصالح، أو مـا 
 .)٢(يسمى باملصلحة املرسلة
قــد تتبــع موضــوع االجتهــاد ؛ فمجــال الــدين عطيــة. ومــن هــؤالء د

املقاصدي يف كتابات بعض املعارصين، ومل جيد فيها ما يقـوى عـىل إثبـات 
دليل جديد خيرج عام ذكره األصوليون يف حجية االستصالح، حيث قـال 

أن هذا البحـث اجلـاد يفتقـد اآلليـات : واخلالصة«: يف هناية بحثه للمسألة

                                 
 ).١( ، هامش ٢٩٥وذلك ص ) ١(
؛ وانظـر أيـضا ٤١مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـه، ص : ؛ فانظرويف مقدمة هؤالء ابن عاشور) ٢(

؛ نظريـة ٤٥؛ مقاصد الرشيعة اإلسـالمية لعـالل الفـايس، ص ٣١٤، ٣١٣، ٢٤٥، ٦٦: فيه
؛ حمـارضات ٣٦٠، ٣٥١، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢١٩، ٨٠، ٣٠، ص املقاصد عند اإلمام الـشاطبي

، ؛ قواعد املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي٩٩، ص وينأمحد الريس. د. ِيف مقاصد الرشيعة لـ أ
نــور الــدين خمتــار اخلــادمي، . د. ِ؛ االجتهــاد املقاصــدي لـــ أ١١٩، ١٠٩، ١٠٦، ٧٠ص 
، ٥٥٠ص مسفر القحطاين، . ؛ منهج استنباط أحكام النوازل لـِ د١٠٣، ٤٧،١٠١، ٤٢ص
؛ مقاصد الرشيعة بأبعاد جديدة، لــِ ٥٧، ٤٢؛ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص ٥٦٣
؛ مقدمة يف علم ١٩٧، ١٨٥؛ نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، ص ٢٣٧عبد املجيد النجار، . د

عبد الوهاب أبو سـليامن، . د. ِ؛ املعامالت املالية لـ أ١٧سعد الشثري، . مقاصد الرشيعة لـِ د
 .٢٠ص 



 

 

تهاديـة، ولكنـه خطـوة عـىل الواضحة الستخدام املقاصد يف العمليـة االج
 .الطريق عىل أي حال

ال .. ونخلص إىل أن االجتهاد املقاصـدي بالـصورة التـي عرضـناها
فـــام هـــي يف احلقيقـــة إال املـــصلحة املرســـلة أو تـــستحق هـــذا املـــصطلح، 

االستصالح، كدليل رشعي تكلم فيه األصوليون منـذ القـدم، ومـا عملنـا 
 .  )١(»ليهفيه إال التطوير ملا كتبوا والبناء ع

 هو ما يمكن أن حتمـل عليـه نـصوص - يف اجلملة –واالجتاه الثاين 
 املذكورة  وهو ما تؤيده األدلة، ولكـن املقـام حيتـاج إىل تفـصيل، املتقدمني

 :عىل النحو اآليت

 :ُيمكن حترير حكم االستدالل باملقاصد بأن يقال
 – باتفـاق –ملقصد الرشعي كاحلكم الرشعي؛ فكام أنـه ال جيـوز إن ا

وصف احلكـم بأنـه رشعـي أو إضـافته للـشارع إال بـدليل، فكـذلك املقـصد 
ُّالرشعي؛ ألنه بدون الدليل يف كل منهام يكون ذلك من التقول عـىل اهللا بغـري 

à :}  [  Z  Y  X  W   V علم، وهـذا مـن أعظـم البغـي ؛ قـال اهللا
  ^  ]  \g f  e  d  c  b  a`      _{)٢(. 

ــدليل يف  ــل فهــذا ال وإذا كانــت املقاصــد الــرشعية البــد هلــا مــن دلي
                                 

: وحيسن التنبيه هنا مـن خـالل عنـوان هـذا الكتـاب. ١٩٧نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، ص ) ١(
ًأن املؤلف معني بتفعيـل املقاصـد يف االجتهـاد، ومـع ذلـك ال يراهـا دلـيال خيـرج عـام ذكـره  ٌّ

 . األصوليون يف االستصالح
 .من سورة األنعام) ١٤٤(اآلية رقم   من )٢(



 

 

هتـيمن الغالب هو االستقراء، وهذا يكسب املقاصد قـوة وعمومـا جيعلهـا 
، ولكــن دون أن تــستقل يف إثبــات احلكــم )١(عــىل عمليــة االجتهــاد برمتهــا

 !الرشعي
 :ومما يدل عىل ذلك

ْعي مل يسق لبيـان احلكـم الـرشعي أصـالة، وإنـام أن املقصد الرش .١ َ ُ
لبيان الغاية من هذا احلكم والنتيجة التي هيدف التكليف إىل حتقيقها؛ ويف 
ًذلك تنبيه للمكلف بأن يكون قصده من الفعل موافقا ملقصد الشارع مـن 

ومن املسلم أن النتيجة قد تتحقـق وقـد ال تتحقـق، فـال يلـزم . )٢(التكليف
 .ها سقوط التكليفمن عدم حتقق

 à :}       :    9  8  7       6  5  4  3قوله : ًفمثال

                                 
 :جتهاد برمتها، من خالل عدة جهات املقاصد هتيمن عىل عملية اال)١(

 .فهي تسهم يف اختيار الدليل اجلزئي املناسب للواقعة .١
ًويف فهمه فهام صحيحا .٢ ً. 
 .ويف طريقة تنزيله عىل الواقعة .٣
 .ويف تقوية االستدالل به وتأكيده وترجيحه .٤
  .منهوللحكم املستفاد ويف املسامهة يف إنشاء الدليل اجلزئي، مع بقائها بعمومها متناولة له  .٥

وسيأيت بيان ذلك مفصال، يف أحد أسس دفع التعارض يف املبحث األخري من هذا الفـصل، 
 .٦٤٢ص

املوافقـات، :  انظر يف كون املطلوب من العبد أن يكون قصده من العمل موافقا لقصد الرشع)٢(
قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل «: هفقد عقد مسألة بدأها بقول. ٢/٢٥١

 .  ١/١٤٤منه : ، وانظر»موافقا لقصده يف الترشيع



 

 

@  ?   >  =  <  ;{)١(. 
فهذه اآلية تثبت احلكم وهو وجوب الصيام، وتثبت املقـصد الكـيل 
منه وهو حتقيق التقوى، ولكـن إذا مل تتحقـق التقـوى، أو حتققـت التقـوى 

 . لصيامبدون الصيام فال يعني هذا سقوط التكليف با
 لنتج يف إثبات احلكم الرشعياملقاصد الكلية أن تستقل لو جاز  .٢

 :)٢(عن ذلك ثالثة لوازم باطلة
ــام :أحــدها ــنهض ب ــشها عــن أن ت ــصيلية أو هتمي ــة التف ــد األدل  حتيي

ًوضعت له، وهو بيـان احلكـم الـرشعي؛ ألن كثـريا مـن املقاصـد الـرشعية 
ع األحكـام الــرشعية، أو الكليـة فيهــا مـن العمــوم، مـا جيعلهــا تتنـاول مجيــ

 .وهذا يغري الناظر بأن يستغني هبا عن األدلة التفصيلية! أكثرها
 فتح السبل إىل حتصيل املصلحة بغـري الطريـق املـرشوع فيهـا، :الثاين

وهذا مناقض ملقصد الشارع؛ ألن املقصد الرشعي كام يرجع يف حتديده إىل 
ــق إال بالــس ــتم ويتحق ــشارع، فــإن هــذا املقــصد ال ي بل املوافقــة للــرشع ال

 .املبسوطة يف األدلة التفصيلية
ــث ــق االستحــسان العقــيل واقتفــاء حكمــة احلكــامء:الثال   فــتح طري

 الكلية، ثم ، بحيث يعرفون من الرشيعة مقاصدهاوجعلهم بمثابة األنبياء
ِيعملون الرأي يف حتديد ما حيققها ثـم إن هـذا يـؤدي إىل أن ختتلـف مجيـع . ُ

                                 
 .من سورة البقرة) ١٨٣(اآلية رقم ) ١(
 .٤١٨احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص : انظر يف فكرة هذا الدليل) ٢(



 

 

وممـا ال شـك . األحكام وتتغري باختالف الزمان واملكـان وأصـناف اخللـق
َّ هذا ذريعة يف احلقيقة إىل إبطال أهبـة الـرشيعة، ومـصري إىل أن كـال «فيه أن 

 .)١(»يفعل ما يراه
ّقاصـد الكليـة لـو اسـتقلت يف إثبـات فـإن امل: ومن جهـة أخـرى .٣

: احلكم الرشعي، وساغ االستغناء هبا عن األدلـة التفـصيلية التـي حتـددها
ٍلنتج عن ذلك ضياع املقاصد الكلية نفسها؛ وذلك بسبب غموضها حينئذ 
والتبـاس حقيقتهـا عــىل النـاس، وبــسبب اخـتالفهم فــيام حيققهـا ويوصــل 

، ويف املحـصلة النهائيـة )٢(...نفيـذهاإليها، وبسبب هتاوهنم ومماطلتهم يف ت
ُتعـذر الرجـوع إىل ) االسـتغناء باملقاصـد عـن األدلـة التفـصيلية(ينتج عن  ُّ

 ! أصل رشعي
ــذا مــا رصح بــه الــشاطبي وأمــا «: ؛ حيــث قــال)هـــ٧٩٠ت (وه

  وهـو ضـبط وجـوه،ديات وكثري من العبادات أيضا فلها معنى مفهومالعا
وتعـذر الرجـوع إىل رش ومل ينضبط تالن:  إذ لو ترك الناس والنظر؛املصالح

 فجعــل .نقيــاد مـا وجـد إليــه سـبيل والــضبط أقـرب إىل اال.أصـل رشعـي
، كـالثامنني يف ى معلومـة ال تتعـداًوأسباب الشارع للحدود مقادير معلومة،

 قطـع اليـد َّصَصان، وخحئة وتغريب العام يف الزنا عىل غري إا، واملالقذف
 عل مغيب احلشفة حـدا يف أحكـام كثـرية، َالنصاب املعني، وج بالكوع ويف

                                 
 .١١٣٢، فقرة ٢/٧٢٢الربهان، ) ١(
 .٢٢٠، ص قاصد عند اإلمام الشاطبينظرية امل:   انظر)٢(



 

 

، والنصاب واحلول يف الزكوات، وما ال ِدَدِوكذلك األشهر والقروء يف الع
ُ، وهو املعرب إىل أمانات املكلفنيَّدُينضبط ر  .)١(»... عنه بالرسائر،َّ
أن املقاصــد الكليــة فيهــا مــن العمــوم واالتــساع يف الداللــة مــا  .٤

 .جيعلها ال تستغني عن األدلة التفصيلية
رفع احلرج، وحتقيق العـدل، وحفـظ الـرضوريات اخلمـس، : ًفمثال

حتقـق الـردع والزجـر ومنع ما يؤدي إىل النزاع واخلصومة يف املعامالت، و
إلخ، هذه كلها مقاصد عامـة يـصعب بنـاء احلكـم عليهـا ... يف العقوبات،

ٍدون حتديد وتقييـد وتفـصيل، إذ بـدون ذلـك تعـم الفـوىض يف االجتهـاد،  ٍ ِ
 .وتتباين التقديرات، وقد تتداخل املصالح، وتتنازع األهواء

قاصـد ًأن املقاصد اجلزئية عىل الرغم من أهنا أكثر حتديـدا مـن امل .٥
 : أهنا أيضا ال يمكن أن تستقل عن األدلة التفصيلية؛ لسببنيبيدالكلية، 

أننا قد نعرف املقصد اجلزئي بوجه جممل، ولكن تبقـى كثـري  :األول
ندرك أن املقـصد واملـصلحة واحلكمـة مـن : من تفاصيله غائبة عنا؛ فمثال

ًريقـا ولكـن ال نعقـل ملـاذا تعـني هـذا ط« رجم الزاين املحصن هي الزجـر،
، ًالللزجر، مع أنه كان يمكن الزجر برضب العنق أو اجللد حتى يموت مث

وهكذا؛ فهذا املقدار من العلم اإلمجـايل باملـصلحة ال يـصح أن يبنـى عليـه 
 .)٢(»يشء قد يكون فيه إهدار األمر والنهي

                                 
 .  ٢/٢٣٤ املوافقات، )١(
 ).٣(، هامش ٣/١١٠ تعليق الشيخ عبد اهللا دراز عىل املوافقات، )٢(



 

 

معنـى منـه  نفهـمًلألمر أو النهي كثريا مـا  أنه يف بادئ النظر :والثاين
 بـسبب وقوفنـا عـىل نـص آخـر، أو  لنا خطأ هذا الفهم؛ يتبني، ثما مصلحي

نفهم به مـصلحة للحكـم الـرشعي غـري مـا علمي حديث بسبب اكتشاف 
 .)١(...، أو لسبب آخركنا نفهمها

*  *  * 
ومن خالل األدلة السابقة ندرك أن املقاصـد الـرشعية ال تـستقل يف 

دلة التفـصيلية، وهـذا إثبات األحكام الرشعية؛ ألنه البد من حتديدها باأل
 التحديد نفسه مقصد رشعي عام يف دين اإلسالم، وقد ارتىض ابن عاشور

ــه) هـــ١٣٩٤ت( ــري عــن هــذا املقــصد بأن ــضبط «: التعب ــوط التــرشيع بال ن
 .)٢(»والتحديد

وكام أن احلكم الرشعي حيتاج يف حتديـده إىل األدلـة التفـصيلية، فـإن 
هم املقاصـد ستغني عن املقاصد الـرشعية؛ إذ تـسلة التفصيلية ذاهتا ال تاألد

يف اختيار الدليل التفصييل املناسب، وفهمـه، واالسـتفادة الـصحيحة منـه، 
 يتناول وإذا مل يكن هناك دليل تفصييل. وربام تعضده وتقوي االستدالل به

اولـة هلـذا هم يف إنـشائه، مـع بقائهـا بعمومهـا متنالواقعة فـإن املقاصـد تـس
 .الدليل التفصييل، واحلكم املستفاد منه
هم يف إنشائه قد يكون االستـصالح وهذا الدليل التفصييل الذي تس

                                 
 . ٣/١١١عليها، املوافقات وتعليق الشيخ عبد اهللا دراز :  انظر)١(
 .٣٤٣مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ٢(



 

 

  إن كان املقصد كليا، وقـد يكـون القيـاس إن كـان املقـصد جزئيـا، بحيـث 
 وفق ضوابط وآليـة االسـتدالل بـه،يمثل كل منهام الدليل املبارش للحكم، 

 الوصل بينهام وبني األدلة النقلية التي اسـتند املقـصد ويمثل املقصد حلقة
ًفيكون احلكم مستفادا من القياس أو االستصالح، ومها مـستفادان . عليها

 : وبيان ذلك.من املقصد، واملقصد مستفاد من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع
 :  أن املقصد قد يكون جزئيا، وقد يكون كليا

ً ي أن له دليال جزئيا، ومن ثـم فـاحلكم  فإن كان جزئيا؛ فهذا  يعن •
مستفاد من ذلك الدليل، أما املقصد فيفيد يف فهم ذلك الدليل وتوجيهـه، 
ولكن إذا كانت الواقعة جديدة يتناوهلا املقصد واحلكمـة مـن احلكـم دون 
لفظ الدليل، فهنا نأيت إىل تعدية احلكم إىل هذه الواقعة اجلديـدة باحلكمـة، 

، وعىل القول )١(الف املشهور يف حكم التعليل باحلكمةوجيري يف ذلك اخل
ُبجوازه فاحلجة أيضا إنام تكون يف القياس الذي أنـشأته احلكمـة واملقـصد  ُ

 .اجلزئي، وليس يف ذات احلكمة واملقصد
 :ومثال الواقعة التي يتناوهلا لفظ الدليل -

ِ يصلني أحد العرص إَال: (‘قوله  َ ْ ََ َ َ ُْ ٌِّ َ ُ يف بني قَّالَّ ِ َ َريظةِ َ ْ َ( )٢(. 

                                 
؛ ونفائس األصـول، ٥٢٥، ٦/٥٢١الكاشف عن املحصول، : املحصول ورشحيه: انظره يف) ١(

؛ مجـــع ٤٠٦؛ رشح تنقـــيح الفـــصول، ص٣/٢٢٤؛ اإلحكـــام لآلمـــدي، ٣٢٢، ٤/٣١٨
ــشنيف املــسامع، : اجلوامــع ورشحــه ؛ رشح الكوكــب ٥/١٣٣؛ البحــر املحــيط، ٣/٢١٥ت

 .٢/٢٧٤؛ فواتح الرمحوت، ٤/٤٧املنري، 
 . ٢٤٦سبق ختريج احلديث ص) ٢(



 

 

والواقعــة هــي فــوات وقــت صــالة العــرص قبــل الوصــول إىل بنــي  
 .قريظة

 العرص يف الطريق، فهموا من القـرائن فعندما صىل بعض الصحابة 
احلالية أنه ليس املقـصود مـن احلـديث هـو ظـاهر اللفـظ، وإنـام التعجيـل، 

 اإلرساع، ولكــن ملــا مل يتمكنــوا مــن الوصــول قبــل خــروج فحرصـوا عــىل
الوقت؛ أدوا الصالة يف وقتها، ومستندهم يف ذلك هو ذات احلديث الذي 

 .  أثر املقصد يف فهمه
 :ومثال الواقعة التي ال يتناوهلا لفظ الدليل -

ُ يقضني حَكم بني اثنني وهو غضبانال(: (‘قوله  ْ َْ َ َْ ََّ ِ ْ ٌ ََ ِ(( )١(. 
 :َّيث له حكم مستفاد منه، وعلة، وحكمةهذا احلد
 .هو حتريم القضاء أثناء الغضب: فاحلكم

 .)٢(هي الغضب: وعلة التحريم
دفـع املفـسدة املرتتبـة عـىل : واحلكمة واملقصد اجلزئـي مـن التحـريم
 .)٣(تشويش الذهن، وهي عدم استيفاء احلجج

فلو حـصل للقـايض حـادث مـروري مـروع وهـو يف طريـق عملـه، 
ثره أثناء العمل، مما جعله مشوش الـذهن؛ فهـل لـه أن يفـصل بـني وامتد أ

 اخلصوم؟
                                 

 .  ١٧٥سبق خترجيه، ص) ١(
 .١/١٤٦؛ املوافقات، ٣/٨٤٥روضة الناظر، : انظر يف كون العلة هي الغضب) ٢(
 .١٤٧، ١/١٤٦املوافقات، :  ذلك هو احلكمة واملقصد اجلزئي من التحريمانظر يف كون) ٣(



 

 

هذه واقعـة جديـدة يتناوهلـا املقـصد واحلكمـة، دون لفـظ احلـديث، 
ً فيمنع من القضاء فيها قياسا عىل الغضبان؛ بجامع تشويش الذهن يف كـل  ُ َُ

 .     منهام وما ينتج عنه من مفسدة عدم استيفاء احلجج
ّملقصد كليا، فهذا يعـد ُّ مـن قبيـل العمـوم املعنـويأما إن كان ا • َ ُ  )١( 

املستند أيضا إىل أدلة متضافرة، ولكنه ال يغني عن األدلـة التفـصيلية؛ ألن 
تعريف القرآن الكريم باألحكـام الـرشعية أكثـره «أن : من القواعد املقررة

ــٌّ ال جزئــيٌّكــيل حكــام ا ال يــسوغ االكتفــاء بــه يف إدراك  األ ، ومــا كــان كلي
ُ، وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم فمن باب أوىل ما استفيد )٢(»التفصيلية

 .منه أو من السنة النبوية من مقاصد كلية
ثم إن العموم والـشمول املتحقـق يف املقاصـد الكليـة ليـست أفـراده 
 .منحرصة يف األحكام التفصيلية، بل يتجاوزها إىل عملية االجتهاد برمتها

 :ّي توضح افتقار املقاصد الكلية إىل األدلة التفصيليةومن األمثلة الت
التذلل واخلضوع واالنقياد ألوامـر اهللا، : أن من مقاصد العبادات -

ولكن ال يمكـن أن يتحقـق هـذا املقـصد بـدون أدلـة تفـصيلية تبـني أنـواع 
ِولو ترك ذلك لالجتهـاد يف ضـوء املقـصد ... العبادات وأوقاهتا وصفاهتا، ُ

 .قصد نفسهفقط لفات امل
الردع والزجر، ولكن لـو سـاغ االكتفـاء : ومن مقاصد العقوبات -

                                 
؛ قواعـد املقاصـد ٣/٢٢١املوافقات، : انظر يف كون املقاصد الكلية من قبيل العموم املعنوي) ١(

 .١١٩، ٧٠، صعند اإلمام الشاطبي
 . ٣/٢٧٤املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

ٍبه جلاز لقاض أن حيكم بقتل الـسارق، وباملثلـة بالقاتـل بـدعوى أن ذلـك 
َّوربام ادعى آخر أن ردع السارق والقاتل حيصل بام ! أبلغ يف الردع والزجر
 !...  دون القطع والقصاص

تفـصييل املبـارش يلجـأ املجتهـد ويف حال تعذر الدليل الرشعي ال •
إىل توظيــف املقاصــد الكليــة يف إنــشاء دليــل االستــصالح، بحيــث تكــون 
املقاصد الكلية حلقـة الوصـل بينـه وبـني عمـوم األدلـة النقليـة، إذ يـدرك 
ًاملجتهد أن شيئا ما فيه مصلحة، وال شاهد هلا بعينهـا يف الكتـاب أو الـسنة 

اصد الكلية التي هي بدورها مستفادة أو اإلمجاع، ولكنها منسجمة مع املق
ٍمن استقراء عموم األدلـة، فيبنـي احلكـم حينئـذ عـىل هـذه املـصلحة التـي 

َتشكل املقاصد الكلية اجلامع والرابط بينها وبني األدلة النقلية َُ ُ . 
ًبنـاء عـىل مـا سـبق يكـون للحكـم دليـل تفـصييل، : أو بعبارة أخرى

ـــه إىل ضـــوابط حتـــدد ـــتدالل ب ـــو ِّخيـــضع االس ـــم وتشخـــصه، وه ِّ احلك
وله قواعد كلية وأدلة عامة، ال خيرج احلكم عـن نطاقهـا، . )١(االستصالح

                                 
ُوضوابط االستصالح أو االسـتدالل املرسـل، أو املـصلحة املرسـلة ممـا عنـي بـه األصـوليون ) ١( َّ

ًقديام وحديثا، وللتوسع انظر ؛ اإلحكـام ٢/٥٧٩؛ املحصول، ٣١٠، ١/٢٩٦املستصفى، : ً
 رشح تنقـيح الفـصول، ؛٤/٦٩٩؛ نفائس األصول يف رشح املحـصول، ٤/١٦٧لآلمدي، 

؛ االعتـــصام، ٤/٩٦، ٢/٢٩؛ املوافقـــات، ٢/٧١؛ التوضـــيح ملـــتن التنقـــيح، ٤٤٦ص 
ــع؛ ٦/٧٩؛ البحــر املحــيط، ٢/٦٢٧ ــسامع بجمــع اجلوام ــشنيف امل ؛ ضــوابط ٣/٣٠٢؛  ت

ر الـدين عبـاس، نـو. ؛ االجتهـاد االستـصالحي لــِ د١١٥، ص حممد البوطي. املصلحة لـِ د
ـــِ د٢٤٩ص  ــلة ل ــصالح املرس ــاب، ص. ؛ امل ــو رك ــد ب ، ١٨٩، ١٨٥، ١٣٤، ١٢١، ٦٦حمم
 =زين العابدين العبد حممـد . د. ِ؛ رأي األصوليني يف املصالح املرسلة واالستحسان، لـ أ٤٩١



 

 

 .وهي املقاصد الكلية، وما استندت عليه من النصوص العامة
ً كثـريا مـا  يتمثـل يف أن هـذه النـصوص العامـةوهنا قد يرد إشكال،

حيصل بينها تعـارض، فـإذا كـان أحـدها يبـني أن هـذه املـصلحة مقـصودة 
 ًرشعا، واآلخر ينفيها، فبأهيام نعمل؟

ُ أن الذي يعمل به هو ما كـان أقـرب إىل نطـاق املـصلحة، :واجلواب
مالت ًفإذا كانت املصلحة تتعلق باملعامالت مثال، وهناك نص عام يف املعا

ــزاع( ــؤدي للن ــع ممــا ي ــي متن ــصوص الت ــرشيعة )كالن ــوم ال ، وآخــر يف عم
 .)١(، وبينهام تعارض فيقدم ما يف املعامالت)ًكنصوص التيسري مثال(

*  *  * 
 

 عـىل أن الـربط بـني احلـديث عـن ويف ختام هذه املسألة حيسن التنبيه
ف حجية املقاصد ودليل االستصالح، ينبغي أن ال جير للحديث عن اخلال

 ...)٢(يف حجية االستصالح، وهل هو خالف لفظي أو حقيقي؟
                                 

عبــد العزيــز بــن ســطام آل . ؛ اختــاذ القــرار باملــصلحة لـــِ د٢/١٤٦، ٤٤٩، ١/٤١٠النــور،  =
؛ مــنهج اســتنباط أحكــام ٤٩قطــب ســانو، ص . د. ِاملــصالح املرســلة لـــ أ؛ ١/٩٩ســعود، 

، ص حممد اليويب. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د٥٦٥مسفر القحطاين، ص . النوازل لـِ د
 .٢٥١حممد زقالم، ص. ؛ األصول التي اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة هبا لـِ د٣٩٦، ٣٩٢

 .٤/٧٠٤نفائس األصول يف رشح املحصول، : انظر فكرة هذا اإلشكال وجوابه يف) ١(
وإذا سمح يل القارئ أن أختار له كتابا أصيال استدل حلجية االستصالح، وبني نوع اخلـالف ) ٢(

فـإين أرشـح لـذلك كتـاب نفـائس األصـول يف رشح ... وأجاب عىل كثري مـن اإلشـكاالت
ٌّشـافعي، وقـد ) وهو الفخر الـرازي(فعىل الرغم من أن املاتن . ٧٠٦ ــ  ٤/٦٩٥املحصول، 

 =، من املعقول واملنقـول،  بأدلة قويةاشتهر عنهم إنكار االستصالح، فإنه نرص مذهب املالكية



 

 

ــك أن الغــزايل ُّيعــد مــن أكثــر املامنعــني ) هـــ٥٠٥ت (وحــسبنا يف ذل ُ
حلجية املصلحة املرسلة؛ هلذا بحثها ضمن األدلة املوهومـة، ولكـن عنـدما 

ِاستدرك عليه َهذه املصلحة إنام كـان حيـتج أجاب بأن ! أنه عمليا حيتج هبا: ُ
 حفـظ مقاصـد هبا ال باعتبارهـا دلـيال مـستقال، وإنـام باعتبارهـا ترجـع إىل
وهذا مـا يعنينـا . الرشع؛ ومقاصد الرشع تعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع

 .هنا
 يف أكثـر هـذه املـسائل إىل ْمُ فقـد ملـت:فـإن قيـل«: ’ونص كالمـه 
 ، يف مجلــة األصــول املوهومــة ثــم أوردتــم هــذا األصــل،القــول باملــصالح

ا بعــد الكتــاب ً خامــسً ليــصري أصــال؛فليلحــق هــذا باألصــول الــصحيحة
 !والسنة واإلمجاع والعقل

 إذ من ظـن أنـه أصـل خـامس فقـد ، هذا من األصول املوهومة:قلنا
 ومقاصد الرشع تعرف ؛ألنا رددنا املصلحة إىل حفظ مقاصد الرشع ؛أخطأ

 َمِهـُ مصلحة ال ترجع إىل حفـظ مقـصود ف فكل،بالكتاب والسنة واإلمجاع
                                 

 املـالكي، ربط فيها بني االستصالح ومقاصـد الـرشيعة، وسـار عـىل منوالـه الـشارح القـرايف =
 الواقـع معمـول وأجاب عن كثري من اإلشكاالت، وختم حديثه بإثبات أن االستـصالح يف

 .به عند مجيع األئمة
املـصلحة يف : وكونه حمل وفاق يف الواقع مما توصل إليه كثري من الباحثني، فانظر مـن كتـبهم

، ص حممد البوطي. ؛ ضوابط املصلحة لـِ د٦٠، صالترشيع اإلسالمي ونجم الدين الطويف
نـور . ؛ االجتهاد االستـصالحي لــِ د١٠٤حممد بو ركاب، ص . ؛ املصالح املرسلة لـِ د٣٨٥

؛ أثـر األدلـة ٧٨، ٦٠؛ االستصالح لألستاذ مصطفى الزرقاء، ص ١٢٩الدين عباس، ص 
 .   ٥٣ صمصطفى البغا،. املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي لـِ د



 

 

 وكانت من املـصالح الغريبـة التـي ال تالئـم ،من الكتاب والسنة واإلمجاع
 كـام أن ،َعَّ ومـن صـار إليهـا فقـد رش، فهي باطلة مطرحة:ترصفات الرشع

وكل مصلحة رجعت إىل حفـظ مقـصود رشعـي  ،عَّمن استحسن فقد رش
ا مـن هـذه ً فلـيس خارجـ:مجـاععلم كونـه مقـصودا بالكتـاب والـسنة واإل

 ، إذ القياس أصل معني؛ا بل مصلحة مرسلةً لكنه ال يسمى قياس،األصول
وكون هذه املعاين مقصودة عرفت ال بدليل واحد بل بأدلة كثرية ال حرص 

مـارات تـسمى لـذلك هلا من الكتاب والسنة وقرائن األحوال وتفاريق األ
 .مصلحة مرسلة

ظة عىل مقصود الرشع فال وجه للخالف وإذا فرسنا املصلحة باملحاف
وحيث ذكرنا خالفا فـذلك عنـد  ، بل جيب القطع بكوهنا حجة،يف اتباعها

 .)١(» وعند ذلك جيب ترجيح األقوى،تعارض مصلحتني ومقصودين
ــع املــصلحة بنــاء عــىل أن فيهــا حمافظــة عــىل مقــصود  فــنحن هنــا نتب

َفهــم مـن الكتـاب والــسنة واإلالـشارع، وهـذا املقـصود  ِ ، فلـم خيــرج مجـاعُ
 .)٢(احلكم يف النهاية عن هذه األدلة النقلية

                                 
 .١/٣١٠املستصفى، ) ١(
بنـاء احلكـم عـىل املقـصد الكـيل :  الرابـعاملبحـث(سيأيت مبحث مستقل له تعلق هبذا املبحث وهو ) ٢(

، كـام سيفـصل أثـر املقاصـد يف ٦٠٣، وذلك ص) املعينة عىل ذلكوالقواعدا، ًوالدليل اجلزئي مع
:  مخس جهات، سيتم بياهنا يف أحد أسس املبحث اخلـامس مـن هـذا الفـصل، وهـواالجتهاد من

 وإىل مقاصـد رشعيـة عملية االجتهاد حتتاج إىل دليل جزئي لربط احلكـم بـه،: األساس الثالث(
 . ٦٤٢، وذلك ص)لتكون كامليزان الذي توزن به عملية االجتهاد برمتها



 

 





 


ــة يف هــذا املطلــب  ــع املــادة العلمي ــدما بــدأت بجم  عــىل وجــه -عن

 حرصـت عـىل تتبــع مجيـع اآلراء العلميـة بموضـوعية تامــة، -اخلـصوص 
ّقاصـد عـىل النـصوص، وتـسوغ بنـاء األحكـام عـىل والسيام التـي تقـدم امل

املقاصد ابتداء بمعزل عن النصوص، ولكن عند التأمل يف هذا النـوع مـن 
 :الكتابات يلحظ أنه ال خيرج عن مخسة أصناف

 .كتابات صحفية أو أطروحات إعالمية .١
 .دراسات فلسفية مبنية عىل الفلسفة األجنبية احلديثة .٢
ٍوم لغات وآداب أجنبيةدراسات لغوية، مبنية عىل عل .٣ ٍٍ ِ. 

ويلحظ عىل الصنفني األخريين أهنام ينطلقـان مـن ثقافـات أجنبيـة،  
 رابط رئيس هو حترر العقل مـن أي قيـود، بـام فيهـا - يف الغالب –جيمعها 

، وحياول بعض املتخصصني يف هـذه الدراسـات االسـتفادة منهـا يف الدين
 ! الدينيفهم النص العريب 

تــشبعهام باملــصطلحات : بــاه يف هــذين الــصنفنيوممــا يــسرتعي االنت
األجنبية التي تكتب بحروف عربية؛ بل أحيانا تقرن هـذه الكتابـة العربيـة 
ــادة يف التحــوط مــن أجــل املحافظــة عــىل صــيغة  ــة؛ زي ــاحلروف الالتيني ّب



 

 

 !املصطلح األجنبي
ًدراسات أصولية، لكن تبنى أصحاهبا أفكارا ومعتقدات دخيلة  .٤ َّ

عية الرتاثية، مما أفىض بظالله عـىل اختيـاراهتم األصـولية، عىل العلوم الرش
ًوجعلهم يرفضون كثريا من املسلامت األصولية الرئيسة؛ كإنكـار بعـضهم 
لدليل اإلمجاع، أو القياس، أو تعاملهم مع السنة عىل أهنا منهج اسـتنباطي 

 بل حتى نصوص! من القرآن، يفيد يف طريقة فهمه، ال أهنا دليل قائم بذاته
القرآن جعلها بعضهم حتكي الواقع الذي نزلت فيه، وبعد ذلك لكل جيل 

بل ذهب بعضهم إىل نزع القداسـة !! أن يفرس اللفظ القرآين بحسب واقعه
 !! عن نصوص الكتاب والسنة

دراسات أصولية تتوق إىل التغيري والتطوير، ولو كان ذلك عـىل  .٥
 خــالل حــساب بعــض املــسلامت، مــع احلــرص عــىل أن يكــون ذلــك مــن

 .مصادر الترشيع املتفق عليها
 :حظ ما يأيتلُوعند سرب هذه الكتابات ي

ً أن الدراسات يف الصنف األول متثل طرحـا إعالميـا ال يرتقـي إىل   .أ 
 .البحث العلمي

أن الدراســـات يف الـــصنفني الثـــاين والثالـــث مباينـــان للدراســـة   .ب 
ــصدر أم املوضــوع ــك مــن جهــة امل أن كــام . األصــولية، ســواء أكــان ذل

الدراسات يف الصنف الرابع جتادل يف مـصادر التـرشيع األساسـية، بـل يف 
مما يـسقط القاعـدة املـشرتكة بينهـا وبـني الدراسـات ! مرجعية الوحي ذاته

َّ  األصولية املعهـودة، ومـن ثـم يكـون النقـاش معهـا نقاشـا عقـديا وفكريـا 



 

 

 -راسات أهنا ومما تشرتك فيه هذه األصناف الثالثة من الد.  وليس أصوليا
ً تتبنــي منهجــا جديــدا يف التعامــل مــع مــصادر التــرشيع يقــوم يف -مجيعــا  ً

، ويطمـح إىل اسـتبداهلا )١(الغالب عىل أنقـاض املنـاهج األصـولية الرتاثيـة
                                 

ِصور بعــد الدراســات املــشار إليهــا عــن مــنهج علــامء األصــول يف التعامــل مــع مــصادر ولتــ )١( ْ ُ
يناسـب ذكـر نـامذج متفرقـة مـن : الترشيع، واألبعاد العقدية والفلـسفية يف هـذه الدراسـات

 :أقوال بعض املنظرين هلا
ٌوالقــول إن كــل نــص رســالة يؤكــد أن القــرآن واحلــديث النبــوي «: نــرص أبــو زيــد.  قــال د - ٍّ

يمكـن أن نطبـق عليهـا منـاهج حتليـل النـصوص، ) ] بالنـصب(هكذا يف املطبـوع [ًنصوصا 
ومعنـى ذلـك أن تطبيـق هنـج حتليـل النـصوص . وذلك مـا دام ثمـة اتفـاق عـىل أهنـام رسـالة

ًاللغوية األدبية عـىل النـصوص الدينيـة ال يفـرض عـىل هـذه النـصوص هنجـا ال يـتالءم مـع 
مفهوم الـنص دراسـة !!. » طبيعة املادة ومتالئم مع املوضوع إن املنهج هنا نابع من. طبيعتها

 .٢٦يف علوم القرآن، ص 
ــشهاد باآليــة القرآنيــة ال فــرق يف االســتخدام الــشعبي«: حــسن حنفــي. وقــال د -  بــني االست

ر سـلطة واحلديث النبوي، وبني االستـشهاد باملثـل الـشعبي وبـسري األبطـال، كالمهـا مـصد
ــا  ــوع [ومنبع ــذا يف املطب ــصب(هك ــابري ) ]  بالن ــوع [ملع ــذا يف املطب ــاء(هك ــسلوك، )] بالب ال

حجـة : (الكـل. وتتداخل معهام أقوال اآلباء واألجداد، ونصائح املعلمني واملشايخ والرواد
، يتداخل فيـه الـصحيح واملوضـوع، التـارخيي واألسـطوري، )حجة عقل: (، وليس)سلطة

مهـوم . »  الكل يكون خمزونا نفسيا يف الالشعور لألمة، ويف ذاكرهتا اجلامعيـةاملروي واخليايل،
 .١/٣٤٤الفكر والوطن، 

ٍّوقال أيضا ــ يف معرض متجيده لنشوء علم اجتامعي جديد يف أوربا بعد العصور الوسطى  - ٍ ... «: ــً
صدرا للمعرفة، بـل ، ومل تعد الكتب املقدسة م)اإلنسان(إىل ) اهللا(لقد حتول مركز العامل من 

ً أصبحت الطبيعة كتابا مفتوحا، كام مل يعد منهج املعرفة تأويليا، بل أصـبح خـربة واسـتقراء ً .
وأذعنـت احلجـج . مل تعد احلقيقة صادرة من الوحي، وإنام أصبح مصدرها العامل: باختصار

 = وخـرس النقلية للحجج العقليـة والتجريبيـة، وخـضعت الكتابـات اإليامنيـة ملبـادئ العقـل،



 

 

                                 
 .١/٤٦٣مهوم الفكر والوطن، !!. »القدماء، وكسب املحدثون =

 أسـس )الرسالة(تطرح هذه «:  ــحممد أركون ــ عن كتاب الرسالة لإلمام الشافعي. وقال د -
لكن إمجاع من؟ هل هـو إمجـاع (اإلمجاع ، احلديث، القرآن:  أربعة مبادئوقواعد القانون يف

 . القيـاس،) فحسب؟ وفقهاء أي زمن وأيـة مدينـة؟ ال جـواباءهاألمة كلها، أم إمجاع الفق
عة ذات أصـل  الكبـري بـأن الـرشيم ذلـك الـوهَهذه هي احليلة الكـربى التـي أتاحـت شـيوع

 وهـي أن هـذه ؛ مـن جهـة أخـرى، ينبغـي أن نـشري إىل حقيقـة مهمـة] :قـالإىل أن [... إهلي
 .٢٩٧تارخيية الفكر العريب اإلسالمي، ص !!. »املبادئ األربعة غري قابلة للتطبيق

حممد عابد اجلابري ــ يف معرض مناداته بطريقة ثانية ختتلف عن طريقة األصـوليني . وقال د -
وملـا ... أما الطريقة الثانية فتقـرتح االنطـالق مـن املقاصـد«:  ــعها اإلمام الشافعيالتي وض

فـإن اعتبـار ) اهللا غنـي عـن العـاملني(كان مقصد الشارع األول واألخري هو مصلحة النـاس 
. الذي يؤسس معقولية األحكام الرشعية، وبالتـايل فهـو أصـل األصـول كلهـااملصلحة هو 

وواضح أن هذه الطريقة تتحرك يف دائرة واسعة ال حدود هلا، دائرة املصلحة، وبالتـايل فهـي 
 !!»جتعل االجتهاد ممكنا ولدى كل حالة

قـة أمـا صـاحب الطري«: فقـال! ثم وضح سهولة وصول أي إنسان إىل احلكم هبذه الطريقـة
ُفهو ينطلق من مقدمة معقولة أصال وهي أن هناك علة أوىل تؤسـس مجيـع األحكـام : الثانية

ــار  ــق الــرشيعة يف كــل زمــان ومكــان، وهــي اعتب الــرشعية، وجيــب أن تؤســس عمليــة تطبي
 املـصلحة يف كـل نازلـة ويف كـل يبقى بعد هذا املبـدأ األسـايس العـام حتديـد. املصلحة العامة

 !!»حكم، وهذا يشء سهل؛ ألن ميدان البحث هنا ميدان برشي، ميدان احلياة املشخصة
إنه من دون هذا النوع ... «: ومما قاله يف هناية املطاف يف معرض نقده لطريقة علامء األصول

تقليـد، ولـيس من التجديد سيبقى كل اجتهاد يف إطار القواعـد األصـولية القديمـة اجتهـاد 
الدين والدولة وتطبيـق الـرشيعة، ص !!. »...اجتهاد جتديد، حتى ولو أتى بفتاوى جديدة،

 . ١٨٣، ١٧١ ــ ١٧٠
فيها من التطـاول عـىل مـسلامت الـدين ومـصادر التـرشيع مـا : وكل عبارة من هذه العبارات

 عـن يقشعر منـه اجللـد، وينـدى لـه اجلبـني، وعوارهـا مـن الوضـوح بمكـان بحيـث تـستغني
 = . التعليق



 

 

                                 
وخلطورة اخلوض يف املسلامت وفق مـا يـسمى بـالقراءة اجلديـدة للنـصوص القرآنيـة تـصدى  =

بكل حزم هلذه الظاهرة  ــ ومن املعلوم أن هـذا املجمـع يمثـل ) جممع الفقه اإلسالمي الدويل(
 : املرجعية الفقهية األوىل للدول اإلسالمية ــ فمام صدر عنه

سـالمي الـدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي املنعقـد يف إن جملـس جممـع الفقـه اإل«
 ربيـع األول ٥ ـــ صـفر ٣٠) دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة(دورته السادسة عـرشة بـديب 

بعـد اطالعـه عـىل البحـوث الـواردة إىل  .م٢٠٠٥) إبريل( نيسان ١٤ ــ ٩هـ، املوافق ١٤٢٦
ن وللنـصوص الدينيـة، وبعـد اسـتامعه إىل املجمع بخصوص موضوع القراءة اجلديدة للقـرآ

 :املناقشات التي دارت حوله، قرر ما ييل
 إن ما يسمى بالقراءة اجلديدة للنـصوص الدينيـة إذا أدت لتحريـف معـاين النـصوص ً:أوال

ُولـو باالسـتناد إىل أقـوال شـاذة بحيـث ختـرج النـصوص عـن املجمـع عليـه، وتتنـاقض مــع 
ًا جــسيام عــىل املجتمعـات اإلســالمية وثقافتهــا ًرة وخطـرُ يعـد بدعــة منكــ:احلقـائق الــرشعية

وقيمها، مع مالحظة أن بعض محلة هذا االجتاه وقعوا فيـه بـسبب اجلهـل باملعـايري الـضابطة 
 .للتفسري أو اهلوس بالتجديد غري املنضبط بالضوابط الرشعية

ــ ــوادر اســتفحال اخلطــر يف تبنــي بعــض اجلامعــات مــنهج هــذه القــراءات، ون رش وتــتجىل ب
مقوالهتا بمختلف وسائل التبليغ، والتـشجيع عـىل تنـاول موضـوعاهتا يف رسـائل جامعيـة، 
ودعوة رموزها إىل املحارضة واإلسهام يف الندوات املشبوهة، واإلقبال عىل ترمجـة مـا كتـب 

 .من آرائها بلغات أجنبية، ونرش بعض املؤسسات لكتبهم املسمومة
ءات من فروض الكفايـة، ومـن وسـائل التـصدي هلـذا  أصبح التصدي لتيار هذه القرا:اًثاني

 :التيار وحسم خطره ما ييل
دعوة احلكومات اإلسـالمية إىل مواجهـة هـذا اخلطـر الـداهم، وجتليـة الفـرق بـني حريـة   ·

الـرأي املـسؤولة اهلادفــة املحرتمـة للثوابـت، وبــني احلريـة املنفلتـة اهلدامــة، لكـي تقـوم هــذه 
الالزمة ملراقبة مؤسسات النرش ومراكـز الثقافـة، ومؤسـسات احلكومات باختاذ اإلجراءات 

 يف نفوس النشء والـشباب اجلـامعي، اإلعالم والعمل عىل تعميق التوعية اإلسالمية العامة
 .والتعريف بمعايري االجتهاد الرشعي، والتفسري الصحيح، ورشح احلديث النبوي

 =لإلرشـاد إىل التعمـق يف دراسـة علـوم ) مثـل عقـد نـدوات مناقـشة(ختاذ وسائل مناسـبة ا  ·



 

 

ــشاعر أمحــد شــوقي ــسد ال ــد ج ــا، وق ــديل متهالك ــان الب ــام ك ــا مه  بغريه
ذا النمط من التفكـري بأبيـات مـن الـشعر قـال من يتبنون ه) هـ١٣٥١ت(

 :فيها
ـــة ٍال حتـــذ حـــذو عـــصابة مفتون ٍ ِ َ ُ 

 
ـــل َّ قـــديم يشء منْ  ـــٍجيـــدون ك  راَك
 ولو اسـتطاعوا يف املجـامع أنكـروا 

 
ِّمـــن مـــات مـــن آبـــائهم أو عمـــ   راُ
ِ مــاض يف القــديم وهدمــهِّلِ كــْنِمــ  ِ ٍ 

 
ـــــــد  ـــــــرصاَّوإذا تق ـــــــة ق  َّم للبناي
ـــصناعة رثـــة  ـــضارة بال ـــى احل ًوأت َّ 

 
ــر  ــان مثرث ــزرا والبي ــم ن ِوالعل ْ ُ ًِ  )١(اِ

َّوباإلضافة إىل ما سبق فإن هذه الدراسات خصت ب  رسـائل علميـة ُـ
بــنفس مناقــشات مستفيــضة  تلــك الطروحــات اجلديــدة ةناقــشاعتنــت بم

                                 
الــرشيعة ومــصطلحاهتا، وتــشجيع االجتهــاد املنــضبط بالــضوابط الــرشعية وأصــول اللغــة  =

 .العربية ومعهوداهتا
 .توسيع جمال احلوار املنهجي اإلجيايب مع محلة هذا االجتاه  ·
اإلسـالمية لتكثيــف الـردود العمليــة اجلـادة و مناقــشة تـشجيع املختـصني يف الدراســات   ·

 .مقوالهتم يف خمتلف املجاالت وبخاصة مناهج التعليم
توجيـــه بعـــض طلبـــة الدراســـات العليـــا يف العقيـــدة واحلـــديث والـــرشيعة إىل اختيـــار   ·

 .موضوعات رسائلهم اجلامعية يف نرش احلقائق والرد اجلاد عىل آرائهم ومزاعمهم
، مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفـات  عمل تابع ملجمع الفقه اإلسالمي الدويلفريقتكوين   ·

 متهيدا لكتابة البحــوث اجلادة، وللتنسيق ؛ ترصد ما نرش فيه والردود عليه؛يف هذا املوضوع
 قرار رقم .»بني الدارسني فيه ضمن خمتلف مؤسسـات البحث يف العامل اإلسالمي وخارجه

، وهـو منـشور عـىل موقـع  اجلديدة للقرآن وللنـصوص الدينيـةبشأن القراءة) ٤/١٦ (١٤٦
 :املجمع عىل الشبكة العنكبوتية، عىل الرابط اآليت

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/٤-١٦.htm 
 . ١/١٥١ الشوقيات، )١(

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/


 

 

 جتمـع بـني م عقديـة، أم أدبيـة أأمطقها وحجتها، سـواء أكانـت فلـسفية من
 .)١(بعض هذه العلوم وغريها

                                 
 :  ومن هذه الرسائل)١(

ا كتاب مطبوع، أصـله وهذ. أمحد الطعان. العلامنيون والقرآن الكريم تارخيية النص، لـِ د. ١
. رسالة دكتوراه يف الفلـسفة اإلسـالمية، يف كليـة دار العلـوم يف جامعـة القـاهرة، بـإرشاف د

 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ يف الرياض، عام ُطبع الطبعة األوىل بدار ابن حزم. سيد رزق احلجر
وهي رسـالة دكتـوراه يف . حفيظة بو كراع. النص واملصلحة بني التطابق والتعارض، لـِ د. ٢

، وقــد قــدمت عــام أمحــد الريــسوين. د.  بــاملغرب، بــإرشاف أاآلداب، بجامعــة حممــد األول
٢٠٠٥ – ٢٠٠٤. 

وهذا كتـاب مطبـوع، . سعيد الغامدي. االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها، لـِ د. ٣
 اإلسالمية، بإرشاف سامحة أصله رسالة دكتوراه يف العقيدة، بجامعة اإلمام حممد بن سعود

ُشيخ، طبـــع الطبعـــة الثانيـــة بـــدار األنـــدلس اخلـــرضاء، عـــام الـــشيخ عبـــد العزيـــز آل الـــ
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

اهللا حممد  عبد، لمنهج حممد أركون يف نقد الدين والرتاث اإلسالمي دراسة نقدية حتليلية. ٤
اهللا حممد  عبد.   بجامعة أم القرى، بإرشاف دعقيدة يف قسم ال ماجستري، وهي رسالةاملالكي
 .هـ١٤٣١، وقد قدمت عام القرين

ًكام أن لقسم العقيدة بجامعة أم القرى اهتامما واضحا هبذا النوع مـن الدراسـات، فـسجلت  ً
 :فيه جمموعة من الرسائل، منها

وهي .  الدميجيصالح حممد عمر، لموقف الليربالية يف البالد العربية من حمكامت الدين. ١
 .اهللا حممد القرين عبد. ، بإرشاف دعقيدةلرسالة دكتوراه مسجلة يف قسم ا

وهـي رســالة . فهـد حممـد القـريش، لمـنهج حـسن حنفـي وموقفـه مـن أصـول االعتقـاد. ٢
 . حممد ربيعيىحي. ، بإرشاف دعقيدةدكتوراه مسجلة يف قسم ال

وهـي . حمـد حجـر القـرين، ملموقف الفكر احلداثي من أصـول االسـتدالل يف اإلسـالم. ٣
 = اهللا حممد القرين عبد. ، بإرشاف دعقيدةجلة يف قسم الرسالة دكتوراه مس



 

 

أما الدراسات يف الـصنف اخلـامس، فهـي األقـرب ملـا نحـن فيـه؛  .ج 
  عىل مصادر الترشيع املتفق عليها، لكنها مل تـأت - يف اجلملة -ملحافظتها 

يف تقـديم ) هــ٧١٦ت (بجديد ذي بال خيرج عـن أدلـة أيب الربيـع الطـويف
 .املصلحة

وبام أن هذه الدراسات األخرية هـي األقـرب ملـا نحـن فيـه، وأهنـا مل 
حكـم تقـديم : ( يف املصلحة، وبـام أن مـسألةخترج عن نطاق نظرية الطويف
فإنـه : ٍمطلب يف هذا البحثال متثل سوى ) املقصد الكيل عىل داللة اللفظ

 ومـن تابعـه من املناسب أن يعقد هذا املطلب لدراسة اخلالف بني الطـويف
 اآلخرين الذين خالفوه، مع التمهيد له ببعض املقدمات وبني سائر العلامء

  :وهذه املقدمات هيدد نطاقه، التي توضح معامله وحت
 املقصد الذي سيتم احلديث عـن حكـم تقديمـه عـىل :املقدمة األوىل

داللة اللفظ يف هذا املطلـب هـو املقـصد الكـيل، أمـا قـسيمه وهـو املقـصد 
اجلزئي فسيتم احلديث عنه يف املطلب التايل، وينبغي مالحظة أحد الفروق 

م يشمل جل أحكام الرشيعة بام فيها املهمة بينهام، وهو أن املقصد الكيل عا
احلكم املستفاد من داللة اللفظ، مما جيعل ارتباطه باحلكم غري مبارش، بيـنام 
املقصد اجلزئي خاص باحلكم املستفاد من داللة اللفظ، مما جيعـل ارتباطـه 

                                 
بـراهيم حممـد أبـو ، إلنرص أبو زيد ومنهجه يف التعامل مع الـرتاث دراسـة حتليليـة نقديـة. ٤ =

 اهللا حممد القرين عبد. ، بإرشاف دعقيدةوهي رسالة دكتوراه مسجلة يف قسم ال. هادي
. املطـريفبنـدر مـاطر ، لراسة حتليلية نقديةموقف حممد عابد اجلابري من الرتاث اإلسالمي د. ٥

 .العزيز العريفي سعود عبد. ، بإرشاف دعقيدةوهي رسالة دكتوراه مسجلة يف قسم ال



 

 

ًباحلكم ارتباطا مبارشا ً. 
 هـو  املقصد الرئيس الذي تتشعب منه مجيع املقاصـد:املقدمة الثانية 

 .)١(حتقيق مصالح العباد يف العاجل واآلجل
 رشعي يتضمن مصلحة والبد، علمها من حكم كل :املقدمة الثالثة

 .)٢(علمها، وجهلها من جهلها
 كل مصلحة ندركها بعقولنا ال تكون حقيقية إال إذا :املقدمة الرابعة

نـسها؛ كان هلا يف مقاصد الرشيعة ما يشهد هلا باالعتبـار؛ إمـا بعينهـا أو بج
هلذا فإن من أهم رشوط إعامل هذه املصلحة أن تشهد مقاصد الرشيعة هلـا 

أن الرشيعة إذا شـهدت هلـا باإللغـاء فهـذا دليـل : وهبذا يعلم. )٣(باالعتبار
 .عىل أهنا متومهة ال مصلحة حقيقية

 املقاصد الكلية من األمهية بمكان، فهي هتيمن عىل :املقدمة اخلامسة
هـا، لكـن فيهـا مـن العمـوم واالتـساع يف الداللـة مـا عملية االجتهـاد برمت

                                 
 وقد سبق تقرير ذلك عند تعريـف املقاصـد، وعنـد بيـان خالصـة نظريـة املقاصـد، وذلـك يف )١(

 .     ٢١٥  و ص،١٦٩الفصل الثاين من الباب األول، ص
 وقد سبق تقرير ذلك عند احلديث عن بناء املقاصد عىل القول بتعليـل األحكـام، يف املبحـث )٢(

 ، كام سيأيت تأكيد ذلك عند إثبات كون حتقيق املصالح مـن٢٥٥األول من هذا الفصل، ص
 املرجعيــة غــري اإلشــارة! خطـأمقاصـد الــرشيعة، يف املبحــث الثالـث مــن الفــصل اآليت، ص

 . .ّمعرفة
إثبات املصالح الرشعية من مصادرها املعتربة، :  وقد عقد لتقرير ذلك مبحث مستقل بعنوان)٣(

 مـن هـذا وأثر ذلـك يف منـع تـوهم التعـارض بينهـا وبـني النـصوص، وهـو املبحـث الثالـث
 .   ٥٧٥الفصل، ص



 

 

، وإذا مل يكـن هنـاك دليـل تفـصييل  التفصيليةاألدلةجيعلها ال تستغني عن 
سهم يف إنـشائه مـع بقائهـا بعمومهـا  ُـيتناول الواقعة بعينهـا فـإن املقاصـد ت

 .)١(متناولة هلذا الدليل واحلكم املستفاد منه، وهذا الدليل هو االستصالح
الدليالن إذا كانت داللة كل منهام متنـع مـن داللـة : مة السادسةاملقد

اآلخر فال يـصح أن يفيـدا القطـع لـدى املجتهـد يف آن واحـد؛ ألن العقـل 
ــتامع  ــذا إىل اج ــز واحــد، وإال أدى ه ــني عــىل حم ــل القطعي ــن تقاب ــع م ٍّيمن

كام ال يمكن أن يفيد أحدمها القطع لدى املجتهد، ويبقـى لديـه . النقيضني
ــن ب ــنهض يف مقابلــة ظ ــي ال ي ــذي يعارضــه؛ ألن الظن ــر ال ــدليل اآلخ ال

 . )٢(!القطعي؛ إذ ما علم حتققه كيف يظن خالفه؟
املـصلحة التـي يغلـب عـىل الظـن أن رعايتهـا متثـل : املقدمة السابعة

 : مقصدا رشعيا عند مقابلتها للنص تنقسم من جهة مستندها قسمني
ًئام بذاتـه، ومتنـاوال هلـا،  أن يكون مـستند املـصلحة قـا:القسم األول ً

 .كالقياس أو قواعد الرشيعة وأصوهلا العامة
 أن ال يكون هلا مستند سوى كون رعايتها متثـل قطـب :القسم الثاين

                                 
 وقد سبق تقرير ذلك عند احلديث عن حكم االستدالل باملقاصد، وذلـك يف املبحـث األول )١(

 .   ٢٧٣من هذا الفصل، ص
؛ ٢/٤٤٥؛ املحـصول للـرازي، ٣/١٠٢٨؛ روضة الناظر، ٢/١٢، أصول الرسخيس:  انظر)٢(

؛ إرشــاد ١/٣١٥؛ االعتــصام، ٦/١١٣؛ البحــر املحــيط، ٤٢٠رشح تنقــيح الفــصول، ص 
، ٢/٦٤٢ســعد الــشثري، . ؛ القطــع والظــن عنــد األصـوليني لــشيخنا د٢/٣٧٦الفحـول، 

٦٤٥ . 



 

 

 .مقصود الرشع من األحكام
ألول والذي يعنينا من هذين القسمني هو القسم الثاين؛ أما القـسم ا

 بـني دليلـني مـستقلني مهـا الـنص - يف الواقـع -فإن املقابلـة فيـه إنـام هـي 
والقيــاس الظنيــني، أو الــنص الظنــي وقيــاس أصــول الــرشيعة املتمثلــة يف 

 املـستمدة مـن الكتـاب والـسنة واإلمجـاع؛ ككـون اخلـراج قواعدها العامة
 . )١ (... عدم جواز بيع ما ال يملكه اإلنسانان، أوـبالضم

                                 
ــ  )١( ــكأيب حنيفــة: نيوجــل مــا ينقــل مــن فتــاوى عــن اإلمــامني اجلليل ــشهد بــه عــىل   ومال  ويست

تقديمهام  املصلحة عىل النص إنام يرجع إىل التعارض بني النص واملصلحة املستندة إىل دليل 
هـذا فـضال عـن كـون هـذه . ال مطلـق املـصلحة... خاص كقياس العلة أو قيـاس األصـول

ص رصيح منهام، وإنام من قبيل ختريج األصول عىل الفـروع؛ النسبة إليهام ليست مبنية عىل ن
، وفرقوا بـني قيـاس العلـة وقيـاس هلذا خالف يف إطالق هذه النسبة طائفة من علامء احلنفية

ة، وعكـسه األصول، فنسبوا إىل اإلمام أيب حنيفة القول بتقديم خرب الواحد عىل قيـاس العلـ
 فنقل أصحابه عنه قولني يف تقديم خرب الواحد عىل قيـاس قياس األصول، أما اإلمام مالك

العلة، أما قياس األصول  والقواعـد فـذكروا أن مـشهور قولـه أن خـرب الواحـد إن عـضدته 
 . قاعدة أخرى قدمه، وإن كان وحده تركه

؛ التحريـر ٧٠٨، ٢/٧٠٧؛  كـشف األرسار، ١٥٦، ٩٩ر، ص تأسيس النظـ:  انظر يف ذلك
ــسريه،  ؛ رشح تنقــيح ٢/١٧٧فــواتح الرمحــوت، : ؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه٣/١١٦وتي

، ص حممد اليويب. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د٣/١٧؛ املوافقات، ٣٨٧الفصول، ص 
 عـىل خــرب  أن القـول بتقــديم القيـاس أو القواعـد العامــةوقـد اختــار األخـري. ٥١٢ ـــ ٤٩٩

تقــرر ... «:  ــــ٥١٠ ومالـك، ونــص كالمــه ــــ ص الواحـد لــيس قــوال لإلمــامني أيب حنيفــة
 الواحد يف اجلملة، وأنه لـيس قـوال ضعف القول بتقديم القياس أو القواعد العامة عىل خرب

 .» إن شاء اهللا وال مالكأليب حنيفة
 =تعـارض : أفردت فيها دراسات مـستقلة مـن آخرهـا) تعارض النص  مع القياس: (ومسألة



 

 

 املــصلحة التــي تــصل إىل حــد الــرضورة أو احلاجــة :املقدمــة الثامنــة
،  بني العلـامء- يف اجلملة -ٍّتراعى وفق ضوابط كل منهام، وهذا حمل وفاق 

عىل النص؛ بل إنـه يمثـل طبيعـة ولكن ال يقال إن هذا من تقديم املصلحة 
الرضورة أو احلاجة؛ إذ املقـصد مـنهام مراعـاة احلـاالت العارضـة، بحيـث 
يفرد هلا حكم خاص عىل سبيل الـرتخص واالسـتثناء لعـذر، وعنـد زوال 

ــرضورة واحلاجــة  العــذر يعــود احلكــم األصــيل، وســيأيت احلــديث عــن ال
 . )١(وضوابطهام يف مبحثني مستقلني

 يف بعـض األحكـام اجلزئيـة التـي بنيـت ابتـداء عـىل ومثل ذلك يقال
مـع . ()٢(مصالح جزئية متغرية، أو واقـع يتغـري بـاختالف الزمـان واملكـان

ىل أن هــذا مــن تقابــل داللــة اللفــظ مــع املقــصد اجلزئــي، وســيتم إالتنويــه 
احلــديث عــن حكمــه يف املطلــب التــايل، وحــديثنا هنــا عــن حكــم املقــصد 

 ).الكيل
هو املصلحة املستقلة بذاهتا التي : ق فالذي يعنينا هناوبناء عىل ما سب

 .تستند إىل كون رعايتها متثل املقصد الكيل الذي ترجع إليه مجيع التكاليف
                                 

 خلـرض خلـضاري، وهـي رسـالة .القياس مـع خـرب الواحـد وأثـره يف الفقـه اإلسـالمي، لــِ د =
 . من جامعة األمري عبد القادر قسنطينة) دكتوراه دولة(

 املرجعيـة غــري اإلشـارة! خطـأ ومهـا املبحـث األول والثـاين مـن الفــصل التايل،املـذكوران ص)١(
 .  .ّ غري معرفة املرجعيةاإلشارة! خطأ، وص.ّمعرفة

قع، وضوابطهام يف مبحثني مستقلني، ومهـا  وسيأيت احلديث عن املصالح املتغرية ومراعاة الوا)٢(
، .ّ املرجعيـة غـري معرفـةاإلشـارة! خطـأاملبحث الثالث والرابع من الفصل التايل، وذلك ص

 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأوص



 

 

 
 

~ ~ ~ 



 

 

 :صورة املسألة: ًأوال
إذا ثبت لدى املجتهد أن اللفظ الرشعي له داللة ظاهرة عىل احلكم، 

بـالنظر إىل (ًدة رشعـا وثبت لديه أيضا أن ترصفا ما حيقق مـصلحة مقـصو
، )كون رعاية املصلحة يمثل املقصد الكيل الذي ترجع إليه مجيع التكاليف

وعند التطبيـق تعـارض لديـه اللفـظ واملـصلحة؛ بحيـث إذا راعـى اللفـظ 
ً  فاتت املصلحة كال أو جزءا، وإذا راعى املصلحة فاتت داللة اللفظ كال أو 

التي متثل رعايتهـا قطـب مقـصود (ًجزءا؛ فهل جيوز ترجيح هذه املصلحة 
 عىل اللفظ، أو ختصيص اللفظ هبا؟) الرشع

 :حترير حمل النزاع: ًثانيا
ً جـيال إلغاء املصلحة املخالفة للنص الرشعي مما أطبق عليـه العلـامء

وقـد . لـرشع هلـابعد جيل؛ ألن جمرد خمالفتها للنص دليل عىل عدم اعتبار ا
َّاستمرت احلال عىل ذلك إىل القرن الثامن اهلجري؛ حيث ند عن ذلك أبو 

ً، ولكن بقـي رأيـه مغمـورا إىل أن نـرش عـام )١ ()هـ٧١٦ت (الربيع الطويف
 .هـ١٣٢٤

 ومـن وهذا يعني أن النزاع الذي يراد حتريره هو ما كان بـني الطـويف
ما الـرأي الـذي قـال : ولكن قبل حترير حمل النزاع. تابعه وبني عامة العلامء

 ، وخالف به عامة العلامء؟به الطويف
) ال رضر وال رضار: (عنـد رشحـه حلـديث من يتأمل كـالم الطـويف

                                 
 .  ٢٧٣بعني، صكتاب التعيني يف رشح األر: انظر.  نفسه وهذا ما رصح به الطويف)١(



 

 

جيد أن رأيه يف املصلحة مل يتحرر بشكل واضح ومطرد، حيث اعرتاه كثـري 
ِّمن االضطراب والتناقض، وهذا ما اتفقت عليه كلمة جل الباحثني الذين  ُ

 .)١( يف املصلحةتكلموا عن نظرية الطويف
 بيان احلال التـي تقـدم )٢(هر هذا االضطرابوأهم ما يعنينا من مظا

 : فيها املصلحة عىل النص
إذ يف بــدايات تقريــره لرأيــه يف املــصلحة ذكــر ثالثــة قيــود مهمــة  •

لتقديم املصلحة عىل النص، وهي بال شك تضيق دائرة اخلالف بينه وبـني 
 :، وهذه القيود هي)هبالو التزم  (عامة العلامء

إذا كان العمل باملـصلحة يـؤدي إىل إمهـال مجيـع مـدلول الـنص أو  .أ 
اإلمجاع فإهنام يقـدمان عليهـا حينئـذ، ويكـون هـذا ممـا اسـتثني مـن عمـوم 

 ). ال رضر وال رضار: (حديث

                                 
، ١٥٩مـصطفى زيـد، ص .  لــِ داملصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجـم الـدين الطـويف:  انظر)١(

، حسني حامد حـسان. ؛ نظرية املصلحة لـِ د١٧٨،٢٢٠، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٧ ــ ١٦٦، ١٦١
ــق ٢٠٩، ٢٠٧، ص حممــد البــوطي. ملــصلحة لـــِ د؛ ضــوابط ا٥٥١، ٥٤٩ص ؛ مقدمــة حتقي

ــراهيم الرباهــيم. شــيخنا د ــرص الروضــة للطــويف، إب ــرشيعة ١/٧٤ لــرشح خمت ؛ مقاصــد ال
؛ رأي األصوليني يف املصالح املرسـلة واالستحـسان ٥٤٥، ص حممد اليويب. اإلسالمية لـِ د

، مـنهج التعليـل باحلكمـة لرائـد مـؤنس، ٥٨٣، ١/٥٧٠زين العابدين حممد النـور، . د. ِلـ أ
، مقاصد ١٢٧عبد اللطيف العلمي، ص . ؛ املصلحة املرسلة واالستحسان لـِ د٣٠٥، ٣٠٤

؛ املـــصلحة املرســـلة ومـــدى حجيتهـــا ٥٩ص زيـــاد امحيـــدان، . الـــرشيعة اإلســـالمية لــــِ د
 .٨٦، ص  سلطانصالح الدين .د لـِ

 .  ’  وهناك مظاهر أخرى هلذا االضطراب، ستتضح عند مناقشة أدلة الطويف)٢(



 

 

أن الـنص واإلمجـاع إمـا أن ال يقتـضيا : وتقرير ذلك«: ونص كالمه
قتضيا ذلك؛ فإن مل يقتـضيا شـيئا مـن ذلـك ًرضرا وال مفسدة بالكلية، أو ي
ــضيا رضرا؛ فإمــا أن يكــون . فهــام موافقــان لرعايــة املــصلحة أي [وإن اقت

فـال ًرضرا فإن كان جممـوع مـدلوليهام جمموع مدلوليهام أو بعضه؛ ] الرضر
ال رضر : (عليه الـصالة والـسالم من قوله بد أن يكون من قبيل ما استثني

 .)١(»والعقوبات عىل اجلنايات، وذلك كاحلدود )وال رضار
إذا كـان الـرضر النـاتج عـن تفويـت املـصلحة قـد اقتـضاه دليـل  .ب 

 . خاص اتبع الدليل وتركت املصلحة
وإن كـان الـرضر «: - عقب النص السابق -وهذا ما عرب عنه بقوله 

، وإن مل يقتـضه  فيـهدليل خاص اتبـع الـدليلهام؛ فإن اقتضاه يبعض مدلول
ال رضر وال : (عليه الصالة والسالم بقوله دليل خاص وجب ختصيصهام

 .)٢(»ً؛ مجعا بني األدلة)رضار
إعامل املـصلحة منحـرص يف العـادات واملعـامالت، أمـا العبـادات   .ج 

 . واملقدرات فال
ونحــن نــرجح رعايــة املــصالح يف «: وممــا قالــه يف إثبــات هــذا القيــد

صود العادات واملعامالت ونحوهـا؛ ألن رعايتهـا يف ذلـك هـي قطـب مقـ
ُّالرشع منها، بخالف العبادات فإهنا حق الرشع، فال يعرف كيفيـة إيقاعهـا 

                                 
 .٢٣٨ني يف رشح األربعني، ص كتاب التعي)١(
 .٢٣٨ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٢(



 

 

ًإال من جهته نصا وإمجاعا  «)١(. 
... ولكنه عندما استطرد يف املسألة وبدأ يعرض األدلة واملناقـشة •

، بخـالف القيـدين األولـني، بـل )٢(كان كثريا ما يستصحب القيـد األخـري
رة عىل ختليه عنهام، وتقديمه للمصلحة وردت عنه عبارات تدل داللة ظاه
 :ومن أمثلة هذه العبارات! ًيف غري العبادات واملقدرات مطلقا

 عنــد بيــان انفــراده بطريقتــه، وكوهنــا ختتلــف عــن توســع -قولــه   .أ 
واعلــم أن هــذه الطريقــة التــي «: -املــذهب املــالكي يف املــصالح املرســلة 

ست هـي القـول باملـصالح  لي)مستفيدين هلا من احلديث املذكور(ناها ذكر
  التعويـل عـىلووه، بل هي أبلغ من ذلك،  ما ذهب إليه مالكاملرسلة عىل

 اعتبــار املــصالح يف وعــىل قــدرات،املالنــصوص واإلمجــاع يف العبــادات، و
 إمـا ؛ أن الكالم يف أحكام الـرشع:وتقرير ذلك. حكاماملعامالت وباقي األ

ــع يف ا ــادات أن يق ــامالت والع ــا، أو يف املع ــدرات ونحوه ــادات واملق لعب
ــنص واإلمجــاع ونحومهــا مــن :اهوشــبه ــه ال ــرب في ــع يف األول اعت ــإن وق  ف
 ...األدلة

ــرر ــام تق ــاس ك ــا مــصلحة الن ــاملتبع فيه ــامالت ونحوهــا ف ــا املع  .أم
ــة الــرشعلفاملــص ــاقي أدل ــ: إمــا أن يتفقــا أو خيتلفــا؛حة وب ن اتفقــا فبهــا إ ف
فـإن تعـذر ... ُاختلفا فإن أمكن اجلمع بينهام بوجه ما مجع،وإن ... ونعمت

                                 
 .٢٤١ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)١(
 .٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٥٩كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص:   انظر مثال)٢(



 

 

ال (: عليه الـصالة والـسالملقوله  اجلمع بينهام قدمت املصلحة عىل غريها
صلحة ملـ وهو خـاص يف نفـي الـرضر املـستلزم لرعايـة ا،)رضر وال رضار

 بإثبـات اسة املكلفـنيي، وألن املصلحة هي املقصودة من سهب تقديمجفي
 واملقاصـــد واجبـــة التقـــديم عـــيل ،دلـــة كالوســـائل وبـــاقي األ،األحكــام
 .)١(»الوسائل

وقوله يف هناية رشحه للحديث عند التعليل العتبار املـصالح يف  .ب 
وإنـام اعتربنـا املـصلحة يف املعـامالت ونحوهـا دون «: املعامالت ونحوهـا
لرشع خاص به، وال يمكـن معرفـة اعبادات حق  ألن ال؛العبادات وشبهها

ًحقــه كــام وكيفــا وزمانــا ومكانــا إال مــن جهتــه ً وهــذا بخــالف حقــوق  ...ّ
كانـت هـي ف، فإن أحكامها سياسية رشعيـة وضـعت ملـصاحلهم، املكلفني

رشع أعلــم بمــصاحلهم، إن الــ: وال يقــال. لَّاملعتــربة وعــىل حتــصيلها املعــو
ألنا قد قررنا أن رعاية املـصلحة مـن أدلـة الـرشع، وهـي فتؤخذ من أدلته؛ 

 .)٢(»أقواها وأخصها، فلنقدمها يف حتصيل املصالح
ــامالت  ــق باملع ــان يتعل ــدل عــىل أن احلكــم إذا ك ــارات ت ــذه العب فه
والعادات فإن املصلحة حينئذ تقدم عىل النص مطلقا حتـى لـو أدى ذلـك 

ال مجيع مدلول النص أو اإلمجاع، وحتى لو كان الرضر الناتج عـن إىل إمه
تفويت املصلحة قد اقتضاه دليل خاص، وهذا يعني أنه ختىل  عن القيدين 

                                 
 .٢٧٨ ــ  ٢٧٧، ٢٧٤ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)١(
 .٢٨٠ ــ  ٢٧٩عني، ص كتاب التعيني يف رشح األرب)٢(



 

 

 !األولني
 اختلف البـاحثون يف ونتيجة هلذا االضطراب لدى أيب الربيع الطويف

 : حترير رأيه
القول بتخصيص املصلحة للـدليل الظنـي فمنهم من نسب إليه  −
، )٢(إبـراهيم الرباهـيم. ، وشـيخنا د)١(حسني حامد حسانكالدكتور  ،فقط
 .)٤(حفيظة بوكراع. ، و د)٣(حممد اليويب. ود

 ،ومنهم من نسب إليه القول بتقديم املصلحة عىل األدلة القطعية −
 صـالح الــدين. ، و د)٦(وهبـة الــزحييل. ، و د)٥(ةحممــد أبـو زهــراألسـتاذ ك

 .)٧(سلطان
 عىل الـرغم مـن احتـاد املـصدر وهذا االختالف يف النسبة إىل الطويف

ُخري شاهد عىل االضطراب لديه يف حتريـر ) وهو ما قاله يف رشح احلديث(
 .  النسبة إليهًرأيه؛ إذ لو كان مطردا ملا اختلفت

فإنه مما ال شـك : وبغض النظر عن حقيقة ما أراده أبو الربيع الطويف
التعويل عىل رعاية املصالح فيام عدا العبادات واملقدرات، (فيه أن القول بـِ 

                                 
 .٥٣٨نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، ص :  انظر)١(
 . ١/٦٣لرشح خمترص الروضة،  مقدمة حتقيقه:  انظر)٢(
 .٥٣٩مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص :   انظر)٣(
 .٢٢٢النص واملصلحة بني التطابق والتعارض، ص :   انظر)٤(
 .٣١٤،حياته وعرصه، صمالك:   انظر)٥(
 .٢/٨٠٣أصول الفقه اإلسالمي،  :  انظر)٦(
 .  ٨٦املصلحة املرسلة ومدى حجيتها، ص :  انظر)٧(



 

 

َّقول ال يمكن أن يسوق ) وتقديمها عىل النصوص واإلمجاع عند التعارض ُ ٌ
ملصادمته الرصحية للنصوص القطعية، وخرقـه إلمجـاع من الدين؛ عىل أنه 
 صـاحب هلذا يستبعد أن يكون هـو مـراد نجـم الـدين الطـويف... املسلمني

 . )١()رشح خمترص الروضة: (املرجع األصويل األصيل
                                 

... «: ًبعيــدا عنــدما مدحــه بقولــه) هـــ١٣٤٦ت(ذلــك الكتــاب الــذي مل يــذهب ابــن بــدران  )١(
وسـبكها يف  مـع سـهولة العبـارة ،وأمجعه وأنفعه وباجلملة فهو أحسن ما صنف يف هذا الفن

 .٤٦١املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، ص . »قالب يدخل القلوب بال استئذان
وهناك ملحوظات أخـرى ال ترتقـي إىل الطـرح العلمـي لقـصورها يف االسـتدالل، ولكنهـا 

 ومـن نهـا عـىل شـكل أسـئلة حتتـاج إىل بحـث،تبقى مثرية لالسـتفهام، ويمكـن االسـتفادة م
 :أمهها

 الذين ثار حـوهلم جـدل واسـع، وكـان لـه خـصوم كثـريون، عنـوا بتتبـع  من العلامءطويفال. ١
ّعثراته وزالته، وممـا ال شـك فيـه أن القـول بتقـديم املـصلحة عـىل النـصوص واإلمجـاع مـن 

 ! استمر ذلك إىل العرص احلارض؟الشناعة بمكان، فكيف غفلوا عن هذا القول، بل
ً من املعارضني بشدة للقول بالتحسني والتقبيح العقليني، وأفـرد يف ذلـك كتابـا يعد الطويف. ٢

ــري، وســامه٣٥١مــستقال يقــع يف   بالتحــسني القبــيحدرء القــول : ( صــفحة مــن احلجــم الكب
املـصلحة ( أن الرشع هو املؤسس للحسن والقبح ، ورصح فيه بعبارات تنص عىل)والتقبيح
أن الـرشع مؤكـد عنـدهم «:  ـــ٨٦قوله ــ ص: والعقل تبع ال العكس، ومن ذلك) واملفسدة

احلسن والقبح إنام هـو نـسبة : وعندنا«:  ــ٨٤، وقوله  ــ ص »، وعندنا مؤسس]أي املعتزلة[
) ِّصـل: (ة حاصلة بني الفعل واقتضاء الرشع إجيـاده والكـف عنـه؛ فـإذا قـال الـرشعوإضاف
وممـا يـدخل يف . »وعـىل هـذا فقـس. قلنا الزنا قبـيح) ِال تزن: (الصالة حسنة، وإذا قال: قلنا

، أما أن يدل )مفسدة(تعني أن يكون الربا قبيحا ) ال ترايب: (أن الرشع إذا  قال: هذا القياس
س عىل أنه مصلحة ويسوغ له حينئذ أن يقدمها عىل الرشع،  فهـذا مل يقـل بـه عقل بعض النا
 ! ، فكيف يمكن أن يقوله من ينفي التحسني والتقبيح العقليني؟حتى املعتزلة

 =املآخذ فيها من ) رال رضر وال رضا: (َّاملادة العلمية األصولية التي تكون منها رشح حديث. ٣



 

 

                                 
 ـــ مـا جيعـل القـارئ يظـن أن كاتبهـا غـري متخـصص يف ــ كام سيتضح عنـد مناقـشة أدلـة الطـويف =

األصول، فكيف يكون كاتب هذه املادة العلمية هو مؤلف كتاب مـن أهـم كتـب األصـول وهـو 
ً ثــم إن مــن يقــارن بــني الــرشحني جيــد اختالفــا ظــاهرا يف األســلوب .؟)رشح خمتــرص الروضــة(

 ؟؛ فام مربر هذا االختالف...والصياغة والعمق يف املعنى والرتابط يف األفكار
مـن ) تقديم املـصلحة املجـردة عـىل الـنص يف تعـامالت النـاس(أن جمافاة احلق يف القول بـِ . ٤

الـب علم،فكيـف يتبنـاه عـامل مثـل أيب الربيـع  الظهور بمكان، فيبعد جـدا أن يقـول بـه أي ط
 !؟الطويف

تتـسم ) كتـاب التعيـني يف رشح األربعـني(أن النسخ األربع اخلطية التي اعتمد عليها حمقق . ٥
بكثرة التحريفات، لدرجة جتعل القارئ أحيانـا جيـزم بأهنـا مـن التحريـف املتعمـد مـن قبـل 

 :  التي أبداها املحقق امللحوظات اجلوهريةالناسخ، إذ من
 الذي ولـد عـام وورد نقل فيها عن تفسري البقاعيكثرة الزيادة والنقصان يف النسخة األوىل، 

، وخمالفتها للنـسخ الـثالث األخـرى مـن احلـديث الثـاين )هـ٧١٦ت ( هـ، بينام الطويف٨٠٩
 .، إىل هناية الكتاب)وهو حديث ال رضر وال رضار(والثالثني 

 حقيقـة أيكون ما يف هذه النسخة هو ما يمثل كـالم الطـويف: وهذا األخري يدعو إىل التساؤل
ًأو ما يف النسخ الثالث األخر؟ وإذا كان هذا التغيري  حتريفـا مـن ناسـخ هـذه النـسخة ـــ كـام 

 يظهر ــ فام مربره؟ ومن صاحب النص اجلديد؟ 
َّتعاقب عدة نساخ ــ أحيانا ـــ عـىل النـسخة الثالثـة والرابعـة، وكـون : ومن املالحظات أيضا

التحريـف ـــ يـشيع فيهـا ) هــ٧٥٦(نـسخ ـــ حيـث كتبـت عـام النسخة التي يظن أهنا أقدم ال
، وقد عرب املحقق عـن رأيـه يف النـسخ األربـع ...ًوالسقط الذي يصل أحيانا إىل عرشة أسطر

هذه النسخ التي وقفت عليهـا مـن الكتـاب نـسخ رديئـة، بعـضها «: ة قال فيهاترصبعبارة خم
والـسقط الـذي يـصل أحيانـا إىل  يشيع فيها التحريف والتـصحيح والبيـاضأردأ من بعض، 

: م، وانظـر٣٤مقدمـة املحقـق لكتـاب التعيـني، ص . [»...،أسـطر] هكذا يف املطبـوع[عرش 
 ].    م٣٣م، ٢٧ص : منه

ًهذه األسئلة واإليرادات ال ترتقي أبدا إىل التـشكيك يف نـسبة رشح احلـديث للطـويف، وقـد 
 = ذو شخصية متحررة وكثرية التحول، فـال يـستبعد أن الطويف: يكفي للجواب اإلمجايل عنها



 

 

، لكن الذي يمكن يف هذا البحث بتحقيق رأي الطويفولست معنيا 
 عند الترصيح برأيه كان يتحرز، ويأيت بقيود تضيق أن الطويف: استخالصه

يستطرد ويأيت فأما عند االستدالل . )١(دائرة اخلالف بينه وبني عامة العلامء
بحيـث تـدل عـىل اعتبـار (بأدلة داللتها أوسع مـن القـول الـذي رصح بـه 
وبـام أن الزم املـذهب لـيس ). ًاملصلحة يف غري العبادات واملقدرات مطلقا

إال أن ) عند حترير حمل النزاع وبيان األقـوال(؛ ال يسع الباحث )٢(بمذهب
أما عنـد األدلـة فـسيتم التعامـل مـع داللـة . بهينسب للطويف ما رصح هو 

 أو كوهنــا أوســع منــه، الــدليل بغــض النظــر عــن مطابقتهــا لــرأي الطــويف
والسيام أن هناك من املعارصين من تبنـى هـذه الداللـة، بـل وسـع العمـل 

                                 
يف مخـسة ) كتاب التعيـني يف رشح األربعـني( ألف أن ترد منه مثل هذه اآلراء، كام أن الطويف =

 صــفحة؛ فمــن الطبيعــى أن يــنقص ٣٤٠عــرش يومــا، وإذا كانــت صــفحات الكتــاب تبلــغ 
 يف الـصفحة األخـرية مـن إحـدى رصح هبـذه املـدة الطـويف. [ُيص والتـدقيُقَالكتاب التمحـ
ال : ( حلـديثمصطفى زيد يف مقدمة حتقيقه  لرشح الطويف. وقد ذكر  ذلك د. النسخ اخلطية
 ].  م ٣ًوأيضا ذكر ذلك حمقق كتاب التعيني يف املقدمة ص ، ٢٢٨، ص)رضر وال رضار

 لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن دفـع أي ريبـة أو احـتامل بمزيـد مـن التثبـت، :ولكن عىل أية حال
 .بالبحث عن جواب مفصل هلذه التساؤالت

تقـديم املـصلحة عــىل (ٌ أنـه متلـص مـن نـسبة القـول بــِ :وينبغـي أن ال يفهـم مـن هـذا الطـرح
 ــ عىل جاللـة قـدره وغـزارة وذلك ألن أبا الربيع الطويف!  املتقدمنيحد العلامءأل...) النص

ج واالسـتدالل، شـأنه يف ذلـك شـأن كافـة علمه ــ رأيه ليس لـه أي اعتبـار يف ميـدان احلجـا
 .   ‘العلامء؛ إذ ال عصمة ألحد من الناس إال بالوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة النبي 

 .   وقد سبق ذكر هذه القيود قريبا يف بداية احلديث عن حترير حمل النزاع)١(
لمجتهــد مــن حتريــر املقــال فــيام تــصح نــسبته ل:  الزم املــذهب لــيس بمــذهب انظــر يف كــون )٢(

 . ٩٢األقوال، ص 



 

 

درات، ًباملصلحة وقال بتقديمها عىل النص مطلقا حتى يف العبادات واملقـ
 .واهللا أعلم

فاملصلحة التي يظـن أن رعايتهـا مقـصودة رشعـا عنـد : إذا علم هذا
 :مقابلتها للنص تتنوع نوعني

   أن يكون النص املقابل للمصلحة نصا خاصـا يتنـاول :النوع األول
 بمقابلتهـا -؛ ألنه تبني )١(فهنا يتعني إمهال املصلحة باتفاق. الواقعة بعينها

                                 
 .  عىل تسميتها باملصلحة امللغاة وهذه املصلحة داخلة فيام اصطلح العلامء)١(

؛ ٢/٧١؛ التوضيح والتلـويح، ٢/٥٣٧روضة الناظر، : انظر يف حكاية االتفاق عىل إلغائها
؛ معراج املنهاج، ٢/٢٤٢ب، ضد ملخترص ابن احلاج؛ رشح الع٣/٣١٥اإلحكام لآلمدي، 

؛ ٥/٢١٧؛ البحر املحيط، ٣/٦٣؛ اإلهباج، ٣/١٢٨٩؛ أصول الفقه البن مفلح، ٢/٢١٣
التحبــري، : ؛ التحريــر ورشحــه٣/٧٨؛ منــاهج العقــول، ٢/٦٠٩االعتــصام للــشاطبي، 

 . ٢/١٩٢؛ إرشاد الفحول، ٤/١٨١، رشح الكوكب املنري، ٣٤٠٧، ٧/٣٤٠١
؛ املنخـول، ١/٢٨٥املستـصفى، : ومن الكتب األخرى التي رصحـت بمنـع هـذه املـصلحة

؛ هنايـة الـسول، ٣٩٤؛ تنقيح الفصول للقرايف، ص ٢/٣٢٤؛ املحصول للرازي، ٤٥٧ص 
 .٢/١٨٢؛ نرش البنود عىل مراقي السعود، ٢/٢٨٤؛ رشح املحيل وحاشية البناين، ٢/٨٥٦

 يف منع هـذه املـصلحة املعارضـة لـدليل خـاص؛ سه رصح بموافقته لعامة العلامءوالطويف نف
أن النص واإلمجـاع إمـا أن ال «:  ــ٢٣٨التعيني يف رشح األربعني، ص: حيث قال ــ يف كتابه

ــضيا ذلــكًيقتــضيا رضر ــك فهــام يتــض فــإن مل يق؛ا وال مفــسدة بالكليــة، أو يقت ا شــيئا مــن ذل
هام يجممـوع مـدلول] أي الرضر[ما أن يكون إ ف؛ و إن اقتضيا رضرا.ان لرعاية املصلحةافقمو

ال : (‘ فال بد أن يكون مـن قبيـل مـا اسـتثني مـن قولـه هاميجمموع مدلولفإن كان أو بعضه؛ 
ــىل )رضر وال رضار ــات ع ــك كاحلــدود والعقوب ــات، وذل ــض  .اجلناي ــرضر بع ــان ال وإن ك

ــدلوليهام؛  ــدليلم ــع ال ــل خــاص اتب ــضاه دلي ــإن اقت ــل خــاص وجــب ف ــضه دلي ، وإن مل يقت
 .»ً؛ مجعا بني األدلة)ال رضر وال رضار: (‘ختصيصهام بقوله 



 

 

 .ة وليست حقيقية أهنا متومه–للنص 
فهـذا .   نص املقابـل للمـصلحة نـصا عامـا أن يكـون الـ:النوع الثـاين
 :النوع له فرعان

ً أن تكون املصلحة خمالفة جلميع داللة اللفظ عىل وجه :الفرع األول
 .)١(فهنا تقدم داللة اللفظ باتفاق. يرتتب عىل العمل بأحدمها ترك اآلخر

ًالفة لبعض داللة اللفظ عىل وجه  أن تكون املصلحة خم:الفرع الثاين
يرتتب عىل العمل هبـا ختـصيص اللفـظ، مـع بقـاء داللتـه فـيام عـدا صـورة 

 :فهذا الفرع له صورتان. التخصيص
 أن يكون احلكم الذي توارد عليه النص واملـصلحة :الصورة األوىل

؛ ألن )٢(فهنا يتعني إمهال املـصلحة باتفـاق. ًمتعلقا بالعبادات أو املقدرات
ٌلحة ا جانب التعبد، فإذا ظهـرت لنـا مـصلعبادات واملقدرات يغلب عليها

 .ما فقد خيفى عنا ما هو آكد منها
                                 

 عـىل تـسميتها باملـصلحة امللغـاة، وقـد سـبق ـــ يف  وهذه املصلحة داخلة فـيام اصـطلح العلـامء)١(
والطـويف نفـسه . اهلامش السابق ــ ذكر طائفة من الكتـب التـي حكـت االتفـاق عـىل إلغائهـا

 .رصح بموافقته لعامة العلامء يف ذلك، وقد سبق ــ يف اهلامش السابق ــ نقل نص كالمه
 عـىل تـسميتها باملـصلحة امللغـاة، وقـد سـبق ـــ يف علـامء وهذه املصلحة داخلة فـيام اصـطلح ال)٢(

 .اهلامش قبل السابق ــ ذكر طائفة من الكتب التي حكت االتفاق عىل إلغائها
: يف منـع هـذه املـصلحة؛ حيـث قـال ـــ يف كتابـه والطويف نفسه رصح بموافقته لعامة العلـامء

ـــ٢٤١التعيــني يف رشح األربعــني، ص  ــة املــصالح يف العــادات ... «:  ـ ونحــن نــرجح رعاي
ــا، رعايواملعــامالت ونحوهــا؛ ألن  ــك هــي قطــب مقــصود الــرشع منه ــا يف ذل بخــالف ته

 .»اًعإمجاا و  حق الرشع، وال يعرف كيفية إيقاعها إال من جهته نص فإهناالعبادات



 

 

. ً أن يكون احلكم متعلقا بغـري العبـادات واملقـدرات:الصورة الثانية
 . فهذه الصورة هي حمل النزاع

املـصلحة املـستقلة : وعىل هذا فالـصورة التـي وقـع فيهـا النـزاع هـي
 تستند إىل كون رعاية املصلحة يمثل املقصد الكيل الذي ترجـع بذاهتا التي

إليه مجيع التكاليف، املتعلقة بغـري العبـادات واملقـدرات، التـي مل تـصل إىل 
ِّحـد الـرضورة أو احلاجـة، املخالفــة لـبعض داللـة الــنص العـام عـىل وجــه  ِّ ِ

 .التخصيص
 :أقوال العلامء: ًثالثا

 :اختلف علامء األصول يف هذه املسألة عىل قولني
وهـذا . ً ال جيوز ختصيص النص هبذه املـصلحة مطلقـا:القول األول
 .)١(قول عامة العلامء

ـــاين ـــول الث ـــصلحة يف غـــري:الق ـــنص هبـــذه امل   جيـــوز ختـــصيص ال
 )هــ٧١٦ت( وهذا القول الذي انطلـق منـه الطـويف. تالعبادات واملقدرا

ـــصلحة ـــه عـــن امل ـــدايات حديث ـــاحثني)٢(يف ب ـــض الب ـــه بع ـــال ب ـــام ق  ، ك
ــارصين؛ ــنهم املع ــصطفى شــلبي: م ــد م ــتاذ حمم ــيل)٣(األس ــتاذ ع  ، واألس

                                 
 ، وقـد أقـر الطـويف)هــ٧١٦ت ( إىل عـرص الطـويف بل كان هذا القول حمل وفـاق بـني العلـامء)١(

 .٢٧٣ربعني، صب التعيني يف رشح األكتا:  انظر. نفسه بأنه مل يسبق إىل مذهبه
 وقد سبق ــ يف هامش قريب ــ ذكر طائفة من الكتـب التـي حكـت االتفـاق عـىل إلغـاء هـذه

 .املصلحة
 . ً، وقد سبق نقل نص كالمه قريبا٢٣٨كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر)٢(
 =، وهـو مع التنبيه بأنه ذكـر قيـدا. ٣٨١، ٣٢١، ٣٠٦ ــ ٣٠٥، ٣٤تعليل األحكام، ص :   انظر)٣(



 

 

 .)٢(، وأسامة سامل جوارنة)١(حسب اهللا
 :األدلة واملناقشة: ًثالثا

 :ختصيص النص باملصلحة أدلة القائلني مبنع .أ 
 :الدليل األول

بــدعوى أن (أن ختــصيص الــنص باملــصلحة التــي دل عليهــا العقــل 
نام هو حتكيم للعقل يف دين اهللا إ) رعاية املصلحة هي قطب مقصود الرشع

àوقــد .  بــام خيــالف النــصوص، وعمــل بــبعض الكتــاب وتــرك لــبعض
 :تضافرت األدلة التي حترم ذلك وحتذر منه؛ منها

                                 
 .التي تتغري مصاحلهاأن يكون تقديم املصلحة يف املعامالت والعادات  =

 !ما فائدة هذا القيد؟: وال أدري
 ًإذ املصلحة إذا مل تكن تتغري فستبقى موافقة للنص حتام، ومن ثـم يكـون هـذا القيـد حتـصيل

 !حاصل
ٌـــ تعـارض مـع وقد استدرك األستاذ شلبي عىل هذا القيد ورصح  بأنـه ال يتـصور ـــ  أصـال 

 !املصلحة التي ال تتغري
َثـم إن كثـريا مـن األمثلــة التـي يـدعى فيهــا تقـديم املـ َّ ُ  مل يظهـر فيهـا وجــه صلحة عـىل الــنصً

 !إن املصلحة فيه مما تتغري أو ال تتغري: املصلحة يف النص أصال، فضال أن يقال
ا إذا تعارضـت موقف املصلحة من الـنص، وأهنـ: ُعلم مما سبق«:  ــ٣٢٢ونص كالمه ــ ص 

ًوليس هذا إهدارا للـنص بمجـرد . معه يف املعامالت والعادات التي تتغري مصاحلها أخذ هبا
أما إذا كانت املصلحة املـستفادة . الرأي، بل هو عمل بالنصوص الكثرية الدالة عىل اعتبارها

 يـرتك من النص ال تتغري فال يرتك النص أصال، وأنه ال يتصور تعارض بينهام، فـضال عـن أن
 .»النص هبا

 .١٨١، ١٧٨، ١٧٧أصول الترشيع اإلسالمي، ص :   انظر)١(
 .٩١، ٨٣، ٨٠التعارض بني النص واملصلحة، ص :   انظر)٢(
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 .   من سورة البقرة) ٨٦(واآلية رقم ) ٨٥( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة األنعام) ١٥٣( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة األحزاب) ٣٦( اآلية رقم )٣(
 .   من سورة النور) ٥١ ــ ٤٧( اآليات رقم )٤(
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 :الدليل الثاين

ـــِ  ــل (أن القــول ب ــا العق ــي دل عليه ــصلحة الت ــنص بامل ختــصيص ال
ملجرد، وتسويق ذلك عىل أنه من الدين؛ بدعوى أن رعايـة املـصلحة هـي ا

إنـام هـو متـسك بمـصلحة ): قطب مقصود الـرشع فتقـدم عـىل مـا خيالفهـا

                                 
 .   من سورة النساء) ٦٥( اآلية رقم )١(
 .   من سورة النور) ٦٣( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة احلرش) ٧( اآلية رقم )٣(
 .   من سورة غافر) ٥٦( اآلية رقم )٤(



 

 

 بال علم وال برهـان، وهـو àمتومهة، ويف نسبتها إىل الرشع تقول عىل اهللا 
كذب وافرتاء عليه؛ إذ كيف ينص الدليل عىل خالفها ومع ذلك يقال إهنـا 

 !  التي متثل الرشع ال النص أو اإلمجاع؟هي
 :واألدلة التي تدل عىل حتريم ذلك وحتذر منه كثرية؛ منها
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 .   من سورة األعراف) ٣٣( اآلية رقم )١(
 .   ة النحلمن سور) ١١٦( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة يونس) ٥٩( اآلية رقم )٣(
 .من سورة األنعام) ١٤٤(اآلية رقم   من )٤(
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 إن القائلني بتخصيص النص :يمكن أن يعرتض عىل ذلك بأن يقال
باملصلحة بنوا ذلك عىل أن رعاية املصلحة من أدلة الرشع، ونصبوا األدلة 

 .، مما يعني أن التخصيص بدليل من الرشع وليس بال دليل)٤(عىل ذلك
َّمن املسلم أن رعايـة املـصلحة :  ذلك بأن يقالنويمكن أن جياب ع

س الذي ترجع إليه مجيع األحكام هلا اعتبار يف الرشع؛ إذ متثل املقصد الرئي
ًالرشعية، ولكن حتديد املصلحة املعتربة رشعا ونسبتها إىل الرشع حتتاج إىل 
مــستند، وهــذا املــستند يتمثــل يف شــهادة الــدليل الــرشعي لعــني املــصلحة 

 جلـنس املـصلحة باالعتبار، أو شهادة مقاصـد الـرشيعة وقواعـدها العامـة
أو نحـو ... باالعتبار، كأن يرتتب عليها حفظ أحد الرضوريات اخلمـس،

 . ذلك
                                 

 .من سورة األنعام) ١٥٠( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة هود) ١٨( اآلية رقم )٢(
 .  من سورة العنكبوت) ٦٨(اآلية رقم )٣(
 .   ة وسيأيت ذكر أدلتهم عقب أدلة أصحاب القول األول مبارش)٤(



 

 

أما من يقول بتقديم املصلحة عىل النص فهو يقف عند جمـرد حتديـد 
، ثم ينسبها إىل الرشع بناء عىل األدلة الرشعية القطعية )١(العقل والعادة هلا

د الرشع، وينزل هـذا القطـع التي تبني أن رعاية املصلحة هي قطب مقصو
وال شـك ! عىل املصلحة التي أدركها بعقله، فيقدمها حينئذ عىل ما سـواها

أن هذا التنزيل غري دقيق؛ ألن القطع الذي يتحدث عنه إنام هو يف الذهن، 
ً أما عند تطبيقه عىل آحاد املصالح فكثريا ما يكون األمر ظنيا، وخري معيار 

ه هو األدلـة الـرشعية، فـإذا كـان الـنص قـد ورد ينهلتقوية هذا الظن أو تو
عىل خالف املصلحة التي حددها العقل كان ذلك خري دليل عىل أن العقل 
مل يصب يف حتديد املصلحة الرشعية، أما أن يبقى التمسك بتلك املـصلحة 

زعم أن ُـالتي حددها العقـل عـىل الـرغم مـن خمالفتهـا الـدليل الـرشعي وي
 رعاية املصلحة هي قطب مقصود الرشع فهـذه مستند ذلك هو القطع بأن

 .مغالطة عجيبة
ّ عنـدما وضـح - يف مناقشته للطـويف - حممد البوطي. وقد أحسن د

ً؛ إذ هـو ينظـر أوال ...مقدمتني ال رابطة بينهام«هذه املغالطة بأهنا مبنية عىل 
رج، ومعظمهــا جزئيـات اعتباريــة إىل جزئيـات املـصالح املتــصورة يف اخلـا

... ثـم ينظـر إىل اجلـنس املعنـوي هلـا). هذه مـصالح: (خمتلف فيها؛ فيقول
َثــم يزهــى بالنتيجــة ). واملــصالح رعايتهــا حقيقــة جممــع عليهــا: (فيقــول ْ ُ

ــائال ــة ق ــصالح : (املغلوط ــة امل ــة -فرعاي ــع – أي اجلزئي ــي جمم ــر حقيق ٌ أم
                                 

، ص ؛ تعليل األحكام لألستاذ حممد شـلبي٢٨٠كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :  انظر)١(
 . ٩١؛ التعارض بني النص واملصلحة ألسامة جوارنة، ص ٣٢٢



 

 

 .)١(»)عليه
ثال يذكره املناطقة عىل السفسطة، وهو أن ثم شبه هاتني املقدمتني بم

ثـم يـتكلم . هـذا فـرس: يشري اإلنسان إىل صورة فرس عىل اجلدار فيقـول
ثـم خيـرج . وكل فـرس صـاهل: عن جنس الفرس القائم يف الذهن فيقول

هــذا : مـن هـاتني املقـدمتني بنتيجــة فيقـول عـن الفــرس الـذي يف الـصورة
 !صاهل

وال ريــب أن «:  فقــال الطــويفالبــوطي بــني هــذا وكــالم. ثــم ربــط د
التخـالف بــني جزئيــات املــصالح املختلــف فيهــا بــني النــاس، وحقيقتهــا (

التخالف بني صورة الفرس عىل الورق (، ليس أقل من )القائمة يف الذهن
 .)٢(»)وحقيقته املاثلة يف العقل
 : الدليل الثالث

 التي ارتضاها العقـل عـىل الـرغم لو ساغ التخصيص هبذه املصلحة
النفتح باب واسع لكل صـاحب هـوى : من أن الرشع قد دل عىل خالفها

ــي  ــصها باملــصلحة الت ــدعوى ختصي ــا شــاء ب ــة الــرشع م أن يــرتك مــن أدل
ولقوة تأثري اهلوى يف ترك احلق فقد وردت نصوص كثرية حتـذر . ارتضاها

ك إذا كـان الـدليل عـىل من اتباع اهلوى بغري هدى ودليـل مـن اهللا، فـام بالـ
ومما يؤكد أن تأثري اهلوى من القوة بمكان بحيث قد يلتبس بـاحلق ! خالفه

، ورود التحذير منه حتى لصفوة اخللق وهم األنبياء: دون أن ينتبه له العبد

                                 
 .٢١٤، ص حممد البوطي.  ضوابط املصلحة لـِ د)١(
 .  ٢١٤، ص حممد البوطي.  ضوابط املصلحة لـِ د)٢(
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 .   من سورة املائدة) ٥٠ ــ ٤٩( اآليتان رقم )١(
 .   من سورة القصص) ٥٠( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة الشورى) ١٥( اآلية رقم )٣(
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 : الدليل الرابع

، وعــدم )٣( املــصلحة املخالفــة للــنصأن اإلمجــاع منعقــد عــىل إلغــاء
ــك إال )٤( يف مــورد الــنص- ابتــداء -تــسويغ االجتهــاد  ، ومل خيــالف يف ذل

                                 
 .من سورة اجلاثية)  ٢٠ ــ ١٨( اآليات رقم )١(
 ).   ص(من سورة ) ٢٦(ية رقم  اآل)٢(
 وقد سبق عند حترير حمل النزاع هلذه املـسألة ذكـر طائفـة مـن الكتـب األصـولية التـي حكـت )٣(

؛ اإلحكـام ٢/٧١؛ التوضيح والتلويح، ٢/٥٣٧روضة الناظر، : االتفاق عىل إلغائها؛ منها
؛ البحـر ٣/٦٣؛ اإلهباج، ٢/٢٤٢ب، ؛ رشح العضد ملخترص ابن احلاج٣/٣١٥لآلمدي، 
؛ إرشـــاد الفحـــول، ٣٤٠٧، ٧/٣٤٠١التحبـــري، : ؛ التحريـــر ورشحـــه٥/٢١٧املحـــيط، 

٢/١٩٢. 
؛ كتــاب الفقيــه واملتفقــه ٢/٦٧٠، املعتمــد؛ ١٧١ رســالة الكرخــي يف األصــول، ص:  انظــر)٤(

؛ خمتــرص ابــن ٤/٢٠٩؛ اإلحكــام لآلمــدي، ٢/٣٨٢املستــصفى، ؛ ١/٥٠٤للبغــدادي، 
؛ ٤٤١؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٢/٣٠٠ب ورشح العضد له وحاشية التفـتازاين، احلاج
؛ مجع اجلوامع ورشح املحـيل وحاشـية البنـاين، ٣/٢٦٦اإلهباج، ؛ ٢/٢٤٧عالم املوقعني، أ
؛ ٣/٣٣٥التقريــر والتحبــري، :  ورشحيــه؛ التحريــر٤/٥٩١؛ تــشنيف املــسامع، ٢/٣٩١

تقريـر القواعـد البـن ؛ ١/٤٠١، األشباه والنظـائر البـن الـسبكي؛ ٤/٢٣وتيسري التحرير، 
، ٢/٩٨٨؛ ترتيب الآليل يف سلك األمـايل، ٤/٥٠٥؛ رشح الكوكب املـنـري، ٢/١٩ رجب،
 =، ّ؛ جملـة األحكـام العدليـة٣٢٩الدقائــق، ص؛ مــنافع ٤٦ جمامع احلقـائق، ص؛٢٠٩قاعدة 



 

 

 يف القــرن الــسابع، ومــن تابعــه مــن املعــارصين، ومــن املعلــوم أن الطــويف
 .اإلمجاع دليل قاطع فال جتوز خمالفته

 : الدليل اخلامس
ب مــن تــرصفات النــاس مــن قبيــل املعــامالت م األغلــألعــأن ا

ــاة  ــصالة والزك ــرص يف ال ــاد تنح ــدرات تك ــادات واملق ــادات، إذ العب والع
... والصيام واحلج، وأنصبة الزكاة وتقديرات املواريث واحلدود والعـدد،

 العبـادات واملقـدرات عـىل لك، ولـو كـان املعـول عليـه فـيام عـداوما إىل ذ
 للـزم مـن ذلـك عـدة لـوازم -ل الثـاين  كام يرى أصحاب القـو-املصلحة 
 : باطلة؛ منها
دى يف جـل أحـواهلم : يلزم من هذا« .١ ُـأن الـشارع تـارك عبـاده س َ ٌَ

ــاثرة يف  ــصوص املتك ــارض للن ــذا مع ــسهم، وه ــدبروها بأنف وأعامهلــم ليت
هلذا نعـى اهللا تعـاىل . الداللة عىل وجوب التحاكم هللا ولرسوله يف كل يشء

                                 
ــادة  = ــايس، و؛ ١٤م ــا لألت ــسنة١/٤٠رشحه ــل ال ــد أه ــه عن ــامل أصــول الفق ــة؛ مع ،  واجلامع

؛ أبحاث معارصة يف الفقـه ٥٢؛ االجتهاد يف اإلسالم للدكتورة نادية العمري، ص٤٨١ص
 .٧حممد منصور، ص . اإلسالمي وأصوله لـِ د
خمتـرص اخلرقـي ؛ ٣٩٩النـافع الكبـري، ص: اجلـامع الـصغري ورشحـه: وانظر من كتب الفقه

؛ بـدائع الـصنائع، ١٦/٨٤، ١٨٨، ١٨٧، ١٠/١٨٥املبسوط، ؛ ١٤/٣٤املغني، :  ورشحه
؛ ٢/١٦٨؛ الـدرر رشح الغـرر، ٧/٣٠٠العناية، وفـتح القـدير، : هاي؛ اهلداية ورشح٧/١٤

؛ هناية املحتـاج، ٣٩٧   ــ ٤/٣٩٦مغني املحتاج، ؛ ٨/١٩١؛ تكملته، ٧/١١البحر الرائق، 
؛ الــرشح ٥٣٤ ـــ ٧/٥٣٣؛ الـروض املربــع وحـاشيــة ابــن قـــاسم عليـه، ٢٥٩  ـــ ٨/٢٥٨

، ٤/١٣٦؛ الـرشح الكبـري وحـاشيــة الدسـوقي عليـه، ٥٥٢  ـــ ٥/٥٤٠ للـدردير، الصغري
  .١٥٨ ــ ١٥٢



 

 

 ظنهم أهنم مرتوكون وعقـوهلم يف الـدنيا بغـري أمـر وتوجيـه، عىل املرشكني
¬  ®  ¯   {: ، ويقـول)١(}  n    m  l    k       j {: حيث يقول تعاىل

  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °
À  ¿  ¾   ½  ¼{)واآليـــــــة عامـــــــة يف العبـــــــادات . )٢

ل إن القصد إىل املعامالت فيهـا أظهـر؛ ألهنـا حمـل التـشاجر واملعامالت، ب
 .)٣(»ًبني الناس غالبا

ــرشع  .٢ ــري ال ــصلحة جلــاز تغي ــنص هبــذه امل ــو جــاز ختــصيص ال ل
 إذ املصلحة لو كان يرجع يف حتديدها إىل عقول النـاس، ولـيس ؛)٤(بالرأي

 ورجـع الـرشع إىل اتبـاع ،واتـسع األمـر« إىل ضبط الرشع لتعـذر ضـبطها،
 ، فيصري ذوو األحالم بمثابة األنبيـاء، واقتفاء حكمة احلكامء، الرأيوجوه

وهـذا ذريعـة يف احلقيقـة إىل إبطـال  ،وال ينسب ما يرونه إىل ربقـة الـرشيعة
 .)٥(»  أن كال يفعل ما يراهَّأهبة الرشيعة، ومصري إىل

 أن جيري ترصفاته فـيام – ديانة -لو كان املطلوب من كل إنسان  .٣
 العبادات واملقدرات عىل مقتىض ما حيقق املـصلحة يف نظـره لـصارت عدا

إذ النـاس يتفـاوتون يف تقـدير املـصلحة ! حياة الناس فوىض باسـم الـرشع
                                 

 .   من سورة القيامة) ٣٦( اآلية رقم )١(
 .   من سورة النساء) ٦٥( اآلية رقم )٢(
 .  ١٧٧ احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص )٣(
 .٣/٢٠٦رشح خمترص الروضة للطويف، :  انظر)٤(
 .١١٣٢، فقرة ٢/٧٢٢الربهان، ) ٥(



 

 

وكثـريا مـا . )١(» اخللـقبـاختالف الزمـان واملكـان وأصـناف«تفاوتـا كبـريا 
يــصل هــذا التفــاوت إىل التنــازع والتــصادم عنــد التطبيــق، ومــا احلــروب 

 – يف العمـوم األغلـب منهـا –والنزاعات واملشاكل االجتامعية واألرسيـة 
 .ًإال مظهرا من مظاهر هذا التفاوت واالختالف

ِّبأنه قد يتفق أهل بلد مـا عـىل العمـل بـام ينظـره هلـم أهـل : وال يقال ٍ
احلل والعقد يف بلدهم، وسيبذل املنظرون قصارى جهدهم يف سن قوانني 

 !عادلة حتقق املصلحة عىل الوجه املطلوب
وعىل (ألن نظرهتم ستبقى قارصة، ولن ختلو من التحيز واملحاباة 

التحيز إىل منهجهم يف التفكري، ومدرستهم التي ينتمون : أقل تقدير
 املتكرر هلذه القوانني، والسيام إذا ، وال أدل عىل ذلك من التغيري)إليها

بخالف ما لو كان حتديد مصالح الناس يف مجيع . تغري أهل احلل والعقد
,   -   {: شؤوهنم يرجعون فيه إىل خالقهم سبحانه؛ قال أصدق القائلني

     +      )  (  *  {: وقال عز من قائل. )٢(}.  /  0   1  2   
,  -      /.          0     12  3    4    6   5       78        ;  :  9  

À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   {: وقال سبحانه. )٣(} >
Á{)٤( . 

                                 
 .٣/٦٣؛ اإلهباج، ١/٢٨٥املستصفى، : ؛ وانظر١١٣٢، فقرة ٢/٧٢٢ الربهان، )١(
 . من سورة امللك) ١٤( اآلية رقم )٢(
 . من سورة البقرة) ٢١٦( من اآلية رقم )٣(
 .   من سورة النساء) ١٩( من اآلية رقم )٤(



 

 

أمهيـة الرجـوع ) هــ٧٩٠ت (وقد جسد لنا عالمة املقاصد الشاطبي
إن أحكـام «: ًلرشع يف حتديد املصلحة املقصودة رشعا عندما قـالإىل أدلة ا

الرشيعة تشتمل عىل مصلحة كلية يف اجلملة، وعىل مصلحة جزئية يف كـل 
مسألة عىل اخلـصوص، أمـا اجلزئيـة؛ فـام يعـرب عنهـا كـل دليـل حلكـم يف 
خاصته، وأما الكلية؛ فهـي أن يكـون كـل مكلـف حتـت قـانون معـني مـن 

مجيع حركاته وأقوالـه واعتقاداتـه؛ فـال يكـون كالبهيمـة تكاليف الرشع يف 
 .  )١(»املسيبة تعمل هبواها، حتى يرتاض بلجام الرشع

 : الدليل السادس
أن النصوص متضافرة يف إثبات كون جانـب التعبـد شـامال جلميـع 

ٌوليس خاصا بالعبادات، كام أن جانـب املـصلحة شـامل جلميـع  التكاليف  
 باملعامالت؛ ممـا يعنـي أن إلغـاء جانـب التعبـد يف  التكاليف، وليس خاصا

املعامالت والتعويل فيها عىل املصلحة خمالف هلذه النصوص، ومثله يقال 
 :يف إلغاء تأثري املصلحة يف العبادات

 :ٌفمام يدل عىل أن جانب التعبد شامل جلميع التكاليف
 .)٢(}à :}H  G  F  E  D   Cقوله  .١

، فهـذا يعنـي أن à واإلنـس قـد خلقـوا لعبـادة اهللا وإذا كانت اجلن
، فال ختـرج تـرصفاهتم عـن àحياهتم كلها جيب أن تكون عبودية تامة هللا 

                                 
 .  ٢/٢٩٣ املوافقات، )١(
 .   من سورة الذاريات) ٥٦( اآلية رقم )٢(



 

 

 .  الرشع
ــــــــــــــــه  .٢ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   à :}   ªوقول
«{)١(. 

بأن :  وبقية أمته‘فهذا بيان للحال الذي جيب أن يكون عليه النبي 
، وعـىل àتكون صالهتم ونسكهم ومجيع شؤوهنم من املحيا إىل املامت هللا 

 .وفق رشعه
ـــه  .٣ ¬  ®  ¯   °      ±  à :}   ´  ³  ²وقول

 À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ{)٢(. 
فقد دلت اآلية عىل أن التحكيم للرشع يـستدعي أن يكـون يف مجيـع 

أنه عىل خالف هـواه ومـا يتـوهم شؤون احلياة، بام فيها ما يظهر للمكلف ب
 . أنه حيقق مصلحته

ٌومما يدل عىل أن جانب املـصلحة شـامل جلميـع التكـاليف، وأن  •
 :العباد هم املعنيون باالنتفاع هبا

 .)٣(}       `  à :} d  c         b  aقوله  .١
 وما فيها مـن ‘وهذا أسلوب حرص، فيه داللة عىل أن رسالة حممد 

ــا رمحــة لل ــرشيعات كله ــق ت ــت حتق ــذلك إال إذا كان ــاملني، وال تكــون ك ع

                                 
 .   من سورة األنعام) ١٦٢( اآلية رقم )١(
 .   من سورة النساء) ٦٥( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة األنبياء) ١٠٧( اآلية رقم )٣(



 

 

 .مصاحلهم يف الدارين
ـــــــــــــه  .٢ à :}   Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Äوقول
Î{)١(  . 

ــأيت بــه شــعيب وهــذا أســلوب حــرص ــضا، فكــل مــا ي مــن  Àً أي
 .ترشيعات هتدف إىل حتقيق مصالح أمته، وكذلك بقية األنبياء

َيا (: (-يف احلديث القديس الذي يرويه عن ربه- ‘وقال النبي  .٣
ِعباد ِّ إنُكم لن تبلغوا رضيَِ َ ُ ُ َْ َْ َّْ ِ فتـرضوينيِ ُّ ُ َ وا نفعـ،َ ِ ولـن تبلغ ْ ُ ََ ُـَ ْ ْ وينيَ ِ فتنفع ُـ َ َْ َ يـا ،َ
ِعباد َ لو أن أولُكم وآخركم ويَِ َ َّ ْْ َ ُْ ِ َ َّ ََ ٍإنسُكم وجنُكم كانوا عىل أتقى قلب رجل َ ُـ ََ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َّ ِ ِ

ِواحد منُكم ما زاد ذلك يف َ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ْ ِ ملكْ ْ ً شيئايُ ْ ِ يا عبـاد،َ َِ ْ لـو أن أولكُـم وآخـركم يَ َ ُْ ِ َ َّ َْ َّ ََ َ
ْوإنسُكم وجنُكم كانوا عـىل أفجـر قلـب رجل واحـد مـا نقـص ذلـك مـن  َ َ ُـ َ َ َِ ِ ٍ َِ ََ َ ْ َ َْ ُ َْ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ َ َ َ َّ ِ ِ

ِملك ْ ً شيئايُ ْ َ(()٢(. 
ــون  ــاد هــم املنتفع ــة رصحيــة عــىل أن العب ــدل دالل ــذا احلــديث ي فه

 .  غني عنهاàبعبادهتم، وأن اهللا 
 إىل أن جانب التعبد يـشمل العبـادات :ونخلص من هذه النصوص
املعامالت منه، كـام أن جانـب املـصلحة ًواملعامالت معا، فال جيوز استثناء 

 .ًيشمل املعامالت والعبادات معا، فال جيوز استثناء العبادات منه

                                 
 .   من سورة هود) ٨٨( من اآلية رقم )١(
ــا)٢( ــرب والــصلة واآلدب  أخرجــه مــسلم بلفظــه، كت ــم، باال ِبــاب حتــريم الظل ِْ ُّ ِ ْ ، ح ٤/١٩٩٤، َ

٢٥٧٧. 



 

 

ولو جاز إلغاء جانـب املـصلحة واملقـصد يف العبـادات لرتتـب عـىل 
ذلك اجلمود عـىل األلفـاظ والتطبيـق احلـريف هلـا وتفريغهـا مـن مقاصـدها 

د يف املعـامالت لرتتـب عـىل وكذلك لو جاز إلغـاء جانـب التعبـ. وغاياهتا
ذلك حتكـيم املـصلحة التـي تعـرف بالعـادة والعقـل، واالسـتغناء هبـا عـن 

 !! األدلة الرشعية
إثبـات : ( بعنـوانًال مـستقًا أن هنـاك مبحثـ:ومما حيـسن التنبيـه عليـه

املصالح الرشعية من مصادرها املعتربة، وأثر ذلك يف منع توهم التعارض 
ومـا ينبثـق عنـه مـن (تم فيـه إثبـات أن العقـل ، وسي)بينها وبني النصوص

َمصادر أخر وما سيذكر . ال يستقل يف إثبات املصلحة عن األدلة الرشعية) ََ
 .)١(من أدلة هناك يناسب االستدالل هبا هنا

 
 :ختصيص النص باملصلحة أدلة القائلني بجواز .ب 

 :الدليل األول
ث أن رعاية املصلحة هي قطب مقـصود الـرشع مـن األحكـام، حيـ

متثل املقصد الكيل الذي ترجع إليه مجيع التكـاليف، فكـان حقهـا التقـديم 
ٍومـا دوهنـام مـن األدلـة مـن بـاب (عىل كل ما يعارضها من نـص أو إمجـاع 

بطريق التخصيص والبيان هلام، ال بطريق االفتئـات علـيهام «، وذلك )أوىل
 .)٢(»والتعطيل هلام، كام تقدم السنة عىل القرآن بطريق البيان

                                 
 .   ٥٧٥، فانظره ص وهو يمثل املبحث الثالث من هذا الفصل)١(
 .٢٤١ص : ، وانظر٢٣٨ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)٢(



 

 

وكون رعاية املصلحة هي قطب مقصود الرشع من األمور القطعية 
التي تواردت عليها األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والنظر، ومما يدل 

à :}   W    V  U  T  S  Rعىل ذلك من جهة اإلمجال قوله 
   d  c    b  a  `   _   ̂  ]    \  [     Z  Y  X

j   i  h   g  f  e{)١(. 
 : اآليتان تدالن عىل رعاية الرشع للمصلحة من سبعة أوجهفهاتان 

َاألوجه األربعة األول تتمثل يف إبراز أربـع مـصالح عظمـى ملجـيء 
القرآن الكريم وهي أنه موعظة للنـاس، وشـفاء ملـا يف الـصدور، وهـدى، 

 . ورمحة للمؤمنني
ــصا ــاىل àلح امــتن اهللا ولعظمــة هــذه امل ــضله تع ــني أهنــا بف  هبــا وب

وبرمحته، وأن ما كان بفضل اهللا تعاىل هو احلري بـالفرح والـرسور، إذ هـو 
 .)٢(وهذه األوجه الثالثة املتبقية. َّخري مما جيمعون

هذه األوجه السبعة، وعرب عن الوجه ) هـ٧١٦ت (وقد بني  الطويف
ــري ف ــالاألخ ــسابع«: ق ــه وق :ال ــزل ــل ع  )٣(}j   i  h   g{: وج

 فالقرآن ونفعه أصـلح مـن مـصاحلهم، ،والذي جيمعونه هو من مصاحلهم
 .)٤(»واألصلح من املصلحة غاية املصلحة

                                 
   .من سورة يونس) ٥٨(و ) ٥٧( اآليتان)١(
 . ٢٤١ ــ ٢٤٠كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر تفصيل هذه األوجه السبعة يف)٢(
 .   من سورة يونس) ٥٨( من اآلية رقم )٣(
 .  ٢٤٠ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٤(



 

 

يـة تـدل عـيل أن فهذه سبعة أوجه مـن هـذه اآل«: ثم قال عقب ذلك
 ولــو اســتقرأت النــصوص . واهــتم هبــا مــصلحة املكلفــنيىالــرشع راعــ
 .)١(» ذلك أدلة كثريةلوجدت عىل

:  خـرج بنتيجـة قـال فيهـا)٢(وبعد أن ساق مجلة من األدلة التفصيلية
وجــل مــصلحة خلقــه يف  إذا عــرف هــذا فمــن املحــال أن يراعــي اهللا عــز«
 إذ ؛هم ومعادهم ومعاشهم، ثم هيمل مصلحتهم يف األحكام الرشعيةئمبد

 إذ هبـا ؛من مصلحة معاشـهم  وألهنا أيضا.فكانت باملراعاة أوىلأهم، هي 
ال معاش هلم بدوهنا، فوجب القول فصيانة أمواهلم ودمائهم وأعراضهم، 

فإن . وإذا ثبت رعايته إياها مل جيز إمهاهلا بوجه من الوجوه. بأنه راعاها هلم
 وإن خالفهـا ،الموافقها النص واإلمجاع وغريمهـا مـن أدلـة الـرشع فـال كـ

ِّدليل رشعـي، وفـ  وتقـديمها ه هبـا،، مـن ختصيـصهق بينـه وبينهـا بـام ذكرنـاُ
 .)٣(»بطريق البيان

 : هذا الدليلاالعرتاض عىل 
ال شــك أن رعايــة املــصلحة هــي قطــب مقــصود الــرشع مــن : أوال

ِّاألحكام، لكـن هـذا ال يـسوغ بـأي حـال تقـديم املـصالح التـي مـصدرها 
 :التي مصدرها النقل؛ ملا يأيتالعقل عىل املصالح 

َّأن أي : كون رعاية املـصلحة متثـل قطـب مقـصود الـرشع معنـاه .١
                                 

 .٢٤١ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )١(
 .٢٤٦ـ  ـ٢٤١كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :  انظر)٢(
 .  ٢٤٦ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٣(



 

 

ّحكم يف الرشيعة فيه مصلحة للعباد وال بد، واملـصلحة التـي قـد ال تظهـر  ٍ
ًلبعضنا ظاهرة لغرينا، وما مل يظهر لنا ولغرينا يف العاجل قد يظهر لنا مجيعا 

ٍ الدليل النقيل باحلكم كاف يف العلـم وعىل هذا فمجرد ورود. )١(يف اآلجل
بوجود املصلحة فيه والبد، وكاف يف احلكم عىل املصلحة املجردة املخالفة 
ٌّله بأهنا متومهة ال حقيقية، والعقل معني بالبحث عـن املـصلحة املوجـودة 

ٍ، لكنــه غــري خمــول ...يف احلكــم الــذي أثبتــه الــدليل الــنقيل، أو اســتنباطها َّ
شاف مصلحة أخرى، ومقارنتها بمصلحة معتـربة رشعـا باالستقالل باكت

بنص أو إمجاع أو قياس، ثم تقديمها عىل ما أثبته الدليل الرشعي وتسويق 
 فالعقل -ذلك بأنه من الرشع بدعوى أن املصلحة املطلقة مرعية يف الرشع 

ٍغري خمول بذلك؛ ألن هذا يف الواقع ترشيع بالعقل َّ! 
حـد مـن أحكـام الـرشع جلـاز ولو جاز ذلك للعقـل يف حكـم وا .٢

ُّوهللا در !! ذلك يف بقية أحكام الرشع، وهذا بال شك إبطال للرشع بالعقـل
لـو جـاز للعقـل نـه إ«: عندما عرب عـن ذلـك بقولـه) هـ٧٩٠ت (الشاطبي

؛ جلـاز إبطـال الـرشيعة بالعقـل، وهـذا حمـال باطـل، ... مأخذ النقـليختط
وبيــان ذلــك أن معنــى الــرشيعة أهنــا حتــد للمكلفــني حــدودا؛ يف أفعــاهلم، 

 ٍّحـدوأقواهلم، واعتقاداهتم، وهو مجلة ما تضمنته، فإن جاز للعقـل تعـدي 
                                 

عنـــد تعريـــف :  وقــد ســـبق توضـــيح  ذلـــك يف مواضــع متفرقـــة مـــن هـــذا البحــث؛ منهـــا)١(
يف ، وكالمهــا ٢١٥، ص خالصــة نظريــة املقاصــد، وعنــد احلــديث عــن ١٦٩املقاصــد،ص

ًالفصل الثاين من الباب األول، وأيضا عند احلديث عن بناء املقاصد عىل القول بالتعليل، يف 
 .   ٢٥٣بداية هذا الفصل،ص



 

 

؛ جاز له تعدي مجيع احلدود؛ ألن ما ثبت لليشء ثبت ملثله، وتعـدي ٍواحد
ليس هذا احلد بصحيح، وإن جاز إبطـال : نى إبطاله؛ أيحد واحد هو مع

 .)١(»ُ لظهور حماله؛واحد؛ جاز إبطال السائر، وهذا ال يقول به أحد
 وأدلة – مما يسرتعي االنتباه يف االستدالل باآليتني املذكورتني :ثانيا

ىل عكــس مــا أراد  أهنــا تــدل داللــة ظــاهرة عــ– )٢(أخــرى ذكرهــا الطــويف
ــز ! الطــويف ــال احلــق ع ــة ق ــة الثاني ــة اآلي i  h   g   {: وجــلففــي هناي
j{)وهــذا يــدل عــىل أن املــصلحة املتحققــة باتبــاع هــدي القــرآن )٣ ،
 خري من املصلحة الناجتة عن اتباع – ومثله يقال يف السنة النبوية -الكريم 

 يف مجعهــا واإلعــداد هلــا دون أن حتقــق أهــدافهم اهلــوى؛ إذ يتعــب النــاس
:  حيـنام قـالوهـذا املعنـى هـو مـا جـرى بـه قلـم الطـويف. وتشبع رغبـاهتم

ــة « فــالقرآن ونفعــه أصــلح مــن مــصاحلهم، واألصــلح مــن املــصلحة غاي
مـصاحلهم التـي (؛ فإذا كان ما يف القـرآن الكـريم أصـلح مـن )٤(»املصلحة

، وهو غاية املصلحة؛ فكيف يستدل هبـذا )قادهتم إليها عقوهلم وأهواؤهم
الدليل عىل تقديم املـصلحة التـي أثبتهـا العقـل عـىل املـصلحة التـي أثبتهـا 

 ! القرآن الكريم؟
وجــب ] أي الــنص واإلمجــاع[وإن خالفاهــا «:  قــول الطــويف:ًثالثــا

                                 
 .١/٦١ املوافقات، )١(
 .٢٤٦ ــ ٢٤١كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر)٢(
 .  من سورة يونس) ٥٨( من اآلية رقم )٣(
 .  ٢٤١ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٤(



 

 

علـيهام بطريـق التخـصيص والبيـان هلـام، ال بطريـق تقديم رعاية املصلحة 
ــق  ــرآن بطري ــسنة عــىل الق ــدم ال ــام تق ــل هلــام، ك ــيهام والتعطي ــات عل االفتئ

 .)١(»البيان
ٍّهذه العبارات تتكون من ثالث مجـل ال يمكـن التـسليم بـأي منهـا؛ 

افـرتاض خمالفـة املـصلحة للـنص أو اإلمجـاع، وأن تقـديمها علـيهام : وهي
 :وأن ذلك مثل تقديم السنة عىل القرآن بطريق البيانبطريق التخصيص، 

 أن :وسبب عدم التسليم بافرتاض خمالفة املصلحة للنص أو اإلمجاع
ــامء  ــع عل ــنص مــصدره الــوحي املعــصوم، واإلمجــاع ينعقــد باتفــاق مجي ال
العرص، ومها يمثالن أقوى املـصادر يف حتديـد املـصلحة الـرشعية؛ فكيـف 

ي أنـه اكتـشف مـصلحة أخـرى غابـت عـن يتصور أن يتجرأ جمتهـد ويـدع
الوحي أو عن مجيـع علـامء األمـة، بـل ويـسوغ لـه أن يقـدم هـذه املـصلحة 

 !!ويرجحها عىل ما أثبته النص أو اإلمجاع؟
 أن :وسبب عدم التسليم بأن هذا التقديم بطريق التخصيص والبيان

حقيقة التخصيص ال يمكن أن تنطبق عـىل هـذه الـصورة؛ إذ التخـصيص 
إخراج جزء من مدلول اللفظ العام، مل يكن املتكلم قد أراد بلفظه : هيراد ب

 نفـسه يف وهـذا املعنـى رصح بـه الطـويف. )٢(العام الداللـة عـىل هـذا اجلـزء
                                 

 .٢٤١ص : ، وانظر٢٣٨ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)١(
؛ رشح خمتـرص ٣/١٢٤، ٢/٢٩٩؛ اإلحكـام لآلمـدي، ١/٣٩٦املحـصول للـرازي، :   انظر)٢(

، ١/٢٢٦د؛ ؛ نرش البنـود عـىل مراقـي الـسعو٢/١١٩؛ اإلهباج، ٢/٥٥٠الروضة للطويف، 
 =، ؛ مذكرة يف أصول الفقه للـشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي١/٢٧١؛ التحرير وتيرسه، ٢٥٧



 

 

َّإن التخصيص بني أن مدلول اللفظ اخلاص مل «: كتاب آخر له، حيث قال
ِّيكن مرادا من لفظ العـام الـدال ، وهـذا املعنـى للتخـصيص غـري )١(» عليـهً

 هنا؛ إذ كالمه هنا يدل عىل تقديم املصلحة عىل منطبق عىل ما ذكره الطويف
فكيــف ينطبــق معنــى التخــصيص عــىل «مجيـع مــدلول الــنص أو اإلمجــاع؛ 

فمـن : ًوعىل فرض أن املصلحة عارضت جزءا من مـدلول الـنص! ذلك؟
أهنا مصلحة حقيقية، وأن الشارع مل يرد بالنص الداللة عىل احلكـم أين له 

 – مـثال -وماذا يقول يف قرون متطاولة من قبله أخذ أهلها ! املخالف هلا؟
 .)٢(»!بكل مدلوله، ومل يفهموا إال أن املصلحة هي ما تضمنته مجلته؟

أن البحث يف ختصيـصه غـري : وهناك مناقشة خاصة باإلمجاع، وهي
صال؛ ال باملصلحة وال بغريهـا مـن املخصـصات؛ ألن اإلمجـاع عـىل ٍوارد أ

ة من الزمن عـىل الـرغم مـن ّوالعمل به يف مجيع ما يتناوله مداحلكم العام، 
خروج بعض الصور بالتخصيص دليل عىل خطأ اإلمجاع، ومن املعلوم أنه 

اإلمجاع بعـد ثبوتـه دليـل قطعـي مـن «؛ وألن )٣(ال جيوز اإلمجاع عىل اخلطأ
 .)٤(»ل نواحيه؛ فمن أين ينفذ التخصيص إليه؟ك

ذلك مثل تقديم السنة عـىل القـرآن بطريـق  وسبب عدم التسليم بأن
ٌ أن هذا قياس مع الفارق الكبري بينهام؛ إذ السنة النبوية وحي من اهللا :البيان

                                 
 .٢١٠، ص حممد البوطي. ؛ ضوابط املصلحة لـِ د٢٦٢، ٨١ص،  =
 .٢/٥٥٠: ، وانظر منه٢/٥٨٧رص الروضة للطويف، رشح خمت:   انظر)١(
 .  ٢١٠، ص حممد البوطي.  ضوابط املصلحة لـِ د)٢(
 . ٢/١٧١؛ اإلهباج، ١/٤٣٠املحصول للرازي، :   انظر)٣(
 .  ٢١٠، ص حممد البوطي.  ضوابط املصلحة لـِ د)٤(



 

 

à وليس كذلك املصلحة، ثم إنه عىل الرغم من كون السنة وحيا من اهللا ،ً
à وعـىل )١( يف ختصيص القرآن الكريم هبابني العلامء فقد حصل خالف ،

التخصيص باملصلحة املجردة، حيث مل يقل به أحد من : النقيض من ذلك
 . )٢()سه نفبشهادة الطويف (العلامء قبل الطويف

 إذا عـرف هـذا فمـن املحـال أن يراعـي اهللا عـز«: قول الطويف: ًرابعا
هم ومعادهم ومعاشهم، ثم هيمل مـصلحتهم ئوجل مصلحة خلقه يف مبد

  .» فكانت باملراعاة أوىلأعم، إذ هي ؛يف األحكام الرشعية
 بأن خلـو األحكـام الـرشعية مـن هذه العبارة تدل عىل إقرار الطويف

والغريــب أنــه يفــرتض وقــوع هــذا املحــال بطريقــة . مــصالح العبــاد حمــال
ــا خيــالف  ــنص أو اإلمجــاع عــىل م ــة ال ــة دالل عكــسية، مــن خــالل إمكاني

ثم يطلب من العقل التوفيق بـني هـذا املـصلحة التـي اكتـشفها !! املصلحة
عي الـذي فـوت هـذه املـصلحة؛ بتخصيـصه هذا العقل وبني الدليل الـرش

 !!   وتقديمها بطريق البيانهبا،
وإذا ثبت رعايتـه إياهـا مل جيـز إمهاهلـا «: ’وهذا ما عرب عنه بقوله 

فإن وافقها النص واإلمجاع وغريمها من أدلة الرشع فال . بوجه من الوجوه

                                 
؛ التمهيـــد أليب اخلطـــاب، ٢/١٠٢؛ املستـــصفى، ٢/٦١٥العـــدة،:  انظـــر يف هـــذا اخلـــالف)١(

؛ روضــة النــاظر، ٢/٣٤٧؛ اإلحكــام لآلمــدي، ١/٤٣٢؛ املحــصول للــرازي، ٢/١٥١
؛ رشح خمتــرص الروضـة للطــويف، ٢/١٤٩ب ورشح العـضد، ؛ خمتـرص ابـن احلاجــ٢/٧٢٤
 .٢/١٧١اإلهباج، : ملنهاج ورشحه؛  ا٢/٥٥٨

 .  ٢٧٣كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص:  انظر)٢(



 

 

ِّ وإن خالفها دليل رشعي، وف،كالم ه  ختصيـص مـنه؛ق بينه وبينها بام ذكرناُ
 .)١(» وتقديمها بطريق البيانهبا،

وقبل أن يأيت هبذه النتيجة علل هلـا بـام هـو خـارج عـن حمـل النـزاع؛ 
 صـيانة أمـواهلم ودمـائهم إذ هبا ؛من مصلحة معاشهم وألهنا أيضا«: فقال

 فـإذا .»وأعراضهم، وال معاش هلم بدوهنا، فوجب القول بأنه راعاهـا هلـم
ــراده باملــصلحة ــرضورة، املــص: (كــان م ــة التــي بلغــت حــد ال لحة الطارئ

ً وأصبحت تـستدعي حكـام اسـتثنائيا؛ صـيانة لـرضوريات النـاس التـي ال 
؛ إذا كــان هــذا مــراده باملــصلحة فهــذا ينــسف املــسألة )معــاش هلــم بــدوهنا

برمتها؛ ألن إعامل هذه املصلحة حمل وفاق؛ إذ هذه مـن الـرضورات التـي 
 بــأن  أبــدا مــع تــرصيح الطــويفولكــن هــذا ال يتمــشى. تبــيح املحظــورات

  .)٢(!الطريقة التي سلكها يف املصلحة مل يسبق إليها
 : الدليل الثاين

َال رضر وال رضار((: ‘قوله  َِ َ َ(()٣(. 
                                 

 .  ٢٤٦ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )١(
 .٢٧٣كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :  انظر يف ترصحيه بذلك)٢(
بـاب مـن ؛ وابن ماجـه بلفظـه، كتـاب األحكـام، ٢٨٦٥، ح ٥/٥٥ رواه اإلمام أمحد بنحوه، )٣(

؛ ٢٥٢٠، ح ٤/٣٩٧؛ وأبـو يعـىل بلفظـه، ٢٣٤١، ح ٢/٧٨٤بنى يف حقه ما يـرض بجـاره، 
. ٤/٢٢٨؛ والدارقطني بنحـوه، ١١٨٠٦، ح ١١/٣٠٢والطرباين يف املعجم الكبري بلفظه، 
 .ùس مجيعهم من حديث عبد اهللا بن عبا

، وعائـشة، وأيب هريـرة، وأيب سـعيد اخلـدري، اهللا بن عبـد جابر: وللحديث شواهد من أحاديث
 =  .y  القرظي، وأيب لبابة، وعمرو بن عوفوعبادة بن الصامت، وثعلبة بن أيب مالك



 

 

وأما معنـاه «:  وجه الداللة من هذا احلديث فقالَّوقد وضح الطويف
. ًنفي الرضر واملفاسد رشعا، وهو نفي عام إال ما خصصه الـدليل.. .فهو

وهذا يقتيض تقديم مقتىض هذا احلديث عىل مجيع أدلة الرشع، وختصيصها 
؛ ألنا لو فرضنا أن بعـض أدلـة الـرشع به يف نفي الرضر وحتصيل املصلحة

بـه فإن نفيناه هبذا احلديث كان عمال بالدليلني، وإن مل ننفه : ًتضمن رضرا
كان تعطيال ألحدمها وهو هذا احلديث، وال شك أن اجلمع بني النصوص 

 .)١(»يف العمل هبا أوىل من تعطيل بعضها
 إنـه بـدأ بمقدمـة :ويمكن أن يعرتض عىل هذا االستدالل بـأن يقـال

منسجمة مع قواعـد العمـوم واخلـصوص، ولكنـه مـا لبـث أن بنـى عليهـا 
 : عد العموم واخلصوص، وبيان ذلكًنتيجة مناقضة هلا متاما، وخمالفة لقوا

نفــي عــام إال مــا خصــصه «:  وصــف احلــديث أوال بأنــهأن الطــويف
                                 

 : بالقبولوهو بمجموع شواهده وطرقه من األحاديث التي تلقاها مجاهري أهل العلم =
هـذا احلـديث : وقال أبو عمرو بـن الـصالح«:   ــ٣٠٢جاء يف جامع العلوم واحلكم  ــ  ص 

قـد تقبلـه مجـاهري أهـل ّأسنده الدارقطني من وجـوه، وجمموعهـا يقـوي احلـديث وحيـسنه، و
 إنه من األحاديث التي يـدور الفقـه عليهـا يـشعر بكونـه :وقول أيب داود.  واحتجوا بهالعلم

 .»غري ضعيف
:  ـــ٣٠٤ يف األربعني النووية  ــ املطبوعة مع جامع العلوم واحلكم، ص كام قال عنه النووي

ً معلقاوقال ابن رجب. »وله طرق يقوي بعضها ببعض... حديث حسن«  .»وهو كام قال«: ّ
فهذه طـرق كثـرية هلـذا احلـديث، قـد جـاوزت «:  ــ٣/٤١٣ يف إرواء الغليل ــ وقال األلباين

ّالعرش، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداهتا، فإن كثريا منها مل يشتد ضعفه، فإذا ضم بعضها إىل  ُ ً
 . »...ّبعض تقوى احلديث هبا، وارتقى إىل درجة الصحيح  ــ إن شاء اهللا ــ

 .  ٢٣٧تعيني يف رشح األربعني، ص  كتاب ال)١(



 

 

وعىل هذا فاحلديث عـام يتنـاول نفـي أي رضر إال إذا ورد دليـل . »الدليل
ِّيقر رضرا ما، فيكون هذا الدليل خمصصا لعمـوم احلـديث، باعتبـار أن مـا  ًُ ُّ

ال : (ًه الدليل املخـصص أعـىل شـأنا مـن الـرضر املنفـي يف حـديثدل علي
َرضر وال رضار ََ ِ َ َ َ.( 

: وهذا  الكالم هو املنسجم مع قواعد العموم واخلـصوص؛ فكلمتـا
نكرة يف سياق النفي، والنكرة يف سياق النفـي لفـظ مـن ) رضار(و) رضر(

 دليـل ، والشأن يف كـل لفـظ عـام أنـه يمكـن أن يـرد عليـه)١(ألفاظ العموم
ًخمصص، ويكون العمل باملخصص حينئذ وفقا لقواعد التخصيص ٍ. 

ولكن الغريب أنه بنى عىل هذه املقدمة نتيجة خمالفة هلا متاما، حيـث 
هـو ) عام يعرتيه التخصيص(جعل احلديث الذي كان قد وصفه أوال بأنه 

بل جعل نفوذ هذا اخلاص يمتد جلميع أدلة الـرشع، فيخصـصها ! اخلاص
 ويف نفــس ،)عــام (كيــف يكــون هنــاك حــديث: وال أفهــم! هــاويقــدم علي
 !؟) جلميع أدلة الرشعخمصص: (الوقت

ــع األحكــام : نعــم ــل عــام متنــاول جلمي يمكــن أن يكــون هنــاك دلي
!  جلميع األدلـةعام خمصص، أما ...الرشعية، أو عام ال يرد عليه ختصيص

 .فهذا حيتاج إىل تفسري
إن : أن يقـول) الروضةرشح خمترص (وكنا ننتظر من صاحب كتاب 

عموم نسبي، فهو عام بالنسبة ملا حتته، ) ال رضر وال رضار(عموم حديث 
                                 

؛ العقد املنظـوم ٢/٦٦٨؛ روضة الناظر، ٢/٩٠املستصفى، :  انظر يف كوهنا من صيغ العموم)١(
 .١/٢٦٠؛ فواتح الرمحوت، ١/٤٦٦يف اخلصوص والعموم للقرايف، 



 

 

خاص بالنسبة ملا فوقـه، وإذا تقابـل مـع غـريه فتحديـد العـام مـن اخلـاص 
حيتاج إىل النظر يف األفراد التي يتناوهلا مدلول كل مـنهام، ومـن ثـم النـسبة 

هام هي العمـوم واخلـصوص املطلـق بني هذه األفراد، فإذا كانت النسبة بين
أو الوجهي؛ طبقنا عليهام القواعد األصولية املتعلقة بالعموم واخلصوص 

َأمـا أن حيكــم سـلفا بــأن حــديث... والتعـارض والرتجــيح ً َ ال رضر وال : (ُ
ٌدليل خمصص لكل ما يعارضه، هكذا هبذا اإلطالق دون النظـر يف ) رضار ِّ ٌ

 !إنه حكم مترسع، حيتاج إىل تثبت: املعارض؛ فهذا أقل ما يقال فيه
 : الدليل الثالث

أن رعاية املـصلحة حقهـا التقـديم عـىل أي دليـل يعارضـها؛ لثالثـة 
 : أوجه

 أن رعايــة املــصلحة أقــوى مــن اإلمجــاع، واإلمجــاع أقــوى :أحــدها
 .)١(األدلة، فيلزم من ذلك أهنا أقوى األدلة؛ ألن األقوى من األقوى أقوى

نكري اإلمجاع قـالوا برعايـة املـصالح، فهـو إذا أن م «:والوجه الثاين
حمــل وفــاق، واإلمجــاع حمــل خــالف، والتمــسك بــام اتفــق عليــه أوىل مــن 

 .)٢(»التمسك بام اختلف فيه
ــث ــه الثال ــبب أ «:والوج ــي س ــة متعارضــة، فه ــصوص خمتلف ن الن

يف نفـسه حقيقـي اخلالف يف األحكام املذموم رشعا، ورعاية املصلحة أمر 

                                 
 .٢٣٩كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر)١(
 .٢٥٩ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٢(



 

 

 .)١(»عه أوىلا، فهو سبب االتفاق املطلوب رشعا، فكان اتبال خيتلف فيهو
 :ويمكن أن يعرتض عىل الوجه األول بأن يقال

 : إن الوجه األول مكون من مقدمتني
 . أن رعاية املصلحة أقوى من اإلمجاع:املقدمة األوىل
 . أن اإلمجاع أقوى األدلة:املقدمة الثانية

ــدم ــاتني املق ــاج ه ــوم أن صــحة إنت ــن املعل ــات وم ــستدعي إثب تني ي
 أن صدق وإثبـات أي -هنا-ّولكن مما يدعو إىل االستغراب . ًصدقهام معا

من املقدمتني ال يتحقق إال بكذب ونفـي األخـرى؛ ألنـه إذا كـان اإلمجـاع 
فإنه يتعني أن ال تكون رعاية املـصلحة ) وهذه املقدمة الثانية(أقوى األدلة 

لـو كانـت :  اجلانـب املقابـلويف). وهـذا نفـي للمقدمـة األوىل(أقوى منـه 
مل يعـد اإلمجـاع ) وهـذه املقدمـة األوىل(رعاية املصلحة أقوى مـن اإلمجـاع 

 )!وهذا نفي للمقدمة الثانية(أقوى األدلة 
ــي  ــق إال بنف ــدمتني ال يتحق ــن املق ــات أي م ــىل أن إثب ــدل ع ــا ي ومم

ذ بنى تقوية رعايـة املـصلحة عـىل  نفسه وقع يف هذا؛ إأن الطويف: األخرى
َّإضعاف اإلمجاع؛ حيث هون من اإلمجاع، وشـكك يف حجيتـه مـن خـالل 
ٍإيراد االعرتاضات عىل أدلة حجية اإلمجاع، وتبني أدلـة تعـارض حجيتـه، 

أن هذا يؤدي إىل إسقاط املقدمة الثانية، ومـن : ومما ال شك فيه. )٢(ومتنعها
املقدمة األوىل؛ لعدم حتقق النتيجة؛ ألن ثم ال تكون هناك فائدة من إثبات 

                                 
 .  ٢٥٩ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )١(
 .٢٥٩ ــ ٢٤٧كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر)٢(



 

 

اإلمجاع إذا تبني أنه ضعيف، فام يكون أقوى منه ليس بالرضورة أن يكـون 
 !أقوى من بقية األدلة

  :ويمكن أن يعرتض عىل الوجه الثاين بأن يقال
التنـــاقض : هـــاأمهإن ذلــك الوجـــه تـــرد عليـــه عــدة اعرتاضـــات؛ 

 :مجاع؛ وذلك من أربع جهاتواالنتقائية الظاهرة يف التعامل مع اإل
 ال يـرون أن اإلمجـاع حجـة مـن )١( أن منكري اإلمجـاع:اجلهة األوىل

 يف القـول برعايـة املـصلحة جهة املبدأ، مما يعني أن موافقتهم لبقية العلـامء
 أن تكـون أحـد ليس فيه أي جديد بالنسبة هلم؛ ألن هذه الصورة ال تعـدو

 .صور اإلمجاع الذي خالفوا يف حجيته من األساس
 بنى هذا الوجـه عـىل كـون رعايـة املـصلحة  أن الطويف:اجلهة الثانية

 .أقوى من اإلمجاع؛ ألهنا حمل وفاق، بينام اإلمجاع حمل خالف
املـصلحة وهذا مثار استغراب؛ إذ كيـف حتـصل املقابلـة بـني رعايـة 

صـورة ) االتفاق عىل رعاية املصلحة(ثم إن ! ؟اإلمجاع وبني املجمع عليها
 !بل تكون أقوى منه! من صور اإلمجاع؛ فكيف خيتلف حكمها عنه؟

ًإن الكالم يكون سائغا لو كانت املقارنـة بـني : ولتوضيح ذلك يقال
: -مـثال-رعاية املصلحة املجمع عليها ودليل آخر غري اإلمجاع؛ كأن يقال 

رعايـة املــصلحة أقـوى مــن قــول الـصحايب؛ ألهنــا حمــل وفـاق، بيــنام قــول 
املجمـع أما أن تكـون املقابلـة بـني رعايـة املـصلحة . الصحايب حمل خالف

                                 
 .   بوجود خالف معترب يف حجية اإلمجاعجدال ينبغي التنبيه بأن هذا مبني عىل التسليم )١(



 

 

ّبل جيعل رس اإلمجاع،  وبني عليها ، جممـع عليهـا رعايـة املـصلحة أهنـا قـوةُ
 أنــه خمتلــف فيــه، ثــم يبنــى عــىل ذلــك تقــديم رعايــة ضــعف اإلمجــاعورس 

الـذي هـو (عـىل اإلمجـاع نفـسه ) التـي هـي أحـد صـور اإلمجـاع(املصلحة 
ولكـي . فهـذا كـالم ال يمكـن قبولـه؛ لتناقـضه وعـدم انـسجامه): األصل

َّيكون منسجام؛ إمـا أن يعتـد باإلمجـاع عـىل رعايـة املـصلحة، ويعتـد ببقيـة  ً
وإمـا أن ال يعتـد باإلمجـاع مـن األسـاس، . صور اإلمجاع، وبأصل اإلمجاع

وعـىل . ن هذا احلكم شامال جلميـع صـوره بـام فيهـا رعايـة املـصلحةويكو
أمـا عـىل . برمتـه) الـذي ذكـره الطـويف(يسقط الوجه الثـاين : التقدير الثاين
ًفيصبح اإلمجاع مقدما عىل رعاية املـصلحة؛ ألنـه األصـل، : التقدير األول

 .ا يريده الطويفواألصل مقدم عىل فرعه، وهذا عكس م
 بإمجـاعهم عـىل رعايـة املـصلحة  أن من يستدل الطويف:اجلهة الثالثة

هم أنفسهم جممعون عىل عدم تقديمها عىل النص أو اإلمجاع؛ فلامذا يأخـذ 
 ! بإمجاعهم تارة ويرده أخرى؟

 أقـر بـأن طريقتـه يف تقـديم املـصلحة عـىل  أن الطـويف:اجلهة الرابعـة
، ومع ذلك مل يكرتث بمخالفتـه )١(النصوص واإلمجاع مل يقل هبا أحد قبله
ًلإلمجاع عىل الرغم من كونه فردا واحدا ويف اجلانب املقابل عندما استدل ! ً

املـدارس الفقهيـة أثبت أن هناك مدرسة من : عىل رعاية املصلحة باإلمجاع
وإذا كـان . )٢(خالفت يف ذلـك، ووصـفهم بـاجلمود، ومل يعتـد بمخـالفتهم

                                 
 . ٢٧٣كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :  انظر)١(
 . ٢٤٤ يف رشح األربعني، ص كتاب التعيني:  انظر)٢(



 

 

 ال يعتد برأهيم يف خرق اإلمجـاع عـىل رعايـة املـصلحة عـىل علامء الظاهرية
 برأيـه الرغم من كوهنم يمثلون أحد املدارس الفقهية؛ فكيف يعتد الطويف

 ! ستة قرون قبله؟الذي انفرد به، وخالف فيه ما أمجع عليه العلامء
 .هذا ما يتعلق بمناقشة الوجه األول والثاين من الدليل الثالث

سـبب ن النصوص خمتلفة متعارضة، فهي أ«وهو(أما الوجه الثالث 
ة عاليـة مـن فقد وصل إىل درجـ: )»...اخلالف يف األحكام املذموم رشعا،

اإلجحاف واالنتقائية عندما حكم عىل النصوص بحكـم سـلبي، وحكـم 
عىل املـصالح بحكـم إجيـايب، ولكـن لـيس بمعيـار واحـد، وإنـام بمعيـارين 

 .ًمتقابلني متاما
ًإذ عنــدما تكلــم عــىل النـــصوص الحــظ صــنفا منهــا، وهـــي  •

، وعنـدما حكـم فهم املجتهدين هلـا الظنية، ونظر إليها من جهة النصوص
أن النـصوص «: ًعليها جعـل حكمـه عامـا جلميـع النـصوص؛ حيـث قـال

 .»ًة، فهي سبب اخلالف يف األحكام املذمومة رشعاضخمتلفة متعار
ولكنه عندما تكلم عن املصالح نظر إليها من جهة أخرى وهـي  •

ورعايـة املـصالح أمـر «: املصالح، وقال فحكم عىل مجيع احلقيقة والواقع،
  .»ًحقيقي يف نفسه، وال خيتلف فيه، فهو سبب االتفاق املطلوب رشعا

وكان املنتظر أن يقابل بينهام من نفـس اجلهـة، ولـو حـصل ذلـك ملـا 
 :بقي للمصالح مزية عىل النصوص

كـل مـن النـصوص واملـصالح ال : إذ من جهة احلقيقـة والواقـع -
 .ارضاختالف فيها وال تع



 

 

 قــد – إذا كانــا ظنيــني –فــإهنام : أمــا مــن جهــة أفهــام املجتهــدين -
 .حيصل بينهام تعارض واختالف

 :الدليل الرابع
ــار  ــة، ويف آث ــسنة النبوي ــع يف ال ــصلحة واق ــنص بامل أن ختــصيص ال

 : )١(y الصحابة
ــسنة ــة ال ــن أمثل ــي : وم ــرك النب ــدم‘ت ــة ه ــه )٢( الكعب ــدم قتل ، وع

، واسـتثناؤه لإلذخـر )٤(، ومنعه قبول اهلدية ملن ييل أمـرا عامـا)٣(للمنافقني
ًكل ذلك مراعاة للمصلحة، وتقديام هلا عىل ما ... ،)٥(من حتريم شجر مكة

 . يعارضها
الـذين (ض الـصحابة اجتهـاد بعـ: y ومن أمثلة مواقـف الـصحابة

ــرهم النبــي  ــي قريظــة‘أم ــأن ال يــصلوا العــرص إال يف بن بأدائهــا يف )  ب
 هلـم بالتحلـل ‘، وعدم مبادرة الصحابة لالستجابة ألمر النبي )٦(الطريق

                                 
 . ٢٦٨كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص:  انظر يف هذا الدليل)١(
 ــــ ١٥٠٦، ح ٢/٥٧٣، كتــاب احلــج، بــاب فــضل مكــة وبنياهنــا، صــحيح البخــاري:   انظــر)٢(

١٥٠٩. 
، ح ٣/١٢٩٦، كتاب املناقب، باب مـا ينهـى مـن دعـوى اجلاهليـة، صحيح البخاري:   انظر)٣(

٣٣٣٠. 
ٍباب من مل يقبل اهلدية لعلة،، كتاب اهلبة، صحيح البخاري:   انظر)٤( ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ ْ ََ ْ  .٢٤٥٧، ح ٢/٩١٧ َ
ــاب، كتــاب اجلنــائز، صــحيح البخــاري:   انظــر)٥( ِذخــراإل َب ِ ِواحلــشيش ْ ِ َ ْ ِالقــرب ِيف َ ْ َ ، ح ١/٤٥٢، ْ

١٢٨٤. 
َأبواب ص، صحيح البخاري:   انظر)٦( ُ َ ْ ِة اخلوفالَ ِْ َ َباب ص، ْ ًة الطالب واملطلـوب راكبـا وإيـامءالَ َ َِ َ ً َِ ِ ِِ ُِ ْ َْ َّ ،= 



 

 

، )٢( للمؤلفــة قلــوهبم مــن الزكــاةt ، وعــدم إعطــاء عمــر)١(يــوم احلديبيــة
، ومنعه للمسلمني مـن الـزواج مـن )٣(عام املجاعةوعدم قطعه يد السارق 

 بالتقــاط t ، وإذن عــثامن)٥(ً، وإيقاعــه طــالق الــثالث ثالثــا)٤(الكتابيــات
 للجنب الذي جيد املاء مـن التـيمم يف t ، ومنع ابن مسعود)٦(ضالة اإلبل

 ...،)٧ (الربد
 فيهـا خمالفـة للنـصوص بنـاء y كل هذه االجتهادات من الـصحابة

؛ فـدل ذلـك كلـه عـىل عىل املصلحة، وهلا نظائر يف فتاوى كثري مـن العلـامء
 .تقديمهم املصلحة عىل النصوص من باب التخصيص والبيان

 :االعرتاض عىل  هذا الدليل
، ولكنه نال عنايـة فائقـة مـن قبـل هذا الدليل مل يسرتسل فيه الطويف

ً حيث حشد له كام كبريا من األمثلة املتنوعـة يف الـسنة األستاذ حممد شلبي
                                 

 .٩٠٤، ح ١/٣٢١ =
ِالرشوط َباب، كتاب الرشوط، صحيح البخاري:   انظر)١( ُ ِاجلهاد ِيف ُّ َ ِواملصاحلة ِْ َ َ َُْ َمع َ ِأهل َ ْ ِاحلـرب َ ْ َ ْ 

ِوكتابة َِ ِالرشوط ََ ُ  .٢٥١٨، ح  ٢/٩٧٤،ُّ
ِسـقوط بـاب، كتـاب قـسم الـصدقاتالسنن الكربى للبيهقي، :  نظر ا)٢( ُ ِسـهم ُ ْ ِاملؤلفـة َ َ َّ ْقلـوهبم َُْ ُ ُ ُ ُ 

ِوترك ْ َ ْإعطائهم َ ِ ِ َ ْ َعنْد ِ ِظهور ِ ُ ِاإلسالم ُ َ ْ ِواالستغنَاء ِ ْ ِ ِْ ِعن َ ِالتألف َ ُّ َ ِعليه َّ ْ َ َ ،٧/٢٠. 
 .لكن ذكره بدون إسناد. ٥٥٩األموال أليب عبيد،  ص :   انظر)٣(
 .٤١٢، ح ١/٣٩٤اآلثار ملحمد بن احلسن، :   انظر)٤(
ِطالق بابصحيح مسلم، كتاب الطالق، :   انظر)٥( َ ِالثالث َ َ  .١٤٧٢، ح ٢/١٠٩٩، َّ
 .٢/٧٥٩األقضية، باب القضاء يف الضوال،كتاب املوطأ، :   انظر)٦(
باب إذا خاف اجلنب عىل نفـسه املـرض أو املـوت أو ، كتاب التيمم، صحيح البخاري:   انظر)٧(

 .٣٣٩ ــ ٣٣٨، ح ١/١٣٢، خاف العطش تيمم



 

 

ويكـاد يكـون هـو . )١( والتابعني، وعلـامء املـذاهبالنبوية، وآثار الصحابة
 .الدليل الوحيد الذي عول عليه يف قوله بجواز ختصيص النص باملصلحة

م هذا فإن نقل مجيع األمثلة التي ذكرها أصحاب القول الثاين إذا عل
إىل ذكـر نـصوص : ، ومناقشتها مناقشة تفصيلية حتتـاج أوال-عىل كثرهتا-

األحاديث واآلثار والفتاوى، وخترجيها، أو توثيقهـا، وبيـان وجـه الداللـة 
منها، ثم مناقشتها بذكر االعرتاضات التي يمكن أن ترد عليها، واجلـواب 

وال شـك أن هـذا ممـا يـضيق بـه املقـام يف هـذا ...  هـذه االعرتاضـات،عن
 . املطلب، ثم إنه لن يفي بالغرض؛ ألن األمثلة يصعب حرصها

باإلضافة إىل هذا فإن طائفة من األمثلة التي ذكرها املستدل هي من 
تقابل داللة اللفـظ مـع املقـصد اجلزئـي ال الكـيل، وهـو موضـوع املطلـب 

قة مبارشة بـني املقـصد اجلزئـي وداللـة اللفـظ؛ دعـت ولوجود عال. اآليت
احلاجة إىل املناقشة التفصيلية لألمثلـة املتعلقـة باملقـصد اجلزئـي، وناسـب 

، عـىل )٢(االستغناء هبا هناك، واالكتفاء يف هذا املطلـب باملناقـشة اإلمجاليـة
                                 

التعـارض بـني  الـنص واملـصلحة : ؛ وانظـر٣٨١ ـــ ٣٢٥، ٩٣ ــ ٣٢تعليل األحكام، :   انظر)١(
 .١١٠ ــ ٨٣ألسامة جوارنة، ص 

 مجلة من املصادر التي حظيت فيها كثـري مـن األمثلـة املـشار إليهـا بمناقـشة تفـصيلية،  وهناك)٢(
، ١٧٧، ١٤٠، ص حممد البـوطي.  ؛ ضوابط املصلحة لـِ د٣٩ ــ ٣/٩أعالم املوقعني، : منها
؛ الثبات ٥٥٩، ٥٤٥، ص حممد اليويب. ؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د٣٣٥، ٢٣٦، ١٨٨

. ؛ احلكم الرشعي بني النقل والعقـل لــِ د٤٨٩، ٤٨٣، ٤٦٠عابد السفياين، . والشمول لـِ د
عبد اجلليـل . ؛ احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية لـِ د٩٧الصادق الغرياين، ص 

 =عـايض .  والتقبـيح العقليـان لــِ د؛ التحـسني٣٦٦ ـــ ٣٤٠، ١٨٢، ١٣٤، ١٣١ضمرة، ص 



 

 

 :النحو اآليت
ِلـة األخـر األمثلة املذكورة يف الدليل وما كان عىل شاكلتها مـن األمث َ ُ

 :عىل درجتني
 .‘األمثلة التي حصلت يف عرص النبي : الدرجة األوىل

 :هذه األمثلة يمكن أن يعرتض عليها باعرتاضني إمجاليني
 أهنا ال تعد من ختصيص النص باملصلحة، بل من :االعرتاض األول

 أو إقراره، فخرجت عن حمل ‘ختصيص النص بالنص الصادر من النبي 
 .النزاع

أن النص األول متـضمن للمـصلحة والبـد؛ ألن : اض الثايناالعرت
النصوص كلها مصالح، فيكون التقابل بني نص فيه مصلحة مع نص فيـه 

ولكـن املـستدل بتلـك األمثلـة نظـر يف اجلانـب األول إىل الـنص . مصلحة
وأغفل ما فيه مـن مـصلحة، ونظـر يف اجلانـب الثـاين إىل املـصلحة وأغفـل 

جاز ذلك للمستدل فام املانع أن جيوز للمعـرتض النص، وهذا حتكم؛ ولو 
أن ينظـــر يف اجلانـــب األول إىل املـــصلحة، ويف اجلانـــب الثـــاين إىل الـــنص 

 !إن هذه األمثلة من قبيل ترك املصلحة بالنص: ويقول
 .‘األمثلة التي حصلت بعد عرص النبي : الدرجة الثانية

 :ني أيضاوهذه األمثلة يمكن أن يعرتض عليها باعرتاضني إمجالي
                                 

، ص حفيظـة بـو كـراع. ؛ النص واملصلحة بني التطـابق والتعـارض لــِ د٣/١٦٦الشهراين،  =
ـــِ د٢٠٣ ــف العلمــي، ص . ؛ املــصلحة املرســلة واالستحــسان ل ــد اللطي ــاد ٩٧عب ؛ االجته

 .    ٢٤٥نور الدين عباس، ص . االستصالحي  لـِ د



 

 

ً أهنا مجيعا من قبيل ختريج األصول عـىل الفـروع، :االعرتاض األول
وليس يف واحد منها نص يـرصح بجـواز ختـصيص الـنص باملـصلحة عـىل 

ملـصلحة املـستقلة بـذاهتا وهـو ا(الوجه الذي يريده أصحاب القول الثـاين 
التي تـستند إىل كـون رعايتهـا متثـل املقـصد الكـيل الـذي ترجـع إليـه مجيـع 

) ختـصيص الـنص باملـصلحة(وهذا يعني أن نسبة القول بــِ . )١()التكاليف
ج وهــو ِّإىل الــصحايب أو التــابعي أو العــامل إنــام هــي بــالنظر إىل فهــم املخــر

املستدل باألمثلة، ال بالنظر إىل من صدرت منهم تلك األمثلة، وفرق بـني 
يـان أن هـذه وال يعني هذا التقليل من أمهية التخـريج، وإنـام ب. هذا وذلك

 .فهم املخرج فحسبإىل النسبة اجتهادية بالنظر 
ً ثم إن هناك ملحظا عاما يدل عىل عدم دقة أصحاب القول الثاين يف 

وهو أنه عـىل : - ومثلها األحاديث اآلنفة الذكر–خترجيهم عىل هذه اآلثار 
الرغم من أن املحل الذي قالوا فيه بتخصيص النص باملصلحة هو ما كان 

 العبادات واملقدرات، ولكن جل األمثلة التـي ذكروهـا إنـام هـي يف يف غري
 y  لإلذخر، وصالة الصحابة‘استثناء النبي : مثل! العبادات واملقدرات

ق عـام املجاعـة، ومنـع  بقطع السارt العرص يف الطريق، وعدم قيام عمر
 ... للجنب من التيمم حالة الربدابن مسعود

 :  أن التخريج املذكور غري مسلم به؛ ألمرين:االعرتاض الثاين
                                 

، ٢٤١، ٢٣٩كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص:  انظر يف كون هذا املراد باملصلحة عندهم)١(
؛ تعـارض الـنص واملـصلحة ألسـامة ٣٢٢، ص ؛ تعليل األحكام لألستاذ حممد شلبي٢٨٠

 .  ٩١جوارنة، ص 



 

 

ــدمها ــصو:أح ــة الن ــايض بمرجعي ــام الق ــنهجهم الع ــه مل ص،  خمالفت
 .)١(والتسليم هلا، وإمجاعهم عىل اهتام الرأي يف حال خمالفته هلا ال العكس

عدم التسليم بأن يف واحد من اآلثار التي ذكرها املستدل ما : والثاين
يدل عىل ختصيص النص بمراعاة املصلحة التي لـيس هلـا مـستند يثبتهـا أو 

كـون مـن إمـا أن ي: قاعدة تـضبطها بـشكل مبـارش؛ بـل إن كـل مثـال منهـا
ختـصيص الــنص بمـستند املــصلحة املتمثـل يف قيــاس األصـول، أو قيــاس 
العلة، أو أنه من األحكام االستثنائية التي بنيـت عـىل مراعـاة الـرضورة أو 
احلاجـة، أو بنيـت عــىل كـون احلكـم رشع ابتــداء ليتمـشى مـع مــصلحة أو 
ــستدعي ســد  ــع ي ــاة لواق ــه مراع ــري بتغريمهــا، أو أن ــريين، فيتغ عــرف متغ

ذريعة، أو منع احليل، أو مراعـاة املـآالت، أو أن ذلـك مـن حتقيـق املنـاط ال
اخلــاص، أو أنــه مــن قبيــل تأويــل الــنص وختصيــصه باملــصلحة واملقــصد 
ــق  اجلزئــي الــذي دل عليــه الــسياق أو القــرائن احلاليــة أو املقاليــة، ال مطل

 ...مراعاة املصلحة
ة سيفرد ألحكامهـا أن هذه املسائل األصولي: ومما ينبغي التنويه إليه

صـور : (وضوابطها مباحث مستقلة يف الفصل الثاين من هذا الباب، وهو
تأثري املقاصد الرشعية يف العمل بداللـة األلفـاظ الـرشعية، وضـوابط كـل 

                                 
 يف التعامل مع النصوص، وإمجاعهم عىل سقوط االجتهاد عنـد ظهـور  انظر يف منهج السلف)١(

؛ رشح أصـول اعتقـاد ٢٣١، ١/٢٢٧العقيـدة الطحاويـة ورشحهـا البـن أيب العـز، : النص
، ٣/١٥٧،  ابـن تيميـة اإلسـالم؛ جممـوع فتـاوى شـيخ١٢٧ ـــ ١/٧٦ لاللكائي،أهل السنة

 .٢٢٨ ــ  ٢/٢٤٧؛ أعالم املوقعني، ١٣/٦٠، ٨ ــ ٤/٢



 

 

، وسيأيت هناك ذكر طائفـة مـن األمثلـة التـي ذكرهـا املـستدل هنـا، )صورة
 .وبيان التخريج الذي يناسبها يف نظر الباحث

 : اخلامسالدليل
 ، بإثبـات األحكـاماسـة املكلفـنييأن املصلحة هي املقصودة من س«
 .)١(» الوسائل واملقاصد واجبة التقديم عىل،دلة كالوسائلوباقي األ

 : هذا الدليلاعرتاض عىل 
، ومما يسرتعي االنتباه أنه كان صياغة الدليل متثل نص كالم الطويف

 السبب املؤدي إىل مقـصود الـشارع؛ عبـادة هي«:  بأهناةـقد عرف املصلح
وهذا يعني أهنا وسيلة ملقصود الشارع، ولكنه يف هذا الـدليل . )٢(»أو عادة

ــصفها بأهنــا ــصودة«: ي ــي املق ــون يف »...ه ــف تك ــاقض؛ إذ كي ــذا تن ، وه
 !التعريف وسيلة لتحقيق قصد الشارع، وهنا تكون هي املقصودة للشارع

 للمـصلحة؛ فـإن الـدليل الطـويفوبغض النظر عـام جـاء يف تعريـف 
املذكور ينطبق عىل ما لو كـان التقابـل بـني احلكـم الـذي دل عليـه اللفـظ، 

ال (واملصلحة التي ثبت أهنا متثل املقـصد اجلزئـي مـن تـرشيع هـذا احلكـم 
إن : فهنـا يمكـن أن يقـال). مطلق املصلحة كام يرى أصحاب القول الثاين

ولكـن لـو مل . كم الرشعي وسيلة لتحقيق املقـصد اجلزئـي مـن تـرشيعهاحل
َّيتحقق املقصد الرشعي إال بحكم آخر فهـل يـرتك احلكـم الـذي دل عليـه 

 اللفظ، ويعمل بحكم آخر حيقق املقصد من ترشيع احلكم األول؟
                                 

 .٢٧٧كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص :   انظر)١(
 .٢٣٩ألربعني، ص كتاب التعيني يف رشح ا:   انظر)٢(



 

 

هذا ما سيتم بحثه يف املطلب اآليت، كام سيتم احلـديث عـن األسـس 
َخرُوالضوابط يف مواضع أ َ)١( . 

 بأهنا فقد عرب عنها الطويف) اخلامس(أما املصلحة الواردة يف الدليل 
وعـىل هـذا ).  بإثبـات األحكـاماسـة املكلفـنيياملصلحة املقـصودة مـن س(

املـصلحة التـي ثبـت (و ) ليل املعـنيالـد(املعنى العام لن تكون املقابلة بني 
، وإنام بني الدليل وبني مصلحة )أهنا متثل املقصد اجلزئي من ترشيع احلكم

معينة حددها املجتهد بعقلـه، ويـرى أهنـا مـن الـرشع بـالنظر إىل أن رعايـة 
املصلحة هي قطب مقصود الرشع من األحكـام، فـآل األمـر إىل أن يكـون 

صلحة التي حددها املجتهد، وهنا ال يمكن التقابل بني احلكم الرشعي وامل
القول بأن احلكم الرشعي الذي دل عليه لفظ الشارع وسيلة لتحقيق هذه 

 !! واملقاصد واجبة التقديم عيل الوسائلاملصلحة التي حددها املجتهد،
 :الدليل السادس

وهذا خاص بمـستند التفريـق بـني العبـادات واملعـامالت يف إعـامل 
 .املصلحة

وإنـام اعتربنـا املـصلحة يف املعـامالت «:  بقولـه عنه الطـويفوقد عرب
 :ونحوها دون العبادات وشبهها

ّألن العبادات حق للرشع خاص به، وال يمكن معرفة حقـه كـام  −
  .سم لهُ ما ر فيأيت به العبد عىل؛ا إال من جهتهًا ومكانًوكيفا، وزمان

                                 
، باإلضـافة إىل املبحــث الثالـث مــن ٦٣٣ وذلـك يف املبحـث اخلــامس مـن هــذا الفـصل، ص)١(

 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأالفصل التايل، ص



 

 

سـم َر متثـل مـااا له إال إذا ًا خادمًعد مطيعوألن غالم أحدنا ال ي −
  .له سيده، وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك ههنا

 بعقوهلم، ورفضوا الرشائع، أسـخطوا  تعبدت الفالسفةاَّوهلذا مل −
  .وجل وضلوا وأضلوا اهللا عز

، فـإن أحكامهـا سياسـية رشعيـة وهذا بخالف حقوق املكلفـني −
 .)١(»كانت هي املعتربة وعىل حتصيلها املعولفوضعت ملصاحلهم، 

 :توضيح الدليل السادس ومناقشته
هذا الدليل هو الدليل الوحيد املرتبط بمحل النـزاع بـشكل مبـارش؛ 

جــه االســتدالل بــه، ثــم توضــيح و: هلــذا حيتــاج إىل مزيــد عنايــة مــن جهــة
 :مناقشته

 :توضيح الدليل السادس: أوال
ــاج إىل توضــيح وجــه  ــدليل يتفــرع إىل أربعــة تعلــيالت، حتت هــذا ال

 :االستدالل هبا
ٌّحق للرشع، وال يعرف كيفية إيقاعهـا « أن العبادات :التعليل األول

ًإال من جهته؛ نصا وإمجاعـا ، فـال مـدخل ملـصلحة العبـد فـيام هـو حـق )٢(» 
 .خاص بالرشع

َّ أن اخلادم ال يكون مطيعا ملخدومه إال إذا مل خيرج عام :التعليل الثاين
رسمه له خمدومه، ولو اتبع عقله فرفض مـا مل يـدرك جانـب املـصلحة فيـه 

                                 
 .٢٧٩ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )١(
 .  ٢٤١ربعني، ص كتاب التعيني يف رشح األ)٢(



 

 

ًلعد عاصيا ومتدخال يف شؤون خمدومه َُّ . 
ًكذلك احلال يف العبادات، فال يكون العبـد مطيعـا : وهللا املثل األعىل

 إذا فعلها عىل الوجه الذي رسمه الـرشع يف األدلـة الـرشعية، ولـو فيها إال
م عقلـه يف هـذه األدلـة، ورد مـا مل يـدرك جانـب املـصلحة فيـه لـصار  حكَّ

ًعاصيا ومتعديا عىل حقوق اهللا  ًà؛ إذ ال شأن له هبا. 
جعلوا املرجع يف التعبد هو العقـل،  ملا  أن الفالسفة:التعليل الثالث

كذلك احلال يف من . فرفضوا ما مل تقبله عقوهلم من الرشائع ضلوا وأضلوا
 .حيكم عقله يف األحكام الرشعية املتعلقة بالعبادات

 فهـي بخـالف العبـادات؛:  وهو خـاص باملعـامالت:التعليل الرابع
عـدو أن تكـون ن هبـا، وأحكامهـا ال تألهنا حـق للمكلفـني، وهـم املنتفعـو

معلومة هلم «سياسة رشعية موضوعة لتحقيق مصاحلهم، وهي يف األصل 
، وعىل هذا فمصاحلهم يف املعامالت هي املعتربة، )١(»بحكم العادة والعقل

 .وعىل حتصيلها املعول وإن خالفت النص واإلمجاع
 : الدليل السادساالعرتاض عىل: ًثانيا

ق األول منهـا إلثبـات أن هذا الدليل مكون من أربع تعليالت؛ سـي
العبادات يعول فيها عىل النصوص، وسيق الثاين والثالث لتأكيد ذلك، ثم 
سيق الرابع إلثبات أن املعـامالت يعـول فيهـا عـىل املـصالح وإن خالفـت 

 .النصوص

                                 
 .٢٨٠ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص)١(



 

 

ولكـن عنــد التأمـل يف هــذه التعلـيالت يلحــظ أن األول والرابــع ال 
والثالـث فيثبتـان عكـس مـا يريـده يقويان عىل إثبات نتائجهام، أمـا الثـاين 

املستدل؛ إذ يدالن عىل التعويل عـىل النـصوص يف العبـادات واملعـامالت 
 :ًمعا، وليس العبادات فقط

.  يبني أن الغالم ليس له أن خيرج عام رسمه له سيده:فالتعليل الثاين
َفلـو أخـرج الغـالم صـنفا مـن أوامـر سـيده . وهـذا شـامل جلميـع األوامـر

لم . ً عاصـياَّدـُعَ ل؛لفظ الـسيدعىل عىل مصلحته وليس َّوعول فيها  ِّولـو س ُـ
جدال بأن الغالم له التفريق بني األوامر التي ينتفع هو هبا، واألوامـر التـي 

ــُ عــىل لفــظ الــسيد يف الثــاين، ويُلِّوَعــُينتفــع هبــا ســيده، بحيــث ي  عــىل ُلِّوَع
 يمكـن أن  لو سلم بذلك يف أوامر السيد فإنـه ال–مصلحة نفسه يف األول 

، تلحق هبا تكاليف الرشع؛ ألن نفع مجيع هذه التكاليف يعود إىل املكلفـني
 .àوليس شيئا منها يعود إىل الغني 

  إذا الفالسـفةوما ورد عىل التعليل الثاين يـرد عـىل التعليـل الثالـث؛
ــادات واملعــامالت معــا؛ هلــذا  ــرشائع يف العب ــضوا ال ــدوا بعقــوهلم ورف ًتعب

ــخطوا اهللا  ــامل . ،  وضــلوا وأضــلواàأس ــرك إع ــيمن ت ــال ف ــذلك يق وك
 .النصوص يف شق من األحكام الرشعية إذا خالفت ما يتوهم أنه املصلحة

الن عىل أن  فمسلامن من جهة املبدأ؛ إذ يد:أما التعليل األول والرابع
رعاية املصلحة يف املعامالت أكثر منه يف العبادات، ولكنهام ال يقويان عىل 
إلغاء جانب التعبد يف املعامالت، وجانب املصلحة يف العبـادات، فجميـع 

ينظر فيهـا إىل جانـب التعبـد؛ فتـستقى ) عبادة كانت أو معاملة(التكاليف 



 

 

صالح العباد؛ فتفهم األدلة من األدلة الرشعية، ويراعى فيها أيضا حتقيق م
 . عىل وفق ما جاء فيها من مصالح ومقاصد

 قد ال يظهر فيها جانب املصلحة، ولو أن العبادات: غاية ما يف األمر
ظهر من بعض األوجه قد ختفى أوجه أخرى، هلذا جـاءت جـل أحكامهـا 

ً فكثريا ما يظهر فيها جانب :بخالف املعامالت. مفصلة يف الكتاب والسنة
صلحة بشكل مطمئن للمكلف، هلذا جاءت جل أحكامها عامـة، وغـري امل

ًونظرا هلذا العرف الـسائد يف النـصوص ذهـب . مفصلة يف الكتاب والسنة
األصــل يف « وأن )١(»األصـل يف العبــادات التوقيـف«:  إىل أنعامـة العلــامء

وهذان األصالن يعمل هبام عند عدم وجود النص . )٢(»املعامالت اإلباحة
                                 

؛  جمموع ٢٢٣، صالقواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ١/٣٩٦املستصفى، :   انظر)١(
؛ القواعـد ١/٣٢١؛ أعـالم املـوقعني، ٢٩/١٦، ٢٨/٣٨٦، فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

؛ األشـــباه ٦٣٢، ٢/٦٢٨؛  االعتـــصام، ٢٢٨، ١/٢١١؛ املوافقـــات، ١/٢٩٧للمقـــري، 
؛ القواعـد واألصـول اجلامعـة للـشيخ ٥/٣٠٢؛ فتح الباري، ٢/٧١٠والنظائر للسيوطي، 

؛ منظومـة القواعـد الفقهيـة للـشيخ ٧٢، ص السعدي والتعليـق عليهـا للـشيخ ابـن عثيمـني
؛ روضـة الفوائـد رشح ٢٣ بيت رقـم١٥٧عبد العزيز العويد، ص . لـِ د: السعدي ورشحها
 ؛ القياس يف العبادات ملحمـد منظـور إهلـي، ٤٩مصطفى خمدوم، ص . منظومة القواعد لـِ د

؛ منهج التعليـل ٥٤٢اب أعالم املوقعني، ص ؛ القواعد الفقهية املستخرجة من كت٤٢٩ص 
 .٥١٧باحلكمة لرائد مؤنس، ص 

؛ ٢/٩٧٧؛ رشح اللمـع، ١/٥٢؛ اإلحكـام البـن حــزم، ٤/١٢٣٨العـدة أليب يعىل، :  انظر)٢(
؛ ١/١٣٠؛ اإلحكـام لآلمـدي، ١/١٩٧؛ روضـة النـاظر، ٤/٢٦٩التمهيد أليب اخلطـاب، 
؛ ٢/٥٩٠؛ كــشف األســـرار شـــرح املنــار، ١/٢١٨ب ورشح العــضـد، خمتــرص ابــن احلاجــ

 =؛ أعــالم املــوقعني، ٦١٧، ٦١٥، ٥٩١، ٢١/٥٣٥؛ جممــوع الفتــاوى، ٤٧٤املــسودة، ص



 

 

ًونـا  قر- وبعده املغري لألصل، أما عند ورود النص فقد اتفقوا قبل الطويف
 . )١(»ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص«:  عىل أنه–متعاقبة 

وهبذا يعلم أن املبالغة يف رعاية املصلحة يف املعامالت بحيث تكـون 
تطفل : هي املعول وإن خالفت النصوص واإلمجاع وجعل هذا من الرشع

 ووصاية عليه، واهتام له بأن أدلته قد ختطئ يف حتديد املصلحة، عىل الرشع
 .فتحتاج إىل تصويب العقل

                                 
؛ ٢/١٠١؛ التقرير والتحبري، ١/١٥٤؛ البحر املحيط، ٢٣٢، ٢/٣١؛  املوافقات، ١/٣٢١ =

 .، الفرق األربعني١/٢٢٠نية، ؛ هتذيب الفروق والقواعد الس٢/١٦٧تيسري التحرير، 
 : وانظر من كتب القواعد الفقهية

؛ األشـباه ٢٤، قاعـدة ٥٢٠، ص)اخلامتـة(؛ مغني ذوي األفهـام ١/١٧٦املـنـثور للزركيش، 
؛ ترتيب الـآليل يف سـلك األمـايل، ٨٧، ٢١؛ والبن نجيم، ص١/١٦٦والنظائر للسيوطي، 

؛ ٨٩األقامر املضيئة، ص: ية ورشحيها؛ الفرائد البه١/٣٣٦؛ غمز عيون البصائر، ١/٢٩٢
؛ ١٩١؛ الفرائد البهية للحمزاوي، ص١/٢٠٥الفوائد اجلنية، : واملواهب السنية وحاشيتها
؛ القواعد واألصـول اجلامعـة للـشيخ الـسعدي ٣٣، قاعدة ٥٩ِّقواعد الفقه للمجددي، ص

؛ منظومـة القواعـد الفقهيـة للـشيخ الـسعدي ٧٢ ص ،والتعليق عليهـا للـشيخ ابـن عثيمـني
؛ روضـة الفوائـد رشح منظومـة ٢٣ بيـت رقـم١٤٤عبد العزيز العويد، ص . لـِ د: ورشحها

؛ ٦٨٩، فقــرة ٢/١٠٨٢؛ املـدخل الفقهــي العـام، ٤٩مــصطفى خمـدوم، ص . القواعـد لــِ د
هيـة يف بـايب ؛ القواعـد الفق١٤٣، ١٢٢ـــ ١٢١القواعد الفقهيـة للـدكتور عـيل النـدوي، ص

؛ مـوسوعة ١٢٩؛ الوجيـز، ص٣٤٦عبد اهللا العيـسى، ص. العبادات واملعامالت لشيخنا د
صــالح الــسدالن، . د.؛ القواعــد الفقهيــة الكــربى لــشيخنا أ٢/١١٥القواعــد الفقهيــة، 

 .   ١٩٣امليامن، ص.  لـِ د؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية١٢٦ص
،وقـد سـبق ذكـر طائفـة مـن  وجتدر اإلشارة إىل أن هذه القاعدة حتظى باهتامم كثري مـن العلامء)١(

 ألصحاب القول األول، كتب األصول والفقه والقواعد، وذلك عند توثيق الدليل اخلامس
 .٣٢٥ص



 

 

 وقبل االنتهاء من هذه املناقشة حتسن اإلشارة إىل أن اإلمام الشاطبي
األصـل يف العبـادات «: طيـف يف توضـيح قاعـديتله بحـث ل) هـ٧٩٠ت(

 .  )١(»األصل يف املعامالت االلتفات إىل املعاين«و» التعبد
أن القاعـدتني : ه قرر نتيجـة مهمـة مفادهـاومما يعنينا يف هذا املقام أن

ليستا عىل إطالقهام، وإنام مبنيتـان عـىل جانـب التغليـب، وإال فكـل حكـم 
، وهـو جهـة التعبـد، كـام أن كـل حكـم àرشعي ليس بخال عن حق اهللا 

 .رشعي ففيه حق ومصلحة للعباد إما عاجال وإما آجال
اىل، وهو ٍكل حكم رشعي ليس بخال عن حق اهللا تع«: ونص كالمه

جهــة التعبــد، فــإن حــق اهللا عــىل العبــاد أن يعبــدوه وال يــرشكوا بــه شــيئا، 
 فـإن جـاء مـا ظـاهره أنـه ؛وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بـإطالق

حق للعبد جمردا فليس كذلك بإطالق، بل جاء عىل تغليـب حـق العبـد يف 
 .األحكام الدنيوية

ا عاجال وإما آجـال، بنـاء كام أن كل حكم رشعي ففيه حق للعباد إم
حق (:  ولذلك قال يف احلديث؛عىل أن الرشيعة إنام وضعت ملصالح العباد

 وعـادهتم يف .)٢()العباد عىل اهللا إذا عبدوه ومل يـرشكوا بـه شـيئا أال يعـذهبم

                                 
، ص نظرية املقاصد عند  اإلمـام الـشاطبي: وانظر أيضا.  ٢٤٣ ــ ٢/٢٢٨املوافقات، :   انظر)١(

 وعـدم التعليــل،  يف كـون األصــل يف العبـادات التعبــد الــشاطبيفقــد تعقـب. ٢٢٢ ـــ ٢١٠
 .وذهب إىل أن األصل فيها التعليل كاملعامالت

بـاب إرداف ، اللبـاس كتـاب، البخـاري أخرجـه هذا اللفظ خمترص من حـديث متفـق عليـه؛ )٢(
 = َّ الـدليل عـىل أنُ بـاب،ِاإليـامن ُكتاب، ومسلم ؛٥٦٢٢، ح ٥/٢٢٢٤، الرجل الرجل خلف



 

 

 أنه ما فهم من الرشع أنه ال خرية فيه للمكلف، كـان لـه ):اهللا حق(تفسري 
 ما كان راجعا إىل مـصاحله يف ):حق العبد( و.معنى معقول أو غري معقول

الدنيا، فإن كان من املصالح األخروية، فهو من مجلة ما يطلق عليه أنه حق 
 وأصـل . أنه ما ال يعقل معناه عىل اخلصوص: عندهم)التعبد( ومعنى .هللا

 .)١(»العبادات راجعة إىل حق اهللا، وأصل العادات راجعة إىل حقوق العباد
 

 :الرتجيح: ًرابعا
من خـالل مـا جـاء يف األدلـة واملناقـشة يتـضح أن القـول احلـق هـو 

التـي (أن النص واإلمجاع ال جيوز ختصيصهام باملصلحة القول األول، وهو 
 ).ليس هلا مستند سوى كون رعاية املصلحة يمثل قطب مقصود الرشع

 :ومن أوجه تصويب هذا القول
 .أن أدلة القول األول تفيد اجلزم بأنه هو الصواب .١

                                 
 . t معاذ حديث من كالمها. ٣٠، ح ١/٥٨، اً قطعَ اجلنةَ عىل التوحيد دخلَ ماتْمن =

ِ عـن معـاذ :ولفظ مـسلم َ ُْ َبـن جبـل قـالَ َ ٍ َ َ ِّ كنْـت ردَف النَّبـى :ِْ ِ ْ ِ ُ ُلـيس بينـى وبينَـه إال مـؤخرة  ‘ُ َ ُِ ِْ َّ ِ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َالرحل فقال َ َ ِ ْ ٍيا معاذ بن جبل: (... َّ َ َ َ ْ َ ََ ُقلت. ُ ْ َ لبيك رسول اهللاَِّ وسعديك:ُ َْ ْ َ ْ ََّ َ ُ ََ َ قـال.َ َ هـل تـدرى مـا :َ ِ ْ َ ْ َ

ِحقُّ اهللاَِّ عىل العباد َِ َْ َ َقال. َ ُ قلت:َ ْ ُ اهللاَُّ ورسوله أعلمُ ُ ََ ُْ َ ُ َقـال. َ ُ فـإن حـقَّ اهللاَِّ عـىل العبـاد أن يعبـدوه :َ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ َّ ََ ِ ِ َ َ ِ
ًوال يرشكوا بـه شـيئا ْْ ُ ََ ُِ ِ ِ َثـم سـار سـاعة ثـم قـال. َ َ ُ ً َُّ َ َ َ ٍ يـا معـاذ بـن جبـل:ََّ َ َ َ ْ َ ََ ُقلـت. ُ ْ َ لبيـك رسـول اهللاَِّ :ُ َُ َ َ ْ َّ

َوسعديك ْ ْ ََ َقال. َ َهل تدرى ما ح: َ َ ِ ْ َ ْ َقُّ العباد عىل اهللاَِّ إذا فعلوا ذلـك؟َ َِ ِ َِ ُ َ َ َْ َِ َقـال. َ ُ قلـت اهللاَُّ ورسـوله :َ َُ ْ ُُ َ ُ
ُأعلم َ ْ َقال. َ ْ أن ال يعذهبم:َ ُ َ ِّ َْ ُ َ َ.( 

أنـوار : وانظـر مزيـد توضـيح للتفريـق بـني حقـوق اهللا وحقـوق العبـاد. ٢/٢٤١ املوافقـات، )١(
ــروق،  ــواء الف ــربوق يف أن ــيل املكــي، ؛ وهتذي٢٢ الفــرق ١/١٤٠ال ــد ع ــه ملحم ؛ ١/١٥٧ب

 .  ٣/١٨٤، ٢/٢٨٤؛ املوافقات، ١٧٠، قاعدة ٢/٤١٦القواعد للمقري، 



 

 

أن أدلة القول الثاين ال ينهض هبا االستدالل ابتداء، فـضال عـن  .٢
 .توهينها بام وردت عليها من اعرتاضات

كام أن أدلة أصحاب القول الثاين ال ينهض هبا االستدالل  .٣
فإن منها ما يدل عىل نقيضه داللة رصحية؛ ومن ذلك أول : إلثبات رأهيم

 يف إثبات أن رعاية املصلحة هي قطب مقصود دليل انطلق منه الطويف
à :}   W    V  U  T  S  Rالرشع من األحكام؛ وهو قوله 

   d  c    b  a  `   _   ̂  ]    \  [     Z  Y  X
j   i  h   g  f  e{)١(:  

فمام يسرتعي االنتباه يف االسـتدالل هبـاتني اآليتـني أهنـا تـدل داللـة 
ففـي هنايـة اآليـة الثانيـة قـال احلـق عـز ! أراد الطـويفظاهرة عىل عكس ما 

، وهذا يدل عىل أن املصلحة املتحققة )٢(}j   i  h   g{: وجل
 خــري مــن – ومثلــه يقــال يف الــسنة النبويــة -باتبــاع هــدي القــرآن الكــريم 

واإلعـداد هلـا املصلحة الناجتة عن اتباع اهلوى؛ إذ يتعـب النـاس يف مجعهـا 
وهذا املعنى هو مـا جـرى بـه قلـم . دون أن حتقق أهدافهم وتشبع رغباهتم

فالقرآن ونفعه أصـلح مـن مـصاحلهم، واألصـلح مـن «:  حينام قالالطويف
؛ فــإذا كــان مـا يف القــرآن الكـريم أصــلح مــن )٣(»املـصلحة غايــة املـصلحة

                                 
 .  من سورة يونس) ٥٨(و ) ٥٧( اآليتان)١(
 .  من سورة يونس) ٥٨( من اآلية رقم )٢(
 .  ٢٤١ كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص )٣(



 

 

، وهـو غايـة املـصلحة؛ )ها عقـوهلم وأهـواؤهممصاحلهم التي قادهتم إلي(
فكيف يستدل هبـذا الـدليل عـىل تقـديم املـصلحة التـي أثبتهـا العقـل عـىل 

 !املصلحة التي أثبتها القرآن الكريم؟
 ومن تابعـه أكملـوا الـسياق القـرآين، وقـرؤوا اآليتـني وليت الطويف

أرزاق لوجدوا الدليل الدامغ الذي يدل عىل أن التاليتني؛ إذ لو فعلوا ذلك 
ال يقبل فيها القول بالتحليل ) التي هي قطب الرحى يف تعامالهتم (الناس

والتحريم إال بالرشع، وأن التحليل أو التحريم بغري إذن من الرشع افـرتاء 
 َ، وسـيأيت يـوم القيامـة وتتكــشف فيـه احلقـائق، ويـدرك مــرارةàعـىل اهللا 

 من جعـل عقلـه هـو احلكـم يف التحليـل والتحـريم ُّالدين كلاالفرتاء عىل 
وجترأ بنسبة ذلك إىل الرشع يف أي شأن من شؤون الناس بام فيها أرزاقهـم 
ومعامالهتم، وإذا كان القول بغري دليل هبذه املثابة فام بالك إذا كان الدليل 

q  p  o  n  m  l   {: وهاتـان اآليتـان مهـا! قد نص عـىل خالفـه؟
s  r   ¡   �  ~    }  |{  z  y  x  w  v  u  t  

  ²  ±    °   ̄ ®  ¬«  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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 قاطبـة ســتة قـرون قبــل أن القـول األول ممـا أطبــق عليـه العلــامء .٤
، وستة قرون أخـرى بعـده، واألمـة معـصومة مـن أن )هـ٧١٦ت (الطويف

، فكيـف إذا خيلو عرص من قائم هللا عز وجـل بحجـةتطبق عىل اخلطأ، وأن 
                                 

 .من سورة يونس)  ٦٠ ــ ٥٩( اآليتان رقم )١(



 

 

 !ًكان ذلك ممتدا ما يزيد عىل اثني عرش قرنا؟
ليـست هـي « نفـسه رصح بـأن الطريقـة التـي ذكرهـا  أن الطويف .٥

، بـل هـي أبلـغ مـن ذلـك، رسلة عيل ما ذهب إليه مالكالقول باملصالح امل
 قــدرات، وعــىلامل النــصوص واإلمجــاع يف العبــادات و التعويــل عــىلووهــ

 نفـسه أقـر ، بل إن الطويف)١(»حكاماعتبار املصالح يف املعامالت وباقي األ
  فكيف يستدرك عليـه بعـض )٢(ل هبا أحد من العلامءبأن طريقته هذه مل يق

، وملنهج إمـام t  عمرٌاملعارصين ويزعمون أهنا امتداد ملنهج أمري املؤمنني
 !؟)هـ١٧٩ت (هلجرة مالكدار ا

 العبـادات واملقـدرات اأن القول بالتعويل عىل املصلحة فيام عـد .٦
 :ق عىل أنه من الرشع؛ ملا يأيتاُقول ال يمكن أن يس

أن جل ترصفات الناس يف غـري العبـادات املحـضة واملقـدرات،  −
لهم إىل أنفـسهم يف إن الدين ترك الناس سدى ووك: فكيف يسوغ أن يقال

 ! البحث عن مصاحلهم يف العموم األغلب من ترصفاهتم؟
 أن جيري ترصفاته فـيام – ديانة -لو كان املطلوب من كل إنسان  −

 العبادات واملقدرات عىل مقتىض ما حيقق املـصلحة يف نظـره لـصارت اعد
إذ النـاس يتفـاوتون يف تقـدير املـصلحة ! حياة الناس فوىض باسـم الـرشع

وكثـريا مـا يـصل هـذا التفـاوت إىل التنـازع . ا كبريا من جهـة التنظـريتفاوت

                                 
 .  ٢٧٤اب التعيني يف رشح األربعني، ص كت)١(
 .٢٧٣كتاب التعيني يف رشح األربعني، ص:   انظر)٢(



 

 

 .  والتصادم عند التطبيق
ــاة؛  − ــرشع عــن شــؤون احلي ــصاء ال ــيض إىل إق ــول يف ــذا الق أن ه

ه يف العبـادات حيـرص، و...االقتصادية والقضائية واالجتامعيـة والـسياسية
ر الزكـاة املحضة؛ كالصالة والزكاة والـصيام واحلـج، ونحوهـا مـن مقـادي

ِوالعدد واحلدود واملواريث وما إىل ذلك َِ !! 
ــذاهب واآلراء  − ــع امل ــة جلمي ــه مطي ــدين وجعل ــع لل ــه متيي ــام أن ًك ٌ

املتناقضة يف شتى العلوم املتعلقة بحياة النـاس؛ فـإذا كانـت رعــاية مطلـق 
 من الـدين وإن خالفـت النـصوص -مثال-املصلحة يف شؤون االقتصــاد 

ما املصلحة التـي متثـل الـدين؟ أهـي املـصلحة : يواإلمجاع، فيا ليت شعر
وقـل مثـل ذلـك يف ... التي يراها أرباب النظـام الرأسـاميل، أم الـشيوعي؟

   ...األنظمة املتباينة يف األرسة والقضاء واالجتامع والسياسة
*  *  * 
أحـب أن أسـجل ) الرتجـيح(وبعد، فقبل االنتهاء من هـذا العنـرص 

 ذلـك عـىل أن رعايتهـا ّالعمل باملـصلحة وسـوغ من غاىل يف رسالة إىل كل
هي املقصد الرئيس الذي تتشعب منـه مجيـع املقاصـد الـرشعية، واسـتغنى 
بذلك عن النصوص، ووجد فيه بغيته يف صبغ كثـري مـن أفكـاره وثقافاتـه 
وربام تطلعاته بصبغة رشعيـة إسـالمية، وأصـبح يكـسوها بأحـسن احللـل 

عة، كجلـب املـصالح وتكميلهـا، بدعوى أهنا منسجمة مـع مقاصـد الـرشي
 :ودرء املفاسد وتقليلها، والتيسري ورفع احلرج، وحتقيق العدل

، ولـو لقد نيس هؤالء أن جل هذه املقاصد يتفق عليها مجيع العقالء



 

 

،  ملا كانت هناك حاجـة إلرسـال الرسـلàكانت كافية يف فهم أحكام اهللا 
وملـا ! وملـا اختلـف النـاس وتـضاربت قـوانينهم  الدنيويـة! وإنزال الكتـب

وذلك ألن جل هـذه املقاصـد وإن كـان !... حصلت املنازعات العسكرية
  أنه عند التنزيل عىل آحاد الصور نظريا  ق عليها مجيع العقالء نظريا، بيديتف
...  طبيق عمليا ختتلف األفهام، وتتداخل األهواء، وتتصادم املصالحأو الت

ً فنحتاج إىل ترشيع رباين تفصييل، ينقاد الناس إليه انقيادا تاما، وال جيـدون 
¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ] يف أنفـــسهم أدنـــى تـــردد يف ذلـــك، 
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كيف يرتدد بعض الناس يف االنقيـاد هلـذا التـرشيع، تـارة ًويا عجبا، 

بالكسل والتثاقل، وتارة بالتأويل املتكلف، وتارة بـالرفض الـرصيح، مـع 
أن الذي وضع هـذا التـرشيع وأحكمـه هـو ذاتـه الـذي خلـق هـذا الكـون 

فلـامذا ال يـرتدد النـاس يف . وأبدعه، بنفس الدقة املتناهية، والنظـام الفريـد
نن اهللا الكونية، ويرتدد كثري مـنهم يف الـسري وفـق تـرشيع اهللا السري وفق س

: ولنـا أن نتـصور. إنه اتباع اهلـوى، واسـتعجال النتـائج! يف شؤون احلياة؟
´  µ   {! كيف سيكون الوضع لو اتبع احلق أهواء الناس يف كـل يشء؟

  ¾½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶{)٢(. 
ال باالسـتقامة عـىل فال صـالح لإلنـسان، وال فـالح لـه، وال نجـاة إ

                                 
  . من سورة النساء)٦٥( من اآلية رقم )١(
 .  من سورة املؤمنني)٧١(من اآلية رقم ) ٢(



 

 

à :}  Z  Yرشع اهللا واالنقيــــاد التــــام ألوامــــره ونواهيــــه، قــــال 
ْومل يرد يف اآلية(، )١(}] ؤمنَ ال((: ‘، وقـال )واستقم كـام تـشتهي: َِ ُي ُِـ ْ 
ْأحدكم ُ ُ َ َّحتى َ َيُكون َ ُهواه َ ًتبعا َ َ ُجئت َِملا َ ْ ِبه ِ ِ(()٢(. 

ًأن راعـى يف أحكامـه ابتـداء أن تكـون ) ١: بعبادهàومن لطف اهللا 
 العاجلـة واآلجلـة، اخلاصـة والعامـة، الدنيويـة ؛وفق مـصاحلهم احلقيقيـة

ــة،  ــام ر) ٢واألخروي ــدى ك ــة ل ــون مفهوم ــام أن تك ــذه األحك ــى يف ه اع
وإذا كانـت األحكـام وفــق ) ٤وداخلـة حتـت قـدرهتم، ) ٣املخـاطبني هبـا، 
فهـل يـسعهم الـرتدد يف : قـادرون عـىل فهمهـا، وتطبيقهـاهم مصاحلهم، و

 .)٣( !؟à الدخول حتتها عمليا؛ عبودية هللا 
 

  :نوع اخلالف وثمرته:ًخامسا
 املـصلحة فـيام عـدا  هو أول من قال بالتعويل عـىلأبو الربيع الطويف

                                 
 . من سورة هود)١١٢( من اآلية رقم )١(
 ابن أيب عاصم يف السنة بلفظه، باب ما جيب أن يكون هوى املرء تبعا ملا جاء به النبـي هأخرج )٢(

؛ والبيهقـي يف ٢٩١؛ وابن بطة يف اإلبانة بلفظه، باب افرتاق األمم يف ديـنهم، ح١١٤، ح‘
املدخل إىل السنن الكربى بنحوه، باب ما يذكر يف الرأي وتكلف القياس يف موضع الـنص، 

 .t ون حديث عبد اهللا بن عمر؛ وغريهم م١٤٩ح
يـرة، وصـف  ــ وله شاهد من حديث أيب هر٣١ ــ ص يف آخر األربعنيوقد صححه النووي

َاحلافظ رجاله بأهنم ثقات   ).١٣/٢٨٩فتح الباري (ُ
 ملقاصـد الـشارع، فقـد أمجلهـا يف هذه األمـور األربعـة مـستفادة مـن حمـاور دراسـة الـشاطبي) ٣(

املوافقـات، : انظـر. لرشح والتفصيل يف مجيع قسم قصد الـشارعمقدمة املقاصد ثم تناوهلا با
٢٤٥ -٧، ٢/٣. 



 

 

، وختصيص النصوص هبا عند التعارض، وتكلم عن العبادات واملقدرات
، لكنـه مل يـسعفنا )ال رضر وال رضار(ذلك باستفاضـة يف رشحـه حلـديث 

ّهذا فضال عام اعرتى كالمه مـن اضـطراب، وعـدم . )١(بمثال واحد لذلك ً
 وكـذلك احلـال -)٢( النـزاع حمـلعىل ما سبق بيانه يف بداية حترير- وضوح

ببقية أصحاب القول الثاين من املعارصين، غاية ما يف األمر أهنم يستدلون 
وغريهم فيها ختصيص للـنص باملـصلحة،  y  بأمثلة منقولة عن الصحابة

شة تبني أنه ليس فيها ختصيص للنص باملصلحة عىل وفـق ولكن عند املناق
ومما يدل عـىل عـدم دقـتهم يف التخـريج أن . ما يريد أصحاب القول الثاين

، وهم يرون أن )٣(جل األمثلة التي ذكروها مما يتعلق بالعبادات واملقدرات
 ! التعويل عىل املصلحة يف غري العبادات واملعامالت

حد، هلم فيه رأي خيـالف مـا عليـه عامـة وحيث مل يسعفونا بمثال وا

                                 
ًوهذا ما أكده مرارا أحد أكثر الباحثني لصوق )١( مـصطفى زيـد . د. ا بكالمه يف املصلحة، وهـو أً

، ١٥٩ص : انظـر منهـا. )املصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجـم الـدين الطـويف: (يف رسالته
ــضا١٨٢، ١٧٧، ١٦٧ ـــِ د: ً؛ وانظــر أي ــع ل ــصلحة والواق ــنص وامل ــني ال ــاد ب أمحــد . االجته

 .  ٣٧، ص الريسوين
 . ٣٠٦ وذلك ص)٢(
)  بأن ال يصلوا العرص إال يف بني قريظـة‘الذين أمرهم النبي  (اجتهاد بعض الصحابة:  مثل)٣(

 هلــم بالتحلــل يــوم ‘بأدائهــا يف الطريــق، وعــدم مبــادرة الــصحابة لالســتجابة ألمــر النبــي 
 للمؤلفة قلوهبم من الزكاة، وعـدم قطعـه يـد الـسارق عـام t احلديبية، وعدم إعطاء عمر

 للجنـب الـذي جيـد املـاء مـن t ًاملجاعة، وإيقاعه طالق الثالث ثالثا، ومنع ابـن مـسعود
 .   ٢٤٠ ص وقد سبق ختريج هذه األمثلة عند ذكر أدلة القول الثاين. التيمم يف الربد



 

 

يصعب اإلتيان بأمثلة فقهية، ترتتب عىل رأهيم األصـويل هنـا، : أهل العلم
 . لهم ما مل يقولوا بهيومن ثم تقو

ممن سلكوا منهجا جديدا  ( من املحدثنيأما من احتفوا برأي الطويف
، فال شـك أن اخلـالف )يف االستدالل خيتلف عام سار عليه علامء األصول

معهم معنوي؛ فقد بالغوا يف العمل باملصلحة وقالوا بالتعويل عليها حتى 
َّوقد تم. يف العبادات واملقدرات، وأسهبوا يف التمثيل لذلك  اسـتبعاد رأي َ

هذا الصنف من الباحثني ألسباب سـبق ذكرهـا يف التوطئـة هلـذا املطلـب، 
ومن ثم لسنا معنيني بذكر األمثلة املرتتبـة عـىل اخلـالف بيـنهم وبـني عامـة 

 ، ولكن لتتضح الصورة ليس هناك ما يمنع مـن اإلشـارة إىل بعـضالعلامء
فمـام . أمثلتهم مع اإلحالة إىل بعض املصادر التي ناقشتها بـنفس حجـتهم

 :يمثلون به لتقديم املصلحة عىل النص
دعواهم أن الصيام يتعـارض مـع مـصلحة اإلنتـاج، والنهـوض  .١

 .)١(االجتامعي
 .)٢(دعواهم أن حجاب املرأة يعوق املرأة ويعرقل مصاحلها .٢
َّ جزئيـا للـرساق، دعواهم أن حد قطع يد السارق يسبب تعطيال .٣

 .)٣(وتضييقا عليهم يف العمل واإلنتاج، مع وجود البدائل وهي السجون

                                 
 .٣٨ ، صأمحد الريسوين. االجتهاد بني النص واملصلحة والواقع لـِ د:   مناقشة هذا املثالانظر يف )١(
، ص أمحد الريـسوين. االجتهاد بني النص واملصلحة والواقع لـِ د:   انظر يف مناقشة هذا املثال)٢(

 .١٥٠، ١٣٣لنص واملصلحة بني التطابق والتعارض، ص ؛ ا٤٢
 =، ص أمحد الريـسوين. االجتهاد بني النص واملصلحة والواقع لـِ د:   انظر يف مناقشة هذا املثال)٣(



 

 

ُّدعواهم أن املنع من بيع اخلمور يعطل مصالح كثرية، منها احلـد  .٤
 .)١(من السياحة

دعواهم منع الطالق، ومنع تعدد الزوجات، ووجوب املـساواة  .٥
غري ذلـك ظلـم؛ بـسبب بني الرجل واملرأة يف الشهادة واملرياث، بحجة أن 

 .)٢(أن املرأة أصبحت تؤدي دورها يف املجتمع
ــع  .٦ ــارض م ــا تتع ــريم الرب ــة بتح ــصوص املتعلق ــواهم أن الن دع

 .)٣(املصلحة االقتصادية
~ ~ ~ 

                                 
 .١٤٢، ١١٧؛ النص واملصلحة بني التطابق والتعارض، ص ٤٥ =
 .  ٩١احلكم الرشعي بني النقل والعقل، ص : ل انظر يف مناقشة هذا املثا)١(
الـصادق الغريـاين، ص . احلكم الـرشعي بـني النقـل والعقـل لــِ د:  انظر يف مناقشة هذا املثال)٢(

تغـري الظـروف وأثـره يف ؛ ١٣٤، ١٢٧؛ النص واملصلحة بـني التطـابق والتعـارض، ص ٩٣
 . ٥٢٢، ص حممد املنيس. د.  ألـاختالف األحكام 

؛ ١٢٦الـنص واملـصلحة بـني التطـابق والتعـارض، ص : يف عرض هذا املثال ومناقشته انظر )٣(
عابــد . دلـــ الثبــات والــشمول يف الــرشيعة اإلســالمية احلكــم الــرشعي بــني العقــل والنقــل 

 . ٢٧٩، ص السفياين



 

 




 
 :صورة املسألة: أوال

لة ظاهرة عىل احلكم، إذا ثبت لدى املجتهد أن اللفظ الرشعي له دال
وثبت لديه أيضا املقصد اجلزئي من ترشيع هـذا احلكـم واحلكمـة والغايـة 
التي يتجه احلكـم إىل حتقيقهـا، ولكـن عنـد التطبيـق تعـارض لديـه اللفـظ 
 واملقصد؛ بحيث إذا راعى اللفظ فات املقـصد مـن تـرشيع احلكـم كـال أو 

ً أو جــزءا؛ فهــل جيــوز ً جــزءا، وإذا راعــى املقــصد فاتــت داللــة اللفــظ كــال
ترجيح املقصد عـىل اللفـظ، أو ختـصيص اللفـظ باملقـصد أو تقييـده بـه أو 

 تأويله به؟
 

 :حترير حمل النزاع: ًثانيا
ُاللفظ الذي له داللة ظاهرة عىل احلكـم، وعلـم املقـصد اجلزئـي مـن  َ ِ ُ

 :ترشيعه، فإن تأثري املقصد اجلزئي عىل داللته له مخس حاالت
ً أن يكون املقصد موافقا لداللة اللفظ، فـال إشـكال يف :احلال األوىل

هذه احلـال، وينبغـي أن ال يكـون هنـاك خـالف فيهـا؛ ألن املقـصد مـا زاد 
 .)١(ًاللفظ إال قوة وتأكيدا

                                 
 ̂      _      `  a   [Z  ]  \{:  مثــل تأكيــد املقــصد لداللــة النهــي يف قولــه تعــاىل)١(

b{ ] فـالنهي يـدل عـىل التحـريم داللـة ظـاهرة، ؛ ]من سورة اإلرساء) ٣٢(رقم اآلية= 



 

 

ً أن يكون املقصد اجلزئي موسعا لداللة اللفظ، ومعمام :احلال الثانية ِّ ًِّ
 .)١(هلا

س العلة، وجيـري عليـه مـا وهذا التعميم داخل يف تعدية احلكم بقيا
أصــل «جيــري عــىل القيــاس مــن رشوط وأحكــام؛ إذ يمثــل هــذا التعمــيم 

َّمرشوعية القياس؛ إذ ال معنى له إال جعل اخلاص الصيغة عام الـصيغة يف 
 .)٢(»املعنى وهذا معنى متفق عليه

ــــة ــــة:احلــــال الثالث ــــضيقا لدالل ــــي م ــــصد اجلزئ ــــون املق ً أن يك ِّ 
ــــــــون خمصــــــــصا ــــــــأن يك ــــــــظ، ك ًاللف ــــــــومِّ ــــــــدا)٣( لعم  ً، أو مقي

                                 
ولكن دلت القرينة اللفظية عىل أن املقصد من التحريم ما يف ذات الزنى من مفسدة توجـب  =

فـصار النهـي هبـذا .  إذ الزنى بعينه فاحشة، وكل طريق موصـل إليـه يف منتهـى الـسوء؛منعه
 .   داللة قطعيةاملقصد يدل عىل التحريم 

بعد النداء الثاين ملن جتب عليه صـالة اجلمعـة، ...  حتريم اإلجارة واملساومة والسمرسة:  مثل)١(
مـن اآليـة [ }0 *  +  ,  -  .  /{: يف قوله تعـاىل(فلفظ النهي يتناول البيع فقط 

ع عـن الـسعي ولكـن املقـصد مـن النهـي أن ال ينـشغل بـالبي، )]من سورة اجلمعـة) ٩(رقم 
 .للصالة، وهذا املقصد متحقق يف العقود املذكورة؛ فيتعدى احلكم إليها

 .٣/٣٧ املوافقات، )٢(
، ٨١شـفاء الغليـل للغـزايل، ص : ًوانظر يف كون التعميم باملقصد داخال يف التعدية بالقياس

؛ كــشف األرسار ٢/٦٩٣؛ إحكـام األحكـام رشح عمـدة األحكـام البـن دقيـق العيـد، ٨٣
ــد لإلســنوي، ص ٣/٥٥٢اري، للبخــ ــع اجلوامــع، ٣٧٣؛ التمهي ــشنيف املــسامع بجم ؛ ت

 . ٣/٢٧٨؛ البحر املحيط، ٣/٢٣٨
إباحة البيع بعد النداء الثاين ملن ال جتب عليه صالة اجلمعة، أو عندما يكـون املتبايعـان :   مثل)٣(

 = *  +  {:  قوله تعـاىليف) (البيع(ُراكبني يف السيارة ــ مثال ــ يف طريقهام إىل اجلامع؛ فلفظ 



 

 

 فهل هذا التخصيص والتقييد جائز؟ ؛)١(ملطلق
ً أن يكون املقصد اجلزئي مؤثرا يف فهـم داللـة اللفـظ، :احلال الرابعة

؛ فهـل هـذا )٢(كأن يـرصف اللفـظ مـن معنـاه الـراجح إىل املعنـى املرجـوح
 الرصف والتأويل جائز؟

اللـة اللفـظ عـىل ً أن يكون املقصد اجلزئـي خمالفـا لد:احلال اخلامسة
 .وجه يرتتب عىل العمل بأحدمها ترك اآلخر

 : وهذه احلال هلا صورتان
                                 

ٌلفـظ عـام يـشمل أي بيـع، ) ]مـن سـورة اجلمعـة) ٩(من اآلية رقـم [ }0,  -  .  / =
ولكن املقصد من النهي أن ال ينشغل بالبيع عن السعي للصالة، وهذا املقصد غـري متحقـق 

 .يف الصورتني املذكورتني
: ــ يف حديث) غضبان( ُإباحة القضاء مع الغضب اليسري الذي ال يشوش الفكر؛ فلفظ:  مثل)١(

ُ يقضني حكم بـني اثنَـني وهـو غـضبانال( ْ َْ َ َْ ََّ ِ ْ ٌ ََ ٌـــ لفـظ مطلـق ] ١٧٥وقـد سـبق خترجيـه، ص[  )ِ
هـو أن ال يـؤدي تـشويش فكـر : ن النهـي أن املقصد مـبيديتناول الغضب اليسري والشديد، 

 . القايض إىل اجلور يف احلكم، وهذا املقصد ال يتحقق يف الغضب اليسري
من صـحيفة الـصلح ) رسول اهللا( له بمحو ‘عن امتثال أمر الرسول   t ٍّعيلامتناع :   مثل)٢(

بعـض املقاصـد تأول األمر بأنه ليس للوجوب، وبنى ذلـك عـىل  وقريش؛ فقد بني املسلمني
 ما حيتاجه املقام من تعبري األفـراد عـن كـامل األدب :منها: القرائن احلاليةالتي استفادها من 

واالحرتام واملهابة للقائد، بحيث ال يقبل األفراد جتريد قائدهم من لقب يوقنون باستحقاقه 
 .له

ن التعبري عن الصالبة والـشدة التـي تـوحي للخـصم بـأن تـساهل ما حيتاجه املقام م: ًوأيضا
وسيأيت توثيـق ذلـك . القائد معهم جيب أن يقدر، ومن ثم ال يطمع هذا اخلصم بأكثر مما نال

  .٤٠٧.وتفصيله، ص



 

 

ــق :الــصورة األوىل  أن يكــون احلكــم قــد رشع ابتــداء وســيلة لتحقي
 يتغري بتغري الزمـان واملكـان مقصد معني، والشأن فيام حيقق هذا املقصد أن

ــ ــشارع باملــص. الواحل ــي ربطهــا ال ــام الت ــذا يتمثــل يف األحك  ،)١(الحوه
، فـإذا ثبـت أن احلكـم مـن هـذا القبيـل وكانـت هـذه )٢(واألعراف املتغـرية

، )٣( فـال إشـكال يف العمـل باملقـصد اجلزئـي،املصالح واألعراف منـضبطة
                                 

كمـشقة (لسابق، فهذا فيـه مفاسـد، مرشوعية الصعود عىل مكان مرتفع عند األذان يف ا:  مثل)١(
ــة، ومــا قــد حيــصل مــن اطــالع عــىل  ــذلك مــن كلفــة مالي ــة ل ــة املئذن الــصعود، ومــا يف هتيئ

، ومرشوعيته ناجتة من رجحان املصلحة املتمثلة يف حتقيق املقـصد مـن األذان، ...)العورات
َما ورد عن امرأة من ب: وهو التبليغ، وقد جاء يف ذلك عدة نصوص منها ْ ِ ٍ َ َ ْنـي النَّجـار قالـتْ َ َ ِ َّ ِ :

َكان بيتي من أطول بيت حول املسجد وكان بالل يـؤذن عليـه الفجـر( ْْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ُ ِّ ٌ َ َْ َ ْ َِ ِ ٍ ِ َِ َ ِ َ َِ ِ  أخرجـه أبـو داود. [)َ
ِبلفظه، كتاب الصالة، باب األذان فوق املنَـارة،  ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ُ َ َّ  والبيهقـي بلفظـه،كتاب  ؛٥١٩، ح١/٣٥٧َ

 ]. ١/٤٢٥الصالة، األذان يف املنارة،
يتحقـق بطريـق أبلـغ، ) وهو التبليغ(ولكن مع وجود مكرب الصوت صار املقصد من األذان 

مع تاليف املفاسد املرتتبة عىل صعود املئذنـة، فتعلـق احلكـم بالوسـيلة اجلديـدة دون الوسـيلة 
 .‘لرسول التي كان يعمل هبا يف عهد ا

  "  #  $  %  {: أخذ الزينة عند الدخول إىل املسجد املأمور هبـا يف قولـه تعـاىل:  مثل)٢(
؛ فقد رشع هذا احلكـم لتحقيـق ]من سورة األعراف) ٣١(من اآلية رقم  [}&  '     )

َّمقصد معني، وهو أن يكون املصيل بصورة الئقة عند دخوله لبيت من بيوت اهللا تعاىل، وممـا 
 ‘ فيه أن ما حيقق هذا املقصد يتغري بتغري األعراف، فام كان من الزينة يف عهد النبـي ال شك

وعـىل هـذا فليـست العـربة بـام كـان يلبـسه . قد ال يكون كذلك يف عهدنا والعكس بالعكس
 .  ، وإنام بام حيدده عرف الناس‘النبي 

؛ املـسودة ٣٠٠ول، ص يج الفـروع عـىل األصــر؛ ختـ٤/٢٥٥معامل السنن للخطـايب، :   انظر)٣(
 =؛ التلويح إىل كـشف ٣٣/٩٤،  ابن تيمية؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٢٠٠ آلل تيمبة، ص



 

 

؛ ألن احلكم مل يتعلـق )١(ُوترك مدلول اللفظ، وقد حكي االتفاق عىل ذلك
بة عليه، وبام أن باللفظ، وإنام باملقصد من ترشيعه واملصلحة الرشعية املرتت

احلكم إذا «هذا املقصد منضبط صار بمثابة العلة، ومن القواعد املقررة أن 
 . )٢(»ثبت بعلة زال بزواهلا
ً أن يتعلق احلكم بمدلول اللفـظ، باعتبـاره مقـصودا :الصورة الثانية
د اجلزئـي مـن تـرشيع احلكـم عاضـدا لداللـة اللفـظ، لذاته ويكـون املقـص

                                 
. ؛ القواعـد الفقهيـة لــِ د٢/١٧٦، ؛ األشباه والنظائر البـن الـسبكي٢/٣٤حقائق التنقيح،  =

 .٤٢٥، ١٥٨عيل الندوي، ص 
؛ اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ص ١/١٧٦أنوار الربوق يف أنواء الفروق، :   انظر)١(

؛ ٣/٧١؛ أعـالم املـوقعني، ١/٤٨؛ الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ٣٩ السؤال ٢١٨
 .١٥٨عيل الندوي، ص . لـِ دالقواعد الفقهية 

 :  انظر من الكتب األصولية التي تناولت دوران احلكم مع العلة)٢(
؛ شـفاء الغليـل، ٧٩٦، فقرة ٢/٥٤٦؛ الربهان، ٤/٢٣٠؛ قواطع األدلة، ٢/٧٨٤، املعتمد
اظر، ؛ روضـة النـ٦/٤٠٠الكاشـف،: ؛ املحـصول ورشحـه٢/٣٠٧؛ املستصفى، ٢٦٦ص
ـــدي، ٣/٨٥٩ ـــام لآلم ـــيح، ص٣/٣٣٠؛ اإلحك ؛ ٤٢٧َّ؛ املـــسودة، ص٣٩٦؛ رشح التنق

ــح؛  ــن مفل ــه الب ــاح الوصــول، ص٣/١٢٩٧أصــول الفق ــسريه، ٦٨٣؛ مفت ـــحرير وتي ؛ الت
 .٢/٣٠٢فواتح الرمحوت، : ؛ مسلم الثبوت ورشحه٤/٤٩، ٣/٣٠٢

؛ قواعـد الفقـه ٢/٤ قواعد األحكام للعز بن عبد السالم،: وانظر من كتب القواعد الفقهية
؛ رشح ٦، قاعـدة ٦٠؛ إيـضاح املـسالك للونرشيـيس، ص٤٥، قاعـدة١٠٤البن نجيم، ص

؛ ١١٥، قاعدة ١/٦٥٢؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ١٢٠املنهج املنتخب للمنجور، ص
؛ القواعد واألصول اجلامعة للشيخ السعدي، ٣١٩منافع الدقائق رشح جمامع الدقائق، ص 

 .١١٤ص 
؛ تبيـني ٤٧٥، ٢١/٣٥٦،ةجمـمـوع فـتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـ: ن  كتب الفقهوانظر م

 .٦/٣٥١؛ رد املحتار، ٥/١٢؛ كشاف القناع، ٢/٢٩٦احلقائق، 



 

 

ًومقويا هلا فحسب؛ مما يعني أن ترجيح املقصد عىل اللفـظ سـيرتتب عليـه 
 .ٌزوال كيل لنفس احلكم الذي دل عليه اللفظ

فهنا يتعني تقديم داللة اللفظ؛ ألن إعامل املقصد عىل الوجه املذكور 
سخ ألحكامها بالرأي واهلوى؛ ٌفيه حتكم يف الرشيعة، وافتئات عليها، بل ن

ًألن الشارع علق احلكم باللفظ، وقصد أن يكون مدلولـه عامـا وباقيـا إىل   
ٌقيام الساعة، فرتك ما علق الشارع احلكم به واسـتبداله بغـريه رفـع وإزالـة  ُ

، ومن املعلوم أن النسخ ال يكون إال )١(حلكم الشارع، وهذه حقيقة النسخ
ــالوحي  $  %  &  '  )  (  *  +  ,-    "  # {:à؛ قــال )٢(ب

 5  4     3  2  1  0  /  .{)٣(. 
؛ ألنـه يـؤدي إىل تغيـري )٤(ومنع هذه الصورة مما انعقد اإلمجـاع عليـه

، ومما ال شك فيه أن هدم أساسيات )٥(ٍأحكام معلومة من الدين بالرضورة
                                 

ــف النــسخ)١( ؛ روضــة ١/١٠٧؛ املستــصفى، ١٤١٢، فقــرة ٢/٨٤٢هــان، الرب:  انظــر يف تعري
؛ التحريـر ٤/٦٤؛ البحـر املحـيط، ٦/٢٩٧٤التحبري، : ؛ التحرير ورشحه١/٢٨٣الناظر، 
 . ٣٠٦؛ تقريب الوصول، ص ٣/١٠٢تيرس التحرير، : ورشحه

 .١٩٩املسودة آلل تيمية، ص :  انظر)٢(
 .   من سورة البقرة) ١٠٥( اآلية رقم )٣(
؛ ٨٧؛ شــفاء الغليــل، ص ٢/١٩٣، ؛ أصــول الرسخــيس٥١٠حكــام الفــصول، ص إ:  انظــر)٤(

، ٣/٣٧٨؛ البحـر املحـيط، ٣/٢٣٧؛ تشنيف املسامع بجمع اجلوامع، ٢/٢٤٢املستصفى، 
؛ ٣٣/٩٣،  ابـن تيميـة؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٢٠٠ ؛ املسودة آلل تيمية، ص٥/١٥٣

 . ٣/٢٥١؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، ٣/١١١املوافقات، 
 : من أمثلة ذلك يف القديم )٥(

 =؛ وذلـك باعتبـاره قـد »سقوط الصالة عمـن دام حـضور قلبـه«ما يزعمه غالة التصوف من 



 

 

 !الدين مسخ للدين بالكلية
                                 

 لديــه املقــصد مــن تــرشيع الــصالة، وهــو أن الوقــوف بــني يــدي اهللا تعــاىل يف الــصالة حتقــق =
ًيستدعي استحضار عظمة اهللا جل وعـال، ممـا جيعـل القلـب حـارضا، ويف قمـة التعلـق بـاهللا 

فإذا كانت هذه املعاين حارضة يف قلبه بـشكل دائـم فهـو ـــ  بـزعمهم ـــ ال . تعاىل والتذلل له
 !!الصالةحيتاج إىل الدخول يف 
أنـه ً زعـام منـه ؛الفطر يف رمضان لغـري عـذر رشعـيأن منهم من يستحل : ًومن األمثلة أيضا

؛ ألن املقصد من ترشيعه هو حتقيق التقوى، وهي متحققة لديه من دون  عن الصيامٍمستغن 
 !!حاجة إىل الصيام
يم اخلمر هو أهنـا أن املقصد من حترً زعام منه ؛منهم من يستحل اخلمرأن : ًومن األمثلة أيضا

 الـذين إذا رشبوهـا العامـةتؤدي إىل البغضاء وتصد عـن ذكـر اهللا تعـاىل، وهـذا إنـام يناسـب 
جممـوع فتـاوى :  يفانظر هـذه األمثلـة وغريهـا!!  [ختاصموا وتضاربوا دون اخلاصة العقالء

 ].١١/٤٠٣،  ابن تيميةشيخ اإلسالم
 : ومن أمثلة ذلك يف العرص احلديث

رض، فإذا كان ما يزعمه بعض العقالنيني من أن املقصد من حتريم الربا هو رفع الظلم عن املستق
 !! جاز الربا؛ النتفاء املقصد من التحريم:  ًراضيا، أو مل حيصل فيه ظلم أصال

وما يزعمونه من عدم احلاجة إىل اللعان لنفي النسب؛ وذلك ألن املقـصد مـن اليمـني املغلظـة يف 
 اللعان إثبات تيقن الزوج من عدم نسبة الولـد إليـه، وهـذا يمكـن االسـتغناء عنـه بـام اكتـشف يف

 الذي يؤدي إىل اليقني يف إثبات النـسب أو نفيـه، فـإذا العرص احلديث من حتليل احلمض النووي
 ! !نًتوصل هذا التحليل إىل نفي الولد كان ذلك كافيا لألب يف نفي النسب رشعا وإن مل يقم باللعا

وما يزعمونه من عدم حاجـة املـرأة للعـدة؛ ألن املقـصد مـن العـدة هـو التأكـد مـن اسـترباء 
الرحم، وهذا املقصد يمكن أن يتحقق بالتحاليل الطبية احلديثة التي تثبت خلو الـرحم مـن 

مقاصـد التـرشيع اإلسـالمي املعـارص بـني طمـوح : هذه األمثلة وغريها يف: انظر!! [احلمل
 ــ نقال عـن حمـارضات يف ١٥٥ أو ١١٥ االجتهاد لنور الدين برتوري، ص املجتهد وقصور

 ــ ؛ بدعة إعادة فهم النص ملحمد املنجـد، ٢٠٥، ١٠٢الريسوين، ص . مقاصد الرشيعة لـِ د
  ].٨٧  ــ ٨٤، ٧٢ص



 

 

إىل هـذه الـصورة ) هــ٧٢٨ت ( ابـن تيميـةوقد أشار شيخ اإلسـالم
وإنام يـزول احلكـم بـزوال ... «: والتي قبلها، وبني الفرق بينهام، حيث قال

وأما زوال نفس احلكم الذي هو النسخ فـال يـزول . علته يف حماله وموارده
 وبـني ،وفرق بني ارتفاع املحـل املحكـوم فيـه مـع بقـاء احلكـم .الرشعإال ب

 ،ومــن ســلك هــذا املــسلك أزال مــا رشعــه اهللا برأيــه. زوال نفــس احلكــم
 .)١(»وهذا هو تبديل الرشائع، وأثبت ما مل يرشعه اهللا برأيه

حمل النزاع الـذي سـتتم مناقـشته ومن خالل هذا العرض يتضح أن 
أثري املقـصد واملعنـى عـىل اللفـظ بتـضييق داللتـه يف هذا املطلب هو حكم ت

 أمــا .ســواء أكــان ذلــك بالتخــصيص أم التقييــد أم التأويــل، ونحــو ذلــك
تفصيل ذلك وبيان الـضوابط والـرشوط فـسيأيت يف مواضـع متفرقـة، مـن 

التعارض بني داللة (أمهها ثالثة مباحث مستقلة يف الفصل الثاين من باب 
 .)٢()املقصد الرشعياللفظ الرشعي وما يفهم أنه 

حيــسن وقبـل االنتهـاء مـن تــصوير املـسألة وحتريـر حمــل النـزاع فيهـا 
                                 

 . ١/٤٩٢الفصول للجصاص، : ؛ وانظر٢٠٠ املسودة، ص )١(
 : وهذه املباحث هي)٢(

تمثل يف حتقيق املصلحة يف العمل بداللة اللفظ الـرشعي، وضـوابط تأثري املقصد الرشعي امل
 . وهو املبحث الثالث من الفصل التايل. ذلك

يف العمل بداللة اللفظ ) مراعاة الواقع عند تنزيل األحكام(تأثري املقصد الرشعي املتمثل يف 
 . وهو املبحث الرابع من الفصل التايل.الرشعي، وضوابط ذلك

الرشعي الذي دلت عليه القرائن الصارفة يف تأويـل اللفـظ الـرشعي وضـوابط تأثري املقصد 
 .   وهو املبحث اخلامس من الفصل التايل. ذلك



 

 

ختـصيص داللـة اللفـظ باملقـصد مـن : (ًالتنبيه عىل أن هناك فرقا بني مسألة
ختـصيص عمـوم : (، ومـسألة)ترشيع احلكم، أو ختصيص العمـوم بـاملعنى

ن التقابـل أن ختصيص العموم بالقياس يكـو: وخالصته ؛)اللفظ بالقياس
ً فيه بني نص عام يثبت حكام مـستقال، وقيـاس فـرع عـىل أصـل منـصوص 
ًعليه يثبت حكام آخر، أما التخصيص باملقـصد واملعنـى فالتقابـل فيـه بـني 

 .)١(اللفظ الذي أثبت احلكم، واملقصد من ترشيع احلكم نفسه
  

 :أقوال العلامء: ًثالثا
 :اختلف علامء األصول يف هذه املسألة عىل قولني

تأثري املقصد عىل اللفظ بتضييق داللتـه سـواء  ال جيوز :القول األول
 .غريه م أٍأكان ذلك بتخصيص

 مــن  البــاقالين، وقــال بــه أبــو بكــر)٢(وهــذا قــول عامــة علــامء احلنفيــة
 ِّ، وقـول كثـري مـن أصـوليي)٤(، وهو أحد قـويل اإلمـام الـشافعي)٣(املالكية

                                 
 . ٣/٣٧٧؛ البحر املحيط، ٣/٢٣٦تشنيف املسامع، :  انظر فرقا آخر يف)١(
؛ أصـول ٥٨٩، ٥٥٢، ٣/٥٤٨ي، كـشف األرسار للبخـار:  ورشحهأصول البزدوي:   انظر)٢(

التوضـــيح : ؛ التنقـــيح ورشحيـــه٢/٩١٢؛ ميـــزان األصـــول، ١٦٥، ٢/١٥٠، الرسخـــيس
؛ ٤/٣١؛ وتيرس التحرير، ٣/١٨٥التقرير والتحبري، : ؛ التحرير ورشحيه٢/٥٨والتلويح، 

 .٢/٢٨٩فواتح الرمحوت، : مسلم الثبوت ورشحه
للبـاقالين ) التقريـب واإلرشـاد(وقد بحثت عن هـذه املـسألة يف .  ٢٧٤نخول، ص امل:   انظر)٣(

 أخـذ ومل أجدها، فلعلها يف اجلزء املفقود من الكتاب، أو يف كتـب أخـرى لـه، أو أن  الغـزايل
 .   بعض شيوخه عن الباقالين بواسطة النقل الشفهي عنرأي الباقالين

 =البحــر : ٣/٢٣٦؛ تــشنيف املــسامع بجمـع اجلوامــع، ٤٨٥، فقـرة ١/٣٦٥الربهــان، :   انظـر)٤(



 

 

، وقـال بـه )٢(»مشهور كـالم األصـوليني« بأنه ، ووصفه الغزايل)١(الشافعية
 . )٥( وابن النجار)٤(، واملرداوي)٣( القايض أبو يعىلمن احلنابلة

 جيوز ذلـك ولكـن لـيس بـإطالق وإنـام بحـسب النظـر :القول الثاين
 . )٦(وغلبة الظن

ل ســمرقند مــن   إىل  أهــوهــذا  القــول  نــسبه  العــالء  الــسمرقندي
 )٩( ابـن العـريب، وممن  اختاره من املالكية)٨ (، وهو قول اإلمام مالك)٧(احلنفية

                                 
 .٥/١٥٤، ٣٧٨، ٣/٣٧٧املحيط،  =
؛ اإلحكــام ١/٣٩٤؛ املستــصفى، ١١١٣، فقــرة ٢/٩٦٥رشح اللمــع للــشريازي، :  انظــر)١(

 تـشنيف املـسامع بجمـع ؛١٧٠، ٢/١٦٩؛ خمترص املنتهى بـرشح العـضد، ٣/٦٣لآلمدي، 
 .٥/١٥٢، ٤٤٧، ٣/٣٧٧؛ البحر املحيط، ٣/٢٣٦اجلوامع، 

 .٨٠شفاء الغليل، ص :   انظر)٢(
 . ٥/١٥٣٠العدة، :  انظر)٣(
 .٦/٢٨٥٤التحبري، :   انظر)٤(
 .٣/٤٦٥رشح الكوكب املنري، :   انظر)٥(
ويقيـد اجلـواز  أصحاب هذا القول منهم من يقول باجلواز دون تفـصيل، ومـنهم مـن يفـصل )٦(

والواقع أن هذا التفـصيل لـيس خمالفـا للقـول بـاجلواز . حال قوة املعنى وترجحه عىل اللفظ
ومقاسام له، بـل هـو زيـادة توضـيح لـه فحـسب؛ ألن كـون التخـصيص جـائزا ال يعنـي أنـه 
متعني، كام أنه ال يسوغ أن يكون جائزا مطلقا، فالقرآن جيوز ختصيصه بالقرآن، ولكن لـيس 

ًة أن كل آية ادعي التخصيص هبا يكون ختصيـصا مقبـوالبالرضور ً ُومـن هنـا جعـل القـول . ُِّ
 . باجلواز والقول بالتفصيل قوال واحدا

 . ٢/٩١٣ميزان األصول، :  انظر)٧(
 . ٢/٦٣٧االعتصام للشاطبي، :  انظر)٨(
 .  ١/٤٦٣ أحكام القرآن البن العريب،)٩(



 

 

، وهـو )٢( كام ذكر أنه يمثل قاعدة مستقرة عنـد األصـوليني -)١(يوالشاطب
 إمـام احلـرمني: ، وممـن اختـاره مـن الـشافعية)٣(أحد قويل اإلمام الـشافعي

 ووصـفه بأنـه - اإلسـنوي ، و)٦(، وابن دقيق العيـد)٥(، والغزايل)٤(اجلويني
، وممــن )٨(» ً ومــن قــول الــشافعي أيــضا)٧(املــشهور مــن قــول األصــوليني«

 .)١٠(، وابن تيمية)٩(أبو اخلطاب: اختاره من احلنابلة
                                 

 .٣/١١٦املوافقات، :   انظر)١(
 .١/٦٢املوافقات، :   انظر)٢(
ــع، ٤٨٥، فقــرة ١/٣٦٥الربهــان، :   انظــر)٣( ــشنيف املــسامع بجمــع اجلوام ؛ مجــع ٣/٢٣٦؛ ت

 .٥/١٥٤، ٣/٣٧٧؛ البحر املحيط، ٢/١٩١اجلوامع ورشح املحيل وحاشية العطار، 
 .٣/٣٧٧؛ البحر املحيط، ٤٨٥، فقرة ١/٣٦٥الربهان، :   انظر)٤(
 .٢/٣٢٦، ٣٩٩ ــ ١/٣٩٨صفى،؛ املست٨٠شفاء الغليل، ص :   انظر)٥(
 . ٢/٦٩٣إحكام األحكام، :  انظر)٦(
 للقول الثاين بأنـه املـشهور مـن كـالم األصـوليني ومـا سـبق  ال تعارض بني وصف اإلسنوي)٧(

 صــوليني؛ ألن الغــزايل بــأن القــول األول هــو املــشهور مــن كــالم األنقلــه عــن الغــزايل
 .   يعرب عن املشهور إىل زمنه) هـ٧٧٢ت(يعرب عن املشهور إىل زمنه، واإلسنوي ) هـ٥٠٥ت(

 . ٣٧٥التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لإلسنوي، ص:  انظر)٨(
 تقـديم العلـة التـي ال :، حيث ذكـر مـن وجـوه الرتجـيح بـني العلـل٤/٢٤٤التمهيد، :  انظر)٩(

ترجع عىل أصلها بالتخـصيص عـىل املخصـصة ألصـلها، ويف هـذا إقـرار منـه بـصحة العلـة 
املخصصة ألصلها؛ ألن الشيئني ال ينظـر يف الرتجـيح بيـنهام إال إذا كانـا ثـابتني،  وممـا يؤكـد 

سـتدراك ذلك أنه تابع شيخه أبا يعىل يف ذكر هذا الوجه من الرتجيح، ولكـن مل يتابعـه يف اال
ويمكن أن ال يكون ذلك مـن الرتجـيح، وتكـون «: الذي ذكره عقبه، والذي قال فيه الشيخ

 منـه يشءَّالعلة باطلة؛ ألن املطلوب علـة احلكـم الـذي دل عليـه االسـم، فـال جيـوز إسـقاط 
 .٥/١٥٣٠كذا يف العدة، . »بالعلة

 .٢٢٨املسودة آلل تيمية، ص :   انظر)١٠(



 

 

 :األدلة واملناقشة: ًثالثا
 املقصد يف تضييق داللة اللفظ تأثري أدلة القائلني مبنع -أ

 :بتخصيص وحنوه
 ‘ يف عرص النبي yحصول عدة مواقف للصحابة : الدليل األول

 فيها وقدموا داللة تعارضت فيها داللة اللفظ واملقصد، فاجتهد الصحابة
 ‘اللفظ ومل يلتفتوا إىل املعنى واملقصد من ترشيع احلكـم، فـأقرهم النبـي 

 :؛ منها)١(عىل ذلك
َعن ابن عما جاء  .١ َِ ٍباس ِْ َّùقال َ ُّاستوى النبـى : َ ِْ َّ َ َعـىل املنـرب يـوم  ‘َ َْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ

ــ َّاجلمعــة فقــال للن ِ َِ َ َ َْ ُ ُاجلــسوا(: ِاسُ ِ ْفــسمعه ابــن مــس. )ْ َ َُ ْ ُ َ ِ و عــىل بــاب َ ِعود وه َ َ َ َُ َ ــ ُ ٍ
ِاملسجد ِ ْ َ فجلس؛َْ ََ ُّ فقال له النبى ،َ ِ َّ ُ َ َ َ ْتعال يا ابن مس(( :‘َ َ َ ْ َ ََ ٍعودَ ُ(()٢(. 

                                 
 . ١٧٠؛ أثر تعليل النص عىل داللته، ص ٣/١٠٩املوافقات، :  انظر)١(
اس بـاجللوس عنْـد اسـتوائه عـىل  بلفظه، كتاب اجلمعة،  أخرجه البيهقي)٢( َباب اإلمام يـأمر النـَّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُ ََ ِ ُ ْ ِ ْ ِ

ِاملنْرب َ ِ  عنـد بـاجللوس النـاس اإلمـام أمر باب؛ وابن خزيمة بنحوه، كتاب اجلمعة، ٣/٢٠٥، ْ
ــــرب عــــىل ســــتواءاال ــــوم املن ــــاب ١٧٨٠ ، ح٣/١٤١،اجلمعــــة ي ؛ واحلــــاكم بلفظــــه، كت

 .١/٢٨٣اجلمعة،
هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني و «:  ــ١/٢٨٤ ــ  عقب ذكره للحديث،قال احلاكم
 عىل هذا ــ  يف صحيح أيب داود، كتاب  وعلق األلباين . عىل ذلك، ووافقه الذهبي»مل خيرجاه
هـو :  وأقـول«:   ـــ فقـال١٠٠١، ح٤/٢٥٧، ّمام يكلـم الرجـل يف خطبتـهباب اإلالصالة، 

فالـصواب أنـه مـن . حفظـه  وأظنها من هشام؛ فإنه مـضعف مـن قبـلخالفة؛كذلك لوال امل
وكان األلباين قد صحح احلديث » فاق خملد بن يزيد ومعاذ بن معاذ عليهت؛ ال) مسند جابر(

 .t من رواية جابر
 = يف هذا اإلسناد؛ فإن إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس«: وقال ابن خزيمة



 

 

إعـامل ظـاهر اللفـظ،  أنه بـادر إىل t فيلحظ يف ترصف ابن مسعود
عىل الرغم من أنه معارض للمقصد من األمر، وهو أن يكون اجللـوس يف 

 ذلـك؛ ‘املكان املعد الستامع اخلطبة وهو املـسجد، ومل ينكـر عليـه النبـي 
 .فصار هذا الترصف حجة

 :واعرتض عليه باعرتاضني
أن هــذا احلــديث ال يــصح موصــوال، وإنــام هــو : االعــرتاض األول

 .)١( ‘ عن النبي ية عطاءمرسل من روا
 عـن  مرسال، أيضا ورد عـن عطـاءٍ أنه كام صح عن عطاء:واجلواب
، وكـل مـن حـديث ابـن t ن جـابر عـ، وأيـضا عـن عطـاءù ابن عبـاس
 . )٢(يـ ووافقه الذهبمـ وجابر صححهام احلاكعباس

يمكن أن يعرتض عليه بأن احلديث يصلح حجـة : االعرتاض الثاين
أن : مجيزين لتخصيص اللفظ باملقـصد، ولـيس للامنعـني؛ ووجـه ذلـكلل

املبادرة إىل اجللوس خارج املسجد متثل ظاهر اللفظ، وتأخري اجللـوس إىل 
 t  مل يقـر ابـن مـسعود‘حني الدخول إىل املسجد يمثل املقصد، والنبـي 

عىل جلوسه خارج املسجد، بل طلـب منـه الـدخول؛ وهـذا رصيـح يف أن 
 كان يستدعي ختصيص اللفظ باملقصد؛ ألنه كان خيتلف وضع ابن مسعود

                                 
 .»‘  عن النبي أرسلوا هذا اخلرب عن عطاءأصحاب ابن جريج =

 ً  فإن له شاهدا مـن حـديث جـابرù  عىل حديث ابن عباس من تعليق العلامءوكام هو ظاهر
tبن أيب رباح مرسال، وورد عن عطاء . 

 .١٧١عليل النص عىل داللته، ص أثر ت:   انظر)١(
 .٢٨٦ ،١/٢٨٣، والتلخيص للذهبياملستدرك للحاكم، :   انظر)٢(



 

 

 . عن احلارضين يف املسجد
 َ عىل املنرب يومَجلس ‘أن رسول اهللا ((~ عن عائشةما جاء  .٢
ُاجلـسوا( : قـالَ جلـسَّ فلامِاجلمعة ِ  َقـول t  اهللا بـن رواحـةُ عبـدَفـسمع، )ْ
ُاجلـسوا: (‘النبي  ِ  ُبـنا َ ذاك: اهللاَ يـا رسـولَ فقيـل. يف بنـي غـنمَ فجلـس)ْ
ُاجلسوا( : للناسُ تقولَ وأنتَكَعِ سم، يف بني غنمٌ جالسَةرواح ِ  َ فجلس)ْ
 .)١())ِهكانَيف م

 .وما قيل يف وجه الداللة من احلديث السابق يقال هنا
 :ويمكن أن يعرتض عليه بثالثة اعرتاضات

 مـن ‘يهـا موقـف النبـي أن هذه الرواية مل يـرد ف: االعرتاض األول
 .، فال يصح االحتجاج هباt ترصف ابن رواحة

 ورد يف روايـة أخـرى أصـح ‘أن موقـف النبـي : االعرتاض الثـاين

                                 
؛  والبيهقـي يف ٢٨/٨٧ بنحـوه، ابـن عـساكرو ؛٩١٢٨، ح ٩/٦٢أخرجـه الطـرباين بلفظـه،  )١(

سامعه خطبته العوائق يف خدروهن وهو يف موضعه من إ باب ما جاء يف دالئل النبوة بنحوه،
  .٦/٢٥٦ ،املسجد

 إال إبــراهيم بــن مل يــرو هـذا احلــديث عـن هــشام بــن عـروة«: قـال الطــرباين عقـب احلــديث
 .»إسامعيل وال عن إبراهيم إال فضالة بن يعقوب تفرد به إبراهيم بن املنذر

راهيم بـن  وفيه إبـ)األوسط(رواه الطرباين يف «:  ــ٩/٣١٦وقال اهليثمي ــ يف جممع الزوائد، 
 .» وهو ضعيف،إسامعيل بن جممع

 بسند صـحيح مـن طريـق خرج البيهقيأ«:  ــ٢/٢٩٨،يف اإلصابة ــ  قال احلافظ ابن حجرو
: احلـديث ثـم قـال...  خيطـب فـدخل عبـد اهللا بـن رواحـة ‘بـي ثابت عن أيب لـيىل كـان الن

 .»اً واملرسل أصح سند عن أبيه عن عائشةوأخرجه من وجه آخر إىل هشام بن عروة



 

 

ــشة ــد ~ ســندا مــن حــديث عائ ــوم أن ، و)١( أن فيهــا إرســاالبي مــن املعل
ء، وعــىل القـول بعـدم صــحة االحتجـاج باملرسـل حمـل خــالف بـني العلـام

 !)٢(االحتجاج باملرسل ال يصح االستدالل باحلديث
بغض النظر عن اخلالف يف حجيـة املرسـل فإنـه : االعرتاض الثالث

ــشةبالتأمــل يف داللتــه وداللــة حــديث عا  أنــه – واهللا أعلــم – يظهــر ~ ئ
 يـإذ اللفظ املرسل املشار إليه ساقه البيهق! يصلح دليال عىل املانعني ال هلم

وروي مرســال مــن وجــه آخــر كــام أخربنــا أبــو «: بقولــه) هـــ٤٥٨ت(
 َة رواحـَ ابـناهللاِ َ أن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن عبد] إىل أن قال..[.سناحل

 َ فجلـس،واُسِ اجلـ: وهو يقولُهَمعَ فس،ُ وهو خيطبٍذات يوم ‘ َّأتى النبي
 َّ ذلك النبيَ فبلغ،من خطبته ‘ ُّبي النَ حتى فرغ،ا من املسجدًمكانه خارج

ــــال ‘ ــــَزادك(( : فق ــــةً اهللا حرص ــــاىل وطواعيــــةِا عــــىل طواعي  ِ اهللا تع

                                 
 .    عند ختريج احلديث وقد سبق نقل ذلك ــ آنفا ــ عن احلافظ ابن حجر)١(
 . إىل عدم االحتجاج به، وذهب مجهور األصوليني إىل االحتجاج بهفقد ذهب مجهور املحدثني )٢(

؛ ١/٢٢٢تـدريب الـراوي للـسيوطي، : تقريـب النـواوي ورشحـه: انظر من كتب املحدثني
؛ ألفية ١/١٥٥، الباعث احلثيث وتعليق األلباين: اختصار علوم احلديث البن كثري ورشحه

 . ١٥٩، ١/١٥٢ث، فتح املغي:  ورشحهاالعراقي
؛ أصــول ٥٧٤، فقــرة ١/٤٠٨؛ الربهــان، ٣/٩٠٦العــدة، :  وانظــر مــن كتــب األصــوليني

؛ ٢/٧٤ب ورشح العـضد، ؛ خمترص ابن احلاجـ١/١٦٩؛  املستصفى، ١/٣٦٠، الرسخيس
تـشنيف املـسامع بجمـع اجلوامـع، : ع ورشحـه؛ مجع اجلوامـ٣٧٩رشح تنقيح الفصول، ص 

؛ ٢/١٧٤؛ فواتح الرمحـوت، ٣/١٠٢؛ تيرس التحرير، ٤/٤٠٤؛ البحر املحيط، ٢/١٠٤٧
 .١٢حممد هيتو، ص . ؛ احلديث املرسل لـِ د١٤١فوزي البتشتي، ص . حجية املرسل لـِ د



 

 

 .)١(»))ِِهرسول
 فعـل ابـن  أن نقـل الـصحابة:ووجه كوهنام دليال عىل املانعني ال هلـم

  يشعر بأنه اسرتعى انتباههم طريقة امتثال ابن رواحـة‘ للنبي t رواحة
، ولكنها تـدل عـىل ‘، وأهنا ليست منسجمة مع مراد النبي ‘النبي ألمر 

، مما دفعهم إىل اختيار هذا الترصف دون غريه مـن شدة حرص ابن رواحة
سجل ‘ترصفات باقي الصحابة الذين تطابق فعلهم مـع مـراد النبـي  َّ؛ لي ُـ

 .هذا احلرص البن رواحة
 خاطـب ‘ا ورد يف احلديث املرسـل مـن أن النبـي ويؤكد هذا أن م

 وطواعيــة ،زادك اهللا حرصــا عـىل طواعيــة اهللا تعـاىل((:  بقولـهابـن رواحــة
 علـم بتـرصفه بعـد أن انتهـى مـن خطبتـه ‘ يلحظ فيه أن النبـي ))رسوله

وفات وقت االمتثال، ووجـد أن الـذي دفعـه إىل هـذا التـرصف هـو شـدة 
َ، فناسب أن يشكر له هذا احلرص، ويدعو لـه ‘ ولرسوله àطواعيته هللا  َ
 .بالزيادة
َابـن عمـما جاء عـن  .٣ ُ ِ َقـال ù َرْ ُّ قـال النبـي :َ ِ َّ َ ْلنـا ملـا رجـع مـن  ‘َ َ َِ َ ََّ ََ

ِحزابألا َ ِ يصلني أحد العرص إال(( :ْ َ ْ ََ َ َ ُْ ٌِّ َ َ يف بنـي قريظـةَّالَّ َ ُْ ََ ِ ْ فـأدرك بعـضهم ؛))ِ َُ ْ َ َْ َ َ َ
ِالعرص يف الطريق ِ َّ ِْ ُ ْ ْ فقال بعضهم،َ ُ ْ َُ َ َ َ نصيل حتى نأتيهاال :َ َ َ َِ ْ َ َّ ْ وقال بعـضهم.ُِّ ُ ْ َ َُ َ ْ بـل :َ َ

ِّنصيل َ َ مل يرد منا ذلك،ُ ِ َِ ََّ ْ َُ ِّ فذكر للنبي .ْ َِ َّ ِ ِ ُ ْفلم يعنف واحدا منهم ‘َ ُْ َ َ ُْ ْ ِِّ ًِ َ َ)٢(. 

                                 
ن وهـو يف موضـعه سامعه خطبتـه العوائـق يف خـدروهإ باب ما جاء يف  دالئل النبوة للبيهقي،)١(

 .٦/٢٥٧، من املسجد
 . ٢٤٦ سبق خترجيه ص)٢(



 

 

 الـذين صـلوا بعـد  هـو موقـف الـصحابة:والشاهد يف هذا احلـديث
خروج الوقت، إذ متسكوا بظاهر اللفظ، ومل يلتفتوا إىل املقصد، ومل يعنفهم 

 .م، فيكون معتربا عىل ذلك؛ فصار هذا إقرارا منه لترصفه‘النبي 
 :ويمكن أن يعرتض عليه بثالثة اعرتاضات

ــرتاض األول ــي : االع ــسكوا ‘أن النب ــذين مت ــف ال ــه مل يعن ــام أن  ك
بالظاهر، كذلك مل يعنف الذين راعوا املقصد، وال يـسوغ التمـسك بأحـد 

 .الترصفني وجتاهل اآلخر
 أن عـدم التعنيـف يف هـذا احلـديث إنـام يـدل عـىل :االعرتاض الثاين

دم تأثيم املجتهـد املخطـئ فحـسب؛ ألن اجلميـع قـد صـلوا العـرص عـىل ع
وجه مقبول، بني من أداها يف وقتها، ومن قضاها بعد خروج وقتهـا لعـذر 

وال يسوغ االسـتدالل بـه عـىل . معترب، فلم يعد هناك ما يستدعي التوجيه
ًتصويب االجتهادين معا؛ ألهنام متناقضان، فاألول يثبـت الـصالة يف بنـي 

ــق، وعكــسه االجتهــاد الثــاين، ومــن املعلــوم أن قر يظــة، وينفيهــا يف الطري
 .ًاليشء ونقيضه ال يمكن أن يكونا صوابني معا؛ ألن النقيضني ال جيتمعان

لم صـواب االجتهـاد األول :االعرتاض الثالث  املتمثـل يف -ُـ لـو س
 فليس يف ترصف أصحابه مـا يـدل داللـة –تأخري صالة العرص عن وقتها 

عىل أهنم بنوه عىل نظرة جمردة إىل ظاهر اللفظ، وأغفلـوا فيـه النظـر متأكدة 
 :إىل املقصد

ــون فهمــوا مــن النهــي عــن «إذ إن  • املــؤخرين للــصالة قــد يكون
  ومل يبــادر ‘الـصالة أن هنــاك مـصلحة دينيــة أو دنيويـة علمهــا الرسـول 



 

 

ن ، والسـيام يف ميـدا)١(»لبياهنا هلم، فال يكونـون قـد اسـتندوا ملجـرد األمـر
احلروب التي ال يناسبها بيان التفاصـيل واملـربرات للجنـد، كـام تـستدعي 

 .االمتثال الرسيع، واملبادرة إىل تنفيذ أوامر القائد دون تردد
 لصالة العرص ‘كام حيتمل أن يكونوا قد استأنسوا بتأخري النبي  •

 ، ففهموا أن طبيعة)٢( –ِّ والسيام أهنم خرجوا منها للتو –يف غزوة اخلندق 
احلروب متثل حالة استثنائية قد تقتيض الرضورة فيهـا ختـصيص نـصوص 

 .التوقيت، وتأخري الصالة عن وقتها
ــه  • ــذي متــسك ب ــسه ال ــصد نف ــستندهم هــو املق ــد يكــون م ــل ق ب

خمالفوهم، ولكن عـىل وجـه يؤيـد داللـة اللفـظ ويقوهيـا؛ إذ الـرسعة التـي 
 بني قريظة  تقتيض عدم االنشغال عن رسعة الوصول إىل ^قصدها النبي

 .حتى لو كان هذا االنشغال هو أداء صالة العرص يف الطريق
وعىل هذا يكون الفريقان قد راعوا املقصد ولكن لـيس عـىل درجـة 

 :واحدة
فالذين صلوا العرص منهم بعـد خـروج وقتهـا بـالغوا يف مراعـاة  −

املقصد وهو اإلرساع، ومل يلتفتوا إىل مـا يعارضـه مـن نـصوص التوقيـت، 
 .  يف غزوة اخلندق‘يف ذلك عىل ظاهر اللفظ وفعل النبي واستندوا 
والذين صلوا العرص يف الطريـق التفتـوا إىل نـصوص التوقيـت،  −

                                 
 ).  ٢(، هامش ٣/١١٠ تعليق الشيخ عبد اهللا دراز عىل املوافقات ، )١(
 . ٢٤٦ وقد سبق بيان احلديث وخترجيه، ص)٢(



 

 

وإىل القرائن احلالية التي ورد فيها األمر النبوي؛ ففهموا أن املقصد منه هو 
بذل قصارى اجلهد من أجل الوصـول إىل بنـي قريظـة قبـل خـروج وقـت 

قصود هو أداء الصالة يف بني قريظة، وحيـث تعـذر صالة العرص، ال أن امل
عليهم الوصـول إىل بنـي قريظـة قبـل خـروج وقـت الـصالة تعـني علـيهم 

 .العمل بنصوص التوقيت وأداء الصالة يف وقتها
عـن ) هــ٨٥٥ت ( يف هـذا الـصدد مـا نقلـه العينـيومما قالـه العلـامء

ـــ٣٨٨ت (اخلطــايب ــال) ه ــه ق ــل يف هــذا... «: أن ــول القائ ــل جمتهــد ( :ق ك
 أال ؛ بنـوع مـن الـدليلَّصُ خٍ خطابُ وإنام هو ظاهر، ليس كذلك)مصيب
 يريد أن طاعـة رسـول اهللا فـيام أمـره بـه . مل يرد منا ذلك بل نصيل:تراه قال

من إقامة الصالة يف بني قريظة ال يوجب تأخريها عـن وقتهـا عـىل عمـوم 
 صـلوا يف بنـي قريظـة إال أن يـدرككم وقتهـا : وإنام هو كأنه قـال،األحوال

 وكذا الطائفة األخرى يف تأخريهم الصالة كأنـه قيـل .قبل أن تصلوا إليها
وا الصالة يف أول وقتها إال أن يكون لكم عذر فأخروهـا إىل آخـر  صل:هلم
 .)١(»وقتها

 ‘ يف عـرص النبـي yوجـود عـدة وقـائع للـصحابة : الدليل الثـاين
 فيهــا وقــدموا تعارضــت فيهــا داللــة اللفــظ واملقــصد، فاجتهــد الــصحابة

؛ )٢( عـىل ذلـك‘ىل ظـاهر اللفـظ فلـم يقـرهم النبـي املقصد، ومل يلتفتـوا إ

                                 
 .٦/٣٨٣، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )١(
 .١٧٠؛ أثر تعليل النص عىل داللته، ص ٣/١٠٩املوافقات، :  انظر)٢(



 

 

 :منها
َّعن أيب سعيد بن املعىلما جاء  .١ َ ْ ُْْ ِ ِِ ِ َ َ َ t َقـال ُّمـر يب النبـي (( :َ َّ َِ َّ َ َ وأنـا  ‘ِ َ َ
ِّأصيل َ ِ فدعاين،ُ َ َ ْ فلم آته حتى صليت ثم أتي،َ ْ َ ََ ََّ َّ ُْ َّ َ َُ ِ َ فقال،ُتِ َ ِ ما منعك أن تـأتيني:َ َِ َْ َ ْ َ َ َ َ  ؟َ
ُفقلت ْ ُ ِّكنت أصـيل: َ َ ُ ُ ْ َ فقـال.ُ َ ل اهللاَُّ:َ ْ أمل يق ُـ ََ ْ َ: }  ¯  ®    ¬  «

µ   ´  ³   ²  ±  °{)٢()))١(. 

                                 
 .   من سورة األنفال) ٢٤( من اآلية رقم )١(
ــرآن بلفظــه،  أخرجــه البخــاري)٢( ــاب تفــسري الق ِكت ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ــاب ، َ »  ¬    ® ̄   °  {َب

µ   ´  ³   ²  ±..٤٣٧٠، ح ٤/١٧٠٤، }٠٠٠ . 
 عـدم ، وجـاء فيهـا إعـالن أيب بـن كعـبtوالقصة املذكورة وردت أيـضا أليب بـن كعـب 

ِعـن أيب ًالعودة إىل الفعل ثانية، مما يدل عىل أنه فهم أن ترصفه غري مقبول مطلقا، حيث جاء  َ َ
َهريـرة َْ ُ t  : ََِّأن رسـول اهللا َُّ َ ُ خـرج عــىل أيب بـن كعـب فقــال رسـول اهللاَِّ  ‘َ َ َ َُ َ ٍَ ِْ ْ ِّ َ ََ ُ َ َ ُّيـا أيب: ‘َ َ َ وهــو  َُ َُ
ِّيصيل َ َّالتفت أيب ومل جيبه وصىل أيب فخفَفَ ف،ُ َ َ َ َْ ٌّ َ َ َ ُ ْ َ ٌّ َُ َُّ ِ ُ َْ ِ ثـم انـرصَف إىل رسـول اهللاَِّ ،َ ُ َ َ ََّ ِ َ ْ َفقـال ‘ُ َ ُم الَّ الـس:َ

َعليك يـا رسـول اهللاَِّ َُ َ َ َْ ُ فقـال رسـول اهللاَِّ .َ َ َ َُ َّوعليـك الـس: ‘َ َ ْ ََ ْمـا منَعـك يـا أيب أن جتيبنـي إذ ، ُمالَ ِْ ِ َ ُّ َ َ َِ ُ َ ُ َ َ َ
َدعوتـك ُ ْ َ فقـال؟ََ َ َّ يـا رســول اهللاَِّ إين كنْـت يف الـص:َ َِ ُ ُِّ ِ َ ُ َ ِ قـال.ةالَ ْ أفلــم جتـد فـيام أوحــى اهللاَُّ إيل أن :َ َ ََ َ ََّ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ

}µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯{قال؟ َ َبىل و :َ َ أعود إن شاء اهللاَُّالََ َ ْ ِ ُ ُ َ. 
 يف فضل فاحتة  باب ما جاء،‘ كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللاأخرجه الرتمذي بلفظه، 

؛ والنسائي يف السنن الكربى بنحوه، كتاب التفسري، بـاب قولـه ٢٨٧٥، ح ٥/٥١ الكتاب،
مـــن ســـورة ) ٢٤(مـــن اآليـــة رقـــم [ }»  ¬    ® ̄   °  ±{: تعـــاىل
 باب ذكر مـا خـص ؛ وابن خزيمة بنحوه، كتاب الصالة، ١١١٤١، ح ١٠/١٠٨، ]األنفال

نه وبني أمته من أن أوجب عىل الناس إجابتـه وإن كـانوا  و أبان به بي ‘  اهللا عز و جل به نبيه
 . ، وغريهم٨٦١، ح ٢/٣٧، يف الصالة إذا دعاهم ملا حيييهم

 = ، وصححه األلباين»هذا حديث حسن صحيح«:  ــ٥/٦وقد قال الرتمذي عقب احلديث ــ 



 

 

عن وجه الداللة مـن هـذا احلـديث ) هـ٧٩٠ت (وقد عرب الشاطبي
فهذا منه عليه الصالة و السالم إشـارة إىل النظـر ملجـرد األمـر وإن «: فقال

 . )١(»كان ثم معارض
 وجه إىل االستجابة املبـارشة لألمـر، وعـدم ‘أنه : أو بعبارة أخرى

املفسدة املرتتبة عىل قطع الصالة، مما يعنـي االلتفات إىل ما قد يعارضه من 
أن املبادرة إىل العمل بظاهر اللفظ مقدمة عىل النظر إىل ما قد يرتتـب عليـه 

 .من مفاسد
 :ويمكن أن يعرتض عليه بثالثة اعرتاضات

أنه خارج حمل النزاع، إذ حمل النـزاع فـيام إذا كـان : االعرتاض األول
املقــصد اجلزئــي مــن تــرشيع هــذا التعــارض بــني اللفــظ املثبــت للحكــم و

احلكـم، وموضــوع هـذا احلــديث هــو التعـارض بــني احلكـم املــستفاد مــن 
اللفظ، وحكم آخر مستفاد من أدلة أخرى، فهو من تعارض األدلة وليس 

 قـوى ‘من تعارض الدليل واملقصد من ترشيع حكمه؛ بـدليل أن النبـي 
 .   لزوم االستجابة لطلبه بآية مستقلة

أنه جاء يف سـياق احلـديث نفـسه مـا يـدل عـىل أن : ايناالعرتاض الث
 هو املبادرة إىل االستجابة إىل األمر وعدم االلتفات إىل مـا ‘مقصد النبي 

فقـد جـاء يف : يعارضه؛ هلذا مل يقبل عذر الصحايب يف التأخر يف االستجابة
َّ سعيد بن املعىلاَأبأن : (أول احلديث َ ُْْ ِ ِ ِ َ t َقال ُّ مر يب النبي :َ َّ َِ َّ َ ِّ وأنـا أصـيل ‘ِ َ َُ ََ، 

                                 
 .٣/١٥١يف صحيح الرتمذي،  =
 .  ٣/١٠٩ املوافقات، )١(



 

 

ِفدعاين َ َ  عندما خاطب أبا سـعيد وطلـب ‘، وهذا يدل عىل أن النبي ...)،َ
منـه احلـضور كـان يعلـم أنـه يـصيل، فاملفاسـد الـرشعية املرتتبـة عـىل قطــع 

نعـه مـن أمـر الـصحايب ، ومـع ذلـك مل مت‘الصالة مل تكن غائبة عن ذهنـه 
باحلـــضور إليـــه، فكيـــف جيعلهـــا  الـــصحايب مـــسوغة لنفـــسه التـــأخر يف 

 !االستجابة لألمر؟
 يفأن مثل مـا صـدر مـن هـذا الـصحايب اجلليـل : االعرتاض الثالث

ٍالقصة املذكورة كمثل مدير يطلب من أحد موظفيه إنجاز املعامالت أوال 
َّاملعامالت مر به املدير وطلـب بأول، ويف أثناء قيام املوظف بإنجاز إحدى 

ًمنه احلضور، ولكن املوظف حـرض متـأخرا، واعتـذر عـن ذلـك بأنـه كـان  َّ
فهنــا ال يقبـل عـذره عنـد النــاس؛ ألنـه لـيس فيــه : منـشغال بإمتـام املعاملـة

جديد؛ إذ املدير أثناء توجيه الطلب كان يعلم انـشغال املوظـف باملعاملـة، 
 . السابقفيكون أمره اجلديد خمصصا لألمر 

، ) باحلــضور t أليب ســعيد ‘أمــر النبــي (وكــذلك يقــال يف شــأن 
 التي تدل عىل تعظيم أمـر الـصالة أو عـدم ِّفهذا خمصص للنصوص العامة

%  &   !  "  #  $   { : àقطع العبادة؛ كقولـه 
  à :} U  T  S  R  Q  P   W  V، وقولـــــــه )١(}'   )

  Y   X{)٢(. 

                                 
 .   من سورة البقرة) ٢٣٨( اآلية رقم )١(
 .   من سورة حممد) ٣٣( اآلية رقم )٢(



 

 

ِ عن عائما جاء .٢ َ َشة َْ َ~ْقالت َ َ لددنا:َ َْ ول اهللاَِّ )١(َ َ رس ُـ ِ مرضـه يف  ‘َ ِ َ َ
ِفأشار أن ال تلدونى ُّ َُ َ ْ ََ َ َ َفقلنا. َ ْ ُ ِ كراهية املريض للـدواء:َ َ ََّ ِ ِ ِ َْ ُ ِ َ َفلـام أفـاق قـال. َ َ َ َ َ ََ َال (( :َّ

ْيبقى أحد من ِ ٌ َ ْ ََ ُِكم إال لد غري العباسَ َّ َ ْ ُ َُّ ْ َْ َّ ْ فإنه مل يشهدكم؛ِ ُ ْْ ََّ َ ُْ َ َِ(()٢(. 
، )أثـر تعليـل الـنص عـىل داللتـه(هذا الـدليل نقلـه صـاحب كتـاب 

 . )٣(»من القوة بمكان«: ووصفه بأنه
ِّ هنى عن العالج باللد رصاحة، وقد أرص ‘وهو كام قال؛ ألن النبي  َّ
نهي باملقصد منه  وهو أنه ملجرد التعبري عن أهله عىل العالج به؛ متأولني لل

ُّوضع طبيعي حيصل للمرىض يتمثل يف النفرة من الدواء مـع عـدم املامنعـة  ٍّ ٍ
َفقلنـا (~ منه، وقـد جـاء التـرصيح هبـذا الفهـم يف قـول عائـشة ْ ُ ُكراهيـة :َ َ ِ َ َ

ِاملريض ل ِ ِ ِلدواءَْ َ  منهم هذا االجتهـاد، بـل أمـر ‘، ومع ذلك مل يقبل النبي )َّ
ُبمعاقبتم مجيعا بأن يفعل معهم نفس ما فعلوه مع النبي  فهذا احلـديث . ‘ً

 . عىل منع تقديم املقصد عىل اللفظ- عمليا -يدل 
 :واعرتض عليه باعرتاضني

 هو أن هذا احلديث ال يتضمن حكام رشعيا، وإنام: االعرتاض األول
                                 

ُّ اللد)١( هو طريقة معينة يف العالج تتمثل يف أخذ لسان املريض ومده إىل أحد شقي الفم، ومن :  َّ
 . ثم صب الدواء يف الشق الثاين

 .٢/٨٢١، »َّلد«؛ املعجم الوسيط، مادة ٣/٣٩٠، »لدد«، مادة لسان العرب: انظر
ِكتاب الديات بلفظه،  أخرجه البخاري)٢( َِ ِّ ْباب إذا أصاب قوم من، َ ْ َ َ َِ ٌ َ ََ ُّ رجل هل يعاقب أو يقـتص ِ َ ْ ُ َ ُ َُ ْ َْ ِ َ ٍ َ

ْمنْهم كلهم ِْ ِّ ُ ُ ِكراهـة بـاب؛ ومسلم بنحـوه، كتـاب الـسالم،  ٦٥٠١، ح ٦/٢٥٢٧، ِ َ َ ِالتـداوى َ َ َّ 
ِباللدود ُ َّ  .٢٢١٣، ح ٤/٧٣٣، ِ

 .  ١٧٤ أثر تعليل النص عىل داللته، ص )٣(



 

 

 وأهلـه يتعلـق بـأمر جـبيل خـاص بـه، ومـا كـان ‘أمر شخيص بني النبـي 
كذلك فال ينبغي التجارس عىل تأويل ظاهره بالتعليل، بخالف النـصوص 

 .)١(الرشعية التي جاءت لتقرير أحكام مصلحية ظاهرة
 ‘ بعـدم التـسليم بكـون خماطبـة النبـي :هنـوهذا يمكن أن جيـاب ع

بعـدم التجـارس عـىل تأويلهـا مـن خطاباتـه ألهله يف أموره اخلاصة أحـرى 
 ،àالرشعية؛ بـل العكـس؛ ألن النـصوص الـرشعية تعـرب عـن حكـم اهللا 

  الشخـيص، ومـا يعـرب عـن ‘واملخاطبات اخلاصة تعرب عن موقف النبي 
 .  هو الذي ينبغي أن يكون التحرز من تأوله أكثر من غريهàحكم اهللا 

لنهيـه بـأن سـببه كراهيـة  ‘أن تأويل أهـل النبـي : االعرتاض الثاين
ًاملريض للدواء كان تأويال بعيدا، والذي يدل عىل بعده مـا علـم مـن حـال 

َّ، بل إنه رغـب يف التـداوي )٢( من أنه كان يتداوى ويأمر بالتداوي‘النبي 
 . )٣(بذات اللدود

أن حمل النـزاع فـيام إذا كـان : ويمكن أن يضاف اعرتاض ثالث وهو
ًاملقصد قائام ومقابال ل لفظ، وهذا ما مل حيـصل يف املقـصد الـذي تـم تأويـل ً

 أن املقـصد الـصحيح مـن الـرفض )٤(إذ جاء يف بعض الروايـات: اللفظ به
                                 

 .١٧٤أثر تعليل النص عىل داللته، ص :   انظر)١(
 .١٧٤تعليل النص عىل داللته، ص أثر :   انظر)٢(
ــال: قــال  ù عبــاس فقــد جــاء عــن ابــن )٣( ــداويتم مــا خــري إن( :‘ اهللا رســول ق  اللــدود بــه ت

، ‘كتـاب الطـب عـن رسـول اهللا أخرجـه الرتمـذي بلفظـه، ). وامليش واحلجامة والسعوط
 .»غريب حسن حديث هذا«:  وقال،٢٠٤٨، ح ٣/٥٦٨، باب ما جاء يف السعوط وغريه

 = فأفـاق عليـه فـأغمي اشـتكى  ‘ اهللا رسـول أن :’ دينـار بـن عمرو  ومن ذلك ما جاء عن)٤(



 

 

َّيتمثل يف كونه لد وهو صائم، ويف كون  ِّاللد(ُ لعالج ذات اجلنب، والنبي ) َّ
وممـا ال شـك . ً يعلم أنه غري مصاب هبذا الداء، مما جيعل العالج به عبثا‘

ٌّهذا املقصد موافق لرفضه هلـذا العـالج، ودال عـىل سـقوط املقـصد فيه أن 
 . ‘الذي استند إليه أهل النبي 

ــصح  ــرب معــارض للفــظ مل ي ــان عــدم وجــود مقــصد معت ــث ب وحي
 .االستدالل هبذا احلديث
وجـود نـصوص رشعيـة علـل احلكـم فيهـا بمقـصد : الدليل الثالث

دل عـىل عـدم تـأثري معني، ثم زال املقـصد، ومـع ذلـك بقـي احلكـم، ممـا يـ
مـرشوعية الرمـل يف الطـواف؛ فقـد كـان : املقصد يف احلكـم، مـن أشـهرها
 عىل قوهتم وعدم تأثري محى يثرب علـيهم، املقصد منه إثبات بقاء املسلمني

 :ثم زال املقصد يف فتح مكة ومع ذلك بقي احلكم
ِ عن ابنفقد جاء ْ ٍباسَ عَ َّ ùقـال َ ول اهللاَِّ (( :َ ُقـدم رس ُـَ َ َ ُوأصـحابه ‘ِ ُ َ ْ ََ، 
َفقال املرشكون ُْ َ َ َُ ِ َإنه يقدم عليُكم وقد وهنهم محى يثرب: ْ َ ُ َ َ ْ َ ُِ ْ َ َ َّْ ُ َْ ْ َُ َ ْ َّ ُّ فأمرهم النبي ،ِ ْ َ َِ َّ ُ َ َ‘ 

                                 
 عمـيس بنـت أسـامء لعـل صائم، وأنا لددمتوين قد إنكم أما: فقال يلددنه والنساء أفاق حني =

 ال اجلنب، ذات عيل ليسلط اهللا كان ما اجلنب؟ ذات َّيف يكون أن ختاف أكانت هبذا، أمرتكم
 .اًبعض بعضهن ُّيلد النساء فوثب! العباس عمي غري نينلدد كام لد إال أحد البيت يف يبقى

 .٢/٢٣٥،  يف مرضه ‘ به رسول اهللا َّدُذكر اللدود الذي لأخرجه ابن سعد بلفظه، 
ّ  مـن اللـد يتمثـل يف أمـرين‘وهذه الرواية ورد فيها أن املقصد من امتناع النبـي  : أحـدمها: ّ

ّكونه غري حمتاج للد؛ ألنه غري مصاب بذات اجلنب: كونه صائام، والثاين وهذا األمـر الثـاين . ّ
، وهو خمـرج يف مـسند ~ أسامء بنت عميسحديث : ورد يف كثري من الروايات؛ انظر منها

وذكـره . ٩٧٥٤،ح٥/٤٢٨؛ ويف مصنف عبد الرزاق،٢٧٤٦٩، ح ٤٥/٤٦٠اإلمام أمحد، 
 .»رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح«: ، وقال٩/٣٣د، اهليثمي يف جممع الفوائ



 

 

وا ا ــأن يرمل ُ ُْ ْ َ َّشــواط الثألَ َ َ َثــةالْ ْ وأن يمــ،َ َ َْ ِشوا مــا بــني الــركننيَ ْ ُّ ْ ََ ْ َُ ْ ومل يمنعــه أن ،َ ََ ُ ْ َ ََ ْ ْ
ُيأمرهم أن يرملوا ا ُْ ْ ْ َ َُ ََ ُ ِشواط كلها إألْ َ ََّ َُ ْبقاء عليهمإل اّالْ ُِ ْ َْ ََ(()١(. 

 ومما يدل عىل أن العمل بالرمل ما زال مستمرا عىل الرغم مـن زوال 
ِابنما جاء عن : عهاملقصد من ترشي َ عمْ َ قالù َرُ ُمتتع رسول اهللاَِّ (( :َ َُ َ ََ ِ يف  ‘َّ

َحجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى ْ َ َ ِّ ُ َ َ َّ ََ َ ْْ ْ َْ ِِ ِ َفطـاف حـني قـدم :] إىل أن قال.. [.ِِ ِ َِ َ ََ َ
ة واستلم الـركن أول يشء ٍمكَّ ْ َ َ َ ََّ َ ََ ْ ُّ َ ْ م خـب،ََ َّ ث َ َّ ٍثـة أطـوافالَ ث)٢(ُـ َ ْ َ ً ومـشى أربعـا،ََ َ َْ ََ َ، 

ِفركع حني قىض طوافه بالبيت عند املقام ركعتني ْ َ ََ ََ ْ َ ُ َ َْ َِ َ َْ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ َ َ..(.( )٣(. 
َعموقد تنبه  ِ اخلطاب  ُِنْ بُرُ َّ َْt الستمرار الرمل مع زوال املقصد مـن 
َقالترشيعه، حيث  ِفام لنا وللرمل... ((: َ َ َّ َِ َ َ َ ْ إنام كنا راءينا بـه املرشكني وقـد ؟َ ََّ َُْـ َْ ِْ ِِ ِ َ ََّ َ َُ ِ
ْأهلَكهم اهللاَُّ ُ َ ْ َ ثم قال.َ َ ُّ يشء صنعه النبي :َُّ ٌِ َّ َ َُ َ َ ُ نحب أن نرتكهالَ ف ‘ْ َُّ ُ ْ َ ُْ َ ِ(()٤(. 

 يـدل داللـة رصحيـة عـىل أنـه مـدرك لفـوات t فهذا األثر عن عمر
املقصد من ترشيع الرمل، ومع ذلك مل يتجارس عىل ترك الرمل، وهذا يدل 

 .عىل عدم تأثري املقصد عىل داللة اللفظ
                                 

ِّكتـاب احلــج بلفظـه،  أخرجـه البخـاري)١( َ ْ َ ِبـاب كيـَف كـان بـدء الرمــل، ِ َ َّ ُ ْ َ ْ ََ َ ؛ ١٥٢٥، ح ٢/٥٨١، َ
ِّ كتاب احلجومسلم، َ ْ َ ِاسـتحباب باب ، ِ َ ْ ِ ِالرمـل ْ َ ِالطـواف ِيف َّ َ ِوالعمـرة َّ َ ْ ُ ِويف َْ ِالطـواف َ َ ِاألول َّ َّ  مـن َ
ِّاحلج َ     .١٢٦٦، ح ٢/٩٢٣، ْ

 .   ١/٣١٤، »خب«، مادة لسان العرب: انظر. بمعنى الرمل: ُّ اخلب)٢(
ُبــاب مــن ســاق البــدن معــه بلفظــه، كتــاب احلــج،  أخرجــه البخــاري)٣( َ ُ ْ ََ َ ََ ْ ؛ ١٦٠٦، ح ٢/٦٠٧،َْ

َباب وجوب الدم عىل املتمتع وأنه إذا عدمـه لزمـه صـوم ثالومسلم بنحوه، كتاب احلج،  َِ َ َ ُُْ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ُ ُِ ِ َ َِ َّ ِّ َ ََّ َ ِ ِثـة ِ َ
ِأيام ىف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ْ َ ََ ٍِ َِ َ َ ْ َ ِّ ََّ َ ََ ٍْ  .  ١٢٢٧، ح ٢/٩٠١، ِ

ِّ كتاب احلج، أخرجه البخاري)٤( َ ْ َ ِباب الرمل يف احلج والعمرة، ِ َ ْ َ َ َُّ َ ِّ َْ ْ ِ  .١٥٢٨، ح ٢/٥٨٢، ِ



 

 

ــأن يقــا ــه ب ــرتض علي ــدينا حكمــني خمتلفــني؛ : لويمكــن أن يع إن ل
َّومما ال شك فيه . االستمرار عليه: ابتداء مرشوعية الرمل، والثاين: أحدمها

أن زوال املقــصد مــن تــرشيع احلكــم األول ينبغــي أن ال يكــون لــه عالقــة 
باحلكم اآلخر؛ ألن الشأن يف احلكم اآلخـر أن يكـون لـه مقـصد مـستقل؛ 

ًألنه يمثل واقعا خمتلفا ً: 
ـــاحلكم  ـــل-األول ف ـــرشوعية الرم ـــداء م ـــو ابت ـــد ورد يف : - وه ق

 يف عمرة القضاء عـرض مالبسات معينة وواقعة حمددة، وهي أن املسلمني
َقد و«:  فيهم وقوهلمُّهلم عارض، وهو حتدث املرشكني ْ َهنهم محى يثـربَ َ ُِ ْ َّ ُ ْ َ ؛ »َ

فـصار مـا حـصل .  إظهـار قـوة املـسلمني؛ فـأمرهم بالرمـل‘فأراد النبي 
 .ِّبمثابة واقعة عني وقد انتهت، فزال حكمها؛ لعدم وجود حمله ومناطه

 ‘استمرار الرمل يف حجة الوداع، حيث رمـل النبـي : احلكم الثاين
رد فيه التـرصيح باملقـصد وهذا احلكم مل ي. ومل يكن هناك مرشكون يف مكة

 .من مرشوعيته بخالف احلكم األول
َّ الطــواف استحـرض احلكــم األول فهـم بــرتك t وعنـدما أراد عمـر

الرمل؛ النتفاء املقصد من ترشيعه، ولكنه استدرك وتذكر احلكم الثـاين يف 
 ما كـان لـه أن يـستمر ‘نبي  فيه، ورأى أن ال‘حجة الوداع، فتابع النبي 

 . t عىل الرمل إال ملقصد وحكمة وإن مل يطلع عليها عمر
ٍ عـدة حَكـم مـن االسـتمرار عـىل الرمـل وقد استنبط العلـامء : هـاأمهِ

ُتذكر املناسبة التي رشع الرمل من أجلها اب  عـىل زواهلـا، àتداء، ومحد اهللا ُّ
 إىل وهي تسلط أعـدائهم عـىل أقـدس بقعـة يف األرض، وحاجـة املـسلمني



 

 

ــدرهتم عــىل  ــرب وق ــى يث ــة مــن خــالل حتملهــم حلم ــوهتم البدني إظهــار ق
 .)١(الرمل

ع هلـا، ومـا أن داللة اللفظ هي األصـل، واملقـصد فـر: الدليل الرابع
كان فرعا ال جيوز تـأثريه يف أصـله، ال باإلبطـال وال بالتخـصيص؛ وذلـك 
ًألن إبطــال األصــل إبطــال الفــرع رضورة، وألن التخــصيص فيــه منافــاة،  ُ َ

 .والفرع ال ينايف أصله
وهذا الدليل من أكثر األدلة حضورا يف كتب األصوليني، وهـو وإن 

 .)٢( أن مضمونه واحدبيدة ذكروه يف مناسبات خمتلفة وبألفاظ متعدد
إنه مكون من أمور غـري مـسلمة : ويمكن أن يعرتض عليه بأن يقال

 :أهنا ال تفيد يف حمل النزاعبيد وأخرى مسلمة 
إذ ينبغي التفريق بـني املقـصد واملعنـى املـستفاد مـن ذات اللفـظ  •

الذي أثبت احلكم وبني املقصد املستفاد مـن لفـظ آخـر يف ذات الـدليل أو 
                                 

؛ ٣/٤٧٢؛ فـتح البـاري، ٥ ـــ ٢/٤قواعد األحكام يف مصالح األنام، : انظر يف هذه احلكمة
.١٧٦، ١٧٥أثر تعليل النص عىل داللته، ص 

 . وهو أن الفرع  ال يمكن أن يبطل األصل)٢(
ملقـصد ومناسبة ذكرهم له تارة تكون عند مناقشة بعض التأويالت املبنية عىل تأثري املعنـى وا

ــة اللفــظ، وتــارة تكــون عنــد احلــديث عــن رشوط العلــة، إذ  مــن تــرشيع احلكــم عــىل دالل
 .َّيشرتطون فيها أال ترجع عىل األصل بإبطاله أو إبطال بعضه

ب ؛ خمترص ابن احلاج٣/٦٣؛ اإلحكام لآلمدي، ٢/٩١٢ميزان األصول، : انظر من كتبهم
؛ تــشنيف املــسامع بجمــع اجلوامــع، ٥/١٥٢؛ البحــر املحــيط، ٢/١٦٩ورشح العــضد، 

؛ وتيـــرس التحريـــر، ٣/١٨٥، ١/١٥٣التقريـــر والتحبـــري، : ؛ التحريــر ورشحيـــه٣/٢٣٥
 .  ٣/٤٦٥؛  رشح الكوكب املنري، ٦/٢٨٥٥؛ التحبري، ٤/٣١، ١/١٤٧



 

 

ُفاملقصد املـستفاد مـن غـري اللفـظ املثبـت . د من السياق ونحو ذلكاملستفا
ٌللحكم أصل قائم بذاته فال يرد عليه الدليل املذكور أما املقـصد املـستفاد . ٌ

نه فرع له من جهـة معرفتنـا من ذات اللفظ املثبت للحكم فهو وإن سلم بأ
ٍ له جانب قوة من جهة أخرى جتعله بمثابة األصل؛ ألنه به فإن ٍ يمثل الغاية َ

من ترشيع احلكم، واحلكم املستفاد من اللفظ وسيلة لتحقيق هذه الغايـة، 
 .وال شك أن املقصد مقدم عىل وسيلته

ــق بــني املقــصد الــذي يبطــل داللــة اللفــظ  • ًوأيــضا ينبغــي التفري
بالكلية واملقصد الذي يبطل بعضها بتخصيص ونحوه، فال إشكال يف منع 

كام سبق بيان -ل النزاع؛ ألنه خارج عنه أصال األول، بيد أنه ال يفيد يف حم
 أما الثاين فمنعه غري مسلم؛ ألن هذا اإلبطـال -ذلك عند حترير حمل النزاع

اجلزئي موجـود يف أبـواب كثـرية؛ كبـاب التأويـل والتخـصيص والتقييـد، 
ومع ذلك مل يقل أحد بمنعها؛ وذلك ألهنا وإن أثرت يف داللة اللفظ لكنها 

داللته، وال تنفيه بالكلية، وقبل ذلك فإهنا ختدم اللفظ مـن ًتبقي جزءا من 
جهة فهم مراد الشارع منه، وفرق ظاهر بني هذا وبني النفي الكـيل لداللـة 

 . هذا من جهة. اللفظ
ٍفإن املقصد من ترشيع حكم ما يمكن أن تثبت به : ومن جهة أخرى ُ

ٍعلة القياس، والقياس جيوز أن يؤثر يف حكم آخر بتخصيص و نحوه، وإذا ُ
كان املقصد هبذه املثابـة فـام املـانع أن يـؤثر يف ذات احلكـم الـذي رشع مـن 

 .بل هذا أوىل؛ ألن احلكم وسيلة له فحسب! أجله؟
إىل يشء مما سبق، حيث قـال ) هـ٧١٥ت (وقد أشار الصفي اهلندي



 

 

ــه عــن كــون رشط العلــة املــستن- بطة أن ال ترجــع عــىل  يف معــرض حديث
 : بـذلكيهـذا الـرشط صـحيح إن عنـ«: -األصل بإبطاله أو إبطال بعضه

ــزم فيــه ختــصيص احلكــم بــبعض األفــراد دون ، إبطالــه بالكليــة فأمــا إذا ل
،  ألنه كتخصيص العلة حلكم نص آخر وهو جائز؛البعض فينبغي أن جيوز

 ال جيوز بذلك وإن كان بينهام فرق لطيف ال ينتهي إىل درجة أن، فكذا هذا
 .)١(»معه

نظـر يف : أن داللة اللفظ واملقصد ناجتان من نظرين: الدليل اخلامس
معنى اللفظ، ونظر يف املقصد من ترشيع احلكم، واملجتهـد يقـدم النظـر يف 
معنى اللفظ؛ ألن اللفظ هو املوضوع للداللة عىل احلكم، بينام فهم املقصد 

د أن اسـتقر احلكـم املـستفاد مـن متأخر من جهة النظـر واألمهيـة؛ ألنـه بعـ
اللفظ ينظر إىل املقصد واهلدف من هذا احلكم، وإذا كان احلكم قـد اسـتقر 

وهــو النظــر يف (قبــل النظــر يف املقــصد؛ فكيــف يقــوى هــذا النظــر املتــأخر 
 .    )٢(!عىل تضييق نطاق احلكم بتخصيص ونحوه؟) املقصد

 :واعرتض عليه بثالثة اعرتاضات
أن هــذا الكــالم يمكــن التــسليم بــه فــيام إذا كــان : االعــرتاض األول

املعنـــى واملقـــصد ال يـــسبق إىل الـــذهن، وإنـــام حيتـــاج إىل تأمـــل وبحـــث 
ُأما ما نحن فيه فالشأن يف املقصد واملعنى الذي يقبـل تـأثريه يف . واستنباط

                                 
للــصفي الفــائق يف أصــول الفقــه : وانظــر. ٥/١٥٣ كــذا نقلــه عنــه صــاحب البحــر املحــيط، )١(

 ).  البحر(، فقد ذكر كالما له تعلق بالنص املنسوب إليه يف ٣١٣ ــ ٤/٣١٢اهلندي، 
 .  ٥/٣٧٨؛ البحر املحيط، ٨٤شفاء الغليل، ص:  انظر فكرة هذا الدليل يف)٢(



 

 

ًاللفظ أن يكون سابقا للذهن، وما كان كذلك فهو يف مقام القرينة املفرسة 
 .  )١( لداللته، ال املعارضة له والنافية لداللتهللفظ واملوضحة

ــاين ــرتاض الث ــاين : االع ــتج عــن النظــر الث ــا ين وهــو النظــر يف (أن م
ربام يكون أوفق ملوضـوع اللفـظ، وألـصق بمنهـاج الـرشع، وهـو ) املقصد

لــيس رضبــا مــن التخمــني، بــل يــستند إىل تنبيــه مــن الــرشع؛ إمــا بفحــوى 
 معهود الرشع، أو أمارة أخـرى تفـصل اخلطاب، أو من خالل السياق، أو

، وما كان كذلك يمكن أن يكون أقـوى مـن ظـاهر اللفـظ، وإذا ...الكالم
كــان هبــذه املثابــة فلــيس هنــاك مــا يمنــع مــن تــأثريه يف اللفــظ بتخــصيص 

 .)٢(ونحوه
ا للفظ، ولكـن ً خمالفُرَّقدُاملعنى ال ي«أن املقصد و: االعرتاض الثالث

همناه أوال العموم، ثم النظر الثاين يبني أن املـراد بـه ا له، فالذي فًيقدر بيان
 .)٣(»اخلصوص، فغلب معهود الرشع عىل معنى ظاهر اللفظ

 املقصد يف تضييق داللة اللفظ تأثري أدلة القائلني بجواز -ب
 :بتخصيص ونحوه

َ أن إغفال املقـصد ومنـع تـأثريه يف فهـم داللـة اللفـظ :الدليل األول
وهذا . فويت لطريق مهمة يف الوصول إىل املراد منهاٌمجود عىل الصيغة، وت

ــال  ــرصف مــذموم يف الــرشيعة؛ ق   à :}   Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ïالت

                                 
 .٨٤، ٨٥شفاء الغليل، ص :   انظر فكرة هذا االعرتاض يف)١(
 .٣/٣٧٨البحر املحيط، :   انظر)٢(
 .  ٥/٣٧٨،  البحر املحيط)٣(
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يتعاملون معه فدلت اآلية األوىل عىل ذم الذين جيمدون عىل اللفظ و

ٌّتعامال سطحيا، ال لعجـز عنـدهم وإنـام تنطعـا وتكلفـا، فهـؤالء حـري أن  ً  ً
ومثـل هـذا يقـال يف اآليـة الثانيـة . يستنكر الشارع ترصفهم ويتعجـب منـه

التي تستنكر حال الذين يعز عليهم خمالفة أهـوائهم، فيتنطعـون ويطلبـون 
ا ذهــنهم يف فهــم اخلطــاب احلــريف يف كــل شــاردة وواردة، دون أن يعملــو

 .املطلوب
 ‘ يف عـرص النبـي y حصول عدة وقـائع للـصحابة :الدليل الثاين

 يف التوفيـق بينهـا، تعارضت فيها داللة اللفظ واملقصد، فاجتهد الـصحابة
م النبـي بتخصيص داللة اللفظ باملقصد، أو تقييده به، أو تأويله به؛ فأقره

 :، ومن ذلك)٣( عىل ذلك‘
َإياكم والوصال((:  ‘قوله  .١ َْ َ َِّ ِْ ِمرتني( .ُ ْ َّ َ قيل)ََ ُ إنك تواصل:ِ ِ َ ُ ََّ َ قـال.ِ َ: 

ِإين أبيت يطعمني ريب ويسقني ِ ِ ِْ َ َُ َ ِّ ُْ ُ ِِّ َ َ فاكلفوا من العمل ما تطيقون؛ِ ُ ْ ُ َ َِ ُِ َ َِ َ ْ ْ(()٤(. 
                                 

 .   من سورة النساء) ٧٨( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة حممد) ١٦( اآلية رقم )٢(
 . ١٦١، ٨٢؛ أثر تعليل النص عىل داللته، ص ٣/١١٣املوافقات، :  انظر)٣(

: وهـو(كام سيأيت ذكر طائفة من األمثلة عند احلديث عن أحد الطرق التي تثبت هبا املقاصد 
، وذلك يف املطلب الثالث من املبحـث الثـاين مـن )اق وقرائن األحوالفهم املقصد من السي

 .   هذا الفصل
ــل َ بــاب بلفظــه، كتــاب الــصوم، أخرجــه البخــاري)٤( ِالتنْكي ِ ْملــن َّ ــر َِ َأكث َ ْ َالوصــال َ َْ  =، ح ٢/٦٩٤، ِ



 

 

فالظاهر من داللة النهي يف هذا احلديث أنه يقتيض حتريم الوصـال، 
ه مـن لوا النهي هنا باملقصد الذي فهمـو الذين واصلوا تأوولكن الصحابة

َفـاكلفوا مـن العمـل مـا : ( والتي منهـا مـا جـاء يف آخـر احلـديث–القرائن  َِ َ ْْ ُ َ َِ ْ
َتطيقون ُ ِ  حيث فهموا أن املقصد من النهـي الرفـق بـاملكلفني، والتيـسري –) ُ

ار عليهـا، ولكـن إذا عليهم يف العبـادة، بحيـث يتـسنى للمكلـف االسـتمر
نفسهم املواصلة ألرأى يف نفسه القدرة عىل الوصال فهو وشأنه؛ فاختاروا 

، ويف هـذا إقـرار )١( معهـم‘وعندما واصلوا واصـل الرسـول . يف الصيام
ٌهلم عىل ترصفهم؛ مما يعني أن تأويلهم اللفظ باملقصد جائز َ َّ. 

َعـن ابـن عمـما جاء  .٢ ُ َِ ْ َقـال ù َرْ ُّ قـال النبـي :َ ِ َّ َ ْ لنـا ملـا رجـع مـن ‘َ َ َِ َ ََّ ََ
ِحزابَاأل َ َ يصلني أحد العرص إال يف بنـي قريظـةَال((: ْ َ ُ ّ ْ ِّْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ َ ٌ َ ْ فـأدرك بعـضهم .))َّ َُ ْ َ َْ َ َ َ

ِالعرص يف الطريق ِ َّ ِْ ُ ْ ْ فقال بعضهم،َ ُ ْ َُ َ َ َ نصيل حتى نأتيهـاال :َ َ َ َِ ْ َ َّ ْ وقـال بعـضهم بـل .ُِّ َ ََ ُ ْ َ َْ ُ
ِّنصيل َ َ مل يرد منا ذلك؛ُ ِ َِ ََّ ْ َُ ِّ فذكر للنبي .ْ َِ َّ ِ ِ ُ َ فلم يع‘َ ُ ْ َ ْنف واحدا منهمَ ُ َْ ْ ِِّ ًِ)٢(. 

وهذا احلديث نفسه استدل به املانعون من ختصيص اللفظ باملقصد، 
والذي خلصت إليه تلك املناقشة يفيد القائلني . )٣(وقد متت مناقشته هناك

                                 
 . .tهريرة من حديث أيب . ١٨٦٥ =
َفلـام أبـوا أن ينْتهـوا عـن الوصـال واصـل ...«: tيرة ومما يدل عىل ذلك ما ثبت عن أيب هر) ١( ْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ َ َ َ َ َّ

ِهبم يوما ثم يوما ثم رأوا اهل ْ ُ ُْ ْ َ ْ ََ َ َّ ً َّ ً ْ ِ َ فقال،َلالِ َ َ لو تأخر لزدتكم كالتنْكيل هلم حني:َ ِ ِْ ْ َُ َ َ َِ َّ ُ ََ ُ ْ ِْ َّ ُ أبـوا أن ينْتهـواَ َ ْ ََ ْ َ َ« .
ــل َبــاب بلفظــه، كتــاب الــصوم، أخرجــه البخــاري ِالتنْكي ِ ْملــن َّ َأكثــر َِ َ ْ َالوصــال َ َْ ، ح ٢/٦٩٤، ِ

١٨٦٤. 
 . ٢٤٦سبق خترجيه ص) ٢(
 . ٣٨٨ وذلك ص)٣(



 

 

هموا مـن القـرائن  قد فy أن الطائفتني من الصحابة: باجلواز؛ وبيان ذلك
احلالية أن املقصد مـن األمـر بالـصالة يف بنـي قريظـة هـو اإلرساع، ولكـن 

 :اختلفوا يف كيفية تأثريه عىل داللة اللفظ
ــذينف − ــيس عــىل ال ــق فهمــوا أن األمــر ل ــرص يف الطري  صــلوا الع

ظاهره، وإنام املقصد منه هو بذل قصارى اجلهد من أجل الوصول إىل بني 
 .قت، وحيث تعذر ذلك أدوا الصالة يف الطريققريظة قبل خروج الو

 صلوا العرص بعد خروج وقتها؛ أبقوا داللة اللفـظ عـىل الذينو −
ظاهرها، وبالغوا يف فهم املقصد فجعلـوه مؤكـدا لداللـة اللفـظ؛ إذ محلـوا 
اإلرساع عىل أنـه يقتـيض عـدم االنـشغال عـن الوصـول إىل بنـي قريظـة يف 

 .مر تأخري الصالة عن وقتهاأقرب وقت ممكن، حتى لو استدعى األ
وعىل كال الرأيني فإهنام يشهدان لتأثري املقصد يف فهـم اللفـظ، سـواء 

، - وهذا ما يناسب القائلني باجلواز أصالة –أكان بتأويله ورصفه عن ظاهره 
وهـذا وإن كـان أقـل . أو عىل أقـل تقـدير يف تأكيـد معنـاه الظـاهر وتقويتـه

ًيـه إثباتـا لتـأثري املقـصد وعـدم اسـتغناء  أن فبيـددرجة من الرأي الـسابق، 
 .داللة اللفظ عنه

َاملسور بـن خمرمـةما جاء  يف قصة صلح احلديبية، من حديث  .٣ َْ َ ْْ َ ِ ْ َِ ِ)١( 
                                 

. )أمـه الـشفاء بنـت عـوف( بن نوفل القرشى، أبو عبد الرمحن الزهـرى  املسور بن خمرمة: هو)١(
 . هـ٦٤ويف هبا عام صحايب جليل، ولد بمكة العام الثاين من اهلجرة، كام ت

؛ أســد ٧٩٩٥، رقــم ٣/٣٩٩؛ اإلصــابة، ٦٦٧٢، رقــم ٥٣٢ص  ، التهــذيبتقريــب: انظــر
 .٤٩٢٦، رقم ٥/١٧٠الغابة، 



 

 

t ِفلام فرغ من قضية الكتاب... ((: وفيه َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََّ ِْ َ ُ قال رسول اهللاَِّ ،َّ َ َُ ِصـحابهأل  ‘َ ِ َ ْ: 
ُقوموا فانحروا َُ ْ َ ُثم احلقوا، ُ ُِ ْ َ قال.َّ ٌ فواهللاَِّ ما قـام مـنهم رجـل:َ َ َُ ُ ََ ْ َ َْ َ حتـى قـال ذلـك ،ِ ِ َ َ َ َّ َ

ٍث مراتالَث َّ َ َ فلام مل يقم منهم أحد دخل عىل أم سلمة.َ َ َ ُ َ َ ََ َ ِّ ْ ْ َُّ ََ َ َ َ َ ُ ٌَ ْ ِ َ فـذكر هلـا مـْ ََ َ َ َ ْا لقـي مـن َ ِ َِ َ
ِالناس َ فقالت أم سلمة،َّ َ َ َ ََ َ ُّ ُ َيا نبي اهللاَِّ أحتب ذلك: ْ ِ َِ ُّ َُ َ َّ ِ َّ اخرج ثم ؟َ ُُ ْ ْ تَكلم أحدا منهم الْ ُْ َْ ِ ً َُ ِّ

َكلمة حتى تنحر بدنك َ ْ َ َُّ َ ََ َْ ً ِ َ وتدعو حالقـك فيحلقـك،َ ََ َ َِ ْ َ َ َ َِ ُ ْ ً فخـرج فلـم يَكلـم أحـدا ،َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ َ ََ
َمنهم حتى فع َ َُ َّ ْ ْ َل ذلكِ ِ َ ُ نحر بدنـه ودعـا حالقـه فحلقـه؛َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ فلـام رأوا ذلـك قـاموا ،ََ َ ََّ َ َ ََ ِ ْ َ

ًفنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا ُ ً َ ُْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َُ َّْ ْ ْ َُ ُ  .)١())َ  غامَِ
 ‘ مـن أمـر النبـي y والشاهد يف هذا احلديث هو موقف الصحابة
ًأن يكون عصيانا إما : هلم بالتحلل، فعدم امتثاهلم لألمر حيتمل أحد أمرين

. لألمر، أو أهنم تأولوا األمـر بأنـه عـىل سـبيل الـرتخص ولـيس الوجـوب
وهو ما يعنينا، ووجه صلته بتأثري . ، فتعني الثاينtول ممتنع يف حقهم واأل

أهنـم تركـوا الداللـة الظـاهرة لألمـر، وتـأولوه بـام : املقصد يف داللة اللفظ
، ‘فهموه من أن املقصد منه الرتخص، واستندوا يف ذلك عىل فعل النبي 

 ~مة ولعل هذا هو ما حدا بـأم سـل. حيث استمر عىل إحرامه ومل يتحلل
  أن يـربهن عمليـا أن أمـره بالتحلـل عزيمـة ولـيس ‘أن تشري عـىل النبـي 

 عـىل تـرصفهم؛ فـصار y مل يعاتب الصحابة ‘ويلحظ أن النبي . رخصة
 .)٢(ًذلك إقرارا منه هلم عىل تأوهلم ألمره باملقصد منه

                                 
ِالرشوط َباب بلفظه، كتاب الرشوط،  أخرجه البخاري)١( ُ ِاجلهاد ِيف ُّ َ ِواملصاحلة ِْ َ َ َُْ َمع َ ِأهـل َ ْ ِاحلـرب َ ْ َ ْ 

ِوكتابة َِ ِالرشوط ََ ُ  .  ٢٥٨١، ح ٢/٩٧٤،ُّ
 . ٩٢أثر تعليل النص عىل داللته، ص :  انظر)٢(



 

 

 :ويمكن أن يعرتض عليه بثالثة اعرتاضات
 فهمـوا y و أن الـصحابةوه(أن املقصد املذكور : االعرتاض األول

إذ غري مـسلم؛ بـل يف احلـديث مـا ينفيـه، ) كون األمر عىل سبيل الرتخص
ُ له ثالث مرات، ثم يقال إنه عـىل سـبيل ‘كيف يتأكد األمر بتكرار النبي 

 !الرتخص؟
 وهو أن الصحابة(لو سلم بصحة االحتامل الثاين : االعرتاض الثاين

y؛ فإن الدليل حينئذ يـصبح عـىل ) فهموا كون األمر عىل سبيل الرتخص
املستدل ال له؛ ألن الذي عمل به يف هذه القصة هو الداللة الظاهرة للفظ، 

 .وليس املقصد، حيث امتثل اجلميع األمر بالتحلل
ًأن هناك احتامال ثالثا، وهو أن الـصحابة: لثاالعرتاض الثا  فهمـوا ً

مــن األمــر معنــاه الظــاهر، وهــو االمتثــال، بــدليل تكــراره ثــالث مــرات، 
ولكنهم اختـاروا عـدم املبـادرة إىل االمتثـال؛ حتـى ال يقطعـوا األمـل فـيام 

لتي قدموا مـن أجلهـا، وآثـروا الرتيـث يرغبون فيه، وهو إمضاء عمرهتم ا
 ‘ويعضد هذا أهنم عندما رأوا النبي . ً حيدث أمراàيف االمتثال لعل اهللا 

، ًيتحلل أمامهم انقطع أملهم، فبادروا حينئذ إىل االمتثال مجيعـا، بـال تـردد
 .وهذا االحتامل هو املتجه، واهللا أعلم

ِالرباءحديث  .٤ َ َ َّيف شأن صلح احلديبية، ومما جاء فيه  t بن عازب ْ
ٍفأخذ يْكتب الرشط بينهم عيل بن أيب طالـب... (: (أنه قال ِ َِ َ َ َِ ََ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُّ َْ َّْ ُ َ فَكتـب،َ َ َ هـذا :َ َ

ُما قاىض عليه حممد رسول اهللاَِّ َ َُ َ َّ ٌَ َ ُ َ َِ ُ فقالوا.ْ َ ْ لو علمنا أنك رسول اهللاَِّ مل:َ َ ُ َُ َ َْ َّ َ َ ِ َ َ نمنعك ْ ْ َ ْ َ
َولبايعناك َ ْ َ َ ْ ولكن اكتب،ََ َُ ْ ِ ِ هذا ما قاىض عليه حممـد بـن عبـد اهللاَِّ:ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُ َ َُ َّ ََ َ َ َ فقـال.َ َ َ أنـا :َ َ



 

 

ِواهللاَِّ حممد بن عبد اهللاَِّ ْ ُ ْ ََ َ ُُ ُ وأنا واهللاَِّ رسول اهللاَِّ،َّ ُ َ َ ََ َ قال وكان .َ َ ََ َ يْكتب قالالَ َ ُ َ فقال :َُ َ َ
ٍّلعيل ِ َ امح ر:َِ ول اهللاََِّْ َس ٌّ فقـال عـيل.ُـ ِ َ َ َ ً أحمـاه أبـداالَ واهللاَِّ :َ َ َُ ََ َ قـال.ْ ِ فأرنيـه:َ ِ ِ َ َ قـال.َ َ: 

ُفأراه إياه َّ ُِ َ َ ُّ فمحاه النبي ،َ َِ َّ ُ َ ِبيده ‘َ َ ِ(...()١(. 
 تـأول األمـر بأنـه t أن عليـا : اللفـظووجه تأثري املقصد عىل داللة 

 :ليس للوجوب، وبنى ذلك عىل مقصدين فهمهام من القرائن احلالية
ــدمها ــامل األدب :أح ــن ك ــراد ع ــري األف ــن تعب ــام م ــه املق ــا حيتاج  م

واالحرتام واملهابة للقائد، بحيث ال يقبل األفراد جتريد قائدهم مـن لقـب 
 .يوقنون باستحقاقه له

 املقام أيضا من التعبري عن الصالبة والشدة التـي  ما حيتاجه:واآلخر
توحي للخصم بأن تساهل القائد معهم جيب أن يقدر، ومن ثـم ال يطمـع 

 .)٢(هذا اخلصم بأكثر مما نال
ٍّ قبــل تــأول عــيل ‘ويلحــظ أن النبــي  َ َُّ ِt ،ومل يلزمــه بامتثــال األمــر 

 .   وهذا يدل عىل صحة تأثري املقصد يف تأويل اللفظ
ِعـن سـهلما ثبـت  .٥ ْ َْ ِّبـن سـعد الـساعدي َ ْ ِْ ِ ٍَّ َ ِ t )) َِّول اهللا َأن رس ُـَّ َ َ‘ 

ِذهــب إىل بنــي عمــرو ْ َ ِ َ ََ ِ َ ٍبــن عــوف َ ْ َْ صلح بيــنهمِ ْ لي ُ ْ َ َ ْ َُــ ِ َ فحا،ِ َّنــت الــصَ ْ َ فجــاء ،ُةالَ َ َ
َاملؤذن إىل أيب بْكر فقال َ َ ُ ِّ ٍُْ َ ِ َ َ ِ َ أتصيل للناس فأقيم:َ ِ ُِ َ ِ ََّ ِّ َ َ قال؟ُ ْ نعـم:َ َ و بْكـر.َ ٍ فـصىل أب َ ُـ ََ َّ َ، 

                                 
َ بـاب املـصاحلة عـىل ث أبـواب اجلزيـة واملوادعـة، بلفظـه، أخرجه البخاري)١( َ َُْ َ ِ َ َ ٍثـة أيـام أو وقـت الَ ِْ ََ ْ ََّ ٍَ

ٍمعلوم ُ ْ ِصلح باب،  اجلهاد والسري؛ ومسلم بنحوه، كتاب٣٠١٣، ح ٣/١١٦٢، َ ْ ِاحلديبية ُ َ ِْ َ ُ  ِىف ْ
ِاحلديبية َ ِْ َ ُ  .١٧٨٣، ح ٣/١٤٠٩، ْ

 .٩٦، ٩٥أثر تعليل النص عىل داللته، ص :   انظر)٢(



 

 

ُفجاء رسول اهللاَِّ  َُ َ َ َّ والناس يف الص،‘َ ُ َِ ِ فتخلص حتى وقـف يف ا،ِةالَّ َ َ َّ ََ َ ََّ ِّلـصفََ َّ، 
ُفــصفق النــاس ََّ َ َّ ــر،َ و بْك ٍ وكــان أب َ ــ ُ ََ َ َ يلتفــت يف صــال َ َِ ُ ِ َ ِتهالْ ــاس ،ِ ــر الن ــام أكث ُ فل َّ َ ََّ َ َْ َ

َالتصفيق التفت فرأى رسول اهللاَِّ  َ َ ُْ َ ََ َ َ ََّ ِ ول اهللاَِّ  ‘ْ ُ فأشـار إليـه رس َ ُـَ َ َِ ْ ِ َ ث ‘َ ْ أن امكُـ ْْ َ
َمَكانك َ َ فر،َ ٍفع أبو بْكرَ َ ُ ََ َ tيديه ِ ْ ول اهللاَِّ ،ََ ُ فحمد اهللاََّ عـىل مـا أمـره بـه رس ُـَ َ َ َ َِ ِِ ُ ََ َ َ َ‘ 
َمن ذلك ِ َِ ٍ ثم استأخر أبو بْكر،ْ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ َ ِّ حتى اسـتوى يف الـصفُ َّ َ َِ َ ول،َّْ ُ وتقـدم رس ُـَ َ َ َّ َ  اهللاَِّ َ

َّ فصىل‘ َ َ فلام انرصف قال،َ َ َ ََ َ َ ٍ يا أبا بْكر:َّْ َ َ َ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك،ََ َُ َْ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ُ َ َ فقال ؟َ َ َ
ٍأبو بْكر َ ُ َ ما كان :َ َ ول اهللاَِّ ْبالَ صيل بـني يـدي رس ِن أيب قحافـة أن ي ُـ َ ْْ َ َ َ ُـ ََ َ َ ِّ ْ َ َ َُ َِ َفقـال. ‘ِ َ َ 

ُرسول اهللاَِّ  ُ َ ما يل رأيتُكم أكثـرتم التـصفيق:‘َ ِ ْ َّْ ُ ُْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ مـن رابـه يشء يف صـ!؟ِ ُ َ ِْ ٌ َ َْ ِته الَ ِ
ْفليسبح ِّ َُ ْ ِ فإنه إذا سبح التفت إليه،َ ِْ َ َّ َُ ْ َ َِ ِ َِ ُ ِ وإنام التصفيق للنساء،ََّ َ َِّ ُِ ِ ْ ََّ َّ ِ(()١(. 

ــي  ــن إشــارة النب ــر ‘فالظــاهر م ــيض t أليب بك ــاء أهنــا تقت  بالبق
 سأله عقب الصالة عن سبب عدم االمتثال، ‘الوجوب، بدليل أن النبي 

ولكن أبا بكر تأول هذا األمر بأنه لالستحباب، وبنـى ذلـك عـىل أنـه فهـم 
 يريد إكرامه بذلك، والسيام أنه قد رشع يف ‘من القرائن احلالية أن النبي 

ً بــه جــزءا مــن ‘مامــة، ولكنــه رأى أن املقــصد قــد حتقــق بــائتامم النبــي اإل
الصالة، بدليل أنه محد اهللا عىل ذلك، ثم اختـار أن كـامل األدب مـع النبـي 

 يقتيض التأخر، وهذا ما عرب عنه عندما بني عذره لعدم االمتثال، حيث ‘
َما كان (: قال َ َبن أيب قحافة أن يصيل بنيالَ ْ َ َ ُ َ َْ ِّ ْ َ َ َُ َِ ِ يدي رسول اهللاَِِّ ُ َ ْ ََ(. 

                                 
اس فجـاء ا واإلمامة،  بلفظه، كتاب اجلامعة أخرجه البخاري)١( َبـاب مـن دخـل ليـؤم النـَّ َّ ََ َ َ َ ْ ََ َُ ِ ُمـام إلَ َ

َّول فتأخألا َ َ َ ُ َول أو مل يتأخر جازت صألَر اَّ َ َ ْ َّْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ُتهالَُ    .٦٥٢، ح ١/٢٤٢، ُ



 

 

 باملقـصد مـن هـذا األمـر، ‘ تأول أمر النبـي tويلحظ أن أبا بكر 
ً عىل ذلك، ولو كان اجتهـاده جمانبـا للـصواب لنبـه عـىل ‘وقد أقره النبي 

 . لصوابً عىل أن تصفيقهم كان جمانبا لy ذلك كام نبه بقية الصحابة
 بعـد y حصول عـدة مواقـف لعـدد مـن الـصحابة :الدليل الثالث

 تعارضت فيها داللة اللفظ واملقصد، فاجتهـدوا يف التوفيـق ‘وفاة النبي 
بينها، بتخصيص داللة اللفظ باملقصد من ترشيع احلكم، أو تقييده بـه، أو 

ــه، ومل ــة اإلمجــاع الــسكويت عــىل تأويلــه ب ُ ينكــر علــيهم، فــصار هــذا بمثاب
 :مرشوعية هذا االجتهاد؛ منها

النصوص الواردة يف النهي عـن تـأجري األرض الزراعيـة؛ ومـن  .١
ِعن رافعذلك ما ثبت  ِ َ ْ ٍبن خديج بن رافع َ ٍِ َِ ِ ِْ َ عن عمه ظهَْ ُْ ِ ِّ َ ٍري بن رافع  َ ِ َ ِْ ْ ِt َقـال َ

ٌظهري ْ َ ول اهللاَِّ (( :ُ ُلقد هنانـا رس َ ُـَ َ ََ ً عـن أمـر كـان بنـا رافقـا ‘َْ َِ َ َْ ِ َ ٍ َ ْ ُ قلـت.َ ْ َ مـا قـال :ُ َ َ
ُرسول اهللاَِّ  ُ و حـق ‘َ ٌّ فه َ َ ُـ َ قـال.َ ول اهللاَِّ :َ ُ دعـاين رس ُـ َ ِ َ َ قـال ‘َ َمـا تـصنعون ( :َ ُ َْ َ َ
ْبمحاقلُكم َِ ِ َ ُ قلت؟ِ ْ َ نؤاجرها :ُ ُ ِ َ َعىل الربع وعىل اُ ِ ََ ََ ُ ِوسق مـن التمـر والـشعريألُّ ِ َِّ َ ْ ِْ ْ َُّ ِ. 

َقال ُ تفعلواال :َ َْ َ ازرعوها أو أزرعوها أو أمسُكوها،َ َ َِ ْ ََ َ َ َْ ُْ ْ ُ ِْ(( )١( . 
 النهـي عـن كـراء األرض اختلـف صن نصوفهذا احلديث وغريه م

 يف احلكــم املــستفاد منهــا، والــذي يعنينــا يف هــذا املقــام مــدى تــأثري العلــامء
 :املقصد من ترشيع احلكم يف فهم النهي لدى بعض الصحابة

                                 
َكتاب  بلفظه،  أخرجه البخاري)١( َكـان َمـا َ بـاباملزارعـة،ِ ِأصـحاب َ َ ْ ِّالنَّبـي َ ِيـوايس  ‘ ِ َ ُبعـض ُ ْ ْهمَ ُ 

ًبعضا ْ ِالزراعة ِيف َ َ َوالثمـرة َِّ َ َّ ِ؛ ومـسلم بنحـوه، كتـاب البيـوع، ٢٢١٤ ، ح٢/٨٢٤،َ ُ ُ ِ كـراء ُبـابُ َ ِ
ِاألرض بالطعام َ َّ ِ َِ  .١٥٤٨، ح ٣/١١٨٢، ْ



 

 

 إىل أن النهي ليس حتام، وإنام للحث )١( ù ذهب ابن عباسفقد  •
 :والرتغيب،  فتأول هذا النهي بأنه للكراهة، ومأخذه يف ذلك هو املقصد

إذ دلت القرائن اللفظية واحلالية عىل أن املقصد من النهي هو الرفق 
َلقـد هنانــا : (يف هنايـة احلــديثواملواسـاة؛ إذ مـن القــرائن اللفظيـة مــا جـاء  َْ َ َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َ عن أمر كان بنا  ‘َ ِ َ َ ٍ ْ َ ْ ًرافقاَ ِ ، ومن القـرائن اللفظيـة التـي اسـتفاد )َ
َّإن النبي (: (؛ ما عرب عنه هو بقولهù منها ابن عباس ِ َّ َّ ُ مل ينه عنه ‘ِ َ َْ َْ ْ ْ ولكن ،َ َِ َ

َقال َ أن ي:َ ْ ًمنح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ شـيئا معلومـاَ َ ْ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ ُ َ ًَ َ ُُ َ َْ َ َ َِ ٌ ُ ، كـام أن )٢())َ
أن الـــذين كـــانوا يكـــرتون األرايض جلهـــم مـــن : مـــن القـــرائن احلاليـــة

، وهم حمتاجون إىل العون واملواساة؛ بسبب تـركهم ألمـواهلم )٣(املهاجرين
 أهل الزرع عىل تركهم يزرعـون ‘ًمكة، فرفقا هبم حث النبي وأعامهلم يف 

ًيف أراضيهم جمانا، وكره هلم فرض القيود املتمثلة يف طلب أجـرة تـستنزف 
ًجزءا كبريا من ريع العامل ً. 

ُبنوذهب رافع  • ٍ خديجْ ِ َ t)إىل ختصيص النهـي بـبعض صـور )٤ 
، والـذي يظهـر أن مأخـذه يف )كراء املزارع بنتـاج جـزء منهـاوهي (الكراء 

                                 
َكتاب، صحيح البخاري:   انظر)١( ِاملزارعة ِ َ ََ َكان َما َ باب،ُْ ْمن َ ِأصحاب ِ َ ْ ِّالنَّبي َ ِيـوايس ‘ ِ َ ْبعـضهم ُ ُ ْ َُ 

ًبعضا ْ ِالزراعة ِيف َ َ ِوالثمرة َِّ َ َ َّ  .ًوسيأيت اللفظ قريبا. ٢٢١٧، ح ٢/٨٢٥، َ
‘


 . ١٤٤٧٦، ح ٨/١٠٠؛ مصنف عبد الرزاق، ٢/٨٢٠، صحيح البخاري:  انظر)٣(
ِكتـاب املزارعـة، صحيح البخاري:   انظر)٤( َِ ََ ُْ ِكـراء َبـاب، َ َ ِرضألا ِ ِبالـذهب ْ َ َّ ِوالفـضة ِ َِ ْ َ ،٢/٨٢٦ ،

 .٢٢٢٠ح



 

 

ذلك هو مراعاة املقصد اجلزئي من النهي؛ وهو ما يف كـراء املـزارع مقابـل 
ًنتاج جزء منها من غرر مفض للنزاع؛ ألن نتاج ذلك اجلزء قد يكون وفريا  ٍ
ًأو قليال أو حتى معدوما بسبب آفة ساموية أو نحوها، وكذلك احلـال فـيام 

ٍوهذا الغرر منتف فيام لو كان الكـراء بالـدراهم . ص املالك من األرضخي
مل يكونا متوفرين يف ذلك العـرص، لـذلك كـان التخيـري  ولكنهاموالدنانري، 

ًبني أن يقوم املالك بالزراعة بنفسه، أو يسمح لغريه بذلك جمانا، أو يرتكها 
  .بال زراعة
َرافـع بـن خـما ثبت عـن : ومما يعضد ذلك • َ ْ َ ِ ٍديجَ ِ tقـال َ َّكنـا ((: َ ُ

ًأكثر أهل املدينة مزدرعا َْ ُ ََ ِ َِ َْ َِ ْ َ ِ كنـا نْكـري ا،َْ ُ َّ سمى لـسيد َألُ ِرض بالناحيـة منهـا م ِ ِ ِ ِِّ َ ََ  َ ُـ ْْ َّ ِ َ
ِرضَألا ــسلم ا،ْ ــك وت صاب ذل ــام ي ــال فم ُ ق ْ ََّ َ َ َ ََ َ ُ َ ــ َُ ِ صاب َألِ ُرض وممــا ي َ ــ ُ ََّ ِ ُ ُرض األْ ْ

َويسلم ذلك ِ َ َُ ْ َ َ فنهينا.َ ُِ َّ وأما.َ َ ٍ الذهب والورق فلم يُكن يومئذَ ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ْ َِّ َ(()١(. 
م كـانوا يْكـرون ((:  أنه قالtًوأيضا ما ثبت عنه  َحدثني عـامي أهن َُ ْ َّ َُّ َ َُ ََّ ُـ َ َ ِ

ِّرض عىل عهد النبي ألا ِْ َّ ِ ْ َ َ َبام ينبت عىل ا ‘ََ َ ُ ُ َْ َ ُربعاء أو يشء يستثنيه صـاحب َألِ َ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ ْ ٍْ ِْ َ َ ِ
ِرضألا َّ فنهــى الن؛ْ ََ ُّبــي َ َعــن ذلــك ‘ِ ِ َ ْ ٍ فقلــت لرافــع.َ ِ َِ ُ ْ ُ ِ فَكيــف هــي بالــدينار :َ َ َِّ ِ َ ِ ْ َ

ِوالدرهم َ ْ ِّ ٌ فقال رافـع؟َ ِ َ َ َ ِ لـيس هبـا بـأس بالـدينار والـدرهم:َ ََ ْ َِّ َِّ ٌ َ َ ِْ َ ِ ُ وقـال الليـث.ِْ َّ َ َْ َ: 
َوكان الذي هني عن ذلـك مـا لـو نظـر  َ َ َُ َ َ َّ ََ ْ ْ ََ ِ َِ ِ َفيـه ذوو الفهـم بـاحلَ ْ ِ َ ْ َِ ْ ُ ِ ْل واحلـرام مل الِ َ ِْ َ َ َ ِ

ِجييزوه ملا فيه من املخاطرة ِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ ْ ُ ُ ُِ(()٢( . 
                                 

؛ ٢٢٠٢، ح ٢/٨١٩ بلفظه، كتاب املزارعـة، بـاب قطـع الـشجر والنخـل، أخرجه البخاري) ١(
  .١٥٤٧، ح ٣/١١٨٣بالذهب والورق،  األرض كراء باب ، البيوع بنحوه، كتاب مسلمو

ِ بلفظه، كتاب املزارعة، باب كـراء األرض بالـذهب والفـضة، جه البخاريأخر) ٢( ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َُْ َِ َِ ِ ْ َ َِ  =، ح ٢/٨٢٦َ



 

 

 وإن اختلفا يف النتيجـة، إال y ورافع وعىل هذا فإن رأي ابن عباس
ملوصـلة إليهـا، وهـي االسـتفادة مـن املقـصد مـن أهنام متفقـان يف الطريـق ا

، أو - ù  كام صنع ابن عباس–ترشيع احلكم يف تأويل اللفظ هبذا املقصد 
 .- t كام صنع رافع –ختصيصه به 
 من رصف الزكـاة للمؤلفـة قلـوهبم t  بن اخلطابموقف عمر .٢

 . حال قوة املسلمني

 à :}  qفاملؤلفة قلوهبم من األصناف الثامنية الواردة يف قوله 
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لفظ عام، يشمل ما إذا كان حيصل ) املؤلفة قلوهبم(ظ ويلحظ أن لف
ْ هبم أوال، ولكن دلت القرائن عىل أن املقصد من إعطائهم ةللمسلمني منع

؛ فهـل جيـوز ختـصيص )٢( إلـيهم، وحـصول املنعـة هبـمهو حاجة املسلمني
                                 

= ٢٢٢٠  . 
 .   من سورة التوبة) ٦٠( اآلية رقم )١(
 هبا زعامء القبائل، وختصيص زعامء القبائل بـذلك إنـام يكـون حلـصول  خيص‘ إذ كان النبي )٢(

 :ومما يدل عىل ذلك. املنعة هبم
ْعنما جاء  ِأبى َ ٍسعيد َ ِ ِّاخلدرى َ ُِ ْ ْ t  َقال َبعـث :َ َ ٌّعـىل َ ِ َ t  َوهـو ِبـاليمن َُ َ َ ْ ٍبذهبـة ِ َ َ َ َتربتهـا ِىف ِ َِ ْ َإىل ُ ِ 
ِرسول ُ َفقسمها، ‘ اهللاَِّ َ َ َ َ ُرسول َ ُ َبني ‘  اهللاَِّ َ ْ ِأربعة َ َ َ ْ ٍنفر َ َ ُاألقرع :َ َ ْ ُبن َ ٍحابس ْ ِ ُّاحلنْظىل َ ِ َ ُوعيينَـة ،َْ ْ َ ُبـن َُ ْ 
ٍبدر ْ ُّالفزارى َ ِ َ َ ُوعلقمة ،ْ َ َْ َ ُبن َ َعالثة ْ َ َ ُّالعامرى ُ َِ ِ َّثم ْ ُأحد ُ َ ِبنى َ ٍكالب َ َ ُوزيـد ،ِ ْ ِاخلـري ََ ْ َ ُّالطـائى ْ ِ َّثـم َّ ُأحـد ُ َ َ 
ِبنى َنبهان َ َ ْ َقال .َ َفغضب :َ ِ َ ٌقريش ْتَ ْ َ ُفقالوا ُ َ ِأتعطى :َ ْ ُ َصنَاديد َ ِ ٍنجد َ ْ ُوتدعنَا َ َ َ َفقـال ؟َ َ ُرسـول َ ُ  =: ‘ اهللاَِّ َ



 

 

ا استغنى املسلمون عنهم ال يـستحقون عموم اآلية هبذا املقصد، بحيث إذ
 الزكاة؟

، حيـث t والذي يعنينا يف هذا املقام رأي عمـر. خالف بني العلامء
أن :  عـنهم، فمـام ورد عنـهاشتهر عنـه منـع إعطـائهم؛ السـتغناء املـسلمني

َعيينة َ ْ َ َ بنُ ٍ حصنْ ْ َ واألقرعِ ََ ْ َ بنَ ٍ حـابسْ ِ  تأليفـا ‘وكانـا ممـن يعطـيهم النبـي [  َ
ٍإىل أبى بْكر  «ءاجا])١(لقلوهبم َ ِ َ َ ِt فق َ ِيا خليفة رسول اهللاَِّ : َاالَ ُ َ َ َ ِ َ َإن عنـدنا  ‘َ َ ْ ِ َّ ِ

ٌأرضـا سـبخة لـيس فيهـا كـأل وال منفعـة َ َ َ ًَ َ َ َ ْْ َ َ ٌْ َ ِ َ ِ ً َ فـإن رأيـت أن تقطعناهـا،َ َ َ ِْ ْ ْ ْ َُ َ ََ َ َ لعلنـا ؛ِ َّ ََ
َنحرثها ونزرعها  َ َ ُْ َْ َُ َفذكر احلديث ىف اإلقطاع وإشهاد عم -َُ َ َُ ِ َِ َْ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ عليه وحمـوه tَر ِ ِِ ْ َ ََ ْ َ

ُإيــاه  َّ َقــال –ِ َ فقــال عمــ:َ ُ َ َ ول اهللاَِّ ((: tُر َ َإن رس ــَّ ُ َ ُكــان يتــألفُكام واإلســالم  ‘ِ ْ ََ َِ َ َُ َّ ََ َ
ٌيومئذ ذليل َِ ٍ ِ َ ْ َ وإن اهللاََّ قد أعز اإلسالم،َ َْ ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ َ فاذهبـا فاجهـدا جهـدكام،َ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ال أرعـى ،ََ ْ َ َ

                                 
ِّإنى( = َإنام ِ َّ ُفعلت ِ ْ َذلك ََ ِ ْألتألفهم َ ُ َ َّ َ ِباب ذكر اخلـوارج أخرجه مسلم بلفظه، كتاب الزكاة، ...). [ََ ِْ َ َ ْ ِ ِ

ْوصفاهتم ِ ِ َ ِ  ].١٠٦٤، ح ٢/٧٤١، َ
ْعنوما جاء  َحييى َ ْ ِأيب ِنْب َ ٍكثري َ ِ َ tُاملؤلفـة«:  أنه قال َ َّ ْقلـوهبم َُْ ُ ُ ُ ْمـن ُ ِبنـي ِ َأميـة َ َّ َ َأبـ: ُ َسـفيان وَ َْ ُبـن ُ ْ 
ٍحرب، ْ ْومن َ ِبني َِ ٍخمزوم َ ُ ْ ُاحلارث: َ ِْ ُبن َ ٍهشام، ْ َ ُوعبد ِ ْ ِالرمحن ََ َ ْ ُبن َّ ٍيربوع، ْ ُ ْومن َْ ِبني َِ ٍمجـح َ َ ُصـفوان ُ َْ َ 
ُبن َأمية ْ َّ َ ْومن ُ ِبني َِ ِعام َ ِبن ِرَ ٍّلؤي ْ َ ُسهيل: ُ ْ َ ُبن ُ ٍعمرو ْ ْ ُوحويطب َ ْ َ ُ ُبن َِ ِعبد ْ ْ َّالعزى، َ ُ ْومـن ْ ِبنـي َِ ٍأسـد َ َ َ 

ُحكيم ِ ُبن َ ٍحزام، ْ َ ْومن ِ ِبني َِ ٍهاشم َ ِ َأبو: َ َسفيان َ َْ ُبن ُ ِاحلارث ْ ِ َ ُبن ْ ِعبـد ْ ْ ِاملطلـب، َ ِ َّ ْومـن ُْ ِبنـي َِ َفـزارة َ َ َ َ 
ُعيينَة ْ َ ُبن ُ ٍبدر ْ ْ ْومن َ ِبني َِ ٍمتيم َ ِ ُاألقرع: َ َ ْ ُبن َ ٍحابس، ْ ِ ْومن َ ِبني َِ ٍنرص َ ْ ِمال: َ ُبـن ُكَ ٍعـوف، ْ ْ ْومـن َ ِبنـي َِ َ 
ٍسليم ْ َ ُالعباس: ُ َّ َ ُبن ْ ٍمرداس، ْ َ ْ ْومن ِ ٍثقيف َِ ِ ُالعالء: َ َ َبن ْ َحارثة ْ َ ِ َ أعطى.َ ْ ُّالنَّبي َ َّكل  ‘ ِ ٍرجـل ُ ُ ْمـنْهم َ ُ ِ 
َمائة َ َناق ِ َمائة ٍةَ َ ٍناقة ِ َ َعبد ِإال َ ْ ِالرمحن َ َ ْ َبنا َّ ٍيربـوع، ْ ُ َوحويطـب َْ ْ َ ُ َبـن َِ ِعبـد ْ ْ َّالعـزى َ ُ ُفإنـه ؛ْ َّ ِ َأعطـى َ ْ َّكـل َ ُ 
ٍواحد ِ ْمنْهم َ ُ َمخسني ِ ِْ ، ح ٦/١٨٢٢  يف تفسريه بلفظه، سورة التوبـة، أخرجه ابن أيب حاتم. [»َ

 ].١١/٥٠٢لطربي بنحوه، ؛ وا١٠٣٧٩
 .  ما يثبت ذلك) يف هامش الصفحة السابقة( وقد مر )١(



 

 

َاهللاَُّ عليُكام إن رعيتام َ َُ ْ َْ َْ َِ(()١(. 
 للمؤلفـة ‘ بـأن إعطـاء النبـي t ففي هناية هـذا األثـر رصح عمـر

ُكـان يتـألفُكام واإلسـالم «: وهو ما عرب عنـه بقولـهقلوهبم إنام كان ملقصد،  ْ ََ َِ َ َُ َّ ََ َ
ٌيومئذ ذليل َِ ٍ ِ َ ْ  فـات هـذا املقـصد، ، وبعد أن تغري احلـال وأعـز اهللا املـسلمني»َ

فينتفي احلكم تبعا النتفاء علته واملقـصد مـن تـرشيعه، وهـذا مـا عـرب عنـه 
َوإن اهللاََّ قد أعز اإلسالم «:بقوله َْ ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ َ فاذهبا فاجهدا جهدكام،َ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ََ«. 

 :ويمكن أن يعرتض عليه بأن يقال
 إن هذا األثر غري مطابق ملا سيق من أجله، فاملطلوب إثبات أن عمر

tسلمني يـرى عـدم إعطـاء املؤلفـة قلـوهبم مـن الزكـاة حـال اسـتغناء املــ 
عـىل طلـب  t عنهم، ولكن األثر املذكور يتحدث عن عدم موافقـة عمـر

 خيـصهام بالعطـاء تأليفـا لقلبـيهام، ‘استقطاع أرض لشخصني كان النبـي 
 األمر يف تقـدير املـصلحة يف وهذا من السياسة الرشعية التي ترجع إىل ويل

 .اإلعطاء أو عدمه
وال شك أن هذا خيتلف عام نحن فيه، إذ فرق بني اسـتقطاع األرض 

 .واإلعطاء من الزكاة
 وإن ورد عـىل t  إن كالم عمـر:ويمكن أن جياب عن هذا بأن يقال

صيـصهام بـأي ٍ أن االمتناع جاء بـشكل مطلـق يتنـاول ختبيدسبب خاص، 
                                 

بلفظـه، كتـاب قـسم الـصدقات، بـاب سـقوط سـهم املؤلفـة قلـوهبم وتـرك أخرجه البيهقـي ِ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َُ َ ُْ ُ َ َّ ُْ َُ ِ
ِإعطـائهم عنْـد ظهـور  ُ ُ ََ ِ ِْ ِ ْ ِاإلسـالم واالســتغنَاء عـن التـألف عليـه، ِ ِ ِ ِْ ََ َُّ ََ َِّ ِ ِ ْ ِْ ؛  وابـن أيب حــاتم يف ٧/٢٠َْ

١٠٣٧٧، ح ٦/١٨٢٢تفسريه بمعناه، 



 

 

نوع من العطاء، والعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ويساعد عىل 
، وكانـا يرغبـان )١( كان خيصهام من مال الزكاة ومن غريها‘هذا أن النبي 

.  ليغلق الباب بالكليةt أن يستمر العطاء بجميع صوره، فجاء كالم عمر
هام عن طريق أرض سبخة ي قد امتنع عن تأليف قلبt ن عمرثم إنه إذا كا

 .)٢(ال منفعة فيها، فمن باب أوىل مال الزكاة
                                 

 . ٤١٣ وقد ورد ذكر حديثني يثبتان ذلك يف هامش سابق، ص)١(
 يف شـأن املؤلفـة قلـوهبم، واملوضـوع حيتـاج إىل دراسـة  هذه مناقشة إمجاليـة ملـا ورد عـن عمـر)٢(

 من الشهرة بمكان، والسيام يف كتـب الفقـه وعنـد املعـارصين،  حديثية موسعة، إذ قول عمر
ثم إن ما ورد عنه فيه يشء من االضطراب؛ إذ جـاء يف ! ولكنه ليس كذلك يف كتب احلديث

َيينَـةُعكالم   ْ ِ بـنَ ِ حـصن واألقـرعْ َ ْ َ َ ٍْ ٍ بـن حـابسِ ِ َ ُ َ إن عنْـدنا أرضـا سـبخة لـيس فيهـا كـأل وال «: ْ َ َ َ ٌْ َ ِ َِ ً ََّ ِ َ ًْ َ َ َ ِ
ٌمنْفعة ََ َ فإن رأيت أن تقطعنَاها،َ َ ِْ ْ ْ ْ َُ َ ََ َ َ لعلنَا نحرثها ونزرعهـا؛ِ َ َ ْ َُ َْ َُ َُ َّ ؛ ومـن املعلـوم أن األرض الـسبخة  »َ

جرى عىل لساهنام رصاحـة، فكيـف يـصفان األرض بأهنـا ال تصلح للزراعة أصال، وهذا ما 
ٌسبخة ليس فيها كأل وال منْفعة« َ َ ًَ َ َ َ َْ ََ ٌ َ ِ َ  !، ثم يطلباهنا للزراعة؟»ِ

َعيينَةومن جهة أخرى فإن الرواية املذكورة تفيد بأن  ْ َ َ بنُ ٍ حصنْ ْ َ واألقرعِ ََ ْ َ بنَ ٍ حابسْ ِ قـدما إىل  َ
 أن ، ولكــن ورد عنــد الطــربي... ليــشهد عــىل ذلـكt ، ثــم أحــاهلام إىل عمـرtأيب بكـر 

ٍعيينَة بن حصنالطالب هو  ْ ُ ْ ْ َِ ُ  !بكر وليس إىل أيب  فقط، كام أنه تقدم إىل عمرُ
، إذ قـال ـــ  يف وحسبنا يف هـذا املقـام مـا أورده أحـد كبـار احلفـاظ، وهـو احلـافظ ابـن حجـر

َ حديث أن مرشكا جاء إىل عم«:   ــ٣/١١٣التلخيص، َ ُُ َْ َ ًَ ِ َّ َُ ُر يلتمس منْهِ ُ َِ ِ َ ْ َ فلـم يعطـه وقـال الَ مـاَ َ َ ََ ْ ُِ ِ ْ
}L  K   J  I  H  GM{ .َوهذا ا َ ُثر ألَ ُ يعرفالَ َ َ وقد ذكره الغز،ُْ َ ْ َ َُ ََ َ ِايل يف ْ ُّ ِالوسـيط(ِ ِ َ ْ( 

َوزاد َنعطي عىل  ال َّ إنا:ََ َ ِ ْ ًم شيئاالْساإلُ ْ َ ُ وذكـره أيـضا صـاحب .ِ َ ْ ُ َِ ً َ َ َ ِاملهـذب(َ َّ وَ و،)َُْ َعـزاه النـَّ ُ َ َوي إىل َ ُّ ِ
ّختريج البيهقي ِ َ ْ َ ْ ِ ِْ ِ وليس فيه ،َ ِ َ ْ ُ قصة اإالََ َّ َقرع وعيينَة مع أيب بكر وعمر حـني سـأألِ َ َ َ َ ََ ُ ُِ َ َ َ ْ َ ٍَ ْ ِِ َ َ ْ أبـا بكـر أن الْ َ ٍَ ْ َ َ

َيقطع هلام ُ َ َ َْ َ وفيه ختريُق عم.َ ُ ِ ْ َ ِ ِ َر الصحيفة وقوله هلامَ َُ َ ُ َ َ َُ ْ َ َّ إن النَّبي :َِّ ِ َ كان يتألفكام وا ‘َّ ََ ُ َُ َّ ََ ٍم يومئـذ الْسـإلَ ِ َ ُْ َ
ٌذليل َّ وإن اهللاََّ قد أعز ا،َِ َ َ ْ َ َّ ِ َ فاذهبـا،َمالْسـإلَ َ ْ ِّ لكـن يف تفـسري الطـربي.َ ِْ َِ َّ ْ َِ ِ َنـا القاسـم نـا احلـسني نـا : َِ َ َُ ْ َ ُ ُْ َ ِْ

= 



 

 

ِمعاذ بـنما جاء عن  .٣ ْ َ ٍ جبـلُ َ َ tأنـه قـال َ َ ونى ((: ِنَمَ الـيِلْ ألهـَّ ِائت ُـ ْ
ٍبخميس ِ َ ْ أو)١(ِ ذه مـنُكم َ ْ لبيس آخ ْ ِ ُ ْ ُـَ ٍ ِ الـصدقةيفِ َ َ وَ ف؛َّ َه ٌ أهـون علـيُكم، وخـري ُـ ْ َْ َ ْ ََ َُ ْ َ

َللمهاجرين باملدينة ِ َِْ ِْ َ َِ ِ ُ(()٢(. 

                                 
ِهشيم عن عبد  = ْ ْ َْ َ ٌ َ ِالرمحن ُ َ ْ َبن حييى عن حبان بن أيب جبلة قالاَّ َ َ َ ََ َ ْ َّ ْ َ ِْ ِ َِ ِ َ َ قال عم:َْ ُ َ ُوقـد أتـاه عيينَـة بـن ـــ ُر َ ْ ْ َ ُ َُ َُ َ َْ

ٍحـــصن ْ  ،البـــدر املنـــري: وانظـــر. »}  E  D  CFL  K   J  I  H  G { : ـــــِ
 .٢/٣٩٤؛ نصب الراية،١٨/٤٤٢

ُالثوب : ُاخلميس«) ١( ُطوله الذي َّ قالـه يف  لـسان . » َكأنه يعني الـصغري مـن الثيـاب. ُأذرع ُمخس ُ
النهايـــة يف غريـــب احلـــديث واألثـــر، مـــادة : ؛ وانظـــر٦٦/ ٦&، »مخـــس«، مـــادة العـــرب

 . ٢/١٤٩&،»مخس«
ــدارقطني بلفظــه، )٢( ــيس، كــاةَّ الزُكتــاب أخرجــه ال ؛ ٢/١٠٠، قةَدَاوات صــْاخلــرض يف َبــاب ل

ِ باب من أجاز أخذ القيم ىف الزكوات،الزكاة ُكتاب والبيهقي بنحوه، َِ َ َ َْ َ َِ ِ ْْ َ َ َ  بـن يـى؛ وحي٤/١١٣ ،َ
 والزبيـب والتمـر والـشعري احلنطـة يف الـصدقة: قـال مـن  باب يف اخلراج بلفظه،القريش آدم

 .٥٢٦، ٥٢٥، ح ١٥١، ص خاصة
 علقه، ،ولكن البخاري٢/٥٢٥،باب العرض يف الزكاة: كتاب الزكاة، كام أخرجه البخاري

َقال طاوس قال معاذو«: ولفظه َ َ َ َ َائتـوين بعـرض ثيـ: َ ِ ْ ِ ِ ُ َاب مخـيس أو لبـيس يف الـصدقةْ َ َّ ِ َ ِ َ مكـان ،َ َ
ُ أهون عليكم؛ّالشعري والذرة ْ َ َ ْ َ وخري ألصحاب ،َ ْ ِباملدينَة ‘ النبي ََ ِ َْ ِ« 

 .»اً مل يدرك معاذٌ طاوس؛ هذا مرسل«: وقد جاء يف سنن الدارقطني بعد ذكر األثر
َكذا قال إبراهيم بن ميرسة«:  عقب ذكره األثركام قال البيهقي َ َ َ ُ َْ ُ ْ ِْ ِ َ َ َ ْوخالفه عمرو بن دينَار عـن  .َ ُ ْ ُ ََ ٍَ ِ ُ ْ َ َ َ

ِطاوس فقال قال معـاذ بـاليمن َ َُ َ ُْ ٌ َ َ َ َ َ َِ ِائتـونى بعـرض ثيـاب آخـذه مـنْكم مكـان الـذرة والـشعري: ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َْ ُ َ ََ َ ْ َُّ َ ْ ُ ٍ ِ ِ ُ .
َّأخربناه أبو سعيد حد ََ ُ ٍُ ِ َ َ ََ َثنَا أبو العباس حدثنَا احلسن بن عـىل حـدثنَا حييـى بـن آدَْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ُْ َ ََ ََ ْ َ ْ ََّ ٍَّّ ِ ِ َم بـن سـليامن َ ََ ُ َْ ِْ

ُحدثنَا سفيان  ْ ََ َُ ٍبن عيينَة عن عمرو بن دينَار فذكره قـال أبـو بكـراَّ ِْ ََ ُ ُ ْ ْ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ ٍْ ِ ِ َ َ ُ اإلسـامعيىل فـيام أخربنـا أبـو ُ َ ََ َ َ َ َ ْْ ِ ِ ُِّ ِ
ِعمرو األديب عنْه حديث طاوس عن معاذ إذ كان مرسال فال حجة فيه ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َُّ ُ َ ْ ُ َ ُ َُ ً ََ ْ ُ ُ ِْ َ َ ٍَ َ ٍ« 

َهذا«:  فقال ــ عن لفظ البخاري٣/٣١٢ًوأيضا تكلم عنه يف فتح الباري ــ  ِالتعليق َ ْ ُصحيح َّ َِ 
ِسنَادإلا َإىل ْ ُطاوس، ِ َّلكن َ ِ ُطاوس َ ْمل َ ْيسمع َ ََ ْمن ْ َمعاذ ِ َفهـو ُ ُ ِمنْقطـع َ َ ُّيغـَرت الَفـ، ُ ْ ِبقـول ُ ْ َ ْمـن ِ َقـال َ َ: = 



 

 

فظاهر النصوص أن الزكاة تؤخذ من جـنس املـال الزكـوي، ولكـن 
َّ تأوهلا باملقـصد مـن تـرشيع الزكـاة وهـو انتفـاع أهـل الزكـاة هبـا، tًمعاذا 

فع ألهل املدينة هو استبدال جـنس املـال الزكـوي بـام يعادلـه فرأى أن األن
 .من امللبوسات

 :واعرتض عليه بعدة اعرتاضات
ًطاوسـا ألن أنـه ضـعيف اإلسـناد؛ : االعـرتاض األول ُ ْمل يـسمع مــن َ ْ َِ َ ْ ْ َ

ِمعاذ فهو منقطع َ َْ ُ َُ ُ  .)١(يف، واحلديث املنقطع نوع من أنواع احلديث الضعَ
 : أن يف متنه عدة إشكاالت، منها:االعرتاض الثاين

أن هذا األثر فيـه نقـل الزكـاة إىل بلـد آخـر، وهـذا خمـالف لتوجيـه  .أ 
 :، وملذهب معاذ نفسهt ملعاذ ‘النبي 

َّأن النبي فقد ثبت  − ِ َّ َّ ًبعث معاذا ‘َ ََ َ َُ t َإىل الـيمن فقـال َ َ ِْ َ َ َ م (( :ِ ْادعه ُـ ُْ
ْإىل شهادة أن  َ ِ َ َ َ َ ِله إِ إالِ َ ُ اهللاَُّ وأين رسولالَ ُ َ ِّ َ ُ فإن هم أطـاعوا ]إىل أن قال[ ... اهللاَ َ ْ ََ ْ ُ ِ

ــن  ــذ م ــواهلم تؤخ ــيهم صــدقة يف أم ــرتض عل ــأعلمهم أن اهللاََّ اف ــذلك ف ْل َ َ ْ ُِ ِِ ِ ُِ ً َ َ ْ َّ َ ََ ْ َ َ ُْ َْ ْ ْ َ ْ َْ َِ ِ َ ِ َ َ
                                 

ُذكره = َ َ َالبخ َ ُ ّاريْ َّبالت ِ ِعليقِ ِ ِاجلازم ْ ِ َ َفهو ْ ُ ٌصحيح َ ُعنْده َِ َ َذلك َّألن ؛ِ ِ ُيفيد ال َ ِ َّالصحة الِإ ُ َإىل ِّ ْمن ِ ِّعلـَق َ ُ 
ُعنْه َّوأما، َ َ ِباقي َ ِسنَادإلا َ َّأن الِإ، الَف ْ ُإيراده َ َ َ ُلـه ِ ِمعـرض ِيف َ ِ ْ ِحتجـاجالا َ َ ِبـه ِْ ِيقتـيض ِ َ ْ ُقوتـه َ ََّ ُعنْـده ُ َ ِ ،
ُوكأنه ََّ َ ُعضده َ َ َّ ُدهِعنْ َ ُاألحاديث َ ِ ِالتي َ َذكرها َّ َ َ ِالباب ِيف َ َ ْ«. 

تـدريب : تقريب النواوي ورشحه:  وهذا مقرر عند علامء مصطلح احلديث؛ فانظر من كتبهم)١(
الباعـث احلثيـث : ؛ اختصار علوم احلديث البـن كثـري ورشحـه٢/٢٣٥الراوي للسيوطي، 
؛ نخبـة ١٧٩، ١/١٧٣فـتح املغيـث، :  ورشحهـا؛ ألفيـة العراقـي١/١٦٢، وتعليق األلبـاين

 .٦٩، ص الفكر ورشحها، كالمها للحافظ ابن حجر
 .   عند ختريج األثروقد سبق بيان كالم أهل احلديث



 

 

ْأغنيائهم وترد عىل فقرائهم َ َ ِْ ِِ ِ َِ ُ َ َْ ُّ َ َُ َ(()١(. 
ُوأيضا روي عن معاذ − ًt َقىض أنه ِأيام رجل انتقل من خمالف ((: َ ِ َِ ْ ْ ُ َُّ َ َ ْ ٍ َ َ َ

ِعشريته إىل غري خمالف عشريته فعرشه وصدقته إىل خمالف عشريته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ُُ ََ َ ْ(()٢(. 
، وقـد أن املستحقني للزكاة يف املدينة قد يكونون مـن املهـاجرين .ب 

 ولـو قيـل إن املهـاجرين! ؟؛ فلـامذا خـص املهـاجرينيكونون من األنصار
 لفـظ عـام يـشمل ؛ فيبقـى اإلشـكال؛ إذ املهـاجرونخرجوا خمرج الغالـب

، ومن املعلوم أن منهم من ليسوا مستحقني للزكـاة؛ فلـامذا مجيع املهاجرين
 ! ؟فقراء املهاجرين: مل يقل
من مقاصد الزكاة التي أثـرت عـىل ) انتفاع أهل الزكاة هبا(إذا كان  .ج 

َالداللة الظاهرة لكثري من النصوص؛ فإن هناك مقصدا آخر يوافـق ظـاهر  ً
، وهو أن نفوس أهل الزكـاة اللفظ، وال يقل أمهية عن املقصد املخالف له

                                 
ِكتـاب الزكــاة بلفظـه،  أخرجـه البخـاري)١( َِ َّ َبـاب وجـوب الزكـاة وقـول اهللاَِّ تعــاىل، َ َ ْ َ ُ ُ ََ ِ َ ِ َ َّ ِ: }   k

n   m  l{ ،َ؛ ومسلم بمعناه، كتاب اإليـامن، ١٣٣١، ح ٢/٥٠٥ ِالـدعاء بـابُ َ َإىل ُّ ِ 
ِالشهادتني ْ َ َ َ ِورشائع َّ ِ َ َ ِاإلسالم َ َ ْ  . ù كالمها من حديث ابن عباس.  ١٩، ح ١/٥٠، ِ

ْمن باب ، كتاب قسم الصدقات بلفظه، أخرجه البيهقي)٢( َقال َ ُْخيرجَ ال َ ِ َصـدقة ُ َ َ ٍقـوم َ ْ ْمـنْهم َ ُ ْمـن ِ ِ 
ْبلدهم ِ ِ َ ِوىف َ ْبلدهم َ ِ ِ َ ْمـن َ َيـستحقها َ َُّ ِ َ ً؛ وأيـضا أخرجـه البيهقـي يف معرفـة الـسنن واآلثـار ٧/٩،ْ

 .١٣٢٨٣، ح ٩/٣٢٠، فرض الصدقاتبنحوه، كتاب قسم الصدقات، باب 
 يف األم،  يف سننه واإلمام الشافعي ــ رواية البيهقي١٨/٤٤٤د صاحب البدر املنري ــ كام أور
َوهذا«: ثم قال َ ِضعيف أثر َ ِضعيف مطرف، ومنقطع َ ُوطاوس، َ ًمعاذ ْيدرك مل ََ  .»اَ

ـــ  ــه احلــافظ يف التلخــيص ـ ــال عن ــة دون األوىل، ق ــه العلــة الثاني ــق آخــر في ولكــن ورد بطري
ُأخرجه «: ــ٣/١١٤ َ َ ْ ُسعيد َ ِ ُبن َ ٍمنْصور ْ ُ ٍبإسنَاد َ ْ ِ ٍمتصل ِ ِ َّ ٍصحيح ُ ِ ٍطاوس َإىل َ ُ َ«  . 



 

 

وهذا . ُتتطلع ملا عند املزكي من مال، فناسب أن يعطى من جنس هذا املال
املقصد حيصل بإخراج الزكاة من جنس املال الزكـوي، وهـو املنـسجم مـع 

 . ظاهر اللفظ؛ فصار حقه التقديم
ــزول إذا كــان املــراد بالــصدقة  .د  ــثالث الــسابقة ت أن اإلشــكاالت ال

؛ إذ الفـيء ال  عـىل الـذميني مـن أهـل الـيمن‘ النبـي الفيء الـذي فرضـه
. إشكال يف إخراجه من البلد، كام أن أهل املدينة مجـيعهم مـن أهـل الفـيء

ــات  ــض الرواي ــه جــاء يف بع ــذا التفــسري أن ــضد ه ــة(َّوممــا يع ــدل ) اجلزي ب
 ).الصدقة(

َوقـد قـال «: ًشيئا مما سبق، فمام قال) هـ٤٥٨ت  (وقد أورد البيهقي َ َْ َ
ْفيه بعضهم ُ ْ َُ ِ ِمن اجلزية( :ِ َِ َْ ِ َ بدل )ْ َ ِالصدقة(َ َ َ ُقال الـشيخ. )َّ ْ َّ َ و األليـق : )١(َ ُهـذا ه َ َْ ََ ُـ َ

ٍبمعاذ َ ُ ُ واألشبه،ِ َ َْ ِ بام أمره النبَ َِّ ُ َ َ ِبه من أخذ اجلـنس يف ‘ ُّيََ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ الـصدقاتِ َ َ ِ وأخـذ ،َّ ْ َ َ
ْالدينار أو عد َِّ ْ َ ِ َ معافرِِهلَ َِ ِ ثياب باليمن يف)٢(َ ِ َ َ َْ ِ ٍ ِ اجلزيةِ َ ْ ِ رد الـصدقات عـىل ،ْ َ وأن ت َ ُ َ َْ َُّـ َّ ََ َ

ْفقرائهم َِ ِ َ ِ ال أن ينقلها إىل املهاج،ُ َ َ َُْ َ ُ ْ ََ ِ ْ ْرين باملدينة الذين أكثرهم أهل يفَ ْ ََ ُ َ َّ َْْ َُ َْ َ َِ ِ َِ ِ َء ال أهل ِ َْ َ ٍ
ٍصدقة َ َ ُ واهللاَُّ أعلم،َ َ ْ َ َ«)٣(. 
ٍفاطمة بنت قيس من حديث ~ موقف عائشة .٤ ْ َ َ َِ ِْ ِ يف شـأن سـكنى  َ

                                 
 .البيهقي نفسه:  أي)١(
، اسـم الثيـاب والقبيلـة )املعـافر(ثياب يامنية تنـسب إىل قبيلـة مـن مهـدان يقـال هلـم : املعافر «)٢(

قالـه صـاحب معجـم البلـدان، . »ّواملوضع الذي تعمل فيـه واحـد، وربـام قيـل هلـا املعافريـة
َعفر«، مادة ؛ لسان العرب٥/١٥٣: ؛ وانظر منه٤/٤٦٥ َ َ« ،٤/٥٩٠  . 

ِ باب من أجاز أخذ القيم يف،الزكاة ُب السنن الكربى للبيهقي، كتا)٣( ِ َْ َ ِْ ْ َ َ ََ ِ الزكواتَ َ َ َ ،٤/١١٣. 



 

 

ٍعن فاطمـة بنـت قـيسفقد ثبت : ًاملطلقة ثالثا ْ َْ َ َِ ِْ ِ َ ْ قالـتأهنـا ~ َ َ َقلـت يـا (( :َ ُ ْ ُ
ول اهللاَِّ َرس ُـ ِ زوجــ،َ ْ ِ طلقنــيَ َ َّ َّ ثالثــا وأخــاف أن يقــتحم عــىليَ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ً ََ َُ َ َقــال. َ َ فأمرهــا :َ َ َ َ َ
ْفتحولت َ ََّ َ َ(()١(. 

ثــا لــيس هلــا ســكنى أثنــاء فقــد دل هــذا احلــديث عــىل أن املطلقــة ثال
 رأت ختصيصه باملقـصد مـن تـرشيعه وهـو محايـة ~ ولكن عائشة. عدهتا

املطلقة من أن تبقى وحدها يف بيت زوجها الغائب عنها، فمن كانـت عـىل 
سكنى إىل انقـضاء شاكلتها هي التي ال سكنى هلا، أمـا مـن عـداها فلهـا الـ

 .العدة
ِ عروة بن الزبري َفقد ثبت عن ْ َْ ُ ْ َُّ َلعائشة أنه قال ُُ َ ِ ُأمل تري إىل ف((: ~َِ ََ ِ ْ َ َ ْ َنة الَ َ

ِبنت احلَكم َْ ِ ْ َ طلقها زوجها ؛ِ ُ ْ ََ َ َّ َلبتةأَ َّْ ْ فخرجت فقالت؟َ َْ َ َ ََ َ ْ بئس ما صنعت:َ َْ َ ََ َ َ قال.ِ َ: 
َمل تسمعي يف قول فاطمةَأ َ َ ََ َ ِْ ِِ ْ ِ َ ْ قالت؟]يعني فاطمة بنت قيس [ْ َ َ أما إنه ليس هلا :َ َ َ ْ َُ َّ ِ َ َ

ِخري يف ذكر هذا احلديث ِ َِ ْْ َ َ ِ ْ ِ ٌ َ((. 
ِعابت عائـ((: ويف رواية أخرى َ ْ ْشة أشـد العيـب وقالـتََ َ َ ْ َُ ْ َِ َّ َ َ إن فاطمـة :ََ َ ََّ ِ ِ
ٍكانت يف مَكان وحـش ْ َ ٍ َ ِ ْ َ َ فخيـف عـىل ناحيتهـا؛َ َِ ِ َِ َ َ َ ُّ فلـذلك أرخـص هلـا النبـي ؛َ ِْ َّ َ َ َ َ َ َ ِ َ َِ

‘(()٢(.  
ومناقشة هذا الرأي هلا تشعبات ستخرجنا عام نحن فيه، والسيام أن 

                                 
َباب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا أخرجه مسلم بلفظه، كتاب الطالق، )١( َ َ َ َ ً َ ُ َ َّ َ َُْ َ  .١٤٨٢، ح ٢/١١٢١، َ
َّكتاب الط بلفظه،  أخرجهام البخاري)٢( َ ِقـصة َباب، ِقالِ َفاطمـة َِّ ََ ِبنْـت ِ ٍقـيس ِ ْ ِوقـول َ ْ   +  { اهللاَِّ ََ

-  ,.9  8  7  6  5  4    3   2  1  0  /    : { ،
  .٥٠١٧، ح٥/٢٠٣٩



 

 

 ، كـام)١( خرب آحاد معارض يف الظاهر لعموم آية كريمـة~حديث فاطمة 
 ويف عمومه جلميع األمـة خـالف عنـد أنه حكم ثابت لواحد من الصحابة

ــاك بعــض التفــصيالت يف حــديث فاطمــة )٢(األصــوليني ــضا هن  ~ً، وأي
 .)٣(ي ثابتة يف الصحيح، وه~ ختالف ما فهمته عائشة

 ~ إن هـذا املثـال يثبـت أن عائـشة: وحسبنا يف هـذا املقـام أن يقـال
    . ترى إمكانية تأثري املقصد يف داللة اللفظ

                                 
  +  ,  *!  "  #  $  %  &  '  )   ( {: قولــه تعــاىل وهــي )١(

ـــــــــن  [} : 9  /  0  1  2   3    4  5  6  7  8 .- م
 ].  من سورة الطالق ) ١(اآلية رقم 

؛ اإلحكــام ٢/٦٨؛ املستــصفى، ٢٧١، فقــرة ٢/٢٥٢؛ الربهــان، ١/٣٣١العــدة، :   انظــر)٢(
ــاظر، ٢/٢٨٢لآلمــدي،  ــاب املحــصول، ٢/٦٤٣؛ روضــة الن ــن ٢/٥٧٠؛  لب ــرص اب ؛ خمت
ــرص، : ب ورشحــهاحلاجــ ــان املخت ــر، ٣/١٤٦لبحــر املحــيط، ؛ ا٢/٢٠٥بي ــرس التحري ؛ تي

١/٢٥٢ . 
ْعن«:  ومن ذلك ما جاء يف صحيح مسلم بسنده)٣( ِأبى َ ِبكر َ ْ ِبن َ ِأبى ْ ِاجلهم َ ْ َ َقال ْ ُسمعت :َ ْ ِ َفاطمـة َ ََ ِ 

َبنْت ٍقيس ِ ْ ُتقول َ ُ َأرسل :َ َ ْ َّإىل َ َ ِزوج ِ ْ ُأبـو يَ ِعمـرو َ ْ ُبـن َ ِحفـص ْ ْ ِبـن َ ِاملغـرية ْ َِ َعيـاش ُْ َّ َبـن َ ِأبـ ْ َربيعـة ىَ َ ِ َ 
ِبطالقى َ َ َوأرسل ،ِ َ ْ َ ُمعه َ َ ِبخمسة َ َ ْ َ ِآصع ِ ٍمتر ُ ْ ِومخسة ،َ َ ْ َ ِآصع َ ٍشعري ُ ِ ُفقلت ،َ ْ ُ َأما :َ ٌنفقـة ِيل َ َ َ َّإال َ َهـذا ِ َوال َ َ 
ُّأعتــد َ ْ ْمنـْـزلكم ِيف َ َُ ِ َقــال ؟ِ ْقالــت. َال:َ َ ُفــشددت :َ ْ َ َ َّعــىل َ َ ِثيــايب َ َ ُوأتيــت ِ ْ ََ َرســول َ ُ َفقــال ‘ اهللاَِّ َ َ ْكــم(: َ َ 
ِطلقك َ َّ ُقلت. ؟َ ْ ًثالثا :ُ َقال. ََ َصدق :َ َ َليس َ ْ ِلك َ ٌنفقة َ َ َ ِّاعتدى ،َ َ ِبيت ِيف ْ ْ ِابن َ ِعمـك ْ ِّ ِابـن َ ِّأم ْ ٍمكتـوم ُ ُ ْ َ 
ُفإنه َّ ِ ُرضير َ ِ ِالبرص َ َ َ ِتلقى ْ ْ ِثوبك ُ َ ْ ُعنْده َ َ َفإذا ِ ْانقضت َِ َ َ ِعدتك ْ ُِ ِفآذنين َّ ِ ِ ْقالـت. يَ َ ِفخطبنـ :َ َ َ ٌخطـاب يََ َّ  ؛ُ
ْنْهمِم ُمعاوية ُ َ َِ ُوأبو ُ ِاجلهم ََ ْ َ َفقال. ْ َ َّإن :‘ ُّيِالنَّب َ َمعاويـة ِ َ َِ ٌتـرب ُ ِ ِخفيـُف َ ِاحلـال َ َ ُوأبـو ،ْ ِاجلهـم ََ ْ َ ُمنْـه ْ ِ 

ٌشدة َّ َعىل ِ ِالنِّساء َ ْأو ــ َ ُيرضب َ َِ َالنِّساء ْ ْأو َ َنحو َ ْ َهذا َ ْولكن ــ َ َِ ِعليك َ ْ َ َبأسامة َ َ َ ُ ِبن ِ ٍزيد ْ ْ َ(.  
َباب املطلقة ثالثا ال نفقة هلالم، كتاب الطالق، صحيح مس[ َ َ َ َ ً َ ُ َ َّ َ َُْ َ  ]  ١٤٨٠، ح ٢/١١١٩، َ



 

 

 يف - التـي تـدل  مـن األحاديـثy وعائـشة موقف ابـن عبـاس .٥
 . عىل وجوب الغسل لصالة اجلمعة–ظاهرها 

إذ وردت عدة أحاديث تدل يف ظاهرها عىل وجوب الغسل لـصالة 
 :اجلمعة؛ منها

ْمن جاء منُكم اجلمعة فليغتسل((: ‘قول النبي   .أ  ْ َ َ ِْ َِ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ َ َْ(()١(. 
ٍغسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم((: ‘وقول النبي   .ب  ِّ ْ ُِ َ ْ ُ َُ َ ٌُ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ ِْ(()٢(. 
ُطاوسوما جاء عن   .ج  ُقلت ((:  قالَ ْ ٍبن عباسالُ َّ َْ َّ ذكروا أن النبي :ِ ُِ َّ َّ ََ َ‘  
ــال َق ــة :َ ــوم اجلمع ــسلوا ي ِاغت َِ ْ َُ ُ َْ ُ َ ــا،ْ وا جنب ــُكم وإن مل تُكون ً واغــسلوا رءوس ُ َ َُ ــ ُ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ُ ُ ِ ْ، 

ِوأصيبوا من الطيب ِّ ْ ُ َِ ِ َ قال ابن ع.َ ُ ْ َ ٍباسَ سل فـنعم:َّ ْ أمـا الغ ْ ََّ َ َ ُ ُـْ َ وأمـا الطيـب فـ،َ ُِّ ََّ  الَ
ِأدري ْ َ(()٣(. 

 ولكـن y وعائـشة فهذه النصوص تفيد الوجوب عنـد ابـن عبـاس
هـذا الوجـوب خمـصوص بـام إذا كـان هنـاك أذى عـىل إخوانـه املــصلني يف 

 :حضوره للمسجد من غري اغتسال
ِعن عْكرفقد جاء  − ِ ْ َمـة عـن ابـن عَ َِ ِْ َ ٍبـاسَ َّ y  ِسـأله رجل عـن (أنـه ََ ٌ ُـَ َُ َ

                                 
ْهل َباب بلفظه، كتاب اجلمعة،   أخرجه البخاري)١( َعىل َ ْمن َ ْمل َ ْيشهد َ َ ُاجلم َْ ُ َعـةْ ٌغـسل َ ْ ْمـن ُ ساء ِ ِالنـِّ َ 

ِوالصبيان َ ْ ِّ ِوغريهم َ ِ ْ َ َعبد اهللاَِّ بن عممن حديث . ٨٥٤، ح ١/٣٠٥، َ ُ َِ ْ  .َرِْ
ْبـاب وضـوء الـصبيان ومتـى جيـب علـيهم صـفة الـصالة،   بلفظـه، كتـاب  أخرجه البخـاري)٢( َِ ْ ُ َ َ ْ ِّ ُ ََ َ َ ُِ َ ِ ِ

ْالغسل والطهـور وحـضورهم اجلامعـة والعيـدين واجلنَـائز وصـفوفهم َ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ُّ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ُِ َ ِ ِ   .٨٢٠، ح ١/٢٩٣، ُ
ِّأيب سعيد اخلدريمن حديث  ُِ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َ t  . 

ِباب الدهن للجمعة بلفظه، كتاب اجلمعة،  أخرجه البخاري)٣( َِ ُ َُ ْ ِ ْ   .٨٤٤، ح ١/٣٠٢، ُّ



 

 

َالغسل يوم اجلمعة أواجب هو ٌ َ َ ْ َُ ِ َ ِ ُ ُ َ ْْ ِْ َ قال ال؟ُ َ َ من شاء اغتسل،َ َ َ ََ ْ َ ْ وسأحدثُكم عن ،ْ َ ََ ْ َُ ِّ ُ
ِبدء الغسل ْ ُ ْ ِ ْ َكان الناس حمتاجني :َ ْ ُِ َ ُ َّ َ َ وكانوا يلبسون،َ ُْ َ َ َُ َ الصوفَ َ وكانوا يـسقون ،ُّ ُ ْ َ َُ َ

ْالنخل عىل ظهورهم ِ ِ ُ ُ ََ َ ْ ِ وكان مسجد النب،َّ َّ ُ ِ ْ َ َ َ ِضيقا متقارب السقف ‘ ِ ِّيَ ْ َ ًَّ َُ ِِّ َ َ فراح ،َ َ َ
ِالنـاس يف ُ واَّ ُــ الـصوف فعرق َِ َ ِ وكـان منــرب النبـ،ُِّ َّ ُْ َ ِ َ َ ًقـصريا ‘ ِ ِّيَ ِ و ثــالث ،َ ُ إنــام ه ََ َ ُـ َ َّ ِ
ٍدرجــات َ ُ فعــرق النــاس،ََ ََّ َ ِ الــصوفِ يفَِ م أرواح الــصوف،ُّ ِ فثــارت أرواحه ُّ ُ َ ــ ُ ُ َْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ، 

َفتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول اهللاََّ  َ َّ َُ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َُ َّ ٍَ ِ وهو عىل املنـرب‘َِ َ ْ ِ ْ َ َ َ َُ، 
َفقـال َ ُيـا أهيـا النـاس إذا جئـتم اجلمعـة فاغتـسلوا ولـيمس أحـد(( :َ َ َُ َّ َ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ ُ ُّْ ُ َ َ ْ َِ ْ ْ ِ ِ َّ ْكم مــن َ ِ ْ ُ

ُأطيب طيب إن كان عنده ََ ْ ِ َِ ْ َْ ٍ ِ :  قال عقـب ذلـكويف رواية أن ابن عباس .)١())َ
ــاخلري(( ــاء اهللاَُّ ب م ج ِث ْ َ ََّ َْ ــ ــصوف،ُِ ــسوا غــري ال ِ ولب ُّ ََ ْ َُ ِ ــل،َ وا العم َ وكف ْ ــ َُ َ ــع ،َُ َ ووس ُ َِّ

ْمسجدهم ْ َُ ُ ُ وذهب بعض ا،ِ ْ َ َ ََ ِلذَ ِ كان يؤذى بعضهم بعضا من العرقيَّ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ َِ ًِ ُ ْ َ(()٢(  . 
                                 

 ِيف بــاب بنحــوه، كتــاب الطهــارة، أبــو داود؛ و٢٤١٩، ح ٤/٢٤١ أخرجــه أمحــد بلفظــه، )١(
ِالرخصة َ ْ ِترك ِيف ُّ ْ ِالغسل َ ْ ُ َيوم ْ ْ ُاجلم َ ُ ، كتـاب الطهـارة؛ والبيهقي بمعناه، ٣٥٣ ، ح ١/٢٥٠،َعةْ
؛ والطحـاوي يف رشح معـاين ١/٢٩٥، اختيـار سـنة اجلمعة يوم الغسل أن عىل الداللة باب

ــــاب الطهارة، ــــاه، كت ــــار، بمعن ــــةاآلث ــــوم اجلمع ــــاب غــــسل ي ؛ والطــــرباين ١/١١٦، ب
ن خزيمـة ؛ وابـ١/٢٨٠؛ واحلـاكم بمعنـاه، كتـاب اجلمعـة، ١١٥٤٨، ح ١١/١١٩بمعنـاه،

 .١٧٥٥، ح ٣/١٢٧،  باب ذكر علة ابتداء األمر بالغسل للجمعةبمعناه، كتاب اجلمعة، 
 يف ، ووافقـه الـذهبي»هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط البخـاري«:  عقـب األثـرقال احلاكم
 . التلخيص

 . » خالفهإسناده حسن، لكن الثابت عن ابن عباس« :ــ ١/٢١٨ ــ  الفتح قال احلافظ يف
رواه أمحـد ورجالـه  .ح بعضهيف الصحي: قلت«:  ــ٢/١٧٢وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ــ 

 .»رجال الصحيح
ِالرخــصة  يفبــاب بلفظــه، كتــاب الطهــارة،  أخرجــه أبــو داود)٢( َ ْ ِتــرك  يفُّ ْ ِالغــسل َ ْ ُ َيــوم ْ ْ َاجلمعــة َ ُ ُ ْ ،= 



 

 

ِعائوجاء عن  − ُشة َ ٍكـان النـاس أهـل عمـل((:  أهنا قالـت~َ َ َ َ َْ َ ُ َّ ْ ومل ،َ َ َ
م كفــاة ٌيُكــن هل َ ُ ْ ــ ُ َ ْ م تفــل،َ ٌ فَكــانوا يُكــون هل َ ُ ََ ُْ ــ ُ َ ِ فقيــ،)١(َ م لــو اغتــسلتم يــوم َ َل هل ْ َ ْْ َ ُ َْ َ َْ ِ ــ ُ َ

ِاجلمعة َ ُ ُ ْ(()٢(. 
 وعائـشة ففي هذين األثرين داللة ظاهرة عىل ختصيص ابـن عبـاس

y لألمر بالغسل يوم اجلمعة باملقصد مـن تـرشيعه، وهـو مـا يرتتـب عـىل 
ي الوجـوب لمـصلني، ولكـن إن انتفـى األذى ينتفـترك الغسل مـن أذى ل
 .   ويبقى االستحباب
الـذي (يص احلكم باملعنى كتعميمـه بـاملعنى أن ختص :الدليل الرابع

ً، بجامع أن كال منهام تغيري لداللة اللفظ، إذ ال فرق معتربا )٣()هو القياس َ  
وإذا كان القياس من . بني تغيري داللة اللفظ بتوسيعها أو تغيريها بتضييقها

بـل هـو . األدلة األربعـة املتفـق عليهـا فلـيكن التخـصيص بـاملعنى كـذلك
ُ سيجد أهنم يعملون املقصد يف فهم ك، فمن يتتبع فتاوى األئمةعمليا كذل

ًداللة اللفظ، وال فرق عندهم يف تأثريه عليها توسيعا وتـضييقا وهـذا مـا . ً
 يف رصفات العلـامءأظهرنا من ت«: حينام قال) هـ٥٠٥ت( أشار إليه الغزايل

                                 
 .  ٣٥٣، ح ١/٢٥٠ =
 . رائحة الكرهيةال:  التفل)١(

 .   ٨٨، ص »تفل«؛ املصباح املنري، ص مادة ١١/٧٧، »تفل«، مادة لسان العرب:  انظر
ِ كتاب اجلمعة بمعناه، أخرجه البخاري)٢( َِ ُ ُ ْ ْباب وقت اجلمعة إذا زالـت الـشمس، َ ُ َُّ ْ َ َُ َ ْ ِْ ِ َ َ ، ح ١/٣٠٧، َ

،  باب وجوب غسل اجلمعة عىل كل بالغ مـن الرجـال، اجلمعة؛ ومسلم  بلفظه، كتاب٨٦١
 . ٨٤٧، ح ٢/٥٨١

 .٣٧٢ وقد سبق تقرير ذلك عند حترير حمل النزاع يف هذه املسالة، ص)٣(



 

 

ُاإلرث للقاتل النقصان من املنصوص باملعنى املفهوم من النص، كام عرف  َ
 ...وأمثلة ذلك كثرية. باالتفاق الزيادة عىل املنصوص باملعنى املعقول منها

ظـر يف آحـاد ولـيس مـن غرضـنا الن :]وبعد أن ذكر طائفة من األمثلة قال[
 بــاملعنى –أن النقــصان مــن املنــصوص : األمثلــة، وإنــام القــصد مــن نقلــه

ً مقول به وفاقـا، كالزيـادة عليـه بـاملعنى املعقـول منـه؛ –املفهوم من النص  ٌ
 .)١(»...لرتكن النفوس إىل قبول هذا من حيث النقل

أن التخصيص باملعنى واملقصد لذات احلكم الذي  :الدليل اخلامس
، بـل هـو أوىل؛ فكـام )٢(جل حتقيقه كالتخـصيص بـه حلكـم آخـررشع من أ

ٍجيوز للمعنى ختصيص حكم آخر فكذلك جيوز ختصيصه حلكمه من بـاب 
أوىل؛ ألن احلكم وسـيلة، واملعنـى هـو املقـصود مـن تـرشيع احلكـم، ومـن 

 .املعلوم أن املقاصد مقدمة عىل وسائلها
هـا بـشكل وجـود أحكـام كثـرية ورد التكليـف في :الدليل الـسادس

ُمطلق دون تفصيل، وجعل للمكلف النظر فيها بحسب ما يقتضيه احلال، 
 املعـاينولو تم االكتفاء فيها باحلمل عىل ظاهر اللفـظ، ومل يلتفـت فيهـا إىل 

  ‘النبـي هنـى «: لتعذر تطبيق احلكم وفق مراد الـشارع؛ فمـثال: واملقاصد
 وبيـع حبـل ي،زهـُت كبيـع الثمـرة قبـل أن ؛وذكر منـه أشـياء ،عن بيع الغرر

 وإذا أخذنا بمقتىض جمـرد الـصيغة امتنـع علينـا ، وغريها، واحلصاة،احلبلة

                                 
 .  ٨٣، ٨١ شفاء الغليل، ص )١(
 .٥/١٥٢البحر املحيط، :   انظر)٢(



 

 

 واملغيبـات يف ... واللـوز، كبيـع اجلـوز؛بيع كثري مما هو جائز بيعـه ورشاؤه
 ، كالـديار؛ بل كان يمتنع كل مـا فيـه وجـه مغيـب، كلهاي واملقاث،األرض

شـبه ذلـك ممـا ال حيـىص ومل  ومـا أ، واألنقـاض،واحلوانيت املغيبة األسـس
 ألن ؛ ومثـل هـذا ال يـصح فيـه القـول بـاملنع أصـال،يأت فيه نص بـاجلواز

ا بـني ًا مـرتددً غـرر عنه حممول عىل ما هو معدود عند العقـالءيالغرر املنه
فيـه اللفـظ وال يتبـع ي، السالمة والعطب فهـو ممـا خـص بـاملعنى املـصلح

 . )١(»بمجرده
ــه غــرر ــا في ــع م ــادة إىل : فاملقــصد مــن من ــؤدي يف الع ــه مفــسدة ت أن

ُّاخلصومة والنزاع، فيخص املنع بالغرر الذي حتصل فيه هذه املفـسدة دون  َُ
ولو محل اللفظ عىل عمومـه، وطلـب مـن . سواه مما ال يؤدي إىل اخلصومة

ن ممـا يتـسامح فيـه الناس االمتنـاع عـن بيـع كـل مـا فيـه غـرر حتـى لـو كـا
؛ ...)لتفاهتـه، أو مــشقة التحــرز منــه، أو عـدم تعلــق غــرض املــشرتي بــه(

ــك علــيهم، ولفــات ــلتعــذر ذل ــشارع مــن إطــالق احلكــم، وت رك  مــراد ال
 . االجتهاد يف تطبيقه إىل حال املكلف

 
 :الرتجيح: ًرابعا

من خالل عرض األدلة واملناقشة يتضح أن األقـرب للـصواب هـو 
، ولكن للمآالت السلبية املرتتبة عىل التساهل يف هذا القول القول باجلواز

 واهللا -الـراجح :  بـأن يقـال– مـع بقـاء مـضمونه -يناسب إعادة صياغته 
                                 

 .  ٣/١١٤ املوافقات، )١(



 

 

 أن القول بتأثري املقصد يف تضييق داللة اللفظ بتخصيص ونحوه ال -أعلم 
جيوز التجارس عليـه إال إذا كـان لـدى املجتهـد دالئـل قويـة تثبـت املقـصد 

 .له أغلب عىل الظن من ظاهر اللفظوجتع
 : ومن مسوغات هذا الرتجيح

مـن اخلطـورة ) تـأثري املقـصد يف داللـة اللفـظ(أن القول بجـواز  .١
بمكان؛ ألنه يمكن أن يلج من خالله كل صاحب هوى إىل اإلعراض عن 
الداللة الظاهرة للنـصوص، بـدعوى ختصيـصها باملقـصد الـذي ارتـضاه، 

وبسبب هذه اخلطورة اشتهر عنـد األصـوليني واملعنى الذي حيقق غرضه؛ 
 القول باملنع، وعندما خالفهم –) هـ٥٠٥ت ( يف عرص أيب حامد الغزايل-

 قدم لرأيه بعبـارة تـدل عـىل أمهيـة الـرتوي والتـؤدة يف عـرض هـذه الغزايل
وهـذا مزلـة قـدم البـد مـن «: إلنسان؛ حيـث قـالاملسألة؛ لكيال تزل قدم ا

 . )١(»اد فيهئاالت
ًأن القائلني باجلواز ال يعنون به اجلواز مطلقـا، وإنـام قيـدوه بـأن  .٢

حتصل غلبة الظن لدى املجتهد بصحة هذا التـأثري، ومـن املعلـوم أن غلبـة 
الظن ال حتصل إال بمستند معتـرب لديـه، وال يكـون اجتهـاده مقبـوال عنـد 

 .ال إذا كان يعتد بذلك املستندغريه إ
أن من يقول باملنع ال يمكنه التمسك بظاهر اللفظ وترك املقصد  .٣

عــىل كــل حــال؛ ألن ذلــك يــستدعي جتريــد اللفــظ مــن الــسياق والقــرائن 

                                 
 .  ٨١ شفاء الغليل، ص )١(



 

 

اللفظية واحلالية، وهذا يتناىف مع أبجديات التخاطب، ويؤدي يف كثري من 
 ! مقبول عىل اإلطالقاألحيان إىل أن يكون املعنى الظاهر للفظ غري 

: يف تـشخيص ذلـك عنـدما قـال) هــ٧٩٠ت (وقد أحسن الشاطبي
ملـساق يف داللـة  عىل اإلطالق ال بـد فيـه مـن اعتبـار معنـى اكالم العرب«

 أو ،.. فـالن أسـد: أال تـرى إىل قـوهلم،صـار ضـحكة وهـزءة  وإال،الصيغ
 لـو اعتـرب ،ومـا ال ينحـرص مـن األمثلـة، ... أو جبان الكلب،عظيم الرماد

 فام ظنك بكالم اهللا وكـالم رسـوله ،اللفظ بمجرده مل يكن له معنى معقول
‘« )١(. 

 منـذ عـرص م العلـامءأن من يتتبع كـال: ومما يقوي املسوغ السابق .٤
ً جيـد أن هنـاك أحكامـا كثـرية مل يـسعهم فيهـا إال )٢( إىل وقتنا هـذاالصحابة

القول بتأثري املقصد يف داللـة اللفـظ بتخـصيص ونحـوه، وهـذا يـدل عـىل 
ًمليا عىل جواز ذلـك، ومـا حيـصل بيـنهم مـن خـالف غالبـا مـا إمجاعهم ع  

يكون سـببه تفـاوهتم يف تقـدير املقـصد ومـدى قوتـه يف التـأثري عـىل ظـاهر 
إن «: حيـنام قـال)  هــ٥٠٥ت (وهذا اإلمجاع حكاه الغزايل. اللفظ فحسب

ًمقـول بـه وفاقـا –ص  بـاملعنى املفهـوم مـن الـن–النقصان من املنصوص  ٌ ،
 .)٣(»كالزيادة عليه باملعنى املعقول منه

                                 
 . ٣/١١٥ املوافقات، )١(
 وقد سبق ذكر أمثلة كثرية للصحابة يف معر ض االسـتدالل للطـرفني، كـام سـيأيت ذكـر أمثلـة )٢(

 .  د بيان ثمرة اخلالفأخرى لعلامء املذاهب عن
 .  ٨٣ شفاء الغليل، ص )٣(



 

 

أن تأثري املقصد يف داللة اللفظ إنام هو طريق مـن طـرق التوفيـق  .٥
ًهام، إذ الـشأن يف املقـصد أن يكـون مطابقـا لداللـة اللفـظ، ومقويـا هلـا، بين ً

ًواالختالف بينهام غالبا ما يكون عند التطبيق يف بعض احلاالت العارضة، 
وإذا كان بوسع املجتهد التوفيق بينهام بتأويل اللفـظ بـام حيقـق املقـصد، أو 

قاء داللـة اللفـظ ختصيص اللفظ بإعامل املقصد يف الصورة االستثنائية وإب
ًفيام عداها، فهذا أوىل من اطراح املقصد بالكلية؛ ألن العمل هبـام معـا ولـو 
من وجه دون وجه، أوىل من إعامل أحدمها من كل وجه وإمهال اآلخر من 

 .كل وجه
 

 :نوع اخلالف وثمرته:ًخامسا
 اخلالف يف هذه املسألة خالف معنوي، وليس لفظيا؛ ملا يرتتب عليه 

 فروع فقهية كثرية، لكن القائلني بجواز تـأثري املقـصد يف تـضييق من أثر يف
داللة اللفظ مل يقولوا باجلواز عىل كل حال، وإنام بحـسب مـا يقـوي غلبـة 
الظن لدى املجتهد، وهذا أمر نسبي، قد خيتلف مـن جمتهـد آلخـر، بـل قـد 

 بــاجلواز يف بعــض نيــشرتك يف هــذا الظــن بعــض القــائلني بــاملنع، فيقولــو
 .ر وإن خالفوا يف التسميةالصو

وعىل هذا فاألمثلة التي سيتم ذكرها لكل واحـد منهـا نظـر خـاص، 
فــال يلــزم مــن قــال يف أحــدها بــاملنع أو اجلــواز أن يطــرد قولــه يف املــسائل 

 . األخرى
وانسجاما مع هذا سيتم التنويع يف األمثلـة بـني كافـة املـذاهب، ويف 



 

 

، )١(وفاء بالوعد الذي سـبق بيانـهأبواب الفقه املختلفة، مع احلرص عىل ال
إذا علــم هــذا فمــن ثمــرات . وهـو نقــل نــصوص علــامء املــذاهب أنفـسهم

 :اخلالف يف مدى تأثري املقصد يف داللة اللفظ ما يأيت
حال وجـود سـاتر بـني الرجـال والنـساء يف الـصالة، هـل تبقـى  .١

 األفضلية للنساء يف صفوفهن املتأخرة؟
ُخـري((:  أنه قـال‘ثبت عن النبي  ْ اَ َُـ صفوف الرجـال أوهل َّ َ َُـ ِ ِّ ِ َ ورشهـا ،ُ ُّ َ َ

َآخرها ُ َ وخري صفوف النساء آخرها،ِ ُ َ ِْ ِِ ِّ ُ ُ َُ َ ورشها أوهلا،َ ُ َّ ََ َ ُّ َ(()٢(. 
ًوقد دل لفظ هذا احلديث عـىل ذم صـفوف النـساء املتقدمـة مطلقـا، 
لكـن عنـد التأمــل فيـه يلحـظ أن فيــه إشـارة إىل أن احلكمـة مــن الـذم هــي 
مقابلتهن للرجال؛ وذلك ألن الشأن يف صفوف النساء املتقدمة أن تشارك 

سـتوائهام يف التقـدم، ولكـن العـدول صفوف الرجال املتقدمة يف املدح، ال
ٌعن ذلك وإعطائهن حكم صفوف الرجـال األقـرب إلـيهن دليـل عـىل أن 
املقصد من ذلك هو مقابلتهن للرجال مما جيعلهـن عرضـة للمفاسـد أكثـر 

ولكن إذا انتفت هذه املفاسد بأن وجـد بيـنهام سـاتر مـثال، أو . من غريهن
َّكن وحدهن يف الصالة؛ فهل يبقى الذم؟ َّ 

 بانتفــاء الــذم، وأفــضلية -ً قــديام وحــديثا- أفتــى عــدد مــن العلــامء
. صفوف النساء املتقدمة حينئذ؛ النتفاء املقصد واملعنى واحلكمة من الـذم

                                 
 .  )٢(، هامش ٤٢٩ص )١(
ِتسوية باب أخرجه مسلم بلفظه، كتاب الصالة، )٢( َ ِ ْ ِالـصفوف َ ُ َوإقامتهـا ُّ َِ َ َ ِوفـضل ِ ْ َ ِاألول َ َّ ِفـاألول َ َّ َ َ 

َمنْها  .tمن حديث أيب هريرة . ٤٤٠، ح ١/٣٢٦، ِ



 

 

 :ومن ذلك
ــووي • ــام الن ــه عــىل احلــديث -) هـــ٦٧٦ت (قــول اإلم  يف تعليق
 صـفوف النـساء اللـوايت :أما صفوف النساء فاملراد باحلـديث«: -املذكور 

 ؛يصلني مع الرجال، وأما إذا صلني متميزات ال مع الرجال فهن كالرجال
واملــراد بــرش الــصفوف يف الرجــال . خــري صــفوفهن أوهلــا ورشهــا آخرهــا

 . أقلها ثوابا وفضال وأبعدها من مطلوب الرشع، وخريها بعكسه:اءالنسو
 لبعــدهن مــن ؛ل آخــر صــفوف النــساء احلــارضات مــع الرجــالِّضُــوإنــام ف

خمالطة الرجال ورؤيتهم وتعلـق القلـب هبـم عنـد رؤيـة حركـاهتم وسـامع 
 .)١(»كالمهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك

 يف جوابـه عـن -) هــ١٤٢٠ت( وقول سـامحة الـشيخ ابـن بـاز  •
ــساتر  ــد وجــود ال ــرأة يف املــسجد عن ــشأن صــالة امل  :-فتــوى مــن امــرأة ب

 عىل املعنى الـذي احلديث املذكور صحيح، ولكنه حممول عند أهل العلم«
م وبـني النـساء حائـل، أمـا إذا كـن ، وهـو كـون الرجـال لـيس بيـنهِذكرت

 .)٢(»مستورات عن الرجال فخري صفوفهن أوهلا ورشها آخرها كالرجال
قـد جـاء يف «): هــ١٤٢١ت (وقول العالمة الشيخ ابـن عثيمـني •
 والظـاهر أن هـذا ):خري صفوف النساء آخرها ورشها أوهلا (أن: احلديث
ن النساء إذا كـن يف مكـان منفـرد عـن الرجـال فاألفـضل يف  وأ،ا ليس عام

 ألن احلكمة من كون آخر صفوف النساء ؛حقهن أن يبدأن باألول فاألول
                                 

 .٤/٣٨٠ عىل مسلم،  رشح النووي)١(
 .  ١٢/١٩٧ جمموع فتاوى الشيخ ابن باز، ابن باز، )٢(



 

 

خريها هو البعد عن الرجال، فإذا مل يكن هنـاك رجـال بقـني عـىل األصـل 
 .)١(»وهو أن يكمل الصف األول فاألول

 :لثامنيةحكم االكتفاء يف دفع الزكاة عىل بعض األصناف ا .٢
 فقد جاء يف القرآن الكريم التنصيص عىل مصارف الزكاة يف قوله

à :}  y   x  w  v  u  t  s   r  q
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 أهنا تدل عـىل } à :}sفالذي يظهر من داللة الالم يف قوله 

اة حـق ، وقـد عطـف عليهـا بقيـة األصـناف، ممـا يعنـي أن الزكـ)٣(التمليك
ِّللجميع، فال جيوز للمعني بدفع الزكـاة االكتفـاء بـبعض هـذه األصـناف، 

ولكن املعنى املقـصود مـن رصف الزكـاة هلـم هـو سـد . وتعمد ترك البقية
حاجتهم، فإذا ظهر أن بعضهم أحوج مـن غـريه فهـل هنـاك مـا يمنـع مـن 

 االكتفاء برصفها إليه؛ مراعاة هلذا املقصد؟
ــشكل الفــتاختلفــت آراء العلــامء ــشعبت ب ، )٤( يف هــذه املــسألة وت

                                 

 .   من سورة التوبة) ٦٠(ة رقم  اآلي)٢(
 .٤٧٧، فقرة ١/٣٥٩الربهان، :   انظر)٣(
كـشف :  ورشحـه؛ أصـول البـزدوي٤٧٧، فقرة ١/٣٥٨الربهان، :   انظر من كتب األصول)٤(

؛ املنخول، ١/٣٩٩صفى، ؛ املست٢/١٦٧، ؛ أصول الرسخيس٣/٥٩٣األرسار للبخاري، 
؛ التنقيح ٣/٤٥١؛ البحر املحيط، ١١٥، الفرق ٣/٧؛ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ٢٧٤

 = .٢/٦١التوضيح والتلويح، : ورشحيه



 

 

َولكننـا يف هـذا البحـث األصـويل يف منـأى عـن هـذا التـشعب؛ ألنـه لـيس  ْ َ
املقصود من ذكر األمثلة الفقهية هنا تقرير احلكم الفقهي هلا، وإنام توضيح 

 ومثـل هـذا - الفقهيـة فحـسب املسألة األصولية ومدى تأثريها يف املـسألة
وإذا كنـا معنيـني بتوضـيح . -يقال يف مجيع األمثلة الفقهية يف هذا البحـث 

 هذا املسألة الفقهيـة بمـسألتنا األصـولية، فـإن مـن أحـسن العبـارات صلة
هـل «: التي قـال فيهـا) هـ٥٩٥ت(  التي تفي هبذا الغرض عبارة ابن رشد

صـناف؟ أم جيوز أن ترصف مجيع الصدقة إىل صنف واحـد مـن هـؤالء األ
 هم رشكاء يف الصدقة ال جيوز أن خيص منهم صنف دون صنف؟

يـرصفها يف  مـام أنإىل أنـه جيـوز لإل ، وأبـو حنيفـةفذهب مالـك •
 .صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب احلاجة

صناف الثامنيـة، وز ذلك، بل يقسم عىل األ ال جي :وقال الشافعي •
 .àكام سمى اهللا 

ــى: وســبب اخــتالفهم ــيض معارضــة اللفــظ للمعن ، فــإن اللفــظ يقت
القـسمة بــني مجــيعهم، واملعنــى يقتــيض أن يــؤثر هبــا أهــل احلاجــة، إذ كــان 

إنـام ورد لتمييـز  املقصود به سد اخللة فكأن تعديدهم يف اآلية عنـد هـؤالء
ول أظهر مـن  ال ترشيكهم يف الصدقة، فاأل،لصدقاتاجلنس، أعني أهل ا

  .)١(»جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة املعنى
                                 

ــرص اخلرقــي ورشحــه٧/٦٩األم، :  وانظــر مــن الكتــب األخــرى = ؛ ٤/١٢٧املغنــي، : ؛ خمت
ــا ــة ورشحيه ــدير، : اهلداي ــتح الق ــة وف ــاج ؛  مواهــب ٢/٢٦٥العناي ــل للحطــاب والت اجللي
 .٣/٢٣٦واإلكليل للمواق، 





 

 

 :حكم تغريب املرأة أو العبد إذا زنيا .٣
ذوا عنـى قـد جعـل ((:  أنه قال‘فقد ثبت عن النبي  َخذوا عنى خ َ ُ َُ َ ْ ِّ َِّ ُـَ ُ

ًاهللاَُّ هلن سبيال ِ َ َّ ُ َ البْكر بالبْكر جلد مائة و؛َ ٍَ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍنفى سنةُِ َ َ ُ ْ ٍ والثيب بالثيب جلد مائة ،َ َِ ُ ْ َّ ََّ ِّ ُ ِّ َِ ِ
ُوالرجم َّْ َ(()١(. 

َّوالنفي يف هذا احلديث عام؛ مل يفرق فيـه بـني الـذكر واألنثـى، احلـر 
أن املقصد من التغريـب العقوبـة والزجـر : ولكن مما يرد عىل ذلك. والعبد

والردع، وهذا املقصد قد ال يتحقق يف تغريب املرأة والعبـد، بـل العكـس؛ 
،  حصل منهام حال وجود ذوهيام ومـن حيفظهـام مـن األرشارألن الزنى إذا

! ٍويعينهام عىل أنفسهام؛ فمن باب أوىل حال غربتهام وبعـدمها عـن الرقيـب
وبنـاء عـىل هـذا املعنـى واملقـصد فهـل ... هذا فضال عن املفاسـد األخـرى

 خيرجان من عموم احلديث؟
؛ إذ منهم من متسك بعموم احلـديث، ومـنهم مـن  بني العلامءخالف
 .نظر إىل املعنى

وممن بني أن اخلالف مبني عـىل مراعـاة ظـاهر اللفـظ أو املعنـى ابـن 
رأة والعبـد، ونــص ، فقـد عقــد مـسألتني للمـ)هــ٥٤٣ت( املـالكي العـريب

حــني ؛ املــرأة ال تغــرب خالفــا للــشافعي وغــريه«: كالمــه يف مــسألة املــرأة
 فــإن املــرأة حتتــاج مــن الــصيانة ؛ واملعنــى خيــصه،تعلقــوا بعمــوم احلــديث

واحلفظ والقرص عن اخلروج والتربز اللذين يذهبان بالعفة إىل ما ال حيتاج 

                                 
ِّحد باب أخرجه مسلم بلفظه، كتاب احلدود، )١( َالزن َ  .  ١٦٩٠، ح ٣/١٣١٦ى، ِّ



 

 

 . )١(»إليه الرجل
 حيــث ؛ خالفــا للـشافعي، ال يغـربالعبــد«: وقـال يف مــسألة العبـد

 ألن املقصود من ؛فإن املعنى خيصه : وأيضا،...وخيصه. يقول بعموم اخلرب
 وال يتـصور ؛ إيذاؤه باحليلولة له بينه وبني أهله، واإلهانة لـه:تغريب احلر
 .)٢(»ذلك يف العبد

َّلبس الرجل للحرير إذا كان احلرير مبتذال، والكتان أغـىل حكم  .٤ ً
 : منه

 : لت كثري من النصوص عىل حتريم لبس احلرير للرجال؛ منهافقد د
ُّمن لبس احلرير يف الد(: (‘قول النبي  ِ َ َ َِ ْ ََ ِنيا مل يلبسه يف اآلِْ ُ َ َ َْ ْ َْ َخرةْ ِ(()٣(. 
ْإنـــام يلـــبس احلريـــر يف الـــدنيا مـــن ((: ‘ وقولـــه َ ُ َ ََ َ َ َْ ُّ َِّ ِ ْ ْ ِق لـــه يف الَ خـــالِ ُ َ َ

ِخرةآلا َِ(()٤(. 
نة أو التبـذل، هنا عام يشمل ما إذا كان من ثياب الزي) احلرير(فلفظ 

ولكن يفهم من كون من تنعم هبا يف الدنيا حرم منها يف اآلخرة، ومن كون 
أن املقصد من :  يفهم من ذلك-من يلبسها يف الدنيا ال خالق له يف اآلخرة

                                 
 .  ١/٤٦٣ أحكام القرآن البن العريب،)١(
 .  ١/٤٦٣ أحكام القرآن البن العريب، )٢(
ِكتاب اللباس بلفظه،  أخرجه البخاري)٣( َ ِّ َ ِلبس َ باب،ِ ْ ِاحلرير ُ ِ َ ِوافرتاشـه ْ ِ َ ِ ْ ِللرجـال َ َ ِّ ِوقـدر ِ ْ َ ُجيـوز َمـا َ َُ 

ُمنْه  .  t  بن اخلطابمن حديث عمر. ٥٤٩٦، ح ٥/٢١٩٤، ِ
ِكتاب اللباس بلفظه،  أخرجه البخاري)٤( َ ِّ َ ِلبس َ باب،ِ ْ ِاحلرير ُ ِ َ ِوافرتاشـه ْ ِ َ ِ ْ ِللرجـال َ َ ِّ ِوقـدر ِ ْ َ ُجيـوز َمـا َ َُ 

ُمنْه  .  t  بن اخلطابمن حديث عمر.  ٥٤٩٧، ح ٥/٢١٩٤، ِ



 

 

النهي ما يف لبسها من إظهار كامل الزينة والتنعم، والتفاخر بالنعومـة التـي 
؛ كأن يكون احلرير مـن األقمـشة ال تناسب الرجال، فإذا فات هذا املقصد

 املبتذلة، وأن ما عداه أغىل منه فهل يبقى التحريم؟ 
ممـن تكلــم عــن حكــم ذلــك وربطـه بمــسألة تعــارض داللــة اللفــظ 

ولبس احلريـر، «: ؛ حيث قال)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية شيخ اإلسالمواملعنى
ًحيث كان مبتذال بحيث يكون القطن والكتان أغىل قيمة منه، ويف حتريمه 

لتعارض لفظ الـنص ّإرضار به؛ ألنه أرخص عليهم، وخيرج عىل وجهني؛ 
ً، كالروايتني يف إخراج غري األصناف اخلمسة إذا مل تكن قوتا لذلك ومعناه
 .)١(»البلد

ن الركبان قبـل أن يقـدموا البلـد، ومل يكـن يف ذلـك إذا اشرتى م .٥
 رضر عليهم؛ فهل يبقى هلم اخليار؟

َال تلقـوا اجللـب((:  أنه قال‘جاء عن النبي  َُ ْ َّ َ ََ َفمـن تلقـاه فاشـرتى  .َ ََ ْ َ َّ َ َُ َْ
ِمنه فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار َ َ ُ ُ ِّ ُِ ِْ َ َ َ َِ ُّ َُ َ َ ِ ْ(()٢(. 

فقد دل احلديث عىل إثبات اخليار هلم إذا قدموا السوق، ولـيس فيـه 
ن يفهـم مـن ًتفريق بني ما لو تبني هلم أن يف البيع رضرا علـيهم أوال، ولكـ

إزالـة : تعليق األمر عىل دخوهلم السوق أن املقـصد مـن إثبـات اخليـار هلـم
الرضر عنهم فيام لو كانوا قد باعوا بأقل من سـعر الـسوق، وعـىل هـذا لـو 

                                 
 .١١٣األخبار العلمية من االختيارات الفقهية، ص  )١(
ِ بـاب حتـريم تلقـى اجللـب أخرجه مسلم بلفظه، كتاب البيـوع،)٢( َ ْ ِّ ََ َ ِ ِ ْ مـن . ١٥١٩، ح ٣/١١٥٧، َ

َأبى هريرةث حدي َ َْ ُ ِ َ t  . 



 

 

  فهل يبقى هلم اخليار؟ ً ابتداءانتفى هذا الرضر
ممـن تكلــم عــن حكــم ذلــك وربطـه بمــسألة تعــارض داللــة اللفــظ 

فحيــث ال «: ؛ حيــث قــال) هـــ٧٠٢ت ( دقيــق العيــداحلــافظ ابــن واملعنــى
 وإن مل يكونـوا ؛ بحيث يكونـون عـاملني بالـسعر فـال خيـار؛غرور للركبان

ن اشـرتى  وإ...ن اشرتى منهم بأرخص من الـسعر فلهـم اخليـارإكذلك ف
 :منهم بمثل سعر البلد أو أكثـر ففـي ثبـوت اخليـار هلـم وجهـان للـشافعية

منهم  وهو الغرر والرضر فلم يثبت اخليار، و انتفاء املعنىنظر إىلمنهم من 
 فجرى عـىل ظـاهره ومل ؛ )١( ورد بإثبات اخليار هلمٍنظر إىل لفظ حديثمن 

 .)٢(»يلتفت إىل املعنى
مجلـة مـن املـسائل التـي تـدور ) هـ٧٠٢ت (وقد ذكر ابن دقيق العيد

بني اتباع اللفظ، واعتبار املعنى، كبيع الرجل عىل بيع أخيه، وبيـع احلـارض 
ــادي ــال...للب ــه اإلمجــايل فيهــا فق ــدى رأي ــم أب ــر هــذه واعلــم أن «: ، ث أكث

 ولكن ينبغي أن ينظـر يف .تدور بني اعتبار املعنى واتباع اللفظاألحكام قد 
 ،ا فـال بـأس باتباعـهًا كثـريً فحيث يظهـر ظهـور؛املعنى إىل الظهور واخلفاء

 وحيـث خيفـى وال ، أو تعميمه عـىل قواعـد القياسـني،وختصيص النص به
 .)٣(»ا فاتباع اللفظ أوىل ا قويًيظهر ظهور

 
                                 

 .   وهو احلديث املذكور آنفا)١(
 .  ٦٩٠ إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، ص )٢(
 .٦٩٣ إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، ص )٣(



 

 

 :سبب اخلالف: ًسادسا
 : يمكن تلمس سببههناك خالف بني علامء احلنفية

 ذهبوا إىل منع ختصيص اللفظ إذ سبق أن عرفنا أن أكثر علامء احلنفية
 .)١(ن احلنفية وقالوا باجلوازباملعنى، وخالفهم يف ذلك علامء سمرقند م

عـىل  احلنفيـةه كان من املنتظر أن يتفق علامء أن: ومما يسرتعي االنتباه
 يكون هذا مذهب مجهورهم؛ وذلك –عىل أقل تقدير -القول باجلواز، أو 

 مع رأهيم يف كثري مـن يف هذه املسألة األصولية ال ينسجمألن القول باملنع 
تطهري الثوب من  النجاسة بـسائر املائعـات، كتجويزهم (املسائل الفقهية؛ 

وجتويزهم افتتاح الصالة بغري مع أن النص دل عىل وجوب استعامل املاء، 
ــظ التكبــري ممــا هــو يف معنــاه، وجتــويزهم إخــراج القيمــة يف الزكــاة،  لف

، وجتــويزهم إطعــام نيــةوجتــويزهم قــرص الزكــاة عــىل أحــد األصــناف الثام
مسكني واحد عرش مرات يف كفارة اليمني، وستني مـرة يف كفـارة الظهـار، 

 .)٢(..).وجتويزهم التفاضل يف بيع الرب بالرب إذا كان قليال ال يكال
 أهنـم يراعـون : مـن صـنيعهم يف هـذه املـسائل الفقهيـةيتوقعفالذي 

 فكيف ؛للفظ بهاملعنى واملقصد الذي من أجله رشع احلكم، وخيصصون ا
 !يقولون هنا بمنع ختصيص اللفظ باملعنى؟

ولظهــور هــذا املأخــذ اســتدركه علــيهم خمــالفوهم، وكــان جــواب 
ردوا لـه خترجيـا و  عنه تفصيليا؛ إذ أجابوا عن كل مثال عىل حدة، وأاحلنفية

                                 
 .    وقد سبق توثيق ذلك عند بيان األقوال يف املسألة)١(
 . ٢/١٦٧، أصول الرسخيس:   انظر)٢(



 

 

 . )١( مستقال
يف تشخيص جانب من هذه ) هـ٧٤٠ت (ةوقد أحسن صدر الرشيع

وهـذه املـسألة مـع ... «: املسألة عندما قال يف هناية مناقشته ألحـد األمثلـة
 .)٢(»هذه العبارة من مشكالت كتب أصحابنا

أبعد من هذا واختار فقد ذهب ) هـ٥٣٩ت (أما العالء السمرقندي
رأي مشاخيه من أهل سمرقند، وهو الرأي األصويل املنسجم مع فـروعهم 
ــل بتخــصيص  ــم األص ــة يف حك ــأثري العل ــواز ت ــد ج ــذي يفي ــة، ال الفقهي

 .)٣(ونحوه
وبعـد هـذا االسـتطراد يف تـصوير وجـه االسـتغراب مـن رأي عامـة 

 القول به، تلمس سببنأيت إىل ) النص باملعنىمنع  ختصيص وهو  (احلنفية
 :وسبب خمالفة علامء سمرقند هلم

التزموا بذلك بناء عىل رأهيم يف مـسألة   عامة احلنفيةفالذي يبدوا أن
                                 

،  ؛ أصــول الرسخــيس٥٩٤ ــــ ٣/٥٩١كــشف األرسار، : ، ورشحــهأصــول البــزدوي: انظــر )١(
ــه٢/٥٩؛ التوضــيح والتلــويح، ٢/١٦٧ ــري، : ؛ التحريــر ورشحي ؛ ٣/١٨٥التقريــر والتحب

 .٤/٣١وتيسري التحرير، 
ًتفصيلية حمل نظر يف اجلملة، وليس املقام مناسبا لـرسدها ومناقـشتها، وما ذكروه من أجوبة 

ُولكن يمكن أن يرد عليها اعرتاض إمجـايل، وهـو أن األمثلـة التـي أوردت علـيهم هلـا منـاط 
واحد، فتحتاج إىل جواب إمجايل عن هذا املناط؛ لكي يكون شامال هلا وما كـان مـن جنـسها 

 .د عن أئمتهممن بقية األمثلة التي يمكن أن تر
 .٢/٦٠التلويح،  )٢(
   .٩١٤، ٢/٩١٣ ميزان األصول، : انظر)٣(



 

 

 هل حكم األصل ثابت بالنص أو العلة؟: أصولية أخرى، وهي
 بالنص؛ منعوا تأثري تإن احلكم يف األصل ثاب: ناء عىل قوهلم فيهافب

العلة يف حكم األصل بتخصيص ونحوه، وحرصوا أثرها يف تعدية احلكم 
 فاحلكم عندهم قد ثبت واستقر بالنص، .هبا من األصل إىل الفرع فحسب

واهلدف من النظر يف علة هذا احلكم هو تعديته مـن األصـل إىل الفـرع، ال 
ة النظر يف حكم األصل، ومما يؤكد أن الغرض من التعليل هو تعديـة إعاد

ــل بالعلــة القــارصة؛ الســتغناء حكــم : احلكــم هبــا فحــسب مــنعهم التعلي
 .األصل عنها، فال فائدة منها حينئذ

إن حكـم األصـل ثابـت بالعلـة، : وقد خالفهم علامء سمرقد وقالوا
ــأث ــع هــذا مل جيــدوا غــضاضة يف جتــويزهم لت ري العلــة يف األصــل ًومتــشيا م

، ومثــل هـــذا يقــال يف جتــويزهم التعليــل بالعلـــة )١(بتخــصيص ونحــوه
 .)٢(القارصة

 
~ ~ ~ 

                                 
ــالنص أو العلــة؟(انظــر يف مــسألة  )١( ــل، ص ): هــل حكــم األصــل ثابــت ب ؛ ٥٣٧شــفاء الغلي

؛ خمتـرص ابـن ٣/٢٧٠؛ اإلحكام لآلمدي، ٢/٩٠٤؛ ميزان األصول، ٢/٣٤٦املستصفى، 
؛ ٣/٢٩٤؛ التحريـر وتيـسريه، ٥/١٠٤؛ البحر املحـيط، ٢/٢٣٢ ورشح العضد، باحلاج

؛ نـرش ٢/٢٩٣فـواتح الرمحـوت، : ؛ مسلم الثبـوت ورشحـه٤/١٠٢رشح الكوكب املنري، 
 .٢/١٢٤البنود، 

 .  ٢/٩٠٤ميزان األصول، :  انظر)٢(



 

 

 

 



 

 

 





















 



 

 

 

 



 

 




 
ثبت للمقاصـد الـرشعية هـي ذاهتـا صـفات صفات املجتهد امل: ًأوال

املجتهد املثبت لألحكام الرشعية، وخطورة إثبـات املقـصد مـن غـري أهلـه 
 :كخطورة إثبات احلكم من غري أهله

ٌإثبات مقصد ٍ رشعي ما رضب من أرضب االجتهاد  ٍّ ٍ  )١(–  يف اجلملة–ُ
 كإثبات حكم رشعي ما، إذ كل منهام مضاف إىل الشارع، فال يـسوغان إال

ًبمستند يصحح نـسبتهام إىل الـشارع، وهـذا املـستند قـد ال يكـون رصحيـا، 
ًفيحتاج يف البحث عنه إىل اجتهاد، كام أنه قد يكون رصحيا ولكـن يعـرض 

ٍله ما جيعل األمر مشكال، فال يدفع اإلشكال إال باجتهاد ُ ً. 
ًوهذا االجتهاد ال يكون معتربا إال إذا كان صادرا من أهلـه، وكونـه  ً

هـو بـذل «: ا من أهله جزء من ماهية االجتهاد؛ هلذا جـاء يف تعريفـهًصادر
 .)٢(»َّالوسع يف إدراك حكم رشعي بطريق االستنباط ممن هو أهله

                                 
ت لألحكـام رشوط املجتهد املثبت للمقاصد الرشعية هـي ذاهتـا رشوط املجتهـد املثبـ وكون )١(

، ١/١٠حجـة اهللا البالغـة للـدهلوي، : ؛ انظـرعلامء هذا الفنعدد من ما قرره هو الرشعية، 
وسيأيت نقـل كالمهـم عنـد . ١٣٨؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص٣١٤، ٢٠

 . احلديث عن الضابط األول من املطلب التايل
ًر ـــ قريبـا مـن هـذا التعريـف ولكـن ؛ وانظ٤٤٨أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص) ٢(

:  ؛ وانظـر يف التـرصيح بالقيـد األخـري إىل٦/١٩٧البحـر املحـيط، : بدون القيد األخري ــ إىل
ــصفى،  ــ٢/٣٥٠املست ــن احلاج ــرص اب ــسؤول، : ب ورشحــه؛ خمت ــة امل  =؛ إرشــاد ٤/٢٤٣حتف



 

 

وبناء عىل القيد األخري فإن االجتهاد لو صدر من غـري أهلـه ال يعـد 
ًاجتهادا اصـطالحا حتـى لـو كـان صـوابا، ويف هـذا قـال اإلمـام الـشافعي ً ً 

كانـت موافقتـه : ومن تكلف ما جهـل ومـا مل تثبتـه معرفتـه«): هـ٢٠٤ت(
 ، -واهللا أعلـم -غـري حممـودة : - إن وافقه من حيث ال يعرفه -للصواب 

 اخلطـأ وكان بخطئه غري معذور، إذا ما نطق فيام ال حييط علمه بالفرق بـني
 .)١(»والصواب فيه

ًومما يدل عىل أن االجتهاد من غـري أهلـه ال يكـون مقبـوال حتـى لـو  َّ
 :كان عنده نوع علم

ِعـن جـابَّحديث صاحب الشجة؛ ف .١ َ خرجنـا يف سـفر: قـالt ٍرَ َ ََ ْ ٍَ، 
ُفأصاب رج َ ََ َ ٌ منا حجرًالَ َ َ َّ ِ فشجه يف رأسه،ِ ِ ْ َ ُ َّ َ َّ ثم ا،َ َحتلمُ َ َ ُ فسأل أصحابه فقال؛ْ َ َ ْ َ َ ََ َ: 

ِهل جتدون يل رخصة يف التيمم ً َُّ َُ ََّ ُْ ِ ُ فقالوا ما نجـد لـك رخـصة وأنـت تقـدر ؟َ ُِ ْ ً ُ َ ََ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ِ
ِعـىل املــاء َ فاغتــسل فــامت،َْ َ ََ َ ََ َ فلــام قــدمنا عــىل النبــي ،ْ ْ ِ َ أخــرب بــذلك فقــال‘َ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ: 

ْقتلوه قتلهم اهللا(( ُ َُ َ ُ ََ ُ أال سألوا،َ َ ُ إذ مل يعلمواَ َ ْْ َ ُ فـإنام شـفاء العـي الـسؤال،ِ ْ َ ََ ُّ ِّ ُ َِ ِ َّ  إنـام  ،ِ
َكــان يْكفيــه أن يتــيمم ويعــرص أو يعــصب  ْ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِ َّ َ ْ َشــك موســى -َ ُ َّ ِعــىل جرحــه  - َ ِ ْ ُ

ًخرقة َ ْ َ ثم يمسح عليها،ِ ََ ْ َّ ِ ويغسل سائر جسده،ُ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ(()٢(. 
                                 

 .٢/٢٩٦الفحول،  =
 .٥٣الرسالة، ص) ١(
ِ كتـاب الطهـارة بلفظه، داودخرجه أبوأ) ٢( َِ َ َّ ُبـاب يف املجـروح يتـيمم، ،َ َّ َُ َ ْ ََ ِ  البيهقـي؛ و٣٣٦، ح ١/٢٣٩ َْ

الكربى، من طريق أيب داود، كتاب الطهارة، باب اجلرح إذا كان يف بعض جسده  بلفظه يف السنن
ارقطني بلفظه، باب جواز التيمم لصاحب اجلراح مع اسـتعامل املـاء، ؛ والد١/٢٢٧دون بعض، 

 =  .ù  بن عبد اهللامجيعهم من حديث جابر. ١/١٨٩وتعصيب اجلرح، 



 

 

ُمـا نجـد لـك رخـصة وأنـت تقـدر عـىل «: فيلحظ أهنم أفتوه بقوهلم ُِ ْ ًَ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ِ
ِاملاء  à :} ¹، وهذا احلكم ذاته مـستفاد مـن مفهـوم الـرشط مـن قولـه »َْ

¾  ½  ¼   »  º{)ومع ذلـك مل يقبـل مـنهم الرسـول )١ ،
ٍهنا بغري علم، إذ انطلقت من االكتفاء بالنظر إىل دليل واحد  فتواهم؛ أل‘ ٍ

دون النظر فيام يمكن أن يعرض له من عوارض قد ترصف االستدالل بـه 
إىل غريه، ولو وزنوا االستدالل به بميزان مقاصد الرشيعة لـرصفتهم عنـه 
إىل غريه؛ إذ من مقاصد الرشيعة حفظ النفس، وعدم إلقاء اإلنسان بنفسه 

 التهلكة، والتيسري ورفع احلرج، وقد دلت أدلة أخرى عـىل االعتيـاض إىل
، ...عن غسل العضو إىل التيمم واملسح عىل ما يغطيه مـن خرقـة ونحوهـا

 .َّمنها حديث صاحب الشجة املذكور
ٍّ عـن عـيل ما جـاء .٢ ِ َ َْtقـال َ ُّبعـث النبـي: َ ِ َّ َ َ ًرسيـة ‘ َ َّ ِ ْ وأمـر علـيهم ،َ َ َِّ ْ ََ َ َ

                                 
 عـن ءمل يروه عن عطا:... قال أبو بكر«:  ــ١/١٩٠وقال الدارقطني بعد روايته للحديث ــ  =

 .»وليس بالقوي.  بن خريق غري الزبريجابر
 ‘البـاب عـن النبـي ومل يثبت يف هذا «:  ــ٢/٤١  ــ يف معرفة السنن واآلثار، وقال البيهقي

 بــن أيب ربــاح، مــع االخــتالف يف إســناده ومتنــه، وأصــح مــا روي فيــه حــديث عطــاء. يشء
 .» يف كتاب السننوالذي أخرجه أبو داود

يه تعليقا مطـوال، صـدره بروايـة أيب داود، ــ وعلق عل٥/٢٤٩ــ ) البدر املنري(وقد أورده صاحب 
ٌوهذا إسنَاد«: وقال عقبها َْ ِ َ َ كل رجاله ثقاتَ ِ َ ـ ) تلخيص احلبري(؛ وانظر خمترص ذلك يف »ِ  .١/١٤٧ـ

 حسن دون قوله إنام «:   ــ٣٣٦، ح ١/١٠١ يف صحيح سنن أيب داود ــ  كام قال عنه األلباين
 .»كان يكفيه

 . من سورة النساء)٤٣( من اآلية رقم )١(



 

 

ُرج ْ من اًالَ ِصارْنألِ ُ وأمرهم أن يطيعوه،َ ُ ُ َِ ْ َ َْ َ َ فغضب علـيهم وقـال،َُ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ ْ ألـيس قـد :َ َ ََ ْ َ
َّأمر الن َ َ ُّبي َ وين ‘ِ ِأن تطيع ُـ ِ ُ ْ َ قـالوا بـىل؟َ َ ُ َ قـال.َ ْ قـد عزمـت علـيُكم ملـا مجعـتم :َ ْ ُْ ْْ َْ َ َ ُ َ َََ َ َ

َحطبا وأوقدتم نارا ثم دخلـتم فيهـا َ ْ َ ً َِ ْ َّ ً ُْ َ ُ ْْ ُ َ ََ وا حطبـا.َ ً فجمع َ ُـ ََ ُ فأوقـدوا،ََ َ َْ ُّ فلـام مهـوا ،َ ََّ َ َ
ٍبالدخول فقام ينظر بعضهم إىل بعـض ْ َ ُ ْ َ ََ ِ ْ ُ َُ ُ َ َْ ِ ُ ُّ َ قـال،ِ ْ بعـضهمَ ُ ْ َّ إنـام تبعنـا النبـي :َُ َِ َِّ َ ْ َ َّ ِ‘ 

َّفــرارا مــن النــار ْ ِ ًِ َ أفنــدخلها؛َِ ُ َُ ْ َ م كــذلك إذ مخــدت النــار!؟َ ُ فبيــنام ه ْ ََّ َْ ََ َ َْ َ َِ َ ِ ُــ ْ َ وســَكن ،َ ََ
ُغضبه ُ َ ِّ فـذكر للنبـي ،َ َِ َّ ِ ِ ُ َفقـال ‘َ َ وا منهـا أبـدا((: َ ًلـو دخلوهـا مـا خرج َ َ ُـ َ َْ ْ ِ َ ََ ََ ُ َ إنـام ،َ َّ ِ

ُالطاعة  ِيف املعروفََّ ُ ْ َْ ِ(()١(. 
 أعملـوا املقاصـد الـرشعية يف فهـم النـصوص، y فهؤالء الصحابة

ووجدوا أن من أهـم مقاصـدها درء املفاسـد، ويف مقدمـة املفاسـد دخـول 
. الطاعـة املطلقـة:  مـن األمـر بالطاعـة‘النار، وال يمكن أن يقصد النبي 

 .ادهم لو استجابوا األمرُولوضوح هذا األمر وجالئه مل يكن ليقبل اجته
َالقضاة ث(: (‘قول النبي  .٣ ُ ُْ ٌثةالَ ِاثنان يف النار، وواحـد يف اجلنـة: َ َِّ َّ ََ ْ ِْ ٌِ َ َ ِ ِ: 

ِرجل عرف احلق فقىض به فهو يف اجلنة، ورجل عرف احلق فلـم يقـض بـه  ِ ِِ ِِ ْ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ْ ٌَ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َّ َّ ََ َ َِ
و يف النـار، و َوجار يف احلْكـم فه َ ُـ َ َِ َّ ِ َِ ِ ُْ َرجل مل يعـرف احلـق فقـىض للنـاس عـىل َ َ َِ َّ َّ ِْ َ َ ْ َ ٌَ َِ ْ َ ُْـ

ِجهل فهو يف النار َّ ِ َ ُ ْ ََ ٍ(()٢(. 

                                 
َكتاب  بلفظه، أخرجه البخاري) ١( ِحكاماألِ َ ِبـاب الـسمع والطاعـة ، ْ َ َّ َ َِ ْ َام مـا مل تَلإلمـَّ ْ َ َ ًكـن معـصيةِ َ ْ ِْ َ ُ ،

َكتاب ؛ ومسلم بنحوه، ٦٧٢٦، ح٦/٢٦١٢ ِمـارةاإلِ َ ِبـاب وجـوب طاعـة األمـراء يف غـري ، َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ِ ُ ُ َ
ِمعصية وحتريمها يف املعصية ِ ٍَ ْ َ َ َ ِْ َِْ ِ ِ ْ َ  .tعيل كالمها من حديث . ١٨٤٠، ح ٣/١٤٦٩، َ

، ٢/٧٧٦، جيتهــد فيــصيب احلــق بــاب احلــاكم،كتــاب األحكــام، بنحــوه هابــن ماجــ أخرجـه )٢(
 =؛ ٣٥٧٣ ، ح٤/٥، خيطــئ القــايضبــاب يفكتــاب األقــضية،  ؛ وأبــو داود بنحــوه،٢٣١٥



 

 

 :فقد دل احلديث عىل أن القضاة ثالثة أصناف
 .صنف جيمع بني العلم واألمانة، فيقيض بام يدين اهللا بأنه احلق •
م أنـه وصنف عنده علـم، ولكنـه فاقـد لألمانـة، فيقـيض بـام يعلـ •

 .خمالف للحق
 .ًوصنف فاقد للعلم أصال، فيقيض عن جهل وختمني •

 بني ما ‘والذي يعنينا هو الصنف الثالث، حيث مل يفرق فيه النبي 
َّلو أصاب القايض بتخمينه احلق أو أخطأه، وحكم عليه بأنه يف النار، فدل 
ٌعىل أنه مؤاخذ حتى لو وافـق احلـق، فيـدخل يف عمـوم املؤاخـذة كـل مـن 

 .  عن جهل وختمنيàلم يف رشع اهللا تك
، )١(»ٍمرتبط بتحليل وحتريم، ومن ثـم جنـة ونـار.. أن االجتهاد« .٤

 إال مـن هـو أهـل لـذلك، وهـم والتحـريمتحليـل بالفال يـسوغ أن يـتكلم 
لـورثتهم وهـم  عليهم السالم يف حياهتم، وبعد وفاهتم يكون ذلك األنبياء
ُإن العلامء ورثة ((: ‘قال .  املجتهدونالعلامء َ َ ْ ََّ َ ََ ُ ِنبياءاألِ َ ِ َّإن  َ،ْ ُنبياء مل يورثوا األِ َِّ ََ ُ َْ ِ ْ

                                 
، ح ٣/٦، القـايض يف  ‘ اهللا رسـول عـن جاء ما باب، األحكام  والرتمذي بنحوه، أبواب =

للحـاكم  à؛ والنسائي يف السنن الكربى بلفظـه، كتـاب القـضاء، ذكـر مـا أعـده اهللا ١٣٢٢
ِإثم  باب؛ والبيهقي بنحوه، كتاب آداب القايض،٥٨٩١، ح ٥/٣٩٧اجلاهل،  ْ ْمـن ِ َأفتـى َ ْ ْأو َ َ 

َقىض ِباجلهل َ ْ َ ْ ُ كتاب ابنحوه،،  واحلاكم؛١٠/١١٦،ِ َ ِحكـام َألِ َ مجـيعهم مـن حـديث . ٤/٩٠، ْ
 .tبريدة 

 .أي يف الباب»  وهذا أصح شىء فيه«: عقب احلديث وقد قال أبو داود
َ هذا«:  ــ٢٤٦٣، ح٤٣٢/ ٢٤ــ ) البدر املنري(وقال يف  ُاحلديث َ ِ ٌصحيح َ َِ «. 
ْوإسنَاده جيد«:  ــ١١٧٠، ح٢/٦٣٧ــ ) املحرر يف احلديث(وقال يف  ِ َ«. 

 .٦١، ص ابن تيميةمعامل وضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم) ١(



 

 

َدينارا و ً َ ً درمهاالِ َْ َإنام  ،ِ َّورَّ َثوا العلمَ ْ ْ ٍ فمن أخذه أخذ بحظ وافر،ُِ ِ َ َ ُ ٍّْ َ َ َِ َ ََ َ َ(()١(. 
كون االجتهاد ال يصح إال من أهله حيقـق مقـصود الـشارع مـن  .٥

 :؛ ومما يدل عىل ذلك)٢(مفتني، ومستفتني: جعل الناس صنفني

                                 
؛ والدارمي بنحوه، املقدمة، باب يف فـضل ٢١٧١٥، ح ٣٦/٤٥أخرجه اإلمام أمحد بنحوه، ) ١(

، كتـاب )دون أن يـذكر أنـه حـديث(؛ والبخـاري بنحـوه، ٣٤٨، ح ١/١٠٤العلم والعـامل، 
؛  وابـن ماجـه بلفظـه، املقدمـة، بـاب فـضل ١/٣٧علم قبـل القـول والعمـل، العلم، باب ال

ه، كتـاب العلـم، بـاب ؛ وأبـو داود بنحـو٢٢٣، ح ١/٨١علـم،  واحلث عـىل طلـب الالعلامء
ء يف  بلفظه، كتاب العلم، باب ما جـارتمذي؛ وال٣٦٤١، ح ٤/٥٧/احلث عىل طلب العلم

؛ وابن حبان يف صحيحه بنحوه، كتاب العلـم، ٢٦٨٢، ح ٤/٤١٤فضل الفقه عىل العبادة، 
. ٨٨، ح١/٢٨٩، ة املـرء الـسنن خمافـة أن يتكـل عليهـا دون احلفـظ هلـاابباب الزجر عن كت

 .tمجيعهم من حديث أيب الدرداء 
ِهذا احلديث صحيح«:   ــ١٧٤٢، ح ١٩/١٦٦ يف البدر املنري ــ وقال عنه ابن امللقن َِ َ َ َ«. 

 .» ورجاله موثقون،رواه البزار«:  ــ١/١٢٦وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ــ 
وابـن حبــان واحلــاكم  والرتمــذي أخرجــه أبـو داود«:  ـــ١/١٦٠وقـال احلــافظ يف الفـتح ــــ 

سـنده، لكـن   وحسنه محزة الكناين، وضعفه باضـطراب يف،مصححا من حديث أيب الدرداء
 فلهذا ال يعد يف تعاليقه، لكن إيراده ؛له شواهد يتقوى هبا، ومل يفصح املصنف بكونه حديثا

يشكل عليهـا عـدم » سنده وضعفه باضطراب يف«: وقوله. »له يف الرتمجة يشعر بأن له أصال
ْإيراد من ضعفه عبـارة قريبـة مـن لفـظ ابـن ) تلميـذ ابـن حجـر (لكـن ورد عنـد الـسخاوي! َ

. »يف سـنده باالضطراب غريهموضعفه «: حجر، وفيها ما يزيل اإلشكال؛ حيث جاء عنده
 صـححه ابـن حبـان«:  ـــ٧٠٣، ح ٣٤٠ـــ ص )  املقاصد احلسنة(ّونص كالم السخاوي يف 

 لكـن لـه ، وضـعفه غـريهم باالضـطراب يف سـنده،ايننـ وحسنه محـزة الك،واحلاكم وغريمها
  .»عرف هبا أن للحديث أصال  له طرق ي: ولذا قال شيخنا؛شواهد يتقوى هبا

 .١/٢٩٠، وحسنه األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان
 .١/٣١٥، القياس عند اإلمام الشافعي: انظر) ٢(



 

 

 . )١( } * +  ,  - . / à :} 0قوله 
 إىل أهل الذكر، وهم أهل القرآن فهذه اآلية رصحية يف تقسيم الناس

ْ، ومن عداهم)٢(والعلم َ. 
 à :} Ã      Â Á À ¿  ¾½  ¼ »   º ¹وقوله 

  Î  Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä
Ï{)٣(. 

ــة ــام : ووجــه الدالل ــشغال ت أن التفقــه يف الــدين حيتــاج إىل بــذل وان
 لتعطلــت أعامهلــم ًبتحـصيله، ولــو كـان ذلــك مطلوبــا مـن مجيــع املـسلمني

ٍاألخرى؛ هلذا جاء التوجيه القرآين بأن توكل هـذه املهمـة لطائفـة مـن كـل  َ ُ
ِّليقومــوا بــالتعلم والتفقــه يف الــدين؛ ليبــرصوا غــريهم بــه، .. فرقــة أو بلــد

: ًويكونوا مرجعا هلم فيه، وال شك أن هذا يستلزم أن يكون الناس صنفني
فتني، كـام أهنـم كــذلك يف بقيـة األعـامل األخـرى؛ كالطــب، مفتـني، ومـست

 ...والزراعة، والصناعة
أن اإلمجاع منعقد عىل أن الذي يؤجر عىل اجتهاده هـو مـن كـان  .٦

حكى ذلك . أهال لالجتهاد، أما من مل يكن كذلك فهو آثم وإن وافق احلق
 يف تعليقــه عــىل احلــديث - ’؛ إذ قــال )هـــ٦٧٦ت (اإلمــام النــووي

                                 
 .من سورة األنبياء) ٧(من اآلية رقم ) ١(
أهـل :  وقـال ابـن عبـاس«: ونص كالمه. ١٢/٣٢٩اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، : انظر) ٢(

 . »، واملعنى متقاربالعلم أهل: الذكر أهل القرآن وقيل
 .من سورة التوبة) ١٢٢(اآلية رقم ) ٣(



 

 

 أمجـع املـسلمون: قـال العلـامء«: -...) فاجتهـدإذا حكم احلاكم: (املشهور
 ؛ فـإن أصـاب فلـه أجـران، للحكمٍ أهلٍ عاملٍعىل أن هذا احلديث يف حاكم

 ويف احلـديث ، وإن أخطأ فله أجـر باجتهـاده،صابتهإأجر باجتهاده وأجر ب
فأما من ليس بأهل للحكم  :قالوا . إذا أراد احلاكم فاجتهد:حمذوف تقديره

 سواء ، آثم وال ينفذ حكمه بل هو، فإن حكم فال أجر له،فال حيل له احلكم
 فهـو ، ليست صادرة عن أصل رشعيية ألن إصابته اتفاق؛وافق احلق أم ال

 وهي مردودة كلهـا وال ،عاص يف مجيع أحكامه سواء وافق الصواب أم ال
 . )١(» من ذلكءيعذر يف يش
ٍقياس اجتهاد من عنده نوع علم ٍ ولكن مل يبلـغ درجـة االجتهـاد  .٧ ُ ْ َ

يف شؤون األطباء؛ فهو أقرب الناس إىل مهنة األطباء عىل كالم الصيدالين 
وأعرف الناس باألدوية، ومع ذلك ال يسمح له أن يـرصف الـدواء بـدون 

ِّوصفة طبية؛ ألنه قد يعرض جسم املريض للخطر بـل إن الطبيـب نفـسه . ُ
ال يسوغ له أن يتكلم يف غري ختصصه، وحتى لو تكلم يف ختصصه وأخطـأ 

فإنــه حياســب عــىل هــذا ...د، أو إمهــال أو تفــريطبتقــصري منــه يف االجتهــا
هذا شأن التعامل مع بدن اإلنسان، فام بالك بدينه الـذي هـو أعـىل . اخلطأ

 !الرضوريات
ًوخلطورة االجتهاد بغري علم وضع األصـوليون لـه رشوطـا دقيقـة، 

ــه ــضبطه وحتــدد أهل ــام أهنــم . ِّت ــانوا – والســيام يف صــدر اإلســالم –ك  ك
ُّيل هذه الرشوط عىل واقع من حيق له االجتهاد، ويعدون َّيتحوطون يف تنـز

                                 
 . ١٢/٢٠٤ عىل صحيح مسلم، رشح النووي)١(



 

 

، وأذنــوا لــه ذلــك مــن أرضب االجتهــاد، فــال يفتــي إال مــن زكــاه العلــامء
 .)١(بذلك

وإذا كان صدور االجتهاد من غـري أهلـه هبـذه اخلطـورة؛ فينبغـي أن 
 ذلـك، والتـشدد يف رشوط االجتهـاد، وتـضييق أن املبالغة يف هتويل: يعلم

دائرته، بحيث تكاد تصل إىل إغالق بـاب االجتهـاد، هـذه املبالغـة ال تقـل 
 .خطورة عن سابقتها

 أن طبيعـة الواقعــة، ومالبـساهتا، وزماهنــا، :والقـول العـدل الوســط
هــي التــي حتــدد رشوط مــن يتــوىل االجتهــاد فيهــا؛ إذ بعــض ... ومكاهنــا

شتهرة وهلا نظائر كثرية، أو أثرها منحـرص يف املـستفتي، أو الوقائع تكون م
ٍأن فيها خصومة وحتتاج إىل نظر متتابع وجلسات متعـددة، ومـن ثـم عـدد  ٍ

ً، أو يكـون زمـان الواقعـة ضـيقا ال يـسع ملزيـد كبري من القضاة املجتهـدين
فهـذه ... ْكـان ممـا ينـدر فيـه املجتهـدون األكفـاءبحث وتأمل، أو يكـون امل

 . الوقائع ونحوها مما يتساهل فيها ما ال يتساهل يف غريها
أنـواع أخـرى مـن الوقـائع؛ كالوقـائع الـشائكة : ويف اجلانب املقابـل

 التي ال يكون هلا نظائر يف السابق، أو يكون أثرها ممتدا إىل رشحية كبرية من 

                                 
ملـسجد للحـديث ليس كل من أحـب أن جيلـس يف او«: مقولة اإلمام مالك: ومن أمثلة ذلك) ١(

 حتى يشاور فيه أهل الصالح والفـضل وأهـل اجلهـة مـن ]هكذا يف املطبوع  [ والفتيا جلس
ا مـن أهـل ً حتـى شـهد يل سـبعون شـيخُ ومـا جلـست.ً فإن رأوه أهال لذلك جلس؛املسجد
: ؛ وانظر١/١٠٢، معرفة أعيان علامء املذهب الديباج املذهب يف . » لذلكٌ أين موضعالعلم

 .١/٢٨٩، شذرات الذهب؛ ٨/٩٦، سري أعالم النبالء



 

 

ا غامـضة عـىل املجتهـد، فيحتـاج يف تـصورها إىل الناس، أو تكون طبيعتهـ
فهـذه ... املختصني بالعلوم ذات الصلة؛ كالطب أو السياسة أو االقتـصاد

الوقائع ونحوها هي التي ينبغي التحرز فيها، والتدقيق يف الرشوط، وربـام 
ال تتحقـق الـرشوط يف فـرد واحـد، وإنــام يف جمموعـة مـن األفـراد، بحيــث 

املجتهد الواحد املـستكمل للـرشوط، وفـق مـا يـسمى ًيقومون مجيعا مقام 
 . واهللا أعلمباالجتهاد اجلامعي، 

وما يقال يف إثبات احلكـم الـرشعي يف هـذين الـصنفني مـن الوقـائع 
 .يقال يف إثبات املقصد الرشعي املؤثر عىل احلكم الرشعي فيهام

ولكن ما هي رشوط املجتهد املثبت للمقاصد؟ هـذا حمـور احلـديث 
 .رص اآليتيف العن

 :رشوط املجتهد املثبت للمقاصد الرشعية: ًثانيا
عناية فائقة؛ إذ ال يكاد خيلو منها ) رشوط املجتهد(أوىل األصوليون 

ٍكتاب من كتبهم، وقد تباينت عباراهتم يف عد الرشوط، بني مقل ومتوسط  ٍّ ِّ
، وقــد يوصــلها )٢( أو ثالثــة)١(ٍومكثــر، فقــد خيتــرصها بعــضهم يف رشطــني

وهـذا االخـتالف يف ... )٥( أو عـرشين)٤( أو سـتة عـرش)٣(إىل ثامنيةبعضهم 
                                 

 .١٧٠/ ٢؛ اإلحكام لآلمدي، ٢/١٠٤٩؛ ميزان األصول، ٢/٣٥٠املستصفى، : انظر مثال) ١(
 .٤/٢٥كشف األرسار، :  ورشحهأصول البزدوي: انظر مثال) ٢(
 .٦/١٩٩البحر املحيط، : ر مثالانظ) ٣(
 .٦/٢٩٧تيسري الوصول إىل منهاج األصول، : انظر مثال) ٤(
 = .٥٩نادية العمري، ص. د. ِاالجتهاد يف اإلسالم لـ أ: انظر مثال) ٥(



 

 

وإلثبات ذلك سيتم اختيـار . العدد ال يعني بالرضورة التباين يف املضمون
 : أهم ما تم الوقوف عليه– يف نظر الباحث –نموذجني، مها 

 عيـــاض. د. الـــرشوط التـــي ذكرهـــا شـــيخنا أ: النمـــوذج األول
 :)١(السلمي

ِّ مزايــا هــذا النمــوذج اتــسام الــرشوط فيــه بالــشمول أهــمومــن 
 :ويمكن تصنيفها إىل ثالثة أصناف. واالختصار، والدقة وقوة االستدالل

 :جتهد وغريه، وهي التي تشمل امل الرشوط العامة:الصنف األول
 à :} Ô Óفغري املسلم ال يقبل اجتهاده؛ لقوله : اإلسالم .١

à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ{)٢(. 
ه عـن نفـسه، فكيـف يقبـل يف : العقل .٢ ُألن املجنـون ال يقبـل قول ُـُ ُ

 !االجتهاد؟
ــوغ .٣ ــه : البل ــم عــن ث(: (‘لقول ــع القل َرف َ َ ْْ ََ ُ ــةَالُِ ٍث ــنهم  ))َ ــر م ، وذك

                                 
؛ الفــصول يف ٥٠٩الرســالة، ص: وللتوســع يف رشوط االجتهــاد عنــد األصــوليني انظــر =

ــع األدلــة، ؛ قوا٥/١٥٩٤؛ العــدة، ٢/٣٦٧األصــول للجــصاص،  ؛ الواضــح يف ٥/٤ط
؛ روضـة ٤/٥٢١نفائس األصول، : ؛ املحصول ورشحه٥/٤٥٦أصول الفقه البن عقيل، 

؛ ٣/٢٥٤اإلهبــاج، : ؛ املنهــاج ورشحــه٤٣٧؛ رشح تنقــيح الفــصول، ص٣/٩٦٠النــاظر، 
، ١١٦، ٤/٧٦، ٣/٧٥؛ املوافقـــات، ٤/١٧٤، ٩٤، ،٥٥، ٥٣، ١/١٩أعـــالم املـــوقعني، 

فــتح الغفـــار، : ؛ التحريـــر ورشحــه٨/٣٨٦٧التحبــري، : حــه؛ التحريــر ورش٢٠٩، ١٦٣
ـــوت ورشحـــه٤/٤٥٩؛ رشح الكوكـــب املنـــري، ٣/٣٨ فـــواتح الرمحـــوت، : ؛ مـــسلم الثب
 .٢/٢٩٧؛ إرشاد الفحول، ٢/٣٦٣

 .٤٥١أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص: انظر) ١(
 .من سورة آل عمران) ١٠٠( اآلية رقم ) ٢(



 

 

َوع(... ِن الصبي حتى حيتلمَ َ َّْ َِّ َ َّ ، وإذا أمن العقوبة مل يـؤمن عليـه الكـذب )١()ِْ

                                 
َرفع القلـم عـن ثـ: (‘ وهو قول النبي )١( َ َ ْْ ََ ُ ائم حتـى يـستيقظ وعـن الـصبي حتـى ؛ٍثالُِ َّ عـن النـَّ َ ََّ َّ ْ َ ْ َ َ ِّْ ِْ َ ََ ِ ِِ

َحيتلم وعن املجنُون حتى يعقل َِْ ِْ َ َ ْ ْ ََّ ََ ََ ِْ.( 
، ح ٦/٦٥٩ بنحوه، كتاب الطالق، ما قالوا يف الرجل يطلـق يف املنـام، أخرجه ابن أيب شيبة

ــاب ٢٤٦٩٤، ح٤١/٢٢٤؛ واإلمــام أمحــد بلفظــه، ١٩٤٧٣ ــدارمي بنحــوه، ومــن كت ؛ وال
ـــالثة،  ــم عــن ث ــع القل ــاب رف ــاب ٢٢١١، ح ٢/٦١٣احلــدود، ب ــن ماجــه بنحــوه، كت ؛ واب

؛ وأبـو داود بنحـوه، ٢٠٤١، ح ١/٦٥٨الطالق، بـاب طـالق املعتــوه والـصغـري والنــائم، 
يف (؛ والنـسائي ٤٣٩٨، ح ٤/٥٥٨،  كتاب احلدود، باب يف املجنون يرسق أو يـصيب حـدا

؛ وابـن ٣٤٣٢، ح٦/٤٦٨، كتاب الطالق، باب مـن ال يقـع طالقـه مـن األزواج، )املجتبى
ّحبان يف صحيحه بنحوه، كتاب اإليامن، ذكر األخبار عن العلة التي مـن أجلهـا إذا عـدمت 

 ؛ والبيهقــي بنحــوه،١٤٢، ح١/٣٥٥رفعــت األقــالم عــن النــاس يف كـــتبة الــيشء علــيهم، 
؛ واحلــاكم يف املــستدرك بنحــوه، كـــتاب ٦/٨٤كتــاب اإلقــرار، بــاب مــن ال جيــوز إقــراره، 

 .٢/٥٩البـيوع، 
 . ‘ عن النبي  ~ من حديث عائشة: مجيعهم

ً موقوفـا عليــه، وذلــك يف كتـاب الطــالق، بــاب t عــيل ً معلقـا عــنكـام أخرجــه البخــاري
، وقـد ذكـره احلـافظ يف فـتح ٥/٢٠١٩الطالق يف اإلغـالق والكـره والـسكران واملجنـون، 

ً؛ كام رواه الرتمذي موصوال عـن ٤/٤٥٧؛ ويف تغليق التعليق، ٩/٣٠٥الباري من وصله، 
، )١٤٢٣، ح ٤/٩٣ّوذلك يف كتاب احلدود، باب ما جـاء فـيمن ال جيـب عليـه احلـد، ( عيل

ٌحديث عيل حديث حسن غريـب مـن هـذا : قال أبو عيسى. ويف الباب عن عائشة«: ثم قال
 .»والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم... الوجه، 

َوأيضا عندما ذكر احلاكم حديث عائـشة ُ هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط مـسلم ومل «:  قـالً
 .»ّخيرجاه

؛ واأللبـاين يف ٨/١٤والنـووي يف شــرح مـسلم، ؛ ٨/٣٥ يف املحـىل، ّكام صححه ابـن حـزم
 .٢/٤إرواء الغليل، 



 

 

وألن الشارع إنام علـق التكليـف بـالبلوغ؛ ألنـه مظنـة لنـضج . [والتساهل
ـــواب  ـــشعار الث ـــه، واست ـــم اخلطـــاب وامتثال ـــه عـــىل فه ـــل، وقدرت العق

 القـدرة عـىل اسـتنتاج احلكـم واالجتهـاد يف: ٍ، فمن بـاب أوىل...والعقاب
 ].إدراكه

وهـي .  الـرشوط اخلاصـة بتأهيـل املجتهـد لالجتهـاد:الصنف الثاين
 : ستة

معرفة اآليات واألحاديث الدالة عىل األحكام بطريق الـنص أو  .٤
 .الظاهر، ومعرفة ما يصح من تلك األحاديث، وما ال يصح

أن مـن اجتهـد قبـل حتـصيله فقـد : والدليل عىل اشرتاط هـذا القـدر
 .ً يف الكتاب أو السنة، فيكون اجتهاده باطالَخيالف املنصوص عليه

  è أن الصحابة: والدليل عىل عدم اشرتاط ما زاد عىل ذلك القدر
ــارشة يف  ــع عــدم استحــضار بعــض الــدالالت غــري املب كــانوا جيتهــدون م

ً واقعا من غري أهلـه، النصوص، كاإلشارة أو االلتزام، ومل يكن اجتهادهم
ً وملا عرف عنهم أهنم يعذرون املخطئ إذا مل يكن الدليل ظاهرا قويا، وألنه 
لو اشرتط اإلحاطة بكـل مـا يف النـصوص مـن املعـاين مـا متكـن أحـد مـن 

 . االجتهاد
ويكفــي أن يعلــم أن : معرفــة الناســخ واملنــسوخ مــن األحكــام .٥

ّ مل يعلم به ألدى ذلك للعمل ًالدليل الذي استدل به ليس منسوخا؛ ألنه لو
 .بحكم منسوخ

ألن خمالفة اإلمجاع حمرمة : معرفة مواطن اإلمجاع حتى ال خيالفها .٦



 

 

ُويكفي أن يعلم أن املسألة التي ينظر فيهـا ليـست مـن مـسائل . ومرفوضة
 .اإلمجاع، أو ينبني حكمها عىل مسألة جممع عليها

ــرشعي،  .٧ ــة الطــرق املوصــلة إىل احلكــم ال ــة أن يعــرف بقي وكيفي
ـــصالح، : االســـتدالل هبـــا ـــصحاب، واالست ـــاس، واالست ـــرف القي فيع

؛ ألن النصوص واإلمجاع غري حميطة ...واألعراف يف األحكام املبنية عليها
بشكل مبارش، فيجب أن يعرف ما انبثق عن هذه األدلة مـن [بكل الوقائع 

ة ٍأدلة أخرى، بحيث يستفاد احلكم منها بطريق مبـارش ومـن األدلـة النقليـ
 ].ٍبطريق غري مبارش

ألن الكتـاب والـسنة بلغـة : ًأن يكون عارفـا بـدالالت األلفـاظ .٨
ــاب العــرب ، ومــن ال يعــرف لغــة العــرب ال يمكــن أن يفهــم مــا يف الكت
 .والسنة
ًأن يكون عارفا بمراتب األدلة، وطـرق اجلمـع والرتجـيح بينهـا  .٩

ً ألن املجتهــد كثــريا مــا تتعــارض األدلــة عنــده يف بعــض :عنــد التعــارض
مواضع االجتهاد، وإن مل تكن عنده درايـة بطـرق درء التعـارض سـيحتار 

  .ويتوقف
 :  الرشط اخلاص بقبول االجتهاد:الصنف الثالث

ألن العدالة رشط بدهي لقبول أي خرب، فام بالك إذ : [العدالة .١٠
 .)١(!]àكان هذا اخلرب عن حكم اهللا 

                                 
، مـع ٤٥٤ ــ  ٤٥١أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص: انظر يف الرشوط العرشة إىل) ١(

ــادة وضــعت بــني  ــأن الزي ــام ب ــارات، عل ــض العب ــسري يف بع ــرصف ي ــادة أو ت ُاختــصار أو زي ً= 



 

 

 :)هـ٧٩٠ت (الرشوط التي ذكرها اإلمام الشاطبي: نموذج الثاينال
 :حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني إنام«: ’ ونص كالمه

 . فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا:أحدمها
 .)١(»من االستنباط بناء عىل فهمه فيها التمكن :والثاين

ٍ مـن تعليـق وعند التأمل يف هـذين الوصـفني، وفـيام ذكـره الـشاطبي
ْيلحـظ مـدى دقتـه وبعـد نظـره : علـيهام وقبـل توجيـه ذلـك يناسـب . ’ُ

 :ن هذين الوصفنيمعرفة مراده م
ا فهم عن ًفإذا بلغ اإلنسان مبلغ«: فمام قاله يف تفسري الوصف األول

 مـن ٍ ويف كـل بـاب، مـن مـسائل الـرشيعةٍالشارع فيه قصده يف كـل مـسألة
 ‘زله منزلة اخلليفـة للنبـي ـ هو السبب يف تنٌ فقد حصل له وصف،أبواهبا

 .)٢(»يف التعليم والفتيا واحلكم بام أراه اهللا
 ، فهو كاخلادم لألول:وأما الثاين«: ا قاله يف تفسري الوصف الثاينومم

فإن التمكن من ذلك إنام هو بواسطة معارف حمتاج إليها يف فهـم الـرشيعة 
 لكـن ال . ويف اسـتنباط األحكـام ثانيـا،ا لـألولً ومن هنا كـان خادمـً،أوال

إنـام كـان  و،اً ثانيـاًرشطـ ه فلذلك جعلـ، الفهم إال يف االستنباطثمرةتظهر 
 .)٣(» ألنه املقصود والثاين وسيلة؛ يف بلوغ هذه املرتبةالسبباألول هو 

                                 
 .معقوفتني =
 .٤/٧٦املوافقات، ) ١(
 .٤/٧٧وافقات، امل) ٢(
 .٤/٧٧ املوافقات، )٣(



 

 

َّومن خالل هذه النقول الثالثة يتضح أن املعول عليه أصالة يف كون 
ــاد ــسان أهــال لالجته ــة : ًاإلن ــشارع عــىل وجــه اجلمل هــو فهــم مقــصد ال

ة، وفهم والتفصيل؛ فإذا فهم مراد الشارع يف كل مسألة من مسائل الرشيع
ٍما تتجه إليه أحكامه فيها ويف أبواب الرشيعة من حَكم ومقاصـد خاصـة،  َِ ٍ

ٍ، بحيث يطمئن بأن مـا يـستنبطه مـن أحكـام وفهم مقاصد الرشيعة العامة
ًصـار أهـال لالجتهـاد، :  منسجم انسجاما تاما مع هـذه املقاصـد املتدرجـة

 .ال فالومن 
 ولكن كيف يصل إىل فهم مقاصد الشارع؟

هنا يأيت الوصف الثاين الذي هو يف الواقـع خـادم لـألول، ووسـيلة 
ولتحقيق هذا الوصف يـأيت تفعيـل الـرشوط التفـصيلية التـي يـذكرها . له

فــإن «: بقولــه) هـــ٧٩٠ت (األصــوليون، وهــي مــا أشــار إليهــا الــشاطبي
  حمتـاج إليهـا يف فهـم الـرشيعةمعـارفالتمكن من ذلـك إنـام هـو بواسـطة 

أن الــتمكن مــن : واملعنــى. )١(»...ً، ويف اســتنباط األحكــام ثانيــا...ًأوال
االستنباط إنام هو بواسطة معارف حمتاج إليها يف فهم الرشيعة ومقاصدها 

 .ً، ومن ثم استنباط األحكام ثانياًأوال
وهـو فهـم مقاصـد :  لالجتهاد، بحيث ال حيصل إال بـهسببفعندنا 

 .الرشيعة عىل كامهلا
 .وهي التمكن من االستنباط يف ضوء فهم املقاصد:  لذلكوثمرة

وهي تعلم املعارف املوصلة إىل فهم املقاصد، ومن ثـم :  هلامووسيلة
                                 

 .٤/٧٧ املوافقات، )١(



 

 

هم هذه املقاصد، ويف مقدمة هذه املعارف التمكن من االستنباط يف ضوء ف
 . علم اللغة العربية-  يف نظر الشاطبي-

 يف الرتكيـز عـىل ومن خالل هذا العرض نـدرك بعـد نظـر الـشاطبي
فهم مقاصد الرشيعة، وجعله هو الرشط الرئيس؛ ألن ما عداه من رشوط 

 كاإلحاطة بمدارك األحكام ومعرفة مواضع اإلمجاع والناسـخ -تفصيلية 
 إنام هي خادمة لـه ووسـيلة إليـه، ومـن -... واملنسوخ، ودالالت األلفاظ

. الوسائل قـد ختتلـف مـن إنـسان آلخـر، ومـن مـسألة ألخـرىاملعلوم أن 
 الشامل ملـراده مـن لفظـه، ومقـصده -ويعضد هذا أن فهم مقصد الشارع 

 تــسعى مجيــع العلــوم الــذييمثــل اهلــدف املــشرتك : -مــن تــرشيع احلكــم 
 .)١(َّالرشعية للوصول إليه، فصار هو املعول عليه

ًوهــي أن كثــريا مــن :  بعبــارة أخــرىويمكــن إبــراز صــنيع الــشاطبي
 ال حتقق اهلدف املرجـو – عىل أمهيتها –الرشوط التي يذكرها األصوليون 

منها، وهو حتديد من يسوغ له االجتهاد، فهـي تفيـد يف أن انتفـاء أي رشط 
فاء االجتهاد، لكن يف اجلانـب املقابـل قـد جتتمـع هـذه منها يرتتب عليه انت

الــرشوط يف شــخص مــا؛ بــأن حيــيط بمــدارك األحكــام، ويعــرف الناســخ 
ــك... واملنــسوخ، ودالالت األلفــاظ سن اقتنــاص احلكــم : ومــع ذل َال حي ــ ُ

وهذه طبيعـة الـرشط، فهـو يـؤثر إذا مل يوجـد، إذ يرتتـب . املناسب للنازلة
ــه عــدم وجــود املــرشوط، أ ــة وجــود الــرشطعلي ــا يف حال فقــد يوجــد : م

                                 
 .وقد سبق توضيح ذلك يف التمهيد هلذا الباب) ١(



 

 

 .)١(املرشوط، وقد ال يوجد
، وهو هنا فهم )٢(أما الذي يؤثر يف حالة الوجود والعدم فهو السبب

 .)٣(مقاصد الرشيعة عىل كامهلا
 :إشكال وجوابه

ً إن جعل فهم املقاصد رشطا لالجتهاد، وجعل بلوغ رتبة :اإلشكال
ِاالجتهاد رشطا إلثبات املقاصد قد ير ُد عليه إشكال، وهو أن ذلك يـؤدي َ

ًأن اإلنسان ال يكون جمتهدا إال بفهـم مقاصـد : إىل الدور املمنوع؛ إذ مفاده
 !ًالشارع، وال يفهم مقاصد الشارع إال إذا كان جمتهدا

                                 
 .١/٦٢أنوار الربوق يف أنواء الفروق، : انظر) ١(
 .١/٦٢أنوار الربوق يف أنواء الفروق، : انظر) ٢(
ت ألفـاظ الـشارع ومقـصده  املراد باملقاصد هنـا معناهـا الـشامل لـدالالحيسن التنبيه عىل أن) ٣(

  ـــ اآلنـف الـذكر ـــ ً؛ وفقـا لتفـسري الـشاطبيا مقاصد األحكام اجلزئية والكليـةًمنها، وأيض
 .لرشط فهم املقاصد

إسـامعيل : َّرشعية ممـن تبنـاه مـن املعـارصينوإدخال دالالت األلفاظ يف حقيقـة املقاصـد الـ
الغايـات املـصلحية املقـصودة مـن األحكـام، واملعـاين «: ّاحلسني؛ حيث عرف املقاصد بأهنا

 . ١١٩، صنظرية املقاصد عند  اإلمام ابن عاشور. »املقصودة من اخلطاب
 املقاصـد اجلزئيـة والكليـة دون دالالت األلفـاظ، فـإن ُأما إذا أريد هبا املعنى املـشهور، وهـو

َ، ومن أشهر من بني أوجه حاجة املجتهد إىل املقاصد هبذا املعنى أيضا ال غنى للمجتهد عنها َْ َّ
، ثـم  االجتهـاد مخـسة)وأحـوال( أنحـاء ، إذ ذكـر أن)هـ١٣٩٤ت (هذه املقاصد ابن عاشور

مقاصد الرشيعة اإلسـالمية البـن : فانظر. ه حاجة املجتهد إىل املقاصد يف كل منحىَّبني وج
 وذكر أنه  والشاطبيوقد استفاد الشيخ عبد اهللا بن بيه مما ذكره ابن عاشور. ٤٠عاشور، ص

ًيستنجد باملقاصد يف ثالثني منحى  .  ٣٦٠أمايل الدالالت، ص:  من مسائل األصول؛ فانظرُ



 

 

 :اجلواب
 :إن حقيقة املقاصد فيهام خمتلفة: يمكن أن جياب عىل ذلك بأن يقال

ٌإذ املقاصـــد التـــي فهمهـــا رشط ل • ََ جممـــوع : الجتهـــاد املـــراد هبـــاُْ
املقاصــد، ولــيس مجيعهــا عــىل التفــصيل؛ وإال صــار هــذا الــرشط متعــذر 

 .احلصول
املقاصد : ًأما املقاصد التي يشرتط يف مثبتها أن يكون جمتهدا فهي •

ًالتي حتتاج إىل اجتهاد، ويراد استنباطها ابتداء باالستقراء ونحوه، أو حتتاج إىل 
: هلـذا جـاء يف صـدر هـذا املطلـب.  أهـل االجتهـادتأكيدها وتقريرها من قبل

 .»– يف اجلملة – من أرضب االجتهاد ٌ ما رضبٍّ رشعيٍ مقصدُإثبات«
ٍتهاد؛ فقد ٍولكون طائفة كبرية من املقاصد حتتاج يف إثباهتا إىل تأمل واج

عـىل الباحـث يف مقاصـد «: عـىل ذلـك فقـال) هــ١٣٩٤ت (نبه ابـن عاشـور
ــاه  ــل، وجييــد التثبــت يف إثبــات مقــصد رشعــي، وإي ــل التأم الــرشيعة أن يطي

أمر تتفرع   رشعي كيل أو جزئيٍوالتساهل والترسع يف ذلك؛ ألن تعيني مقصد
 .)١(» يف االستنباط، ففي اخلطأ فيه خطر عظيمعنه أدلة وأحكام كثرية

ً تأكيدا عىل حاجـة املجتهـد  من أكثر العلامءوال خيفى أن ابن عاشور
 .)٣(، كام أنه من أشهرهم يف استنباط املقاصد اخلاصة املتنوعة)٢(إىل املقاصد

 

                                 
 .١٣٨مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ١(
 ٣١٤، ٣١٣، ٢٤٥، ٦٦، ٤١مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص:  انظر)٢(
 . ٥٥٣ ــ  ٣٩٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، مجيع القسم الثالث، ص:  انظر)٣(



 

 







ــا ضــوابط  ــق فيه ــد أن تتحق ــسب إىل الــرشيعة الب املقاصــد التــي تن
 :تصحح هذه النسبة، وهذه الضوابط يمكن إمجاهلا يف أربعة ضوابط

ُأن يكون املثبت هلا من أهل االجتهاد: الضابط األول ِ ْ. 
 .ٍأن تثبت بطريق صحيح: الضابط الثاين

 .هلاملقاصد الكلية الصفة الضابطة يف ا أن تتحقق :لثالثالضابط ا
َأن ال تعارض ما هو أوىل منها: الضابط الرابع ِ ُ. 

 :وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت
 .ُأن يكون املثبت هلا من أهل االجتهاد: الضابط األول

ِهــذا الــضابط ألمهيتــه أفــرد لــه املطلــب الــسابق َوأحــسب أنــه مــن . ُ
 تغني عن الضوابط األخـرى؛ ألن مـن حتققـت فيـه األمهية بمكان لدرجة

رشوط االجتهاد يعلم ضوابط املقاصد؛ فلـن خيـوض يف املقاصـد إال بعـد 
ولكن لكثرة اخلوض يف املقاصد مـن غـري . التأكد من حتقق مجيع الضوابط

ــدعوى  ــارهم، ب ــسويق أفك ــنهم هلــا يف ت ــري م ــف كث املتخصــصني، وتوظي
دعــت :  بعــض النــاس هبــذا الطــرح وتــأثرد الــرشيعة،انــدراجها يف مقاصــ

 . احلاجة إىل إبراز ضوابط املقاصد
ويف اجلانب املقابل ينبغـي أن يعلـم أن ذلـك ال يعنـي تـضييق دائـرة 

؛ إذ املقاصد املقاصد، وحكر احلديث عنها واالستفادة منها عىل املجتهدين



 

 

لوضوح والتنوع ما جيعل االسـتفادة منهـا متاحـة ألي فيها من السهولة وا
 :)١(إنسان بحدود حاجاته وإمكاناته

ـــففبهـــا يفهـــم  • ـــع التكـــاليف الـــرشعية وضـــعت املكل  أن مجي
ًملصلحته، وبمعرفتها يتحـرى أن يكـون قـصده مـن العمـل موافقـا لقـصد 
الــشارع مــن التكليــف بــه، ومــن ثــم حيقــق الطاعــة واالمتثــال عــىل أكمــل 

 .مكنةالوجوه امل
 يف إثبات سامحة اإلسـالم، وعظـم تعاليمـه، الداعيةوهبا يتسلح  •

 .وانسجامها التام مع مصالح العباد احلقيقية، العاجلة واآلجلة
ً حميطـا بـام تنتهـي إليـه الـرشيعة مـن مقاصـد، املثقـفوهبا يكون  •

 .ً  واخلاصة تصورا إمجاليافيتصور كليات الرشيعة، وأهدافها العامة
 إىل املجتهـد، وباالجتهـاد يف إطارهـا يطمـئن ً وبفهمها فهـام تامـا •

ًوكام يستنبط األحكام يف إطارها، يستنتج مزيدا من . اجتهاده، ويثق بفتواه
 .ًاملقاصد يف ضوئها أيضا

 ؛ وهـذا الفهـم)ً فهمها فهام تاما(وقد تم تقييد الفائدة األخرية بكون 
هو أصعب رشوط االجتهاد، وأمهها وأشملها، وحتققه عىل أكمل الوجوه 

للنظــر يف النطــاق تــضلع يف العلــوم الــرشعية، وممارســة واســعة حيتــاج إىل 
، والتـدرب عـىل التخـريج النصوص، وترصفات الشارع، وفتاوى األئمـة

 ...ن األدلة مبارشةعليها، وعىل االستنباط م
                                 

 اإلشارة إىل هذه الفوائد عنـد احلـديث عـن خالصـة نظريـة املقاصـد؛ يف الفـصل وقد سبقت) ١(
 . ٢١٥الثالث من الباب األول، ص



 

 

َّوخلطورة اخلوض يف املقاصد وصعوبة توظيفهـا يف االجتهـاد سـطر 
 : مجلة من العبارات التي تؤكد هذا املعنى، ومن ذلكلنا العلامء
 تتبـني أرساره إال وال«): هــ١١٧٦ت (ما قاله ويل اهللا الدهلوي •

 يف الفنـون اإلهليـة عـن )١( َّملن متكـن يف العلـوم الـرشعية بأرسهـا، واسـتبد
، ومـأل قلبـه ِّ لـدينٍآخرها، وال يصفو مرشبه إال ملن رشح اهللاّ صـدره لعلـم

ا يف التقريـر ًال القرحية، حاذقـَّاد الطبيعة، سيَّ وهبي، وكان مع ذلك وقٍّبرس
ل األصـول، ِّؤصـُيه والتحبري، قـد عـرف كيـف يا يف التوجًوالتحرير، بارع

ويبني عليهـا الفـروع، وكيـف يمهـد القواعـد ويـأيت هلـا بـشواهد املعقـول 
 .)٢(»واملسموع
 )٣(ا بهًولذلك مل يزل هذا العلم مضنون«: وما قاله يف موضع آخر •

عىل غري أهله، ويشرتط له ما يشرتط يف تفسري كتـاب اهللاّ، وحيـرم اخلـوض 
 . )٤(»الص غري املستند إىل السنن واآلثارفيه بالرأي اخل

عـىل الباحـث يف مقاصـد «): هــ١٣٩٤ت (وما قاله ابن عاشور •
 رشعـي، وإيـاه ٍيف إثبـات مقـصد: الرشيعة أن يطيل التأمل، وجييـد التثبـت
 ٌأمـر ٍّ أو جزئـيٍّ مقصد رشعـي كـيلَوالتساهل والترسع يف ذلك؛ ألن تعيني

 .تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط، ففي اخلطأ فيه خطر عظيم
                                 

 . ٣/٨١، »بدد«، مادة لسان العرب: انظر. بمعنى انفرد: استبد) ١(
 .١/١٠الغة، حجة اهللا الب) ٢(
 .١٣/٢١٦، »ضنن«، مادة لسان العرب: انظر. ًبمعنى مبخوال به: ًمضنونا به) ٣(
 .١/٣١٤: ؛ وانظر منه١/٢٠ حجة اهللا البالغة، )٤(



 

 

ً يعني مقصدَّفعليه أال ِّ ا إال بعد استقراء تـرصفات الـرشيعة يف  ا رشعيُ
النوع الذي يريد انتزاع املقصد الرشعي منه، وبعد اقتفـاء آثـار أئمـة الفقـه 

ع، فإن هو فعل يستيضء بأفهامهم، وما حصل هلم من ممارسة قواعد الرش
 .)١(» يفهم هبا مقصود الشارعٍاكتسب قوة استنباط: ذلك

 يف معـرض حديثـه –) هــ٧٥٦ت ( السبكيوما قاله تقي الدين •
 : -الجتهاد عن األشياء الثالثة التي حيصل هبا ا

بع ملقاصد الرشيعة ما يكسبه ت أن يكون له من املامرسة والت:الثالث«
 لـه يف ًامْكـُ ومـا يناسـب أن يكـون ح، يفهم منها مراد الـرشع مـن ذلـكًقوة

 . وإن مل يرصح به،ذلك املحل
ا ًكـٍكام أن من عـارش مل:] ثم وضح هذا الرشط بمثال مهم قال فيه[

 يغلـب :ئل عن رأيه يف القضية الفالنيةُا س إذ،ومارس أحواله وخرب أموره
 ومـا ، لكـن بمعرفتـه بأخالقـه، يـرصح لـه بـهملعىل ظنه ما يقوله فيها وإن 
 .)٢(»يناسبها من تلك القضية

ــه شــيخ اإلســالم • ــةومــا قال  يف معــرض -) هـــ٧٢٨ت ( ابــن تيمي
العلـم بـصحيح لكـن «: - ومطابقته للقيـاس حديثه عن اجتهاد الصحابة

ا بـأرسار ً ذلك من كان خبـريُفِعرَ وإنام ي،القياس وفاسده من أجل العلوم
حاسـن التـي  وما اشتملت عليه رشيعـة اإلسـالم مـن امل،الرشع ومقاصده

                                 
 .١٣٨مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ١(
ـــ نحــو امل. ١/٨ اإلهبــاج، )٢( ـــ  إىلوانظــر ـ قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام، : ثــال املــذكور ـ

 . ٢٩٠، ص؛ تعليل األحكام لألستاذ حممد شلبي١/٢٩٦؛ تدريب الراوي،٢/١٦٠



 

 

 ومـا فيهـا ، وما تضمنته من مصالح العباد يف املعاش واملعاد،تفوق التعداد
 . )١(» والعدل التام،من احلكمة البالغة والرمحة السابغة

 .أن تثبت املقاصد بطريق صحيح: الضابط الثاين
هذا الضابط ال يقل أمهية عن الضابط السابق، ومنزلتـه يف املقاصـد 

ــة والدقــة كمنزلــة مــسالك العلــة  يف القيــاس األصــويل، فلهــام مــن األمهي
والعمق ما ال خيفى عىل أهل االختصاص، فال يسوغ إثبات مقصد رشعي 
أو علة رشعية بالرأي املجرد، حتى لو كان املثبت هلام من أهـل االجتهـاد، 
بل ال بد أن يكون له مستند صـحيح يبنـي عليـه اجتهـاده فـيهام، وإال كـان 

 !اهللا بغري علمهذا من التقول عىل 
ــث ــضابط يف صــحة املقــصد أفــرد لــه املطلــب الثال َوألمهيــة هــذا ال ِ ُ 

 .؛ فناسب أن يكون تفصيله هناك)اآليت(
ــث ــضابط الثال ــضابطة للمقاصــد الــرشعية : ال أن تتحقــق الــصفة ال

 .ثابتة، وظاهرة، ومنضبطة، ومطردة: الكلية؛ بأن تكون
ــــن عاشــــو ــــاين اب ــــا شــــيخ املقاصــــد الث ــــصفة ذكره ــــذه ال  ره

، ممـا يعنـي أهنـا )الكليـة (، عقب تعريفه للمقاصد العامة)٢()هـ١٣٩٤ت(
؛ إذ ’ حقيقة املقاصد العامة، وهذه لفتة ذكية منه - يف نظره -تشخص 

ًابقـا لتعريـف املقاصـد ًاملقصد قد يكون له مستند يثبته رشعـا، ويكـون مط
 نظريا، ولكن عند التطبيق ال تتحقق الصفة الضابطة لـه، فيكـون حـصوله 

                                 
 .٢/٥٢أعالم املوقعني، : ؛ وانظر هذا النقل يف٢٠/٥٨٣جمموع الفتاوى، ) ١(
 .١٦٥البن عاشور، صمقاصد الرشيعة اإلسالمية : انظر) ٢(



 

 

وكم من احلاالت التي يدعى فيها أهنا متثل حفظ مقصد . ً متومها ال حقيقيا
رشعي معني، ولكن عند التحقيق والنظر يتضح أن ذلك وهـم وخيـال ال 

 ! حقيقة
 ًالة واجلزئيـة تبعـا؛ إذ املقاصـدواحلديث هنا عن املقاصد الكلية أصـ

 )١(يف البـاب األول كام مر بنا - تنقسم بالنظر إىل شموهلا ملجاالت الترشيع

  : إىل قسمني-
الغايات الشاملة جلميع األحكام : ويراد هبا. املقاصد الكلية .١

 . الرشعية أو أغلبها، أو املتعلقة بنطاق معني من األحكام الرشعية
ٌّالغايات التي يتعلق كل منها بحكم : اد هباوير. املقاصد اجلزئية .٢

 .رشعي معني له دليل خيصه
 عند مـن يـرى -وهذا النوع هو ما اشتهرت تسميته باحلكمة، وهي 

، )٣( هلا رشوط خاصة مبـسوطة يف كتـب األصـوليني- )٢(جواز التعليل هبا
ــأن الــرشوط األربعــة -ولــيس هــذا جمــال احلــديث عنهــا   مــع اإلحاطــة ب

 .)٤(ا هلا نوع تعلق هبا املذكورة هن
                                 

 .١٧٤،١٨٠ ص)١(
؛ ٤٠٦؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٣/٢٢٤اإلحكـام لآلمـدي، :  انظر يف حكم التعليـل هبـا)٢(

؛ رشح الكوكـب ٥/١٣٣ ؛ البحر املحـيط،٣/٢١٥تشنيف املسامع،: مجع اجلوامع ورشحه
. ؛ املهذب يف علم أصـول الفقـه املقـارن لـشيخنا أ٢/٢٧٤؛ فواتح الرمحوت، ٤/٤٧املنري، 
 .٥/٢١١٦عبد الكريم النملة، . د

ــل : وأحــسب أن مــن البحــوث املعــارصة التــي اســتوفت هــذه الــرشوط كتــاب) ٣( مــنهج التعلي
 . ٢٥١ ــ  ١٩٠باحلكمة لرائد مؤنس،  ص 

 .٢٣٣، ٢١٨، ١٩٦تعليل باحلكمة لرائد مؤنس، صمنهج ال: انظر) ٤(



 

 

فهــو الــذي يمثــل صــلب ) وهــو املقاصــد الكليــة(أمــا النــوع األول 
ًوىل اهتامماهتا؛ ألنه يمثل جانبـا كبـريا مـن كليـات ُالدراسات املقاصدية وأ ً

كام أن هذا النـوع . الرشيعة التي تبسط هيمنتها عىل مجيع جزئيات الرشيعة
ً أصــالة عــىل املــصالح املرســلة إثباتــا أو نفيــا؛ إذ مــن املقاصــد هــو احلــاكم

ًوأيضا هو الذي . بدخوهلا حتته تكون ملحقة باملعتربة، وإال أحلقت بامللغاة
ْجيعل الوصـف مناسـبا للتعليـل بـه يف القيـاس أو ال؛ إذ مـن طـرق إثبـات  ً

أو درء  ٍ يرتتب عىل بناء احلكـم عليهـا جلـب مـصلحةالتي، ُاملناسبة: العلة
 . إىل غري ذلك من املزايا األخرى.. .ٌّ كيل، وهذا مقصد رشعيٍمفسدة

هذا النوع الذي هبذه املثابة البد أن يتـسم بـام يناسـب وظيفتـه؛ بـأن 
 . اًمطردو، اًمنضبطو، اًظاهرو، ًتاثاب: عند التطبيق يكون

ولكن ما معنى هذه املواصفات األربع؟ وهـل الظهـور واالنـضباط 
 رشطا العلة التي يتعدى هبا احلكم من األصل إىل الفرع؟ وإذا مهاامها نفس

 من التعليل باملقصد واملصلحة الرشعية إىل كانا كذلك؛ فلامذا عدل العلامء
 ما هو مظنة هلام؟

 :هذا ما سيتم تناوله فيام يأيت
املـراد بـالثبوت ) هــ١٣٩٤ت ( يفرس ابن عاشور:معنى الثبوت .١
ــه ــن «: بقول ــا م ــا قريب ــا ظن ــا، أو مظنون ــا بتحققه ــاين جمزوم ًأن تكــون املع  ً
 .)١(»اجلزم

                                 
 .١٦٦مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ١(



 

 

أي أن املعاين حتى تكون مقاصد كلية، مما جيـب أن تتـصف بـه عنـد 
 .أن يكون حتققها يف الواقع يف مرتبة اليقني أو غلبة الظن: تطبيقها
ددت عقوبــة تعزيريــة معينــة، بقــصد الــردع والزجــر: ًثالفمــ َّإذا ح ــ ُِّ :

ًجمزومـا بتحققـه عنـد ) وهـو الـردع والزجـر(فيجب أن يكون هـذا املعنـى 
ًالتطبيق، أو قريبا من اجلزم؛ وإال فقدت العقوبـة املقـصود منهـا، ومـن ثـم 

ِ  صار حتقيق املقصد ومهيا ال حقيقيا غلـب مـن وهذا بالنظر إىل العموم األ. ُ
العـربة «: احلاالت، فال عربة باحلاالت الشاذة؛ إذ مـن القواعـد املقـررة أن

 .)١(»لغالب الشائع ال القليل النادرل
ملـراد بـالظهور ا) هــ١٣٩٤ت ( يفرس ابن عاشور:معنى الظهور .٢
 املعنى، وال يلتـبس تشخيص يف االتضاح، بحيث ال خيتلف الفقهاء«: بأنه

ِعىل معظمهم بمشاهبه ِ ِ«)٢(. 
عند تشخيص املقصد وتطبيقه عىل آحاد الصور جيب أن يكون : أي

ًهذا التشخيص واضـحا ولـيس غامـضا، بحيـث ال خيتلـف   يف أن الفقهـاءً
 . ًاملقصد الرشعي ظاهر يف هذه الصورة وليس ملتبسا بغريه

، فهـذا املقـصد )حفظ النـسب( لذلك بمقصد وقد مثل ابن عاشور
وال يمكـن أن يظهر ألي فقيه أنه حيـصل بالنكـاح الـرشعي، : عند التطبيق

                                 
؛ التلــويح إىل كــشف حقــائق ٥/٢٠٨؛ البحــر املحــيط، ٢/٣٩٨املحــصول للــرازي، : انظــر) ١(

 مـع رشحهـا لألتـايس، ؛ جملة األحكام العدلية١/١٢٩؛ إرشاد الفحول، ٢/٢١١التنقيح، 
 .٤٢، مادة ١/٩٧

 .١٦٦مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ٢(



 

 

، وهـي )اإلالطـة(أو ) املخادلـة(تلتبس وسـيلة احلفـظ هـذه بـام يعـرف بــِ 
ِّإلصاق املرأة البغي احلمل بأي رجل تعينه ممن ضاجعوها ٍِّ)١(. 

املـــراد ) هــــ١٣٩٤ت ( يفـــرس ابـــن عاشـــور:معنـــى االنـــضباط .٣
عتـرب ال يتجـاوزه، وال يقـرص ٌّأن يكون للمعنـى حـد م«: باالنضباط بقوله

ًعنه، بحيث يكون القدر الصالح منه ألن يعترب مقـصدا رشعيـا قـدرا غـري   ً ْ
ك  .)٣()٢(»مشكِّ
فينبغي : عند تطبيق املقصد عىل آحاد الصور ملعرفة مدى حتققه: أي

أن يكون هناك نطاق للمقصد، أعىل وأدنى، بحيـث يعلـم بأنـه إذا حـصل 
                                 

 .١٦٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص:  انظر)١(
 .١٦٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص )٢(
 الكـيل اللفـظ: فيه استخدام ملصطلح منطقي ، وهو املشكك، ويراد بـه): غري مشكك: ( قوله)٣(

الذي يكون له معنى تتفاوت أفراده يف اشتامهلا عليه قوة وضعفا، مع بقاء املعنى العام يف كل 
مثل لفظ الضوء فهو يطلق عىل الشمس والشمعة مثال، واملعنـى العـام موجـود فـيهام، . منها

وسـمي مـشككا؛ ألن التفـاوت يف درجـة وجـود املعنـى يف . مع تفاوت يف درجة هذا املعنـى
هـل يلحقـه بـاملتواطئ : د مع االشرتاك يف املعنـى العـام أوجـدت تـشككا عنـد النـاظراألفرا

الذي تتساوى فيه األفراد يف املعنى، أو يلحقه باملشرتك الذي تتبـاين فيـه األفـراد يف املعنـى؟ 
فبسبب وجود هذا الرتدد سمي اللفظ مشككا، وسميت النسبة بني اللفظ واملعنى تشكيكا، 

ًأو تشككا ُّ. 
 الرتدد ممنوع يف كليات الرشيعة، هلذا من مواصـفاهتا االنـضباط وعـدم التـشكك، فـال وهذا

 .يناسب أن يكون معناها متفاوتا تفاوتا غري منظبط
رشح الـسلم للملـوي وحاشـية : الـسلم املنـورق ورشحيـه:  إىل– يف تفسري املـشكك –انظر 

؛ ضــوابط ٤٨ص؛ وإيــضاح املــبهم مــن معــاين الــسلم، ٧٤، ٧٣هــذا الــرشح للــصبان، ص
 .٥٢ضوابط املعرفة، ص: وانظر ــ  يف سبب التسمية  ــ. ٥١املعرفة، ص



 

 

ِيف ضمنه علم أن املقصد م  . تحقق، وإال فالُ
حفــظ العقـل مقــصد رشعـي، وهــذا املقـصد لــه حـد معتــرب : فمـثال

ِمنضبط، فإذا جتاوزه العاقل بتناول ما يسكر؛ خرج عن ترصفات العقالء ْ ُ ،
َوعد يف عرف الناس سكران َّ ُ)١(. 

 :إشكال وجوابه
مــن األصــوليني التعليــل باحلكمــة  عنــدما منعــت طائفــة :اإلشــكال

أن الـشأن يف احلكمـة واملقـصد اخلفـاء : ، كان مما اسـتندوا إليـه)٢()املقصد(
واالضــطراب، وعــدم الظهــور واالنــضباط؛ ألهنــا راجعــة إىل احلاجــة إىل 
جلب املصالح ودفع املفاسـد، واحلاجـات ممـا ختفـى وتزيـد وتـنقص، وال 

 ومــا كــان هــذا شــأنه ال يــصلح تكــون ظــاهرة وال منــضبطة إال يف النــادر،
 .)٣(التعليل به

هــو أنــه إذا كــان مــن املقــرر أن ظهــور املقــصد : وموضــع اإلشــكال
ًوانضباطه يف حكم النادر؛ فكيف جيعل ما كان نادرا رشطا يف املقصد؟ ً! 

ٍّ أن الظهور واالنـضباط يف املوضـعني مل يتـواردا عـىل حمـز :واجلواب
 :واحد

                                 
 .١٦٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص: انظر) ١(
وقـد . ٤/٩٢، ٣/٢٢٤اإلحكـام لآلمـدي، : انظـر يف كـون احلكمـة واملقـصد بمعنـى واحـد) ٢(

 .٢٠٥، صسبق بحث العالقة بينهام يف الفصل الثالث من الباب األول
؛ مباحـث العلـة ٣/٢٢٥؛ اإلحكام لآلمـدي، ٦/٥٢٢الكاشف، : املحصول ورشحه: انظر) ٣(

 .١١٠يف القياس، ص



 

 

ُّديث عـن املقـصد هـو حتقـق املقـصد يف فاليشء املراد ضبطه عند احل
هل الترصف الفالين حيصل به مقصد رشعي معني؟ : آحاد الصور، بمعنى

 .  فاملقصد ثابت نظريا ويراد ضبط ثبوته عمليا
: اليشء املراد ضبطه هـو العلـة ذاهتـا، بمعنـى: بينام يف العلة القياسية

 ُّهل يصح التعليل هبا؟
 ه قـد يكـون خفيـا غـري ظـاهر، وقـد وعىل هذا فاملقصد من جهة ذاتـ

غـضاضة ) هــ٧٩٠ت ( هلذا مل جيد الشاطبي-ًيكون مضطربا غري منضبط 
من الترصيح بعدم اشرتاط الظهور واالنضباط يف ذات املقصد الذي يمثل 

، وإنام يشرتطان عنـد تطبيـق املقـصد عـىل آحـاد الـصور، )١(قية العلة احلقي
ومن هنا تكمن احلاجـة إىل األدلـة اجلزئيـة املتمثلـة يف النـصوص الـرشعية 
ــاء  ــل اخلف ــضبطها ويزي ــرشعية وي ــصالح واملقاصــد ال ــق امل ــا حيق ــة م ملعرف

 . واالضطراب
املـراد بـاالطراد ) هـ١٣٩٤ت ( يفرس ابن عاشور:معنى االطراد .٤
ــل «: بقولــه ــى خمتلفــا بــاختالف أحــوال األقطــار والقبائ ًأن ال يكــون املعن

 .)٢(»واألعصار
يشرتط يف الترصف الذي يمثل مقـصدا رشعيـا كليـا أن يكـون : أي

 .مطردا مستمرا يف مجيع األماكن واألزمان

                                 
 .١/١٩٦املوافقات، : انظر) ١(
 .١٦٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص )٢(



 

 

  وهذا مقتىض كـون املقـصد كليـا؛ ألن االطـراد وصـف مـالزم ألي
فاحلكم فيهـا منـسجم . )١(»هي احلكم عىل كل فرد«: َّقضية كلية؛ إذ الكلية

 . ومستمر وشامل جلميع األفراد
 بمقصد املالءمة بـني الـزوجني املـرشوطة يف وقد مثل له ابن عاشور

النكــاح؛ فهــذا املقــصد عنــد تطبيقــه عــىل وصــف اإلســالم، والقــدرة عــىل 
يلحظ أنه مطرد يف هذين الوصفني، ألهنـام ال خيتلفـان بـاختالف : فاقاإلن

بخـالف التامثـل يف درجـة الثـراء أو يف . األشخاص، واألماكن، واألزمان
ــاختالف األشــخاص، و ــان ب ــذان الوصــفان خيتلف ــة، فه ــاكنالقبيل  ،األم

 .)٢(واألزمان
 .أن ال يعارض املقصد ما هو أوىل منه: الضابط الرابع
 . ُط يعنى باجلانب التطبيقي للمقاصد، كالضابط الثالثهذا الضاب

أن ال يرتتب عليه تفويت مقصد آخر : فمن ضوابط العمل باملقصد
فكام ينظر إىل ما حيافظ عىل ذات املقصد، ينظر يف الوقت نفسه إىل . آكد منه

ما يرتتـب عـىل املحافظـة عليـه مـن نتـائج بالنـسبة للمقاصـد األخـرى؛ إذ 
لنتــائج أن ال حيــصل فيهــا تفويــت مقــصد آخــر آكــد مــن يــشرتط يف هــذه ا

 .األول
ُّوهذا يعد من أدق الضوابط وأصعبها، وهو املجال اخلصب لتفعيل  ُ
املقاصد الرشعية يف االجتهاد بشكل عام، فمن باب أوىل تفعيلها يف اختيار 

                                 
 .٢٨ ــ  ٢٧ لألخرضي، ص؛ السلم ورشحه٢٨رشح تنقيح الفصول، ص، ) ١(
 .١٦٧ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص:انظر) ٢(



 

 

وممـا ال شـك فيـه أنـه حيتـاج إىل تـضلع يف . املقصد املناسـب عنـد التـزاحم
 بعد –عية، وفهم دقيق، وبعد نظر، وملكة خاصة متكن الناظر العلوم الرش

 من تأمل النصوص الرشعية، واستنتاج ما اشتملت عليـه – àتوفيق اهللا 
التكاليف من مقاصد ومصالح يف املآل واملعاد، ودرجـات هـذه املقاصـد، 

َّحتى يقدم األعىل رتبة عند التزاحم ُ . 
 ْنَّطـَفَت«): هــ٧٢٨ت ( ابن تيميـةل شيخ اإلسالماويف هذا الصدد ق
 مــا اشــتملت عليـه األفعــال مـن املــصالح الــرشعية ْحلقيقـة الــدين، وانظـر

واملفاسد، بحيث تعرف ما مراتب املعروف، ومراتـب املنكـر، حتـى تقـدم 
، فـإن  عند االزدحام، فـإن هـذا حقيقـة العلـم بـام جـاءت بـه الرسـلأمهها

ــدليل، وغــري  ــز بــني جــنس املعــروف، وجــنس املنكــر، أو جــنس ال التميي
فأمــا مراتــب املعــروف واملنكــر، ومراتــب الــدليل،  .اًالــدليل، يتيــرس كثــري

رجح ُـ املنكرين، ويُ أنكرُرنَكُ املعروفني، ويُعرف عند التزاحم أُمَّقدُبحيث ي
 .)١(» هبذا الدينأقوى الدليلني، فإنه هو خاصة العلامء

املؤمن ينبغي له أن يعرف الرشور الواقعة ومراتبهـا يف «: ًل أيضااوق
بهـا يف الكتـاب والـسنة؛ كام يعرف اخلريات الواقعـة ومرات،الكتاب والسنة

ًليقدم ما هو أكثر خريا وأقل رشا عىل ما هو دونـه ين َّويـدفع أعظـم الـرش، ً
فـإن مـن مل يعـرف ، وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدنامها، باحتامل أدنامها

 . )٢(»الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل يعرف أحكام اهللا يف عباده
                                 

 .٢/٦٢٢اقتضاء الرصاط املستقيم، ) ١(
 .٢/٣٠٥جامع الرسائل، قاعدة يف املحبة، ) ٢(



 

 

مــن جـنس األمــور ) ن املقاصـدوىل مــَوهــو معرفـة األ(وهـذا األمـر 
ــري مــن النــاس ــشاهبة التــي ال يعلمهــا كث ــه )١(املت ــواردة يف قول َّإن (: (‘ ال ِ

ٌاحلالل بني ِّ ََ َ ٌ وإن احلرام بني،َْ ِّ َ َ ََ َْ َّ ِ وبينهام مشتبهات ال يعلمهن كثري من النـاس،ِ َّ ََ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ٌِ َ ُْ ُ ََ َ ٌ ِ َ، 
ِفمن اتقى الشبهات استربأ لدي ِ َِ َ ْ ْ ََ ََّ ُ ُّ َ ِنه وعرضهَِ ِ ِ ِِ ْ ِ ومن وقع يف،َ َ َ ْ ََ ِ الـشبهات وقـع يفَ َ َ َ َُ ِ ُّ 

ِاحلرام َ َ ْ(()٢( . 
ً عددا كبريا من القواعـد الكليـة وألمهية هذا الضابط ذكر فيه العلامء ً

 :، منها)الفقهية واملقاصدية يف آن واحد(
ِي أعظمهـــام رضرا بارتكـــاب ُروعـــ: ِإذا تعارضـــت مفـــسدتان« .١ ً َ
 .)٣(»ِّأخفهام
ْترصف اإلنسان يف خالص حقه إنام يصح إذا مل يترضر به« .٢ َُّّ ُ ُّ َّ ِّ ِ ِ ِ ُ«)٤(. 

                                 
 .١٦٧، صأمحد الريسوين. د. ِحمارضات يف مقاصد الرشيعة لـ أ: انظر) ١(
َكتــاب ا بنحــوه، أخرجــه البخــاري) ٢( ِيــامنإلِ ِبــاب فــضل مــن اســتربأ لدينــه، َ ِ ِ ِ َ َ ْ ْ ََ ْ َِ ْ ؛ ٥٢، ح ١/٢٨، َ

ِبـاب أخـذ احلـالل وتـرك الـشبهاتومسلم بلفظه، كتاب املـساقاة،  ِ َِ ُ َُّ َْ ََ ِ ْ ْ . ١٥٩٩، ح ٣/١٢١٩،َ
ٍ النُّعامن بن بشريكالمها من حديث ِ َ َ ْ َْ َ. ù. 

، ٤٥٧ ــــ ٢/٤٥٦ّ الـــقواعد للمقــري، ؛١/٧٩قواعــد األحكــام البــن عبــد الــسالم، :  انظــر)٣(
؛ ٣٥٠ ـــ ١/٣٤٨؛ املنثـور للزركـيش، ١/٤٧، ؛ األشباه والنظائر البن السبكي٢١٢قاعدة 
؛ إيـضاح ١/٣٤٦؛ كتاب القواعـد للحـصني، ٤٦٩ ــ ٢/٤٦٣ القواعد البن رجب، تقرير

؛ والبــن ١/٢١٧؛ األشـباه والنظـائر للـسيوطي، ٤٥، قاعـدة ٨٦املسالك للونرشييس، ص
جملــة ؛ ١٥، قاعــدة ١/٢٨٧؛ ترتيــب الــآليل يف ســلك األمــايل،١١٢ ــــ ١١١نجــيم، ص

؛ ١/٣٧؛ ولعــيل حيــدر، ١/٣٢؛ رشح املجلــة لــسليم رســتم، ٢٨، مــادة األحكــام العدليــة
؛ جملة األحكام الرشعية ٢٠٢ ــ ٢٠١؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص٧٠ ــ ١/٦٩ولألتايس، 
 .٥٩٢، فقرة ٢/٩٨٤؛ املدخل الفقهي العام، ١١٢، مادة ٩٧للقاري، ص

 =؛ هتـذيب الفـروق البـن ١/٦٢واختـصارها، ؛ ترتيـب الفـروق ١/٧٥أنـوار الـربوق، :  انظر)٤(



 

 

ُالرضر ال يزال بمثله« .٣ ُ َّ«)١(. 
ُالرضورات تبيح املحظورات برشط عدم نقصاهنا عنها« .٤ ُ ُ َّ«)٢(. 

                                 
؛ ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل، ٣/٣٦٠، ٢/٣٤٣؛ املنثـور يف القواعـد، ١/٧٧حسني،  =

؛ الفرائـد ٣١٦؛ منـافع الـدقائق، ص٤٥، ص)اخلامتة( جمامع احلقائق ؛٧٦،  قاعدة ١/٥٢٢
 ؛ القواعـــد الفقهيــة للـــدكتور عــيل النـــدوي،١٥٣، قاعــدة ١١٠البهيــة للحمـــزاوي، ص

ــر، ص١١٢ص ــصة مــن التحري ــضوابط املستخل ؛ ٤٩٦، ٤٩٢، ٤٨٠، ١٦٨؛ القواعــد وال
 .٤/٣٠٩مـوسوعـة القواعد الفقهية، 

؛ ١٠٨؛ والبـن نجـيم، ص١/٢١٤؛ األشبــاه والنظــائر للـسيوطي، ٢/٣٢١املنثـور، :  انظر)١(
ئة، األقـامر املــضي: ؛ الفرائـد البهيـة ورشحاهــا١٥٧ترتيـب الـآليل يف ســلك األمـايل، قاعــدة 

، )اخلامتـة(؛ جمـامع احلقـائق ١/٢٧٨الفوائد اجلنيـة، : ، واملواهب السنية وحاشيتها١٢١ص
؛ ورشحها لسليم رستم، ٢٥، مادة ؛ جملة األحكام العدلية٣٢٣؛ منافع الدقائق، ص٤٥ص
ــيل حيــدر، ١/٣١ ــايس، ١/٣٥؛ ولع ؛ ١٩٥عــدها للزرقــا، ص؛ ورشح قوا١/٦٣؛ ولألت

؛ ٥٨٩، فقرة ٢/٩٨٣؛ املدخل الفقهي العام، ١٦٦ قاعدة ٨٨ّقواعد الفقه للمجـددي، ص
ـــِ د ــوف، ص. الــوجيز ل ــشيخنا أ٢٠٢حممــد البورن ــة الكــربى ل صــالح .د.؛ القواعــد الفقهي
 .٥١٢السدالن، ص

؛ ٢/٢١٧؛ املنثـور، ١/٤٥، ؛ والبن الـسبكي٢/٣٥٣األشباه والنظائر البن الوكيل، :  انظر)٢(
؛ األشـباه ١٠٣، قاعـدة ١٣٢؛ إيـضاح املـسالك، ص١/٢١١األشباه والنظائر للـسيوطي، 
ترتيــب .؛ ٤٩٣؛ املــنهج املنتخــب ورشحــه للمنجــور، ص١٠٧والنظــائر البــن نجــيم، ص

بهيـة ؛ الفرائـد ال٢٢٣؛ منـافع الـدقائق، ص١٥٦، قاعـدة ٢/٨٠٤الآليل يف سلك األمـايل، 
؛ ورشحهــا لــسليم ٢١، مــادة ؛ جملــة األحكــام العدليــة٢٢٨، قاعــدة ١٩٥للحمــزاوي، ص

؛ ورشح قواعـــدها للزرقـــا، ١/٥٥؛ ولألتــــايس، ١/٣٣؛ ولعـــيل حيـــدر، ١/٢٩رســــتم، 
العــام، ؛ املــدخل الفقهـي ٣٤؛ القواعـد واألصـول اجلامعــة للـشيخ الـسعدي، ص١٨٥ص
؛ القواعـــد الفقهيـــة للـــدكتور عـــيل النــــدوي، ٦٠٠، فقـــرة ٩٩٥، و٥٩٥، فقـــرة ٢/٩٨٧

؛ موســـوعة ١٧٩، ١٧٥؛ الـــوجيز، ص١٤٧، ١٢٧، ١٠١، وانظـــر منـــه )٣٠٨(، ١٠٢ص
  .٦١، ١/٣٣القواعد الفقهية، 



 

 

ٍّيتحمل الرضر اخلاص ألجل دفع رضر عام« .٥ ُ ٍَّ ِ ِ ُّ َُّ ُ«)١(. 

الـرشيعة جـاءت بتحـصيل «: ومن القواعـد املقاصـدية اجلامعـة .٦
 أعظـم املـصلحتني وحتـصيل، املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها

، ومراعـاة األعـىل  ودفع أعظم املفسدتني بـاحتامل أدنامهـا،بتفويت أدنامها
 .)٢(»من منفعة املصلحة ومرضة املفسدة عند تعارضهام

ويطول بنا الكالم، ويضيق بنا املقام يف احلديث عن قواعد الرتجيح 
 والبـاحثني قـديام بني املقاصد؛ والسيام أهنـا حمـل عنايـة لكثـري مـن العلـامء

، ولكن مـن املناسـب يف سـياق هـذا البحـث، اختيـار مـا يكـون )٣(وحديثا

                                 
 ــــ ١/٢٨٠غمـز عيــون البــصائر، : ؛ رشحــه١٠٩األشــباه والنظـائر البــن نجـيم، ص:  انظـر)١(

؛ ٣٢٣؛ منـافع الـدقائق، ص٢٥٩، قاعـدة ٢/١١٦٧ب الآليل يف سلك األمايل، ترتي؛ ٢٨٣
؛ ١/٣٦؛ ولعـيل حيـدر، ١/٣١رشحهـا لـسليم رسـتم، و؛ ٢٦، مـادة جملة األحكام العدلية

 العام، ؛ املدخل الفقهي١٩٨ ــ ١٩٧؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص٦٨ ــ ١/٦٦ولألتايس، 
ـــ ٢/٩٨٤ ــرة ٩٨٥ ـ ـــ د٥٩٣، فق ــة ل ــدوي، ص. ِ؛ القواعــد الفقهي ؛ ٤٢٣ ــــ ٤٢٢عــيل الن

  .٢٠٧ ــ ٢٠٦الوجيز، ص
؛ وألمهيـة القاعـدة فقـد كررهـا ٥١، ٢٠/٤٨،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر) ٢(

، ١٣/٩٦، ١٠/٥١٢: الشيخ يف مواضع متعددة من كتبه؛ فـانظر مـن جممـوع فتـاواه  أيـضا
ــــــ  ١٥/٣١٢ ـــــه، ١٩٣، ٣٠/١٣٦، ٢٤/٢٧٨، ٢٣/٣٤٣، ٣١٣  ـ ـــــسنة ل ؛ منهـــــاج ال
عبـد الـسالم . ـِ د لـالتعارض وطـرق دفعـه عنـد ابـن تيميـة؛   ٦/١١٨، ٤/٥٢٧، ١/٥٥١

؛ ١٦١ ــــ  ٢/١٦٠قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام، : ً؛ وانظــر أيــضا٥٥١احلــصني، ص
 .٢٢  ــ  ٢٠، ص؛ رسالة يف القواعد الفقهية للشيخ عبد الرمحن السعدي٣/٣٩٥املنثور؛ 

قواعد األحكـام يف مـصالح األنـام؛ خمتـرص الفوائـد يف : ذلك من الكتب املفردة يف ًانظر مثال) ٣(
 =حممــد .  لـــِ دأحكــام املقاصــد؛ املــصالح واملفاســد مــن كتــاب قواعــد العــز بــن عبــد الــسالم



 

 

لصيق الصلة بذات املقاصد؛ بحيث يـربز لنـا درجـات املقاصـد مـن جهـة 
، وهـذا األسـاس )١(ً عناية الشارع هبا، ويمثـل أساسـا كليـا للرتجـيح بينهـا

 :يتلخص يف العبارة اآلتية
ُ عىل املحافظة عىل مقـصد رشعـي مـا تفويـتإذا كان يرتتب ٍّ  مقـصد ٍ
: فإن املجتهد يتـدرج يف الرتجـيح بـني ثـالث درجـات ّرشعي آخر وال بد؛

ثـم شـمول املقـصد واتـساع دائـرة . ًقوة ذات املقصد ومـدى أمهيتـه رشعـا
  .ثم درجة توقع نتائج املقصد يف اخلارج. االنتفاع منه
قوة املقصد، ثـم شـموله، : يه) خمترصة(طرق الرتجيح مرتبة : إذن

 :وبيان ذلك. ثم مدى وقوعه
الرتجيح بالنظر إىل قـوة ذات املقـصد ومـدى أمهيتـه : الدرجة األوىل

 .ًرشعا
 أن املقـصد )٢( - عند احلديث عن خالصـة نظريـة املقاصـد –مر بنا 

الرئيس الذي تنطلق منه مجيع التكاليف الرشعية هو حتقيق مصالح العبـاد 
وهذا املقصد الرئيس يتشعب إىل مخـسة مقاصـد كليـة،  .خرةيف الدنيا واآل

حفـظ الـدين والـنفس والنـسل والعقـل : تعرف بالكليات اخلمس، وهـي
                                 

سـد لــِ أمحد الطائي؛ فقه املوازنات يف باب املـصالح واملفا. أقرصي؛ املوازنة بني املصالح لـِ د =
حممد ملحم؛ فقه األولويـات للـوكييل؛ فقـه . جربيل البصييل؛ تأصيل فقه األولويات لـِ د. د

 .املوازنات لناجي السويد
حممــد . ضــوابط املــصلحة لـــِ د:  يف هــذا األســاس، ومــا جــاء يف التعليــق عليــه ــــ  إىل–انظــر ) ١(

 .٥٢ ــ  ٤٦حممد بو ركاب، ص.  املصالح املرسلة لـِ د؛٢٦٢ ــ  ٢٤٩، صالبوطي
 .٢١٥ ص)٢(



 

 

وكـل مـا يوصـل إىل هـذه الكليـات اخلمـسة بطريـق مـرشوع فهــو  .واملـال
ًمــصلحة مقــصودة رشعــا، وهــذه املــصالح عــىل ثــالث درجــات حــسب 

كـام . احلاجية، واملصالح التحسينيةاملصالح الرضورية، واملصالح : أمهيتها
ًأن لكل رتبة مكمال ملحقا هبا ً. 

 . تعريف ومتثيل هلذه املراتب الثالث)١(كام مر بنا
خالصة اخلالصة لنظريـة ( يمكن أن يعرب عنه بأنه –ً آنفا -وما ذكر 

، إذ ما عداها من مقاصد إنام هي فـروع )أساسيات املقاصد(، أو )املقاصد
 . وتفصيل هلا
رجح املقاصـد الـرضورية ثـم مـا : ُ علم هذا فإنـه عنـد التـزاحمإذا َّت ُـ

 .)٢(يكملها، ثم احلاجية ثم ما يكملها، ثم التحسينية ثم ما يكملها
وإذا كـــان املقـــصدان يف رتبـــة واحـــدة؛ كـــام لـــو كانـــا كالمهـــا مـــن 

فإنـه يقـدم الـرضوري املتعلـق : الرضوريات أو احلاجيات أو التحسينيات
، )٣(ري املتعلق بالنفس، ثم النسل، ثم العقـل، ثـم املـالبالدين، ثم الرضو

                                 
  .١٨٢، صأقسام مقاصد الشارع بالنظر إىل قوهتا يف ذاهتا: عند احلديث عن) ١(
؛ اإلحكام ٢/٤٨٠؛ املحصول للرازي، ١٦٢ص؛ شفاء الغليل، ١/٢٨٧املستصفى، :  انظر)٢(

ـــدي،  ـــات، ٤/٢٨٦لآلم ـــول، ٢/١٣؛ املوافق ـــر املحـــيط، ٣/٢٥٥؛ منـــاهج العق ؛ البح
٦/١٨٨. 

الرتتيب املـذكور يف : أحدمها: اشتهر فيها ترتيبان) الرتتيب بني الرضوريات اخلمس: (مسألة) ٣(
والثـاين  ذكـره .  ٢٨٩ ــ  ٤/٢٨٦ــ يف إحكامه، ) هـ٦٣١ت (الصلب، وهو ما تبناه اآلمدي

 ــ ، وهو نفس الرتتيب املذكور ولكن بتقـديم ١/٢٨٧ــ يف املستصفى، ) هـ٥٠٥ت (الغزايل
 =، وهو ما تؤيـده وتقديم الدين ثم النفس وتأخري املال يمثل رأي اجلمهور. العقل عىل النسل



 

 

 .وهكذا... ثم مكمل الرضوري املتعلق بالدين، ثم النفس
، وأمثلــة متنوعــة )١(وهنــاك أدلــة كثــرية تثبــت الرتتيــب املــذكور

ــيس املقــام مناســبا )٢(توضــحه ، وهــي مبــسوطة يف كتــب األصــوليني، ول
                                 

األدلة، ويبقى اخلالف بني النسل والعقل؛ أهيام يقدم؟ ولكن مما خيفف أثـر هـذا اخلـالف أن  =
 قوية بالنفس، مما جيعلهـام والـنفس كاملرتبـة الواحـدة، فالنـسل هـو طريـق اسـتمرار هلام صلة

 مـن الـنفس؛ إذ بـه حيـصل التكليـف؛ هلـذا جعـل بعـض العلـامءالنفس، والعقـل أهـم جـزء 
 .الدين والنفس واملال: ًالكليات ثالثا

ــة الواحــدة إىل ــل كاملرتب ــسل والعق ــنفس والن ــون ال ــات، : انظــر يف ك ــه األولوي تأصــيل فق
 . ٢١٨ص

؛ املحصول للـرازي، ١٦٢شفاء الغليل، ص: نظروللتوسع ــ يف ترتيب الكليات اخلمس ــ ا
؛ ٢/٣١٧ب ورشح العـضد،؛ خمترص ابن احلاج٢/٩٩٤؛ احلاصل من املحصول، ٢/٤٨٠

ـــع ورشح املحـــيل وحاشـــية العطـــار، ـــر ورشحـــه٢/٣٢٢مجـــع اجلوام ـــر : ؛ التحري التقري
ـــري، ـــول، ٣/٢٣١والتحب ـــاهج العق ـــات ٦/١٨٨حـــيط، ؛ البحـــر امل٣/٢٥٥؛ من ؛ املوافق

؛ تأصــيل فقــه ٢/٢٣٦فــواتح الرمحــوت، : ؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه٢/١٤للــشاطبي، 
ــات، ص ـــ ١٩٢األولوي ـــ أ٢٢٣ ـ ــرشيعة ل ــسوين. د. ِ؛ حمــارضات يف مقاصــد ال ، أمحــد الري

 .     ١٣٩ص
، وقـد سـبق بيـان اإلمـام الـشاطبي: مكمالهتامن أشهر من توسع يف إثبات املراتب الثالث و) ١(

ومـن أشـهر مـن اعتنـى بمراتـب الكليـات .  مـن هـذه الرسـالة١٨٢وجه ذلك مفصال، ص
كام أن الرتتيـب املـذكور . ٢٨٩ ــ  ٤/٢٨٦ يف إحكامه، الستدالل لذلك اآلمدياخلمس وا
ضـوابط املـصلحة، : ّ وعقبـه بمبحـث مـستقل لالسـتدالل لـه ، فـانظرحممد البوطي. تبناه د
 .٢٥٨ ــ ٢٥٥ص

ــذلك) ٢( ــل ل ــات، امل: انظــر يف التمثي ـــ  ٢/٧وافق ـــ  ٢٥١؛ ضــوابط املــصلحة، ص١٩ ـ ؛ ٢٥٣ ـ
ـــِ د ــو ركــاب، ص. املــصالح املرســلة ل ـــ  ٤٨حممــد ب ــشني ٥٠ ـ ؛ باإلضــافة إىل مراجــع اهلام

 .السابقني



 

 

 :لرسدها، ولكن يمكن اقتطاف طائفة منها
v ن أدلة تقديم الـرضوريات ومـا يكملهـا، ثـم احلاجيـات ومـا فم

 : يكملها، ثم التحسينيات وما يكملها
إذ بتتبــع كثــري مــن النــصوص واألحكــام الــرشعية، : االســتقراء .١

يظهر فيها بكل جـالء ويقـني مراعـاة هـذا الرتتيـب؛ فالنـصوص الـرشعية 
 هنــاك ، ففــي جانــب املــأمورات)١(ًابتـداء نطقــت بالتفــاوت بــني أحكامهـا

، ويف جانب املنهيات هناك ...األركان والفرائض والواجبات واملسنونات
َنواقض اإلسـالم وأكـرب الكبـائر والكبـائر والـصغائر واللمـم واملحرمـات  َّ

 ...واملكروهات
دمت الــرضوريات ثــم احلاجيــات ثــم  ــام أهنــا عنــد التــزاحم ق ِّك ــ ُ

ْاجلهاد واجب علـي(: (‘التحسينيات؛ ومن ذلك قوله  ٌ َُ َ ِ ٍُكم مـع كـل أمـريِ ِ ِّ ْ َ َ ْ،  
ًا كان أو فاجرَ بر ِ ْ َ وإن عمل الَكبائر،اَ ِ َِ َ والصالة واجب.َْ َ َِّ ُ َة علـيُكم خلــَ ْ ْ َ ل ـٌَْ ِّف ك ُـ َ

ٍمسلم ِ ْ ْان أو فـا كَ  بر،ُ َ وإن عمل الَكبائر،اِ اجرــَ ِ َِ َْ...(()٢(. 
                                 

 .١٥٠، صأمحد الريسوين. د. ِحمارضات يف مقاصد الرشيعة لـ أ: انظر) ١(
؛ ٢٥٣٣، ح ٣/٤٠ بنحوه، كتـاب اجلهـاد، بـاب يف الغـزو مـع أئمـة اجلـور، أخرجه أبو داود) ٢(

؛ ١١/٤٤٣ يف شعب اإليامن بلفظه، باب يف الصالة عىل من مات من أهل القبلة، والبيهقي
؛ ٣/١٢١كربى بنحوه، كتاب الصالة، باب الصالة خلـف مـن ال حيمـد فعلـه، يف سننه الو

؛ والـديلمي يف الفـردوس بنحـوه، ١٥١٢، ح ٣/٣٦٩، والطرباين بنحوه يف مسند الشاميني
 .tيرة أبى هرمجيعهم من حديث . ٢٦٣٨، ح ٢/١٢٢

ْ ورواه الـدارقطني مـن هـذا الوجـه «:  ـــ١١/١٣٧  ـــ  البـدر املنـري يف ابـن امللقـنوقال عنه  َ ُ َ َْ َ ْ َُ ّ َ َِ َّ
ْخمتــرصا بلفــظ َ ِ َ ْ ِصــلوا خلــف كــل بــر وفــاجر ، وجاهــدوا مــع كــل بــر وفــاجر«: ُ َِ ََ َ َ َ ََ َثــم قــال» ُ َ َّ := 



 

 

ـــرضور ـــديم ال ـــضمن تق ـــذا احلـــديث ت ـــات، يفه ات عـــىل احلاجي
 :)١(لتحسينياتواحلاجيات عىل ا

ًفكون األمري عدال ال يفعل الكبائر من احلاجيات، وحفظ الدين  •
باجلهـاد مـن الـرضوريات، وقـد وجــه احلـديث عنـد تـزامحهام إىل وجــوب 

ــه، وإمهــال احلــاجي  ــاد مع ــو اجله ــرضوري وه ــديم ال وهــو اشــرتاط (تق
 ).العدالة

                                 
ُمكحول( = ْ َمن أيب هريرةمل يسمع ) َ َْ َ ، ومن دونه ثقـات ُ ِ ِوكـذا قـال البيهقـي يف . َ ّ ِ َ ْ َ َْ َ َ َ َاملعرفـة(َ ْإسـنَاده : )ْ ِ

ِصحيح إ َ أن فيه إرساالَ ْ ِ ِ َ بني مكحول وأيب هريرة ًالَ َ َْ َ ُ َُ ِوقال يف . ْ َ َ ِ يف اجلنَـائز)سـنَنه(َ َ ْ ِإنـه أصـح مـا يف : ِ َ َّ ِ
ِالباب إ َ ً أن فيه إرساال َّالْ َ ْ ِ ِ َوأعله ابن اجل. َ ْ ِوزي يف ّْ ِّ ِحتقيقه(ْ ْ ِ بمعاوية بن صالح ، ونقل عن أيب حاتم )َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِ

َالرازي أنه  ّ ِ ِ حيتج بهالَّ ِ َ صب  البـن اجلـوزي؛ فقـال يف نـوقد نقل الزيلعي تعقب ابن عبد اهلـادي. »ْ
 وأعلــه )العلــل املتناهيــة( يف  ومــن طريــق الــدارقطني رواه ابــن اجلــوزي...«:  ــــ٢/٢٧الرايــة ــــ 
. »إنه من رجال الصحيح:  وتعقبه ابن عبد اهلادي وقال.بن صالح مع ما فيه من االنقطاع بمعاوية

 إال أن املعنـى صـحيح، ويـدل عـىل ذلـك فعـل وقد ذكر الزيلعي طرقا كثرية ال ختلـوا مـن مقـال،
ــ ، ودخوله حتت عمومات أحاديث أخرى صحيحة؛ هلذا فإن الصنعاينالصحابة  يف سبل السالم 

َّأن« :ِّاسق فقال يف مـسوغ تـرجيح اجلـواز ــ   ختم حديثه عن حكم إمامة الف٣/٩٩ ْمـن َ ْصـحت َ َّ َ 
ُتهالَص ْصحت ُ َّ ُإمامته، َ ُ َ َوأيد َ َّ َذلك ََ ِ ُفعـل َ ْ ِالـصحابة ِ َ َ ُفإنـه َّ َّ ِ َأخـرج َ َ ْ َالبخـ َ ُ ُّاريْ ِالتـاريخ ِيف ِ ِ ْعـن َّ ِعبـد َ ْ َ 

ِالكريم ِ َ ُأنه ْ َّ َقـال َ ْأدركـت " :َ َ ْ َعـرش َ َ ْمـن ًةَ ِأصـحاب ِ َ ْ ٍحممـد َ َّ َ ِ يـصلون خلـَف أئمـة اجلـور  ‘ ُ ْ َ َُ َّْ ْ َ ُِّ ِ َ َ". 
ٍويؤيده أيضا حديث مسلم ِ ْ ُ ُ ِ َ ْ ُ ِّ ُ ًَ ََ َّكيَف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الص( :ُ ُ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ ِّْ َ َ َُ َُ َ ْة عن وقتها أو الَْ َ َ َْ ِ ْ َ َ

َّيميتون الص َُ ُ َة عن وقتهاالِ َ ِْ ْ َ َ قال؟َ ْ فام تأ:َ َ َ ِمرينَ ُ َّ قـال صـل الـص؟ُ َِّ َ ْة لوقتهـا فـإن أدركتهـا معهـم الَ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ
ٌفصل فإهنا لك نافلة َ َ َ ِّ َِ َ َ َّ ِ ِ فقد أذن با.)َ َ َ َِ َ ًخلفهم وجعلها نافلة؛ َّلصالة ْ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َ ُْ َهنم أخرجوها عن وقتها، ألَ َ ْ ُِ ْ َ َ َ ْ َّْ َ ُ

َوظاهره أهنم لو صلوها يف وقتها  َ َ ْ ُ َِ ْ ُّ َ َِ َ ْ َّ ُُ َ َلكان مأمورا بصِ ِ ًْ ُ َ َ ًهتا خلفهم فريضةالََ َ َ َْ ِ ْ َُ َ ِ«. 
، حممد البوطي. ؛ ضوابط املصلحة لـِ د٢/١٢املوافقات، : انظر يف وجه االستدالل باحلديث) ١(

 . مع اختالف عنهام يف األلفاظ والرتتيب ــ – ٢٥٧ص



 

 

ًوكون من يتوىل اإلمامـة يف الـصالة عـدال ال يفعـل الكبـائر، مـن   •
، فهو من التحسينيات، وإقامة صـالة اجلامعـة مـن مكمالت صالة اجلامعة

احلاجيات بالنسبة للصالة، وقد وجـه احلـديث عنـد تـزامحهام إىل وجـوب 
وهــو (تقـديم احلــاجي وهــو أداء صــالة اجلامعــة معــه، وإمهــال التحــسيني 

 ).اشرتاط العدالة
أن الـصالة مـن رضوريـات الـدين، ومـن : ألمثلة يف األحكامومن ا

رشوطها التحسينية سرت العورة، ومن أركاهنا احلاجية القيـام مـع القـدرة، 
فإذا مل جيـد مـا يـسرت بـه عورتـه، أو مل يـستطع القيـام يف الـصالة صـىل عـىل 

 ... )١(ًحسب حاله وقدرته، تقديام للرضوري عىل احلاجي والتحسيني
 .)٢(وليني عىل ذلكإمجاع األص .٢
أن العقل يثبت هذا الرتتيب، بل هو من بدائه العقـول؛ فالـيشء  .٣

                                 
 مـع اخـتالف – ٢٥٧، صحممـد البـوطي.  املـصلحة لــِ د؛ ضـوابط٢/١٢املوافقـات، :  انظر)١(

 .عنهام يف األلفاظ والرتتيب ــ 
؛ الكاشف عـن ٢/٣٢٠ وما بعدها؛ املحصول للرازي، ٩٠١، فقرة٢/٦٠٢الربهان، : انظر) ٢(

ايـة ؛ هن٣٩١؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٣/٣٠٠؛ اإلحكام لآلمدي، ٦/٣٣٥املحصول، 
التقريـر : ؛ التحريـر و رشحيـه٥/٢٠٨؛ البحر املحـيط، ٢/٧؛ املوافقات، ٢/٨٥٤السول، 

ــري،  ؛ مجــع اجلوامــع ورشح املحــيل وحاشــية ٣/٣٠٦؛ وتيــسري التحريــر، ٣/٢٣١والتحب
ــري، ٢/٣٢٢العطــار،  ــري، ٧/٣٣٧٩؛ التحب ــوت ٤/١٥٩؛ رشح الكوكــب املن ؛ مــسلم الثب
؛ ٢٣١الرشيعة اإلسـالمية البـن عاشـور، ص؛ مقاصد ٢/٢٦٢فواتح الرمحوت، : ورشحه

؛ مقاصد الشارع الرضورية للمري، ١٧٩، صحممد اليويب. مقاصد الرشيعة اإلسالمية لـِ د
 .٢٠ص



 

 

ًالذي ال بقاء للحياة وال استقرار إال به مقدم حتام عىل ما يمكن االستغناء 
ًوما كان يف تفويتـه حـرج ومـشقة مقـدم حـتام . عنه مع بقاء احلرج واملشقة

 يرتتـب عـىل تفويتـه عىل ما كان مـن التحـسينيات والكامليـات، بحيـث ال
 .حرج ومشقة
v ١(ومن أدلة الرتتيب بني الكليات اخلمس( : 

ـــــــه  .١ à :}   Q  P  O  N  M     L Kقول
 Z Y  X   W V U T S   R

  gf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \ [
l  k   j  i  h{)فقــد عــددت هــذه اآليــة عــددا مــن . )٢

ا يعنـي أن الـدين يف َّاملصالح الدنيوية واستنكرت تقديمها عـىل الـدين؛ ممـ
 .مقدمة الرضوريات

: àأن الــدين هــو املقــصود األعظــم مــن خلــق اإلنــسان؛ قــال  .٢
}H  G  F  E  D   C{)ُوما خلق اإلنسان من أجلـه . )٣

جيب أن يقدم عـىل أي يشء آخـر يزامحـه، والسـيام أن الـسعادة يف العاجـل 
ــضحي واآلجــل ال تكــون إال بــه؛ ومــن البداهــة ملــن ينــشد الــسعادة أال  ي

ٍّبمصدر السعادة احلقيقي من أجل أي مصدر آين ومهي ٍّ ٍ ِّ. 

                                 
 .٢/٣١٧، رشح العضد، ٤/٢٨٧اإلحكام لآلمدي، : انظر) ١(
 .   من سورة التوبة) ٢٤( اآلية رقم )٢(
 .من سورة الذاريات) ٥٦( اآلية )٣(



 

 

 عـىل الكليـات الـثالث األخـرى باتفـاق؛ ألن فس مقدمـةأن الن .٣
 .بقية الكليات تبع للنفس

عىل العقل؛ ألن النسل امتداد للنفس واسـتمرار مقدم لنسل أن ا .٤
ل، بخـالف العقـ. هلا، فإذا فات فاتت النفس وال بـد، فكـأهنام يشء واحـد

. فهو جزء من النفس، وفرع منها، والشأن يف الفرع أن يتأخر عـن األصـل
ًكام أن ما يفيض إىل تفويت العقل، كالسكر ال يفيض إىل فواته مطلقا، ومن  ُ

حتى لو فات العقل بالكليـة فالـشأن . ٍباب أوىل ال يفيض إىل فوات النفس
 .أن تبقى النفس عىل قيد احلياة

ال؛ ألن العقـل هــو منـاط التكليــف، إذ عـىل املــَّمقــدم أن العقـل  .٥
ًبدونــه ال تكليــف، ولــيس كــذلك املــال، وأيــضا مــن كــان ســفيها مــثال ال  ً

ُيتمكن من الترصف يف املال ََ. 
 أن فائدة الرتتيب من الناحيـة العمليـة تكمـن :ومما حيسن التنبيه إليه

يف ترتيب ما حيفظ الرضوريات اخلمس، ال يف ذات الرضوريات اخلمس؛ 
أن الـرضوريات أن تبقـى كاملـة، إذ ال تقـوم احليـاة وتـستقر إال هبـا ألن ش

َعدم فلو«، )١(جمتمعة، وإال ما صارت رضوريات ِ َعدم ُالدين ُ ِ ُترتب ُ  اجلزاء ُّ
دم ولــو املرجتــى، َع ِ ــ دم َّاملَكلــف ُ َلع ِ ــ  الرتفــع العقــل ِعــدم ولــو َّيتــدين، مــن ُ
دم ولــو ُّالتــدين، َع ِ ــ دم ولــو ،بقــاء العــادة يف يكــن مل ُالنــسل ُ َع ِ ــ  َيبــق مل ُاملــال ُ

                                 
 ومقاصـد ؛ الـشاطبي١٤١، صأمحـد الريـسوين. د. ِحمارضات يف مقاصد الـرشيعة لــ أ:  انظر)١(

 .٤٤مقاصد الرشيعة، ص؛ نحو تفعيل ١٩٠الرشيعة، ص



 

 

ُفال يمكن أن يطلب االستغناء الكيل عـن أحـدها لتقـديم غـريه . )١(»ٌعيش
عليه إال يف حاالت استثنائية؛ قد يرتتب عليهـا فقـد احليـاة ولكـن بـصورة 
ًحتقق السعادة يف اآلخرة، كالتضحية بالنفس يف ميدان اجلهـاد؛ دفاعـا عـن 

 .الدين
v ملقاصد املختلفة رتبةومن أمثلة التزاحم بني ا: 
إذا كان ال يستطيع متلك املـال الـذي حيـصل بـه بقـاء الـنفس إال  .١

 .)٢(بمعاملة فيها جهالة ظاهرة مفسدة للبيع؛ فام احلكم؟
ــنفس مقــصد رضوري ــه بقــاء ال ــع الغــرر . فــرشاء مــا حيــصل ب ومن

واجلهالة يف البيع أمر مكمل للرضوري؛ فمقتىض ما سبق جواز الرشاء مع 
 . تقديام للرضوري عىل مكملهاجلهالة؛

ومثل هذا اجلـواز يقـال فـيام إذا كـان مـا يريـد رشاءه ممـا حيـافظ عـىل 
 .احلاجيات، وكان البيع فيه جهالة يسرية ال تفيض إىل النزاع

إذا كان ال يستطيع املحافظة عىل حياته إال برشب ماء نجس؛ فام  .٢
 .)٣(احلكم؟

. الـنفس أمـر رضوريفرشب املاء النجس فيه إبقاء حلياته، وحفـظ 
ــا عــىل حماســن  ــه حفــظ للمــروءات، وإجــراء ألهله ــك في ومنعــه مــن ذل

 . العادات، وما كان من حماسن العادات فهو من التحسينيات
                                 

 .٢/١٤املوافقات، ) ١(
 .٢/١١املوافقات، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(
 .٢/١١املوافقات، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٣(



 

 

ــبق ــا س ــىض م ــديام : فمقت ــنجس؛ تق ــاء ال ــن امل ــرشب م ــوب ال وج
 .للرضوري عىل التحسيني

v ًقاَّومن أمثلة التزاحم بني املقاصد املتفقة رتبة، واملختلفة متعل: 
ـــار .١ ـــرتس الكف ـــسلمنيّإذا ت ـــن امل ـــأرسى م ـــدامهوا أرض  ب ؛ لي

 .)١(املسلمني، ويفتنوا من بقي منهم عن دينه؛ فام احلكم؟
ـــة  ـــساويان يف الرتب ـــصدان مت ـــه مق ـــل األرسى يتجاذب ـــي (فقت وه

؛ إذ قتلهم فيه حفظ )وهو الدين والنفس(، متفاوتان يف املتعلق )الرضورة
 عـىل  من أن يفتنوا عنه بعد اسـتيالء الكفـارلدين من سواهم من املسلمني

فمقتىض . ألعداء فيه حفظ ألنفس األرسىواستسالم املسلمني ل. ديارهم
جواز قتلهم؛ ألن حفظ املقصد الرضوري املتعلـق بالـدين مقـدم : ما سبق

 . عىل الرضوري املتعلق بالنفس
 :إذا كان خمريا بني وظيفتني .٢

يستطيع من خالهلا أن يؤدي العبادات الواجبة دون حرج : إحدامها
 .  يف حرج مايلومشقة، ولكن مردودها املايل ضعيف، مما جيعله

تفي بحاجاتـه املاليـة، ولكـن متنعـه مـن كثـري مـن النوافـل، : والثانية
 فأي الوظيفتني يقدم؟. وجتعله يؤدي عباداته بحرج ومشقة

ــة  ــه مقــصدان متــساويان يف الرتب ــار الوظيفــة املناســبة يتجاذب فاختي

                                 
حممــد بــو ركــاب، . ؛ املــصالح املرســلة لـــِ د٢/٢٩٦املستــصفى، : انظــر يف فكــرة هــذا املثــال) ١(

 .٤٨ص



 

 

 ؛ فاختيـار األوىل)وهو الـدين واملـال(، متفاوتان يف املتعلق )وهي احلاجة(
فمقتـىض مـا . ِّتفي بحاجاته الدينية، وتفوت حاجاته املالية، بعكس الثانية

عليــه أن خيتــار األوىل؛ ألن حفــظ املقــصد احلــاجي املتعلــق بالــدين : ســبق
 .مقدم عىل احلاجي املتعلق باملال

؛ فإنـه ينتقـل إىل )وهي الرتبة واملتعلق(فإذا تساويا يف الدرجة األوىل 
 .الدرجة الثانية
الرتجـيح بـالنظر إىل درجـة شـمول املقـصد واتـساع : الثانيةالدرجة 

 .دائرة االستفادة منه
إذا تـــساوى املقـــصدان يف إحـــدى الكليـــات الـــثالث ويف تعلقهـــام 

 .فإنه يقدم ما كانت دائرة االنتفاع به أوسع: بإحدى الكليات اخلمس
 : ذلك مجلة من القواعد؛ منها يفوقد سطر العلامء

ُيتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر عام« .١ َّ ُ«. 
 .)١(»املتعدي أفضل من القارص« .٢

 :ٍ هلا يف آن واحدً ومما يدل عىل هذه الدرجة ويصلح مثاال
 :النصوص الكثرية التي تفضل العلم عىل العبادة؛ ومن ذلك .١
ُفضل العلم أحب إيل من فـضل العبـادة، وخـري ديـنكم ((:‘قوله   ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُّ َْ َ ِ ْ ْ ُ َِ ْ َْ ِ َ
َالورع َ ْ(()٢(. 

                                 
؛ موسـوعة ١/٣٢٣؛ األشباه والنظائر للسيوطي، ٣/٤١؛ ٢/٤٢٠، ١/٣٣٩املنثور، : انظر) ١(

 .٩/٤٧٠حممد البورنو، . القواعد الفقهية لـِ د
 = بأصفهان بلفظـه، ؛ وأبو الشيخ يف طبقات املحدثني٧٥، ح ١/١٣٧ أخرجه الشايش بلفظه ، )٢(



 

 

ــه  ــائر ((:‘وقول ــر عــىل س ــضل القم ــد كف ــامل عــىل العاب ــضل الع ِف ِِ َِ ََ ََ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ ُ َِ َ ِ َ َِ ِ
ِالَكواكـب ِ َ م ورثــة  .ْ ُإن العلــامء ه َ َ ْ ََّ ْ َ ََ ُـُ ِنبيــاءاألِ َ ِ ْإن األنبيـاء مل .ْ َ وا دينــارا ِّرَوُ يََّ ً ِث َ ِ  والُــ
ًدرمها َْ َّ إنام ور،ِ ََ َّ َوا العلمُثِ ْ ٍ فمن أخذه أخذ بحظ وافر،ِْ ِ َ َ ُ ٍّْ َ َ َِ َ ََ َ َ(()١(. 

فنافلة العلم ونافلـة العبـادة مـن املقاصـد احلاجيـة املتعلقـة بالـدين؛ 
ٍّ العبـادة؛ ألن الـشأن يف العلـم أن نفعـه متعـد، بيـنام ىلقدم العلـم عـولكن 

ع العــام مقــدم عــىل العبـادة الــشأن فيهــا أهنـا قــارصة عــىل صــاحبها، والنفـ
 .اخلاص
ْعـن ما جاء يف النهـي عـن احتكـار الطعـام، ومـن ذلـك مـا ورد  .٢ َ

ِسعيد بن املسيب  َّ َْ َُْ ِ ِ ِعن معمر بـن عبـد اهللاَِِّ ْ ْ ْ َْ َِ ِ َ ول اهللاَِّ َ ِ عـن رس ُـ َ ْ َقـالَّ أنـه ‘َ َ ال(( :َ
ٌحيتكر إال خاطئ ُ ِْ َِ َّ ِ َ َ(()٢(. 

                                 
ـــستدرك بلف٤٨٧، ح ٣/٢٧٦ = ـــم، ؛ واحلـــاكم يف امل ـــاب العل ـــضياء يف ١/٩٢ظـــه، كت ؛ وال

ص سـعد بـن أيب وقـامجيعهم من حديث .  ١٠٦٨، ح ٣/٢٦٤األحاديث املذكورة بلفظه، 
t. 

. »حـديث صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه«:  هلذا احلديث قالوعقب ذكر احلاكم
ــاين. ووافقــه الــذهبي ــه األلب ــال عن ــصغري »صــحيح«: كــام ق ــك يف صــحيح اجلــامع ال ، وذل

 .٤٢١٤، ح ٢/٧٧٦وزياداته، 
  .٤٤٩سبق ختريج احلديث ص) ١(
ــساقاة،أخر) ٢( ــاب امل ِباب حتــريم االحتكــار يفجــه مــسلم بلفظــه، كت ِ َ ِ ِْ ِ ِ ْ ــواتَ ِ األق َ ْ  ، ح٣/١٢٢٨،َ

ِمعمر من حديث. ١٦٠٥ َ ِبن َْ ِعبد ْ ْ  .tهللا ا َ
ٍ كان حيتكر الطعام مـع أنـه راو للحـديث عـن ويشكل عىل هذا احلديث أن سعيد بن املسيب

 كتـاب لبيهقـي لريالـصغ سنن عنه مـا يـدفع هـذا اإلشـكال، فقـد جـاء يف الـمعمر؛ وقد جاء
 =قلـت : فـيام روى أبـو الزنـاد ، قـال«:   ـــ٢١١١، ح١/٥١٦البيوع، باب كراهة االحتكار ــ 



 

 

 عىل مصلحة ويف النهي عن االحتكار تقديم مصلحة عامة املسلمني
 .التجار املحتكرين؛ وكال املصلحتني من املقاصد احلاجية املتعلقة بالبيع

ِ مـا ورد عـن ابـن ما جاء يف النهي عن تلقي الركبان، ومن ذلـك .٣ ْ ْ َ
ٍباسَع َّ ùُهنى رسول اهللاَِّ (( : قال ُ َ ُأن ت ‘ََ ْ ُتلقى الركبانَ َّ ََ ْ ُّ َ...(()١(. 

ــأتوا الــسوق مــصلحة عامــة ألهــل الــسوق  إذ إن يف تــركهم حتــى ي
ــضا، ويف  ــائع أي ــق للــسوق ًوللب م يف الطري ــاس مــنهم وه ــض الن ْرشاء بع ــ ُ َ

ًمصلحة خاصة هلذا البعض، وقد ورد النهي عن ذلك؛ تقـديام للمـصلحة 
ــة ــة .  عــىل اخلاصــةالعام ــساويتان يف الرتب ــصلحتني مت ــأن امل ــه ب ــع التنبي م

 . تعلقة باملالواملتعلق؛ إذ كالمها من املقاصد احلاجية امل
ْ عن ما ورد: ما جاء يف النهي عن بيع احلارض للبادي، ومن ذلك .٤ َ
ِجاب َقال ù بن عبد اهللا ٍرَ ُ قال رسول اهللاَِّ :َ َ َُ ٍال يبع حـارض لبـاد(( :‘َ ِ َِ َ ْ ٌَ ِ وا ؛َ ُـ دع َ

ٍالناس يرزق اهللاَُّ بعضهم من بعض ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ْ َْ ُِ َّ(()٢(.  

                                 
ال حيتكـر باملدينـة إال : ، قـال‘إن رسـول اهللا : بلغنـي عنـك أنـك قلـت: لسعيد بن املـسيب =

، إنـام هـو أن يـأيت الرجـل ‘ي قـال رسـول اهللا لـيس هـذا بالـذ: خاطئ، وأنـت حتتكـر قـال
السلعة عند غالئها فيغايل هبا، فأما أن يأيت اليشء وقد اتـضع فيـشرتيه ويـضعه، فـإذا احتـاج 

 . » فذلك خريالناس إليه أخرجه
ِباب حتريم بيع احلارض للبادى أخرجه مسلم، كتاب البيوع ، )١( ِ َِ ْ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ْ  .١٥٢١، ح ٣/١١٥٧، َ
ِباب حتريم بيع احلارض للبادىلم بلفظه، كتاب البيوع، أخرجه مس) ٢( ِ َِ ْ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ْ  . ١٥٢٢، ح ٣/١١٥٧، َ

 وهـو حـديث ابـن عبـاس( ورد عقبه تفـسري هلـذا البيـع ù وله شاهد من حديث ابن عباس
َهن: (، ومتام احلديث)اآلنف الذكر ُى رسول اهللاَِّ َ ُ ُأن تتلقى الركبان ‘َ َّ َ َْ ْ ُّ َ ُ ٍوأن يبيع حارض لبـاد َ ِ َِ َ َ َ ٌَ ِ ْ َ«. 

َقال ُ فقلت :َ ْ ُ ٍبن عباسالَ َّ َْ ُ ما قوله :ِ ُْ َ ٍحارض لباد(َ ِ َِ َ قال؟)ٌَ ً يكن له سمساراَال :َ َ ْ ِ ُ ََ ُ.( 



 

 

ُإذ يف مبادرة اخلبري بالسوق للغريب عنه وعـرض خدمتـه عليـه بـأن  َْ
ــائع ًيكــون لــه سمــسارا يت ــك نفــع لنفــسه وللب ــع الــسعر، يف ذل فــنن يف رف

وتفويت ملصلحة أهل السوق، ويف ترك البائع وشأنه مصلحة عامة ألهـل 
.  عـىل اخلاصـةالسوق، وقد ورد النهي عن ذلك؛ تقديام للمصلحة العامـة

تبــة واملتعلـق؛ إذ كالمهـا مــن مـع التنبيـه بــأن املـصلحتني متـساويتان يف الر
 . املقاصد احلاجية املتعلقة باملال

 :ومن األمثلة التي مل يرد فيها دليل رشعي مبارش
؛ لكن كان )َّوهو حكم قتل األرسى املترتس هبم(املثال اآلنف ذكره 
 عــىل ديــنهم، باســتيالء الكفــار عــن  املــسلمنيُفتنــة: يقابــل إبقــاؤهم هنــاك

ديارهم، بينام املناسب هنا أن يكـون املقابـل إلبقـائهم قتـل عـدد أكـرب مـن 
 . )١(املسلمني

ــق، إذ فــيهام حفــظ  فكــال اخليــارين هنــا متــساويان يف املرتبــة واملتعل
: درجة شمول املقصدن يف ملقصد رضوري متعلق بالنفس، لكنهام متفاوتا

َّفعدم قتل األرسى املترتس هبم فيه حفظ حلياهتم فقط، يف مقابـل تعـريض 
ً للموت، بل واملترتس هبم أيضاحياة بقية املسلمني ويف قتلهم إبقاء حليـاة . َّ

يقـدم قتـل األرسى عـىل : فبناء عىل ما جاء يف هذه الدرجـة. أكثر املسلمني
إبقائهم؛ ألن اخليارين وإن كـان فـيهام حمافظـة عـىل مقـصد رضوري وهـو 

                                 
 بــو ركــاب، حممــد. ؛ املــصالح املرســلة لـــِ د٢/٢٩٤املستــصفى، :  انظــر يف فكــرة هــذا املثــال )١(

 .٥٠ص



 

 

دائرة املرتتب عىل قتل األرسى أعم، ودرجة شمول املقصد أن بيد النفس 
 .  أوسع؛ إذ تشمل إبقاء حياة أكثر املسلمنياالستفادة منه

ملقــصد يف الرتجـيح بـالنظر إىل درجـة توقـع نتـائج ا: الدرجـة الثالثـة
 .)١(اخلارج

إذا تـــساوى املقـــصدان يف إحـــدى الكليـــات الـــثالث ويف تعلقهـــام 
، بأن كان النفع  شمول املقصدبإحدى الكليات اخلمس، وتقاربا يف درجة

ٍّفيهام لعموم الناس مثال، أو تطابقا يف ذلك بـأن يكـون النفـع يف كـل مـنهام  ً
ة الثالثة، وهي مدى فإنه ينتقل يف الرتجيح إىل الدرج: لشخص واحد مثال

ًقوة توقع النتائج، فيقدم ما كان مقطوعا به عىل ما كان مظنونـا، ومـا كـان  ً
ًمظنونا ظنا غالبا عىل ما كان مظنونا ًً  . 

                                 
ً جانبـا رابعـا، وجعلـه يف – ٤٦املـصالح املرسـلة، ص:  يف كتابـه–حممد بـو ركـاب . أضاف د) ١( ً

فـإن كانـت : فينظـر أوال إىل مـدى اعتبـار الـشارع هلـاتني املـصلحتني«:  املرتبة األوىل، فقـال
فإن : ا، نظروإن كان كالمها معترب... ًإحدامها معتربة واألخرى ملغاة؛ رجحت األوىل اتفاقا

اعترب الشارع عني األوىل وجنس الثانية؛ رجحت األوىل، إال استثناء عـىل مـا سـوف يـأيت يف 
مـسألة تعــارض املــصلحة املرســلة والنــصوص الــرشعية الظنيــة عــىل اخلــالف املوجــود بــني 

 . »العلامء
أن هذه اإلضافة ليست يف حملها؛ ألن املصلحة امللغاة ال يلتفـت والذي يظهر ــ واهللا أعلم ــ  

 !.إليها أصال، فكيف نحتاج إىل نظر من أجل ترجيح املعتربة عليها؟
كام أن تقديم ما اعترب الشارع جنسه عىل ما اعترب عينه ليس استثناء  يف حالة كون النص ظنيا 

، بل له صور كثرية متفق عليها، كحاالت الرضورة واحلاجـة التـي بمنزلـة عند بعض العلامء
ُ، فهذه املصالح اعترب الشارع جنسها، ومع ذلك تقدم عىل املـصالح التـي اعتـرب ...الرضورة

 !.عينها حتى لو كانت ثابتة بدليل قطعي



 

 

لكن إذا . هذه الدرجة قد تتعلق بحوادث فردية يسهل فيها الرتجيح
 املتداخلة فإن الرتجيح حينئذ من أصعب األمـور، تعلقت بالقضايا العامة

وأكثره حاجة إىل بعد النظر، واملعرفة التامة بـالواقع، والقـدرة عـىل حتليـل 
ـــائج ُ؛ هلـــذا كثـــريا مـــا حيتـــاج إىل أهـــل اخلـــربة ...املعطيـــات وتوقـــع النت

ــصالح  ــه امل ــداخلت في ــذي ت ــرص ال ــذا الع ــصاص، والســيام يف ه واالخت
 لـه نظـري، ومـن هنـا كثـرت املراكـز املتخصـصة وتشابكت بشكل مل يـسبق

ــع  ــل املعطيــات وتتوق ــع وحتل ــرأ الواق بالدراســات االســرتاتيجية التــي تق
 .النتائج

ما لو أكره شـخص عـىل قتـل آخـر، فـام : ومن أمثلة القضايا الفردية
 احلكم؟

ـــوة  ـــساويان يف الق فإبقـــاؤه لنفـــسه وإبقـــاؤه لآلخـــر مقـــصدان مت
قاصد الرضورية املتعلقة بالنفس، وفيه حفظ والشمول؛ إذ كل منهام من امل

لنفس واحدة، ولكنهام خمتلفتـان يف درجـة التحقـق يف الواقـع، فلـو اختـار 
ولـو اختـار عـدم قتـل . قتل غريه، فات مقـصد حفـظ نفـس املقتـول يقينـا

ال : وبناء عىل ما جاء يف هذه الدرجة. اآلخر فات مقصد حفظ نفسه غالبا
 .يقني املتحقق مقدم عىل الظن املتوقعجيوز له قتل غريه؛ ألن ال

عىل فرض تساوي الـدرجتني؛ بحيـث : ويف هذه املسألة باخلصوص
 ِتيقن أن املكره سيقتله فام احلكم؟

 حيرم عليه اإلقدام عىل قتل غـريه؛ ألن إبقـاءه لنفـسه لـيس :اجلواب
بـأوىل مـن إبقـاء غـريه، وألنـه لـو قتــل غـريه لكـان هـذا بفعـل مـن جهتــه، 



 

 

ِلو رفض ذلك فقتله املكره فهذا بفعل مـن جهـة املكـره، وألنـه ما بخالف  ِ
 .مبتىل فيصرب

ً مـا إذا كـان املـريض ميتـا دماغيـا، : ًومن أمثلة القضايا الفردية أيضا
وعليه أجهزة إذا رفعت عنه مات حقيقة، ووجد الطبيب املعالج أن هنـاك 

 بقــاء ًمريــضا آخــر أحــوج إىل هــذه األجهــزة، ويمكــن أن يــستفيد منهــا يف
حياته احلقيقية، وبدوهنا سيموت؛ فهل لـه أن ينــزعها مـن األول وينقلهـا 

 للثاين؟
حفظ حياة األول، وحفظ حياة الثاين، : فهذا املثال يتنازعه مقصدان

 مـنهام فـرد ِّكـليف ُّوكالمها من الرضورات املتعلقة بحفظ النفس، واملعنـي 
خالف الثـاين، ممـا يعنـي واحد، لكن بقاء حياة األول متناهية يف الضعف ب

أن املقصدين متساويان يف القوة والشمول، وخمتلفان يف التوقع؛ فبناء عـىل 
جيوز للطبيب نـزع األجهـزة مـن األول إىل الثـاين؛ : ما جاء يف هذه الدرجة

 . ألن توقع استفادة الثاين من األجهزة أقوى من األول
ً فأحسب أن من أوضح أمثلتها كثـريا مـن مـسائل أما القضايا العامة ُ َْ َ

 العليا بشكل عام، اجلهاد يف الوقت احلارض، وما يتعلق بمصالح املسلمني
ٌتي ال يوجد فيها ويل أمر واحدوذلك يف الدول ال ٍ  للمسلمني جتتمع حولـه ُّ

ٍ ويوحد املسلمني خلف راية واحدةالكلمة، ٍ ِّ. 
 يف تلك الـديار أمهيـة وحـدة الـصف، وتوحيـد ولو أدرك املسلمون

ٍاملرجعية يف تقدير املصالح العليا للمسلمني يف قيادة واحدة، واجتهدت هـذه 
العــدل، والرتجـيح بــني القيـادة وبـذلت أعــىل مـا يف وسـعها مــن أجـل إقامـة 



 

 

ٌلدرئت عنهم كثري من األخطار والفتن : املصالح ِ  .- à بعد توفيق اهللا -ُ
 :والنصوص واآلثار حافلة بإثبات هذا املعنى، ومن ذلك

 à :}  J  I  H   GF  E  D  C  B Aقوله 
  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K
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 %  &  ')  (  *       +   {: àويف جانب ويل األمر يقول 
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ْمن رأى من أمريه شيئا يْكرهه فليصرب عليـه(: (‘وقوله  ْ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ ََ ًْ َ َ َِ ُ َ ِ ِ ِِ َ ْ فإنـه مـن ؛َِ َُ َّ ِ َ
ًفارق اجلامعة شرب ْ َ َ َِ َ ْ َ ًا فامت إال مات ميتة جاهليةََ ً ّ ََّ َِ ِ َ ِ َ ََ َِ(()٣(. 

ًما من عبد يسرتعيه اهللاَُّ رعيـة ((: ‘ويف جانب ويل األمر قال النبي  َّ َ ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ ْ ْ ََ َ
َيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللاَُّ عليه اجلنة ْ َ ََّّ َ َ َّ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُِ ٌّ َ ُ(()٤( . 

 : ومما يؤكد ذلك من اآلثار وأقوال العلامء

                                 
 .من سورة آل عمران) ١٠٣( اآلية رقم ) ١(
 .من سورة البقرة) ٢٢٠(من اآلية رقم ) ٢(
ِّبـاب قـول النَّبـي  بلفظه، كتاب الفتن، أخرجه البخاري) ٣( ِ ِ ْ َسـَرتون بعـدي أمـورا تنْكروهنـا ‘ََ َ ُ ً ُ َ َِ ُِ ُ ْ َ َْ ،

 .ù  من حديث ابن عباس. ٦٦٤٦، ٦/٢٥٨٨
، ح ٦/٢٦١٤، باب من اسرتعي رعية فلم ينـصحكتاب األحكام،   بنحوه،أخرجه البخاري) ٤(

َباب استحقاق الو؛ ومسلم بلفظه، كتاب اإليامن، ٦٧٣١ ْْ َِ ِ َاىل الغاش لرعيته النَّارْ َِ ِ ِ َِّ ِّ َ ْ ِ ،١/١٢٥ ،
ِمعقل بن يسار املزينمن حديث . ١٤٢ح َ ُْ ٍَ َ ََ َ ْ ِْ t . 



 

 

َثابت بن قطبةما جاء عن  ْ ُ ََ ِ ِّاملزين ِ ِ َ َ قال،)١(ُْ ٍخطبنا عبد اهللاَِّ بـن مـسعود : َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ
َيوما خطبة مل خيطبنا مثلها قبلها وال بعدها، قال َ َ َ َ ْ ُ َ ً َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َ ْ ُ وا ا(( :ً ُـأهيـا النـاس، اتق َّ ُ َّ َ ُّ هللاََّ، َ

ون  َوعليُكم بالطاعة، واجلامعة فإهنام حبل اهللاَِّ الذي أمـر بـه، وإن مـا تْكره َّ َّ ُ َ ْ َّ ُـَ َ َ َ َ َ َّ َ َ َْ ِ َِ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ َ
ِيف الطاعة، واجلامعة خري مما حتبون يف الفرقة ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َّْ ْ َ َِ ُِّ َُ َّ ٌ َ َ َ(()٢(.  

 أن  ســبحانهوملــا علــم«): هـــ٦٦٠ت (وقــول العــز بــن عبــد الــسالم
 ويف معرفـة ،اآلراء ختتلف يف معرفة الصالح واألصلح والفاسـد واألفـسد

 )٣(]ال [ كـيٍين حـرص اإلمامـة العظمـى يف واحـدَّ الرشِّ ورش،خري اخلريين
يتعطل جلـب املـصالح ودرء املفاسـد بـسبب اخـتالف الـوالة يف الـصالح 

 .)٤(»دواألصلح والفاسد واألفس


                                 
ِّثابت بن قطبة املزين )١( ِ َ ُْ َ ْ ُ ََ ِ  ، كـام tد  الكويف، تابعي اشتهر برواية احلـديث؛ روى عـن ابـن مـسعوِ

 .سامل بن أيب اجلعد وغريهم وزياد بن عالقة وروى عنه الشعبي
ــري للبخــاري، : انظــر ؛ ٢/٤٥٧؛ اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــاتم، ٢/١٦٨التــاريخ الكب

 .٤/٩٢الثقات البن حبان، 
 .٨٩٧٣ ــ ٨٩٧١،ح ٩/٢٢٣ أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري بلفظه يف أحدها، )٢(

، وقـد وثـق )جمالد(وفيه . سانيدرواه الطرباين بأ«:  ــ٧/٣٢٨قال اهليثمي يف جممع الزوائد ــ 
 .»وفيه خالف، وبقية رجال إحدى الطرق ثقات

 .  زيادة ال يستقيم املعنى بدوهنا: »ال «)٣(
دار و، ببـريوتدار الفكـر املعـارص طبعـة . ١٢١، صلعز بن عبد الـسالملالقواعد الصغرى  )٤(

مـع التنويـه . (بـاعإياد خالد الط: حتقيق. م١٩٩٦/هـ١٤١٦الطبعة األوىل ، ، دمشقبالفكر 
بأن مجيع الفـصل الـذي ورد فيـه الـنص املـذكور غـري موجـود يف نـسخة القواعـد الـصغرى 

 ).املعتمدة يف هذه الرسالة



 

 







مـن املوضـوعات املهمـة ) طرق إثبـات املقاصـد الـرشعية(موضوع 
ُالتي ال يكاد خيلو منها كتاب يف املقاصد، وألمهيتـه وصـفه شـيخ املقاصـد  َ ََ

ويعـد مـا . )١(بأنه متام املقـصود مـن كتـاب املقاصـد) هـ٧٩٠ت (الشاطبي
نطلـق ااألسـاس الـذي ) هـ١٣٩٤ت( وابن عاشور ٌّكتبه كل من الشاطبي

َمنه جل من كتـب يف املوضـوع مـن املعـارصين؛ لـسبقهام يف احلـديث عـن  َ َ
 اتـسم ومـا ذكـره ابـن عاشـور. عا أهـم الطـرقاملوضوع، ولكوهنام استجم

 فيـه بالوضوح واالعتناء الظاهر باملقاصد الكلية، بيـنام مـا ذكـره الـشاطبي
 . يشء من الغموض؛ لعدم االعتناء الظاهر باملقاصد الكلية

ــا ذكــره هلــذا ال جيــد الكاتــب يف هــذا املو ــشة م ــدا مــن مناق  ضــوع ب
، مع التمهيد لذلك ببعض املقدمات، وإحلاقه بـذكر الطـرق ’ الشاطبي

 :التي تثبت هبا املقاصد؛ وللوفاء بذلك انتظم هذا املطلب يف ثالث مسائل
 .مقدمات بني يدي املوضوع: ألوىلاملسألة ا

ــة ــشاطبي: املــسألة الثاني  يف خامتــة مقاصــده مــن طــرق، مــا ذكــره ال
 .ومناقشتها

 .بيان الطرق التي تثبت هبا املقاصد: املسألة الثالثة
                                 

 .٢/٢٩٦املوافقات، : انظر) ١(



 

 

 :مقدمات بني يدي املوضوع: املسألة األوىل
ًنسبة املقاصد للشارع البد أن تكون بطرق معتربة رشعا، وليس  .١ ٍ

املقام هنا حلرص هذه الطرق، وما يذكره علامء األصول مـن دالئـل احلكـم 
 ألن تكون دالئل للمقصد الـرشعي، لكـن - يف اجلملة -الرشعي تصلح 

ذا خـصهام للمقصد نوع خصوصية، كام لعلة القياس نـوع خـصوصية؛ هلـ
 . ببحث الطرق املناسبة إلثباهتامالعلامء
 مـن الطـرق التـي يـذكروهنا إلثبـات املقاصـد لفهم مراد العلـامء .٢

 :البد من فهم مرادهم من املقاصد التي يبحثون يف طرق إثباهتا
. املقاصــد الكليــة، واملقاصــد اجلزئيــة: إذ قــد يريــدون باملقاصــد •

 .وهذا الغالب
 الذي يريده الشارع، ومقصده من َمْكُاحلًوقد يريدون هبا أحيانا  •
 .لفظه

 . وطيدة باالجتهاد الرشعيللمقاصد صلة: ويف احلالتني السابقتني
للبحث يف املقاصد هو التأمل يف وهناك حالة ثالثة يكون الدافع  •

ــر يف  ــذلك أث ــس بمقاصــدها فحــسب، دون أن يكــون ل ــصوص واألن الن
ُّوهذا ما يعده الـشاطبي. االجتهاد الرشعي ) هــ٧٥٨ت (َّ وشـيخه املقـريَ

، ومـع ذلـك كانـا حيـذران مـن املبالغـة فيـه )١(من ملح العلم ال مـن صـلبه
: والسيام فيام ظاهره التعبد؛ وخلطورة ذلك أفرد املقري له قاعدة قال فيهـا

                                 
 .٢/٤٠٦ّ؛  القواعد للمقري، ١/٥٥املوافقات، : انظر) ١(



 

 

ــد « ــه عن ــح العلــم ال مــن متن ــق حَكــم املــرشوعية مــن مل ــدقيق يف حتقي ِالت َِ ِ
، بخالف اسـتنباط علـل األحكـام، وضـبط أماراهتـا، فـال ينبغـي املحققني

ِاملبالغة يف التنقري عن احلكم، السيام فيام ظاهره التعبد، إذ ال يؤمن فيه مـن 
َارتكاب اخلطر، والوقوع يف اخلطل وحـسب الفقيـه مـن ذلـك مـا كـان . )١(َ

ًمنصوصا، أو ظاهرا، أو قريبا من الظهور ًً«)٢(. 
م هذا فإن لكل مقصد رشعي ما يناسبه من الـدالئل، ومـن مل إذا عل

عـىل املعنـى ) طـرق معرفـة املقاصـد( يف يتفطن لذلك، ومحل كالم العلـامء
 . ٌحصل لديه إشكال يف فهم مرادهم: املشهور للمقاصد فقط

 التكليف واحلكمـة  اجلزئي منُليس بالرضورة أن يكون املقصد .٣
َمنه متعلقا بخـصائص  يف الفعـل املـأمور بـه أو املنهـي عنـه، بحيـث ٍ قائمـةً

حيصل فيه نفع مبارش للمكلف، فقد يكـون املقـصود منـه ذات التكليـف، 
ًأمرا أو هنيا؛ وذلك ًابتالء للمكلـف، أو عقوبـة لـه عـىل تعنتـه، أو إظهـارا : ً

 ...)٣( àللعبودية واخلضوع هللا 
~ ~ ~ 

                                 
، مــادة حب لــسان العــربقالــه صــا. »الكــالم الفاســد الكثــري املــضطرب«: اخلطــل يف اللغــة) ١(

 .١١/٢٠٩، »خطل«
 .١٥٩: ، قاعدة٢/٤٠٦القواعد، ) ٢(
عبـد . ؛ احلكـم الـرشعي لــِ د١٥٤، ١٤/١٤٤،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر) ٣(

 .٥٢اجلليل ضمرة، ص



 

 

 يف خامتـة مقاصـده مـن طـرق، مـا ذكـره الـشاطبي: ألة الثانيةاملس
 :ومناقشتها
 : يف خامتة مقاصده من طرقما ذكره الشاطبي: ًأوال

ً عن قسم املقاصد من موافقاته عقد فـصال يف هناية حديث الشاطبي
 ُّولكن ال بد من خامتة تكـر«: لطرق معرفة مقصود الشارع استفتحه بقوله

فإن للقائل . اب املقاصد بالبيان وتعرف بتامم املقصود فيه بحول اهللاعىل كت
 إن ما تقدم من املسائل يف هذا الكتاب مبني عىل املعرفة بمقصود :أن يقول
 .)١(»؟ فبامذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؛الشارع

 يف معرفـة ثم قدم للجواب عىل هذا السؤال بذكر مناهج أهل العلم
 :، وهي)٢(مقصود الشارع

 .ًمن يرى محل اللفظ عىل ظاهره مطلقا .١
 .ومن ينظر يف املعنى وال يكرتث بظاهر اللفظ .٢
 .ومن يراعي اللفظ واملعنى معا عىل وجه ال خيل أحدمها باآلخر .٣

 .  الراسخنيوبني أن الثالث هو الذي سلكه أكثر العلامء
ثم رشع يف املقصود من الفصل، وذكر أن مقصد الشارع يعرف مـن 

 :أربع جهات
 .)٣(بتدائي الترصحيي جمرد األمر والنهي اال:اجلهة األوىل

                                 
 .٢/٢٩٦املوافقات، ) ١(
 .٢٩٨ ــ  ٢/٢٩٧املوافقات، : انظر) ٢(
 .٢/٢٩٨املوافقات، : انظر) ٣(



 

 

 :َّويف أثناء رشحه هلذه اجلهة بني فائدة التقييد باالبتدائي والترصحيي
ُحرتازا مما قصد به غريه؛ كالنهي عن البيع بعد ا) االبتدائي(ْفقيد  ً

!  "  #  $    %  &  '   { àالنداء لصالة اجلمعة يف قوله 
             5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (

ًفالنهي عن البيع ليس مقصودا لذاته، وإنام قصد منه عدم . )١(}6
هو تأكيد لألمر بالسعي، التعطيل عن امتثال األمر بالسعي للصالة، ف

 .ولوال ذلك ما هني عنه
 الـذي لـيس يمن األمر أو النهي الضمن« ًاحرتازا )الترصحيي(قيد و
 واألمـر ، كالنهي عـن أضـداد املـأمور بـه الـذي تـضمنه األمـر،به بمرصح

 فإن النهـي واألمـر ههنـا إن قيـل هبـام فهـام ،الذي تضمنه النهي عن اليشء
 إذ جمرامها عند القائـل هبـام جمـرى التأكيـد ، األولبالقصد الثاين ال بالقصد

ألمر أوضـح يف عـدم ا فأمـا إن قيـل بـالنفي فـ.لألمر أو النهـي املـرصح بـه
 وكذلك األمر بام ال يتم املأمور إال به املذكور يف مـسألة مـا ال يـتم .القصد

 فداللة األمر والنهي يف هذا عـىل مقـصود الـشارع متنـازع ؛الواجب إال به
 .)٢(» ولذلك قيد األمر والنهي بالترصحيي،ليس داخال فيام نحن فيه ف،فيه

                                 
 .من سورة اجلمعة) ٩(من اآلية رقم ) ١(
بـط مهـم بينهـا  ــ  وقد تم نقل األمثلة التي نص عليها بتاممها؛ لوجـود را٢/٢٩٨املوافقات، ) ٢(

 .ً قريبا ــ سيأيت احلديث عنه ، عند التعليق عىل كالم الشاطبي



 

 

 .)١( اعتبار علل األمر والنهي:الثانيةاجلهة 
ككـون املقـصد : َّويف أثناء رشحه هلذه اجلهة مثل هلـا بـبعض األمثلـة

من النكاح مصلحة التناسل، واملقصد مـن البيـع االنتفـاع بـاملعقود عليـه، 
 .جارواملقصد من احلدود االزد

ثم ذكـر أن العلـة تعـرف بمـسالكها املعلومـة يف أصـول الفقـه، فـإذا 
ُعرفت العلة علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل، وإذا مل تعـرف  ُِ

 .فال بد من التوقف
أن للــشارع يف رشع «: لفــظوقــد عــرب عنهــا ابتــداء ب: واجلهــة الثالثــة

 .)٢(»ابعةاألحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد ت
  فإنــه مــرشوع للتناســل عــىل القــصد األول؛لنكــاحومثــل لــذلك با

والتعاون ، طلب السكناألصيل، كام أنه مرشوع عىل القصد الثاين التبعي ل
،  والــتحفظ مــن الوقــوع يف املحظــور،عــىل املــصالح الدنيويــة واألخرويــة

قصود  فجميع هذا م...واالزدياد من الشكر بمزيد النعم من اهللا عىل العبد
 ومنه ما علـم ، فمنه منصوص عليه أو مشار إليه.للشارع من رشع النكاح

 .بدليل آخر
وذلـك أن مـا نـص «: ثم بني طريقة إثبات املقصد هبذا املثـال؛ فقـال

 ...عليه من هذه املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصيل ومقو حلكمته

                                 
 .٢/٢٩٩املوافقات، : انظر) ١(
 .٢/٣٠٠املوافقات، ) ٢(



 

 

ك مقصود للشارع فاستدللنا بذلك عىل أن كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذل
 .)١(»أيضا

ومن العبارة األخرية يفهم مراده من هـذه اجلهـة؛ إذ يمكـن أن يعـرب 
ً مــن طــرق معرفــة قــصد الــشارع أن يكــون الــيشء مثبتــا :عنهــا بــأن يقــال
 .ًومقويا له للمقصد األصيل

) هــ١٣٥١ت( وهذه اجلهة عرب عنها الشارح الـشيخ عبـد اهللا دراز 
 .)٢(»مسلك املناسبة التي تتلقاه العقول السليمة بالتسليم«بأهنا 

 مع قيـام املعنـى الترصيح باحلكمعن الشارع  سكوت :اجلهة الرابعة
 .)٣( بمثابة الترصيح بعدم مرشوعية هذا احلكم لهاملقتيض

أن يــسكت «:  عــن مــراده مـن هــذه اجلهـة فقــالوقـد عــرب الـشاطبي
 فلـم يقـرر فيـه حكـم عنـد نـزول ، لـه قـائم وموجبه املقتيض،]احلكم[عن

 فهــذا الـرضب الـسكوت فيــه .النازلـة زائـد عـىل مــا كـان يف ذلـك الزمـان
 هـذا  ألنـه ملـا كـان؛كالنص عىل أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال ينقص

 :املعنى املوجب لرشع احلكم العميل موجودا ثم مل يرشع احلكم داللة عليه
 وخمالفـة ملـا ،كان ذلك رصحيا يف أن الزائد عىل ما كان هنالك بدعـة زائـدة

 ال الزيـادة ، إذ فهم من قصده الوقوف عنـدما حـد هنالـك؛قصده الشارع
 .)٤(» وال النقصان منه،عليه

                                 
 .٢/٣٠٠ املوافقات، )١(
 .١ هامش ،٢/٣٠١املوافقات، ) ٢(
 .٢/٣١٠املوافقات، : انظر) ٣(
 .٢/٣١١املوافقات، ) ٤(



 

 

ــى القاعــدة  الــسكوت يف معــرض «: املــشهورةوهــذا يــدخل يف معن
 .)١(»احلاجة إىل البيان متام البيان

 عنـدما شـخص لنـا هـذه اجلهـة أو أمحـد الريـسوين. د. وقد أحسن أ
ــال ــارة مجيلــة ق ــق... ٌواضــح أن هــذا املــسلك«:  فيهــااملــسلك بعب ... يتعل

بمجال االبتداع يف الدين وعباداته؛ حيث إنه بتنصيصه عىل هـذه القاعـدة 
ــىل العبــادات  ــا ع ــام زحفه ــاب أم ــالق الب ــدع، وإغ ــد رضب الب ــام يري إن

 .)٢(»وحدودها وسننها
ًوواضح أيضا «: َّكام قلل من أمهيته بالنسبة للجهات األخرى؛ فقال

سلك أضيق جماال بالنسبة للمجاالت األخرى، وهلذا فهـو أقلهـا أن هذا امل
                                 

؛ ١/٣١٩ُّ؛ األشـباه والنظـائر للـسيوطي، ٢٠٧ ـــ ٢/٢٠٥املنثـور،  :انظر من كتب القواعـد) ١(
، قاعـدة ١٣٥؛ إيضاح املسالك للونرشييس، ص٢٨٧ّاملنهج للزقاق ورشحه للمنجور، ص

، ١٨٣ًاعـد الفقـه البـن نجـيم أيـضا، ص؛ قو١٧٩؛ األشباه والنظائر البن نجـيم، ص١٠٨
، ؛ جملة األحكام العدلية١٤٣، قاعدة ٢/٧٥٥؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ٢٤٠قاعدة 
ــادة  ــسليم رســتم، ٦٧م ــا ل ــدر، ١/٤٧؛ رشحه ــيل حي ــايس، ١/٥٩؛ ولع ؛ ١/١٨١؛ ولألت

؛ القواعـد ٥٨١، فقـرة ٢/٩٧٣املـدخل الفقهـي العـام، ؛ ٣٣٧ورشح قواعدها للزرقا، ص
 .٤٥٤الفقهية للدكتور عيل الندوي، ص

؛ الربهـان، ٣/٢٨٥كـشف األرسار، :  ورشحـهأصـول البـزدوي: وانظر من كتب األصول
؛ املنــــار ٢٤٨؛ املغنـــي للخبـــازي، ص٣/٤٥٠؛ قواطـــع األدلـــة، ٥٨٥، فقـــرة ١/٤١٣

ـــوار، :ورشوحـــه ـــور األن ؛ ٣/٨٤٤؛ وجـــامع األرسار، ١/١٣٤ كـــشف األرسار ورشح ن
فــواتح الرمحــوت، : ّ؛ مــسلم الثبــوت ورشحــه١/٨٣تيــسري التحريــر، : التـــحرير وشـــرحه

٢/١٨٣. 
 .٣٠٦، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي) ٢(



 

 

، فلم يقـل بـه؛ بـل مل يـذكره حتـى ومن هنا أمهله الشيخ ابن عاشور. أمهية
 .)١(» يف طرق معرفة املقاصدعندما خلص كالم الشاطبي

 :مناقشة الطرق التي ذكرها الشاطبي: ثانيا
 ُيف مستهل هذا املطلب ذكر أن طرق إثبـات املقاصـد عنـد الـشاطبي

وآن . فيهــا يشء مــن الغمــوض؛ لعــدم االعتنــاء الظــاهر باملقاصــد الكليــة
 ما أثري حول طـرق أهماألوان للرشوع يف مناقشة ذلك بذكر إشكالني مها 

 : الشاطبي
 : اإلشكال األول
 :يق االستقراءعدم ذكر طر

 أو أي قسم من أقسامها لو سئل أي قارئ جلميع موافقات الشاطبي
 أن  فلن يـرتدد يفعن طرق إثبات املقاصد التي يتوقع أن يذكرها الشاطبي

ــدها هــو  ــا يف )االســتقراء(آك ــى هب ــي يعن ــسة الت ــق الرئي ــه هــو الطري ؛ ألن
 التـي يف مقـدمتها -ًاالستدالل ملسائل الكتاب عموما، والقضايا الكـربى 

ً خصوصا، وألنه هو سمة الكتاب البـارزة التـي تفـرض -املقاصد الكلية 
 يف ذهن نفسها عىل أي قارئ؛ إذ بتتابع القراءة يف الكتاب ستتسابق الظنون

 يف االسـتدالل، إىل أن يـصل ًالقارئ إلعطائه تصورا عن مـنهج الـشاطبي
الـنفس الطويـل يف تتبـع اجلزئيـات : إىل القطع بأن أهم سـامت هـذا املـنهج

الظنيــة، وتقويــة بعــضها بــبعض، والقــدرة الفائقــة عــىل اقتنــاص الــروابط 
ذه الـروابط الكليـات القطعيـة التـي جتمـع الدقيقة بينها، بحيث تـشكل هـ
                                 

 .٣٠٦، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي) ١(



 

 

 .تلك اجلزئيات وما يلحق هبا من جزئيات أخرى
 كـان متواضـعا عنـدما بـني أن َّومع ظهور هذه املزيـة فـإن الـشاطبي

ا بيـان كيفيـة اقتنـاص ً أيـضَّومـر... «: قـالإدراكها حيتاج إىل تأمل؛ حيـث 
 .)١(» واحلمد هللا،ملن تأمله هذا الكتاب ُةَّ وهى خاص،القطع من الظنيات

إذا علم هذا فإن هذا القارئ عنـدما تقـع عينـه عـىل الطـرق األربعـة 
! مــن بينهــا) االســتقراء( ســيندهش مــن عـدم ذكــر التـي ذكرهــا الــشاطبي

 ملاذا؟: ويتساءل
مـنهم مـن :  والباحثني، ولكـنّهذا التساؤل رصح به بعض العلامء 

مـع . )٣(، ومنهم من تركه بـال جـواب يرتـاح إليـه)٢(اجتهد يف اجلواب عنه
                                 

 .٤/٢٤٢املوافقات، ) ١(
: نجار يف كتابهعبد املجيد ال. ؛ ود٣٤٦أمايل الدالالت، ص: الشيخ عبد اهللا بن بيه يف كتابه: ومنهم) ٢(

: وقـد عـرب األول عـن رأيـه يف اجلـواب فقـال. ١٥٨فصول يف الفكر اإلسـالمي يف املغـرب، ص
 ...لالستقراء   عن سبب إغفال الشاطبيأمحد الريسوين. ويتساءل أستاذ املقاصد د«

ــشاطبي..: ولعــل اجلــواب ــام ذكــر اجلهــات التــي تعــرف هبــا املقاصــد مبــارشة، أمــا أن ال  إن
ة مستقلة، وإنام هو أداة للتأكد من االستقراء فإنام يكون بواسطة هذه املذكورات، وليس جه

فـافهم . ًفاالستقراء ليس قسام من املذكورات، وإنام هـو عينهـا. املقصدية، أو من رتبة ثبوهتا
 .»ذلك فإنه دقيق، واهللا املوفق

وهـو مـا ... كان عملـه مبتكـرا « عبد املجيد النجار فقد أجاب عن ذلك بأن الشاطبي. أما د
 »...جعله ينحو منحى التجزئة والتفصيل والتدقيق يف بسط املقاصد وحتليلها

 يف عمـوم  مـن هـذا اجلـواب؛ ألنـه خيـالف مـنهج الـشاطبيأمحد الريسوين. د. وقد تعجب أ
 . ٣١٣، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي: انظر. مقاصده

ــث قــال عــن أمحــد الريــسوين. د.  أاملقاصــدي املتــضلع يف موافقــات الــشاطبي: ومــنهم) ٣(  =؛ حي



 

 

 . من الناحية العمليةعىل أنه آكد الطرق عند الشاطبياالتفاق 
مل يفـصح عـن اجلـواب، ولكـن يمكـن  ومما ال شك فيه أن الشاطبي

 مــن خــالل الــسياق الــذي ذكــر فيــه هــذه اجلهــات - واهللا أعلــم -تلمــسه 
 :األربع

 يف التعـرف فقبل ذكر هذه اجلهات مهد هلا ببيان مناهج أهـل العلـم
 :عىل األحكام الرشعية، وقسمهم إىل طرفني ووسط

 الذين حيرصون معرفة مراد الـشارع يمثل الظاهرية: ف األولفالطر
 .يف ظاهر لفظه فقط، وال ينظرون إىل أي اعتبار آخر

كرتثون  والقياسيني، الذين ال ييمثل منهج الباطنية: والطرف الثاين
، أو شـبه )وهـم الباطنيـة(بظاهر اللفظ، وإنام يعملون املعنـى بـشكل دائـم 

                                 
 :االستقراء =

ه أصال مع اجلهات األربع التـي تعـرف هبـا مقاصـد  مل يذكرولكن الغريب أن الشاطبي... «
 ...ّالشارع، والتي خصص هلا خامتة كتاب املقاصد

 ...أتعجب لعدم ذكره فيها لالستقراء... وما زلت
َحيثام كان ــ ملئ باالستقراء ــ وزاد من عجبي أن كالم الشاطبي وقد أحصيت من ذلـك ... ُِ

 ... ، فكيف مل جيعله جهة مستقلة واضحة...مائة مرة: حوايل
يف ثنايا الكتاب؟ أم أن ذلك أتى عن غفلـة أتـت عليـه ]... بام ورد[هل ترك ذكره هنا اكتفاء 

ع؟ حلـد اآلن ال حني حترير الفصل اخلاتم لكتاب املقاصد؟ أم ملعنى يتعلق برؤيتـه للموضـو
 .أجد جوابا أرتاح إليه

 ــ هو ومهام يكن األمر، فإن الذي يمكن اجلزم به باطمئنان هو أن االستقراء ــ عند الشاطبي
،  نظريـة املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي»أهم وأقوى طريق ملعرفة وإثبات مقاصـد الـرشيعة

 .٣٠٨ ــ  ٣٠٧ص



 

 

 ).وهم القياسيون(دائم 
 الراسـخني الـذين جيمعـون بـني يمثل مـنهج أكثـر العلـامء: والوسط

 .اللفظ واملعنى، عىل وجه ال خيل أحدمها باآلخر
 يستدعي بيان طـرق معرفـة مـراد الـشارع وفـق املـنهج فالسياق إذن
 .األخري الوسطي

وعند التأمل يف هذا السياق ويف اجلهات األربع نجد أن السياق كان 
ة املقاصد الكلية التـي  عن بيان طرق معرفله أثر ظاهر يف رصف الشاطبي

هي حمور حديثه يف قسم املقاصد، إىل طرق معرفة مراد الشارع بشكل عام 
 :وفق املنهج الوسطي الذي يراعي اللفظ واملعنى معا

متثـل ) جمرد األمر والنهي االبتدائي التـرصحييوهي  (:فاجلهة األوىل
ً، فإذا كان اللفظ رصحيا يف بيان حكـم الـشارع؛ َجانب احلق عند الظاهرية

ًأمرا كان أو هنيا، فهو دليل عىل أنه مراد الشارع فال جيوز جتاوزه ً. 
متثـل جانـب احلـق ) اعتبار علل األمر والنهـيوهي ( :الثانيةواجلهة 

ُعند القياسيني؛ فإذا كانت املسألة التي يطلب معرفة مراد الشارع وحكمـه 
ا ليس فيها نص رصيح، ولكن هناك علـة معلومـة تـشمل حكـم تلـك فيه

ًاملسألة أيضا، صارت تلـك العلـة املعلومـة طريقـا ملعرفـة مـراد الـشارع يف  ً
 . تلك املسألة

  مـا يمثـل املـنهج الوسـطي بـني الظاهريـةأهـموهاتان اجلهتـان مهـا 
يستفيد من اجلانب اإلجيـايب عنـد كـل مـنهام يف منـع اجلانـب والقياسيني، و

 :السلبي عند ما يقابله



 

 

إن املعنـى املقـصود : ًال يـسوغ مـثال أن يقـال: فبناء عىل اجلهة األوىل
) كالقطع والرجم والقصاص(من العقوبات الرشعية التي قدرها الشارع 

من تغيريهـا هو الردع والزجر، وهذا حيصل بغري تلك العقوبات فال مانع 
ألن مـراد ال يسوغ أن يقـال ذلـك ! بعقوبات أخرى حيصل هبا ذلك املعنى

 .الشارع قد دل عليه لفظه الرصيح؛ فال جيوز جتاوزه
ــة ــة الثاني ــاء عــىل اجله ــا يف : وبن ــرص الرب ــول بح ــثال الق ــسوغ م ال ي

؛ اكتفــاء )١( tاألصــناف الــستة املــذكورة يف حــديث أيب ســعيد اخلــدري 
ن التنصيص عليها إنام خـرج خمـرج الغالـب، وإال فلهـذه أل! بداللة اللفظ

األصــناف علــل معلومــة يتعــدى احلكــم هبــا، فيوجــد بوجودهــا، وينتفــي 
 . بانتفائها

ًأما اجلهة الثالثة والرابعة فقد ذكرمها اسـتطرادا حلـرص طـرق معرفـة 
فكام أنه قد يعرف من خالل أمر الشارع أو هنيـه، أو علـتهام : قصد الشارع

،  لـهًيـاً مثبتا للمقصد األصيل ومقومة؛ فقد يعرف أيضا بكون اليشءاملعلو
وقـد يعـرف  ).وهذه اجلهة الثالثـة(ًفكونه كذلك دليال عىل أنه مراد رشعا 

، إذ  لـهسكوت الشارع عن الترصيح باحلكم مع قيام املعنى املقتيضًأيضا ب
                                 

ُالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والـرب بـالرب، والـشعري ( (:‘ وهذا النص هو قول النبي )١( ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُِّ ُ ُّ ُْ ْ ْ ُ ْ َّ َِّ ِ َِّ َّ ِ َ َ
ِبالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامل ِ ِْ ْ ِْ ِ ُِ َ َِ ْ ُ َّْ َّ ِ َلح، مثال بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقـد أربـى، َّ َ َ ْ َ َْ ْ ََ َْ َ ًَ َ َ ْ ً ْ َْ َِ ٍ ِ ِِ ٍِ ِ

ٌخذ واملعطي فيه سواءآلا ََ ْ َِ ِ ِ ُِْ ُ((. 
، ح ٣/١٢١١ًأخرجه مسلم، كتـاب املـساقاة، بـاب الـرصف وبيـع الـذهب بـالورق نقــدا، 

١٥٨٤. 



 

 

 ).وهذه اجلهة الرابعة (كالترصيح بعدم مرشوعية هذا احلكمإن هذا 
 لبيـان طـرق معرفـة مـراد إذن هذه اجلهات األربع أتى هبا الـشاطبي

أمـا املقاصـد . الشارع بـشكل عـام، ويـدخل فيهـا أصـالة املقاصـد اجلزئيـة
االسـتقراء الـذي حيـصل الكلية فتدخل يف ذلك تبعا، إذ يمكن أن تعـرف ب

بتتبع الرابط بني أوامر الشارع أو نواهيه، أو مهـا معـا، أو بتتبـع عللهـام، أو 
بتتبع ما يوصل إىل املقاصد األصلية من مقاصد تبعيـة، أو تتبـع مـا سـكت 

 . أو حتى تتبع مجيع ما سبق... عنه الشارع فيام يستدعي البيان،
 إلثبـات املقاصـد ةلرئيـسوالذي يدل عىل أن االستقراء هو الطريق ا

 حـرص معرفتهـا يف – ولكن يف سياق آخر - أنه نفسه الكلية عند الشاطبي
َاالستقراء؛ إذ عند حديثه عام يمثل صلب العلـم وهـو الكليـات الـرشعية  ُْـ ِّ َّ

الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات (دمتها الكليات الثالث التي يف مق
ًبني أهنا ختتص بأن مستندها جيب أن يكون قطعيا، أو راجعـا ) وما يكملها  َّ

إىل أصل قطعي، حتى جتاري العقليات يف إفادة العلـم القطعـي، واملـستند 
ري ام الناظم ألشتات أفرادها، حتى تـصعاالستقراء الالذي هبذه املثابة هو 

يف العقـل جمموعــة يف كليــات مطــردة عامــة، ثابتــة غــري زائلــة وال متبدلــة، 
 .)١(وحاكمة غري حمكوم عليها، وهذه خواص الكليات العقليات

                                 
أي [إذ العلـم هبـا ... «: و قولـه هـ’والـشاهد مـن كالمـه . ٥٤ ــ ١/٥٣املوافقات، : انظر) ١(

 حتـى تـصري يف ،سـتقراء العـام النـاظم ألشـتات أفرادهـامستفاد مـن اال] الكليات الرشعية
 وحاكمـة غـري حمكـوم ، ثابتـة غـري زائلـة وال متبدلـة،العقل جمموعة يف كليـات مطـردة عامـة

 .»العقليات  الكليات وهذه خواص.عليها



 

 

 :اإلشكال الثاين
من األمور األخرى التي هي مثـار نقـاش فـيام يتعلـق بطـرق إثبـات 

ــشاطبي ــد ال ــضا : املقاصــد عن ــة، وأي ــع الثاني ــة م ــة متداخل أن اجلهــة الثالث
 :فهذان اعرتاضان! معارضة لألوىل

ــيشء مثبوهــي ( أن اجلهــة الثالثــة :االعــرتاض األول ــا ِأن يكــون ال ًت
اعتبـار علـل وهـي (متداخلة مع اجلهة الثانية )  لهًياللمقصد األصيل ومقو

وتعـرف العلـة هنـا «:  ممـا قالـه يف رشح الثانيـة؛ ألن الـشاطبي)ر والنهـياألم
، واجلهة الثالثة يف الواقـع متثـل مـسلك )١(»بمسالكها املعلومة يف أصول الفقه
أن : ت العلــة؛ ألن مفــاد مــسلك املناســبةاملناســبة التــي هــي أحــد طــرق إثبــا

ًالوصف يكون مناسبا إذا تلقته العقول السليمة بالقبول، وكان موافقا ملقاصد 
 .)٢()!له ًياًمثبتا للمقصد األصيل ومقو(الرشيعة، وهذا ينطبق عىل ما كان 

 إن الـدافع لـذكر اجلهتـني خمتلـف، :ويمكن أن جياب عليه بأن يقـال
عنى فيها بإثبات املقصد األصيل والعلة القياسية، بينام اجلهة فاجلهة الثانية ي

وحتـى لـو نـتج عـن . ُالثالثة فإنام يعنى فيها بإثبات املقصد التبعي فحسب
ذلك إثبات العلة القياسية؛ فإنه ألمهية اجلهة الثالثة حقها أن تفرد يف جهة 

                                 
 .٢/٢٩٩املوافقات، ) ١(
وهو مسلك «:  ــ ونص كالمه١، هامش ٢/٣٠١عليق الشيخ عبد اهللا دراز عىل املوافقات، ت: انظر) ٢(

املناسبة التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم، ويبقى النظر يف عد هذا جهة ثالثة مستقلة عن اجلهة 
ملناسبة، فإذا ، ومعلوم أن منها ا"وتعرف املناسبة هنا بمسالك العلة املعلومة": الثانية التي قال فيها

 . ــ»كان هذا من املناسبة كام قلنا؛ احتيج إىل بيان سبب جعل هذا جهة ثالثة



 

 

: ً فمـثالًوليس هذا بدعا من القول بل له نظـائر يف قـضايا كـربى؛. مستقلة
مفردة عىل أهنا من القواعـد اخلمـس الكليـة الكـربى » الرضر يزال«قاعدة 

، مـع أن )١(التي عليها مـدار معظـم أحكـام الفقـه كـام يـذكر بعـض العلـامء
التيسري؛ فكان حقها أن تكـون مـن القواعـد الرضر يف الواقع مشقة جتلب 

، ولكن ملا كان الرضر له قواعـد »املشقة جتلب التيسري«املندرجة يف قاعدة 
 .ُ أفرد يف قاعدة مستقلة)٢(وأحكام ختصه، وأثره بالغ اخلطورة

ًكثـر اجلهـات األربـع تنظـريا  أن اجلهة الثالثة هـي أ:االعرتاض الثاين
 يف إثبات املقاصد، إذ هي الطريق الرئيس إلثبات املقاصد لصنيع الشاطبي

التابعة التـي هـي قـسيم للمقاصـد األصـلية، واملقاصـد األصـلية والتابعـة 
لكن الذي يـدعو إىل االسـتغراب . )٣(يردان يف موافقات الشاطبيكثريا ما 

َّقد وهنهـا عنـد كالمـه عـىل  « أن الشاطبي- أمحد الريسوين. د. ل أا كام ق-
 أو -ود الـشارع، وذلـك عنـدما قيـد األمـر اجلهة األوىل مما يعرف به مقص

ال : بمعنـى.   الذي يستفاد منه قـصد الـشارع بـأن يكـون تـرصحييا-النهي 
تدخل فيه األوامر والنواهي الضمنية، كالنهي عن أضداد املأمور به الـذي 

 ...تضمنه األمر و
                                 

؛ رشح القواعـد الفقهيـة للـشيخ ١/٦١األشـباه والنظـائر للـسيوطي، : انظر عىل سبيل املثال) ١(
 .١٦٢أمحد الزرقا، ص

 فقد أشـار – ٤٣٧، صيعقوب الباحسني. رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية لشيخنا د: انظر) ٢(
» الـرضورات تبـيح املحظـورات«: إىل يشء من ذلك، ولكن عند بيان سـبب إفـراده لقاعـدة

 .»املشقة جتلب التيسري«: عن قاعدة
 .، فقد عقد للحديث عن املقاصد األصلية والتابعة مخس مسائل١٧٣ ــ  ١/١٣٤: انظر ــ مثال ــ) ٣(



 

 

 - إن مل يكـن إنكـارا - يتـضمن تـشكيًكا وواضح أن كالم الشاطبي
تدل عىل مقصود للـشارع، رغـم أنـه .. يف كون األوامر والنواهي الضمنية

ًقــرر وكــرر مــرارا أن مكمــالت املقاصــد ومقوياهتــا ووســائلها هــي أيــضا  ً
ثــاين، مقــصودة للــشارع، وإن كانــت مقاصــد تبعيــة ومقــصودة بالقــصد ال

... وهــذا هــو القــول الــصواب، وإال فكيــف. ًفــاملهم أهنــا مقــصودة أيــضا
يقصد الشارع أمرا، وال يقصد ما ال يتم إال به؟ وكيف يقصد الشارع أمرا 

 .)١(»!...مع اإلذن يف ضده الذي يمنعه وينفيه؟
وما أثري يف هذا االعرتاض قوي، ولكن قوته تستدعي التـشكيك يف 

 ! عنهغفلة الشاطبي
ــشاطبي ــل يف كــالم ال ــدفع هــذا وعنــد التأم  تــم الوقــوف عــىل مــا ي

 :ل يف اجلواب عليهإذ يمكن أن يقااالعرتاض؛ 
ــال واحــد  .١ ــا مث ــن بينه ــيس م ــا ل ــي ذكره ــة الت ــة الثالث ٌإن األمثل ٌ

التـي روعـي « وهي ما عرفهـا بأهنـا -ًللمقاصد التابعة التي يكررها مرارا 
وعنـدما . ، وإنام هي ثالث قواعد أصـولية خالفيـة- )٢(»فيها حظ املكلف

فـي هـذه القواعـد ذكر أنه عىل القول بن)  ترصحييا(بني وجه خروجها بقيد 
ًفإن األوامر والنواهي الضمنية فيها غري مقصودة مطلقا، ولكن عىل القول 
بإثبات القواعد فقد قال رصاحة بأن األوامر والنواهي الضمنية مقصودان 

عند القائل ــ بالقصد الثاين وليس بالقصد األول؛ إذ جمرامها «ًرشعا ولكن 
                                 

 .٣٠٣ ــ  ٣٠٢، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي )١(
 .٢/١٣٦املوافقات، ) ٢(



 

 

 .)١(»ملرصح بهجمرى التأكيد لألمر أو النهي اــ هبام 
وسواء قيل بإثبـات هـذه القواعـد الـثالث، وأن األوامـر والنـواهي 
ًالـضمنية مقـصودة فيهـا تبعـا، أو تــم جتاوزهـا إىل أمثلـة أخـرى للمقاصــد 

دا، وهـو أن املقاصـد التابعـة مقـصودة  مطـرالتابعة؛ يبقـى كـالم الـشاطبي
 . بالقصد الثاين وليس بالقصد األولأيضا ولكن

جمـرد األمـر والنهـي االبتـدائي وهـي (وعىل هذا حتمل اجلهـة األوىل 
بيان طريق إثبات املقاصد األصلية ال : عىل أن املراد من ذكرها) الترصحيي

ن طريـق إثبـات املقاصـد التابعة، وحتمل اجلهة الثالثة عىل أن املـراد هبـا بيـا
 .التابعة، واهللا أعلم

ــه .٢ ــل عن ــي أن ال يغف ــاك جــواب آخــر ينبغ ــة : وهن ــو أن األمثل وه
التوضيحية يقصد هبا جمرد التوضيح، وليس تقريـر حكـم هـذه األمثلـة؛ هلـذا 

َّكثريا ما يمثل بأمثلة افرتاضية، أو حتى خياليـة ال يمكـن أن تقـع فمناقـشتها . ُ
صـحة التمثيـل هبـا وتـضمنها ملنـاط القاعـدة أو تكون سائغة من جهـة مـدى 

املنطقـي ل اخلبيـيص ا، أما مناقشة ذات املثال فال تسمع؛ ألنـه كـام قـ...املسألة
َيكفي يف التمثيل الغرض، سواء طابق الواقع «: )٢()هـ١٠٥٠ت( َ ً ُ  .)٣(»ْأوالِ

 
                                 

 .٢/٢٩٨املوافقات، ) ١(
ذهيب يف رشح التـ:  هو عبيد اهللا بن فضل اهللا، الفخر اخلبييص، منطقي مـتكلم، مـن مؤلفاتـه)٢(

 .هـ١٠٥٠تويف يف حدود سنه . التهذيب يف املنطق ، والتجريد الشايف يف املنطق أيضا
 .٤/١٩٦؛ األعالم، ١/٦٥٠؛ هدية العارفني، ١/٥١٦كشف الظنون، : انظر

،  رشح التهــذيب للرســالة الشمــسية، املــسمى التــذهيب عــىلرشح اخلبيــيص لتهــذيب التفتــازاين) ٣(
 .٥٥ص



 

 

 
 :بيان الطرق التي تثبت هبا املقاصد: املسألة الثالثة
أن املقاصـد : عنـد التقـديم هلـذا املطلـب:  يف املـسألة األوىل–مر بنـا 

ــامء ــدون هبــاالتــي يبحــث العل ــد يري ــة،  ا يف طــرق إثباهتــا ق ملقاصــد الكلي
 الـذي َمْكـُا احلًوقـد يريـدون هبـا أحيانـ .وهـذا الغالـب، واملقاصد اجلزئيـة

 .يريده الشارع، ومقصده من لفظه
 ملقاصـد الكليـةا): ًويف البحث عمومـا(والذي يعنينا يف هذه املسألة 

 . فقط؛ هلذا سيتم الرتكيز عىل طرق إثباهتااجلزئيةو
لــرشعية، وأقــرب إىل العلــل وهــذه املقاصــد أخــص مــن األحكــام ا

سلك يف إثباهتــا طريقــة األصــوليني يف إثبــات  ــالــرشعية؛ فــاألليق هبــا أن ي ُ
العلة، ال طريقتهم يف إثبات األحكام الرشعية، وذلك بذكر أهـم اجلهـات 
التي تعرف هبا املقاصد، والتوضيح باألمثلـة لكيفيـة الوصـول إىل املقـصد 

 .ٍّمن خالل كل منها
 :إن مقصد الشارع من ترشيع احلكم: ن أن يقالإذا علم هذا فيمك

 .إما أن يعرف من جهة تنصيص الشارع عليه •
 .َّأو من جهة السياق والقرائن التي احتفت بالنص •
أو من جهة ما ألفه املجتهد املامرس لالجتهاد مـن عـرف الـرشع  •
 .وترصفاته

وكل جهة من هذه اجلهـات الـثالث قـد تتقـوى بنظـر متعاقـب،  •
لجزئيـات، بحيـث تتعاضـد الظنـون، ومـن ثـم تتكـون مـن وتتبع مستمر ل



 

 

 .وهذا ما يعرف باالستقراء. اجلزئيات كليات قطعية

ُكام أنه جيب يف كل جهة أن يفهم املقصد وفق مـا يفهمـه العـرب • ٍ 
 .الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم

ــثالث األول ــات ال ــوع وواضــح أن اجله ــا ن ــل واحــدة منه ــات لك ٍي
فقـد ترتكـب مـن الـثالث ) وهـي االسـتقراء(أما اجلهـة الرابعـة . استقالل

ًمجيعا أو من بعضها؛ هلذا حقها أن تـذكر عقـب مـا يمكـن أن تتكـون منـه؛ 
ًأما اجلهة اخلامـسة فليـست قـسيام . ألن فهم الكل يكون عقب فهم أجزائه

ق، وتفـرض عليـه أن للجهات والطرق األخرى، وإنام تصاحب كـل طريـ
 .يتحرك يف فلكها؛ هلذا حقها أن تقدم

ــشارع ترجــع إىل مخــس  ــات مقــصد ال ــتج عــن هــذا أن طــرق إثب فن
 :جهات
 .فهم املقصد الرشعي وفق مقتضيات اللسان العريب .١
 .فهم املقصد الرشعي من داللة اللفظ الرشعي .٢
فهـم املقــصد الـرشعي مــن الـسياق الــذي ورد فيـه اللفــظ، ومــا  .٣

 . قرائناحتف به من
فهم املقـصد الـرشعي مـن عـرف الـرشع وتـرصفاته التـي ألفهـا  .٤

 .املجتهد املامرس لالجتهاد

 .فهم املقصد الرشعي عن طريق االستقراء .٥



 

 

 :وبياهنا عىل النحو اآليت

 :)١(فهم املقصد الرشعي وفق مقتضيات اللسان العريب: اجلهة األوىل
 أن )٢( -  عنـد احلـديث عـن رشوط املجتهـد عنـد الـشاطبي–مر بنا 

ًاملعول عليه أصالة يف كون اإلنسان أهال لالجتهاد ً هو فهم مقصد الشارع : َّ
ُعـىل وجـه اجلملـة والتفـصيل؛ فـإذا فهــم مـراد الـشارع يف كـل مـسألة مــن 

تتجه إليه أحكامه فيها ويف أبـواب الـرشيعة مـن مسائل الرشيعة، وفهم ما 
ٍحَكم ومقاصد خاصة، وفهم مقاصد الرشيعة العامة َِ ، بحيث يطمـئن بـأن ٍ

 : ما يستنبطه من أحكام منسجم انسجاما تامـا مـع هـذه املقاصـد املتدرجـة
 .ًصار أهال لالجتهاد، ومن ال فال

ُّأن ذلك حيتـاج إىل تعلـم املعـارف املوصـلة إىل فهـم : مر بنا هناككام 
 .املقاصد، ومن ثم التمكن من االستنباط يف ضوء فهم هذه املقاصد

علم اللغة : يف مقدمة هذه املعارف) هـ٧٩٠ت (وقد جعل الشاطبي
الـرشيعة عربيـة، وإذا كانـت عربيـة فـال يفهمهـا «العربية؛ وعلل ذلك بأن 

 .)٣(»َّحق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم
): هــ٤٧٨ت ( اجلـوينيوقريب من هـذا املعنـى قـول إمـام احلـرمني

ــار :فــإن رشيعــة املــصطفى متلقاهــا ومــستقاها... «  الكتــاب والــسنن وآث

                                 
 .٢٩٥، صنظرية املقاصد عند  اإلمام الشاطبي: انظر) ١(
 .٤٦٠، صوذلك يف املطلب األول من هذا املبحث) ٢(
 .٤/٨٢ املوافقات،) ٣(



 

 

ــصحابة ــائعهم وال ــامأ ووق ــضيتهم يف األحك ــات ،ق ــصح اللغ ــا بأف  وكله
  فهــي الذريعــة إىل، فــال بــد مــن االرتــواء مــن العربيــة؛رشف العبــاراتأو

 .)١(»مدارك الرشيعة
وألمهية اللغة العربيـة يف فهـم مـراد الـشارع؛ فقـد أوىل األصـوليون 
مباحث اللغة ودالالت األلفاظ عناية فائقة، وبـذلوا جهـدهم يف حتريرهـا 

ِّحتـى تقـرب فهـم املتــضلع فيهـا مـن أفهـام أصـحاب اللــسان «وحتقيقهـا؛  ُ
 . )٢(»ِّالعريب القح

ر استنباط األحكام مـن ألفـاظ حول حمو«وبسبب توحيد جهودهم 
  توصـــلوا إىل نتـــائج يف اللغـــة مل يتوصـــل إليهـــا أهـــل اللغـــة.)٣(»الـــشارع
 .)٤(أنفسهم

وهذه النتائج كام وظفها األصوليون أصالة يف فهم مراد الشارع مـن 
ًاللفظ، يـستفاد منهـا أيـضا ُلفظه، ومعرفة احلْكم التفصييل الذي يدل عليه 

يف فهم املقصد اجلزئي مـن تـرشيع هـذا احلكـم، وكـذلك يف فهـم املقاصـد 
الكلية من ترشيعه وترشيع نظائره يف باب واحد، أو يف مجلـة مـن األبـواب 

 .أو يف عموم الرشيعة
                                 

 .٢٨٦، صغياث األمم يف التياث الظلم )١(
 .١٠مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ٢(
 .٨مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص) ٣(
 .١/٧اإلهباج، : انظر) ٤(



 

 

 : ومن أهم ما ينبغي أن يراعى هنا عند إثبات املقاصد
تنباط املقصد الـرشعي جيـب أن عند النظر يف لفظ الشارع الس: أوال

ُينطلق املجتهد من املعنى الذي وضع لـه اللفـظ لغـة، ال بحـسب مـا يمليـه 
 .ّالعقل، ويزينه اهلوى

ألحكـام  مـن اُمَّتكلـُي«): هــ٧٩٠ت (ويف هذا املعنى قـال الـشاطبي
 وهى أن القرآن : األصول عريقة يفي أصول الفقه عىل مسألة هالعربية يف

 ال بمعنى أن القـرآن يـشتمل عـىل ألفـاظ أعجميـة يف،  والسنة عربية،عريب
 بـل بمعنـى أنـه يف ، ألن هذا من علـم النحـو واللغـة؛األصل أو ال يشتمل

 لك بـه يفُـحقيـق س هذا التَقِّقُ بحيث إذا ح،ألفاظه ومعانيه وأساليبه عريب
 يف تقريــر معانيهــا  كــالم العــربُاالســتنباط منــه واالســتدالل بــه مــسلك

ا مـن النـاس يأخـذون أدلـة ً فـإن كثـري؛ أنواع خماطباهتا خاصةها يفِعِومناز
فهــم مــن طريــق ُ ال بحــسب مــا ي،القــرآن بحــسب مــا يعطيــه العقــل فيهــا

 .)١(» وخروج عن مقصود الشارع، وىف ذلك فساد كبري،الوضع
 الذين نزل القرآن  فهم الرشيعة من اتباع معهود العربالبد يف: ثانيا

 :)٢(بلساهنم
فالعرب كانت هلم عادات وأحوال حالة تنـزيل القـرآن، كـام أن هلـم 

َألفاظا، وأساليب يف التعب فكل هذا جيب أن يراعيه من رام ... ري عن املعاينً

                                 
  .٢/٤٩منه، : ، وانظر١/٣٠املوافقات، ) ١(
 .٣٠٧، ٣/٢٦١، ٢/٦٢املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

وإال وقــع يف الــشبهة، واإلشــكاالت التــي يتعــذر «معرفــة قــصد الــشارع، 
 .)١(»اخلروج منها إال هبذه املعرفة

قولـه : من عادات وأحوال  أمثلة ما هو معهود عند العربومن •
à :}9   8  7 6     {)٢(.  

َّأحد الكواكب؛ ولكن ملاذا خص بالذكر؟ ) الشعرى(فـ  ُ 
 مـن العـرب خزاعة تعني يف اجلواب؛ إذ سببه أن معرفة عادة العرب

 .)٤(َْتنِّيُ؛ فلذلك ع)٣(، ومل تعبد العرب من الكواكب غريهاكانت تعبده
 à :} j  i  s  r  q  p  o  n  m  l   kًوأيضا قوله  •

  ¤   £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t
 ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §¦  ¥{)٥(. 

فظاهر هذه اآليـة يـدل عـىل حـرص املطعومـات املحرمـة يف األربعـة 
املذكورة، مع أن الـسنة حرمـت مطعومـات أخـرى كثـرية؛ فهـل هـذا مـن 

 ! لنص؟الزيادة عىل ا
ً املخـاطبني هبـذه اآليـة ومـا كـان معهـودا لـدهيم معرفة حال العرب

ا أنه قال م«) هـ٢٠٤ت (ُفقد نقل عن اإلمام الشافعي يزيل هذا اإلشكال؛

                                 
 .٣/٢٦١املوافقات، ) ١(
 .من سورة النجم) ٤٩( اآلية رقم ) ٢(
 .٥/١١٧؛ فتح القدير، ٨/١٦٤، ؛ تفسري أيب السعود٢٢/٨٥،تفسري الطربي: انظر) ٣(
 .٣/٢٦٢املوافقات، : انظر) ٤(
 .ممن سورة األنعا) ١٤٥( اآلية رقم ) ٥(



 

 

 وكـانوا عـىل ، وأحلوا مـا حـرم اهللا، ملا حرموا ما أحل اهللا إن الكفار:معناه
 ال حـالل إال : فكأنه قـال.املضادة واملحادة جاءت اآلية مناقضة لغرضهم

 ال : منزلـة مـن يقـول لـكً نـازال، وال حرام إال ما أحللتمـوه،ما حرمتموه
 ال ، املضادة: والغرض. فتقول ال آكل اليوم إال حالوة. اليوم حالوةتأكل

  .النفي واإلثبات عىل احلقيقة
 ال حـرام إال مـا أحللتمـوه مـن امليتـة والـدم وحلـم : قالتعاىل فكأنه 

 إثبـات : إذ القـصد؛ حـل مـا وراءه: ومل يقصد.اخلنزير وما أهل لغري اهللا به
  .)١(»التحريم ال إثبات احلل

 من استعامل ألفاظ يف الداللة  أمثلة ما هو معهود عند العربنوم  •
 à: }  w  v  u  t  sقوله : عىل معان معينة دون غريها

  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x
§¦{)٢( . 

أو بـسكر النـوم فتفسري لفظ الـسكر يف هـذه اآليـة بالـسكر حقيقـة، 
 ًجمازا، كالمها مقبول لغة؛ ألن استعامل هذين املعنيني معهـود عنـد العـرب

                                 
ومل أجده يف مظانـه مـن كتـب . ٣/١٣١، البن السبكيبرفع احلاجب عن خمترص ابن احلاج )١(

ة، ولكن له يف بعض كتبه كالما عاما فيه إشارة إىل املعنى املذكور يف  املشهوراإلمام الشافعي
؛ كـام أن هـذا  النقـل متـداول بألفـاظ ٢/٣٨٩؛ األم،  ٢٣١الرسالة، ص: هذا النقل؛ فانظر

؛ البحـر املحـيط، ٢٧٣، فقرة ١/٢٥٣الربهان للجويني، : متقاربة يف كثري من الكتب؛ منها
املــدخل ؛ ١/١١٢، لزرقــاينل العرفــان مناهــل ؛١٩٤ /١  للــسيوطي،اإلتقــان؛ ٣/٢٠٥

 .١٤١ /١ ،حممد بن حممد أبو شهبة.د :لدراسة القرآن الكريم
 .  من سورة النساء) ٤٣(من اآلية رقم ) ٢(



 

 

سكر الغفلة والشهوة وحب (ُأما لو فرس بـِ . الذين خاطبهم القرآن الكريم
) تقوىالدنيا املانع من قبول الصالة بسبب عدم حتقق رشط القبول وهو ال

فهذا التفسري غري مقبول؛ ألن العرب مل تستعمل هذا اللفـظ للداللـة عـىل 
َهذا املعنى يف مثل هذا السياق، وال عهد هلا به ِ ُ)١(  . 

َ من أساليب يف التعبـري عـن  أمثلة ما هو معهود عند العربومن •
،  اخلطاب هو املقصود األعظم املبثوثة يفاملعاينأن يكون االعتناء ب: املعاين

وقد حيصل هـذا املقـصود . وعدم التعبد باأللفاظ عند حمافظتها عىل املعاين
باملعنى الرتكيبي، دون املعنى اإلفرادي، فال يعبأ باإلفرادي حينئذ، ولكـن 

 :)٢(إذا توقف فهم املعنى العام عىل فهم املعنى اإلفرادي فال بد منه إذن
 عن أنـس ما جاء: ُ أمثلة ما ال حيتاج فيه إىل املعنى اإلفراديفمن −
t: عمرأن  tقال عىل املنرب : }Â Á{)ُهـذه الفاكهـة(( :ثم قال )٣ 
 يـا ُ التكلـفَ هـذا هلـوَّ إن:َ فقـال،ِ إىل نفـسهَ رجـعَّ ثم؟ُّا فام األبَ عرفناهْقد
 .)٤())ُعمر

                                 
 .٤٠ ــ ٣/٣٩املوافقات، : انظر) ١(
 .٦٦، ٢/٦٢املوافقات، : انظر) ٢(
 .من سورة عبس) ٣١(اآلية رقم ) ٣(
 بلفظـه،  وابن أبى شيبة؛٤٣، رقم ١/١٨١حوه، فضائل القرآن، بنأخرجه سعيد بن منصور  )٤(

وابـن جريـر يف  ؛٣٠٦٠٧، ح ١٠/٢٤٤كتاب فـضائل القـرآن، مـن كـره أن يفـرس القـرآن، 
 ؛٢/٢٩٠ يف املـــستدرك بمعنـــاه، كتـــاب التفـــسري، واحلـــاكم؛ ٢٤/١٢٠تفـــسريه بنحـــوه، 

ــ والبيهقــى يف ، ح ٥/٢٢٩ بنحــوه، فــصل يف تــرك التفــسري بــالظن، نشعب اإليــاماجلــامع ل
 =  .tمجيعهم من حديث أنس ابن مالك . ٢٠٨٤



 

 

ُفهم املقـصود حاصـل بـاملعنى الرتكيبـي،: ففي هذا املثال  ي وال ينبنـَ
 به عـن غـريه َشتغالال أن اt عمر  فرأى. حكم تكليفي)ّاألب(عىل فهم 

 .)١(ٌّمما هو أهم منه تكلف
املعنـى توقـف فهـم ل ُومن أمثلة ما حيتاج فيه إىل املعنى اإلفرادي −
 à: } [  Z Y قولــه  نفــسه يف عــن عمــري مــا رو: عليــهالرتكيبــي

 التخـوف : فقـال لـه رجـل مـن هـذيل،ل عنه عىل املنـربأفإنه س؛ )٢(}\
 . بيتا من الشعر ثم أنشده،لتنقصعندنا ا

 فـإن ، جاهليتكممتسكوا بديوان شعركم يف(( : أهيا الناسفقال عمر
 .)٣())فيه تفسري كتابكم

                                 
ووافقـه » صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني، ومل خيرجـاه«:  عقب احلديثوقد قال احلاكم =

 .الذهبي
 .٨/٣٧٠٨، وذك يف تفسريه، »إسناد صحيح«:  قال عن إسناد ابن جرير أن ابن كثريكام

ِ كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنَّة،وأصله يف البخـاري ِ ِ ِ ُِّ َ َِ َ َْ ِ ِ ِبـاب مـا يكـره مـن كثـرة الـسؤال ، ْ َ ُّ َ َ َِ ِْ َ ْْ ُ ُ َ
ــا  ــف م َوتكل ِ ُّ َ َ ــاىلالَ ــه تع ــه وقول َ يعني َ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ: }   ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~

ــرصا بلفــظ٦٨٦٣، ح ٦/٢٦٥٩، }© ــد عمــ( : ، ولكــن خمت ــا عنْ َكنَّ ُ ِ َر فقــالُ َ ــا عــن : َ ْهنينَ َ ِ ُ
ُّالتكلف َ َّ( 

 .٢/٦٦املوافقات، : انظر) ١(
 . من سورة النحل) ٤٧(من اآلية رقم ) ٢(
 .١٤/٢٣٦تفسريه بنحوه،  أخرج ابن جرير يف  )٣(

إسناد ابن جرير ضعيف، فيه رجل مل :  قلت«: ١/٥٨قال آل سلامن حمقق كتاب املوافقات، 
 . » ضعيف، وفيه سفيان بن وكيعيسم عن عمر



 

 

، )التخـوف(فيلحظ يف هذه اآلية أن معناهـا توقـف عـىل فهـم لفـظ 
  .فتعني بيانه

 فـالالزم ،فإذا كـان األمـر هكـذا«: ًمعلقا) هـ٧٩٠ت (قال الشاطبي
 وعليه ينبنـى اخلطـاب ، ألنه املقصود واملراد؛االعتناء بفهم معنى اخلطاب

 فتلتمس غرائبـه ،ل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنةَغفُا ما يً وكثري.ابتداء
 وتـستعجم ، فتـستبهم عـىل امللـتمسي، ينبغـي غري الوجه الذومعانيه عىل

 ومـشيه عـىل ، فيكون عمله ىف غري معمـل،عىل من مل يفهم مقاصد العرب
 .)١(» برمحتهي واهللا الواق.غري طريق
ِّ عىل فهم غريهم فيام يؤثر فيه فهم دالالت تقديم فهم الصحابة: ثالثا

 .)٢(األلفاظ وقرائن األحوال
مكانـة مرموقـة عنـد األصـوليني، ) è اجتهـاد الـصحابة(لقد نـال 

ــوه مــن عــدة جهــات ــة مــذهب : وبحث ــك مــن جهــة حجي ســواء كــان ذل
أم حجية ما أفتى به أحدهم ثم شاع رأيه وانترش ومل الصحايب بشكل عام، 

يعلم له خمالف، أم حجية ما جرى عليه عملهم وتابعيهم وتابعي تـابعيهم 
 ...يف املدينة، أم حكم تقليدهم

ٍّوليس املقصود يف هذا املوضع التعرض ألي من هذه املسائل، وإنـام  ُّ
صيلهام، وال يـسع التنبيه عىل أهنم يتحلون بمـزيتني، ال يمكـن لغـريهم حتـ

                                 
 .٢/٦٧املوافقات، ) ١(
 .٣/٢٥٢املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

ومعـرفتهم  أال ومهـا معـرفتهم باللـسان العـريب،! املنصف جتاهـل تأثريمهـا
ًاحلالية، فإذا كان االجتهاد يف حتديد قصد الشارع مفتقرا إليهام أو قرائن بال

 :وبيان ذلك. )١(أحدمها، فال شك أن اجتهادهم حينئذ مقدم عىل غريهم
 بكوهنم عاشوا يف عرص بلغت فيه البالغة è لقد متيز الصحابة .١

ــار اهللا  ــة أعــىل درجاهتــا؛ هلــذا اخت ــه àوالفــصاحة العربي معجــزة  ‘ لنبي
ــك، أال وهــي القــرآن الكــريم، فمــن البداهــة أن يكــون  ــع ذل تتناســب م
املخــاطبون بــه أصــالة أكثــر النــاس إدراكــا لبالغتــه، وأعلمهــم بمدلولــه، 

 .همهم ملقصودهوأف
ـــِ  .٢ ــزوا ب ــائع«كــام متي ــارشهتم للوق ــوازلِمب ــِ والن ــوحي ِزيلـ وتن  ال

 وأعــرف بأســباب ، فهــم أقعــد يف فهــم القــرائن احلاليــة،بالكتــاب والــسنة
 ويدركون ما ال يدركه غريهم بسبب ذلـك والـشاهد يـرى مـا ال ،زيلـالتن

 فـال بـد . ونقل قرائن األحوال عىل ما هي عليـه كاملتعـذر...،يرى الغائب
 .)٢(»من القول بأن فهمهم يف الرشيعة أتم وأحرى بالتقديم

 –كر ابتداء ُالتذكري بام ذ: وقبل ختام احلديث عن اجلهة األوىل حيسن
 مـن أن هـذه اجلهـة ليـست مـستقلة يف إثبـات -عند التقـديم هلـذه املـسألة 

                                 
ــ   الشارع  يف حتديد قصد يف أمهية اجتهاد الصحابة–وانظر . ٢٥٣، ٣/٢٥١املوافقات، : انظر) ١(

؛ املوافقـات، ٢/٥٢؛ أعـالم املـوقعني، ٤/٩٥،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: إىل
؛ ١١٩يوسـف العـامل، ص.  لـِ د؛ مقاصد الرشيعة العامة١/٣١٤؛ حجة اهللا البالغة، ٣/٥٧

 .٢٢٢، صمقاصد الرشيعة عند ابن تيمية
 .٢٥٣، ٣/٢٥١املوافقات، ) ٢(



 

 

املقاصــد الــرشعية، وإنــام يــستعان هبــا يف اجلهــات األخــرى؛ وهلــذا مل يــرد 
 .التمثيل هلا بمقاصد رشعية ثابتة عن طريقها

 :ترصيح الشارع بهفهم املقصد من : اجلهة الثانية
 َّ اجلزئيِ الشارعَوذلك بأن يرد يف الكتاب أو السنة نص حيدد مقصد

 قريبـة مُّ، سواء أكان النص يدل عىل مقصد الشارع داللة رصحية أَّأو الكيل
 : وفق قواعد االستنباط األخرىممنها، أ

 :أما الداللة الرصحية وما كان قريبا منها؛ فمن صيغها
 :ومن أمثلة ذلك. )١(التعبري باإلرادة الرشعية .أ 

                                 
تم تقييد اإلرادة بالرشعية؛ إلخراج اإلرادة الكونية، إذ قد يعـرب يف القـرآن الكـريم بـاإلرادة، ) ١(

ًالــيشء املــراد كونــا غــري مطلــوب ومقــصود وحمبــوب رشعــاويكــون  والتمييــز يف نــصوص ! ً
الكتاب والسنة بني لفـظ اإلرادة الـذي يمثـل مـا حيبـه الـشارع ويقـصد امتثـال املكلـف لـه، 
واللفظ الذي يمثل تقديره ومشيئته الكونية، التمييز بني ذلك بالغ األمهية واخلطورة؛ سـواء 

د الشارع، أم يف مناقشة كثري مـن الـشبه املتعلقـة بالقـدر؛ هلـذا أكان ذلك يف نطاق حتديد قص
يناسب جتلية الفرق بينهام والتمهيد للفـرق ببيـان املـراد مـنهام، وإعقابـه بتحديـد النـسبة بـني 

 :أفرادمها، عىل النحو اآليت
 :املراد باإلرادة الكونية والرشعية :أوال

 هبـا أن كـل مـا حيـصل يف هـذا الكـون فهـو هي مطابقة للمشيئة، واملقـصود: اإلرادة الكونية
 .ِبمشيئة اهللا وقدره وخلقه، ومن هنا سميت باإلرادة الكونية والقدرية واخللقية

 ¼    ½  ¾     ¿  à :}  Á  Àوهذه اإلرادة ال خيـرج عنهـا يشء مهـام كـان صـغريا؛ قـال 
  Å Ä  Ã  Â{ ] . كــام تــشمل النفــع والــرض، ]مــن ســورة يــس ) ٨٢(اآليــة رقــم ،

 à :}  \  [   Z  Y  X  W     V  U   T  S  R  Q  P  Oالطاعـــة واملعـــصية؛ قـــال 
ــم   [ }[ ــة رق ــتح ) ١١(مــن اآلي ــن ســورة الف ــال]م  = !  "   #  $  %  &  {: ، وق
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 . ]من سورة األنعام ) ١٢٥(من اآلية رقم 
أن كـل مـا يـرشعه اهللا مـن األحكـام :  للمحبـة، واملقـصود هبـاهي مطابقـة: اإلرادة الرشعية

، ويمثـل دينـه الـذي ارتـضاه، ومـن هنـا سـميت àويأمر به فهو مراد هللا، بمعنى حمبوب له 
 .َّبالرشعية  واألمرية والدينية
كـإرادة اإليـامن وعـدم الشكر هللا من املؤمن، وقـد ال تتحقـق إرادة وهذه اإلرادة قد تتحقق ك

 ال يريـد الكفـر بمعنـى ال حيبـه وال يرضـيه ذلـك، ومـع ذلـك مل àلكـافر، فـاهللا  مـن االكفر
ــراده؛ قــال  ــق م  à :}  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  Jيتحق

Y   X{ ]  . من سورة الزمر ) ٧(من اآلية رقم.[ 
 : الفرق بينهام :ثانيا

 :من خالل التوضيح السابق يتضح أن بينهام فرقني رئيسني
أما مـا يريـده . يريده اهللا كونا البد أن يقع، إذ ال حيصل يف ملكه يشء خارج عن إرادتهأن ما 
 .ا فقد يقع، وقد ال يقع، كام مر التمثيل لذلكًرشع

ِّال يـرشع شـيئا ويـأمر بـه إال  àا لـه؛ ألن اهللا ًا البد أن يكـون حمبوبـًرشع à أن ما يريده اهللا
؛ كحصول الطاعة، وقد ال يكـون  àيكون حمبوبا له ا فقد ًأما ما يريده كون.  وهو حمبوب له

 .حمبوبا له؛ كحصول املعصية
ما شاء اهللا كان ومـا مل يـشأ : (قول الناس: َوكال اإلرادتني مستعملتان يف كالم الناس؛ فمثال

مثـال عـىل اإلرادة ) هـذا يفعـل مـا ال يريـده اهللا: (وقوهلم. مثال عىل اإلرادة الكونية) مل يكن
  .عنى ال حيبه اهللا وال يرضاه، ومل يرشعه ومل جيعله من الدينالرشعية، بم

 : النسبة بني أفرادمها :ثالثا
النسبة بني أفرادمها هي العموم واخلصوص الوجهي؛ إذ كـل مـنهام أعـم مـن وجـه وأخـص 

. اًا ورشعـًمها جيتمعان يف الطاعة التي حتـصل مـن العبـد، فهـي مـرادة كونـ: ًمن وجه، فمثال
ا؛ فالكونيـة ًا ال رشعًدة الكونية يف املعصية التي حتصل من العبد فهذه مرادة كونوتنفرد اإلرا

كام تنفرد اإلرادة الرشعية  يف  الطاعة التي تركهـا  العبـد، فهـذه الطاعـة . أعم من هذا الوجه
 = . هذا واهللا أعلم.مرادة رشعا ال كونا، ومن هذا الوجه فالرشعية أعم
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 .)٢(}  à :}/3    2  1  0وقوله  .٢
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سري، التيـ: فقد دلت اآليـات الـسابقة عـىل أن مـن مقاصـد الـرشيعة
 .والتخفيف، ورفع احلرج

 à :}  NM  L  K  J  I  H  G   Fوقوله  .٤
      W  VU  T  S  R  Q  P   OX    Z  Y  

`   _  ̂   ]     \  [{)٤(. 
ختليـة فقد دلت اآلية عىل أن مقصد الشارع من التكـاليف املـذكورة 

 .)٥(ْ والتحلية بالكامالت،عن النقائص  ‘ أهل بيت النبي
 .)٦(}     à :}  Ã ÂÄ Æ  Åوقوله  .٥

حتقيق العدل بني العباد، : ففي هذا داللة عىل أن من مقاصد الشارع
                                 

؛ رشح العقيـدة الطحاويـة  ١٨٨، ٨/١٣١،  ابـن تيميـةمجممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـال: انظر =
 .٩٧؛ اإليامن بالقضاء والقدر ملحمد احلمد، ص٧٩البن أيب العز، ص

 .من سورة البقرة) ١٨٥(من اآلية رقم ) ١(
 .من سورة النساء) ٢٨(آلية رقم  من ا)٢(
 .من سورة املائدة) ٦( من اآلية رقم )٣(
 .من سورة األحزاب) ٣٣(  اآلية رقم )٤(
 .٢٢/١٤، التحرير والتنوير البن عاشور: انظر) ٥(
 .من سورة غافر) ٣١(من اآلية رقم ) ٦(



 

 

 .وعدم ظلمهم
التعبري بام هو بمعنى املصلحة واملفسدة؛ كاخلري والرش، والنفع  .ب 

، .…وف واملنكـروالرض، واحلسنات والسيئات، واحلـب والكـره، واملعـر
 هو املقـصد الـرئيس الـذي تتـشعب منـه )١(ومن املعلوم أن حتقيق املصالح

 .)٢(مجيع املقاصد األخرى
بــأن هــذه األلفــاظ ) هـــ٦٦٠ت (وقــد رصح العــز بــن عبــد الــسالم

رب عن ويع«: بمعنى املصالح واملفاسد، يف أكثر من موضع، ومن ذلك قوله
املــصالح واملفاســد بــاملحبوب واملكــروه واحلــسنات والــسيئات والعــرف 

 : ومن أمثلة ذلك. )٣(»والنكر واخلري والرش والنفع والرض واحلسن والقبح
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 .درئها مصلحة أيضا ويدخل فيها درء املفاسد؛ ألن يف )١(
ًوأيـضا عنـد بيـان خالصـة نظريـة .  وقد سبق بيان ذلك عنـد احلـديث عـن تعريـف املقاصـد) ٢(

 .  ٢١٥، و ص١٦٩املقاصد وذلك يف الفصل الثالث من الباب األول، ص
قواعـد األحكــام يف مـصالح األنــام، : ؛ وانظــر١١٦ املقاصـد، صخمتـرص الفوائـد يف أحكــام) ٣(

 .٣٥٢؛ أمايل الدالالت، ص٤ ــ  ١/٣
 .من سورة الزلزلة) ٨(و) ٧( اآليتان رقم )٤(
 .من سورة احلج) ١٣(اآلية رقم ) ٥(
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ــل،  .ج   مــا ذكــره األصــوليون مــن ألفــاظ رصحيــة تــدل عــىل التعلي
  عـىل خـالف بيـنهم يف بعـض األلفـاظ هـل هـي مـن الـرصيح–أو ظاهرة 

 الم( و)٧()كـــــــــي(، و)٦()مـــــــــن أجـــــــــل: ( مثـــــــــل-أو الظـــــــــاهر 
                                 

 البقرة. من سورة) ١٠٢( من اآلية رقم )١(
 .من سورة البقرة) ٢١٩( من اآلية رقم )٢(
 .من سورة هود) ١١٤(اآلية رقم ) ٣(
 . من سورة البقرة) ١٩٠(اآلية رقم ) ٤(
 .من سورة النحل) ٩٠(اآلية رقم ) ٥(
حتفـة : ب ورشحـه؛ خمتـرص ابـن احلاجـ٣/٨٣٦؛ روضـة النـاظر، ٢/٢٨٨املستصفى، : انظر) ٦(

 .؛ ٥/١٨٧؛ البحر املحيط، ٤/٧٩املسؤول للرهوين، 
ــرة ٢/٥٢٩ربهــان، ال:  انظــر)٧( ــزان األصــول، ٢/٢٨٨؛ املستــصفى، ٧٦٤، فق  =؛ ٢/٨٤٤؛ مي



 

 

خاصة وأن أغلب استعامل الشارع هلـذه .. .،)٢()باء السببية(، و)١()التعليل
إنام هو من باب التعبري عن حكمة الشارع ومقـصده مـن تـرشيع األلفاظ، 
. ، وليس من باب بيان العلة األصولية التـي هـي مظنـة للحكمـة)٣(احلكم

 : ومن أمثلة ذلك

ــه  .١٣  à: }  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y Xقول
  g  f  e  d   c hon  m  l  k   j    i  {)٤( .

لصيغ الرصحية يف التعليل، والعلة من ا) كي(فقد نص األصوليون عىل أن 
ــة تــصلح أن تكــون مقــصد ــًيف هــذه اآلي ــشارع يف إا؛ إذ  ا رشعي ن قــصد ال

 .األموال إشاعتها بني الناس بطريق عادل يمنع احتكارها يف فئة حمدودة

  #  $  %  &  '  )  (  !  "{: àوقوله  .١٤
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حتفـة : ب ورشحـه؛ خمترص ابن احلاجـ٣/٢٧٨؛ اإلحكام لآلمدي، ٣/٨٣٦روضة الناظر،  =

؛ ٥/١٨٨؛ البحـر املحـيط، ٥/٢٤٣تيـسري الوصـول، : ؛ املنهـاج ورشحـه٤/٧٩املسؤول، 
ــر ورشحــه ؛ إرشــاد الفحــول، ٧/٣٣١٤؛ التحبــري، ٣/١٩٠لتقريــر والتحبــري، ا: التحري

٢/١٧١ 
حتفـة : ب ورشحـه؛ خمتـرص ابـن احلاجـ٣/٨٣٦؛ روضـة النـاظر، ٢/٢٨٨املستصفى، : انظر) ١(

 .٤/٧٩املسؤول للرهوين، 
حتفـة : ب ورشحـه؛ خمتـرص ابـن احلاجـ٣/٨٣٦؛ روضـة النـاظر، ٢/٢٨٨املستصفى، : انظر) ٢(

 .٤/٧٩املسؤول للرهوين، 
 ١٦٧طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ٣(
 .من سورة احلرش) ٧(من اآلية رقم ) ٤(
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 غري الرصحية؛ وفق قواعد االستنباط األخرىأما ما يدل عىل املقصد 

 :فمن أمثلته
 .)٥(} `  à :}       d  c         b  aقوله  .١٨

رسل إىل العاملني إال رمحة هبـم، ُ ما أ ‘فقد دلت اآلية عىل أن النبي 
والرمحة حتصل بتحقيق مصاحلهم العاجلـة واآلجلـة، فـصار هـذا املقـصد 

 .الرئيس للرسالة
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 .من سورة املائدة) ٣٢( من اآلية رقم )١(
 .من سورة طه) ١٤( من اآلية رقم )٢(
 .لنساءمن سورة ا) ١٦١(و) ١٦٠(اآليتان ) ٣(
 .احلجمن سورة ) ٣٩( من اآلية رقم )٤(
 .األنبياءمن سورة ) ١٠٧( من اآلية رقم )٥(



 

 

H   G  F {)١( . 
فهذه اآلية تدل عىل أن هناك كليات أساسية يتعني عىل من دخـل يف 
ً اإلسالم أن يلتزم هبـا، التزامـا متأكـدا يـصل إىل املعاهـدة واملبايعـة، وهـذه 

 :الكليات تتمثل يف الرضورات اخلمس
 .فيها حفظ للدين: ة عىل عدم الرشكفاملبايع

 .فيها حفظ للامل: واملبايعة عىل عدم الرسقة
 .فيها حفظ للنسل: واملبايعة عىل عدم الزنا

فيها حفـظ للـنفس، والعقـل داخـل : واملبايعة عىل عدم قتل األوالد
 .)٢(ًضمنا يف النفس

 :àوما جاء يف بيان احلكمة من حتريم اخلمر؛ كقوله  .٢٠
}¹  ̧   ¶  µ  ´    À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  
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فباإلضافة إىل داللة هـاتني اآليتـني عـىل املقـصد مـن حتـريم اخلمـر، 
ية يمكن االستفادة من طريقة الرتجيح القرآين بني املصالح واملفاسد؛ فاآل

فيها بيان لكون إثم اخلمر أكثر من نفعه، دون تفـصيل هلـذا اإلثـم، : األوىل
                                 

 . من سورة املمتحنة) ١٢(اآلية رقم ) ١(
 .١٣٦، صأمحد الريسوين. د. ِحمارضات يف مقاصد الرشيعة لـ أ: انظر) ٢(
 . من سورة البقرة) ٢١٩(من اآلية رقم ) ٣(
 . من سورة املائدة) ٩١(اآلية رقم ) ٤(



 

 

ويف اآلية الثانية تفصيل هلذا اإلثم؛ وعند التأمل يف ترجيح القرآن الكـريم 
املتمثـل يف (بني املنافع واملفاسد؛ يلحظ أنه يعـود إىل تـرجيح حفـظ الـدين 

املتمثـل يف املنـافع (ال عىل حفظ املـ)  والصالةàمنع ما يصد عن ذكر اهللا 
ٍ، وتـرجيح مـصلحة عامـة )- ومثله يقـال يف امليـرس - اخلمر املالية لرتويج ٍَّ

املتمثلة يف الرتابط واأللفة والبعد عام يـؤدي إىل العـداوة (وعليا للمجتمع 
وهـم مـن ينتفـع (عىل مـصلحة خاصـة وآنيـة لفئـة مـن النـاس ) والبغضاء

 .)برشب اخلمر، أو يستفيد من تروجيها
 :وقرائن األحوالفهم املقصد من السياق : اجلهة الثالثة

، ...احلديث عن الـسياق، ومـا يـشمله مـن قـرائن لفظيـة، أو حاليـة
وأثر ذلك يف فهم املراد؛ له تشعبات كثرية، يغلـب عليهـا اجلانـب اللغـوي 
وليس األصويل؛ ألن عناية األصوليني منصبة عىل داللة خطاب الـشارع، 

بيـنام عنايـة . م، وعدم حرصه عـىل املـشافهني للخطـابواألصل فيه العمو
بات بني الناس طً تشمل داللة اخلطاب عموما ويف مقدمتها املخاأهل اللغة

 .التي يغلب عليها جانب املشافهة؛ ومن ثم تتأثر بالقرائن بشكل كبري
 :ث األمور اآلتيةوالذي هيمنا يف سياق هذا البح

 .أمهية السياق يف فهم مقصد الشارع .١
 .مدى تأثري سياق اخلطاب الرشعي يف فهم مقصد الشارع منه .٢
 .أمثلة ملقاصد رشعية مستفادة من السياق .٣

 :وبياهنا عىل النحو اآليت
 :أمهية السياق يف فهم مقصد الشارع: أوال



 

 

ائن مقاليـة َّمعرفة السياق الذي ورد فيه النص، وما احتف به من قر
ًأو حالية، له أمهية كبرية يف فهم مقاصد الشارع عموما، واملقاصد اجلزئيـة 
ًخـصوصا؛ إذ الغفلــة عـن الــسياق املـؤثر، واالكتفــاء بظـاهر اللفــظ جيعــل 

َاملعنى مبتورا؛ مما قد يوقع يف املهالك؛ ألن املتمسك بالظاهر  ِّ  مـع غفلتـه -ً
نــه قــد اســتند إىل ركــن شــديد،  يتــوهم أ-عــن القــرائن املــؤثرة يف املعنــى 

 !والواقع خالف ذلك
  وخلطورة فهم املعنى من اللفظ جمردا من السياق اختزل لنا ابن عمر

ùانطلقـوا إىل آيـات يف أهنم:  سبب وصفه للخوارج بكوهنم رشار اخللق 
 بكري بن عبد اهللا بـن جاء عنفقد .  فجعلوها عىل املؤمننيأنزلت يف الكفار

:  قـال يف احلرورية؟ ù كيف كان رأي ابن عمر: ً أنه سأل نافعا؛)١(األشج
ا َوهـُلَعَ فجِارَّ يف الكفْنزلتُ أ ٍٍوا إىل آياتُ انطلقْ إهنم؛ اهللاِِق خلَم رشارُيراه((
 . )٢())َِنينِؤمُىل املَع

                                 
نزيـل مـرص، .  املـدين أبو عبد اهللا و يقال أبو يوسـف،كري بن عبد اهللا بن األشج القريشب:  هو)١(

  .من املكثرين من رواية احلديث
 . و قيل بعدها، هـ١٢٠   املدينة النبوية وتويف  يف مرص عامولد يف
؛ هتـذيب التهـذيب، ٧٦٠، رقم ١٢٨، ص التهذيب؛ تقريب٤/٢٤٢هتذيب الكامل، : انظر
١/٢٤٨. 

 ، بــاب قتــل اخلــوارج واملعانــدين وقتــاهلماب اســتتابة املرتــدين كتــً معلقــا، البخــاريهأخرجــ )٢(
 يـراهم رشار  وكـان ابـن عمـر«: قالحيث ، ٦/٢٥٣٩وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم، 

 . وذكر األثر،»...م انطلقواإهن: اخللق، وقال
 ـ=ــ  ١٢/٢٨٦، ، والفـتح٥/٢٥٩، ووصله ابن جرير يف هتذيب اآلثار ــ كام يف تغليق التعليق



 

 

 كان يرشب اخلمر، وجيزم بأنه t  بن اخلطابَّكام أن أحد عامل عمر
ولكون هـذا االجتهـاد غـري ! سياقهاًعىل حق؛ تأوال لظاهر آية جردها من 

  . أقام عليه احلدt مقبول عند عمر
رشب  ô أن قدامة بن مظعون((: ù بن عباسفقد جاء عن ا
 بن  فقال له عمر،رشبه ثم سئل فأقر أنه ،هد عليهُاخلمر بالبحرين فش

X  W V  { : ألن اهللا يقول: فقال؟ ما محلك عىل ذلك:ô اخلطاب
  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y

  n    m  l  kj  i  h  g  f{)أي من املهاجرين. وأنا منهم،)١  
 . فسكتوا. أجيبوا الرجل: فقال للقوم.األولني ومن أهل بدر وأهل أحد

 إنام أنزهلا عذرا ملن رشهبا من املاضني : فقال. أجب:ù فقال البن عباس
  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  { وأنزل ،مَّقبل أن حتر

 . )٢( احلديث))...اقنيحجة عىل الب؛ }-  .  /  
                                 

 .   ùر  عن نافع عن ابن عممن طريق بكري بن عبد اهللا بن األشج =
 .»وسنده صحيح«:  ــ ــ يف املوضعني السابقنيابن حجراحلافظ قال 

 . من سورة املائدة) ٩٣(من اآلية رقم ) ١(
إقامـة احلـد عـىل مـن رشب تـاب احلـد يف اخلمـر،  يف سننه الكـربى بلفظـه، ك أخرجه النسائي)٢(

 املغـازي، كتـابً خمتـرصا،  البخـاري أخرجـهكـام . ٥٢٧٠، ح ٥/١٣٨، اخلمر عىل التأويـل
ًباب شهود املالئكـة بـدرا ْ َ ُ َِ ِ َِ َُ ، املـصنف يف الـرزاق عبـدً المطـو وأخرجـه ؛٣٧٨٨، ٤/١٤٧٣ ،َْ

 ،١٧٠٧٦ ، ح٢٤٣ ــــ  ٩/٢٤٠،  ‘ ّكتـاب األرشبــة، بــاب مــن حـد مــن أصــحاب النبــي
 تـاريخ يفلنمـريي اة َّبَشـ ابـنًأخرجـه أيـضا و واحتجاجـه؛ ù وليس عنده كالم ابـن عبـاس

، الكـربىالـسنن  يف والبيهقـي ؛ù  ، وليس عنده كـالم ابـن عبـاس٨٤٩ ــ ٣/٨٤٢، املدينة
 = ـــ ٨/٣١٥كتاب األرشبة واحلـد فيهـا، بـاب مـن وجـد منـه ريـح رشاب، أو لقـي سـكران، 



 

 

 .)١(واألمثلة التي من هذا القبيل كثرية
ــامء ــه العل ــى ب ــراد اعتن ــد امل ــسياق يف حتدي ــة ال ــه وألمهي ــوا وج  وبين

 :االستفادة منه؛ ومن ذلك
جعــل معرفــة الــسياق وأســباب النــزول ) هـــ٧٩٠ت (أن الــشاطبي

ن علـم املعـاين إ«: ًالزما لفهم مقاصد كالم الـشارع، وعلـل لـذلك بقولـه
 عـن معرفـة مقاصـد ًالذى يعرف به إعجـاز نظـم القـرآن فـضال -والبيان 

 ؛ إنام مداره عىل معرفة مقتـضيات األحـوال حـال اخلطـاب- كالم العرب
 إذ الكـالم ؛ب أو اجلميـعَب أو املخاطـِمن جهة نفـس اخلطـاب أو املخاطـ
 وبحـسب غـري ، وبحـسب خمـاطبني،الواحد خيتلف فهمه بحـسب حـالني

 ، وتـوبيخ، مـن تقريـر؛ أخـرٍ لفظه واحد ويدخله معان: كاالستفهام.ذلك
 وال كـل قرينـة تقـرتن ، ولـيس كـل حـال ينقـل]الإىل أن قـ...[وغري ذلك

بنفس الكـالم املنقـول، وإذا فـات نقـل بعـض القـرائن الدالـة؛ فـات فهـم 
الكالم مجلة، أو فهم يشء منـه، ومعرفـة األسـباب رافعـة لكـل مـشكل يف 
هذا النمط؛ فهي من املهامت يف فهم الكتاب بال بد، ومعنى معرفة الـسبب 

 .)٢(»هو معنى معرفة مقتىض احلال
 .مدى تأثري سياق اخلطاب الرشعي يف فهم مقصد الشارع منه: ثانيا

ســياق اخلطــاب املــؤثر يف داللتــه بــشكل مبــارش، أو غــري مبــارش لــه 
                                 

 .ù ، وليس فيه كالم ابن عباس٣١٦ =
  .٢٦١ ــ  ٣/٢٥٩املوافقات، : انظر يف ذلك إىل) ١(
 .٣/٢٥٨ املوافقات، )٢(



 

 

 :قسامن
. ويسمى القرائن اللفظيـة أو املقاليـة.  السياق اللغوي:القسم األول

ومـا ... وهو يشمل ما كان متصال باخلطاب؛ من مجل سابقة لـه أو الحقـة
كان منفصال عنه من أدلة أخرى هلا عالقة بـه؛ بحيـث تبـني معنـاه إن كـان 
  جممال، أو تؤكده وتقويه إن كان ظنيا، أو ختصصه إن كان عاما أو تقيده إن 
ًكان مطلقا، أو تعممه إن كان خاصا، أو تطلقه إن كـان مقيـدا، أو تـرصف   ً

 ...املعنى عن ظاهره، وجتعل املعنى اآلخر أرجح منه
ـــاينال ـــسم الث ـــة :ق ـــرائن احلالي ـــام، أو .الق ـــسمى باملق ـــسياق  وي ال

وتـــدخل فيـــه أســـباب نـــزول اآليـــات وورود األحاديـــث، . االجتامعـــي
 .)١(والظروف السائدة وقت ورود اخلطاب الرشعي

داللة تقاسم يتضح أن السياق أو القرائن : ومن خالل هذا التقسيم
من اخلطـاب بـشكل مبـارش قد تؤثر يف فهم املراد : اخلطاب، وهذه القرائن

، وقــد تــؤثر يف ذلــك بــشكل غــري - رشيطــة أن ال تكــون داللتــه قطعيــة -
ًمبارش، إذ قد تكـون القـرائن طريقـا إلثبـات املقـصد اجلزئـي الـذي يتجـه 
َّاخلطاب لتحقيقه، أو طريقا إلثبات مقصد كيل له تعلق باخلطاب، ومن ثم  ً

 .  اخلطابتؤثر هذه املقاصد اجلزئية أو الكلية يف داللة
اخلطـاب أو تأثريهـا يف وتأثري القرائن يف معرفة املقـصد اجلزئـي مـن 

ٍّ كـيل لـه تعلـق باخلطـاب ومـن ثـم ثأثريمهـا يف داللتـه سـيتم ٍمعرفة مقـصد
                                 

 .٩٧طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ١(



 

 

 . توضيحه باألمثلة يف الفقرة التالية
أما تأثري السياق يف فهم املراد مـن اخلطـاب الـرشعي بـشكل مبـارش 

 :ويكـون طريـق فهـم املـراد«: يف قولـه) هــ٥٠٥ت (فقد أشار إليه الغزايل
 كفى :ا ال حيتمل ثم إن كان نص. تقدم املعرفة بوضع اللغة التي هبا املخاطبة

 فـال يعـرف املـراد منـه حقيقـة إال :وإن تطـرق إليـه االحـتامل. معرفة اللغة
 .)١(»بانضامم قرينة إىل اللفظ

ثـم تكلـم عـن . القرينة، فذكر القرينة املقاليـة والعقليـةَّثم بني أنواع 
 ، ورمــوز، مــن إشــارات؛مــا قـرائن أحــوالأ و...« : فقــالقـرائن األحــوال

 خيـتص . ال تدخل حتت احلـرص والتخمـني، ولواحق، وسوابق،وحركات
 بألفـاظ  إىل التـابعني فينقلها املشاهدون مـن الـصحابة،بدركها املشاهد هلا

 حتـى توجـب ، أو مـن جـنس آخـر، أو مع قرائن من ذلك اجلنس،رصحية
 عبارة موضـوعة  له وكل ما ليس.ا  أو توجب ظن،ا بفهم املراد  رضوريًعلام

 .)٢(»يف اللغة فتتعني فيه القرائن
فــاللفظ مــن جهــة حاجتــه إىل القــرائن لفهــم قــصد وبنــاء عــىل هــذا 

 :الشارع منه له ثالث حاالت
الداللـة  فهذا تكفي فيـه. ًأن ال حيتمل إال معنى واحدا: احلال األوىل

 .اللفظية
فيحتاج إىل :  أن يكون للفظ معنى ظاهر، ولكنه حمتمل:احلال الثانية

                                 
 .١/٣٣٩ املستصفى، )١(
 .١/٣٤٠املستصفى، ) ٢(



 

 

 ، بفهـم املـراد قينيـاي ًتوجب علامالقرائن؛ إما لتأكيد املعنى الراجح، بحيث 
ً قريبا من اليقني، وإما لرصف اللفظ عـن املعنـى الظـاهر إىل ا أو توجب ظن

 .معنى آخر أرجح منه
فهذا .  أن ال يكون للفظ معنى راجح، كاللفظ املشرتك:احلال الثالثة

 .ال يعرف املراد منه إال بالقرائن اللفظية أو احلالية
 :ة من السياقأمثلة ملقاصد رشعية مستفاد: ثالثا
فهم النصوص التي وردت يف التدرج يف الترشيع، مثـل اآليـات  .١

إذ النـاظر ... الواردة يف حتريم اخلمر أو الربا، أو فرض الصيام أو احلجاب
: فمـثال! ًفيها من غري معرفة أسباب نزوهلا قد جيد فيها شيئا من التـضارب

... ه من غـري حتـريممنها ما ينص عىل حتريم اخلمر مطلقا، ومنها ما ينفر من
وال شك أن إدراك القرائن احلالية املتمثلة يف أسباب النزول، يبـني أن مـن 
مقاصد الرشيعة الكلية التيسري عىل النـاس، وإعـانتهم عـىل الـتخلص مـن 
ُأرس املحرمات، أو عىل امتثال الواجبات، ومن ثم تعلم كيفية ترتيب تلك  َّ

 .)١( نزوالالنصوص، وأن احلكم هو ما ورد يف آخرها 
النصوص الواردة يف النهي عـن تـأجري األرض الزراعيـة؛ ومـن  .٢

ٍعن رافع بن خديج بن رافعذلك ما جاء  ٍ ِِ ِ َِ َِ ِْ ْ َْ ٍ عن عمه ظهري بن رافـع َ ِ َِ ْ ِِّ ْ َ ِْ ُ َ َt  َقـال َ
ٌظهري ْ َ ول اهللاَِّ(( :ُ ُلقـد هنانـا رس َ ُـَ َ ََ ًعـن أمـر كـان بنـا رافقـا ‘ َْ َِ َ َْ ِ َ ٍ َ ْ ُ قلـت.َ ْ َ مـا قـال :ُ َ َ

ول اهللاَِّ  ُرس ــ ُ و حــق ‘َ ٌّفه َ َ ــ ُ َ قــال.َ ول اهللاَِّ :َ ُ دعــاين رس ــ ُ َ ِ َ ــال ‘َ َق َ مــا تــصنعون :َ ُ َْ َ َ

                                 
 .١١٣طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ١(



 

 

ْبمحاقلُكم َِ ِ َ ُ قلت؟ِ ْ َ نؤاجرها عىل الربع وعىل ا:ُ ِ ََ َ ََ ُ ُّ َُ ِ ِوسق مـن التمـر والـشعريألُ ِ َِّ َ ْ ِْ ْ َُّ ِ. 
َقال ُ تفعلواال :َ َْ َ ازرعوها أو أزرعوها أو أمسُكوها،َ َ َِ ْ ََ َ َ َْ ُْ ْ ُ ِْ(()١( . 

ًفهـــل هـــذا النهـــي يقتـــيض التحـــريم مطلقـــا، أو أن هنـــاك قـــرائن 
 ؟...صارفة

 . خالف بني العلامء
ــر احلكــم الفقهــي - يف ســياق هــذا البحــث -ولــسنا معنيــني   بتقري

املستفاد منه، وإنام التمثيل لتأثري القرائن يف معرفة املقصد الرشعي اجلزئـي 
 .أو الكيل

ٌّفمن محله عىل الكراهة له يف ذلك مأخذ مقاصدي مستفاد من بعض  ٌ
ً وكل منهام يعد مثاال مستقال . ن محله عىل بعض الصورالقرائن، وكذلك م

 :ملقاصد ثابتة عن طريق القرائن، وبيان ذلك
أن املقصد : أن من محله عىل الكراهة يمكن أن يكون مأخذه يف ذلك

هـو مواسـاة مـن : اجلزئي الذي تتجه إليه أحاديث النهي عن كـراء املـزارع
ِّبحـث أهـل املـزارع عـىل تـوفري فقدوا أعامهلم، والرفق هبم، ويتحقق ذلك 

الفرص البديلة ألولئـك، وكراهيـة فـرض القيـود املتمثلـة يف طلـب أجـرة 
ًتستنزف جزءا كبريا من ريع العامل ً. 

ــة  ــة املحتف ــة واحلالي ــرائن اللفظي ــة مــن الق ــه مجل ــذا املقــصد تثبت وه
مــا جــاء يف ســياق : بأحاديــث النهــي عــن الكــراء؛ فمــن القــرائن اللفظيــة

                                 
 .٤١٠ سبق خترجيه، ص)١(



 

 

ُلقد هنانا رسول اهللاَِّ : (- آنفا -كور احلديث املذ َ َُ َ ََ ًعن أمر كان بنا رافقا ‘َْ َِ َ َْ ِ َ ٍ َ ْ َ.( 
قد تركوا أمالكهم، وأمـواهلم، )١(أن املهاجرين: ومن القرائن احلالية

وجتــارهتم يف مكــة، وحيتــاجون إىل تيــسري فــرص عمــل، ومــصادر كــسب 
 .يلةبد

ــث النهــي عــن كــراء  وكــام أن املواســاة متثــل مقــصدا جزئيــا ألحادي
املزارع، فهـي كـذلك متثـل مقـصدا كليـا ألجنـاس كثـرية مـن األحكـام يف 

 . العبادات واملعامالت والعادات
وهـي كـراء املـزارع (أما من خـص النهـي بـبعض صـور الكـراء  .٣

نهـي هـو مـا يف أن املقصد اجلزئي مـن ال: ، مأخذه يف ذلك)بنتاج جزء منها
ٍكراء املزارع مقابل نتاج جزء منها من غرر مفـض للنـزاع؛ ألن نتـاج ذلـك 
ًاجلــزء قــد يكــون وفــريا أو قلــيال أو حتــى معــدوما بــسبب آفــة ســاموية أو  ً

ٍوهـذا الغـرر منتـف . نحوها، وكذلك احلال فيام خيص املالك مـن األرض
 يكونا متـوفرين يف ذلـك  أهنام ملبيدفيام لو كان الكراء بالدراهم والدنانري، 

العرص، لذلك كان التخيري بني أن يقوم املالك بالزراعة بنفـسه، أو يـسمح 
                                 

 هـم الـذين يـستأجرون وقد ورد يف بعض أحاديث النهي إشارة إىل هـذا، إذ كـان املهـاجرون) ١(
ِبـاب املزارعـة بالـشطر ونحـوه املزارعـة، ، كتـاب جـاء يف البخـاريفقـد. املزارع ِِ ْ َ ََ ِ ْ َُّْ ِ َ ََ ،٢/٨٢٠: 

َوقال قيس بن مسلم عن أيب جعفر قال« َ َ َ َ ٍَ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َِ َ َ ٍ ِ ْ ِما باملدينَة أهل بيت هجرة إ: ُ ٍ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ُ َْْ َ ِ يزرعون عىل الثلث الِ ُ ُّ ََ َ ُ َْ َ
ِوالربــع ُ عــة عــىل الثلــث والربــع، ، كــام أخرجــه عبــد الــرزاق، كتــاب البيــوع، بــاب املزار»...َُّ

 .١٤٤٧٦، ح ٨/١٠٠
نـد عبـد الـرزاق، ، أغلقها بذكر السند متصال ع لرواية البخاريوعند ذكر احلافظ ابن حجر

 . ٣/٣٠٠وذلك يف تغليق التعليق، 



 

 

 .ًلغريه بذلك جمانا، أو يرتكها بال زراعة
وقد استندوا يف إثبات هذا املقصد عـىل مجلـة مـن القـرائن اللفظيـة، 

 :ومن ذلك
ٍرافع بن خديج ما جاء عن  ِ َِ َ ْ َ َt َقال َكنا أكثر((: َ َ ْ َُ ً أهل املدينة مزدرعاَّ َْ َُ ِ َِ َْ ِ ْ َ، 

ِكنا نْكري ا ُ َّ سمى لـسيد األُ ِرض بالناحية منها م ِ ِ ِ ِِّ َ ََ  َ ُـ ْْ َّ ِ ِرضَألَ صاب ،ْ ُ قـال فمـام ي َ ُـ َّ ِ َ َ َ
ــك وتــسلم ا ُذل َْ ََ َ َ صاب األِ ُرض وممــا ي َ ــ ُ ََّ ِ ُ ــكألْ َرض ويــسلم ذل ِ َ َُ ْ َْ َ ــا.ُ َ فنهين ُِ ــا .َ َّ وأم َ َ

َالذهب والورق فلم يُك َ َ ُْ َ َ ُ ْ َِّ ٍن يومئذَ ِ َ ْ َ ْ(()١( . 
ً وكــام أن منــع الغــرر يمثــل مقــصدا جزئيــا ألحاديــث النهــي عــن كــراء 
 . ً املزارع، فهو كذلك يمثل مقصدا كليا ألجناس أخرى من أحكام املعامالت

َعـن ابـن عمـما جاء  .٤ ُ َِ ْ َقـال ù َرْ ُّ قـال النبـي :َ ِ َّ َ ْ لنـا ملـا رجـع مـن‘َ َ َِ َ ََّ ََ 
ِحزابَاأل َ َ يصلني أحد العرص إال يف بنـي قريظـةَال((: ْ َ ُ ّ ْ ِّْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ َ ٌ َ ْ فـأدرك بعـضهم .))َّ َُ ْ َ َْ َ َ َ

ِالعرص يف الطريق ِ َّ ِْ ُ ْ ْ فقال بعضهم،َ ُ ْ َُ َ َ َ نصيل حتى نأتيهـاال :َ َ َ َِ ْ َ َّ ْ وقـال بعـضهم بـل .ُِّ َ ََ ُ ْ َ َْ ُ
ِّنصيل َ َ مل يرد منا ذلك؛ُ ِ َِ ََّ ْ َُ ِّ فذكر للنبي .ْ َِ َّ ِ ِ ُ ْ فلم يعنف واحدا منهم‘َ ُْ َ َ ُْ ْ ِِّ ًِ َ َ)٢(. 

 المتثالـه، ولكـن أدركـتهم بةبـادر الـصحا ‘فهذا األمر مـن النبـي 
الصالة يف الطريق، ففهمـت طائفـة مـن الـصحابة مـن القـرائن احلاليـة أن 
ــيس أداء  ــيهم، ول املقــصد اجلزئــي مــن احلــديث هــو اإلرساع يف املــسري إل

ليهم قبـل الصالة ذاهتا يف ديارهم؛ وقد بذلوا جهدهم من أجل الوصول إ
                                 

؛ ٢٢٠٢، ح ٢/٨١٩ بلفظه، كتاب املزارعـة، بـاب قطـع الـشجر والنخـل، أخرجه البخاري) ١(
  .١٥٤٧، ح ٣/١١٨٣بالذهب والورق،  األرض كراء باب ، البيوع بنحوه، كتاب مسلمو

 .٢٤٦سبق خترجيه، ص) ٢(



 

 

خروج وقـت العـرص، وحيـث تبـني هلـم أهنـم لـن يـصلوا إال بعـد خـروج 
 .َّالوقت أدوا الصالة يف الطريق

َإياكم والوصال((: ‘قوله  .٥ َْ َ َِّ ِْ ِمرتني( .ُ ْ َّ َ قيل)ََ ُ إنـك تواصـل:ِ ِ َ ُ ََّ َ قـال.ِ َ: 
ِإين أبيت يطعمني ريب ويسقني ِ ِ ِْ َ َُ َ ِّ ُْ ُ ِِّ َ َ فاكلفوا من العمل ما؛ِ َِ َ ْْ ُ َ َِ َ تطيقونْ ُ ِ ُ(()١(. 
ال جتـوز الزيـادة حيتمل أن يكـون للتحـريم، فـ: فالنهي عن الوصال

 .عىل صيام النهار
وحيتمل أن يكون النهي للكراهة، ومن ثم يكون املقصد منـه الرفـق 
باملكلفني، والتيسري يف العبادة، بحيث يتسنى للمكلف االسـتمرار عليهـا، 

 .ولكن إذا رأى يف نفسه القدرة عىل الوصال؛ فهو وشأنه
د هو املعنى الثاين؛ وقد دلت القرائن اللفظية واحلالية عىل أن املقصو

َفـاكلفوا مـن العمـل مـا : (ومن القرائن اللفظية ما جاء يف احلديث املذكور َِ َ ْْ ُ َ َِ ْ
َتطيقون ُ ِ ُ.( 

 أرصوا عــىل املواصــلة مــع è أن الــصحابة: ومــن القــرائن احلاليــة
وعدم انتهاء الصحابة عن . )٢(عىل ذلك ‘ورود النهي، وقد أقرهم النبي 

                                 
ــل َ بــاب بلفظــه، كتــاب الــصوم،أخرجــه البخــاري) ١( ِالتنْكي ِ ْملــن َّ ــرَأ َِ َكث َ َالوصــال ْ َْ ، ح ٢/٦٩٤، ِ

 .tرة من حديث أيب هري. ١٨٦٥
ْفلـام أبـوا أن ...«:  ، والشاهد فيـهtرة وقد جاء ما يدل عىل ذلك يف طريق آخر عن أيب هري) ٢( َ ََ َْ َ َّ

ِينْتهـوا عـن الوصـال واصـل هبـم يومـا ثـم يومـا ثـم رأوا اهلـ ْ ُ ُ َ ْْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َّ ً َّ ً ْ ِ ِ ِ ِ َ َ فقـال،َلالَ َ َ لـو تـ:َ ْ ْأخر لــزدتكمَ َُ ُ ْ ِ َ َّ َ، 
ُكالتنْكيل هلم حني أبوا أن ينْتهوا َ ْ ََ َّْ ََ َ َ ِ ِْ ُ ِ ِالتنْكيل َباب بلفظه، كتاب الصوم، أخرجه البخاري. »َ ِ ْملـن َّ َِ 

َأكثر َ ْ َالوصال َ َْ  .١٨٦٤، ح ٢/٦٩٤، ِ



 

 

الوصال ما كان ليقع لوال أهنم علموا من القرائن احلالية املصاحبة للنهـي 
 .)١(أن املقصود منه جمرد الرتفق هبم وليس اإللزام

َفهم املقصد مما ألف من عرف الرشع وترصفاته: اجلهة الرابعة ِ ُ: 
ذا املقصد الرشعي كام يعرف من نص رشعي معـني أو ممـا حيتـف هبـ

َّالنص من قرائن مقالية أو حالية، يعرف أيضا مما يالحظه املجتهد املامرس  ً
ًمرارا ومعاودة الرشع هلذه األحكام لالجتهاد من عادة الرشع يف أحكامه، 

، أو مما يالحظه من عادة الرشع يف طريقة تكليفه للعباد، )٢(ٍعىل وجه واحد
 .)٣(وخماطبته ومعاملته هلم

عـدم التفريـق بـني : عـادة الـرشع يف أحكامـهومثال مـا يالحـظ مـن 
 .)٤(الذكر واألنثى يف أحكام العتق، والتفريق بينهام يف أحكام النكاح

ومثال املقصد الذي يعرف مما يالحظه املجتهـد مـن عـادة الـرشع يف 
مقـصد الرفـق هبـم وخمـاطبتهم بـام : طريقة خماطبته للخلـق، ومعاملتـه هلـم

 .)٥(يعقلون فهمه، ويستطيعون فعله
 :ولتفصيل ذلك يقال

هذه اجلهـة كـام يعـرف هبـا املقـصد الـرشعي أيـضا يعـرف هبـا منـاط 

                                 
 .١٣٩طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ١(
 .٥٤أساس القياس، ص: انظر) ٢(
 .٣/٢٨١املوافقات، : انظر) ٣(
 .٥٦، ٥٥أساس القياس، ص:  انظر)٤(
 .٢٨٢ ــ  ٣/٢٨١املوافقات، : انظر) ٥(



 

 

: ًقسيام للقول والفعـل؛ فمـام قـال) هـ٥٠٥ت (احلكم، وقد جعلها الغزايل
ُتـارة تعـرف الدفعـة الواحـدة منـه، وتـارة : ُّكل واحد من القـول والفعـل«

ّبتكرره، ومعاودته لليشء عىل وجـه واحـد، كـون ذلـك حتصل املعرفة منه 
الوجه الواحد ثانيا، حتى حيصل لنا بتكرر أقوالـه وأفعالـه وعاداتـه علـوم 

َ بأن األمة–ً مثال –كثرية؛ كعلمنا   يف معنى العبـد؛ ملـا علمنـا مـن عادتـه يف َ
 عـىل وجـه التـسوية بـني الـذكور - عىل كثرته –ْذكره أحكام الرق والعتق 

 .)١( …اث،واإلن
من أقـسام العلـوم ) هـ٧٩٠ت (وألمهية هذه اجلهة جعلها الشاطبي

ًاملضافة إىل القرآن الكريم؛ وهو ما كان مأخوذا من عادة الشارع وطريقتـه 
اخللــق بــه، ومعاملتــه هلــم، وقــد مثــل يف إنــزال القــرآن الكــريم، وخطــاب 

أما املثال العام فهو معاملة . َّ لذلك بمثال عام ثم فصل يف األمثلةالشاطبي
 الشارع للخلق بالرفق واحلسنى؛ مـن جهـة كونـه عربيـا يـدخل حتـت نيـل 

نفـس املعاملـة ل هلم بالتقريب واملالطفة والتعلـيم يف َّأفهامهم، وكونه تنـز
فالرفق إذن مقصد رشعي نستفيد منـه يف فهـم النـصوص، ويف حياتنـا . به

 .العملية بأن نتخلق به
 األمـور واجلـري عـىل جمـرى  يف التـأين:أما األمثلة التفـصيلية فمنهـا

ــاط ــشارع . التثبــت واألخــذ باالحتي فهــذا املقــصد مــستفاد مــن عــرف ال
 ‘زل القـرآن عـىل رسـول اهللا  فلقـد أنـوطريقته يف إنزال القـرآن الكـريم؛

                                 
 .٥٤ أساس القياس، ص)١(



 

 

ًمنجام  والـرصاط يـستوي ،ويف هذه املـدة كـان اإلنـذار يـرتادفمدة بعثته،  َّ
 وحني أبى من أبى الـدخول يف ، وإىل كل حمتاج إليه،بالنسبة إىل كل وجهة

ِ فـرش؛ئوا بـالتغليظ بالـدعاءِدُـاإلسالم بعد عرش سنني أو أكثـر ب  ،ع اجلهـادُ
 ، وترتيبـا يقتـضيه العـدل واإلحـسان، بالغة حكمة؛اًلكن عىل تدريج أيض

ا ومل يبق لقائل ما يقول قبض ًحتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواج
 .)١(اهللا نبيه إليه وقد بانت احلجة ووضحت املحجة

ْعن ما جاء  :ومما هو من هذا القبيل ٍزرق بـن قـيسَاألَ ْ َْ ِ ِ َ َقـال)٢(ْ َّكنـا (( :َ ُ
ِعىل شاطئ هنر با ٍ َ َ ِ ِ َ َ ُهواز قد نضب عنه املاءَألَ َْ َُ َ َْ َ َ َ ْ ِ َ فجاء أبو برزة ا،ْ َ ْ ََ ُ ََ ُّسلميَألَ ِْ َعىل )٣(َ َ

ٍفرس َ ُ فصىل وخىل فرسه،َ َ ََ َ َ ََّ ُ فانطلقت الفـرس،ََّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ فـرتك صـ،ْ َ َ َ َّته وتبعهـا حتـالَ َ ََ َ َ َ ى ُِ
َأدركها فأخذها َ ََ َ َ َْ َ َ ثم جاء فقىض ص،َ ََ َ َ َُ ُتهالَّ ول،َ ُ وفينا رجل لـه رأي فأقبـل يق ُـ َ ْ َ َ ٌَ َ ٌ ُ ُـ ََ ْ َ َ َ ِ: 

ِانظروا إىل هذا الشيخ َْ َّ َ َُ ِ ُ َ ترك ،ْ َ َصالَ ٍته من أجل فرسَ ََ َ ِ ْ ْ ُِ َ فأقبل فقال.َ َ َ َ ْ ََ ِ ما عنفنـي :َ َ َّ َ َ
َأحد منذ فارقت رسول اهللاَِّ  ْ َ ُُ َ َ ُُ ْ ٌ َ َقالَو ،‘َ ٍ إن منزيل مرتاخ:َ َ ُ ََ ِْ ِ َّ ُ فلو صليت وتركته ،ِ َ ْ َ ُْ َْ َ ُ َّ َ َ

                                 
 .٢٨٢ ــ  ٣/٢٨١املوافقات، :  انظر)١(
الطبقـة يـصنف ضـمن .  )بلحـارث بـن كعـب(  مـن ي البـرصيارثاألزرق بن قيس احل:  هو)٢(

  . هـ١٢٠عام   بعد  وأيب برزة وغريمها، تويفروى عن ابن عمر.  من الوسطى من التابعنيالثالثة
؛ تقريب التهـذيب، ١٠٣ /١ ،هتذيب التهذيب؛ ٣٠٢، رقم ٢/٣١٨يب الكامل، هتذ: انظر
 . ٣٠٢، رقم ٩٧ص

 الذين الـذين أسـلموا من الصحابة.  أبو برزة األسلمى،نضلة بن عبيد بن عابدهو :  أبو برزة)٣(
عـىل ( هــ ٦٥رج، تـويف بخراسـان، بعـد عـام قديام، وغزا سبع غزوات، وشهد قتـال اخلـورا

 .)الصحيح
ــم ٥/٣٠٥أســد الغابــة، : انظــر ؛ ٧١٥١، رقــم ٥٦٣؛ تقريــب التهــذيب، ص٥٢٢٦، رق

 .٨٧١٨، رقم ٣/٥٢٦اإلصابة، 



 

 

ْمل آت أهيل إىل الليل َّ ََ ِ ِ ِْ َ َّ وذكر أنه صحب النبي ؛ِْ َِ َّ َ َ ُ َِ َّ َ َ ِفرأى من تيسريه ‘َ ِ ِْ َْ َ َ َ(()١(. 
 ‘ وفهــم ممــا ألفــه مــن تــرصفاته ‘فهــذا الــصحايب صــحب النبــي 
 . وعادته مقصدا رشعيا، وهو التيسري

 اجلهة تعـد مـن أغمـض اجلهـات وأصـعبها يف معرفـة املقـصد وهذه
عـن ذلـك ) هــ٥٠٥ت (الرشعي، وتنقيح مناط احلكم، وقـد عـرب الغـزايل

فهــذه جهــات «: فقـال يف هنايــة حديثــه عــن جهــات تعريـف منــاط احلكــم
ألجــل وأغمــضها التعريــف بالعــادة، وإليهــا اســتناد القيــاس، و. تعريفاتـه

َّخفائه مل يدركه بعض الناس، ومل يعرفه من مجلة املدارك، فظـن أن مـدارك 
التعريف حمصورة يف األقوال واألفعال، وتوهم أن مـا ال يظهـر لـه مـستند 

 .)٢(»من قول أو فعل فهو مستند إىل الرأي ال إىل التوقيف
 عىل توضيح هذا الطريق بمثـال كام تواردت خواطر عدد من العلامء

مجيل اختلفت عباراهتم يف التعبري عنه، لكن مضموهنا متقارب، ومن بـني 
ـــز بــن عبدالــسال ـــارات قــول العـ ــع «): هـــ٦٦٠ت(م هــذه العبـ ومــن تتب

ه من جمموع ذلـك مقاصد الرشع يف جلب املصالح ودرء املفاسد، حصل ل
اعتقاد أو عرفان بأن هـذه املـصلحة ال جيـوز إمهاهلـا، وأن هـذه املفـسدة ال 
جيوز قرباهنا، وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص، فـإن فهـم 

 . نفس الرشع يوجب ذلك

                                 
ِدبألَتاب اِك بلفظه، أخرجه البخاري) ١( ِّباب قـول النَّبـي ، َ ِ ِ ْ َيـرسوا و ‘ََ َُ ُّ تعـرسوا وكـان حيـب الِّ َ َِ ُ َ َ ُ ِّ ُ

ِالتخفيَف واليرس عىل النَّاس َ َ َ ْ ُ َْ ِ ْ  .٥٧٧٦، ح ٥/٢٢٦٩، َّ
 .٥٤أساس القياس، ص) ٢(



 

 

 وفهـم ، العقالءا من الفضالء احلكامءً أن من عارش إنسانومثل ذلك
 ثم سنحت لـه مـصلحة أو مفـسدة مل ،ٍرْدَصَ وٍدْرِ وِّما يؤثره ويكرهه يف كل

 فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنـه ؛يعرف قوله
 . )١(» ويكره تلك املفسدة،يؤثر تلك املصلحة
 عـن طريـقل ندرك أن معرفة املقـصد الـرشعي اهذا املثومن خالل 

هذه اجلهة حتتاج إىل ممارسة طويلة للنظـر يف النـصوص الـرشعية، وخـربة 
 خاصـة ألحكـام ٌلفـةُإىل أن حيصل لـدى املجتهـد أ... واسعة يف االجتهاد،

 حقيقـة، ‘ً كام لـو كـان معـارشا لـه ‘الشارع، وإرث حقيقي لعلم النبي 
الرشعي قبل معرفة دليله، ويطمئن بأن الدليل الـذي بحيث يتوقع احلكم 

 . وقف عليه هو ما يمثل حكم الشارع
ومما ال شك فيـه أن أحـرى النـاس باالسـتفادة مـن هـذه اجلهـة هـم 

 حقيقـــة، وعـــارصوا التنزيـــل، ‘؛ ألهنـــم عـــارشوا النبـــي è الــصحابة
ِّع، وعرفوا كيف ينـزل النبي وشاهدوا الوقائ  األحكام عليهـا، وحـصل ‘ُ

هلم من الفهم واأللفة لألحكام مـا جعلهـم يتوقعوهنـا قبـل صـدورها مـن 
 .الرشع

 ، وآرائـه،t  بـن اخلطـابوقد جتىل ذلك بكل وضوح يف فهـم عمـر
 : وفتاويه؛ ومن ذلك موافقة القرآن الكريم له يف ستة أمور

 .اختاذ مقام إبراهيم مصىل .١
                                 

؛ حجـة اهللا البالغـة، ٩ ـــ ١/٨اإلهبـاج، : وانظر. ٢/١٦٠قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ١(
 .٢٩٠، صعليل األحكام لألستاذ حممد شلبي؛ ت١/٣١٤



 

 

 .وآية احلجاب .٢
ــه اهللا ‘وحتــذيره ألزواج النبــي  .٣ ً أزواجــا خــريا à مــن أن يبدل ً
 .منهن

 .وأسارى بدر .٤
 .وحتريم اخلمر .٥
 .)١(وعدم الصالة عىل املنافقني .٦

                                 
 : وكل هذا ثابت يف السنة؛ ومن ذلك)١(

ــاء يف صــحيح البخــاري ــا ج ــسري، م ، }  µ   ́º¹  ¶  ¸ {َبــاب ، كتــاب التف
َن أنس قالَ، بسنده ع٤٢١٣، ح٤/١٦٢٩ َ ٍ ََ َ قال عم:ْ ُ َ َ وافقـت اهللاََّ يف ثـ« :ُرَ ْ َِ ُ ِأو وافقنـي ـــ ٍث الَ َ َ َ ْ َ

َريب يف ث ِ ِّ ُ قلت: ــٍثالَ ْ َ  يا رسول اهللاَِّ لو اختـذت مقـام إبـراهيم مـصىل:ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ َ ََ َ ُ وقلـت.َّ ْ ُ َ يـا رسـول:َ ُ َ  اهللاَِّ َ
ُيدخل عليك الرب والفاجر ُّ َِ َ ْ ْ َ َُ ْ ََ َ ُ ِ فلو أمرت أمهات املـؤمنني باحلجـاب؛ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ َ ْ ََّ ْ َُ ِ فـأنزل اهللاَُّ آيـة احلجـاب؛َ َ َِْ َ َ ََ ْ َ. 

َقال ِّ وبلغني معاتبة النَّبي :َ ُِ ُ ََ َ َ ََ ِ ِبعض نسائه ‘َ ِ َِ َ ْ ُ فدخلت عليهن قلت،َ َ ُْ ُ َ ْ ََّ ِْ َ َّ إن انتهيتن:َ ْ َُ َ ْ ْ َّ أو ليبـدلن اهللاَُّ ِ َ ُ َْ َِّ َ
ُرسوله َ ُ َّخريا منْكن ‘  َ ُ ِ ً ْ ْ حتى أتيت إحدى نسائه قالت،َ َُ َ ِ ِ َِ َ َ َّْ ْ َِ َ يا عم:َ ُ ِ أمـا يف رسـول اهللاَِّ،ُرَ ُ َ َِ َمـا  ‘  َ

َيعــظ نــساءه حتــى تعظهــن أنــت ْ َ ََّ َّ ُ َ ُ ََ ُِ ِ َِ َ فــأنزل اهللاَُّ .؟َ ََ ْ َ} {     z  y  x  ¡  �   ~   }  |  
َيةآل ا}¢ َ«. 

ــصحابة ــاب فــضائل ال ــا جــاء يف صــحيح مــسلم، كت ــن فــضائل وم  ، tعمــر ، بــاب م
َ عن ابن عمبسنده ، ٢٣٩٩، ٤/١٨٦٥ ُ َِ َر قالِْ َ َ قال عمـ:َ ُ َ ِوافقـت ربـى يف« :ُرَ ِّ ََ ُ ْ ٍ ثـالثَ َ ِ مقـام ِ يف:َ َ َ

ٍإبراهيم وىف احلجاب وىف أسارى بدر ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ ِْ ِ ِ«. 
َ عن ابن عم، بسنده٢٤٠٠وما جاء يف املوضع السابق من صحيح مسلم أيضا، ح  ُ َِ ََّر قـال ملـا ِْ َ َ َ

ٍّتوىف عبد اهللاَِّ بن أبى ََ ُ ْ ْ ُُ ُ َُ ِ ابن سلول جـاء ابنُـه عبـد اهللاَِّ بـن عبـد اهللاَِّ إىل رسـول اهللاَِِّّ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ َُ َ ْفـسأله أن  ‘  ُ َ ََ ُ َ َ
ُيعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سـأله أن يـصىل عليـه فقـام رسـول اهللاَِّ  َ َ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َُ َْ ِّ َ َ ََ َ َليـصىل  ‘َ ِّ َ ُ ِ

َعليه فق َ َِ ْ َام عمَ ِر فأخذ بثوب رسول اهللاََُِّ ُ َ ُِ ْ َ َ َِ ْفقال يا رسول اهللاَِّ أتصىل عليـه وقـد هنـاك اهللاَُّ أن  ‘  ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ َْ َُ ْ َ َِ َ ِّ= 



 

 

ُوبسبب ما ألفه عمر ُ َ ِ َ t من ترصفات الرشع وفهمه ملقاصـده، كـان ِ ْ َ
ً بـالقبول مبـارشة إذا وجـده منـسجام مـع ‘يتلقى اخلرب املنقول عن النبـي 

َّذلـك، وإال توثـق مـن اخلـرب بمـصدر آخـر، قبـل احلكـم عـىل فهمـه األويل 
 :كباخلطأ؛ ومن أمثلة ذل
ٍ، وطلبه لراو ِ آخر  خلرب اآلحاد يف أخذ اجلزية من املجوسقبول عمر

 : ًيف حديث االستئذان ثالثا
                                 

ُتـصىل عليــه فقـال رســول اهللاَِّ = َ َ َ َُ َ ِ ْ ََ َ ِّ َإنـام خرينــى اهللاَُّ فقــال  (‘  ُ َ َ َ َّ َِ َ َ َّ ِ}  %  $   #  "    !   '  & 
َ وسأزيد عىل سبعني.} )  (  *  + َِ ْ ََ ََ ُ ِ َقال). َ ِ إنه منَافٌق:َ ُ ُ َّ ِ. 
ُفصىل عليه رسول اهللاَِّ َ َُ َ ِ ْ ََ َّوأنزل اهللاَُّ عز وجـل ‘  َّ ََ َ ََّ َ َ ْ َ: }  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ � 

ª{. 
َ عن عمبسنده ٣٧٨ ، ح١/٤٤٢وما جاء يف مسند اإلمام أمحد،  ُ ِر بن اخلطابَْ َِّ َْ ْ َ tقـال َ ََّ ملـا :َ

َنزل حتريم اخلمر قال َ ْ َِ ِْ َُ ْ ََ ً اللهم بني لنَا يف اخلمر بيانـا شـافيا:َ َ َ َ َ ُِ َ ً ِ ْ ِّ َّْ َ َِّ ِ فنَزلـت هـذه اآليـة التـي يف سـورة ،ْ ِ ِ َِ ُ ِ َّ ُ َ ََ َ ْ َ
ِالبقرة  َ َ َْ}½  ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´{ ]َقال] ٢١٩: البقرة َ فـدعي:َ ِ ُ َ 
َعم ً فقرئت عليه فقال اللهم بني لنَا يف اخلمر بيانـا شـافياtرُ َ َ َ َ ُ ِْ َِ ًَ ِ ِْ ِّ َّْ َ َّ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ِ فنَزلـت اآليـة التـي يف سـورة ،ْ َِ ُ ِ َّ ُ َ ََ ْ َ

ـساء  ِالنـِّ َ [  z  y    x  w  v  u  t  sZ  ]َفكـــان ] ٤٣: النـــساء ََ
ِمنَادي رسول اهللاَِّ  ُ َ َ إذ‘ُِ َّا أقام الصِ َ َ ْة نادى أن الَ َ َ َ َّ يقـربن الـصالَ َّ َ ََ ُ سـكرانالةْ َ َ فـدعي عمـ،َْ َُ ِ ُ  tرَ

ِفقرئت عليه فقال اللهم بني لنَا يف اخلمر بيانا شافيا فنَزلت اآلية التي  ِ َِّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ ََ ً َ َ َ َ ُ ْْ َ ْ َ َْ ًَ ِ ِْ ِّ ِيف املائدةَِّ َِ َْ َ فـدعي عمـ،ِ َُ ِ ُ  رَ
t فقرئــت عليــه فلــام بلــغ َ َ َ َ َ ُ ََ َّْ ِ َ ْ َ ِ}E   D  C{ ]َقــال فقــال عمــ] ٩١: املائــدة ُ َ َ َ َ ــا  :tرَ ْانتهينَ َ َ ْ
ْانتهينَا َ َ  كـام. »إسـناده صـحيح« :  ــ  فقالوا١/٤٤٣وقد علق حمققوا املسند عىل هذا األثر  ــ . ْ

؛ والنسائي ٣٦٧٠ح ، ٤/٧٩ بنحوه، كتاب األرشبة، باب يف حتريم اخلمر، أبو داود: أخرجه أيضا
؛ واحلـاكم يف املـستدرك بنحـوه ، ٥٥٤٠، ح ٨/٢٨٦بنحوه، كتاب األرشبة، باب حتريم اخلمـر، 

 .قه الذهبيوواف » رجاهو مل خياإلسناد  صحيح « :، وقال٤/١٤٣كتاب األرشبة، 



 

 

ِبجالةفقد جاء عن  • َ َ َ بن عبدةَ َ َومل يُكن عم...((: قالأنه  )١(َْ ُ ْ َ َْ َر أخـذ َ َ َ ُ
ِاجلزية من املجوس ُ ْ ََْ َ ِْ ْ ول اهللاَِّ ، ِ َحتى شـهد عبـد الـرمحن بـن عـوف أن رس ُـَّ َ ََّ ٍ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْ َِ ُ َ َِّ َ‘ 

َأخذها  َ َ َمن جموس هجرَ َ َْ ِ ُ َ ِ(()٢(. 
ْ عن أيب سعيد اخلدوجاء • ُ ْْ ٍ ِ َ ِ َ ِّري َ ِt َقال ِ كنت يف جملس من جمالس :َ ٍِ َِ َ ْ َ ُْ ِ ِ ْ ُ

َنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت عىل عماأل ْ ٌ َ َ ُ َُ َ ُ َُ ْ َ َّ َْ َ َ َ ْ ْْ َُ ُ َ ََ َ ِ َر ثِ ًالثاَ ْ فلـم َ َ َ
ؤذن يل فرجعــت فقــال مــا منعــك َي َ ْ َ َُــ َ َ ََ َ َ َ ْ َُ ُ قلــت؟ِْ ْ ْ اســتأ:ُ َ َذنت ثْ َُ ؤذن يل َالْ ِثــا فلــم ي ْ َ َ َ ًْ ــ ُ ْ

ُفرجعت ْ َ َ ول اهللاَِّ ،َ ُ وقال رس َ ُـَ َ ْإذا اسـتأذن أحـدكم (( :‘َ ُْ ُ ََ َ َ َ َْ ًثالثـا ِ ؤذن لـه َ ُفلـم ي َُـ ْ َ َ َْ ْ
ْفلريجع ِ ْ َ ْ َ فقال))َ َ ٍ واهللاَِّ لتقيمن عليه ببينة:َ ِ َِ ِّ َ ْ َّ َِ َ ََ َ ِّ أمنُكم أحد سمعه من النبي .ُ َ ِْ َّ ْْ ُ َ َِ ِ ٌِ َ  ؟‘َ

ٍفقــال أيب بــن كعــب ْ ُ ْ ُّ ََ ُ َ َ وم معــك إالَ واهللاَِّ :َ ِ يق َ َ ََ ُ ــ ِال أصــغر القــومُ ْ َْ ْ ُّ َ َ فُكنــت أصــغر ،َ َ ْ َ ُ ْ َ
ِالقوم ْ َ ُ فقمت معه،ْ َ َ ُْ ُ َ فأخربت عم،َ ْ َُ ُ ْ َ َّر أن النبي َ َِ َّ َّ َ قال ذلك‘َ ِ َ َ َ)٣(. 

  مل يرتدد يف قبول حديث عبد الـرمحن بـن عـوفt فيلحظ أن عمر
tألنه قد جرى عرف الـشارع بعـدم اإلكـراه عـىل اإلسـالم، واالكتفـاء ؛ 

بمطالبة أهل الذمة بالتسليم حلكمـه، وأخـذ اجلزيـة مـنهم مقابـل محـايتهم 
                                 

َهو )١( ْبجالة بن ُ َ َُ َعبدة َ َ ّتابعيالبرصي،  التميمي العنربي َ ِ ِ ِشـهري َ ا ً وكـان كاتبـ، ومل يـره‘ أدرك النبـي ،َ
 .يف حدود الثامنني للهجرة ’تويف ، t  األحنف بن قيس يف خالفة عمرِّ بن معاوية عمِزءجل
؛ تقريـب ٦٣٧، رقـم ٤/٨؛ هتـذيب الكـامل، ٤٥١٣، رقم ١٠/٧٧الوايف بالوفيات، : انظر

 .٦٣٥، رقم ١٢٠التهذيب، ص
ّبـاب اجلزيــة واملوادعـة مـع أهـل الذمــةواب اجلزيـة واملوادعـة،  بلفظـه، أبــأخرجـه البخـاري) ٢( َِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ُْْ ِْ 

ِواحلرب ْ َ  .٢٩٨٧، ح٣/١١٥١، ْ
ِالتـسليم َبـاب بلفظه، كتاب االستئذان، أخرجه البخاري) ٣( ِ ْ ِسـتئذانالاَو َّ َِ ْ ، ح ٥/٢٣٠٥، اًالثـَث ْ

 .٢١٥٣، ح٣/١٦٩٤، ومسلم بمعناه، كتاب اآلداب، باب االستئذان، ٥٨٩١



 

 

 يف ذلـك والدفاع عـن دمـائهم وأعراضـهم وأمـواهلم، وأن شـأن املجـوس
 .)١(شأن أهل الذمة

الحظ أن املقصود من األحكام الرشعية حتقيـق : ويف اجلانب املقابل
مصالح العبـاد، وأن املـصلحة املقـصودة مـن االسـتئذان هـي إعـالم أهـل 
ٍالبيت بالقدوم، وطلب اإلذن بالدخول، وأن هذا ال يستدعي التقييد بعدد 

 مـع مـا عهـده مـن - يف نظـره -ًام فلام رأى اخلرب املنقول ليس منسج! ٍحمدد
 . )٢(أحكام الرشع؛ طالبه بالبينة، وشدد عليه يف الطلب

أن معرفـة قـصد الـشارع :  وهووبعد بيان هذه اجلهة قد يرد تساؤل،
ٌمن خالل ما يألفه املجتهد من عرف الرشع هو تتبع للنـصوص الـرشعية، 

ًوهـــذا اســـتقراء يف الواقـــع؛ فلـــامذا جعـــل جهـــة ... ومآخـــذها ًمقاســـمة ُ
 لالستقراء؟ 

ً أن هذه اجلهة تكسب املجتهـد املـامرس لالجتهـاد معرفـة :واجلواب
للمقصد الرشعي بشكل تلقـائي، بـدون تتبـع متعمـد للجزئيـات وبحـث 

بخالف االستقراء؛ . فيها من أجل الوصول إىل املقصد الكيل الذي جيمعها
ٍّصد كيلفهو تتبع متعمد ينشئه املجتهد ابتداء بغرض الوصول إىل مق ٍ. 

ًثم إنه ال يمنع أن يكون املقصد ثابتـا لـدى املجتهـد بـشكل تلقـائي، 
ًوبتتبع متعمد معا؛ ألن االستقراء   ليس جهة مـستقلة، - )٣(َّ كام مر سابقا-َّ

                                 
 .٤٤طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ١(
 .٤٤طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: انظر) ٢(
 ).ثبت هبا املقاصدبيان الطرق التي ت: املسألة الثالثة: وعنواهنا(وذلك يف بداية هذا املسألة ) ٣(



 

 

 .بل قد يرتكب من مجيع اجلهات األخرى، أو بعضها
 :فهم املقصد الرشعي عن طريق االستقراء: اجلهة اخلامسة
 والباحثني عىل أن االسـتقراء هـو آكـد طـرق ة العلامءتكاد تتفق كلم
 الطريـق  الـشاطبياولقـوة هـذه الطريـق جعلهـ. )١(إثبات املقاصد وأقواها

 .)٢(ة إلثبات املقاصد الكلية القطعيةالوحيد
ولكن الشأن يف هذا االستقراء أنه ال حيـصل بتتبـع مجيـع اجلزئيـات، 
َّ وإنام أكثرها، مما يعني أنه استقراء ناقص وليس تاما، واالسـتقراء النـاقص 

فكيـف ؛ - )٤( واملناطقة)٣(كام هو مقرر عند مجهور األصوليني–يفيد الظن 
  ص دليال قطعيا، بل أقوى األدلة املثبتة للمقاصد؟صار االستقراء الناق

للجــواب عــىل ذلــك يناســب ذكــر نقلــني فــيهام إجابــة ضــمنية عــىل 
                                 

؛ مقاصـد ٥٦؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البـن عاشـور، ص٥٤ ــ ١/٥٣املوافقات، : انظر) ١(
، ؛ مقاصــد الــرشيعة عنــد ابــن تيميــة٢٠٦، صالــرشيعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الــسالم

ــة٢٠١ص ـــِ د؛ املقاصــد العام ــرشيعة اإلســالمية ل ــامل، ص.  لل ــف الع ؛ مقاصــد ١١٥يوس
ــشارع، ؛ طــرق الكــشف ١٢٥، صحممــد اليــويب. الــرشيعة اإلســالمية لـــِ د عــن مقاصــد ال

 .٢١٧ص
 .٥٤ ــ ١/٥٣املوافقات، : انظر) ٢(
اإلهبـاج، : ؛ املنهـاج ورشحيـه٢/١٠٦٨؛ احلاصل مـن املحـصول، ١/٥٢املستصفى، : انظر) ٣(

: ؛ مجع اجلوامع ورشحيـه٤٤٨؛ رشح تنقيح الفصول، ص٢/٩٤٠؛ هناية السول، ٣/١٧٣
: ؛ التحريـر ورشحـه٢/٣٦٤ ؛ ورشح املحيل مـع حاشـية البنـاين،٣/٤١٦تشنيف املسامع، 

 .٤/٤١٩؛ ورشح الكوكب املنري، ٨/٣٧٨٩التحبري، 
؛ التهــذيب ورشح ١٦٥حتريــر القواعــد املنطقيــة، ص: الرســالة الشمــسية، ورشحهــا: انظــر) ٤(

 .٣٧؛ السلم ورشحه لألخرضي، ص٢٥٠ ــ ٢٤٩اخلبييص وحاشية العطار، ص



 

 

السؤال، كام أن فيهام فوائـد أخـرى جتـيل االسـتقراء النـاقص، ثـم إردافهـام 
 :بذكر ما يستفاد منهام يف اجلواب املطلوب للسؤال

ــشاطبي  •  عقــد مــسألة ؛ إذ)هـــ٧٩٠ت(أمــا النقــل األول فهــو لل
ـــات، (إلثبـــات قطعيـــة املقاصـــد الثالثـــة  ـــرضوريات، واحلاجي وهـــي ال

، وبدأها بإيراد املـستندات القطعيـة املحتملـة إلثبـات هـذه )والتحسينيات
ًاملقاصد، وفندها مجيعا إال مستندا واحدا سامه االستقراء املعنوي، ثـم بـني  ً ً

وإنام الدليل عىل املـسألة  ...«:  وجه كونه قطعيا، وهذا ما هيمنا هنا؛ إذ قال
ثابت عىل وجه آخر هو روح املـسألة، وذلـك أن هـذه القواعـد الـثالث ال 

ا أحد ممن ينتمي إىل االجتهاد مـن أهـل الـرشع، وأن ًيرتاب يف ثبوهتا رشع
ودليل ذلك استقراء الرشيعة، والنظر يف أدلتهـا . اعتبارها مقصود للشارع

 عــىل حــد  هــذه األمــور العامــةالكليــة واجلزئيــة، ومــا انطــوت عليــه مــن
االستقراء املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منـضاف بعـضها 
إىل بعض، خمتلفة األغراض، بحيث ينتظم من جمموعها أمر واحـد جتتمـع 

ُعليه تلك األدلة، عىل حد ما ثبت عند العامة جود حـاتم ، وشـجاعة عـيل ُ
ôالنـاس يف إثبـات قـصد الـشارع يف هـذه  ، وما أشبه ذلـك، فلـم يعتمـد

القواعد عىل دليل خمصوص، وال عىل وجه خمصوص، بل حصل هلم ذلك 
من الظواهر والعمومات، واملطلقات واملقيدات، واجلزئيـات اخلاصـة، يف 

 كل باب من أبواب الفقه، وكـل نـوع مـن أعيان خمتلفة، ووقائع خمتلفة، يف
أنواعه، حتى ألفوا أدلة الرشيعة كلها دائرة عىل احلفظ عىل تلك القواعـد، 

 .هذا مع ما ينضاف إىل ذلك من قرائن أحوال منقولة وغري منقولة
وعىل هـذا الـسبيل أفـاد خـرب التـواتر العلـم، إذ لـو اعتـرب فيـه آحـاد 



 

 

ًم عىل فرض عدالته مفيدا للظن، فـال املخربين، لكان إخبار كل واحد منه
يكـون اجــتامعهم يعــود بزيــادة عــىل إفـادة الظــن، لكــن لالجــتامع خاصــية 

 َيِوَ قُ، فإذا انضاف إليه آخرًال مفيد للظن مثٍليست لالفرتاق، فخرب واحد
، وهكذا خرب آخر وآخر، حتى حيصل باجلميع القطع الذي ال حيتمل ُّالظن

فرق بينهام من جهة إفادة العلم باملعنى الـذي النقيض، فكذلك هذا، إذ ال 
 .)١(»تضمنته األخبار

َّ؛ إذ بـني معنـى )هــ٩٧٢ت (أما النقـل الثـاين فهـو البـن النجـار •
 ظنيـا؛ َّ االستقراء الناقص، وقيد كونه ظنيا برشط مهم، ثم بـني وجـه كونـه 

ُ أي بـأن يكـون االسـتقراء )ًناقـصا (ن كـانإ...«:  عـن االسـتقراءَّفمام قال ِ ِ َ
ِبأكثر اجلز( ِ إلثبات احلكم )ِاتئيِ ِ ِلكيل املشرتك بلِ ِ ِّ ّئيز اجلمجيعني ِّ  طبرش، اتِ

د  الفراقإحل(ِاء ِ هذا عند الفقه)َّمىُويس( مُرة يف احلكالعلة املؤث َنيأن ال تتب
َب، فاألغلِّباألعم  ٌّنيظ(  هو)ـِ ُّ فيـه الظـنف وخيتلـ)ِّ . َّيـاتختالف اجلزئا بـَّ

َّفكلام كان االس َقراء يف أكثر كان أقوى ظنتَ َ   .»...اُ
ٍثم بني أن االسـتقراء التـام حجـة باتفـاق، أمـا النـاقص فحجـة عـىل  َّ

 :القول الراجح، ثم استدل عىل ذلك فقال
 حتـت داخلة كثرية اًصور وجدنا إذا اَّأن: الظن يفيد أنه عىل والدليل«
 ذلـك عـن خـرج: منهـا أنـه يعلـم مما اًشيئ نر ومل كم،ح يف واشرتكت نوع،
 يف اًراكب الفرض أداء بعدم احلكم ظن عن اًقطع الكثرة تلك أفادتنا احلكم،
 ذلـك كـان وإذا الواجبـة، الـصالة وهو النوع، ذلك صفات من هذا مثالنا

                                 
 .٢/٣٩املوافقات، ) ١(



 

 

 .)١(»اًواجب به العمل كان للظن، اًمفيد
 واب عـن الـسؤال عـىلويمكن االستفادة من هـذين النقلـني يف اجلـ

 :النحو اآليت
ٍاالسـتقراء النـاقص إنـام كـان ظنيـا لكونـه جمـرد تتبـع لفـروع جزئيــة   
َّكثرية، متشاهبة يف الصورة ومتطابقة يف احلكم، فيعدى احلكـم مـن الكثـري  ُ
األغلب إىل بقية اجلزئيات، ويكون مـستند احلكـم يف بقيـة اجلزئيـات هـذا 

د يف األحكام املتشاهبة، دون تأمل يف أدلـة فهو نظر جمر. االستقراء الناقص
 .هذه األحكام، أو عللها ومآخذها

أما إذا تعدى النظر إىل أدلة هـذه األحكـام، أو عللهـا املـؤثرة أو مهـا 
  معا؛ أصبح كل دليل أو علة يمثل ظنا مستقال وحده، فإذا انضم الظـن إىل 

به، ويكـون القطـع وهكذا إىل أن حيصل القطع ... غريه تقوى به وبالثالث
 .ً به كالقطع باملتواتر تواترا معنويا

 املثبت للمقاصد القطعية من هذا القبيل؛ ألنه باإلضافة ستقراءواال
إىل تتبع األحكام، فهو تتبع ألدلة هذه األحكـام أو عللهـا الـرشعية أو مهـا 

ً أما إذا كان تتبعا لألحكام فقط فهو يبقى استقراء ناقصا ظنيا. ًمعا ًً.  
 :)٢(ويتجىل هذا األمر من خالل التمثيل بمقاصد ثابتة باالستقراء

                                 
 .٤/٤١٩رشح الكوكب املنري، ) ١(
تم اختيار األمثلة األربعة األول من كتاب املوافقات؛ للتأكيد عىل ما سبق تقريره عنه من أنـه ) ٢(

عىل الرغم من أنه مل يذكر االستقراء ضمن طرق إثبات املقاصد فإنـه اعتمـد عليـه يف إثبـات 
 .كثري من املقاصد



 

 

 .حفظ الرضوريات، واحلاجيات، والتحسينيات مقاصد رشعية .١
 يف كيفيــة) هـــ٧٩٠ت ( نقــل كــالم الــشاطبي)١(هــذه املقاصــد ســبق

النظر يف أدلتهـا بـ ؛عن طريق استقراء الـرشيعةأهنا ثبتت : إثباهتا، وحاصله
الظواهر والعمومات، واملطلقات واملقيدات، واجلزئيات ؛ الكلية واجلزئية

اخلاصة، يف أعيان خمتلفة، ووقائع خمتلفـة، يف كـل بـاب مـن أبـواب الفقـه، 
، وما من حكـم فام من دليل يف الرشيعة، وما من علةوكل نوع من أنواعه، 

 ال يرتـاب يف ثبوهتـا وهلـذا .إال وهو متجه إىل حفظ هذه الكليات الـثالث
 ممن ينتمي إىل االجتهاد من أهل الرشع، وأن اعتبارها مقـصود ٌرشعا أحد
 .للشارع
 .ًالرشيعة موضوعة ملصالح العباد يف العاجل واآلجل معا .٢

وبنــاه عــىل اســـتقراء ) هـــ٧٩٠ت (هــذا املقــصد ذكــره الـــشاطبي
ن اهللا أ: النصوص، سواء أكانت عامة أم تفصيلية؛ ومن النـصوص العامـة

à يف بعثة الرسلقال : 
}  W  V  U  T  S   R  Q P O N

X{)٢(. 
 .)٣(} `  d  c         b  a  {: وقال

                                 
 .٥٥٧وذلك ص) ١(
 . النساءمن سورة ) ١٦٥(ية رقم  من اآل)٢(
 . األنبياءمن سورة ) ١٠٧( اآلية رقم )٣(



 

 

ذكر  لتفاصيل األحكام، فالنصوص التفصيلية التي فيها تعليلوأما 
 : ومثل هلا بسبعة أمثلة؛ منهاأن حتىص، أكثر من  أهنا الشاطبي

 W  V  U   T  S  R  {: بعـــد آيـــة الوضـــوء à قولـــه
^  ]  \    [  Z  Y  X{)١(. 

 3  4  5  6       7  8  9    {: يف الـصيام à قولهو
@  ?   >  =  <  ;       :{)٢(. 

وإذا دل االستقراء عـىل هـذا، وكـان يف مثـل «: ثم ختم الدليل بقوله
قضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيـع تفاصـيل هذه ال
 .)٣(»الرشيعة
مقصد الشارع يف العبادات تغليب جانب التعبـد؛ ألنـه األصـل  .٣
 .فيها

، ومن مستنداته يف ذلك )هـ٧٩٠ت (هذا املقصد ممن تبناه الشاطبي
 .االستقراء، ولكنه ظني؛ ألنه استقراء لألحكام دون األدلة والعلل

َّألصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلـف التعبـد دون ا«: ونص كالمه
 :يدل عليه أمور] و[ ...،االلتفات إىل املعاين

منها االستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى حمـل موجبهـا، وكـذلك 

                                 
 . املائدةمن سورة ) ٦( من اآلية رقم )١(
 .البقرةمن سورة ) ١٨٣( اآلية رقم )٢(
 .٢/٤املوافقات، ) ٣(



 

 

الصلوات خصت بأفعال خمـصوصة عـىل هيئـات خمـصوصة، إن خرجـت 
َعنهــا مل تكــن عبــادات، ووجــدنا املوجبــات فيهــا تتحــد مــع اخــتالف  ِ

َاملوجبات، وأن الذكر املخصوص يف هيئـة مـا مطلـوب ، ويف هيئـة أخـرى َ
وصة باملـاء الطهـور وإن أمكنـت غري مطلـوب، وأن طهـارة احلـدث خمـص

 يقوم مقام الطهارة - وليست فيه نظافة حسية -افة بغريه، وأن التيمم ظالن
باملـاء املطهــر، وهكــذا سـائر العبــادات؛ كالــصوم واحلـج، وغريمهــا؛ وإنــام 

، وإفـراده باخلـضوع، à االنقياد ألوامر اهللا فهمنا من حكمة التعبد العامة
ُوالتعظيم جلالله والتوجه إليه، وهـذا املقـدار ال يعطـي علـة خاصـة يفهـم 

، بل كنا نؤمر ٌ خمصوصٌد لنا أمرُمنها حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك؛ مل حي
ري ملـوم إذا بمجرد التعظيم بام حد وما مل حيد، ولكـان املخـالف ملـا حـد غـ

، ٍكان التعظـيم بفعـل العبـد املطـابق لنيتـه حاصـال، ولـيس كـذلك باتفـاق
ا أن املقـصود الـرشعي األول التعبـد هللا بـذلك املحـدود، وأن ًفعلمنا قطعـ

 .)١(»ً رشعاٍغريه غري مقصود
 هنا لألحكـام فحـسب، ومل يتجاوزهـا  الشاطبيَويلحظ أن استقراء

ً  إىل األدلة، مما يعني أنه يبقى استقراء ناقصا ظنيا، وكونه ظنيا جيعل املقصد 
ْظنيا كذلك؛ هلذا مل يسلم به بعض العلامء ِّ  ، إذ عكـسوا وجعلـوا التعليـل يف 

 . )٢(العبادات هو األصل، وعكسه هو االستثناء

                                 
 .٢/٢٢٨املوافقات، ) ١(
؛ ١٥٣ ـــ  ٢/٥أعالم املوقعني، : ، فانظراإلمام ابن القيم: لرأي من املتقدمني وممن تبنى هذا ا)٢(

ــانظرأمحــد الريــسوين. د. أ: ومــن املعــارصين ــشاطبي: ، ف ــة املقاصــد عنــد  اإلمــام ال  =، نظري



 

 

مقصد الشارع يف العادات تغليب جانـب املعـاين؛ ألهنـا األصـل  .٤
 .فيها

ــة  ــام واألدل ــي شــامل لألحك ــتقراء قطع ــت باس ــصد ثاب ــذا املق وه
فإنـا وجـدنا « :بقولـه) هــ٧٩٠ت (والعلل؛ وقد عرب عـن ذلـك الـشاطبي

ا ملـصالح العبـاد، واألحكـام العاديـة تـدور معـه حيـثام دار، ًالشارع قاصـد
فرتى اليشء الواحد يمنـع يف حـال ال تكـون فيـه مـصلحة، فـإذا كـان فيـه 
مصلحة جـاز، كالـدرهم بالـدرهم إىل أجـل، يمتنـع يف املبايعـة، وجيـوز يف 

رطب باليابس، يمتنع حيث يكون جمرد غرر وربا من غري القرض، وبيع ال
ــاب  ــه مــصلحة راجحــة، ومل نجــد هــذا يف ب مــصلحة، وجيــوز إذا كــان في

¤ ¥  ¦  {: àا كــام فهمنـاه يف العــادات، وقــال ًالعبـادات مفهومــ
©  ¨   §{)١(. 

 .)٢(} o   n  m  l  k{: وقال
 : ويف احلديث

  .)٣())انَضبَو غُ وهِايضَ القِال يقيض((
َر وال رضَال رض((: وقال   .)٤())ارِ

                                 
 .٢٢٢ ــ  ٢٠٧ص =
 .البقرةمن سورة ) ١٧٩(من اآلية رقم ) ١(
 .البقرةمن سورة ) ١٨٨( من اآلية رقم )٢(
 . ١٧٥ ص،سبق خترجيه) ٣(
 .٣٤٠ سبق خترجيه، ص)٤(



 

 

 .)١( ))ثِرَ ال يُاتلَالق((: وقال
  .)٢())رَرَ الغِ بيعْهنى عن((و

  .)٣( ))ٌر حرامٍ مسكُّكل((: وقال
 1  2    3  4  5  6  7  8  9  :   {: ويف القرآن

;{)٤(. 
إىل غري ذلك مما ال حيىص، ومجيعه يشري بل يـرصح باعتبـار املـصالح 

وأن اإلذن دائر معها أينام دارت، حسبام بينته مـسالك العلـة، فـدل للعباد، 
 . )٥(»ذلك عىل أن العادات مما اعتمد الشارع فيها االلتفات إىل املعاين

                                 
ــرث، ) ١( ــل ال ي ــاب القات ــديات، ب ــاب ال ــن ماجــه بلفظــه، كت ؛ ٢٦٤٥، ح ٢/٨٨٣أخرجــه اب

، باب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل، ‘والرتمذي بلفظه، أبواب الفرائض عن رسول اهللا 
؛ والنسائي يف السنن الكربى بلفظه، كتاب الفـرائض، توريـث القاتـل، ٢١٠٩، ح ٣/٦١٢
 .مجيعهم من حديث أيب هريرة. ٤/٩٦؛ والدارقطني بلفظه، ٦٣٣٥، ح ٦/١٢١

هذا حديث ال يصح، وال يعرف إال من هذا الوجـه، «: وقال الرتمذي عقب ذكره للحديث
 .»، منهم أمحد بن حنبل فروة قد تركه بعض أهل العلموإسحاق بن عبد اهللا بن أيب

 .١٧٧١، ح ٦/١١٧ يف إرواء الغليل، وقد صححه األلباين
، ١٥١٣، ح ٣/١١٥٣رواه مسلم ، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيـه غـرر، ) ٢(

 )).  عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر‘هنى رسول اهللا  : (( قالtبسنده عن أيب هريرة 
 إىل الـيمن ù  بلفظه، كتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ بن جبلأخرجه البخاري) ٣(

؛ ومــسلم بلفظــه، كتــاب األرشبــة، بــاب أن كــل ٤٠٨٧، ح ٤/١٥٧٩قبــل حجــة الــوداع، 
 .١٧٣٣، ح ٣/١٥٨٦مسكر مخر، وأن كل مخر حرام، 

 .املائدةمن سورة ) ٩١( من اآلية رقم )٤(
 .٢/٢٣٢ت،  املوافقا)٥(



 

 

 .إبطال الغرر يف املعاوضات: من مقاصد الرشيعة .٥
هذا املقصد ثبت بنـوع مـن االسـتقراء؛ يتمثـل يف تتبـع جمموعـة مـن 

 أمكن وحيثها بأحد مسالك العلة املعتربة، األحكام التي ثبتت عللعلل 
ٌأن يستخلص من هذه العلل رابط جيمعها صار املقصد  َ  . قطعياَُ

ــاتج مــن  ــإن مقــصد إبطــال الغــرر يف املعاوضــات ن إذا علــم هــذا ف
 : استقراء علل كثرية؛ منها

. أن العلة من حتريم املزابنـة هـي اجلهـل بمقـدار أحـد العوضـني −
َسئل  عندما - ‘ريق اإليامء، وذلك يف قول النبي وهذه العلة ثابتة عن ط ِ ُـ

ِعن اشرتاء الرطـب بـالتمر ْ ُّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ َأيـنقص الرطـب إذا يـبس(( :- َ َ ُ ُ َِ َ َ ُِ ُّ ْ ْقـالوا نعـم .))َ َ َ ُ َ .
ِفنهى عن ذلك َ َْ ََ َ)١(. 

 إيامء إىل أن علة التحـريم ‘ففي التقديم للجواب بسؤال من النبي 
هي الواردة يف هذا السؤال، وهي اجلهل بمقدار الرطب؛ بسبب تغري حاله 

                                 
؛ واإلمـام ٢/٦٢٤ بلفظه، كتاب البيوع، باب مـا يكـره مـن بيـع التمـر، أخرجه اإلمام مالك) ١(

؛ وابـــن ماجـــه بلفظـــه، كتـــاب ١٥٥٢، ح ٣/١٢٦، ١٥١٥، ح ٣/١٠٠أمحـــد بنحـــوه، 
لبيـوع ؛ وأبـو داود بلفظـه، كتـاب ا٢٢٦٤، ح ٢/٧٦١التجارات، باب بيع الرطب بـالتمر، 

؛ والرتمـذي بلفظـه، أبـواب البيـوع ٣٣٥٩، ح ٣/٦٥٤واإلجارات، باب يف التمر بـالتمر، 
؛ ١٢٢٥، ح ٢/٥٠٩ ، بــاب مـا جــاء يف النهــي عـن املحاقلــة واملزابنــة، rعـن رســول اهللا 

ــوع، اشــرتاء التمــر بالرطــب،  ــاب البي ــسائي يف ســننه بلفظــه، كت ، ٤٥٤٥، ح ٧/٢٦٨والن
 .tص ن أيب وقامجيعهم من حديث سعد ب. ٤٥٤٦

 .»حسن صحيح«: وقال الرتمذي عقب ذكره للحديث
 .»صحيح«:  ــ١٨٤٩ ، ح ٢/٢٣٨ يف صحيح سنن ابن ماجه ــ كام قال األلباين



 

 

 .إذا يبس
) وهـي اجلهـل بمقـدار أحـد العوضـني(كام أنه هبذه العلة نفسها  −

 .)١( من بيع اجلزاف باملكيلنع الفقهاءم
. أن العلة يف جواز خيار الغبن هي نفي اخلديعة والغبن يف البيـع −

 للرجـل - ‘وهذه العلة ثابتـة عـن طريـق اإليـامء، وذلـك يف قـول النبـي 
َإذا ((: -الذي خيدع كثريا يف البيع  ُبايعت فقِ َ َ ْ َ َل ال خالبةَ َ َْ َ ِ(()٢(. 
ٌ هذا احلكم عىل حال السائل تنبيـه إىل أن العلـة ‘ففي ترتيب النبي 
 .هي رفع اخلديعة عنه

ري مــن أحكــام املعاوضــات املعللــة، فيتعــدى هــذا ونظــائر ذلــك كثــ
 .)٣(املقصد إىل كل معاوضة اشتملت عىل غرر

 .طلب رواج الطعام يف األسواق مقصد رشعي .٦
هذا املقصد ثبت بنوع من االستقراء؛ يتمثل يف تتبع جمموعة من أدلة 
األحكام اشرتكت يف علة، بحيث حيـصل لنـا يقـني بـأن حتقيـق هـذه العلـة 

 . مقصد رشعي
ُإذا علم هذا فإن مقصد طلـب رواج الطعـام يف األسـواق نـاتج مـن 

 :استقراء أدلة كثرية تتجه إىل حتقيق هذا املقصد؛ منها
                                 

 .٣/٢٣حاشية الدسوقي، : انظر) ١(
، ح ٢/٧٤٥ بلفظــه، كتــاب البيــوع، بــاب مــا يكــره مــن اخلــداع يف البيــع، أخرجــه البخــاري) ٢(

 .١٥٣٣، ح ٣/١١٦٥؛  ومسلم بنحوه، كتاب البيوع، باب من خيدع يف البيع، ٢٠١١
 .٥٧ ــ  ٥٦مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص: انظر) ٣(



 

 

م كـانوا يـشرتون الطعـام ((: ù عن عبد اهللا بن عمـرما جاء  − َأهن ُ ْ ََّ ََّ َ َ ْ َُ ُـ َ
ِّن الركبان عىل عهد النبي ِم ُِّ َّ ِ ْ َ َْ ََ ِ وه حيـث  ‘ْ ُفيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيع ْ َ ُ َْ َ ُ ُـ َ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ ْ َ َْ ِ َ

َاشرتوه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َّْ ُ ُ ُ ْ ََّ َ ْ(()١(. 
 .ٌفهذا احلديث ظاهر أن علته طلب رواج الطعام يف األسواق

ُالتمــر ((: ‘ َال رســول اهللا قــ: َ قــالtعــن أيب هريــرة  مــا جــاء − َّ
ًبالتمر، واحلنطة باحلنطة، والشعري بالشعري، وامللح بامللح؛ مثال بمثـل، يـدا  ُ ٍَ ً َّ َِّ ُ ِ ُ ِ ِ ِ َّ

ُبيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إال ما اختلفت ألوانه َ َ ُْ ْْ َّ(()٢(. 
ل النهـي ؛ إذ مـن علـ)ًيدا بيـد: (شاهد يف هذا احلديث ما جاء فيهوال

 .أن ال يبقى الطعام يف الذمة فيفوت رواجه: عن التأجيل
ِعن معمر بنما جاء  − ْ ْ ِْ َ َ ِ عبد اهللاَِّ َ ْ َt  َِِّعن رسول اهللا ُ َ ْ َقالَّ أنه ‘َ َال (( :َ

ٌحيتكر إال خاطئ ُ ِْ َِ َّ ِ َ َ(()٣(. 
 .عدم إقالل الطعام يف األسواق: يهفهذا احلديث من علل النهي ف

فبهذا االستقراء حيصل القطع بأن رواج الطعام يف األسواق وتيسري 
 .)٤(وجوده مقصد رشعي

                                 
ــوع، أخرجــه البخــاري) ١( ؛ ٢٠١٧، ح ٢/٧٤٧، بــاب مــا ذكــر يف األســواق بلفظــه،كتاب البي

 .١٥٢٧ ، ح٣/١١٦١،  باب بطالن املبيع قبل القبض،البيوعومسلم بنحوه، كتاب 
 ،٣/١٢١١ًالرصف وبيـع الـذهب بـالورق نقـدا،  باب لفظه، كتاب املساقاة،أخرجه مسلم ب) ٢(

 .١٥٨٨ح
 . ٤٩١سبق خترجيه، ص) ٣(
 .٦١مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص: انظر) ٤(



 

 





 

ة الوصل بينها هذا املطلب يمثل نتاج املطالب الثالثة السابقة، وحلق
إثبات املقاصد الرشعية بطريق صـحيح، وأثـر : وهو(وبني عنوان املبحث 

 ).ذلك يف منع توهم التعارض بينها وبني األدلة اجلزئية
أن يكون : إذ أهم أسباب التعارض املتوهم بني املقاصد والنصوص

والذي يعنينا يف هذا البحث هو . ًأحد الطرفني املتعارضني غري ثابت أصال
رف املقاصد، واخللل يف ثبوهتا إمـا أن يعـود إىل املثبـت هلـا، أو إىل طريـق ط

 : ذات املقصد وضوابطه إىلإثباهتا، أو
ــذا   • ــاد، وه ــن أرضب االجته ــرشعي رضب م ــصد ال ــات املق فإثب

ًاالجتهاد ال يكون معتربا إال إذا كان صـادرا مـن أهلـه، وهـم مـن حتققـت  ً
 .فيهم رشوط االجتهاد
صد الرشعي من أهل االجتهاد له أثر بالغ يف احلد وكون املثبت للمق

ُّمن املقاصد الومهية التي تظن معارضتها للدليل اجلزئي، مع أهنا غري ثابتة  ُ
 .ًأصال

وبام أن املقصد منسوب إىل الـشارع؛ فـال بـد أن يكـون لـه مـستند   •
معترب، يثبت نسبته للشارع، وما يذكره علـامء األصـول مـن دالئـل احلكـم 

 ألن تكون دالئل للمقصد الـرشعي، لكـن - يف اجلملة -صلح الرشعي ت
للمقــصد نــوع خــصوصية؛ هلــذا حقــه أن خيــص ببحــث الطــرق املناســبة 



 

 

 :إلثباته؛ وأمهها
 .فهم املقصد الرشعي من داللة اللفظ الرشعي .١
فهـم املقــصد الـرشعي مــن الـسياق الــذي ورد فيـه اللفــظ، ومــا  .٢

 .احتف به من قرائن
عـرف الـرشع وتـرصفاته التـي ألفهـا فهم املقـصد الـرشعي مـن  .٣

 .املجتهد املامرس لالجتهاد
 .فهم املقصد الرشعي عن طريق االستقراء .٤
 .فهم املقصد الرشعي وفق مقتضيات اللسان العريب .٥

والطريق الرابعة واخلامسة ليستا مقاسمتني للطـرق األخـرى، وإنـام 
 :الرابعة مقوية هلا، واخلامسة ضابطة هلا

 االسـتقراء تعـد أهـم الطـرق وأقواهـا؛ ألهنـا فالطريق الرابعة وهـي
تتــضمن الطــرق األخــرى أو بعــضها وزيــادة، إذ الغالــب يف االســتقراء أن 

 ثبـت املقـصد ظنـا، تًيكون ناجتا من تتبع جمموعة من الطـرق، وكـل طريـق 
. ومــع تعاقــب الظنــون وتعاضــدها تتقــوى إىل أن حيــصل القطــع باملقــصد

الطريـق الوحيـدة إلثبـات املقاصـد ) هــ٧٩٠ت (ولقوته جعلـه الـشاطبي
 .الكلية األساسية

أما الطريق اخلامسة فهي تضبط طريقة استنباط الطرق األخرى من 
. مقتضيات اللسان العـريب األلفاظ الرشعية؛ إذ ال بد أن يكون ذلك وفق

 :وحيصل ذلك بمراعاة ثالثة أمور
 عند النظر يف لفظ الشارع السـتنباط املقـصد الـرشعي جيـب :األول



 

 

ُأن ينطلق املجتهد من املعنى الذي وضع له اللفظ لغة، ال بحسب ما يمليه 
 .ّالعقل، ويزينه اهلوى

 الـذين نـزل  فهـم الـرشيعة مـن اتبـاع معهـود العـربالبد يف :الثاين
 .القرآن بلساهنم
ِّ عـىل فهـم غـريهم فـيام يـؤثر فيـه فهـم  تقديم فهم الـصحابة:الثالث

 .دالالت األلفاظ وقرائن األحوال
 . الطرق املوصلة إىل معرفة مقصد الشارعأهمهذه 

تهد إذا سلك الطريق الصحيحة املوصلة إىل َّومما ال شك فيه أن املج
ُّمعرفة املقصد الرشعي سيحد ذلك من توهم التعارض بينـه وبـني الـنص  ِ َ

 .الرشعي
ًوإذا كان املثبـت للمقاصـد أهـال لالجتهـاد، وقـد سـلك الطريـق   • ُ ِ

ًاملعتربة املوصلة للمقصد، فهناك جانب ثالـث أيـضا ينبغـي التحقـق منـه، 
ضوابطه؛ بأن ال يعارض ما هو آكـد منـه، وأن وهو حتقق صفات املقصد و

ًيكون ثابتا ظاهرا منضبطا مطردا ً ً ً. 
ًإذ املقصد قد يكون لـه مـستند يثبتـه رشعـا، ولكـن عنـد التطبيـق ال 

وكـم مـن . ً تتحقق الصفة الضابطة له، فيكون حـصوله متومهـا ال حقيقيـا
َاحلاالت التي يدعى فيها أهنا متثل حفظ مقصد رشعي معني،  َّ ولكـن عنـد ُ

 !التحقيق والنظر يتضح أن ذلك وهم وخيال ال حقيقة
ومن خالل هذا العرض ندرك أن املقاصـد الومهيـة أكثـر مـا حيـصل 
 .اخلطأ يف نسبتها إىل الرشيعة من جهة كوهنا صادرة من غري أهل االجتهاد



 

 

ً إذ نظـرا وألمهية هذا السبب سبق إبرازه عند التمهيد للبـاب الثـاين؛
ِّفن، وكونـه ينظـر للـدرجات العليـا يف سـلم معرفـة األحكـام لربيق هذا ال ُ

ًالرشعية؛ أعجب به بعض املثقفـني، ورأوه طريقـا سـه  ملعرفـة األحكـام لةُ
ِّالرشعية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء طلب العلـم، والتـدرج فيـه، وثنـي 

ًأصبح هذا الـصنف مـن النـاس يـصبغ كثـريا مـن ، و...الركب عند العلامء
ٍأفكاره وثقافاته وربام تطلعاته بصبغة رشعية إسالمية، ويكـسوها بأحـسن  ٍ
احللل، بدعوى أهنا منسجمة مع مقاصد الرشيعة، كجلـب املـصالح ودرء 

 !... املفاسد، وحتقيق التيسري والعدل
 للربيـق املـذكور لفـن املقاصـد، وخـيش أن يكـون وقد تفطن الشاطبي

َّسلام يتسلق به عىل العلوم الرشعية، فينقلب فتنة للمنبهرين ) املوافقات(كتابه  ُ  
بظــاهره، وإن كــان حكمــة ملــن فهمــوا جــوهره؛ هلــذا صــاغه بألفــاظ حمكمــة، 

سمح للناظر يف ُومن هنا ال ي«:  العلوم الرشعية، فقالخاطب هبا املتضلعني يف
م و مـن علـَهذا الكتاب أن ينظر فيه نظـر مفيـد أو مـستفيد حتـى يكـون ريـان

 غري خملد إىل التقليد والتعصب ، منقوهلا ومعقوهلا،هاِا وفروعِ أصوهل،الرشيعة
 ًةودع فيـه فتنـُنقلـب عليـه مـا أَ فإنه إن كان هكـذا خيـف عليـه أن ي،للمذهب

 .)١(» واهللا املوفق للصواب، بالذاتً وإن كان حكمة،ِضَرَبالع
* * * 

ويف هناية هذا املبحث حيسن ذكر بعض األمـور املهمـة التـي تفيـد يف 

                                 
 .١/٦١ املوافقات، )١(



 

 

 :إثبات املقاصد الرشعية، أو قبول نقل اآلخرين هلا؛ منها
ًمما يعول عليـه كثـريا يف إثبـات املقـصد .١ ُ َّ َ نعمتـان عظيمتـان، مهـا : ُ
ِوأن تكـون نيـة املثبـت يف معرفـة قـصد الـشارع   الـشارع، قصدصحة فهم

. حــسنة، وجــل املقاصــد الومهيــة راجعــة إىل فقــد إحــدى هــاتني النعمتــني
َّلذلك فهام من األمهية بمكان، بل ما أعطي عبد بعـد اإلسـالم نعمـة أجـل  ً ٌ ُ ُ

: -) هــ٧٥١ت ( ابن القيم كام قال-من صحة الفهم، وحسن القصد؛ ألنه 
 وطريـق ،هبام يأمن العبـد طريـق املغـضوب علـيهم الـذين فـسد قـصدهم«

 ويصري من املنعم علـيهم الـذين حـسنت ،الضالني الذين فسدت فهومهم
مرنا أن نـسأل اهللا ُ وهم أهل الرصاط املستقيم الذين أ،أفهامهم وقصودهم

 .)١(»ا رصاطهم يف كل صالةأن هيدين
وهـي حـسن القـصد وتقـوى (ومما ال شك فيه أن النعمة الثانيـة  .٢

، ويف اجلانب املقابل فإن )وهي صحة الفهم(طريق لتحقق األوىل ) àاهللا 
 . تشوش عىل الفهم وتقطع مادته... سوء النية، واتباع اهلوى، والتعصب

 نور يقذفـه :وصحة الفهم«: - عقب كالمه السابق - قال ابن القيم
ــه بــني الــصحيح والفاســد؛اهللا يف قلــب العبــد ــز ب  ، واحلــق والباطــل، يمي
 ، وحتـري احلـق، حسن القصد:ويمده . والغي والرشاد،واهلدى والضالل

 ، وإيثار الدنيا،اع اهلوى اتب:ويقطع مادته .وتقوى الرب يف الرس والعالنية
 .)٢(» وترك التقوى،وطلب حممدة اخللق

عدم االستجابة للمقصد الرشعي الصحيح، وعدم قبـول احلـق  .٣
                                 

 .١/٩٣أعالم املوقعني، ) ١(
 .١/٩٣ أعالم املوقعني، )٢(



 

 

 :بشكل عام يرجع إىل داءين رئيسني
 . التعصب للرأي واخلوض يف الباطل واتباع الشبهات:أحدمها
  . التعلق بالدنيا، واتباع اهلوى، واالستمتاع بالشهوات:والثاين

ِّوهذان مها أصل كل رش وفتنة وبالء، وهبام كذبت الرسل« قال . )١(»ُ
à :} + ,    -    .     /      0     1      2  

  <  ;  :  9  87  6   5  4  3
B  A  @  ?>   ={)؛ فاالستمتاع باخلالق )٢

 إشارة إىل وض فيام خاض فيه األولونإشارة إىل اتباع الشهوات، واخل
 à :}  K  Jويف شأن اإلمامة يف الدين قال . )٣(اتباع الشبهات

T  S  R  QP  O  N    M  L{)فبالصرب ترتك «. )٤
 . )٥(»الشهوات، وباليقني تدفع الشبهات

: àبياءه منه؛ ومن ذلك قوله  أنàوخلطورة اتباع اهلوى حذر اهللا 
}   Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹ ¸

Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç {)٦(. 
 موفقـا عنـدما جعـل املحـور ) هــ٧٩٠ت (وقد كان اإلمام الشاطبي
                                 

 .١/١٣٧أعالم املوقعني، ) ١(
 .من سورة التوبة) ٦٩(من اآلية رقم ) ٢(
 .١/١٣٨أعالم املوقعني، : انظر) ٣(
 .من سورة السجدة) ٢٤(من اآلية رقم ) ٤(
 .١/١٣٨أعالم املوقعني، ) ٥(
 .من سورة الشورى) ١٥(من اآلية رقم ) ٦(



 

 

 بيان قصد الشارع يف دخـول ر دراسته ملقصد الشارع حولالرابع من حماو
املقصد الرشعي «: ، ثم بني هذا املقصد بقولهاملكلف حتت أحكام الرشيعة

ا هللا ًمن وضع الرشيعة إخراج املكلف عـن داعيـة هـواه، حتـى يكـون عبـد
 .)١(»اًا، كام هو عبد هللا اضطرارًاختيار

إىل خطـورة التعـصب يف قبـول ) هــ١٣٩٤ت (كام تنبه ابـن عاشـور
املقصد الرشعي الذي انتظم الدليل عىل إثباته، وجعل ذلـك متهيـدا لبيانـه 

وجيب أن يكون الرائـد األعظـم «: َّطرق إثبات املقاصد الرشعية؛ فمام قال
للفقيه يف هذا املسلك هو اإلنصاف، ونبذ التعصب لبادئ الرأي، أو سابق 

بحيث إذا انتظم الـدليل عـىل إثبـات ... د، أو لقول إمام أو أستاذ،االجتها
مقــصد رشعــي وجــب عــىل املتجــادلني فيــه أن يــستقبلوا قبلــة اإلنــصاف، 

 . )٢(»وينبذوا االحتامالت الضعاف
أن الباحــث عــن املقــصد الــرشعي جيــب أن يتعامــل مــع األدلــة  .٤

ِتعامل املفتقر هلا؛ فيتحرى قصد الشارع، ال غرضه هو هذا شأن طالـب و. ِ
ــق ــواء. احل ــل األه ــم، بخــالف أه ــصد وحك ــدهم مق ــستقر عن ــذين ي ؛ ال

ــه  ــتظهار ب ــبيل االســتقواء واالس ــده عــىل س ــام يؤي ــة ع ــون يف األدل فيبحث
 . )٣(!فحسب

                                 
 .٢/١٣٢املوافقات، ) ١(
 .٥٥ ــ  ٥٤ صمقاصد الرشيعة اإلسالمية،) ٢(
 .٣/٥٧؛ املوافقات، ٢/٢٦٠أعالم املوقعني، : انظر) ٣(



 

 

 
 



 
 















 

 

 

 



 

 


املقاصد الرشعية بطريق صـحيح يف املبحث السابق عرفنا أثر إثبات 

حـث سـيتم  ويف هـذا املب.يف منع توهم التعارض بينها وبني األدلة اجلزئيـة
 إثبات املصالح الرشعية من مصادرها املعتربة، وأثـر ذلـك يف احلديث عن

 .منع توهم التعارض بينها وبني النصوص
ُوال يــرد عــىل هــذا أن حتقيــق املــصلحة مقــصد رشعــي، فــام يقــال يف  َِ
إثبـات املـصلحة داخـل يف إثبـات املقـصد؛ فـال فائـدة مـن إفـراد املــصلحة 

 !بالبحث
ً اليشء فيه مصلحة ينظر فيه أوال إىل مـن تـضاف ألن النظر إىل كون

هـل حتقيقهـا : ًإليه وهو العبـد؛ هـل فيـه مـصلحة لـه؟ ثـم ينظـر فيهـا ثانيـا
ــا؟ ــصود رشع ــشارع خيــضع . ًمق ــصودة لل ــان النظــر يف كوهنــا مق وإذا ك

ًالعتبــارات معينــة، فكــذلك النظــر يف كــون العبــد مــستفيدا منهــا حقيقــة، 
ًعـاجال وآجــال، خيــضع العتبـار ات معينــة؛ أمههــا أن يكـون طريــق ثبوهتــا ً

ًمصدرا معتربا؛ وألمهية االعتنـاء باملـصادر الـصحيحة للمـصلحة يف منـع  ً
ْتوهم التعارض بني حتقيقها وداللـة األلفـاظ الـرشعية أفـردت يف مبحـث  َ ِ ُ
مستقل، مع اإلحاطة بأن تقدير مصلحة العبد عىل سبيل التفصيل ليـست 

 .االختصار يف هذا املبحثمن صميم البحث، وهذا يستدعي 
إذا علم هذا فإن مصادر املصالح منها مـا هـو أصـيل، ومنهـا مـا هـو 

 :تابع لغريه، وكل منهام عقد له مطلب عىل النحو اآليت



 

 

 

 



 

 





 مــا كانــت دالــة عــىل املــصلحة بنفــسها، :املــصادر األصــلية يــراد هبــا

 للمصلحة كفيل يف االعتـداد هبـا، والتعامـل معهـا عـىل أهنـا فمجرد إثباهتا
ًمصالح حقيقية؛ حاال ومآال، يف الدنيا واآلخرة ً. 

 ومما ال شك فيه أن األدلة الرشعية هي املصادر األصلية للمـصلحة،
ُويف مقدمتها الكتـاب والـسنة واإلمجـاع، فهـذه األدلـة قـد تثبـت املـصلحة 

ًبطريق مبارش نصا أو استنباط ا، وقد تثبتها بطريـق غـري مبـارش مـن خـالل  
 . )١(القياس أو االستصالح، ونحومها

فكل مصلحة ... «): هـ٥٠٥ت (ويف هذا الصدد قال احلجة الغزايل
هم من الكتاب والسنة واإلمجـاع وكانـت مـن ُ فٍال ترجع إىل حفظ مقصود

 .)٢(» ...فات الرشع فهي باطلة مطرحةاملصالح الغريبة التي ال تالئم ترص
حيتاج املتـدين املتـورع «): هـ٧٢٨ت ( ابن تيميةوقال شيخ اإلسالم

تورعـه إىل علم كثـري بالكتـاب والـسنة والفقـه يف الـدين؛ وإال فقـد يفـسد 
 .)٣(»الفاسد أكثر مما يصلحه

                                 
وقد سبق إيضاح ذلك عند احلديث عن حكـم االسـتدالل باملقاصـد، يف املبحـث األول مـن ) ١(

 .٢٧٣هذا الفصل، ص
 .٣١١  ــ ١/٣١٠املستصفى، ) ٢(
 .١٤٢ ــ ٢٠/١٤١،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(



 

 

ال بـد مــن االعتقـاد املطلــق اجلـازم بــأن مـا أمــر اهللا بــه، «وعـىل هــذا 
ــاس، أو ‘ورســوله  ــر للن ــو مل يظه ــصة، أو راجحــة، ول  فمــصلحته خال

لبعضهم وجه الـصالح والنفـع فيـه، أو حـصل لبعـضهم مفـسدة أو رضر 
 .بسببه

ْ فال بد أن‘وأن ما هنى اهللا عنه، ورسوله  ً تكون مفـسدته خالـصة، َّ َُ
ُأو راجحة، ولو مل يظهر للنـاس أو لبعـضهم وجـه الفـساد فيـه، أو حـصل  ً

 .)١(»لبعضهم منه منفعة
 وهو أن األدلة الرشعية ليست :ويمكن أن يرد عىل هذا تساؤل مهم

ًمستوعبة جلميع املصالح؛ إذ من املصالح ما هو مسكوت عنه رشعا؛ هلـذا 
ِاصطلح عىل تـسميته باملـ ثـم إن املـصلحة تعـود إىل العبـد، . صالح املرسـلةُ

 غني عنها، فيكون العبد هـو املعنـي بتقـدير مـصاحله، والسـيام أن àواهللا 
 ُكيـف متثـل األدلـة:  وبنـاء عـىل هـذامن مصاحله مـا تكـون دنيويـة حمـضة؛
َّالرشعية املصدر األصيل للمصالح؟ َ! 

؛ ومهـا تقـسيم ُ أن التقسيمني اللذين بني عليهام اإلشـكال:واجلواب
املصالح إىل معتربة وملغاة ومرسلة، وإىل أخروية ودنيوية، إنام مها تقسيامن 
ٌاعتباريــان لغــرض التوضــيح، ولكــون التــسمية يراعــى فيهــا جانــب مــن 

 حقيقيـة -جوانب املسمى، أما من جهة احلقيقة والواقع؛ فام من مـصلحة 
ومعنــى كــون . ال بــد ، إال قــد أقرهـا الــرشع و-ال ومهيـة، ودائمــة ال آنيــة 

                                 
ــة) ١( ــن تيمي ــد اب ــه عن ــرق دفع ــارض وط ــستقيم،  : وانظــر. ٥٣٤، صالتع ــرصاط امل ــضاء ال اقت

 .١٦/١٦٥، ؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية٢/٦٠٣



 

 

عائدة عليهم بحسب أمـر الـشارع، «أي : الرشيعة عائدة إىل مصالح العباد
 . )١(»ِّوعىل احلد الذي حده، ال عىل مقتىض أهوائهم وشهواهتم

ولتجلية هذا اجلواب، ومتييز املصالح احلقيقيـة املعتـربة عـن الومهيـة 
 :نحتاج إىل ضابطني مهمني، الثاين منهام تأكيد لألول

 .أن يشهد الدليل الرشعي باعتبارها بعينها أو جنسها: دمهاأح
 . أن يكون االنتفاع هبا يف الدنيا ممتدا إىل اآلخرة: والثاين

ــضابط األول ــال شــيخ اإلســالمويف ال ــة ق ــن تيمي ـــ٧٢٨ت ( اب ): ه
 أن الرشيعة ال هتمل مصلحة قط، بل اهللا تعاىل قـد أكمـل :والقول اجلامع«

 وأتم النعمة، فام من يشء يقرب إىل اجلنة إال وقد حدثنا به النبي ،لنا الدين
 ال يزيـغ عنهـا بعـده إال هالـك، ، ليلهـا كنهارهـا، وتركنا عىل البيـضاء،‘

ع مل يـرد بـه فأحـد األمـرين الـرش لكن ما اعتقده العقل مـصلحة وإن كـان
 أو أنـه لـيس ، إما أن الرشع دل عليه من حيث مل يعلم هذا النـاظر:الزم له

 أو )٢( ألن املـصلحة هـي املنفعـة احلاصـلة؛بمصلحة، وإن اعتقده مصلحة
ًالغالبة، وكثريا ما يتوهم الناس أن اليشء ينفع يف الدين والدنيا ويكون فيه 

º  «  ¼         {: قـال تعـاىل يف اخلمـر وامليـرس منفعة مرجوحة باملرضة، كام 
Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½{)٤(»)٣(. 

                                 
 .٢/١٣١املوافقات، ) ١(
 .)اخلالصة: (هكذا يف املطبوع، ولعل فيها تصحيف؛ إذ يستقيم املعنى لو كانت) ٢(
 .البقرة من سورة) ٢١٩( من اآلية رقم )٣(
 .١١/٣٤٥،  ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)٤(



 

 

ويمكــن االســتفادة مــن هــذا  النقــل وغــريه يف صــياغة االســتدالل 
 :للضابط األول بام يأيت

أن وصف املصلحة باملرسلة إنام هو مـن جهـة التنـصيص عليهـا  .١
ًتا عنهـا؛ ألنـه مـا بعينها، أما من جهة جنسها؛ فال يتصور أن يكون مـسكو

من واقعة إال هللا فيها حكم يعرف بالكتاب والسنة وما انبثق عنهام من أدلة 
ولكون املصلحة املرسلة املطلقة عن أي دليـل غـري واقعـة؛ رفـض . أخرى

ــض العلــامء ــىل ســبيل التجــوز، مــنهم الغــزايلبع   التــسمية هبــا حتــى ع
 .)٢( ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)١()هـ٥٠٥ت(

 {: àقولـه : ومما يدل عىل أن الرشيعة قد أتت بجميع املـصالح .٢
   d  c         b  a  `{)وقوله )٣ ،à :}  N  M  L  K  J

                                 
ن االسـتدالل املرسـل يف الـرشع ال أ والصحيح «: ونص كالمه .  ٤٦٠املنخول،  ص : انظر) ١(

ومـا مـن .  وكـذا املـصالح، إذ الوقـائع ال حـرص هلـا؛ثبـاتإه بنفـي أو يتصور حتى نتكلم فيـ
 فإنـا نعتقـد اسـتحالة خلـو . إمـا بـالقبول أو بـالرد،مسألة تفرض إال ويف الرشع دليل عليهـا

  ـــ  وقـد سـبق نقـل نـص ٣١١  ـــ ١/٣١٠املستصفى، : ؛ وانظر »واقعة عن حكم اهللا تعاىل
 .ًكالمه آنفا ــ 

عبـد الـسالم . ب ـــ عـزاه إليـه د/٣٠ يف مـسألة احللـف بـالطالق، ل  السبكيالرد عىل: انظر) ٢(
بـن  ـــ، ونـص كـالم ا٥٤٧، صالتعارض وطـرق دفعـه عنـد ابـن تيميـة: احلصني يف رسالته

تكلم كثري منهم يف املناسب املرسل، واملصالح املرسلة؛ هل جيوز تعليق األحكام هبا «: تيمية
مل يعتربهـا ] هكـذا يف املخطـوط[ًأم ال؟ بناء عىل اعتقادهم أن يف الوجود مناسـبا، ومـصاحلا 

ن أنـه مناسـب، أو مـصلحة إال وهذا غلط؛ فليس يف الوجود وصـف يظـ. الرشع، ومل يلغها
 .»والشارع قد اعتربه، أو أهدره

 .من سورة األنبياء) ١٠٧( من اآلية رقم )٣(



 

 

U  T  S  R  Q  P   O{)َالعربـاض ، وما جـاء عـن )١ َ ْ ِ ْ
َبن سارية َ َ ِْ َ t َقال ول اهللاَِّ (( :َ ُوعظنـا رس ُـَ َ َ َ ون ‘َ ُموعظـة ذرفـت منهـا العي ْ َ َ ً ُـَ ُ َ ْْ ِ ِْ َ َ، 

ُووجلت منها القلوب َ َ َُ ُ ْ َْ ِ ْ َ قلنا،ِ ْ ول اهللاَِّ:ُ َ يـا رس ُـ َ ودع،َ ٍ إن هـذه ملوعظـة م ِّ َ ُـْ ُ َ ََ َِّ ِ ِ َ َ فـامذا ؛ِ ََ
َتعهد إلينا ْ َ َْ ِ ُ َ قال؟َ ِ قد تركتُكم عـىل البيـضاء:َ َ َْ َ ْ ََ ْ َُ َ َ ليلهـا كنهارهـا،ْْ ِ َ َ َْ َ ُ َ يزيـغ عنهـا َال ،َ َْ َ ُ ِ
ِبعدي إ ِ ْ ٌهالكَّال َ ِ َ(()٢( . 

ــا  ــع مــا جــاء يف رشيعــة نبين ــق مــصاحلنا، ‘فجمي  رمحــة بنــا؛ لتحقي
 قد أكمل لنا الدين، وأتى لنا بجميع األحكام التي نحتاجها يف ‘وبموته 

ال يزيغ عنها بعده التي  الظاهرة،البيضاء املحجة وتركنا عىل مجيع شؤوننا، 
 .إال هالك
ع مـا يقرهـا ومل جيـد يف الـرش  بعقله، مصلحةاإلنسان يظنهما أن  .٣

 مـن ا إما أن الرشع دل عليهـ:احتاملني ال ثالث هلام فأحد بعينها أو جنسها؛
                                 

 . من سورة املائدة) ٣(من اآلية رقم ) ١(
 َبـابملقدمـة، ؛ وابن ماجه بلفظه، كتاب ا١٧١٤٢، ح ٢٨/٣٦٧أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، ) ٢(

ِاتباع َ ِسنَّة ِّ ِاخللفاء ُ َ َ َالراشدين ُْ ِ ِ َاملهديني َّ ِّ ِْ  ؛ والطـرباين يف املعجـم الكبـري بنحـوه،٤٣، ح ١/١٦، َْ
 يف احلــــاكم و؛ ٢٠١٧ ، ح٣/١٧٢ بلفظــــه، ويف  مــــسند الــــشاميني  ؛٦١٩، ح ١٨/٢٤٧

 ،مسلم صحيح عىل املستخرج يفبلفظه  نعيم أبو، ؛ و١/٩٦املستدرك بنحوه، كتاب العلم، 
٣٦ /١.  

 . »حديث جيد من صحيح حديث الشاميني« :  بعد ذكره للحديثوقال أبو نعيم
و هذا إسناد صحيح : قلت « :   ــ ٦٤٨ /٢ يف سلسلة األحاديث الصحيحة ــ وقال األلباين

 يف رجاله كلهـم ثقـات معروفـون غـري عبـد الـرمحن بـن عمـرو هـذا، و قـد ذكـره ابـن حبـان
 كـام يف ، و روى عنه مجاعة من الثقات ، و صحح له الرتمذي و ابن حبان و احلاكم)الثقات(
 )التهذيب(



 

 

 تومههـا، وإن  حقيقيـة بمـصلحةت ليـسا أو أهنـ،حيث مل يعلم هذا النـاظر
كـذلك ، و)١( وليـست حمـضة غالبـةًكثريا مـا تكـون ألن املصلحة ؛مصلحة

هام، ويغفـل اجلانـب املفسدة، فينظر اإلنسان بعقله إىل اجلانب املرجـوح فـي
يتوهم أن اليشء ينفع يف الدين والدنيا ويكون الراجح، فيحصل اخلطأ؛ إذ 

º  «  ¼         {:  يف اخلمر وامليـرس àفيه منفعة مرجوحة باملرضة، كام قال 
Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½{)٢(. 

 إال ويتجرع مرارة àَّوما من إنسان يتبع هواه وخيالف رشع اهللا 
*  +   ,  -  .  /   {: àلدنيا قبل اآلخرة؛ قال املعصية يف ا
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I{)وقال )٣ ،à :}   Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å
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ــع رشع اهللا  ــع شــؤونه فهــو املوفــقàَّأمــا مــن يتب ــل  يف مجي   حقــا لني
مصاحله عىل أكمل الوجوه، حتى لو كانت يف ظاهرها مصائب حمزنة؛ قال 

ٌعجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري(: (‘ ْ َ ْ َْ ُ ُ ً ََّ َّ ُُْ َ ِ ِ َِ ْ ؤمن،َِ ِ وليس ذاك ألحد إال للم َِ ِ ٍْ ُـ ْ َّ َ َِ َ َ ْ ََ: 
                                 

قواعـد األحكـام يف مـصالح : انظر يف كون املصالح واملفاسد  يف الدنيا غالبة وليـست حمـضة) ١(
 .٣٠، ٢/٢٠؛ املوافقات، ١/٥األنام، 

 . من سورة البقرة) ٢١٩(من اآلية رقم ) ٢(
 .من سورة األنعام) ١٢٦(، باإلضافة إىل اآلية رقم )١٢٥(من اآلية رقم ) ٣(
 .   من سورة طه) ١٢٤( اآلية رقم )٤(



 

 

َإن أصابته رساء شَكر ُ ََ َّ ُ َ َْ َ ْ َ فَكان خريا له،ِ َ ًَ ْ ُُ  وإن أصابته.َ َ َ َْ َ ْ َ رضاء صربِ َ َُ َّ ً فَكان خـريا ،َ ْ َ َ َ
ُله َ(()١(. 

وعنــدما ينخــدع اإلنــسان بلــذة املعــصية ينــسى أو يتجاهــل شــؤمها 
ًالذي قد يطارده زمنا طويال، وتشخيـصا هلـذا الواقـع؛ قـال العـز بـن عبـد  ً ً

ا ً وعـذاب،ً طـويالاً شـهوة سـاعة أورثـت حزنـَّورب« ):هـ٦٦٠ت (السالم
 .)٢(»ًوبيال

 ال يعرفها حق معرفتهـا :صالح التي تقوم هبا أحوال العبدأن امل« .٤
 والـذي ، وليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه،إال خالقها وواضعها

 مصلحة نفسه  فقد يكون ساعيا يف،خيفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له
 أو يوصله إليهـا ، عاجال ال آجال أو يوصله إليها،من وجه ال يوصله إليها

 املوازنـة عـىل املـصلحة فـال  يفِيبرُـ أو يكون فيها مفسدة ت،ناقصة ال كاملة
 وال ، أمـرا ال يـتم لـه عـىل كاملـه أصـالٍرِّوكم من مـدب، يقوم خريها برشها

 فلهـذا بعـث اهللا . وهـو معلـوم مـشاهد بـني العقـالء. منه ثمرة أصـاليجين
 فــإذا كــان كــذلك فــالرجوع إىل الوجــه الــذي . مبــرشين ومنــذرينالنبيــني

 بخـالف ، عـىل الكـامل..وضعه الشارع رجوع إىل وجه حـصول املـصلحة
 .)٣(»الرجوع إىل ما خالفه

                                 
ِأخرجه مسلم بلفظـه، كتـاب الزهـد والرقـائق، ) ١( ِ َ َّ ُّبـاب املـؤمن أمـره كلـُ ُُْ ُ ُُ ْ َ ِ ٌه خـريْ ْ َ ، ح ٤/٢٢٩٥، ُ

 .t  الروميٍبن سنان من حديث صهيب . ٢٩٩٩
 .١/٦قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ٢(
 .١/٢٦١املوافقات، ) ٣(



 

 

!  "   {:à قولـه :وهذا املعنى مقـرر يف آيـات كثـرية؛ منهـا
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ومما جيعل النظرة إىل املصلحة قـارصة، ويـوهم أن اإلنـسان مـستقل 
ًأن يتصور كون االنتفاع هبا منحرص: يف تقديرها َّ ولـدفع . ا يف الدنيا الفانيـةُ

هذا اإلهيام يناسب إبراز ما يتميز به تقـدير املـصلحة احلقيقيـة يف الـرشيعة 
اإلسالمية؛ وهو أن املصلحة يف الدنيا إنام تكون حقيقية إذا كانت ممتـدة يف 

 . اآلخرة التي متثل احلياة الرسمدية الدائمة
من فوائـد إفـراده  ولكن وهو تأكيد لألول، وهذا هو الضابط الثاين،

ًأن فيه تذكريا للمسلم بإخالص النية حتى يف األعـامل املباحـة؛ لكـي : عنه
. ًتفيده مجيع أعامله يف اآلخرة أيضا، وعىل أقـل تقـدير ال تـرضه يف اآلخـرة

فكــام أن حتديــد املــصلحة احلقيقيــة العاجلــة واآلجلــة : ومــن جهــة أخــرى
ً شهد هلا باالعتبار عينا أو يستدعي النظر يف مصدرها؛ بأن يكون الرشع قد

ًجنـسا، فالبــد أن يكــون تطبيــق املــصلحة عــىل وجــه صــحيح؛ بــأن يكــون 
 االنتفاع هبا يف الدنيا ممتدا إىل اآلخرة، أما إذا مل يمتد إىل اآلخرة؛ بأن كانت 

 .مفسدة يف اآلخرة، فهي مصلحة ومهية يف الدنيا ال حقيقية

                                 
 .  من سورة البقرة) ٢١٦( اآلية رقم )١(
 .   من سورة امللك) ١٤( اآلية رقم )٢(



 

 

املـصالح «: عن هذا الـضابط بقولـه) هـ٧٩٠ت (وقد عرب الشاطبي
املجتلبة رشعا واملفاسد املستدفعة إنام تعتـرب مـن حيـث تقـام احليـاة الـدنيا 
للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس يف جلـب مـصاحلها العاديـة، 

 .)١(»العاديةأو درء مفاسدها 
 :ومما يدل عىل ذلك

  ¿à :}    ¾  ½  ¼     »  º    Â  Á  Àقوله  .١
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×  Ö  Õ  Ô{)٢(. 
فالشأن يف العبد أن يتعلـق قلبـه باحليـاة اآلخـرة التـي متثـل الـسعادة 
األبدية، وال يمنع هذا من االستفادة من نعم اهللا عليه يف الدنيا؛ رشيطة أن 

 عليـه فيهـا باإلحـسان؛ ًيكون ذلـك تبعـا لآلخـرة؛ بـأن يقابـل إحـسان اهللا
ْ، ورصàوذلك باالعرتاف بكوهنا تفضال من اهللا  ا يف مرضـاته، وعـدم َِهفَ

االستبداد يف االستفادة منها، والتعدي هبا عىل حقوق اآلخـرين، وجعلهـا 
 . مطية لإلفساد يف األرض، واالستئثار هبا عن الدار اآلخرة

!  "  #  $  %&  '  )  (  *      {: àوقوله  .٢
 ,  +2  1  0  /  .  - {)٣(. 

                                 
  .٢/٣٢: ؛ وانظر منه٢/٢٩املوافقات، ) ١(
 . من سورة القصص) ٧٧(من اآلية رقم ) ٢(
 .من سورة التوبة) ٥٥( آية رقم )٣(



 

 

ُفاليشءُ  قد يعجب به املرء، ويظنه مـصلحة يف الظاهر؛كاملـال الـوفري  ُ
، ويمتـد نفعـه à، ولكنه إذا مل يكن االنتفاع به وفـق رشع اهللا ...واألوالد
ٌفهو يف الواقع واحلقيقة عذاب ومفسدة يف الدنيا قبل اآلخـرة، : إىل اآلخرة

 . ًوإن تومهه الناظر نعيام ومصلحة
ـــــــــــــــه  .٣ .  /  à :}  6     5  4  3    2  1  0وقول

7{)١(. 
يعلمون من مصالح الدنيا ما يبدو هلم يف الظاهر، دون التعمـق : أي

: واحلـق. )٢(يف دقائقها، والغرض من وجودهم فيها، وأهنا مزرعة اآلخـرة
أن يبحثوا عن مصاحلهم احلقيقية، بأن يتعاملوا مع الدنيا عىل أهنـا مزرعـة 

 .اآلخرة
 

~ ~ ~ 

                                 
 .من سورة الروم) ٧( من اآلية رقم )١(
 .٢١/٥٠، والتنوير لتحريرا: انظر) ٢(



 

 





 ما كانت دالة عىل املصلحة لكـن لـيس عـىل :املصادر التبعية يراد هبا

 . سبيل االستقالل، وإنام حتتاج إىل تقرير األدلة الرشعية هلا
وهذا يـشمل مجيـع مـصادر املعرفـة، عـدا األدلـة الـرشعية، كالعقـل 

 ...لتجربة، والبحث، واالستقراءوالفطرة والعادة وا
، )١(وكل واحـد منهـا حيتـاج إىل تفـصيل خـاص لـيس هـذا موضـعه

جمموعـة الطاقـات اإلدراكيـة لـدى «: ولكنها تعود إىل العقـل الـذي يمثـل
مـع مـا تـوفره هـذا ... َّاإلنسان، ممـا قـد يـسمى فطـرة، أو خـربة، أو فكـرا،

ي يعنينـا يف هـذا والـذ. )٢(»الطاقات من حـصيلة معرفيـة، يف أي ختـصص
 ألدلـة - وما ينبثق عنه من املصادر األخرى -إثبات تبعية العقل : السياق
ومما الشك فيه أن مبدأ التبعية فيها أو االسـتقالل مـرتبط بمـسألة .  الرشع

التحسني والتقبيح العقليني، وهذا يستدعي إعطاء نبذة عـن هـذه املـسألة، 
يـة إذا اسـتمدت قوهتـا مـن خـالل ثم الرتكيز عىل نجاعة هـذه األدلـة التبع

 .تأييد أدلة الرشع هلا
                                 

مــصادر املعرفـة يف الفكــر : أفـردت مـصادر املعرفــة بمؤلفـات حديثــة مـستقلة؛ مــن أشـهرها) ١(
؛ الـرمحن بـن زيـد الزنيـدي عبـد. د.  لــِ أسـالماإل  دراسة نقديـة يف ضـوء؛ والفلسفيالديني

وكالمهـا رسـالتا  ( القـرينعبـد اهللا بـن حممـد. لـِ د ،املعرفة يف اإلسالم؛ مصادرها وجماالهتاو
 .)دكتوراه يف األصل

 .٢٨٠، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي) ٢(



 

 

 :)التحسني والتقبيح العقليان: (نبذة عن مسألة: أوال
ُاحلسن ْ  .هو القبول لليشء والرضا به«: ً اصطالحاُ

ُواحلسن َ   .)١(»هو املقبول املريض: َ
ُوضدمها القبح والقبيح ُ ِْ َ ُ)٢(. 

 هــو احلــق والــصدق والنــافع واملــصلحة :احلــسن«: وبعبــارة شــاملة
 هـو الباطـل والكـذب والـضار :القبـيحوأن الـيشء . واحلكمة والـصواب

 .)٣(»واملفسدة والسفه واخلطأ
 . الترصف بأنه نافعاحلكم عىل: وعىل هذا فاملراد بالتحسني

 . احلكم عليه بأنه ضار:واملراد بالتقبيح
 أي أن يكون العقل هو مصدر احلكم عـىل :واملراد بوصفهام عقليني
 .الترصف بأنه نافع أو ضار

 بـه اإلنـسان عـن àومما ال شك فيه أن العقل هو أعظم مـا ميـز اهللا 
 مـساحة مـن لـهالـشارع جعـل  وملكانة العقل يف اإلسالم ،بقية املخلوقات

 إذ بالعقـل يـستطيع أن يـتحكم بجوارحـه  بني ما ينفعه أو يرضه؛االختيار
ــه ــه ونيات ــرصفاته... وقناعات ــوم ت ــاط وعم ــشارع من ــه ال ــا جعل ــن هن ، وم

 ولكـن إذا كـان العقـل . وفهم التكليفالتكليف، فال تكليف بدون العقل
 عليه مـن ًحارضا فهل يستقل بإدراك ما ينفع أو يرض يف الدنيا، وما يرتتب

                                 
 .١/١٥٠ميزان األصول، ) ١(
 .١/١٥١ميزان األصول، : انظر) ٢(
 .١١/٣٥١،  ابن تيميةسالمجمموع فتاوى شيخ اإل) ٣(



 

 

   ثواب أو عقاب يف اآلخرة؟
 .هذه صورة املسألة

 :)١( يف حترير حمل النزاع فيهاُذكرومما 
عىل أن كل ما أمر الشارع به فهو حسن نافع، وكـل مـا : اتفق العلامء

 .هنى الشارع عنه فهو قبيح
ــال واألع ــل يف ذوات األفع ــث ولكــن ه ــررة، بحي ــائق متق ــان حق ي

يستقل العقل بإدراكها، وبرتتيب الثواب والعقاب عليها حتى لو مل يرد هبا 
 . الرشع؟

 .هذا حمل نزاع بني العلامء
 :وأشهر األقوال ثالثة

أن العقل يدرك حسن األشياء وقبحها، ويرتتـب عـىل : القول األول
 .)٢(وهذا قول املعتزلة.  يدركه الثواب والعقابما

أن العقـل ال يـدرك حـسن األشـياء وال قبحهـا، وإنـام : القول الثـاين
ــاب يف  ــواب، وال ذم وال عق ــدح وال ث ــك مــستفاد مــن الــرشع؛ فــال م ذل

 .)٣(وهذا قول األشاعرة. العاجل واآلجل إال بالرشع
                                 

؛ تـشنيف ١/١٣٨؛ نفـائس األصـول يف رشح املحـصول، ١/٢٩املحـصول للـرازي، : انظر) ١(
؛ التحـسني ١/٦٣ول، ؛  إرشاد الفحـ٢/٧٢٢؛  التحبري، ١/١٤٠املسامع بجمع اجلوامع، 
 .١/٣٠٦عايض الشهراين، . والتقبيح العقليان لـِ د

ــرصي، املعتمــد: انظــر) ٢( . ؛ التحــسني والتقبــيح العقليــان لـــِ د٩٠٨، ٢/٨٨٦ أليب احلــسني الب
 .١/٣٥٠عايض الشهراين، 

 =؛ املستـصفى، ٤/٣٨١كـشف األرسار، :  ورشحـه؛ أصـول البـزدوي١/٧٩الربهـان، : انظر) ٣(



 

 

أن العقل يمكـن أن يـدرك حـسن كثـري مـن األشـياء : القول الثالث
وقبحها، ولكن ال يدرك ذلك عـىل وجـه التفـصيل يف مجيـع األفعـال، وال 

ــرشع ــاب إال بال ــواب وعق ــف وث ــه تكلي ــب علي ــة . يرتت ــول عام ــذا ق وه
 .)٢( من املذاهب األربعة، وعليه كثري من املحققني)١(السلف

 .هو القول الثالث: وأعدل األقوال وأرجحها
، حيـث ) هــ٧٥١ت ( منهم ابن القيم:وقد نرصه كثري من املحققني

أن األفعـال يف نفـسها ... الذي ال جيد التنـاقض إليـه الـسبيل واحلق «: قال
ولكن ال يرتتب عليهـا ثـواب وال ، ...ةنافعة وضارحسنة وقبيحة كام أهنا 
 .)٣(»عقاب إال باألمر والنهي

 ؛ وهـو املنــصور«: ، حيــث قـال عنــه)هــ٧٩٤ت (ركــيشمـنهم الزو
 وإليه . وسالمته من التناقض، وآيات القرآن املجيد،لقوته من حيث النظر

 . )٤(»إشارات حمققي متأخري األصوليني والكالميني، فليتفطن له
حد واألدلة التي تثبت هذا القول كثرية، يناسب اختيار دليل وا

                                 
عـايض الـشهراين، . ؛ التحـسني والتقبـيح العقليـان لــِ د١/٢٩؛ املحصول للـرازي، ١/٥٧ =

١/٤٠٥. 
 .١١/٦٧٧،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر) ١(
ــاوى شــيخ اإلســالم: انظــر ــةجممــوع فت ــن تيمي ــاح دار ١١/٦٧٧؛ ٣/١١٥،  اب ؛ مفت

ــسعادة، أو ــسامع١/١٤٦؛ البحــر املحــيط، ٣/٢٠ال ــشنيف امل ؛ إرشــاد ١/١٤٢، ؛ ت
 .١/٤٠٥عايض الشهراين، . ؛ التحسني والتقبيح العقليان لـِ د١/٦٦الفحول، 

 ١/٢٣١مدارج السالكني،) ٣(
 .١/١٤٦البحر املحيط، ) ٤(



 

 

à :}  K  J  I  H  G  F   Eمنها، وهو قوله 
  T  S   R  Q  P  O  N  M   L

Z   Y  X  W  V  U{)١( . 
ــه،  ــر ب ــل األم ــا قب ــان معروف ــروف ك ــة رصحيــة يف أن املع ًفهــذه اآلي
ًوالطيب كان طيبا قبل حتليله، وكذلك املنكر واخلبيث؛ ألهنا تثبت أن مـن 

عه مع العقل، ولو مل يكن املعروف  انسجام تعاليم رش‘دالئل نبوة حممد 
. إال بداللة الرشع مل يكن يف ذلك داللة عىل نبوتـه.. معروفا والطيب طيبا

كـام أهنـا رصحيـة يف أن التكليـف الــرشعي وترتيـب الثـواب والعقـاب إنــام 
يكون بعد األمـر والنهـي والتحليـل والتحـريم مـن الـشارع، وإال ملـا كـان 

 . لتحليل والتحريمهناك جديد يف األمر والنهي وا
 األدلة التبعية يف إثبات املـصلحة إذا اسـتمدت قوهتـا )٢(نجاعة: ًثانيا

 :من خالل تأييد أدلة الرشع هلا
َ يدرك احلسن - وما ينبثق عنه من املصادر األخرى -إن كون العقل  ْ ُ

بح والـرض واملفـسدة قبـل ورود الـرشع، وكـون  َّوالنفع واملـصلحة، أو الق َّ َ ْ ُـ
اب والعقاب يف اآلخرة متوقـف عـىل الـرشع، ال يعنـي هـذا أن ترتيب الثو

العقل يمكن أن يـستغني عـن الـرشع لـو مل يكـن هنـاك ثـواب وعقـاب يف 

                                 
 .من سورة األعراف) ١٥٧(من اآلية رقم ) ١(
ــة)٢( ــة التبعي ــا وتأثريهــا:  نجاعــة األدل ــور نفعه ــادة : انظــر. أي ظه ــري، م ــصباح املن ــع«امل ، »نج

 ٢/٩٠٣، »نجع«؛ املعجم الوسيط، مادة ٦٤٧ص



 

 

اآلخـرة، أو بعبــارة أخـرى أن املــصالح الدنيويــة يمكـن أن يــستقل العقــل 
 !بإدراكها

ألن العقل وبقية املصادر التبعية إنام تدرك ذلك عىل سبيل اإلمجـال، 
؛ وإال ملا كـان هنـاك )١( سبيل التفصيل، فال يعرف ذلك إال بالرشعأما عىل

 .فائدة من الرشع
ومما يدل عىل أن املصادر التبعيـة ال تـستقل عـن األدلـة الـرشعية مـا 

 :يأيت
´  à :}  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µقوله  .١
½{)٢( . 

ُفلو ترك لكل إنسان البحث عن مـصاحله وفـق اختياراتـه وأهوائـه، 
بـذلك؛ لتعـددت االختيـارات، وتناقـضت األهـواء، وتنــازع ُوربـط احلـق 

فمـن . الناس يف استاملة احلق، فتعم الفـوىض وتفـسد الـساموات واألرض
َّ ورمحتــه بخلقــه أن رشع هلــم األحكــام، وألــزمهم بامتثاهلــا؛ àحكمــة اهللا 
ــوائهمليخــرجهم ــوديتهم هللا  ؛ عــن دواعــي أه ــق ســعادهتم بعب  àفتتحق

ًاختيارا كام هم عباد له اضطراراله ا ً عبادن يكونوبحيث ً)٣(. 
 à :}     Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Âوقوله  .٢

                                 
 .١/٦٣؛ االعتصام، ٣/١١٥،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: انظر) ١(
 .من سورة املؤمنون) ٧١(من اآلية رقم ) ٢(
 .٢/٢٩املوافقات، : انظر) ٣(



 

 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í{)١(. 
فهذه اآلية رصحية يف أن اتباع اإلنسان هواه واختياره للمصالح التي 
ٍتناسب رغبته البد أن يكون هبدى من اهللا وتقريـر مـن الـرشع، وإال صـار 

ل، والبعـد عـن الطريـق احلـق املوصـل إىل الـسعادة ذلك أشد أنواع الضال
 .احلقيقية العاجلة واآلجلة

à :}   ́ ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªوقوله  .٣
½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ {)٢(. 
 بأن يتبع الـرشع املنـزل مـن عنـد اهللا ‘فهذه اآلية فيها توجيه للنبي 

àث عـن مـصاحلهم، ، وال يتبع أهواء الناس، وما متليه رغبـاهتم يف البحـ
ِّواحلذر من أن يزين الناس مصاحلهم املوهومة ويلبـسوهنا بلبـاس رشعـي 

 .  فغريه من باب أوىل‘وإذا كان هذا التوجيه للنبي .  هبا‘ليفتنوا النبي 
à :}      l  k  j  i  h  gوبمعنى اآلية السابقة قوله  .٤

s  r  q  p     o  n  m{)٣(. 
 .اآلية السابقة يقال هناوما قيل يف وجه االستشهاد من 

à :}    d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     Xوقولــــــــه  .٥
j  i  h    g  f  e {)٤( . 

                                 
 .من سورة القصص) ٥١(من اآلية رقم ) ١(
 . من سورة املائدة) ٤٩(من اآلية رقم ) ٢(
 . من سورة اجلاثية) ١٨( اآلية رقم )٣(
 .   من سورة يوسف) ٤٠( من اآلية رقم )٤(



 

 

التـي تفيـد التوكيـد، ثـم جـاء بعـدها ) إن(ُفقد صدرت هذه اآلية بـِ 
االستغراقية، واسـتخدم ) أل(؛ ألنه مفرد معرف بـِ )وهو احلكم(لفظ عام 

أن املصدر الذي يستقي :  احلرص؛ وعىل هذا فاملعنىيف هذا التعبري أسلوب
... منه املكلف أحكام ترصفاته كلهـا؛ يف العقائـد والعبـادات واملعـامالت

يوحيه ملن اصطفاه من رسـله، ال «جيب حرصه يف الشارع احلكيم سبحانه 
 وال بعقله واستدالله، وال باجتهاده ،يمكن لبرش أن حيكم فيه برأيه وهواه

 عىل ألسنة مجيع رسـله، àفهذه القاعدة هي أساس دين اهللا واستحسانه، 
 .)١(»ال ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة

َّوقد تم تأكيد هذا املعنى يف اجلملة التالية َ :}  ba        `  _  ^  ] { 
ــل  ــشارع ســبحانه إذا كــان يمث ــع املــصدر الوحيــد جلوهــذا يعنــي أن ال مي

لف ذلك يف مجيع ترصفاته؛ فيتعبد هبا األحكام فهذا يستدعي أن يطبق املك
 .  ، وال خيرج أيا منها عن رشعه سبحانهàمجيعا هللا 

وهذا ما يمثل الدين القيم الذي حيقق السعادة احلقيقيـة للمكلفـني، 
مـون عقـوهلم وشـهواهتم اآلنيـة؛  وهو مـا يغفـل عنـه أكثـر النـاس؛ إذ حيكِّ

 .فتفوت مصاحلهم احلقيقية من حيث ال يعلمون
ًوأغراضــهم فيــه كثــريا مــا  يف األمــر الواحــد صالح النــاسمــأن  .٦

ــضاد ــف وتت ــث إذا ختتل ــضهم ، بحي ــع بع ــرانتف ــرضر آخ فحــصول  ،ونت
أن تكـون مـصالح النـاس وفـق أغراضـهم يمنـع مـن  االختالف يف األكثر

                                 
 .  ١٢/٣٠٩ تفسري املنار،  )١(



 

 

عىل وفق املصالح مطلقا،  الشارع هلا  وإنام يستتب أمرها بوضعوأهوائهم،
 .)١(ض أو خالفتهااوافقت األغر

االســتقالل عــن األدلــة الــرشعية يف إثبــات أنــه لــو جــاز للعقــل  .٧
أن : ووجـه بطالنـه؛ جلـاز إبطـال الـرشيعة بالعقـل، وهـذا باطـل، املصالح
أن تكـون هـي املـصدر الـذي تـستقى منـه التـرشيعات ) الـرشيعة( مقتىض

ــل  ــاز للعق ــواهلم، وإذا ج ــاد وأق ــال العب ــدات يف أفع ــام والتحدي واألحك
؛ جـاز لـه تعـدي مجيـع احلـدود؛ ألن مـا ثبـت ٍ واحـدٍّحـد«ولو يف  جتاهلها 

ليس هـذا احلـد : لليشء ثبت ملثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله؛ أي
بصحيح، وإن جاز إبطـال واحـد؛ جـاز إبطـال الـسائر، وهـذا ال يقـول بـه 

 .)٢(»ُ لظهور حماله؛أحد
ن العقــول غــري أول الــدنيا إىل اليــوم أقــد علــم بالتجــارب مــن  .٨
 : أو دنيويهةما أخروياملصالح إ نأل بإدراك املصالح؛ ةمستقل

 .فأما األخروية فأمرها يف منتهى الظهور
إن العقل عـاجز عـن االسـتقالل يف إدراكهـا  ف:ةالدنيوياملصالح أما 

ملــا Àدم  آلàال بتعلــيم اهللا إوال مل يكــن أن وضــعها أل ؛عــىل التفــصيل
 ثـم توارثتـه ذريتـه ،دنياهم كيف يستجلب مصالح ِّلُ ع، إذنزل إىل األرضأ

ــ ــذلك يف اجلمل ــت. ةك ــصالح وق ــول يف إدراك امل ــتقلت العق ــدما اس  وعن

                                 
 .٢/٣١املوافقات، : انظر )١(
 . ١/٦١ املوافقات، )٢(



 

 

 وظهور أوجـه ، لوجود الفتن واهلرج؛صالح عىل استقامةاململ جتر  الفرتات
 وال ،ستقم هلـم حيـاة مل تـنبياء اهللا عىل اخللق ببعثة األَّن منأفلوال ، الفساد
ولـني خبار األأ وهذا معلوم بالنظر يف .حواهلم عىل كامل مصاحلهمأجرت 
ال تــستقل بــإدراك   – عــىل اجلملــة -و هبــذا ثبــت أن العقــول . خــرينواآل

 .)١(املصالح دون الوحي
أن األدلة الرشعية فيها من الشمول واملرونة ما جيعلها تستوعب  .٩

وجد يف الرشع ما ينافيهـا، والسـيام مـن أي مصلحة يظهر رجحاهنا، وال ي
، وأدلـة إثباهتـا متـضافرة، أال وهـي خالل قاعدة مقررة عند مجهور العلامء

بـل ألمهيـة هـذه . »األصل يف املنافع اإلباحة ويف املضار التحـريم«: قاعدة
ًالقاعدة ولقوة ما تستند إليه من أدلة جعلها كثري من األصوليني دليال قائام  ً

 . )٢(بذاته

*  *  * 
يناسب ذكر رأي ألحد أشهر علامء : وقبل االنتهاء من هذا املوضوع

املــصالح واملقاصــد، قــد يفهــم منــه أن العقــل يمكــن أن يــستقل يف إدراك 
؛ ونـص )هــ٦٦٠ت(إنه العز ابن عبد السالم ! ملصالح واملفاسد الدنيويةا

بالرضورات وأما مصالح الدنيا وأسباهبا ومفاسدها فمعروفة ... «: كالمه
                                 

 .  ٢/١٣٠املوافقات، :  بترصف؛ وانظر٦٣ ــ ١/٦١ االعتصام، )١(
؛ ٣/١٦٥اإلهبـاج، : ؛ املنهـاج ورشحيـه٢/٥٩٤املحـصول، : منهم أصحاب الكتـب اآلتيـة) ٢(

 . ٢/٤٠٩؛ إرشاد الفحول، ٦/١٢؛ البحر املحيط، ٢/٩٣٣هناية السول، 
 .٣٥٩ٌٌق موسع للقاعدة،  صوقد سبق توثي



 

 

، فإن خفي يشء من ذلـك طلـب والتجارب والعادات والظنون املعتربات
ــصالح واملفاســد راجحهــام  ــرف املتناســبات وامل ــه، ومــن أراد أن يع أدلت

 ثـم يبنـي ، بتقدير أن الرشع مل يرد بهعقلهحهام فليعرض ذلك عىل ومرجو
 فـال يكـاد حكـم منهـا خيـرج عـن ذلـك إال مـا تعبـد اهللا بـه ،عليه األحكام

ُ ومل يقفهم عىل مصلحته أو مفسدته،عباده َْ ِ«)١(. 
وفيـه بحـسب مـا تقـدم «: بقولـه) هــ٧٩٠ت (وقد تعقبـه الـشاطبي

 وأمـا مـا قـال ، أما أن ما يتعلق باآلخرة ال يعرف إال بالرشع فكام قال؛نظر
 بل ذلـك مـن بعـض الوجـوه دون ، الدنيوية فليس كام قال من كل وجهيف

 ولذلك ملا جاء الرشع بعـد زمـان فـرتة تبـني بـه مـا كـان عليـه أهـل ؛بعض
 وخــروجهم عــن مقتــىض ،ســتقامةة مــن انحــراف األحــوال عــن االالفــرت

  . األحكاميفالعدل 
 الـرشع إال إىل بـث يف ولو كان األمـر عـىل مـا قـال بـإطالق مل حيـتج 

 وإنام جاء بام يقـيم أمـر الـدنيا ، وذلك مل يكن،مصالح الدار اآلخرة خاصة
 بخـارج عـن  وإن كان قصده بإقامة الدنيا لآلخرة فليس،اًوأمر اآلخرة مع
 ،ا إلقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سـلوك طريـق اآلخـرةًكونه قاصد

 ذلـك مـن التـرصفات وحـسم مـن أوجـه الفـساد التـي كانـت يفوقد بث 
 الـدنيا بـإدراك  فالعـادة حتيـل اسـتقالل العقـول يف.جارية ما ال مزيد عليه

ــ،مــصاحلها ومفاســدها عــىل التفــصيل ل أن  اللهــم إال أن يريــد هــذا القائ

                                 
 .١/٨قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ١(



 

 

املعرفة هبا حتصل بالتجارب وغريها بعـد وضـع الـرشع أصـوهلا فـذلك ال 
 .)١(»نزاع فيه

 يـرى وهذا اجلواب حممول عىل التـسليم بـأن العـز بـن عبـد الـسالم
 .استقالل العقل يف إدراك املصالح الدنيوية

لتـسليم بـأن العـز يـرى وهـو عـدم ا: ويمكن أن يسبق بجواب آخـر
استقالل العقل يف إدراك املصالح الدنيوية، بل مراده االنـسجام التـام بـني 
الرشع والعقل، فكل ما يثبته الرشع من املصالح منسجم مع العقل؛ بدليل 
أن اإلنسان لو أعمل عقله يف النظر فيام حيقـق املـصلحة الدنيويـة، وبحـث 

س املـصلحة التـي حـددها الـرشع ؛ سيصل إىل نف...بتجرد، واستقرأ بدقة
ولو مل يعلم بالرشع، وال يكاد ينـد عنـه مـن ذلـك يشء إال مـا غلـب عليـه 

وهذا يعني أن املصالح الدنيوية التي أثبتها الشارع منسجمة . جانب التعبد
 يف -ويدل عىل أن هذا مراده قولـه . مع العقل، وظاهر فيها وجه املصلحة

 أن يعرف املتناسـبات واملـصالح واملفاسـد ومن أراد« : -العبارة املذكورة 
 ،بتقدير أن الرشع مل يرد بهراجحهام ومرجوحهام فليعرض ذلك عىل عقله 

 حكم منها خيرج عن ذلك إال ما تعبـد اهللا فال يكاد ،ثم يبني عليه األحكام
 .»به عباده

 مـصالح ومعظـم «: - يف سياق آخر -ويعضد ذلك قوله قبل ذلك 
 وذلك معظم الرشائع؛ إذ ال خيفـى عـىل ،وف بالعقلمعرالدنيا ومفاسدها 

                                 
 .٢/٣٧املوافقات، ) ١(



 

 

 أن حتصيل املصالح املحضة، ودرء املفاسد املحضة قبل ورود الرشععاقل 
 .)١(»...عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن،
 :وبناء عىل مجيع ما جاء يف هذا املبحث

ًفإن أي مصلحة ال يوثـق يف كوهنـا حقيقيـة، عـاجال وآجـال، إال إذا  ً
ًريق إثباهتا معتربا رشعا؛ إما مـن خـالل إثبـات األدلـة الـرشعية هلـا كان ط ً

ًابتداء وتأسيسا، وإما تأكيدا وتقريـرا ملـا أثبتتـه األدلـة التبعيـة؛ ألن الـرشع  ّ ً ًً
ِمهيمن عىل مجيع ترصفات العباد، فال يند عن حْكمه يشء منها ُ . 

 
~ ~ ~ 

 

                                 
 .١/٤قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ١(



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 











 

 

 

 



 

 


ال بد من اعتبار خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلياهتا، وبالعكس، «

ــى نظــر املجتهــدين ــإطالقوهــو منته ــه ينتهــي طلقهــم يف مرامــي ٍ ب ، وإلي
رأيـه يف ) هـ٧٩٠ت (بارة خلص لنا اإلمام الشاطبيهبذه الع. )١(»االجتهاد

العالقة بني الدليل الكـيل واجلزئـي، وذلـك يف املـسألة األوىل مـن مباحـث 
فـإن فيهـا «: ولـهثم عاد لتأكيد أمهية املسألة فختم احلديث عنهـا بق. األدلة

 . )٢(»... ومن عدم االلتفات إليها أخطأ من أخطأ،مجلة الفقه
ًمبالغـا عنـدما ) هــ١٣٥١ت (ومل يكن الشارح الشيخ عبـد اهللا دراز

وملا كانـت هـذه «:  يف هذه املسألة حيث قالأبدى إعجابه بصنيع الشاطبي
فللـه  عام يف كتاب األدلة جعلها فاحتـة مـسائل هـذا البـاب؛ ٍاملسألة كأصل

َّدره ما أسد  .)٣(»... نظرهّ
 إىل رسم الطريق املوصـلة هيدفَّنخلص مما سبق إىل أن هذا املبحث 
ــار ، وهــو القــدرة عــىل جتهــدينإىل املرمــى الــذي ينتهــي إليــه نظــر امل اعتب

 .خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلياهتا، وبالعكس

                                 
 .٩/ ٣املوافقات، ) ١(
 .١١/ ٣املوافقات، ) ٢(
 ). ١(، هامش ١ /٣ تعليق الشيخ عبد اهللا دراز عىل املوافقات، )٣(

، فهـو فـارس ميـدان التأصـيل لكليـات الـرشيعة، ًوليس هذا مستغربا عىل اإلمـام الـشاطبي
ــ مـن اعتنـى ولكن الذي يسرتعي االنتباه أين مل أجد ــ فيام وقفت عليه من املصادر األصلية 

 . بأسس العالقة بني الكليات واجلزئيات سوى الشاطبي



 

 

 :واملراد بالكليات هنا ما يشمل
ــة • ــات العام ــصوص الكلي ــن الن ــدد م ــتقراء ع ــت باس ــي ثبت ٍ الت
 اجلزئيـة؛ كحفـظ الـرضوريات اخلمـس، وقاعـدة املـشقة جتلـب واألحكام
 .)١(التيسري
: à؛ كقولـــه )٢( الـــيت تتــضمن أحكامـــا كليــة  والنــصوص العامــة   •

}  U T S R Q P O  N M L K
 [ Z Y XW V{)الَ (: (‘وقولــــــــــه   ،)٣

ارالَ ِضرو ر٤())ضر(. 
ٍاألدلة اخلاصة التي يتناول كل منها حكم مـسألة  :زئياتواملراد باجل َ ُ ٌّ

ا ما يعرب عنهـ: اجلزئية«): هـ٧٩٠ت (، أو بتعبري اإلمام الشاطبي)٥(َّمعينة
ٍكل دليل حلكم يف خاصته ٍ«)٦(. 
 :وهذه األدلة اجلزئية

ًقد يكـون حكمهـا موافقـا حلكـم الكليـات، ممـا يعنـي أن حكـم  •
الكليات مـستفاد مـن اسـتقراء هـذه اجلزئيـات، ومـن ثـم تكـون جزئيـات 
؛ )٧(داخلة يف الكليات؛ كاألحاديث الكثرية التي تنهى عام فيه جهالة وغرر

                                 
 .٣٧٠، صنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي:  انظر)١(
 .٣٦٩، ص عند الشاطبينظرية املقاصد: انظر) ٢(
 .من سورة النحل) ٩٠(آية رقم ) ٣(
 . ٣٤٠سبق خترجيه ص) ٤(
 .٣٧٠، صنظرية املقاصد عند الشاطبي: انظر) ٥(
 .٢٩٣/ ٢املوافقات، ) ٦(
 =عن بيع احلصاة، وعـن بيـع  ‘ هنى رسول اهللا(: ، قالtرة عن أيب هريما جاء  :ومن ذلك) ٧(



 

 

ٌّفلكل واحـد منهـا حكـم خـاص ٌ ، ولكـن جيمعهـا مقـصد عـام، وهـو منـع ٍ
 قاعـدة كليـة اجلهالة املفضية إىل النزاع واخلصومة، ومن هنا وضـع العلـامء

 .)١(»اجلهالة املفضية إىل النزاع مفسدة للعقد«: قالوا فيها
ًوقد يكون حكم هذه اجلزئيات خمالفا حلكم الكليـات مـع احتـاد  •

املوضـــوع فـــيهام، فيتعارضـــان؛ كاألمثلـــة التـــي يمثـــل هبـــا األصـــوليون 
 . )٢(لتخصيص العام بالنص

اعتبـار خـصوص وهـو القـدرة عـىل (ولو عـدنا إىل اهلـدف املـذكور 
ًإنه إذا كان يعول كثريا يف حتقيقه ؛ ف)اجلزئيات مع اعتبار كلياهتا، وبالعكس َّ

ًعىل الدربة واملامرسة وامللكة اخلاصة لدى املجتهد، فإن احلاجة تدعو أيضا 
إىل إبـراز القواعـد التـي تـضبط العالقـة بـني الكليـات واجلزئيـات لتكـون 

                                 
 .٥٦٤وقد سبق خترجيه، ص). الغرر =

 هأخرجـ). صـالحها يبـدو حتـى الثمـرة تتبايعوا ال(: ً مرفوعاùمر ع ابن عنجاء  وأيضا ما
 ثم أصابته عاهة فهو صالحها يبدو أن قبل الثامر باع إذا باب البيوع، كتاب بلفظه، البخاري

 الـثامر بيـع عـن النهـي بـاب البيـوع، كتاب بنحوه، ومسلم ؛٢٠٨٧، ح ٧٦٦ /٢من البائع، 
 .١٥٣٤ ح ،١١٦٦/ ٣ ، بغري رشط القطعصالحها بدو قبل

عـيل النـدوي، . ؛ القواعد الفقهية لــِ د١٠٤، قاعدة ٦١٢/ ١ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ) ١(
القواعـد املهمـة ؛ وهـي مـن ٤٩٢؛ القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير، ص٥٨ص

، ٦٩، ١٣/٢، ١٢/١٣١املبـسوط، : املتداولة يف كثري مـن كتـب الفقـه احلنفـي، ومـن ذلـك
، ٦/٢٦١؛ اهلداية ورشحاها العنايـة وفـتح القـدير أو نتـائج األفكـار، ٣٠/١٩٩، ٩٣، ٩٢
ــــــ ٣٩٧، ٣٣٦، ٣٢٦، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٣ ؛ ٦١، ٩/٦، ٣٢٧، ٧٣، ٧/٤٩، ٤٥٢، ٣٩٨ ـ

، البحر ٣٩٦، ٢٥٨، ٢٣٢، ١٦٧، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٦، ٢/١٤٥ّالدرر رشح الغرر، 
 .٦/٧٥، ٥/٣٠٣الرائق، 

 .٣٦٤/ ٣؛ البحر املحيط، ٧٢٤/ ٢روضة الناظر، : انظر) ٢(



 

 

 :نصب عيني املجتهد
ِّسواء أكانت هذه القواعد تسلط الضوء عىل أمهيـة اتـساع دائـرة  •
 . مدارك األحكام، لتشمل كليات الرشيعة وجزئياهتاالنظر إىل
ُأم تعنى ببيان الصلة الوثيقـة بـني الكليـات واجلزئيـات، ومـدى  •

 .اعتامد أحدمها عىل اآلخر
أم تعنــى ببيــان طريقــة تعامــل املجتهــد مــع مــا قــد يالحظــه مــن  •

 .خروج بعض اجلزئيات عن حكم الكليات
~ ~ ~ 

 
ف املذكور قبلها تنطلق منها سـبع اجلوانب الثالثة آنفة الذكر، واهلد

 :قواعد تضبط العالقة بني الكليات واجلزئيات، وهي
 




)١(. 
 :معنى القاعدة

ــم هــي إ ــخني يف العل ــد الراس ــرشيعة عن ــة ال ــة النظــر يف أدل ن طريق
ُيعة عىل أهنا كل واحد يالتعامل مع الرش نظر إىل جمموع أجزائـه، كالـصورة ٌّ

ٍالواحدة؛ إذ ال يقال ملـن نظـر إىل بعـض الـصورة دون بعـض بأنـه نظـر إىل 
كذلك أدلة الـرشيعة، ال يقـال ملـن . الصورة حتى ينظر إىل جمموع أجزائها

                                 
 .٣١١/ ١االعتصام، ) ١(



 

 

نظر إىل بعضها فقـط بأنـه نظـر إىل الـرشيعة حتـى ينظـر إىل جممـوع أدلتهـا؛ 
ِّها وكليها، عامها وخاصها، مطلقها ومقيدهاِّجزئي ِِّّ ... 

ومن هنا ندرك أن هـذه القاعـدة بمثابـة القاعـدة األوىل التـي تـسلط 
الضوء عىل أمهية اتساع دائرة االجتهاد، لتشمل النظـر يف كليـات الـرشيعة 
وما أمكن من جزئياهتـا، وهبـا يتميـز مـنهج الراسـخني يف العلـم عـن أهـل 

 :األهواء
مبني عىل أن احلكم مستقر يف نفوسهم، : فمسلك أهل األهواء  •

فيكفيهم أي دليل يمكن أن حيقق غرضهم، ولو كان ضعيف الثبوت أو 
ًفا لغرضهم أعرضوا عنه ًالداللة أو مها معا، وإذا وجدوا الدليل خمال

ٍّبتجاهل، أو تأويل بعيد، أو رد رصيح ٍ ٍ وال شك أن هذا املسلك عني . ٍ
ُإذ كيف يقبل بعض الكتاب وجيحد بعضه؟! التناقض واخلذالن ُ! 
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 ،باملطلقـات قبـل النظـر يف مقيـداهتامن اتباع املتشاهبات األخـذ «إذ 

                                 
 .من سورة البقرة) ٨٥(من اآلية رقم ) ١(
 . من سورة آل عمران) ٧(من اآلية رقم ) ٢(



 

 

 ، وكـذلك العكـس؟ هل هلا خمصصات أم ال- ٍوبالعمومات من غري تأمل
 ٍ مــن غــري دليــليا فــيعم بــالرأ  أو خاصــ،ا فيطلــقًبــأن يكــون الــنص مقيــد

 . )١(»سواه
مبني عىل التجرد التام قبل النظر يف  :ومسلك الراسخني يف العلم  •

األدلــة، وهــذا يــستدعي توســيع دائــرة نظــرهم يف األدلــة لتــشمل كليــات 
الرشيعة وما أمكن من جزئياهتا، إىل أن يصلوا باطمئنان إىل مستند احلكـم 

 .الرشعي، ومن ثم تنزيله عىل الواقعة
َّومما يدعم هذا املسلك ِ: 

 بعـد عـرص التـرشيع أن البحث عن حكـم الوقـائع التـي حتـصل .١
َّا عنه يف عرص الترشيع؛ إذ يف عرص الترشيع يتعامل املكلف مـع  خيتلف كلي

 ‘دليل بعينه، يستقي منه احلكم، أمـا الوقـائع املـستجدة بعـد وفـاة النبـي 
يتعذر معرفة حكمها عن طريق الوحي؛ النقطاعه، وهذا جيعل كـل دليـل 

َّحيتمل أن يكون مستندا للحكم، مما يستدعي  النظر إىل جمموع األدلـة عـىل ً
 .أهنا كالصورة الواحدة والدليل الواحد يف عرص الترشيع

ِ إذا تلقى املكلف احلكم من يف:وبعبارة أخرى  ‘ رسول اهللا َّ
 فلم يعد هناك وحي ‘ًاستغنى به يقينا عن النظر يف األدلة، أما بعد وفاته 
ٍجرد إىل دليل معني أو َّحيدد احلكم الرشعي للواقعة، مما يعني أن النظر امل

حتى طائفة من األدلة، ال يفي باملطلوب؛ الحتامل أن يكون هناك دليل 

                                 
 .٣١٢/ ١االعتصام، ) ١(



 

 

  أقوى داللة منه؛ بأن يكون األول عاما والثاين خاصا، أو يكون األول دل 
عىل احلكم باملفهوم والثاين باملنطوق، أو أقوى ثبوتا؛ بأن يكون األول من 

 ...لقرآن الكريم أو اعتضد باإلمجاعالسنة اآلحادية، والثاين من ا
وال يعنى هذا وجوب تتبع مجيع آحاد األدلة؛ ألنه متعذر، ولكن 
ًمن املؤرشات التي تعطي املجتهد اطمئنانا بأنه وقف عىل الدليل املناسب 
ًللواقعة أن يكون منسجام مع ما ألفه املجتهد من ترصفات الشارع، 

 .ومقاصد الرشيعة وقواعدها العامة
ٌمتثيل التعامل مع الرشيعة عىل أهنا كل واحد وعـدم أخـذ بعـض  .٢ ٌّ

أدلتها دون بعض، متثيل ذلك باإلنسان؛ فكام ال يطلق عىل يده بأهنا إنسان 
. ، وإنام يطلـق عليـه إنـسان بـالنظر إىل جممـوع أجزائـه...أو لسانه أو رأسه

يطلب منهـا احلكـم إال بجملتهـا، ومـن اكتفـى بطلـب كذلك الرشيعة، ال 
احلكم من بعض أدلة الـرشيعة وأعـرض عـن البـاقي ال يقـال حقيقـة بأنـه 

 .)١(استقى احلكم من الرشيعة
      

)٢( 
 :معنى القاعدة

ُّعدة متثل اللحمة القوية بني األدلة الكلية واجلزئيـة، إذ كـل هذه القا
واحــد مــنهام حيتــاج يف ثبوتــه واعتبــاره إىل اآلخــر، ممــا يعنــي أنــه ال جيــوز 

                                 
 .٣١١/ ١االعتصام، : هذا التمثيلانظر يف ) ١(
 .٥/ ٣املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

 ألنــه قــد يرتتــب عليــه إلغــاء خــر؛عــراض عــن اآلاالكتفــاء بأحــدمها واإل
إذ الكليات مستفادة من استقراء اجلزئيات، فلو سقطت اجلزئيات ! األول
َ ما بنـي عـىل اسـتقرائها وهـو الكليـات، كـام أن اجلزئيـات داخلـة يف لسقط ِ ُ

حكم الكليات، فلو سقطت الكليـات لـسقط مـا انـدرج يف حكمهـا وهـو 
 .اجلزئيات

 :ُوهبذا يعلم أن هذه القاعدة معقودة ملعاجلة خطأين، مها
 .األخذ بالدليل اجلزئي، واإلعراض عن كليه .١
 . جزئيهاألخذ بالدليل الكيل، واإلعراض عن .٢

 :ولتوضيح ذلك وتوجيهه يقال
أن كون اجلزئيات هي األسـاس الـذي انبنـت : خيطئ من يظن: ًأوال

 ألن هذا يؤدي يف اجلانـب املقابـل إىل !عليه الكليات جيعلها مستغنية عنها
إســقاط اجلزئيــات نفــسها؛ ألن الكليــات بعــد أن اســتقر حكمهــا صــارت 

ط مـا حتتهـا؛ ألنـه إذا سـقط مهيمنة عىل كل جزئي حتتها، فإذا سقطت سـق
 .ًالكيل سقط جزئيه حتام
املحافظــة عـىل املراتـب الــثالث مـن الــرضوريات : وأعـىل الكليـات

واحلاجيــات والتحــسينيات، هـــذه الكليــات الــثالث فيهـــا مــن الـــسعة 
واالنتـــشار مـــا جيعلهـــا مبثوثـــة يف أبـــواب الـــرشيعة وتفاريعهـــا وأدلتهـــا 

 ئيـا باإلضـافة إليهـا، وإذا كـان ، بحيـث يكـون مـا عـداها جز...وقواعدها
ــشاطبي–األمــر كــذلك   اجلزئيــات وكانــت «:–) هـــ٧٩٠ت ( كــام قــال ال

 شـأن ،الكليـة األصـول تلك من ًمستمدة )حتتها فام الرشيعة أصول وهي(



 

 

 الواجـب فمـن ،املوجـودات أنـواع مـن يف كـل نـوع اهتـاكلي مـع اجلزئيات
 الكتـاب من اخلاصة األدلة إجراء عند الكليات هبذه اجلزئيات تلك اعتبار
 عــن مــستغنية اجلزئيــات تكــون أن حمــال إذ ؛والقيــاس واإلمجــاع والــسنة
 .)١(»أخطأ فقد هِّكلي عن اًمعرض جزئي يف ًمثال ٍّبنص أخذ فمن ،كلياهتا

ِّطأ يف األخذ باجلزئي مـع اإلعـراض عـن الكـيل يف  ويتضح وجه اخل ٍّ
ِعن جـابف: أمثلة كثرية، منها حديث صاحب الشجة َ خرجنـا يف : قـالt ٍرَ ْ َ َ

َســفر ــ فأصــاب رج،ٍَ ُ َ ََ َ ــا حجــرالَ ٌ من َ َ َّ ــشجه يف رأســه،ِ ِ ف ِ ْ َ ُ َّ َ م احــتلم،َ َ ث ََّ ــ َُ ــسأل ؛ْ َ ف ََ َ
ُأصحابه فقال َ َ ْ ِ هل جت:َ ِدون يل رخصة يف التيممَ ً َُّ َُ ََّ ً فقالوا ما نجد لك رخصة ؟ُْ ُ َ ََ ْ ُ ُ َِ

ِوأنت تقدر عىل املاء َْ ُْ ِ َ َْ َ َ فاغتسل فامت،َ َ ََ َ ََ َ فلام قدمنا عىل النبي ،ْ ْ ِ َ أخـرب بـذلك ‘َ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ
ْقتلوه قتلهم اهللا(( :فقال ُ َُ َ ُ ََ ُ أال سألوا إذ مل يعلموا،َ ََ ْ ُْ َ ِ ْ فإنام شفاء ال،َ َ َُ َِ َّ ُعي الـسؤالِ َ ُّ ِّ ِ، 

َإنام كان يْكفيه أن يتيمم ويعرص أو يعـصب  ْ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِ َّ َ ْ َشـك موسـى -َ ُ َّ ِعـىل جرحـه  -َ ِ ْ ُ
ًخرقة َ ْ َ ثم يمسح عليها،ِ ََ ْ َّ ِ ويغسل سائر جسده،ُ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ(()٢(. 

ُمـا نجـد لـك رخـصة وأنـت تقـدر عـىل «: فيلحظ أهنم أفتوه بقوهلم ُِ ْ ًَ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ِ
ِاملاء  à :} ¹، وهذا احلكم ذاته مـستفاد مـن مفهـوم الـرشط مـن قولـه »َْ

¾ ½ ¼  » º{)ومع ذلك مل يقبل منهم الرسول )٣ ،‘ 
ٍدليـل واحـد فتواهم؛ ألهنا بغري علم، إذ انطلقـت مـن االكتفـاء بـالنظر إىل  ٍ

                                 
 .٥/ ٣املوافقات، ) ١(
 .٤٤٦سبق خترجيه، ص) ٢(
 . من سورة النساء)٤٣( من اآلية رقم )٣(



 

 

دون النظر فيام يمكن أن يعرض له مـن عـوارض قـد تـرصف االسـتدالل 
عنه إىل غريه، ولو وزنوا االستدالل بـه بميـزان مقاصـد الـرشيعة وكلياهتـا 
لرصفتهم عنه إىل غريه؛ إذ من مقاصد الرشيعة حفظ النفس، وعدم إلقـاء 

أدلـة أخـرى اإلنسان بنفسه إىل التهلكة، والتيرس ورفع احلرج، وقـد دلـت 
عىل االعتياض عـن غـسل العـضو إىل التـيمم واملـسح عـىل مـا يغطيـه مـن 

 ...خرقة ونحوها
أن اســتقرار الكليــات يغنــي عــن النظــر يف : خيطــئ مــن يظــن: ًثانيــا

  !اجلزئيات
 :ووجه اخلطأ

أن هذا يؤدي يف اجلانب املقابل إىل إسقاط الكليات نفسها؛ ألن  .١
ات، فتكـون اجلزئيـات هـي األسـاس الكليات مبنيـة عـىل اسـتقراء اجلزئيـ

سقط ما ) وهو اجلزئيات(الذي تكونت منه الكليات، وإذا سقط األساس 
 ).وهو الكليات(بني عليه حتام 

ٍّأن أي كــيل لــيس لــه وجــود يف اخلــارج، وإنــام هــو معنــى ذهنــي  .٢ ِّ َّ َّ
مرتكب من جزئيات هلا وجود يف اخلارج، فعند إثباهتا يتـضمن ذلـك تبعـا 

ب منها وهو الكيل، ولكن عند اإلعراض عنها يـصبح الكـيل إثبات ما ترك
ً باعتباره لفظا كليـا يتنـاول ) الرجل(لفظ : ً، فمثال)١(يف الذهنال وجود له 
... َّال وجود له يف اخلارج، ولكن أجزاءه كزيـد وسـعد وعمـرو: كل رجل

                                 
 .٦/ ٣املوافقات، :  انظر يف فكرة هذا الوجه)١(



 

 

هلا وجود يف اخلـارج، فعنـد وجودهـا حيـصل تـصور للرجـل، ويـصبح لـه 
 يف اخلارج، وبدوهنا ال يكـون للرجـل وجـود يف اخلـارج، وال ٌّوجود تبعي

 .حيصل تصوره يف الذهن
ه ينتج عن اإلعراض عن اجلزئيات نفإ: وبناء عىل الدليل السابق .٣
اجلزئيـات لـو مل تكـن أن : ًاألمر بالكيل أمرا بـام ال يطـاق؛ وبيانـه أن يصبح

 ألن الكـيل ؛صـلهمعتربة مقصودة يف إقامة الكيل مل يصح األمر بالكيل من أ
 ٌ أمـرَّ الكـيل ألنيمكن أن يقصد الشارع التكليف بـه؛من حيث هو كيل ال 

 القصد إليـه مـن حيـث ُهُّجَوَفت بدون اجلزئيات،  ال حيصل يف اخلارجذهني
: à، وهـذا مرفـوع رشعـا؛ قـال  إىل تكليف ما ال يطـاقٌالتكليف به توجه

}¬ « ª ©  ¨ §{ )صل إال ال حيـتوجه القصد كان وإذا  ،)١
،  إىل اجلزئياتًالقصد الرشعي متوجهيتعني أن يكون بحصول اجلزئيات ف

ــع  ثــم إنــه لــيس بعــض اجلزئيــات أوىل مــن بعــض، فتعــني القــصد إىل مجي
وهبــذا يثبــت أن اجلزئيــات مجيعــا معتــربة مقــصودة يف إقامــة . )٢(اجلزئيــات

 .الكيل
 ، التاممفيه عىلًمتمثال ا إال لكون الكيل  ن اجلزئي مل يوضع جزئيأ .٤

ث هـو  فـاإلعراض عـن اجلزئـي مـن حيـ وثباتـه،قوامـهاسـتمد الكـيل وبه 
؛ إذ يـؤول األمـر  وذلك تناقض، احلقيقةجزئي إعراض عن الكيل نفسه يف

                                 
 . لبقرةمن سورة ا) ٢٨٦(من اآلية رقم ) ١(
 .٤٩/ ٢املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

 . )١(يف آن واحد) تبعا(واإلعراض عنه ) أصالة(إىل اعتبار الكيل 
؛ ألن  الكـيليفأن اإلعراض عن اجلزئـي مجلـة يـؤدي إىل الـشك  .٥

 ،أو توهم املخالفة لـهحقيقة  خمالفته للكيل بسببنه إنام يكون اإلعراض ع
عـىل أن ذلـك الكـيل هـذا  دل -أنه مأخوذ مـن اسـتقرائه مع  - هوإذا خالف

 .)٢(مل يتحقق العلم بهمشكوك فيه و

 :اعتراض وجوابه
:  عىل اعتبار اجلزئي عىل الرغم من وجود الكيل بام حاصـلهُاعرتض

فالكيل ال يثبت كليا إال ! ؟بالكيل العلم حصول دبع اجلزئي اعتبار فائدة ما
وإذا كـان االسـتقراء صـحيحا فـال من استقراء اجلزئيـات كلهـا أو أكثرهـا 

يتصور وجود جزئي إال وهو داخل يف الكيل؛ فيكـون النظـر بعـد ذلـك يف 
  .)٣(!ًاجلزئي عناء ال طائل من ورائه

ــب ــذا أن :وأجي ــىل صــحيح ه ــة ع ــا ،اجلمل ــصيل يف وأم ــريف التف  غ
 :؛ ملا يأيت)٤(صحيح
أن الكيل من السهل تصوره نظريا، ولكن عنـد التطبيـق ال غنـى  .١

حـصل العلـم والقطـع بـأن الـشارع راعـى  إن :عن الدليل اجلزئي؛ فمـثال
 واحلاجيات والتحسينيات بـشكل عـام، فإنـه مل حيـصل الرضورياتحفظ 

                                 
 .٦/ ٣املوافقات، : انظر) ١(
 .٦/ ٣املوافقات، : انظر) ٢(
 .٧/ ٣املوافقات، : انظر) ٣(
 .٧/ ٣املوافقات، : انظر) ٤(



 

 

 قــد للحفــظ وجوهــا«العلــم بــالطريق املؤديــة إىل حتقــق هــذا احلفــظ؛ ألن 
 ٍ وإذا أدركها فقـد يـدركها بالنـسبة إىل حـال،يدركها العقل وقد ال يدركها

 فيكـون اعتبارهـا عـىل ، دون عـادةٍ دون زمـان أو عـادةٍدون حال أو زمـان
؛ ]مثال[لو اعتربنا الرضوريات كلها ]فـ[ ...اإلطالق خرما للقاعدة نفسها

تربنا يف كل رتبة  فأما إذا اع، ذلك باحلاجيات أو بالرضوريات أيضاَّألخل
 فإن ، عىل تلك الرتبة وعىل غريها من الكلياتًة كان ذلك حمافظ؛جزئياهتا

 فـإذا كـان ، وخيص بعضها بعـضا،تلك املراتب الثالث خيدم بعضها بعضا
 . )١(» وبحسب أحواهلا،كذلك فال بد من اعتبار الكل يف مواردها

كانوا حيافظون عىل  - قبل ورود الرشع - يف الفرتات العقالءأن  .٢
 بمقتىض أنظار عقـوهلم لكـن عـىل وجـه مل هيتـدوا بـه إىل كثري من الكليات

، حيــث كــان وحتقيــق مــصاحلهم عــىل الوجــه األكمــل ،اخللــقبــني العــدل 
 وهتـدم قاعـدة ،ت مـصلحة أخـرىِّواملـصلحة تفـو، اهلـرجحيصل عنـدهم 
 كل  يفواإلنصاف املطلق فجاء الرشع باعتبار املصلحة ...أخرى أو قواعد

 آخـر مـن ٌمـا يعارضـه وجـهمنهـا  و،مـن املـصالح مـا يطـردأن  َّ وبني،حني
ــا ونحــوه،املــصلحة ــو أعرضــوعــىل هــذا .  كــام يف اســتثناء العراي  عــن نال

قض ملقصود  وهو منا،ُ ولفاتت مصالح،ُ لدخلت مفاسدٍاجلزئيات بإطالق
 .)٢(الشارع

                                 
 .٧/ ٣املوافقات، ) ١(
 .٩/ ٣املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

 
)١(. 

 :معنى القاعدة
ن الدليل الكيل املستفاد من استقراء اجلزئيات يثبت بنظرة شـمولية إ

يــات، وتعطــي إىل نــامذج منتقــاة مــن اجلزئيــات بحيــث متثــل جممــوع اجلزئ
انطباعا يقينيا بأن احلكم املستفاد منهـا ينـسحب عـىل بقيـة اجلزئيـات؛ وال 
يلزم استقراء مجيع أفراد اجلزئيات؛ ألن هذا كاملتعـذر، ولـو أمكـن لفاتـت 
الفائدة من الكيل؛ ألنه تم تتبع مجيع اجلزئيـات، ومـن ثـم ال يوجـد جزئـي 

 .جديد يفتقر إىل الكيل
 : ئيات عىل مرتبتنيوهذه القاعدة جتعل اجلز

جزئيات نظر إليها قبل ثبوت الدليل الكـيل، وهـذه ال يمكـن أن  •
ن َّتتخلف عن حكم الكيل، ال حقيقة وال تومها؛ ألن الدليل الكيل ما تكـو

 إال هبا، فإذا ختلف يشء منها دل ذلـك عـىل وجـود خلـل يف عمليـة َدِجُوَو
خلطـأ فـال عـربة بـام بنـي االستقراء التي ثبت هبا الكيل، وبام أنـه بـان وجـه ا

 .)٢(»ال عربة بالظن البني خطؤه«: عليه؛ إذ من القواعد املقررة

                                 
هزاع الغامـدي، . اته لـِ دحماوالت التجديد يف أصول الفقه ودعو: انظر يف فكرة هذا القاعدة) ١(

١/٢١٩. 
؛ ١/٣٤٣؛ األشـباه والنظـائر للـسيوطي، ٣/٣١٠، ٢/٣٥٣املنثـور، :  انظر يف هذه القاعـدة)٢(

ــايل، ١٨٥والبــن نجــيم، ص ــآليل يف ســلك األم ــة ٢٠٠، قاعــدة ٩٦١/ ٢؛ ترتيــب ال ؛ جمل
 =؛ ١/٦٤؛ ولعـــيل حيـــدر، ١/٤٩؛ رشحهـــا لـــسليم رســـتم، ٧٢، مـــادة األحكـــام العدليـــة



 

 

وجزئيات ينظر إليها بعد ثبوت الدليل الكـيل، وهـذه يمكـن أن  •
 .تتخلف يف الظاهر

تبتـي اجلزئيــات ومـن املناسـب يف هـذا الـسياق جتليــة الفـرق بـني مر
من مـصادرها االسـتقراء، : )١(»الرضر يزال«: القاعدة الكلية: باملثال اآليت

ًإذ بتتبع كثري من األحكام يف شتى األبواب الفقهية يلحظ أن هناك مأخـذا 
اع  الـرد بالعيـب ومجيـع أنـو:جيمعها وهو منع الرضر وإزالتـه، فمـن ذلـك

اخليـارات، واحلجـر بـسائر أنواعــه، والـشفعة فإهنـا للـرشيك؛ لــدفع رضر 
ـــسوء ـــدفع رضر جـــار ال ـــصاص واحلـــدود ، ، القـــسمة، وللجـــار ل والق

 والكفارات وضامن املتلفات واجلرب عىل القـسمة بـرشطه؛ ونـصب األئمـة
فهـذه وغريهـا متثـل ...  والبغـاةرشكني ودفـع الـصائل وقتـال املـ،والقضاة

منع الرضر الذي يمكن أن حيصل لو : أبوابا فقهية من مقاصد مرشوعيتها
 .مل ترشع

                                 
؛ املدخل الفقهي العـام، ٢٥٦؛ قاعدة٣٥٧؛ رشح قواعدها للزرقا، ص١/٢٠٠ولألتايس،  =

 .٥٨٤، فقرة ٢/٩٧٦
؛ ١/٣٣٣؛ القواعد للحصني، ١/٤١، األشباه والنظائر البن السبكي:  انظر يف هذه القاعدة)١(

؛ ترتيــب الــآليل يف ســلك ١٠٥؛ والبــن نجــيم، ص١/٢١٠ه والنظــائر للــسيوطي، األشــبا
؛ رشحهــا لــسليم ٢٠و ١٩، مــادة ؛ جملــة األحكــام العدليــة١٥٥، قاعــدة ٢/٨٠١األمــايل، 
؛ ورشح قواعـــدها ٥٣، ١/٥٢؛ ولألتـــايس، ٣٣، ١/٣٢؛ ولعـــيل حيـــدر، ١/٢٩رســـتم، 

ــا، صلل ــة، ص١٧٩، ١٦٥زرق ــام، ٦٠؛ القواعــد واألصــول اجلامع ــدخل الفقهــي الع ؛ امل
ـــدوي، ٥٨٨، فقـــرة ٩٨٢، و٥٨٦، فقـــرة ٢/٩٧٧ ـــدكتور عـــيل الن ـــة لل ؛ القواعـــد الفقهي

؛ القواعـــــــــد والـــــــــضوابط ٣٥١، ٣٣٠، ٢٩٢، )٢٨٧(، ٢٤١، ٢٣٦، ٢٠٥، ١٧١ص
 .١٣٣، ١١٧املستخلصة من التحرير، ص



 

 

ُوبام أن هذه األبـواب تعـد جزئيـات نظـر إليهـا قبـل ثبـوت القاعـدة 
؛ فهذا جيعلها ال يمكن أن تتخلف عن حكم الكيل، »الرضر يزال«: الكلية

ولكن هناك جزئيات ينظر إليهـا بعـد ثبـوت القاعـدة . ال حقيقة وال تومها
الكلية، فهذه يمكن أن تتخلف يف الظاهر، كأن يرتتـب عـىل إزالـة الـرضر 

زالتـه، رضر آخر مثل األول أو أشد، فهنا يبقـى الـرضر األول وال تـرشع إ
وهذا يف الظاهر خمالف للقاعدة، ولكن عند التأمل يلحظ أنـه فـرع وجـزء 

ُّمن قاعدة أخرى، تعد قيدا للسابقة، أال وهي  .»الرضر ال يزال بمثله«: ُ
ما طريقة التعامل مع ما يظهر من ختلف : وهنا يرد تساؤل مهم وهو

 ؟ئي عن كليهاجلز
 :هذا ما ستتم معاجلته يف القواعد األربع اآلتية


)١(. 

 :معنى القاعدة
الشأن يف الدليل الكيل أن يكون قطعي الثبوت، وهـذا يمنـع مـن أن 

كام أن اجلزئي داخل يف حكم الكيل، وهذا . يقدح يف ثبوته ختلف جزئي ما
ذلك كله بالنسبة إىل ذات الكيل واجلزئـي، ال لكن . يمنع من أن خيرج عنه

إىل أمور خارجة؛ إذ قد يعرض عارض خارجي يـستدعي ختلـف اجلزئـي 
ِّعن كليه دون أن يبطل وينخرم الكـيل؛ ألن اجلزئـي مل يتخلـف لقـصور يف 

 .الكيل، وإنام ألمر خارج لواله لبقي اجلزئي يف حكم الكيل
                                 

 .٤١/ ٢ منه ، وانظر٩/ ٣املوافقات، ) ١(



 

 

فقـد : الكليـات الـثالثلذلك ب) هـ٧٩٠ت (وقد مثل الشاطبي •
رشع حلفظ كل منها أحكام كثرية، ولكن قد يطبـق احلكـم دون أن يرتتـب 

 :فمثال عليه حفظ الكيل، فال يقدح هذا يف احلكم؛
أنـا نجـد العقوبات مرشوعة لالزدجـار، مـع ك: يف الرضوريات −

 .عاقب فال يزدجر عام عوقب عليهُ يْنَم
 كالقــرص يف الــسفر، مــرشوع لتخفيــف املــشقة، :ويف احلاجيــات −
أيـضا القرص يف حقـه مـرشوع، ومع ذلك ف، وعليهه ال مشقة ِّ املرتفوالغني
 .ً أجيز للرفق باملحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم احلاجة؛القرض
للنظافة عـىل اجلملـة مـع  فإن الطهارة رشعت :ويف التحسينيات −

 .)١(أن بعضها عىل خالف النظافة كالتيمم
ويلحظ يف هذه األمثلة أن اجلزئي أخذ حكم الكـيل، ولكـن ختلفـت 

 . فيه املصلحة املقصودة من الكيل
أما ختلف اجلزئي عن الكيل يف احلكم فقد مثل له الشارح الشيخ  •

 عـىل الـرغم )٢(بعدم وجوب الزكاة يف املـاس) هـ١٣٥١ت( عبد اهللا دراز 
من أنه حتقق فيه املقصد من وجوب الزكاة يف الذهب والفضة، وهو شـكر 

 .املنعم عىل نعمة الغنى
 :ومما يدل عىل أن ختلف بعض اجلزئيات ال يرفع الكيل

                                 
 .٤٠/ ٢املوافقات، : انظر) ١(
 .٣، هامش ٤١/ ٢املوافقات بتعليق الشيخ دراز، : انظر) ٢(



 

 

، والـشأن الكليـات االسـتقرائيةالكليات الرشعية مـن قبيـل ن أ .١
ولــو كــان مــن . )١(الغالــب األكثــري اعتبــار العــام القطعــيفيهــا أن يعتــرب 

رشطها تتبع مجيع اجلزئيات لفاتت الفائدة مـن الكـيل؛ ألنـه تـم تتبـع مجيـع 
 .اجلزئيات، ومن ثم ال يوجد جزئي جديد يفتقر إىل الكيل

ٌقليلة نادرة، وما عداها من أفراد الكيل هو  ة املتخلفاتأن اجلزئي .٢ ٌ
لغالـب الـشائع ال القليـل لالعـربة «: اعد املقررةالغالب الشائع، ومن القو

األصــل اعتبــار الغالــب، وتقديمــه عــىل النــادر، وهــو شــأن «، و)٢(»النــادر
 . )٥(»لألكثر حكم الكل«، و)٤(»النادر ال حكم له«، و)٣(»الرشيعة
ال لـو تعاضـدت تبقـى ضـعيفة، و ة عـن الكـيل املتخلفاتاجلزئي .٣

، ومـن ثـم )٦( هـذا الكـيلقوى عىل مقابلـةترتقي لتشكل دليال كليا قطعيا ي
ن الدليل الكيل ثبت بطريق قطعي، فـال يقابلـه إال قطعـي إمنع قطعيته؛ إذ 

مثله أو أقوى منه، وحينئذ يتعني إعادة النظر يف أحدمها؛ ألن القطعيـني ال 
 . يتصور تقابلهام

                                 
 .٤١/ ٢املوافقات، : انظر) ١(
؛ إرشـاد ٢١١/ ٢؛ التلـويح إىل كـشف حقـائق التنقـيح، ٣٩٨/ ٢املحصول للـرازي، : انظر) ٢(

 .٤٢، مادة ٩٧/ ١ مع رشحها لألتايس، ؛ جملة األحكام العدلية١٢٩/ ١الفحول، 
 .١٠٤/ ٤أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ) ٣(
/ ٢، ؛ األشــباه والنظــائر البــن الــسبكي٢٠٤/ ٤؛ املوافقــات، ٣٠٩/ ١املستــصفى، : انظــر) ٤(

١٣٤، ١٢٦. 
 .١٩٠/ ٢؛ تيسري التحرير، ٢١٠/ ١نقيح، التلويح إىل كشف حقائق الت) ٥(
 .٤١/ ٢املوافقات، : انظر) ٦(



 

 

ــضاها الكليــات الــرشعية تبقــى  .٤ صــحيحة، وإن ختلــف عــن مقت
، ني ال عقليني وضعياملكوهنا عىل الكليات اللغوية؛ ً؛ قياسبعض اجلزئيات

ــي ــي الت ــة فه ــات العقلي ــض بخــالف الكلي ــف بع ــصور أن يكــون ختل  يت
ه القـضية فهذ. »اجلزء أصغر من الكل«: ، كام نقول)١(هاا فيًاجلزئيات قادح

ال يتصور مطلقا وجـود جـزء أكـرب ه، إذ  التخلف ألبتا ال يمكن فيهالكلية
:  القائلة وجوده النخرمت القاعدة الكلية– جدال -فرض لو من الكل، و

 .»اجلزء أصغر من الكل«
قياس املجتهد يف تعامله مع الكليات واجلزئيـات عـىل الطبيـب،  .٥

بية ويتأمل يف مدى جرياهنا يف جزئياهتا مـن فالطبيب ينظر يف الكليات الط
عدمه، كام ينظر يف اجلزئي ويتأمل هل ينطبق عليـه حكـم الكـيل، أو هنـاك 

، هـذا بمثابـة )كون املرض الفالين يناسبه الدواء الفالين: (فمثال. )٢(حائل
القاعدة الكلية، لكن عند التطبيق عىل مريض ما قد يوجـد عنـده عـارض 

ّالعـالج، كـأن يكـون مـصابا بمـرض آخـر أشـد، ممـا يمنع من تعاطي هذا 
جيعل لذلك الدواء مضاعفات خطرية عليه، فيمتنـع الطبيـب عـن إعطائـه 

وهـي كـون املـرض الفـالين يناسـبه (حكم القاعدة الكليـة املـستقرة عنـده 
، ال لقـصور يف ذات الـدواء، وإنـام ألمـر خـارج، ولـو زال )الدواء الفالين

ــك الــدوا ــات . ء مناســباهــذا العــارض صــار ذل ــع الكلي كــذلك احلــال م
 . واجلزئيات الرشعية

                                 
 .٤١/ ٢املوافقات، : انظر) ١(
 .٣/٩املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

واحلديث عن األمر الذي يعـرض للكليـات الـرشعية هـو موضـوع 
 .القاعدتني اآلتيتني




)١(. 
 :معنى القاعدة

دليل رشعي، ومقتىض العمل هبا أن تتناول الكليات الرشعية ثابتة ب
مجيع جزئياهتا؛ وهلذا ال يسوغ رشعا خروج بعض اجلزئيـات عـن حكمهـا 

 –إال إذا كان هناك عارض خيرجها عـن احلكـم األصـيل، وهـذا العـارض 
ًوإن كان يكسبها حكام خمالفا حلكم الكيل،   أنه قد خيدمه باملحافظة عليه بيدً

 . كيل آخر أوىل من ذلك الكيلمن جهة أخرى، أو حيافظ عىل
ــة أخــرى ــن جه ــسه م ــيل نف ــال املحافظــة عــىل الك ــرشوعية : ٍومث م

ً؛ فإن نفس القاتل ال تعترب حمفوظة رشعا، وهذا خمالف لكلية )٢(القصاص
من كليات الرشيعة وهي حفظ النفس، ألمر عارض وهو اجلنايـة، ولكـن 

هـذا الكـيل مـن ختلف هذا اجلزئي عن حكم الكيل قصد بـه املحافظـة عـىل 
 .جهة أخرى وهي حفظ نفس املجني عليه
مــرشوعية اجلهــاد؛ فاجلهــاد مظنــة : ومثــال املحافظــة عــىل كــيل آخــر

إلهدار النفس، ويف هذا تفويت ألمر كيل، ولكن هذا ألمـر عـارض وهـو 
                                 

 ٤٩/ ٢املوافقات، ) ١(
 .٤٩/ ٢املوافقات، : انظر) ٢(



 

 

 .املحافظة عىل كيل آخر آكد من النفس وهو الدين



)١( 

 :معنى القاعدة
عنـد التأمـل : اجلزئيات التي ينظر إليها عىل أهنا خمالفـة حلكـم الكـيل

 :هذا النظرفيها غالبا ما يظهر خطأ 
إذ قد تكون داخلة يف حكم الكيل أصال، لكن مل يظهـر لنـا وجـه  •

 .دخوهلا، فتومهنا خروجها عنه
أو أهنا داخلة يف حكم الكـيل عنـدنا لكـن وجـد عـارض جعلهـا  •

ًتأخذ حكام آخر خمالفا حلكم الكيل، ولكنه خيدمه من جهة أخرى، أو خيدم  َ ً
 . كليا آخر أوىل من ذلك الكيل

 يف حكـم الكـيل أصـال؛ لعـدم حتقـق منـاط الكــيل يف أو مل تـدخل •
اجلزئــي، أو لتخلــف رشط الكــيل، أو لوجــود مــا يمنــع دخــول اجلزئــي يف 

 .حكم الكيل
 :هذه األوجه الثالثة حتتاج إىل جتلية باألمثلة

ًما كان داخال يف حكم الكيل أصال وليس خارجا عنه: الوجه األول ً ً: 
، )العلم باملنوي رشط لصحة النيةأن : (أن من القضايا الكلية: مثاله

 من ذلـك اإلحـرام وعليه فال تصح العبادة املبهمة، واستثنى بعض العلامء
                                 

 .٤١/ ٢املوافقات، : انظر) ١(



 

 

، ويستندون يف إخراجه من حكم الكيل بـام جـاء عـن عـيل بـن أيب )١(املبهم
، أنه عندما نوى الدخول يف نسك احلج مل حيدد نوع النسك وإنام t طالب

ِّاللهم إين((: أهبمه وقال ِ َّ ُ ولكَّ َ أهل بام أهل به رس ُ َّ ُـُّ َ َِ ِ َِ َ  ‘، وصـوبه النبـي  ))...ُِ
 .)٢(عىل ذلك

  ألن عليا ؛ أن هذا داخل يف حكم الكيل– واهللا أعلم –والذي يظهر 
ô نوى احلج، وإنام أجل نية نوع النسك، وهذا سـيعلمه قبـل الـرشوع يف 

 ! أعامل النسك، فال إحرام بمبهم حينئذ
 لذلك بجزئيات أخذت حكم الكيل وفـات فيهـا وقد مثل الشاطبي

املقصد منه، ولكنه يف الواقع مل يفت من كل وجه؛ منها العقوبـات التـي مل 
ينـزجر صاحبها، فهذه فات فيها مقصد الردع والزجر، لكـن ال يعنـي أنـه 

َّاملقصد مـن حكـم الكـيل؛ ألنـه ثـم مقـصد آخـر مل يفـت، وهـو كـون فات  َ
 .)٣(العقوبة كفارة

ما كان داخال يف حكم الكيل، لكن وجد عارض جعله : الوجه الثاين
َيأخذ حكام آخر أوىل ً: 

مــرشوعية القــصاص واجلهــاد؛ فهــام مظنــة لتفويــت نفــس : ومثالــه
                                 

 .٦٨األشباه والنظائر البن نجيم، ص: انظر) ١(
، ‘كـإهالل النبـي  ‘ بنحوه، كتاب احلج، باب من أهـل يف زمـن النبـي  أخرجه البخاري)٢(

 ، ح٨٨٨/ ٢ ،‘ كتــاب احلــج، بــاب حجــة النبــي بلفظــه، مــسلم؛  و١٤٨٢، ح ٢/٥٦٤
 .ù   بن عبد اهللامن حديث جابر. ١٢١٨

 .٤١/ ٢املوافقات، : انظر) ٣(



 

 

قــصاص حفــظ القاتــل واملجاهــد، وحفــظ الــنفس أمــر كــيل، ولكــن يف ال
 اً، كام أن يف اجلهاد حفظ)وهو نفس املجني عليه(للنفس من وجه آخر آكد 

 .لكيل آخر آكد من النفس وهو الدين
 .وقد سبق توضيح هذين املثالني يف القاعدة اخلامسة

ما مل يدخل يف حكم الكيل أصـال؛ لعـدم حتقـق منـاط : الوجه الثالث
 : مانعالكيل يف اجلزئي، أو لتخلف رشط ، أو لوجود

ــاط الكــيل يف اجلزئــي  أن مــن القواعــد الكليــة :مثــال عــدم حتقــق من
َّهـذه القاعـدة ممـا قـال ابـن . )١(»ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كلـه«: قاعدة
العتق عند أيب : وخرج عن القاعدة«: هايف التعليق علي) هـ٩٧٠ت( نجيم 
 . )٢(»؛ فإنه إذا أعتق بعض عبده مل يعتق كلهحنيفة

                                 
؛ ٣/١٥٣؛ املنثـور، ١/١٠٩، ؛ األشـباه والنظــائر البـن الـسبكي٩ تأسيس النظر، ص:انظر) ١(

: ؛ الفرائـد البهيـة ورشحاهـا١٨٦ والبـن نجـيم، ص؛١/٣٤٨األشباه والنظائر للسيوطي، 
ّ وقـد عـرب -٢/٣٥٢الفوائد اجلنية، : ، واملواهب السنية وحاشيتها٢٤٠األقامر املضيئة، ص

ترتيـب الـآليل يف ؛ -صاحب الفرائد عنها ببيتني لفظه فيهام قريب مـن لفـظ صـاحب املنثـور
؛ ٣٢٠ص منـافع الـدقائق، :ورشحهـاجمامع احلقائق ؛١٢٩، قاعدة ٧١٥/ ٢سلك األمايل، 

؛ ١/٥٥؛ ولعــيل حيــدر، ١/٤٤؛ رشحهــا لــسليم رســتم، ٦٣، مــادةجملــة األحكــام العدليــة
، ٢/١٠٠٦؛ املدخل الفقهي العام، ٣٢١؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص١/١٦٥ولألتايس، 

، ٢٢٩، ١٧٧، ١٧١ ،١٦٩، ١٤٥؛ القواعد الفقهية للـدكتور عــيل النـدوي، ص٦١٩فقرة 
؛ ٤٨٨، ١٩٥، ١٧٧، ١٦١ً له أيضا، ص من التحرير؛ القواعد والضوابط املستخلصة٤٠٩

 ة؛ موســوع٢٦٧؛ الــوجيز، ص٢٦٣إعــامل الكــالم أوىل مــن إمهالــه، ص: القاعــدة الكليــة
 .٢٠٥، ١/٨٠القواعد الفقهية، 

 .١٨٦األشباه والنظائر البن نجيم، ص) ٢(



 

 

ثــم اعتــذر عــن ذلــك بــأن الفــرع مل يــدخل يف القاعــدة لعــدم حتقــق 
والكـالم فــيام ال ولكــن مل يـدخل؛ ألنــه ممـا يتجـزأ عنــده، «: مناطهـا؛ فقـال

 .)١(»يتجزأ
ــال  ــومث ــف رشط الكــيليف حكــم الكــيلدخل مــا مل ي  أن مــن : لتخل

هـذه القاعـدة ال . »الرضورات تبـيح املحظـورات«: القواعد الكلية قاعدة
ِّأن اإلنسان إذا هدد بالقتل إذا مل يقتل غريه؛ فال جيوز له اإلقدام : يرد عليها ُ
 ! مع أن هذه رضورة؛ والرضورات تبيح املحظوراتعىل القتل،

ــسبب ــف : وال ــدة أصــال؛ لتخل ــدخل يف القاع ــة مل ت ــذه اجلزئي أن ه
 أي عدم نقصان الرضورة عن اليشء )٢()عدم نقصاهنا عنها(رشطها، وهو 

ًاملحظــور، واملحظــور هنــا هــو قتــل اإلنــسان نفــسا معــصومة، وهــو أعــىل 
 .افظة اإلنسان عىل حياتهمفسدة من مفسدة تفويت الرضورة، وهي حم

ــ  أن مــن قواعــد :يف حكــم الكــيل لوجــود مــانعدخل ومثــال مــا مل ي
: يتـأتى عـىل مجيـع الورثـة إال سـتة؛ وهــم رمـاناحلحجـب أن : (الفـرائض

مـا لـو : ولكن ال يرد عىل هذه القاعدة. )٣() والزوجان،األبوان، والولدان
                                 

؛ ترتيـب ٢٤٢/ ٤، ٢٨٢/ ٣البحـر الرائـق، : ؛ وانظر١٨٦يم، ص األشباه والنظائر البن نج)١(
 .١٢٩، قاعدة ٧١٦/ ٢الآليل يف سلك األمايل، 

؛ ٢١٢/ ١؛ وللــسيوطي، ٤٥/ ١، األشــباه والنظــائر البــن الــسبكي:  يف هــذا الــرشطانظــر) ٢(
 .١٥٦، قاعدة ٨٠٦/ ٢؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ١٠٧والبن نجيم، ص

ّ؛ حاشية البقـري عـىل رشح ٢٤١جوهرة الفرائض رشح مفتاح الفائض للناظري، ص :انظر) ٣(
؛ ٤٣، صقاسـم البـن حاشـية الرحبيـة يف علـم الفـرائض؛ ٨٨سبط املارديني للرحبية، ص

 .٣٣توضيح الفرائض الرساجية ملحمد البدخشاين، ص



 

 

ُقتل أحد هؤالء مورثه فإنه حيرم من اإلرث، مع  ُِّ أن القاعدة تدل عىل أنه ال َ
 !حيرم

أن هذه اجلزئية مل تدخل يف القاعـدة أصـال؛ لوجـود مـانع : والسبب
 .وهو القتل




)١( 
 :معنى القاعدة

إذا استقر حكم قاعدة كلية؛ بأن ثبتت باالستقراء املفيد للقطـع، ثـم 
اعدة بحكم أتى نص من الكتاب أو السنة وخص بعض جزئيات تلك الق

ُخيالف حكمها بوجه من وجوه املخالفة، فيتعني عـىل املجتهـد أن يعملهـام 
 . وال حيصل ذلك إال بالتوفيق بينهام،معا

أن يعمــل بمقتــىض الــدليل اجلزئــي فــيام : ومــن أهــم صــور التوفيــق
يتناوله من جزئيـات القاعـدة الكليـة، ويعمـل بمقتـىض القاعـدة فـيام عـدا 

ولكــن قــد تكــون .  القاعــدة الكليــة هــي األعـمهــذا فــيام إذا كانـت. ذلـك
القاعدة هي األخص، فحينئذ يعمل هبا فيام تتناوله، ويعمل بـالنص العـام 

 . فيام عدا ذلك
ــىض الــنصومــن أمثلــة ختــصيص القاعــدة العامــة ختــصيص :  بمقت

يتأتى عىل مجيع  رماناحلب حجأن : وهي(القاعدة الفرضية اآلنف ذكرها 
                                 

 .٦/ ٣املوافقات، ) ١(



 

 

فهـذه القاعـدة ممـا ).  والزوجـان،انَدَلَاألبوان، والو: الورثة إال ستة؛ وهم
ٌليس لقاتل مـرياث (:‘قوله : خيصصها َ ََ ِ ِ ٍِ َ فيعمـل هبـذا الـنص فـيام إذا  .)١()ْ

 .كان الوارث قاتال، ويعمل بالقاعدة فيام عدا ذلك
: àختصيص قوله : ومن أمثلة ختصيص النص العام بقاعدة كلية

} g     f e d c b  a ` _ ^ ] \ [  Z   Y X W
 v u t s r  q p o nm l k j i   h

 ~  } | { z y xw{)ختصيص هذا النص ونصوص . )٢

                                 
ُكتابه،  أخرجه عبد الرزاق بلفظ)١( َ ِالعقول ِ ُ ٌباب، ُْ َليس َ ْ ِللقاتل َ ِ َِ ٌمـرياث ْ َ ؛ ١٧٧٨٢، ح٩/٤٠٢، ِ

ُكتابوابن ماجه بلفظه،  َ ِالديات ِ َ ُبـاب، ِّ ُالقاتـل َ َ ُيـرث ال ِْ ِ ؛ والبيهقـي يف ٢٦٤٦، ح٢/٨٨٤، َ
ُكتابالسنن الصغري بنحوه،  َ ِالديات ِ َ ُباب، ِّ ِكفارة َ َ َّ ِالقتـل َ ْ َ مجـيعهم مـن . ٣١٢٧، ح٣/٣٦٤، ْ

ِعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهحديث  ِِّ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ ُِ ِ ، عدا عبد الرزاق وابن ماجـه؛ فقـد رويـاه عـن ْ
 .عمرو بن شعيب، ولكن ليس عن أبيه عن جده

َوهو منْقطع؛ فإن عمرو بن «:  ــ١٥٥٧، ح١٨/١٠٠٤وقد قال عنه صاحب البدر املنري ــ  ْ َ َ ََ ِ َ َ ُ ُ
َّشعيب مل يسمع من عمر، وملا  ُ ْ ْ َِ ِرواه البيهقي يف ُ ّ َِ َ ْ َ ُ َاملعرفة«َْ َمن هذا الوجه قال» ْ َ ْ َْ َ َْ ْهذا مرسل: ِ ُ َ َ. 

ِّوقد رواه حممد بن راشد، عن سليامن بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  َ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َُ ِ َ ُ َ ُ َ َّ ََ
ُمرفوعا ْ َقال. َ ْورواه أيضا غريه عن عمرو بن شعيب: َ َ ْ ْ ُ َ َُ ِ َ َ ُ َ َ«. 
فهذا «:  ــ عىل أحد أسانيد احلديث، فقال١٦٧١، ح٦/١١٨ يف اإلرواء ــ  األلباينوقد علق

فال أقل من أن يكون حسنا لغريه ، اإلسناد إىل عمرو بن شعيب إن مل يكن حسنا لذاته 
هو حسن فقط للخالف املعروف ىف رواية وأما بقية اإلسناد ف، برواية إسامعيل بن عياش

 .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
فإن له شواهد يتقوى هبا، فهو صحيح لغريه، وأما احلديث نفسه

 .من سورة النحل) ٦٩ ــ ٦٨(اآلية رقم ) ٢(



 

 

امتناع أن يأيت ىف الرشيعة خرب ( وهي ،قاعدة كليةبمقتىض  )١(أخرى نحوه
  هذه الداراها اهللا يفبالتجربة العادية التي أجرفقد تبني لألطباء  ،)رهبـبخالف خم

ٍفمنعوا حينئذ من استشفائهم  ًأن العسل قد يكون فيه أيضا رضر لبعض الناس؛ ُِ ُ
ًبالعسل؛ إعامال للقاعدة، وأجروه فيام عداهم؛ إعامال للنصوص ً)٢( . 

 :اعرتاض وجوابه
 يؤدى إىل اعتبـار اجلزئـي عىل اجلمع بني الكيل واجلزئي بأنه ُاعرتض

  .)٣(!هذا تناقض، ووعدم اعتباره معا
 : وأجيب بجوابني

: أن التناقض حيصل لو كان ذلك من جهة واحدة، وما نحن فيه .١
؛ فعـدم اعتبـاره )٤(اعتبار اجلزئي من جهة، وعدم اعتباره مـن جهـة أخـرى

من حيث ذاته مع ذات الكيل؛ ألنه ال يتصور وهو جزئي أن خيالف حكـم 
  .)٥(ِّاجلزئي حكم كليهولكن من حيث أمر خارج عنهام قد خيالف . ِّكليه

 بـل املـراد بـذلك ، وىف كل حال،أنه ال يلزم أن يعترب كل جزئي« .٢

                                 
َعن ابن عمنها ما جاء ) ١( َِ ْ ٍباسْ َّ ùقال َ ِ الشفاء يف :َ ُ َ َ رشبة عسل ورشطة حمجـم وكيـة نـار؛ٍَثةالَثِّ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ ٍ ْ ََ ْ ٍْ َ. ٍ 

ِّوأهنى أمتـي عـن الكـي َّ َْ ْ ْ ََ ِ ُ َ رفـع احلـديث.ََ ْ َِ َ ِ بـاب الـشفاء يف ، كتـاب الطـب،أخرجـه البخـاري. ََ ُ َ ِّ َ
 .٥٣٥٦، ح ٢١٥١/ ٥، ٍثالَث

 .١٠/ ٣املوافقات، : انظر) ٢(
 .١٠/ ٣املوافقات، : انظر) ٣(
 .١٠/ ٣املوافقات، : انظر) ٤(
 .٣، هامش ١٠/ ٣تعليق الشيخ عبد اهللا دراز عىل املوافقات ،: انظر) ٥(



 

 

 كالعرايـا وسـائر ،بـالكىل فيـه أنه يعترب اجلزئي إذا مل تتحقق استقامة احلكم
 ختصيصه للعام اجلزئـي أو تقييـده ملطلقـه ومـا  ويعترب الكيل يف،املستثنيات
وهـذا معنـى . ئي عـىل اإلطـالق بحيث ال يكون إخـالال بـاجلز،أشبه ذلك

 .)١(»راعتبار أحدمها مع اآلخ
 
 

~ ~ ~ 
 

                                 
 .١٠/ ٣املوافقات، ) ١(



 

 

 





















 

 

 

 



 

 

 
مــر بنــا يف هنايــة البــاب األول أن املعنــى اإلمجــايل للتعــارض بــني مــا 

ُيفهمه املجتهد من داللة اللفظ الرشعي وما يفهم أنه املقصد  َُ : الرشعي هوَ
ٌّالتامنع بني معلومني من جهة بيان احلكم الرشعي، بحيث يمنع كـل مـنهام 

 مستفاد من رصيح لفظ الـشارع أو ظـاهره، :واملعلوم األولحكم اآلخر؛ 
 قــصد رشعــي مــستفاد مــن مــصادر أخــرى غــري اللفــظ :واملعلــوم اآلخــر

ه ؛ كالـسياق الـذي ورد فيـ)ُالـذي اسـتفيد منـه احلكـم الـرشعي(الـرشعي 
جمموعــة مــن النــصوص املــشرتكة يف معنــى اللفــظ، أو املقــام، أو اســتقراء 

، أو مقصد مستفاد ...واحد، أو العلل الرشعية التي جتمعها حكمة واحدة
من لفظ آخر ولكنه مل يسق لبيان حكم جزئي، وإنام لبيان قاعدة مقاصدية 

 .عامة
فــظ ويف ذلـك املوضــع تــم التأكيــد عـىل أن التعــارض بــني داللــة الل

َّالرشعي واملقصد الرشعي ال يكون يف الواقع ألبتة؛ إذ كالم الـشارع منـزه 
ــال ــاقض والباطــل؛ ق  à }  lk   j    i  h  g f e d c عــن التن

p  o  n     m{)وقال)١ ،: }  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K 
X  W  V   U{)وقال)٢ ، :}   0  1  2    3  /  .  -   ,  + 

4{)٣( . 

                                 
 .من سورة فصلت) ٤٢(اآلية رقم ) ١(
 .لنساءمن سورة ا) ٨٢( اآلية رقم )٢(
 .من سورة النجم) ٤ و ٣( اآليتان رقم )٣(



 

 

مـا حيكــي مـن تعــارض بيـنهام فاملقــصود بـه مــا كـان يف نظــر آحــاد و
؛ بــسبب تقــصري املجتهــد يف التحقــق مــن ثبــوت الــدليل، أو يف املجتهــدين

ًالتحقق من إحكامه وعدم نسخه، أو يف تدبره وفهمه فهام صـحيحا، أو يف  ً
إلـخ؛ ...لرشعي، أو يف وقوعه يف آحاد الصور،التحقق من ثبوت املقصد ا

ًهلذا غالبا ما يزول التعارض بعد التأمل والبحث، وإذا أمكن بقاؤه يف نظر 
آحاد املجتهدين فـال يتـصور بقـاؤه يف نظـر جممـوع املجتهـدين؛ ألن األمـة 

 .معصومة من أن تطبق عىل اخلطأ
 وعـىل .فاملجتهد هو الذي يعرض له التعارض، وهـو املعنـي بدفعـه

 تعارض بني اللفـظ الـرشعي واملقـصد – يف بادئ الرأي -هذا إذا ظهر له 
الرشعي؛ فام أهم األسس والطرق التي عليه أن يسلكها ليتمكن مـن دفـع 

 هذا التعارض؟
 .هذا ما سيتم اجلواب عنه يف هذا املبحث
 :وقد تم تصنيف هذه األسس صنفني

عي واملقـصد صنف يتعلق بدفع التعارض بني داللة اللفظ الرش •
 .الكيل، وتشمل أيضا املقصد اجلزئي

ــرشعي  • ــة اللفــظ ال ــارض بــني دالل ــدفع التع وصــنف خــاص ب
 .واملقصد اجلزئي

 .وكل صنف منهام أفرد يف مطلب مستقل
 

~ ~ ~ 



 

 







 إذا كان حـديثا -التحقق من ثبوت اللفظ الرشعي : ألولاألساس ا
  :، والتحقق من داللته اللفظية- نبويا 

بعض األحاديث قد يتداوهلا الناس، وتتكرر يف بعض كتب الفقه أو 
وهذا مما ال . )١(ُفيظن أهنا ثابتة، والواقع عىل خالفه... األصول أو التفسري

 :عليه أوال التحقق من ثبوت احلديثيعذر املجتهد يف إغفاله؛ هلذا ينبغي 
فــإن كــان يف الــصحيحني أو يف أحــدمها فقــد تــم لــه مــراده؛ ألن  •
ُّهام قـد بـذال أعـىل درجـات التثبـت والتحـوط يف اختيـار مـا يريـان بيصاح

 .)٢(لقبول عىل تلقي اجتهادمها با، وقد أطبق العلامء‘صحة نسبته للنبي 
وإذا مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فعـىل املجتهـد أن  •

                                 
 ولكثرة األحاديث التي قد يتداوهلا الناس عىل الرغم مـن عـدم ثبوهتـا أو ثبوهتـا بلفـظ مغـاير )١(

ً كتبا للحديث عن هذا النوع من األحاديث؛ منهاأفرد بعض العلامء... أو  يف املنثورة الآليل: ُ
ملقاصــد احلــسنة يف بيــان كثــري مــن او؛ )هـــ٧٩٤ت( الزركــيش حمــد ملاملــشهورة األحاديــث

كـشف اخلفـاء ومزيـل ؛ و)هــ٩٠٢ت (الـسخاوي حمـدمل األحاديث املـشتهرة عـىل األلـسنة
 ). هـ١١٦٢ت (سامعيل العجلوين إل اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس اإللباس عام

، ١٣١/ ١تـدريب الـراوي، : التقريـب للنـووي ورشحـه:  انظر يف حكاية اإلمجاع  عىل ذلـك)٢(
؛ رشح نخبـة الفكـر للحـافظ ابـن ٢٥٧/ ١،  ابـن تيميـة؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسـالم١٤١
 .  ٣٥، صحجر



 

 

يبذل جهده يف احلكم عىل احلديث تصحيحا أو تضعيفا؛ من خالل دراسة 
سند احلديث، وطرقه وشواهده، ودراسة املتن ومدى خلـوه مـن الـشذوذ 

وفــق مــا وضــعه علـامء احلــديث مــن قواعــد مــصطلح ... والعلـة القادحــة
هذا إذا كان من أهل االجتهاد ... لومه وكتب اجلرح والتعديلاحلديث وع

 .يف التصحيح والتضعيف
فعليه أن ينظر فيام قاله : أما إذا مل يكن من أهل االجتهاد يف ذلك •

علامء احلديث يف احلكم عىل احلديث، وخيتار من أحكـامهم مـا هـو أقـوى 
 .)١(حجة، وأدعى للرتجيح

 .ديث النبويهذا ما يتعلق بالتحقق من لفظ احل
أما الداللة اللفظيـة لنـصوص الكتـاب والـسنة فقـد حظيـت بعنايـة 
فائقة من علامء األصول، الذين توصلوا إىل نتائج يف اللغة مل يتوصل إليهـا 

 أنفسهم؛ فقسموا اللفظ من جهة حقيقة املدلول إىل أمـر وهنـي، أهل اللغة
ــالنظر إىل و ــسموه ب ــاص، وق ــام وخ ــالنظر إىل االســتغراق إىل ع ــسموه ب ق

شمول البـدل إىل مطلـق ومقيـد، وقـسموه بـالنظر إىل اسـتعامله إىل حقيقـة 
وجماز، وقسموه بالنظر إىل كيفية داللتـه عـىل املعنـى إىل منطـوق ومفهـوم، 

، ...وقـسموه بـالنظر إىل وضـوح اللفــظ وخفائـه إىل نـص وظـاهر وجممــل
فعـىل املجتهـد أن يتحقـق مـن . ة إىل املباحث األخرى ذات الصلةباإلضاف

                                 
 ومـن أوســع الكتــب التــي تكلمــت عـن احلــديث الــصحيح واحلــسن وأحكــامهام ومظــاهنام، )١(

تـدريب الـراوي يف رشح تقريـب النـواوي، : كتاب...  للكتب التي تعتني هباموتقييم العلامء
 .   ١٩٥ ــ ٦١/ ١



 

 

الداللة اللفظية للنص الرشعي وفق ما ترجح لديه من قواعـد أصـولية يف 
 . هباهذه الدالالت، وما له صلة

  
 :التحقق من ثبوت املقصد الرشعي: األساس الثاين

ًثبوت اللفظ الـرشعي أيـضا جيـب كام جيب عىل املجتهد التحقق من 
وهذان األمران يف غاية األمهيـة؛ . عليه التحقق من ثبوت املقصد الرشعي

ٌألن االنشغال بالتوفيق بني طرفني أحدمها غري ثابت أصـال عبـث وشـغل 
وقت املجتهد بام ال طائل من ورائه، فضال عام قد يـصحب التوفيـق بيـنهام 

 .حينئذ من عناء وتكلف
يه أن التحقق من ثبوت اللفظ الرشعي أيرس؛ ألنـه إذا ومما ال شك ف

كان آية قرآنية فال حيتاج إىل حتقق، كام أن العموم األغلـب مـن األحاديـث 
 بني املقبول منها واملردود، بخالف املقـصد الـرشعي فكثـريا قد ميز العلامء

ص والســيام يف التحقـق مــن ثبوتـه وحــصوله يف مـا حيتـاج إىل اجتهــاد خـا
ثم إن الذي يعنينا يف هذا البحث طرف املقصد الرشعي؛ هلذا أفرد . الواقع

إثبـات : (للحديث عـن الطريـق الـصحيح إلثباتـه مبحـث مطـول بعنـوان
املقاصد الرشعية بطريق صحيح، وأثر ذلك يف منع توهم التعـارض بينهـا 

صـفات : تـم احلـديث فيـه عـن أربعـة أمـور وقـد .)١()وبني األدلة اجلزئيـة
طــرق إثبــات ، وضــوابط املقاصــد الــرشعية، واملجتهــد املثبــت للمقاصــد

ــع تــوهم ، واملقاصــد الــرشعية ــق صــحيح يف من أثــر إثبــات املقاصــد بطري
                                 

 . ٤٤٣وهو املبحث الثاين يف هذا الفصل، املذكور ص) ١(



 

 

وهـو أثـر إثبـات (واملوضـع األخـري . التعارض بينها وبـني األدلـة اجلزئيـة
لـه، وهـو مـا يعنينـا يف هـذا يمثـل نتـائج مـا قب...) املقاصد بطريق صـحيح
 :السياق، إذ مما جاء فيه

: إن مــن أهــم أســباب التعــارض املتــوهم بــني املقاصــد والنــصوص
وجود خلل يف ثبوت املقصد الرشعي، وهذا اخللل إما أن يعود إىل املثبـت 

 :له، أو إىل طريق إثباته، أو ذات املقصد ومدى حتقق ضوابطه
 االجتهــاد، وهــذا فإثبــات املقــصد الــرشعي رضب مــن أرضب •

ًاالجتهاد ال يكون معتربا إال إذا كان صـادرا مـن أهلـه، وهـم مـن حتققـت  ً
 .فيهم رشوط االجتهاد

وكون املثبت للمقصد الرشعي من أهل االجتهاد له أثر بالغ يف احلد 
ُّمن املقاصد الومهية، التي تظـن معارضـتها للـدليل اجلزئـي، مـع أهنـا غـري  ُ

 .ًثابتة أصال
قصد منسوب إىل الشارع؛ فال بد أن يكون ثابتا بطريق وبام أن امل •

 :معتربة، وأهم الطرق املناسبة إلثبات املقصد
 .فهم املقصد الرشعي من داللة اللفظ الرشعي .١
فهـم املقــصد الـرشعي مــن الـسياق الــذي ورد فيـه اللفــظ، ومــا  .٢

 .احتف به من قرائن
فهم املقـصد الـرشعي مـن عـرف الـرشع وتـرصفاته التـي ألفهـا  .٣

 .جتهد املامرس لالجتهادامل
 .فهم املقصد الرشعي عن طريق االستقراء .٤



 

 

 .فهم املقصد الرشعي وفق مقتضيات اللسان العريب .٥
والطريق الرابعة واخلامسة ليستا مقاسمتني للطـرق األخـرى، وإنـام 

فالطريق الرابعـة وهـي االسـتقراء : الرابعة مقوية هلا، واخلامسة ضابطة هلا
؛ ألهنا تتضمن الطرق األخرى أو بعضها وزيادة، تعد أهم الطرق وأقواها

ًإذ الغالب يف االستقراء أن يكون ناجتا من تتبع جمموعة مـن الطـرق، وكـل 
 طريق يثبت املقصد ظنـا، ومـع تعاقـب الظنـون وتعاضـدها تتقـوى إىل أن 

ــشاطبي. حيــصل القطــع باملقــصد ــه جعلــه ال ــق ) هـــ٧٩٠ت (ولقوت الطري
 .الوحيدة إلثبات املقاصد الكلية األساسية

أما الطريق اخلامسة فهي تضبط طريقة استنباط الطرق األخرى من 
. مقتضيات اللسان العـريب األلفاظ الرشعية؛ إذ ال بد أن يكون ذلك وفق

 :وحيصل ذلك بمراعاة ثالثة أمور
 عند النظر يف لفظ الشارع السـتنباط املقـصد الـرشعي جيـب :األول

ُأن ينطلق املجتهد من املعنى الذي وضع له اللفظ لغة، ال بحسب ما يمليه 
 .ّالعقل، ويزينه اهلوى

 الـذين نـزل  فهـم الـرشيعة مـن اتبـاع معهـود العـربالبد يف :الثاين
 .قرآن بلساهنمال

ِّ عـىل فهـم غـريهم فـيام يـؤثر فيـه فهـم  تقديم فهم الـصحابة:الثالث
 .دالالت األلفاظ وقرائن األحوال

 . الطرق املوصلة إىل معرفة مقصد الشارعأهمهذه 
لة إىل َّومما ال شك فيه أن املجتهد إذا سلك الطريق الصحيحة املوص



 

 

ُّمعرفة املقصد الرشعي سيحد ذلك من توهم التعارض بينـه وبـني الـنص  ِ َ
 .الرشعي
ًوإذا كان املثبـت للمقاصـد أهـال لالجتهـاد، وقـد سـلك الطريـق   • ُ ِ

ًاملعتربة املوصلة للمقصد، فهناك جانب ثالـث أيـضا ينبغـي التحقـق منـه، 
نـه، وأن وهو حتقق صفات املقصد وضوابطه؛ بأن ال يعارض ما هو آكـد م

ًيكون ثابتا ظاهرا منضبطا مطردا ً ً ً. 
ًإذ املقصد قد يكون لـه مـستند يثبتـه رشعـا، ولكـن عنـد التطبيـق ال 

وكـم مـن . ً تتحقق الصفة الضابطة له، فيكون حـصوله متومهـا ال حقيقيـا
َاحلاالت التي يدعى فيها أهنا متثل حفظ مقصد رشعي معني، ولكـن عنـد  َّ ُ

 .!ذلك وهم وخيال ال حقيقةالتحقيق والنظر يتضح أن 
ومن خالل هذا العرض ندرك أن املقاصـد الومهيـة أكثـر مـا حيـصل 
 .اخلطأ يف نسبتها إىل الرشيعة من جهة كوهنا صادرة من غري أهل االجتهاد

  
عملية االجتهاد حتتاج إىل دليل جزئي لربط احلكم : األساس الثالث

ن بـه عمليـة االجتهـاد به، وإىل مقاصد رشعية لتكـون كـامليزان الـذي تـوز
 .برمتها

هــذا األســاس يعنــى بأمهيــة توظيــف املقاصــد يف خدمــة النــصوص 
 وهتميشها، ومن هنا حيتاج إىل جتلية وتوضيح الرشعية، ال االلتفاف عليها

 :باألمثلة
أن االجتهـاد الـرشعي هـو بحـث عـن حكـم : فمعنى هذا األساس

الشارع يف واقعة ما، ولكي حيصل اطمئنان لـدى املجتهـد بأنـه توصـل إىل 



 

 

 فإنـه حيتـاج إىل دليـل تفـصييل لـربط – فيام يغلب عىل ظنه –حكم الشارع 
يـة؛ لتكـون كـامليزان الـذي تـوزن بـه عمليـة احلكم بـه، وإىل مقاصـد رشع

االجتهاد برمتها؛ فكأهنا تضع الواقعة يف كفة، ثم تـسهم يف اختيـار الـدليل 
ــضعه يف الكفــة األخــرى، ومتــده بــام حيتــاج مــن  ُّالتفــصييل املناســب هلــا لت

ـــزيله عــىل الواقعــة ، ومــن ثــم يــصل ...إيــضاح، وتأكيــد، وبيــان كيفيــة تن
نينـة بـأن مـا توصـل إليـه هـو الـذي يمثـل احلكـم املجتهـد إىل قناعـة وطمأ

 .الرشعي يف نظره
وملزيد تصوير ملدى احلاجة إىل الدليل اجلزئـي واملقـصد الـرشعي يف 
االجتهاد، وأمهية وجودمها معا يمكن تشبيههام باجلندي يف أرض املعركة، 

 :وما حيصل له من غطاء جوي
 ولكنـه فاجلنـدي عـىل األرض هـو الـذي حيـصل بـه حـسم املعركـة،

ــه مدروســة،  ــا، وال تكــون حتركات بــدون الغطــاء اجلــوي ال يكــون مطمئن
ــري مــن األخطــاء واألخطــار ــق نظــره ضــيقا؛ ممــا يعرضــه لكث . ًويكــون أف

والغطاء اجلوي ال حيصل بـه حـسم املعركـة، بيـد أنـه يـسهم بقـوة يف هتيئـة 
األمر، وتعبيد الطريق للجندي عىل األرض، ورفع معنوياته، وتوسيع أفق 

 .ظره، وتوجيهه، ومساعدته عند احلاجةن
إذا علم هذا فالذي يقابل اجلندي هو الدليل اجلزئي التفصييل الذي 

والذي يقابل الغطاء اجلـوي هـو . يشخص احلكم، فال يتم االجتهاد إال به
ًمقاصد الرشيعة؛ فاملقاصد ابتداء مستفادة مـن األدلـة الـرشعية، وبعـد أن 

 إىل آحاد األدلة، وختدمها من مخس جهات؛ تستفاد من جمموع األدلة تعود



 

 

 :فهي تسهم
 .يف اختيار الدليل اجلزئي املناسب للواقعة .١
ًويف فهمه فهام صحيحا .٢ ً. 
 .ويف طريقة تنزيله عىل الواقعة .٣
 .ويف تقوية االستدالل به وتأكيده وترجيحه .٤
 يف إنشاء الدليل اجلزئي، مع بقائها بعمومها متناولة اإلسهام ويف .٥

 .ملستفاد منهله وللحكم ا
 :وهذه أمثلة توضيحية لكل جهة من هذه اجلهات اخلمسة

ِعن جابحديث صاحب الشجة؛ ف: أما اجلهة األوىل فمثاهلا  قال t ٍرَ
َخرجنا يف سفر َ ََ ْ ُـ فأصـاب رج،ٍَ َ ََ َ ٌ منـا حجـرالَ َ َ َّ ِ فـشجه يف رأسـه،ِ ِ ْ َ ُ َّ َ م احـتلم،َ َ ث ََّ َُـ  ؛ْ

َفسأل أ َ ََ ُصحابه فقالَ َ َ ِ هل جتدون يل رخصة يف التيمم:ْ ً َُّ َُ ََّ ُْ ِ ُ فقالوا ما نجـد لـك ؟َ َِ ُ َ َ
ِرخصة وأنت تقدر عىل املاء َْ ْ ًُ ُِ َ َْ َ َ َ َ فاغتسل فامت،ْ َ ََ َ ََ َ فلام قدمنا عىل النبي ،ْ ْ ِ َ أخرب ‘َ ِ ْ ُ

َبذلك فقال ِ َ ْقتلوه قـتلهم اهللا(( :ِ ُ َُ َ ُ ََ وا،َ ُـ أال سـألوا إذ مل يعلم ََ ْ ُْ َ ِ ِّفـإنام شـفاء العـي  ،َ ُ َِ ِْ َ ََّ ِ
ُالسؤال َ َ إنام كان يْكفيه أن يتيمم ويعرص أو يعصب  ،ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِ َّ َ ْ َشك موسى -َ ُ َّ عـىل  -َ

ًجرحه خرقة َ ْ ِْ ِ ِ َ ثم يمسح عليها،ُ ََ ْ َّ ِ ويغسل سائر جسده،ُ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ(()١(. 
ُمـا نجـد لـك رخـصة وأنـت تقـدر عـىل «: فيلحظ أهنم أفتوه بقوهلم ُِ ْ ًَ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ِ

ِاملاء  à :} ¹، وهذا احلكم ذاتـه مـستفاد مـن مفهـوم الـرشط مـن قولـه »َْ
¾  ½  ¼   » º{)ومع ذلـك مل يقبـل مـنهم الرسـول )٢ ،‘ 
                                 

 .٥٥٤سبق خترجيه، ص) ١(
 . من سورة النساء)٤٣( من اآلية رقم )٢(



 

 

ٍت مـن االكتفـاء بـالنظر إىل دليـل واحـد فتواهم؛ ألهنا بغري علم، إذ انطلقـ ٍ
دون النظر فيام يمكن أن يعرض له مـن عـوارض قـد تـرصف االسـتدالل 
عنه إىل غريه، ولو وزنوا االستدالل به بميزان مقاصد الـرشيعة لـرصفتهم 
عنه إىل غريه؛ إذ من مقاصد الرشيعة حفظ الـنفس، وعـدم إلقـاء اإلنـسان 

ع احلـرج، وقـد دلــت أدلـة أخـرى عــىل بنفـسه إىل التهلكـة، والتيـسري ورفــ
االعتياض عن غسل العضو إىل التيمم واملـسح عـىل مـا يغطيـه مـن خرقـة 

 .، منها حديث صاحب الشجة املذكور...ونحوها
 مـا ثبـت عـن : فمثاهلـا- وهي فهم الدليل اجلزئي -أما اجلهة الثانية 

َأيب َّ سعيد اخلدري َ ُِ ْ ْ ٍ ِ َtْكنـت يف جملـس مـن  :، قال ِ ٍ ِ ْ َ ُِ ْ َجمـالس األنـصار إذ جـاء ُ َ َْ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ
و موســى كأنــه مــذعور فقــال اســتأذنت عــىل عمــ َأب ْ ٌ َ َ ُُ َ ُ َُ ْ َ ََّ َ َ َ ْْ َُ ــ َُ َر ثَ ًالثــاَ ؤذن يل َ ِ فلــم ي ْ َ َ َْ ــ ُ ْ

َفرجعت فقال مـا منعـك َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ُ قلـت؟َُ ْ َ اسـتأذنت ث:ُ َُ ْ َْ ؤذن يل فرجَالْ َثـا فلـم ي َُـ َْ ْ َ َ َ ًِ ُعـتْ ْ، 
ُوقال رسول اهللاَِّ  َ َُ َ ْإذا استأذن أحدكم (( :‘َ ُْ ُ ََ َ َ َ َْ ًثالثـا ِ ؤذن لـه فلريجـعَ ْفلـم ي ُ ُِـ ْ َ ْْ َ َ ْ َ َ َْ(( 

َفقال َ ٍ واهللاَِّ لتقيمن عليه ببينة:َ ِ َِ ِّ َ ْ َّ َِ َ ََ َ ِّ أمنُكم أحد سمعه مـن النبـي .ُ َ ِْ َّ ْْ ُ َ َِ ِ ٌِ َ ُّ فقـال أيب ؟‘َ َ ُ َ َ َ
ٍبن كعب ْ ُ ِ يقوم معك إال أصغر القومالَ واهللاَِّ :َْ ْ ْ َ ََ ْ ّ ُُ َ َُ ََ َ فُكنت أصغر،ِ َ ْ َ ُ ْ ِ القومَ ْ َ ُ فقمت ،ْ ْ ُ َ
ُمعه َ َ فأخربت عم،َ ْ َُ ُ ْ َ َّر أن النبي َ َِ َّ َّ َ قال ذلك‘َ ِ َ َ َ)١(. 

ًأنه إذا استأذن ثالثـا ومل يـؤذن لـه ينـرصف مطلقـا، : فظاهر احلديث ً
ّ، ممـا ويبدو أن هذا املعنى هو الذي فهمـه عمـر. سواء أظن أنه سمعه أم ال

 . محله عىل االستغراب، والتثبت من صحة اخلرب

                                 
 .٣٨٧ سبق خترجيه، ص )١(



 

 

ًومن خالل املقاصد يمكن توجيه هذا احلديث توجيها خيدمـه لفـظ 
ــال ــأن يق ــاس، : احلــديث، ب ــوق الن ــرشيعة احــرتام حق إن مــن مقاصــد ال

وممتلكاهتم، وعدم االطالع عىل عوراهتم، ويف دخول بيوهتم تفويـت هلـذا 
ّهلذا أوجب الشارع االستئذان، وحدده بالثالث؛ ألهنا كافية عادة املقصد؛ 

ّيف إعــالم أهــل البيــت، ومــن ثــم اختــاذهم القــرار املناســب لالســتقبال أو  َ
وهذا املقصد إنام يتحقق إذا كان يغلب عـىل ظـن املـستأذن أن أهـل . عدمه

لـة ًالبيت يسمعونه، فإذا استأذن ثالثا ومل جيبه أهـل البيـت؛ ففـي ذلـك دال
ضمنية عىل أن أهل البيت ال يناسبهم الـدخول يف هـذا الوقـت، وإذا كـان 

كـام يف قولـه -ًيسوغ رشعا ألهل البيت الترصيح بعدم اإلذن يف الدخول، 
à :}4  3   2  10  /  .  -   ,{ )أن  فمــــن بــــاب أوىل -)١

أما إذا غلب عىل ظنـه عـدم الـسامع؛ فلـيس هنـاك مـا . يسوغ هلم عدم الرد
 وبام أن الغالب يف ،؛ النتفاء املحذور حينئذ)٢(الزيادة عىل الثالثيمنع من 

ًاالستئذان أن يكون مسموعا عند أهل البيت؛ اكتفى احلديث ببيان حكـم 
وهلذا نظائر كثرية يف النصوص، من أشهرها االكتفـاء باألصـناف . الغالب

 .ً؛ جريا عىل الغالب)٣(الستة يف حديث الربا
                                 

 . من سورة النور)٢٨( من اآلية رقم )١(
مـوع املج: انظـر. ، واألصـح عنـد الـشافعيةوجواز الزيادة عىل الثالث هو قول اإلمام مالـك) ٢(

 .٣٠/ ١١؛ فتح الباري، ٢٩٥/ ١٣؛ الذخرية، ٣٣٠/ ٤للنووي، 
ًصحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الرصف، وبيع الـذهب بـالورق نقـدا،: انظر) ٣( ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ُ٣/١٢١٠ ،

 .١٥٨٧ح



 

 

أثري املقاصد يف فهم اللفظ الرشعي؛ تأثريها يف َومن األمثلة األخر لت
َ تبدءوا اليهود وال( ‘فهم قوله  َ ُ َ ْْ ُ َ َّ النصارى بالسالَ َِ َ ْ فإذا لقيتم أحـدهم  ِم،الَّ ُْ َ َُ َ ِ َ َ َِ

ِيف طريق، فاضطروه إىل أضيقه ِ َ ُْ َْ َ ِ ُّ َ َ ٍَ ِ ِ()١(: 
عـن هـذا ) هــ١٤٢١ت( فقد سـئل فـضيلة الـشيخ حممـد العثيمـني 

احلديث فرصح يف اجلـواب بأمهيـة الرجـوع إىل حكمـة التـرشيع وقواعـده 
كيفيـة التوفيـق بـني «:  يف فهـم النـصوص الـرشعية؛ ونـص الـسؤالالعامة

طريـق، احلديث الذي حيثنا عىل أنه إذا رأينا النـرصاين نـضطره إىل أضـيق ال
 .)٢(»واألحاديث الدالة عىل دعوته إىل الدخول يف اإلسالم؟

 يكـون ‘إن أي فهم نفهمـه مـن كـالم الرسـول ... «: ’فأجاب 
ًجمانبا للحكمة، فإنه جيب علينا أن نتجنب هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنـا 

 خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول ‘لكالم الرسول 
ا؛ ألن عقولنا وأفهامنا قارصة ولكن هناك قواعد عامـة يف بام تدركه عقولن

 واُءَتبــدَ ال((:  يقــول‘الــرشيعة يرجــع إليهــا يف املــسائل الفرديــة، فــالنبي 
 إىل موهُّفاضـطر ٍوهم يف طريـقمـُلقيت فـإذا ،المَّبالـس ارىَالنـصَ وال َاليهود
وإذا : (أول احلـــديث، وكلمـــة) واُءال تبـــد(وانتبهـــوا لكلمـــة . ))ِقهَأضـــي

ال : عنـىآخـر احلـديث بمقارنـة أول احلـديث بـآخره يكـون امل) لقيتمـوهم
بـل ! توسعوا هلم إذا قابلوكم حتى تكون هلم السعة ويكون الضيق عليكم

                                 
َّباب النَّهي عن ابتداء أهل الكتاب بالس أخرجه مسلم بلفظه، كتاب السالم، )١( ِ ِ َِ َِ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ْ ُ ََ ْم وكيـالِ ََ َُّف يـرد ِ َُ

ْعليهم ِ ْ َ  .tمن حديث أيب هريرة . ٢١٦٧، ح ١٧٠٧/ ٤،َ
 .٩٣، سؤال رقم ١٥٨ الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات، ص)٢(



 

 

استمروا يف اجتاهكم وسريكم واجعلـوا الـضيق إن كـان هنـاك ضـيق عـىل 
 ذهـب  لـيس إذا رأى الكفـار‘وإال فمن املعلـوم أن هـدي النبـي . هؤالء

 يف املدينـة وال ما كان الرسول يفعل هذا مع اليهود. ريق الطعليهمليضيق 
 .)١(»أصحابه يفعلونه بعد فتوح األمصار

 - وهي طريقة تطبيق الدليل اجلزئي عـىل الواقعـة -أما اجلهة الثالثة 
َّبن عبا  ما جاء عن:فمثاهلا َأن رجال سأله(( :ù  ٍٍاسَ َ ٌألقاتل املؤمن توبة؟ : ً َِ ِ ِ ِ ِْ َ
ٌألقاتل املـؤمن توبـة؟ فقـال: وسأله آخر. ال: فقال َِ ِ ِ ِ ِْ َقلـت : فقيـل لـه. نعـم: َ
َال توبة لك، ولذلك: لذلك ٌلك توبة؟ قال: َ َجـاءين ذلـك ومل يكـن قتـل، : َ ْ
ُال توبة لك؛ لكـي ال يقتـل: فقلت ُل، فقلـتوجـاءين هـذا وقـد قتـ. ََ َلـك : َ

ُتوبة؛ لكي ال يلقي بيده إىل التهلَكة ٌِ ُ(()٢(. 
أنه راعى بيد أن صورة الواقعة واحدة، : ووجه تأثري املقاصد هنا

ٍحتقيق املقصد الرشعي يف حق كل مستفت، فالسائل األول ظهر له أنه 
يريد أن يقدم عىل القتل، ثم يتوب؛ فناسب يف حقه نصوص الوعيد 

 à :}  f   e d cقوله :  من بينهاوالتخويف، والتي
                                 

 .  ١٥٩ الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات، ص)١(
؛ والواحـدي ١٩٩/ ٩للقاتـل توبـة، :  بمعناه، كتاب الـديات، مـن قـالأخرجه ابن أيب شيبة) ٢(

 .٩٩/ ٢بلفظه يف الوسيط، 
ُرجالــه «: ، وقــال عقبــه ــــ بلفـظ ابــن أيب شــيبة١٨٧/ ٤وقـد ذكــره احلــافظ يف التلخــيص ــــ 

َأنه سئل عمن قتل، أله توبة؟ فقـال «: ، وكان قد ذكر لفظا آخر يناسب للسياق، وهو»ثقات َ َ ٌ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َُ َ ََّ ََّ َُ ِ
َّمر ً، وقال مرةَال: ًةَ َّ َ َ َ َنعم، فـسئل عـن ذلـك، فقـال: َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ََ ُ ْ ْرأيـت يف عينَـي ا: َ َْ َْ ِ َول أنـه يقـصد القتـل ألَ َ ْ ْْ ُ َِّ َ ُ ََّ ِ

َفقمعته، وكان الثاين صاحب واقعة يطلب املخرج ُ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ْ َّ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َ«. 



 

 

  q     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g
 r{)أما الثاين فقد ظهر له أنه قتل وندم عىل ذلك  ويريد التوبة؛ . )١

حديث قاتل : فناسب يف حقه نصوص الرجاء والرتغيب، والتي من بينها
  .)٢(املائة املشهور

 .ًوهذا املثال يصلح للجهتني السابقتني أيضا
  وتأكيـدهالـدليل اجلزئـيتقوية االستدالل ب وهي -أما اجلهة الرابعة 
 باملسائل اخلالفية التي فيها أدلة جزئية : فيمثل هلا–وترجيحه عىل ما يقابله

متكافئـة، فيعتــضد دليــل أحـد األقــوال بمقــصد رشعـي، كالتيــسري ورفــع 
 ومـا احلرج، أو إخـراج املكلـف مـن داعيـة هـواه، أو منـع الغـرر واجلهالـة

إىل غـري ... ًيؤدي إىل اخلصومة، أو كون املشقة غري املعتادة سببا للتخفيف
 . من الرتجيح هبا يف املسائل اخلالفيةذلك من املقاصد التي يكثر العلامء

وباإلضافة إىل تقوية الـدليل اجلزئـي وترجيحـه عـىل مـا يقابلـه، قـد 
 : باملقاصد تقوية للدليل اجلزئي وإن مل يقابله آخر؛ ومثال ذلكحيصل

، دون أن  خلـرب اآلحـاد يف أخـذ اجلزيـة مـن املجـوسt قبول عمـر
ِبجالـةفقد جـاء عـن . ٍيطلب توثيق اخلرب براو آخر َ َ َ بـن عبـَ :  أنـه قـالt َدةَْ

َومل يُكن عم ...(( ُ ْ َ َْ ِر أخذ اجلزية من املجوسَ َُ ْ ََْ َ ْ َِ ْ ِ َ ُحتـى شـهد عبـد الـرمحن بـن ، ُ ْ ْ َِ َ ْ ََّ ُ َ َِّ َ
َعوف أن رسول اهللاَِّ  َُّ َ َ ٍ ْ َأخذها من جموس هجر ‘َ َ َْ َِ َُ َ ِ َ َ(()٣(. 

                                 
 . من سورة النساء)٩٣( اآلية رقم )١(
ُلتوبــة، بــاب قبــول توبــة القاتــل وإن كثــر قتلــه، صــحيح مــسلم، كتــاب ا: انظــر) ٢( َ َ ْ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ٢١١٨ /٤ ،

 .٢٧٦٦ح
 . ٥٥٤سبق خترجيه، ص) ٣(



 

 

  مل يرتدد يف قبول حديث عبد الـرمحن بـن عـوفt فيلحظ أن عمر
ôمن ترصفات الـرشيعة ومقاصـدها الكليـة  ألنه قد تقوى بام ألفه عمر؛ 

عـدل مـع مـن يقطـن الـبالد اإلسـالمية، من عدم اإلكراه عىل اإلسالم، وال
وذلك باالكتفاء بمطالبة أهل الذمة بالتسليم حلكمه، وأخـذ اجلزيـة مـنهم 
ــدفاع عــن دمــائهم وأعراضــهم وأمــواهلم، وأن شــأن  ــل محــايتهم وال مقاب

 . يف ذلك شأن أهل الذمةاملجوس
ي إسهام املقاصد يف إنـشاء الـدليل اجلزئـي،  وه-أما اجلهة اخلامسة 

فقد سبق التمثيل هلا : -مع بقائها بعمومها متناولة له وللحكم املستفاد منه 
 .)١(عند احلديث عن حكم االستدالل باملقاصد

 
مراعاة أسس العالقة بـني الـنص الـرشعي والعقـل : األساس الرابع

 :البرشي
لنقيل، وفهم الواقعـة، وتنزيـل ُّعقل املجتهد هو املعني بفهم الدليل ا

، ولكنــه ال يــزاحم النقــل يف إثبــات األحكــام، بــل يعلــن ...الــدليل عليهــا
استسالمه التام ملا يصدر عن النصوص، فهو تابع للدليل الـنقيل، ويمكـن 

 ويتـأخر متبوعـا فيكـون النقـل يتقـدم أن رشط عـىل«أن يكون عاضدا لـه 
 يـرسحه مـا بقـدر إال النظـر الجمـ يف العقـل يرسح فال ،تابعا فيكون العقل
ــل ــيس )٢(»النق ــل ل ــي، والعق ــر رشع ــام نظــر يف أم ؛ ألن النظــر يف األحك

                                 
 . ٢٧٣وذلك يف املطلب الثاين من املبحث األول من هذا الفصل، ص) ١(
 .  ٦١/ ١ املوافقات، )٢(



 

 

ًفـإن الـنص الـصحيح يكـون منـسجام مـع : ويف اجلانـب املقابـل. )١(بشارع
وبدون إدراك هذه العالقة املتينة . العقل الرصيح، فال يأيت بام حتيله العقول

 .ُبينهام يتوهم التعارض واالختالف
وبام أن املقصد الذي ترجع إليه مجيع األحكـام الـرشعية، وتتـشعب 
ٍمنه مجيع املقاصد هو حتقيق مصالح العباد؛ فإن العقل قد يظـن يف تـرصف 
فام ! ًما أنه حيقق مصلحة معينة مقصودة رشعا، ولكنه خمالف لنص رشعي

 األسس التي إذا راعاها مل يقع يف هذا التوهم؟
 :من هذه األسس ما يأيت

أن العقل له إسهام فاعل يف إدراك املصالح عىل الوجـه الـرشعي  . ١
ُإذا استمد قوته من خالل افتقاره ألدلة الرشع ََّ: 

هذا االفتقار من قناعـة تامـة لـدى اإلنـسان، بحيـث فيجب أن ينبع 
يتعامل مع أدلة الرشع تعامل املحـتكم إليهـا واملنقـاد حلكمهـا، ال املـضمر 

ولنـا أن نتخيـل ! حلكم سابق ويبحث يف األدلـة عـام يناسـب ذلـك احلكـم
الفرق الشاسع يف توهم التعـارض بـني داللـة الـنص الـرشعي ومـا يمليـه 

عامل مع النصوص تعامل افتقـار وانقيـاد، وعنـد العقل، وذلك عند من يت
 !من يتعامل معها تعامل استقواء وطلب التأييد فحسب

وكيــــف ال يتعامــــل العاقــــل مــــع النــــصوص تعامــــل االفتقــــار 
؛ )٢(}à :}   Ú  Ù  Ø  ×  Ö Õ Ôواالستسالم؛ وهو يقرأ قوله 

                                 
 .٢٤/ ١املوافقات، :   انظر)١(
 .   من سورة املائدة) ٥٠( من اآلية رقم )٢(



 

 

سوغ بعــض !. )١(},   -  .  /  à :}      2  1   0وقولــه  ــف ي ِّوكي ــ ُ
 ألنفــسهم التفريــق بــني اخللــق واألمــر؛ فــال جيــرؤون عــىل إقحــام عقــالءال

ــوهلم يف اخللــق، ولكــنهم ال جيــدون غــضاضة يف حتكــيم عقــوهلم يف  عق
à :}  t  s  rq   p  o  nًواستنكارا هلـذا التنـاقض قـال ! الترشيع

  v  u{)ك يف احلكــم قـــال ًوقطعــا لــدابر الـــرش. )٢à :}  Â   Á  À
Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã{)٣(   . 

عنـدما بـني جهـات افتقـار ) هــ٧٥١ت (وقد أبدع اإلمام ابن القـيم
ن لتقريـر مـا أثبتـه العقـل إن كـا: العقل للرشع؛ إذ ذكر أهنا ثـالث جهـات

 .صوابا، وتصويبه إن كان خطأ، وإثبات ما عجز العقل عن إدراكه
غاية العقـل أن يـدرك باإلمجـال حـسن مـا أتـى «: ’ونص كالمه 

 وهـذا ، فيدركه العقل مجلة ويأيت الرشع بتفصيله،الرشع بتفضيله أو قبحه
 ً أو ظلامًوأما كون هذا الفعل املعني عدال؛ كام أن العقل يدرك حسن العدل

 وكـذلك يعجـز عـن ،ا يعجز العقل عن إدراكـه يف كـل فعـل وعقـدفهذا مم
 ومـا ،تأيت الرشائع بتفصيل ذلك وتبينهوأن . هإدراك حسن كل فعل وقبح

ا يف ً ومـا كـان حـسن،أدركه العقل الرصيح من ذلك أتت الـرشائع بتقريـره
 ومل هيتد العقل لوقـت حـسنه مـن وقـت قبحـه أتـت ،ا يف وقتًوقت قبيح

 وكـذلك ، وبـالنهي عنـه يف وقـت قبحـه، به يف وقت حسنهالرشائع باألمر
                                 

 .   من سورة امللك) ١٤( اآلية رقم )١(
 .   من سورة األعراف) ٥٤( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة الكهف) ٢٦( من اآلية رقم )٣(



 

 

 وال تعلـم العقـول مفـسدته ، عـىل مـصلحة ومفـسدةًالفعل يكون مشتمال
 فتـأيت الـرشائع ببيـان ذلـك ، فيتوقـف العقـل يف ذلـك؟أرجح أم مصلحته

 وكـذلك الفعـل يكـون . وتنهى عن راجح املفسدة،وتأمر براجح املصلحة
 فتـأيت الـرشائع ، والعقـل ال يـدرك ذلـك، لغـريهً مفسدة، لشخصًمصلحة

 وتنهـى عنـه مـن حيـث هـو مفـسدة يف ،ببيانه فتأمر به من هو مـصلحة لـه
 وكذلك الفعل يكون مفسدة يف الظاهر ويف ضمنه مـصلحة عظيمـة .حقه

ــل ــا العق ــدي إليه ــل يف اهللا؛ فــال يعلــم إال بالــرشع،ال هيت  . كاجلهــاد والقت
دة عظيمــة ال هيتــدي إليهــا ويكــون يف الظــاهر مــصلحة ويف ضــمنه مفــس

 . فتجيء الرشائع ببيان ما يف ضمنه من املصلحة واملفسدة الراجحة،العقل
هذا مع أن ما يعجز العقل عـن إدراكـه مـن حـسن األفعـال وقبحهـا لـيس 

 .)١(»بدون ما تدركه من ذلك
خطأ العقل يف اختيار ما يصلح له قد يكون من جهة اإلدراك، أو .  ٢

 :)٢( ً كله إذا اهتدى العقل بنور الرشع، وصار تابعا لهاإلرادة، ويندفع هذا
 لـه -) هــ٧٢٨ت ( ابـن تيميـة كام ذكر شـيخ اإلسـالم-إذ اإلنسان 

ــان ــوة إرادة: قوت ــوة إدراك، وق ــاحلق ويكــذب . ق ــصدق ب ــاألوىل ي ــو ب فه
. وبالثانية حيب النـافع ويقـدم عليـه، ويـبغض الـضار وينفـر منـه. بالباطل

 .لناس عليهوهذا مما فطر اهللا ا
ٍولكن قد يصيب القـوة األوىل خلـل يف التـصور، كاعتقـاد باطـل يف  ٍ

                                 
 .٢٠/ ٣ مفتاح دار السعادة، )١(
 .٣٢/ ٤،  ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم:انظر:   انظر)٢(



 

 

ٍبعض األمور، أو جهل بام يف بعض األمـور مـن املـصلحة واخلـري واللـذة، 
فتفسد القوة الثانية من حيث ال يعلم اإلنسان، وتتجه إرادته وتتحرك فيام 

وهذا مـن .  إليهال حيقق املصلحة، فيقع اخلطأ يف نفس املقصود أو الوسيلة
وقد جيتمع مع اجلهل ظلم؛ بأن يعلم بالقوة األوىل مـا يف التـرصف . اجلهل

ٍمن املفسدة والرضر، ومع ذلك يقدم عليه، تغليبا للذة أخـرى، أو دفـع أمل  َّ ً
 . آخر

 .)١(ًويندفع هذا كله إذا اهتدى العقل بنور الرشع، وصار تابعا له
توضــيح لطيــف ألمهيــة ) هـــ٧٢٨ت (ولــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة

اهتداء العقل بنور الرشع؛ مفاده أن العقل كـالعني التـي نبـرص هبـا، وأدلـة 
ُالــرشع كــالنور والــضوء الــذي يظهــر األشــياء، فاألشــياء تكــون واضــحة 

إال بالعني، فالعني مفتقـرة إىل الـضوء؛ ألهنـا ال بالضوء، ولكن ال نبرصها 
يمكن أن تبرص يف الظالم، كـذلك العقـل ال يبـرص بـدون أن هيتـدي بنـور 

 . )٢(اإليامن والقرآن
 :عن ذلك بشعر قال فيه) هـ٧٥١ت (وقد عرب تلميذه ابن القيم
 ال يــــستقل العقــــل دون هدايــــة

 
 بــالوحي تأصــيال وال تفــصيال

 كالطرف دون النور ليس بمدرك 
 

 حتــــى يــــراه بكــــرة وأصــــيال
 وإذا الظـــالم تالطمـــت أمواجـــه 

 
 وطمعت باإلبصار كنت حمـيال

                                  
؛ التعـارض وطـرق دفعـه ٩٩/ ١٩، ٣٢/ ٤،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم: انظر) ١(

 .٥٤٣، صعند ابن تيمية
 .٦/ ١، ٣٣٩/ ٣،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم:   انظر)٢(



 

 

 ة مل ينلــــك َ ضــــياؤهاوإذا النبــــو
 

 فالعقــل ال هيــديك قــط ســبيال
  للــنور النبوة مثـل نـور الـشمس 

 
 عـــني البـــصرية فاختـــذه دلـــيال

ــرق اهلــدى مــسدودة إال عــىل   ط
 

ــزيالَّمــن أم   هــذا الــوحي والتن
 فــإذا عــدلت عــن الطريــق تعمــدا 

 
فــــــاعلم بأنــــــك مــــــا أردت 
  .وصــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

قـد ولكـن ، العقـولرصيح  فبام خيال تأيت ال النصوص الرشعية.  ٣
 :)٢(  بام حتار فيه العقولتأيت

عندما يبدو للمجتهد أن ما دله عليـه عقلـه معـارض لـنص رشعـي 
 : صحيح؛ فيجب التفريق بني أمرين

 ما حتيله العقول، كاجلمع بني الضدين، وكون اجلزء أصغر :أحدمها
 ...من الكل،

 تستطيع  ما قد حتار فيه العقول وال تستوعبه، ككون املالئكة:والثاين
 ...àّالتشكل بأشكال خمتلفة، وكون اخلالئق تسبح بحمد اهللا 

 :)٣( ومما يدل عىل ذلكممتنع يقينا؛: فاألول
 حتــى  الــرشيعة لتتلقاهـا عقــول املكلفـنيأن األدلـة إنــام نـصبت يف .أ 

 . فضال أن تعمل بمقتضاها، مل تتلقها عقوهلمولو نافت، يعملوا بمقتضاها

                                 
 .  ١/٣٦٢ خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، )١(
ــل، ؛ درء تعــارض العقــل وا٣٣٩/ ٣،  ابــن تيميــةجممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم:  انظــر)٢( لنق

١/١٤٧. 
 .  ٢٠ ــ ١٩/ ٣املوافقات، :  انظر هذه األدلة يف)٣(



 

 

أن األدلــة الــرشعية لــو كانــت تنــايف العقــول ومــع ذلــك يطلــب  .ب 
ُ؛ إذ كيف يطلـب مـن  بام ال يطاقاًلكان التكليف بمقتضاها تكليف؛ امتثاهلا

  !العقل التصديق بام ال يمكن تصديقه؟
لو كانت تنايف العقول ملا كان هناك فائـدة مـن ختـصيص العاقـل  .ج 

لكــان لــزوم التكليــف عــىل ، بــل املعتــوه والــصبي والنــائمبــالتكليف دون 
معترب حيصل به  عقل هلؤالء ال  إذهؤالء؛من لزومه عىل نكارة العاقل أشد 

ال يطلب منـه أن يـصدق بـام  بخالف العاقل الذي التكذيب،ق أو يصدالت
 !يمكن تصديقه به

 بـذلك؛ أول مـن رد الـرشيعة  لكـان الكفـارلو كانت تنايف العقول .د 
، ولـو كـان مـا ‘ اهللا ألهنم كانوا يف غاية احلرص عىل رد ما جاء به رسول

 إن هـذا خمـالف للعقـول أو مـا :كان أوىل ما يقولـونًجاء به منافيا للعقل ل
 فلام مل يكن من ذلك يشء دل عىل أهنـم عقلـوا مـا فيـه وعرفـوا .أشبه ذلك

  .أبوا اتباعه ألمور أخرولكنهم جريانه عىل مقتىض العقول 
يث تصدقها  بح،أن االستقراء دل عىل جرياهنا عىل مقتىض العقول .ه 

 عناد معانـد وال يف وال كالم ، وتنقاد هلا طائعة أو كارهة،العقول الراجحة
  . جتاهل متعاميف

ما علم برصيح «): هـ٧٢٨ت ( ابن تيميةويف هذا قال شيخ اإلسالم
 بل املنقول الصحيح ال يعارضـه ،العقل ال يتصور أن يعارضه الرشع ألبتة

ــح قــط ــك يف عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه. معقــول رصي  ،وقــد تأملــت ذل
فوجدت ما خالف النصوص الـصحيحة الـرصحية شـبهات فاسـدة يعلـم 



 

 

 ... بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للرشع،بالعقل بطالهنا
 بـل الـسمع ، العقـل مل خيالفـه سـمع قـطووجدت ما يعلـم بـرصيح

 فال يصلح أن ، أو داللة ضعيفة، إما حديث موضوع:الذي يقال إنه خيالفه
 فكيف إذا خالفه رصيح ،يكون دليال لو جترد عن معارضة العقل الرصيح

 . )١(»!؟املعقول
فهـذا واقـع يف ): وهو ما قد حتار فيه العقول وال تستوعبه (أما الثاين
ئر العلوم؛ إذ قدرة العقل البرشي هلا نطاق معني ال يستطيع الرشيعة، وسا

اخلروج عنـه، شـأن العقـل يف ذلـك شـأن بقيـة صـفات اإلنـسان كالـسمع 
ًوأيضا فإن الناس يتفاوتون يف أفهامهم تفاوتا كبريا، بل ... والبرص والشم ً

ــة  ــف اســتيعابه مــن ختــصص آلخــر، ومــن مهن ــسان الواحــد خيتل إن اإلن
 اً، فهذا أمر حمسوس وجمرب، فال يسع أحد...ت آلخرألخرى، بل من وق

 حمدوديـة العقـل حتـى يف العلـوم التجريبيـة التـي تتعامـل مـع املــادة ُإنكـار
 !املحسوسة

ــة  ــانون اجلاذبي ــشف ق ــال مكت ــصدد ق ــذا ال ــوتنويف ه ــحاق ني  إس
مادة ال حياة فيها إنه ألمر غري مفهوم أن نجد «: )م١٧٢٧/ هـ١١٣٩ت(

 ةوال إحساس تـؤثر عـىل مـادة أخـرى وجتـذهبا مـع أنـه ال توجـد بيـنهم أيـ
 .)٢(»عالقة

                                 
 .٢٢٧رشح العقيدة الطحاوية، ص: وانظر؛ ١٤٧/ ١ درء تعارض العقل والنقل، )١(
؛ اإليامن أركانه وثمراته يف ضـوء ٩٠مصطفى حممود، ص .  رحلتي من الشك إىل اإليامن لـِ د)٢(

 =، وأحـال ٤٣؛ اإلسالم يتحـدى لوحيـد خـان، ص٧٢حممد هنادي، ص. القرآن والسنة لـِ د



 

 

ألبتة، أن ينص الوحي عليه وعىل هذا فإن ما حتيله العقول ال يمكن 
أما ما حتار فيه العقول فيجب التسليم فيه لنصوص الوحي، وهذا من آكد 

 هـذا قـال اإلمـام الطحـاوي، ويف ‘ ورسـوله àأولويات التصديق باهللا 
وال يثبـت قـدم اإلسـالم إال عـىل ظهـر التـسليم «: يف عقيدته) هـ٣٢١ت(

 : يقنـع بالتـسليم فهمـهمل فمن رام علم ما حظر عنـه علمـه و،واالستسالم
 ، وصـحيح اإليــامن، وصــايف املعرفـة،التوحيـدحجبـه مرامـه عــن خـالص 
،  واإلقـرار واإلنكـار، والتصديق والتكذيب،فيتذبذب بني الكفر واإليامن
 . )١(» وال جاحدا مكذبا، ال مؤمنا مصدقا،موسوسا تائها زائغا شاكا

 بحال،  يف إثبات األحكامالنص الرشعيعقل املجتهد ال يزاحم  . ٤
 .اط منه، وتنزيله عىل الواقعالنص، واالستنب بفهم وإنام يعنى

عقل املجتهد له أمهية بالغة يف الرشيعة اإلسالمية، وكلام قوي الفهم 
 كان االجتهـاد أحـرى –ق باإلخالص وصدق التوجه  املسبو–واإلدراك 

بالتوفيق والسداد، فعقل املجتهد هـو املعنـي باسـتنباط األحكـام الـرشعية 
 :من األدلة، هلذا حيتاج إليه يف جل رشوط االجتهاد، ومراحله

ــة أمــور ــة االجتهــاد يف أي شــخص ال بــد هلــا مــن ثالث : إذ حتقــق آل
قيق لترصفات الشارع ومقاصـده يف التضلع يف علوم الرشيعة، والفهم الد

. )٢( االستنباط يف ضـوء فهـم هـذه املقاصـدعىلخطابه وأحكامه، والقدرة 
                                 

 :   األخري إىل =
WORKS OF W. PENTLY,III P.٢٢١ 

 .  ٢٤٢، ٢٣٣، ٢١٣، ص)املطبوعة مع رشحها البن أيب العز( العقيدة الطحاوية )١(
 = يف رشوط االجتهـاد، وذلـك يف  وقد سبق بيان هذه الرشوط عند احلديث عن رأي الـشاطبي)٢(



 

 

 .وهذه ما يتعلق برشوط االجتهاد
ُوكــذلك حيتــاج إىل عقــل املجتهــد يف مجيــع مراحــل االجتهــاد يف أي 

 مـن -ًأيـضا-فإذا رام معرفة حكم الشارع يف واقعة مـا فـال بـد لـه : واقعة
ًأن يفهم الواقعة فهام صحيحا، ويفهم مراد الـشارع مـن لفظـه : ورثالثة أم

 .وما يتجه إليه احلكم من مقصد جزئي وكيل، ثم تنزيل ذلك عىل الواقعة
 وال يتمكن املفتي وال«): هـ٧٥١ت (ويف هذا الصدد قال ابن القيم

 :الفهم إال بنوعني من باحلق من الفتوى واحلكم احلاكم
 فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع :أحــدمها

  .بالقرائن واألمارات والعالمات حتى حييط به علام
وهـو فهـم حكـم اهللا الـذي ،  فهم الواجـب يف الواقـع:والنوع الثاين

 ثم يطبق أحدمها عىل . كتابه أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقعحكم به يف
 .)١(»اآلخر

ــل، وإبرازهــا  ــرشيعة بالعق ــاء ال ــدل عــىل احتف ــذا ي والشــك أن ه
ولكن هناك جانب مهـم . إلسهامه الفاعل يف الوصول إىل احلكم الرشعي

ينبغــي عــدم إغفالــه، وهــو أن العقــل معنــي ببيــان حكــم الــرشع ال حكــم 
 الرشع هو الوحي وليس العقل؛ ومن ثم ال تسوغ مزامحـة العقل، ومصدر

إذا ظهـر للنـاظر مـراد : وعـىل هـذا! ًالعقل للوحي، وإال صار مرشعا آخر
الشارع، فليس له أن يعدل عنه إىل ما يمليـه عليـه عقلـه، ويـرتاءى لـه أنـه 

                                 
 .  ٤٥٩املبحث الثاين من هذا الفصل، ص =
 .  ٩٤/ ١ أعالم املوقعني، )١(



 

 

ألن هـذا عـىل أقـل ! األوىل بالعمل، وجيعل ذلـك مزامحـا للـنص الـرشعي
 حكم الرشع، فضال عن كون أدلة الرشع ال تأيت بام خيالف ٌتقدير تدخل يف

 . - كام سبق تقريره يف األساس السابق –العقل يف الواقع 
ومن الح له كون ما يمليه عقله هو األوىل باحلكم مما ظهر له من 
ِّأدلة الرشع، وراح يلبس عىل ذلك بالتفتيش عن أي دليل يمكن أن يعضد 

، فقد أبعد النجعة، ووقع ضحية ...سخيفرأيه بتأويل بعيد، وتكلف 
سبيل : ليس هناك يف الواقع إال سبيالن متضادان«ّللهوى وال بد؛ إذ 

الرشع يعضده العقل، وسبيل اهلوى املسترت بالعقل، ولذلك ورد القرآن 
à : [  »     º  ¹الكريم بذكر هاتني الطريقتني دون سوامها فقال 
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  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     ÌZ)فكل ما مل يأت به الرسول «، )٢( »)١]‘[ 

 .)٣(»فهو من اهلوى
 

 :مراعاة أسس العالقة بني الدليل الكيل واجلزئي: األساس اخلامس
الدليل اجلزئي واملقـصد الـرشعي الكـيل شـيئان متالزمـان، ال غنـى 

وظيــف كــل مــنهام يف خدمــة حـدمها عــن اآلخــر، وإذا أحــسن املجتهــد تأل
ًاآلخر، وصار قـادرا عـىل اعتبـار خـصوص اجلزئيـات مـع اعتبـار كلياهتـا 

                                 
 .   من سورة القصص) ٥٠( اآلية رقم )١(
 .  ١٦٩ ومقاصد الرشيعة للعبادي، ص الشاطبي)٢(
 .  ٥٦/ ١ أعالم املوقعني، )٣(



 

 

، وتوصـل إىل وبالعكس فقد حقق الغاية التي ينتهي إليها نظـر املجتهـدين
ــه التعــارض واالضــطراب يف فهــم مآخــذ)١(مرامــي االجتهــاد  ، وزال عن

 . األحكام
ًبعيـدا عنـدما وصـف هـذه ) هــ٧٩٠ت (ومل يذهب اإلمام الشاطبي

 االلتفات إليها أخطـأ مـن ِ عدمْنِفيها مجلة الفقه، وم«القدرة التوفيقية بأن 
 .)٢(»أخطأ

 اخلطأ يف الفهم، ويزيـل التعـارض املتـوهم بـني وعىل هذا فمام يرفع
ــنهام،  ــة بي ــس العالق ــاة أس ــيل مراع ــصد الك ــرشعي واملق ــظ ال ــة اللف دالل

وألمهيــة هــذه القواعــد أفـرد للحــديث عنهــا مبحــث مــستقل . وقواعـدها
ً بناء احلكم عىل املقصد الكيل والدليل اجلزئي معا، والقواعد املعينة :وهو(

ه سبع قواعد لـضبط العالقـة بـني الـدليل الكـيل ، وقد ذكر في)٣()عىل ذلك
 : واجلزئي، واحلاصل من هذه القواعد السبع

ٌّجيب التعامل مع الـرشيعة عـىل أهنـا كـل واحـد ينظـر إىل جممـوع  .١
 .وهذا ما متثله القاعدة األوىل. أجزائه، كالصورة الواحدة

مها احـدإالكليات واجلزئيات بينها من التالحم ما جيعل صـورة  .٢
 .وهذا ما متثله القاعدة الثانية. ىخرألال تكتمل إال بالنظر إىل ا

وكـون الكليـات تثبـت باسـتقراء اجلزئيـات ال يـستلزم النظـر يف  .٣
                                 

 .٩/ ٣املوافقات، :   انظر)١(
 .  ١١/ ٣ املوافقات، )٢(
 . ٦٠٣ وهو املبحث الرابع يف هذا الفصل، ص)٣(



 

 

وهـذا مـا . مجيع اجلزئيات، بل يكفي النظر إىل ما يتأتى به احلكم عىل البقية
 .متثله القاعدة الثالثة

أما القواعد األربعة التالية فهي تعالج موضوعا واحدا، وهو طريقة 
تعامل املجتهد مع ما يظهر له من ختلف اجلزئي عن كليه؛ ولكن من زوايـا 

 :خمتلفة
لثبـوت، فـال الشأن يف الكـيل أن يكـون قطعـي ا: فمن جهة املبدأ .٤

 .وهذا ما متثله القاعدة الرابعة. ينخرم بجزئي ما
وهذا ما متثله القاعدة . واجلزئي ال جتوز خمالفته للكيل بغري مربر .٥
 .اخلامسة
وعند التأمل يف ختلف اجلزئي عـن الكـيل يلحـظ أنـه يف الغالـب  .٦

 . متثله القاعدة السادسةوهذا ما. ا ظاهري وليس حقيقي
ّوإذا ثبـت ختلــف اجلزئــي عــن الكــيل فــال بــد مــن اجلمــع بيــنهام،  .٧

ــيل يف غــري موضــع  ــار الك ــاجلزئي يف موضــع املعارضــة، واعتب ــل ب بالعم
 .وهذا ما متثله القاعدة السابعة. املعارضة

 
التعامـل املـصلحي مـع النـصوص هـو البـديل «: األساس الـسادس

 :)١(»الصحيح عن افرتاض تعارض النص واملصلحة
، يف جتاوز ما يفرتضه أمحد الريسوين. د. هذا األساس هو ما عرب به أ

 :بعضهم من تعارض النص واملصلحة، وقد ضبطه من خالل ثالثة معايري
                                 

 .   ٥٠، صأمحد الريسوين. د. ِ االجتهاد بني النص والواقع واملصلحة لـ أ)١(



 

 

 .معيار النصوص يف تقدير املصالح .١
 .التفسري املصلحي للنصوص .٢
 . للنصوصالتطبيق املصلحي .٣

الريـسوين يف هـذا املوضـوع الـدقيق؛ سـيتم . د. وحمافظة عـىل رأي أ
 :تلخيص ما ذكره يف هذه املعايري الثالثة، ثم التعليق عليه

 :معيار النصوص يف تقدير املصالح .١
` {حني نؤمن بعصمة النصوص، وأهنا رمحة كلها ومصالح كلها 

       d  c     b a{)ــسعنا إال أن)١ ــا ال ي ــصوص ّ؛ فإنن  نتخــذ الن
 .ًمعيارا لضبط املصالح املعتربة وتقديرها

ًإن النـصوص سـتعطينا دائـام ]: الريـسوين. د. ِوالكالم لـ أ[ال أقول 
إن النـصوص معيـار : اإلجابات التفصيلية عن كل املصالح، ولكني أقول

ــة  ــاد اآلين يف ضــوء هداي ــى املجــال واســعا لالجته ــذلك، ويبق ًأســايس ل
 .النصوص ومعياريتها

ًوحني نتخذ النصوص معيارا مصلحيا، فإننا نـزيح قـدرا كبـريا مـن  ً  ً
التعارض بني النص واملصلحة؛ ألننا حينئذ نتعامل مع املصالح يف انسجام 

أما حـني ننطلـق مـن آرائنـا ومـشاعرنا واحتياجاتنـا، ومـن . مع النصوص
معـزل ًإحياءات زمننا ومقتضياهتا، ونقدر املصالح ونرتبها بناء عىل ذلك، ب

عن النصوص ومقتضياهتا، فإنه ال بد أن يقع تضاد واسـع بـني النـصوص 
                                 

 .   من سورة األنبياء) ١٠٧( اآلية رقم )١(



 

 

 ).مصالح(ّوما نعده 
أن هناك مصالح روحية عظيمة الشأن : ًلقد علمتنا النصوص مثال

جليلة الفائدة يف حياة اإلنسان وسعادته الدنيوية، منها ما يشري إليه قوله 
à :}  ä ã â á àß  Þ  Ý   Ü  Û Ú
å{)١(. 

ــذا ــصالح وهك ــد امل ــارا لتحدي ــصوص معي ــد الن ــا حــني نعتم ً، فإنن
ومعرفة قيمها ومراتبها، تتغري نظرتنا إىل موضوع املصلحة وتتعمق وتتسع 
 وتتوازن بفـارق كبـري جـدا عـام إذا اقتـرصنا عـىل النظـرة الذاتيـة والعرفيـة 

 .للمصالح
 :التفسري املصلحي للنصوص .٢

صالح املتوخـاة مـن ومعناه النظر والبحث يف مقاصد النصوص وامل
أحكامها، ثم تفسري هذه النصوص واستخراج معانيهـا ومقتـضياهتا وفـق 

.  دون تكلـف وال تعـسف–ً طبعـا -ما الح من مقاصد ومصالح، وذلك 
ُوهذا التفسري ليس سوى إعامل لألصل املقرر، وهـو أن الـرشيعة مـصالح 

 .كلها ورمحة كلها
ًن أمامنا قدرا آخر، والتفسري املقاصدي املصلحي للنصوص يزيل م

ًكبريا أيضا، من دعاوي تعارض النص واملصلحة، وإال فإن هذا التعارض  ً
 بـني املـصلحة والفهـم الظـاهري اجلامـد للنـصوص؛ ألن ً حقيقـةُسيوجد

                                 
 .   من سورة الرعد) ٢٨( اآلية رقم )١(



 

 

ًالنصوص كلام فرست تفسريا يسقط مقاصدها ويضيع مصاحلها أصبحت 
 .متنافية مع املصلحة بدرجة أو بأخرى

ً تفهم مقاصـدها، فـإن أحكامهـا تـصري منهجـا ًفالعبادات مثال حني
َّوإذا اعتربت جمرد مراسيم شكلية ال بد مـن قـضائها . للمربني واملصلحني ُ

ُدين يقـىض(وكفى، فإهنا تصبح حينذاك جمرد  عـىل حـساب مـا يـستهلكه ) َ
ِّوهكـذا يمكـن أن تعتـرب هـذه العبـادات مفوتـة . من وقت أو جهد أو مال

فيكون أصحاب هذه النظـرة بـني مـن يؤدهيـا للمصالح ومتعارضة معها، 
فقط ليـسرتيح منهـا ومـن حـساهبا، وبـني مـن يرتكهـا بـاملرة وينـرصف إىل 

 )!مصاحله(
 : التطبيق املصلحي للنصوص .٣

ًوهو فرع وامتداد للتفـسري املـصلحي للنـصوص، وهـو أيـضا يرفـع 
. ًقدرا آخر من احلاالت التي يظن فيها قيام التعارض بني النص واملصلحة

مراعاة مقاصد النصوص واملصالح : وأعني بالتطبيق املصلحي للنصوص
ًوهو ما يقتيض تكييفا معينا لتنـزيل النصوص، . املتوخاة منها عند التطبيق ً

ًوتكييفا للحاالت التي تنطبق عليها النصوص والتي ال تنطبق، واحلاالت 
 .التي يتعني استثناؤها بصفة دائمة أو بصفة عارضة

، ومــن y وصــحابته ‘ ومرجعــه إىل هنــج النبـي وأصـل ذلــك كلـه
 أنـا ‘دخلـت عـىل النبـي :  قـالt حـديث أيب موسـى األشـعري: أمثلته

ِّيـا رسـول اهللا، أمرنـا عـىل : ورجالن من بنـي عمـي، فقـال أحـد الـرجلني
َبعض ما والك اهللا عز وجل، وقال اآلخر مثل ذلـك، فقـال َإنـا واهللاَِّ ال ((: ّ َ َّ ِ



 

 

ُنوىل عىل هذا العمل أحدا سأله َ َ ََ ْ ََ َ ًَ َُ ِ َ َ ِ وال أحدا حرص عليه،َِّ ْ َ َ َ ََ ََ َ ً َ(()١(. 
فهذا احلـديث رصيـح، مؤكـد بالقـسم، يف أن مـن طلـب اإلمـارة أو 

ُحرص عليها ال تعطى إياه  . ولذلك مقاصد ومصالح ال ختفى. ّ
ومع هذا كله فإن التطبيق املـصلحي املتبـرص ينظـر ويميـز ويـستثني 

ولـذلك وجـدنا النبـي . احلاالت التي تكون حمققة ملصالح أخرى واضحة
ّ يويل ويؤمر مـن سـأله ذلـك، كـام يف قـصة زيـاد بـن احلـارث‘  مـن قبيلـة ّ

 ليعلنوا ‘وكان هذا الرجل هو الذي قاد وفد قبيلته إىل رسول اهللا . ُصداء
وكنت سـألته أن يـؤمرين ((: قال زياد. م قبيلتهمإسالمهم الذي تبعه إسال

 . )٢())…ًعىل قومي، ويكتب يل بذلك كتابا، ففعل
وفيهـا جـواز تـأمري «:  عىل هذه القـصة فمـام قـالقد علق ابن القيمو

ًوال يكـون سـؤاله مانعـا مـن . ًاؤاإلمام وتوليته ملـن سـأله ذلـك إذا رآه كفـ
 عىل عملنا من إنا لن نويل: وال يناقض هذا قوله يف احلديث اآلخر. توليته
إنـام سـأله أن يـؤمره عـىل قومـه ] زيـاد بـن احلـارث[، فإن الصدائي )أراده

ــيهم ــا إل ــيهم، حمبب ًخاصــة، وكــان مطاعــا ف َوكــان مقــصوده إصــالحهم . ً
 أن مصلحة قومه يف توليته، فأجابـه ‘فرأى النبي . َودعاءهم إىل اإلسالم

إنـام سـأله الواليـة ] الذي يف احلـديث األول[أن ذلك السائل ورأى . إليها
                                 

َبـاب النَّهـى عـن طلـب اإلمـارة واحلـرص عليهـا، ارةَمـِاإلُأخرجه  مسلم بلفظه،كتاب  )١( ْ َ ْ َْ ْ َ ََ َِ ِ ِْ َ َِ ِ ِ ،٣ /
   .١٧٣٣، ح١٤٥٦

؛  وابـن سـيد ٣٥١، ح١٧٩/ ٢ أخرجه ابن سعد يف اجلزء املتمم لطبقات ابـن سـعد بمعنـاه، )٢(
 .٢/٢٥٥الناس بلفظه، 



 

 

فوىل للمصلحة، ومنع للمـصلحة، . حلظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها
 .)١(»فكانت توليته هللا، ومنعه هللا

 ابـن ه عن شيخومن طرائف األمثلة يف هذا الباب ما رواه ابن القيم
 عـىل قـوم مــنهم مـررت أنــا وبعـض أصـحايب يف زمـن التتــار«:  قـالتيميـة

إنـام :  معي، فأنكرت عليه وقلـت لـهيرشبون اخلمر، فأنكر عليهم من كان
وهـؤالء يـصدهم . حرم اهللا اخلمر ألهنـا تـصد عـن ذكـر اهللا وعـن الـصالة

 .)٢(»اخلمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموال، فدعهم
فهذا هو التطبيق الصحيح للنصوص، بل هـذا هـو الفقـه الـصحيح 

والفقيــه مـن نظـر يف األســباب «: للـدين ورشيعتـه، كـام قــال ابـن اجلـوزي
 .)٣(»والنتائج وتأمل املقاصد

ونخلـص ممــا ســبق إىل أن مــا قــد يظهــر مــن أشــكال التعــارض بــني 
إمـا خلـل يف فهـم املـصلحة : املصلحة والـنص، إنـام مـرده إىل أحـد أمـرين

 .وتقديرها، وإما خلل يف فهم النصوص وتطبيقها
 .)٤(أمحد الريسوين. د. هذا حاصل ما ذكره أ

ويناسب التعليق عىل هذا النقل باالنطالق من الفقرة األخرية التـي 
 : مجيع ما ذكره بأن يقالأمحد الريسوين.د.خلص هبا أ

                                 
 .  ٦٦٨/ ٣ زاد املعاد، )١(
 .  ٨/ ٣قعني،  أعالم املو)٢(
 .   ٢٢٢ تلبيس إبليس، ص)٣(
 .  ٥٩ ــ ٥٠االجتهاد بني النص والواقع واملصلحة، ص:  وذلك  يف كتاب)٤(



 

 

مـرين إن التعارض املفرتض بني النص واملـصلحة يرجـع إىل أحـد أ
اخللل يف فهم املصلحة؛ كـأن تـستقى مـن غـري : وبتالفيهام يزول التعارض

 .ًأو اخللل يف فهم النص؛ كأن يفهم فهام جامدا. اهتداء بالنص
 خلل من الغالب توهم التعارض بني النص واملصلحة ناتج يف :إذن

 :معهام التعامل يف منهجي
املقاصــد فمــن حيتفــي بــاللفظ يف تقريــر احلكــم، وال يلتفــت إىل  •
ًسيخطئ كثريا يف فهم اللفظ، ومن ثم يكـون التقابـل مـع فهـم : واملصالح

 .غري صحيح للفظ، فيقع التعارض حينئذ
ومن حيتفي باملصلحة يف تقرير احلكـم، وينطلـق يف تقريرهـا مـن  •

ًسـيخطئ كثـريا يف : العقل والعادة والتجربة، وال هيتـدي يف ذلـك بـاللفظ
ٍقابـل مـع فهـم غـري صـحيح للمـصلحة، فهم املصلحة، ومن ثم يكـون الت

 .فيقع التعارض حينئذ
ويسلم املجتهد من الوقوع يف هذا التعارض إذا كان يـوازن بـني  •

 :اللفظ واملصلحة، وجيعلهام جنبا إىل جانب
فال يفهم املصلحة الرشعية إال باالهتداء بـاللفظ، كـأن يـستقيها  −

للفـظ، أو القـرائن من إيامء اللفـظ نفـسه، أو الـسياق الـذي ورد فيـه هـذا ا
احلالية املحتفة به، أو قرائن لفظية متمثلة يف نـصوص أخـرى، أو املامرسـة 

 ... لالجتهاد املتمثلة يف النظر يف النصوصالعامة
ــك  − ــستعني يف ذل ــظ ي ــة للف ــة اللفظي ــم الدالل ــد فه ــدما يري وعن

 .رع من ترشيع احلكمباملصلحة التي يتوخاها الشا



 

 

التــي تــم االســتفادة يف فهمهــا مــن (وعنــد تطبيــق داللــة اللفــظ  −
يبـذل جهـده يف حتقيـق ) املصلحة التي يتوخاها الشارع من تـرشيع احلكـم

املصلحة التي يتوخاهـا الـشارع، مـع عـدم اإلخـالل بداللـة اللفـظ إال يف 
حكــام احلــاالت العارضــة االســتثنائية التــي حتتــاج إىل نظــر خــاص وفــق أ

 ...الرخصة أو الرضورة أو احلاجة
 :التوفيق بني داللة اللفظ واملقصد الرشعي: األساس السابع

يف ايـة األسـاس الـسابق متـت اإلشـارة إىل أنـه مثـة حـاالت اســتثنائية         
قــد يظهــر فيهــا تقابــل بــني الــنص واملقــصد حبيــث حتتــاج إىل نظــر خــاص          

 ولبيـان ذلـك .ذا األسـاس للتوفيق بينهما، وهذا ما سيتم التعـرض لـه يف هـ           
 :يقال

بــسرب األحكــام التــي قــد يتــوهم أن مراعــاة مقاصــد الــرشيعة فيهــا 
جعلتها معارضة لداللة اللفـظ الـرشعي يلحـظ أهنـا ال ختـرج عـن ثـالث 

 :- وهذه األحوال تتشعب إىل مخس صور -أحوال
ــرضورة، أو احلاجــة، : احلــال األوىل ــك لعــارض ال أو (أن يكــون ذل

، فإذا زالتا عـاد احلكـم )صلحة رشعية رضورية أو حاجيةمل: بعبارة أخرى
 . األصيل

ٍأن يكـون اللفــظ الـرشعي أنــاط احلكـم بمــصلحة أو : احلـال الثانيــة
 .واقع متعارف عليه، وقد تغريا، فيتغري احلكم بتغريمها

... أن تكون هناك قرائن يف الـسياق أو يف أدلـة أخـرى: احلال الثالثة
 .ه ومحله عىل معناه املرجوحاستدعت رصف اللفظ عن ظاهر



 

 

ــثالث مخــس صــور هــي ــتج عــن هــذه احلــاالت ال ــرضورة، : وين ال
 .واحلاجة، واملصلحة، والعرف، والتأويل

وألمهية جتلية هذه الصور اخلمسة، وبيان ضـوابطها عقـد هلـا فـصل 
صـور تـأثري املقاصـد : وهو الفصل الثاين يف هذا الباب، وعنوانه: (مستقل

ــل بد ــرشعية يف العم ــل صــورةال ــرشعية، وضــوابط ك ــاظ ال ــة األلف ؛ )الل
 .فناسب أن يكون احلديث عنها هناك

 
~ ~ ~ 

 



 

 







إذا ثبت لدى املجتهد أن اللفظ الرشعي له داللة ظاهرة عىل احلكم، 
 أيضا املقصد اجلزئي من ترشيع هـذا احلكـم واحلكمـة والغايـة وثبت لديه

التي يتجه احلكـم إىل حتقيقهـا، ولكـن عنـد التطبيـق تعـارض لديـه اللفـظ 
ًواملقصد؛ بحيث إذا راعى اللفـظ فـات املقـصد كـال أو جـزءا، وإذا راعـى   
ًاملقصد فاتت داللة اللفظ كـال أو جـزءا؛ فهـل جيـوز تـرجيح املقـصد عـىل   

  أو ختصيص اللفظ باملقصد أو تقييده به أو تأويله به؟اللفظ،
حكـم تقـديم : (هذه املسالة سبق أن عقد هلا مطلب مـستقل بعنـوان

 القـول ، والذي تم ترجيحـه فيهـا هـو أن)املقصد اجلزئي عىل داللة اللفظ
بتأثري املقصد يف تضييق داللة اللفظ بتخصيص ونحـوه ال جيـوز التجـارس 

ى املجتهد دالئل قوية تثبت املقصد وجتعله أغلب عـىل عليه إال إذا كان لد
 .الظن من ظاهر اللفظ

أن تأثري املقـصد يف داللـة اللفـظ إنـام : وكان من مسوغات الرتجيح
ًهو طريق من طرق التوفيق بيـنهام، إذ الـشأن يف املقـصد أن يكـون مطابقـا 

ًلداللة اللفظ، ومقويا هلا، واالختالف بينهام غالبا ما يكون عن د التطبيق يف ً
بعض احلاالت العارضة، وإذا كان بوسـع املجتهـد التوفيـق بيـنهام بتأويـل 
اللفــظ بــام حيقــق املقــصد، أو ختــصيص اللفــظ بــإعامل املقــصد يف الــصورة 



 

 

االستثنائية وإبقاء داللة اللفظ فـيام عـداها، فهـذا أوىل مـن اطـراح املقـصد 
، أوىل مــن إعــامل ًبالكليــة؛ ألن العمــل هبــام معــا ولــو مــن وجــه دون وجــه

 .أحدمها من كل وجه وإمهال اآلخر من كل وجه
وعىل هذا فإن الرتجيح املذكور مبنـي عـىل أن كـل مـسألة حتتـاج إىل 
نظر خاص، تتم فيه املوازنة الدقيقة واملتأنية بني مدى ظهور اللفظ، ومدى 
ثبوت املقـصد، فـإذا توصـل املجتهـد إىل قناعـة برجحـان املقـصد جـاز لـه 

تسليطه عىل التأثري عىل داللة اللفظ، وإال لزمـه البقـاء عـىل ظـاهر إعامله و
 .اللفظ

ــة مــن  ــاج املجتهــد إىل مراعــاة مجل وللوصــول إىل هــذه النتيجــة حيت
، مع التمهيد لـذلك بتوصـيف حالـة التعـارض األسس والضوابط العامة
 : ظ واملقصدّبني الداللة الظاهرة للف

مـا احتمـل معنيـني هـو يف : يقرر مجهـور األصـوليني أن الظـاهر هـو
 .)١(أحدمها أرجح

كـل (فاللفظ العام مثل : داللة اللفظ العام عىل العموم: ومن أمثلته
موضوع يف اللغة للداللة عـىل ...) أو مجيع أو أدوات االستفهام أو الرشط

ــه، هلــذا  ــصلح ل ــا ي ــع م ــادر إىل ذهــن العمــوم واالســتغراق جلمي هــو املتب
                                 

؛ الربهـان، ١٢٨؛ املعونـة يف اجلـدل، ص١٦٣؛ اإلشارة للبـاجي، ص١٤٠/ ١العدة، :  انظر)١(
الناظر، ؛ روضة ٣٨٤/ ١؛ املستصفى، ٨/ ١؛ التمهيد أليب اخلطاب، ٤٢٦، فقرة ٣٣٧/ ١
/ ١؛ التحريــر وتيــسريه، ٤٣٦/ ٣؛ البحــر املحــيط، ٥٨/ ٣؛ اإلحكــام لآلمــدي، ٥٦٣/ ٢

 .  ٤٣/ ٢؛ إرشاد الفحول، ٤٥٩/ ٣؛ رشح الكوكب املنري، ١٣٦



 

 

ويف اجلانب املقابل حيتمل اخلصوص، ولكـن هـذا االحـتامل يف . املخاطب
هـو ) وهـو العمـوم(وعىل هـذا فحملـه عـىل املعنـى الظـاهر . ذاته مرجوح

األصل؛ فال جيوز العدول عنه إال بقرينة قويـة بحيـث جتعـل املعنـى الـذي 
 .ًكان مرجوحا هو الراجح

الداللة الظاهرة للفظ الرشعي مع املقـصد فعند تقابل : إذا علم هذا
ــاذهبام  ــني يتج ــود معني ــك وج ــن ذل ــتج ع ــم ين ــرشيع احلك ــن ت ــي م اجلزئ

 ذذ:مؤثران
وهذا ما يـستمد قوتـه مـن ظـاهر .  ما يتبادر إىل الذهن:املعنى األول

 .اللفظ
وهذا ما يـراد تقويتـه .  ما حيتمله اللفظ بشكل مرجوح:املعنى الثاين

 . له، باإلضافة إىل كونه معنى حيتمله اللفظبتأييد املقصد اجلزئي
 .فاملعنى األول هو األصل؛ إذ هو املتبادر للذهن

كام أن املعنى الثاين ليس معنى دخيال عىل اللفظ؛ ألن اللفظ حيتملـه 
وإن كان عىل وجه مرجوح، فإذا وجد ما يقويه وجيعلـه أغلـب عـىل الظـن 

ل محـل لـه عـىل أحـد من ظاهر اللفظ، فلـيس هـذا إعراضـا عـن اللفـظ، بـ
 .معانيه

وللرتجيح بـني هـذين املعنيـني حيتـاج املجتهـد إىل مراعـاة مجلـة مـن 
 :األسس والضوابط، منها

التمسك بظاهر اللفظ هو األصل؛ فإذا مل جيد املجتهد مـا يقـوى  .١
عىل تغيري هذا األصل لزمه البقاء عليه؛ ألن اللفظ موضـوع يف اللغـة هلـذا 



 

 

العدول عن الوضع اللغوي بـدون مـرجح، وإال املعنى الظاهر، فال يسوغ 
 .ضاعت لغة التخاطب

املقصد الذي يراد تأثريه يف الداللة الظاهرة للفظ البد أن يكون  .٢
ًوهذا املستند يتمثل غالبا يف القرائن اللفظية أو احلاليـة أو . له مستند معترب

 السياق، وقد يكون من القوة بمكان، بحيث يكون أسبق إىل فهم املجتهـد
من الداللة الظاهرة للفظ، وقد يتأخر عنها، ولكن يف النهاية جيب أن يبقى 

 .إعامل املقصد أغلب عىل ظن املجتهد من التمسك بظاهر اللفظ
أنه إذا مل حيصل لدى املجتهد غلبة ظن بتأثري املقصد عـىل ظـاهر  .٣

اللفظ، فال يسوغ له التجارس عىل ترك ظاهر اللفظ؛ ألنه تبقى لـه مزيـة ال 
محه فيها املقصد، وهي أن اللفظ هـو الـذي سـيق أصـالة لبيـان احلكـم، يزا

 .وليس كذلك املقصد
إذا جتارس املجتهد عىل ترك ظاهر اللفظ دون حتقق هذه األسـس  .٤

أن تكون للمقصد دالئل قوية جتعل إعامله أغلب عىل : والتي يف مقدمتها(
ًرا يف فـإن املجتهـد قـد ال يكـون معـذو): ظنه مـن التمـسك بظـاهر اللفـظ

 .اجتهاده
وهناك مواقف كثرية للصحابة تثبت أن املجتهد قد ال يعـذر يف هـذا 
االجتهاد، وقد سبق ذكر طائفة منها عند دراسة اخلالف يف تقديم املقـصد 

 :ٍ، ويناسب يف هذا السياق إبراز أربعة منها)١(عىل داللة اللفظ

                                 
 .  ٣٩٠ وذلك يف املطلب الرابع من املبحث األول من هذا الفصل، ص)١(



 

 

ال  لـه باللـدود، ووصـ‘ عـالج أهـل النبـي :املوقف األول والثـاين
 :  يف الصيام عىل الرغم من هنيه للجميع عن ذلك‘ معه الصحابة
ِ عن عائـفقد جاء − َ َشة َْ َ~ْقالـت َ ول اهللاَِّ :َ َ لـددنا رس ُـَ َ َ ِ مرضـه ِيف ‘َْ ِ َ َ

ِفأشار أن ال تلدوين ُّ َُ َ ْ ََ َ َ َفقلن. َ ْ ُ ِ كراهيـة املـريض للـدواء:اَ َ ََّ ِ ِ ِ َْ ُ ِ َ َفلـام أفـاق قـال. َ َ َ َ َ ََ َال (( :َّ
ْيبقى أحد منُكم إال لد غري العباس فإنه مل يشهدكم ْ ُْ ْْ َّ َّ ٌَ َ ُ َّ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َّ َِ ِِ َُ َ ْ ِ(()١(. 

 كانوا مـن املقـربني إليـه، بـل كـانوا ‘فعىل الرغم من أن أهل النبي 
خمـاطبني منـه بـشكل مبـارش، ولكــنهم مل هيتـدوا إىل املقـصد الـصحيح مــن 

ــا اســتنتجوه ا ــان م ــدواء: وهــو-لنهــي، وك ــريض لل ــة امل ِكراهي َ ََّ ِ ِ ِ َْ ُ ِ َ ــدا؛ - َ ً بعي
ــأمر بالتــداوي؛ هلــذا ‘لتناقــضه مــع حــال النبــي   الــذي كــان يتــداوى وي

 أن املقصد الصحيح من )٢(وقد جاء يف بعض الروايات. استحقوا العقاب
َّالنهي يتمثل يف كونه لد وهو صائم، ويف كون  َّاللد(ُ ج ذات اجلنـب، لعال) َّ

 .ً يعلم أنه غري مصاب هبذا الداء، مما جيعل العالج به عبثا‘والنبي 
ـــك قولـــه  − ـــل ذل َإيـــاكم والوصـــال((: ألصـــحابه ‘ويف مقاب َْ َ َِّ ِْ ُ. 

ِمرتني( ْ َّ َ قيل)ََ ُ إنك تواصل:ِ ِ َ ُ ََّ َ قال.ِ ِ إين أبيت يطعمني ريب ويـسقني:َ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِّ ُْ ُ ِِّ َ ُ فـاكلفوا ؛ِ َ َْ
ِمن العمل  َ َ ْْ َما تطيقونِ ُ ِ ُ َ(()٣(. 

النهي يف هذا احلديث أنه يقتيض حتريم الوصـال، فالظاهر من داللة 
ه مـن لوا النهي هنا باملقصد الذي فهمـو الذين واصلوا تأوولكن الصحابة

                                 
 . ٣٩٤ ص،جيه سبق ختر)١(
 . ٣٩٦ ص، وقد سبق بياهنا وخترجيها)٢(
 . ٤٠٣ ص،سبق خترجيه) ٣(



 

 

َفـاكلفوا مـن العمـل مـا : ( والتي منهـا مـا جـاء يف آخـر احلـديث–القرائن  َِ َ ْْ ُ َ َِ ْ
َتطيقون ُ ِ ا أن املقصد من النهـي الرفـق بـاملكلفني، والتيـسري  حيث فهمو– )ُ

عليهم يف العبـادة، بحيـث يتـسنى للمكلـف االسـتمرار عليهـا، ولكـن إذا 
رأى يف نفسه القدرة عىل الوصال فهو وشأنه؛ فاختاروا لنفسهم املواصـلة 

، ويف هـذا إقـرار )١( معهـم‘وعندما واصلوا واصـل الرسـول . يف الصيام
ٌّا يعنـي أن املقـصد الـذي اسـتندوا عليـه قـوي، فجـاز َّهلم عىل ترصفهم؛ مم َ

  .تأثريه يف داللة ظاهر اللفظ
َعمـ موقـف :املوقف الثالـث والرابـع ِر بـنُ ْ ِ اخلطـاب َ َّ َْt مـن الرمـل يف 
ِفام لنا وللرمل... ((: الطواف، حيث عرب عنه بقوله َ َّ َِ َ َ َ َّ إنام كنا؟َ ُ َ َّ َ راءينا به املرشكني ِ ِْ ِِ ُِ ْ َ ْ َ َ

ْوقد أهلَكهم اهللاَُّ ُ ََ َْ َ َ ثم قال.ْ َ ُّ يشء صنعه النبي :َُّ ٌِ َّ َ َُ َ َ ُ نحب أن نرتكهالَف ‘ْ َُّ ُ ْ َ ُْ َ ِ(()٢( . 
َّإن ((:  من إعطاء املؤلفة قلوهبم، والذي عرب عنـه بقولـهtوموقفه  ِ

ول اهللاَِّ  َرس ــ ُ ــان يتــألف ‘َ ُك َّ ََ َ َ ــذ ذليــلَ ــالم يومئ ٌُكام واإلس َِ ٍ ِ َ ُ ْ َْ َ ََ ــد أعــز ،ِ َّ وإن اهللاََّ ق َ َ ْ َ َّ ِ َ
َاإلسالم َْ َ فاذهبا فاجهدا جهدكام،ِ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ال أرعى اهللاَُّ عليُكام إن رعيتام،ََ َ َ ُْ ْ َْ َ َْ َ َِ َ(()٣( . 

ِّ عندما مل يظهر له رجحان املقصد رجحانا بيtفعمر   ِلَمـَّنا يف شأن الرً
ِّآثر البقاء عىل ظاهر اللفظ، ولكن عندما ظهر لـه ظهـورا بينـا يف شـأن املؤلفـة  ً

 . t بكرقلوهبم أعمله بكل ثقة عىل الرغم من خمالفته لرأي اخلليفة أيب 

                                 
 . ٤٠٤ ص،وقد سبق بيان ما يدل عىل ذلك وخترجيه) ١(
 . ٣٩٧ سبق خترجيه ص)٢(
 .   ٤١٤ سبق خترجيه ص)٣(
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إن الوقــائع التــي يــراد بيــان حكمهــا الــرشعي منهــا مــا هــي شــائعة 
ومعهودة؛ فتحتاج إىل بيان احلكم األصيل هلا، ومنها ما هي عارضـة وغـري 

ــودة؛ ف ــتثنائيمعه ــاج إىل حكــم اس ــوم . ٍتحت ــل العم ــصنف األول يمث وال
 عـىل تـسمية االجتهـاد األغلب من املسائل، وقد اصطلح كثري مـن العلـامء

فيه باالجتهاد املوافق لسنن القياس، كام اصـطلحوا عـىل تـسمية االجتهـاد 
 .)١(املقابل له باالستحسان

ذا كان االجتهاد املوافق لسنن القياس يتعامل مع العموم األغلب وإ
ٍمــن الوقــائع، وفــق معــامل وقواعــد مطــردة؛ فــإن االجتهــاد باالستحــسان  َ َ ِ
يتعامل مع احلاالت االستثنائية غري املعهودة، ومما ال شك فيه أنه حيتاج إىل 

ــة لالجتهــا ــة اكتــسبها املجتهــد مــن خــالل املامرســة الطويل د، ملكــة فقهي
ًوالسيام تصور الوقائع تصورا دقيقا، وتوقع املآالت املرتتبة عىل االجتهـاد   
فيها من جهة، ومن جهة أخرى يف تتبع ترصفات الشارع، ومـا تتجـه إليـه 

 .أحكامه من مقاصد كلية أو جزئية
                                 

، ٢٧، ١/١١بـدائع الـصنائع، : وهذا يكثر جدا يف كتب الفقه احلنفي، وللتمثيل لذلك انظـر) ١(
٧٨، ٧٦، ٧١، ٦٩، ٦٥، ٣٠. 



 

 

كـان يـدرب تالميـذه ) هــ١٥٠ت (ويعضد هذا أن اإلمام أبا حنيفة
عىل االسـتنباط، وكـانوا يـسابقونه يف القيـاس، أمـا عنـد االستحـسان فـال 

 .)١(يلحقه منهم أحد
َّجل العلـم ) هــ١٧٩ت (وألمهية االستحسان جعلـه اإلمـام مالـك ُـ

تـسعة أعـشار االستحـسان «: والفقه االستنباطي؛ حيث اشتهر عنـه قولـه
 .)٢(»العلم

 )٣(ًوليس املقام مناسـبا للحـديث عـن حقيقـة االستحـسان وأنواعـه
سلم أهنـم خيـصون ...  من االستحـسانوموقف بقية األئمة ِولكـن مـن امل َّ َُـ

ّاملــسائل االســتثنائية باجتهــاد خيرجهــا عــن نظائرهــا، ســواء أســموا ذلــك  ٍ
 . ًستحسانا أم الا

 بـأن ويمكن تشخيص هذا االستحسان املعمول به عند مجيع األئمة
هو التعامل مع احلاالت االستثنائية بالعـدول هبـا عـن نظائرهـا، إىل : يقال

ٍحكم آخر لدليل اقتـىض هـذا العـدول، ويكـون الـدافع هلـذا العـدول هـو 
 .ظة عىل مقاصد الرشيعةاملحاف

                                 
 .٢٥ وأصحابه للصيمري، صأخبار أيب حنيفة: انظر) ١(
حاشـية :  ـــ ؛ وانظـر بـسنده عـن اإلمـام مالـك ـــ حيـث نقلـه١٩٢/ ٦ اإلحكام البن حـزم، )٢(

 .٤٧٩/ ٣، الدسوقي
ِّوأحسب أن من أكثر من وفق يف بيان حقيقـة االستحـسان وأنواعـه بـشكل واضـح وخمتـرص ) ٣( ُ َ ِ

؛ ولنفاسة كالمه ٣٣ ــ ٢٣األستاذ مصطفى الزرقا يف كتابه االستصالح، ص: ودقيق ومقنع
 .َّأجد أن من حق القارئ عيل أن أشيد به



 

 

ومن خـالل هـذه التقدمـة نـدرك أنـه ال تعـارض ألبتـة بـني مقاصـد 
الرشيعة وداللة اللفظ الرشعي، وإنام احلال ال يعدو نقل احلكم مـن دليـل 
رشعي يناسب وقائع معينة إىل دليل رشعـي آخـر يناسـب وقـائع أخـرى؛ 

 .حتى تكون مجيع األحكام منسجمة مع مقاصد الرشيعة
قد هذا الفصل لتقرير هذه احلقيقة من جهة، ولضبط التعامل ُوقد ع

مع احلاالت االستثنائية مـن جهـة أخـرى، وذلـك ببيـان الـصور التـي قـد 
ّيتوهم أن مراعاة مقاصد الـرشيعة فيهـا جعلتهـا معارضـة لداللـة اللفـظ،  ُ
َّوإثبات أن كل صورة أثرت فيها املقاصد يف التوجيه إىل الـدليل املناسـب، 

 .مع بيان ضوابط كل صورة... م الصحيح لنفس الدليلأو الفه
ّوالصور التي قـد يتـوهم أن مراعـاة مقاصـد الـرشيعة فيهـا جعلتهـا  ُ

الـرضورة، واحلاجـة، واملـصلحة، : معارضة لداللة اللفظ مخس صور هي
ُوالعرف، والتأويل، وكل صورة من هذه الصور عقد هلا مبحـث مـستقل، 

 .سةيمثل أحد مباحث هذا الفصل اخلم
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 :تعريف الرضورة لغة: املسألة األوىل

ن مـادة ، وهـي مـشتقة مـ)١(اسـم مـن االضـطرار: الرضورة يف اللغة
ــراء »َّرض« ــضاد وال ــارس-، وال ــن ف ــال اب ــة «: -) هـــ٣٩٥ت ( كــام ق ُثالث

ْاألول خالف النفع، والثاين: أصول َّ ّاجتامع اليشء، والثالث القوة: ّ َُّ«)٢(.  
: àوالذي يعنينا من هذه األصول هـو األصـل األول، ومنـه قولـه 

}  m  l       k      j iq     p  o  n  {)ـــل «، )٣ ْأي فمـــن أجلـــئ إىل أك َ ُ َِ َ ِ ْ
ــاجلوع ــه األمــر ب يق علي رم وض ــة ومــا ح ُامليت ْ َِّ َ ِّ ــ ُ ــْ ُ ــرضر وهــو .ِ ِ وأصــله مــن ال َ ّ َ

ُالضيق ِّ«)٤(. 
ُورضه إىل كذا، واضطره«): املصباح(ومنه ما جاء يف  َّ َ ْ ُبمعنـى أجلـأه : ََّ َ َ َ
ٌّإليه وليس له منه بد ُ ُ َ ْْ ِ ِ ُوالـرضورة. ِ َ ُ ِ اسـم مـن االضـطرار:َّ َ ٌِ ِْ ُوالـرضاء نقـيض . َ َُ َّ

ِالرساء؛ وهلذا أطلقت عىل املشقة َّ َ ْْ ِ ُ ِ َّ َ«)٥( . 
ُواالضـــطرار«): القـــاموس(ومـــا جـــاء يف  ِ ِاالحتيـــاج إىل الـــيشء: ْ ُ .

ِواضطره إليه ُ َّ َ َّأحوجه وأجلأه فاضـطر : ْ َُ ْْ ُ َ َ ُالـرضة : ُ واالسـم.- ِبـضم الطـاء -َْ َّ ُّ
                                 

 .٣٨٨، ص»الرض«؛ املصباح املنري، مادة ٤/٤٨٣، »رضر«، مادة لسان العرب: انظر) ١(
 .٥٩٨، ص»ّرض «املقاييس يف اللغة، مادة )٢(
 .لبقرةمن سورة ا) ١٧٣(من اآلية رقم ) ٣(
 .٤/٤٨٤، »رضر«، مادة لسان العرب) ٤(
 .٣٨٨ص ،»رض«، مادة املصباح املنري )٥(



 

 

ُوالـــرضورة َ ِ كالـــضارورة والـــضارور والـــضاروراءُاحلاجـــة: َّ َ ُ َ َُّ َّ َِّ ُوالـــرضر. ِ َ َّ :
ُالضيق ِّ«)١(. 

ــا جــاء يف  ــضا م ــه أي ــرضورة«): املعجــم الوســيط(ًومن  ،ُاحلاجــة :ُال
َمت ما ُّكل :الرضوري] و... [ُةَّواملشق ،هلا َعَفْدَم ال ُةَّوالشد  ،ُةَاجـَاحل إليـه ُّسَ
 .)٢(»ٌّدُب ُهْنِم َليس اَم ُّوكل

هـو الـشدة : ا فاألقرب إىل املعنـى االصـطالحي للـرضورةوعىل هذ
أما تفسريها باحلاجة فسيأيت التعليـق . امللجئة التي البد منها، وال مدفع هلا

 .)٣(عليه عند تعريف احلاجة
~ ~ ~ 

 

 :ً اصطالحاتعريف الرضورة: املسألة الثانية
ل األصوليني والفقهاء للـرضورة يظهـر أن هلـم إىل استعامالنظر  عند

 :)٤(فيها عدة استعامالت
بالنظر إىل معناهـا اللغـوي الـشامل للحاجـة، واملـشقة، والـشدة  .١

 .التي البد منها

                                 
 .   ٥٥٠، ص»رض« القاموس املحيط، مادة )١(
 .»ّرض«، مادة ١/٥٣٨ ،املعجم الوسيط )٢(
 . ٦٧٩ ص)٣(
الفرق بني احلاجة والرضورة مع بعض التطبيقات املعارصة للشيخ عبـد اهللا بـن : بحث :رانظ) ٤(

 . فقد أشار إىل هذه االستعامالت ولكن بطريقة أخرى ــ  ــ١٢٤، صبيه



 

 

 .)١(وهذا االستعامل يكثر يف تعليالت الفقهاء
العارضـة التـي تلجـئ اإلنـسان بالنظر إىل كوهنا خاصـة بالـشدة  .٢

 . لفعل املحظور، بحيث ال جيد مفرا من ذلك
وهـــذا االســـتعامل يكثـــر يف مباحـــث الرخـــصة عنـــد األصـــوليني، 
ــدة ــن قاع ــد ع ــامء القواع ــديث عل ــد ح ــرضورة، وعن : واالستحــسان بال

 .  والقواعد ذات الصلة،»الرضورات تبيح املحظورات«
ًبــالنظر إىل كوهنــا مقــصودة للــشارع قــصدا أوليــا أصــليا، ســواء  .٣   ً

وهـي مـا تعـرف بـرضوريات .  أم خالفتهـاوافقت أغراض آحاد املكلفـني
 . الرشيعة وكلياهتا اخلمسة، واملقاصد األصلية

ُ الكتب التـي تعنـى باملقاصـد، ويف مباحـث وهذا االستعامل يكثر يف
 .املناسبة واالستصالح من كتب األصوليني

 .والذي يعنينا يف هذا السياق هو االستعامل الثاين
إذا علم هـذا فإنـه قـد وردت تعريفـات كثـرية للـرضورة بـالنظر إىل 

، ولكن جـل  أم املتأخريناالستعامل الثاين، سواء أكان ذلك عند املتقدمني
تعريفـات املتقـدمني كانــت تـورد عنـد الكــالم عـن االضـطرار إىل الطعــام 

 . )١(، بخالف تعريفات كثري من املعارصين)٢(والرشاب
                                 

الــرشح الكبــري : ؛ املقنــع ورشحيــه١/١٠٠العنايــة وفــتح القـدير، : اهلدايــة ورشحيهــا:  انظـر)١(
 عـىل الـرشح الكبـري ؛ حاشـية الدسـوقي١/٢٩٢، ؛ املجموع للنـووي١١/٢٣واإلنصاف، 

 .٣/٢٤؛ ١/٢٨٢للدردير،
 =؛ تفـسري النـسفي، ١٣/٣٣١؛ املغني البن قدامـة، ١/٨٢أحكام القرآن البن العريب،  : انظر) ٢(



 

 

 :ريفهاويمكن االستفادة من تعريفات املعارصين بأن يقال يف تع
هــي احلالــة الطارئــة التــي يرتتــب عــىل عــدم مراعاهتــا تفويــت أحــد 

ًمصالح اإلنسان األساسية التي ال غنى له عنها عادة ورشعا ً. 
ِّومن خالل هذا التعريف يتضح أن للـرضورة عـدة خـصائص جتيل  َُـ

 : ماهيتها، وتشري إىل أهم أحكامها؛ فمن هذه اخلصائص واألحكام
 وليست دائمة، وهـذا جيعـل تأثريهـا يف أن الرضورة حالة طارئة .١

ًمنع العمل باحلكم األصيل مؤقتا وليس دائام وبناء عىل هذا فإنه إذا زالت . ً
ُإذا زال املـانع «أنـه : الرضورة عاد احلكم األصـيل؛ إذ مـن القواعـد املقـررة

ُعـاد املمنوع َ«)٢(. 
                                 

؛ األشـــباه والنظــــائر ٣/٣١٩؛ املنثـــور، ١/١٧٥؛ زاد املـــسري البـــن اجلــــوزي، ١/٣٨٦ =
 .١/٣٤؛ درر احلكام رشح جملة األحكام، ١/٢١٣للسيوطي،

مجيـل حممـد مبـارك، . ؛ و لــِ د٦٧وهبـة الـزحييل، ص. د. ِنظرية الرضورة الرشعية لــ أ: انظر) ١(
؛ فقه الرضورة ٦٠٣، فقرة ٢/٩٩٧؛ املدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا، ٢٨ص

؛ حقيقـة الـرضورة الـرشعية لــِ ٥١، صعبد الوهاب أبو سليامن.  د. ِوتطبيقاته املعارصة لـ أ
ــزاين، ص. د يعقــوب الباحــسني، . ؛ قاعــدة املــشقة جتلــب التيــسري لــشيخنا د٢٥حممــد اجلي

 .٢/١٩٩؛ الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية للشيخ عبد اهللا اخلنني، ٤٨٢ص
ــايل، :   انظــر)٢( ــآليل يف ســلك األم ــائق ١٨، قاعــدة ١/٢٨٠ترتيــب ال ، )اخلامتــة(؛ جمــامع احلق

؛ ورشحهـا ٣١ ـــ ١/٣٠؛ رشحهـا لـسليم رسـتم، ٢٤، مـادة؛ جملة األحكام العدلية٤٤ص
؛ ورشح قواعـدها الفقهيـة للزرقـا، ٦٣ ـــ ١/٦١؛ ورشحهـا لألتـايس، ١/٣٥لعيل حيـدر، 

 العــام، ؛ املــدخل الفقهــي٢٢، قاعــدة ٥٧ِّ؛ قواعــد الفقــه للمجــددي، ص١٩٤ ــــ ١٩١ص
ـــرة ١/٣٠٩ ـــرة٢/١٠١٢، و١٤٣، فق ـــدوي، ٦٢٦، فق ـــدكتور الن ـــة لل ـــد الفقهي ؛ القواع
 . ١/٣١٦؛ موسوعة القواعد الفقهية، ٣٩٠ص

 = :وألمهية القاعدة ورد التعليل هبا يف كثري من كتب الفقه؛ منها



 

 

ًأن بينها وبني احلكم األصيل تقـابال عـىل سـبيل التامنـع؛ فإمـا أن  .٢
ــة اضــطرارية، أو  يبقــى احلكــم األصــيل، ويفــوت مــا طــرأ عليــه مــن حال

 . العكس
ــصد  .٣ ــيض؛ فاملق ــانع واملقت ــارض امل ــاب تع ــن ب ــل م ــذا التقاب وه

الرشعي املتمثل يف مراعاة الرضورة يمثل املانع، وداللة اللفظ التـي تثبـت 
ــيض، وممــا هــو مقــرراحلكــ ــل املقت ــه : م األصــيل متث ــانع «أن ُإذا تعــارض امل

ُيقدم املانع: ِواملقتيض َّ ُ«)١(. 
أهنا متثل أعىل درجات احلرج، والشدة امللجئـة التـي البـد منهـا،  .٤

 وحكـم الـرشع، إذ يرتتـب عـىل جتاهلهـا يف وال مدفع هلا يف مقتىض العـادة
وهـي الـدين والـنفس الغالب تفويت ألحد مصالح اإلنـسان الـرضورية، 

 .والنسل والعقل واملال
~ ~ ~ 

                                 
؛ املبـــدع، ١١/٢٨؛ املغنــي، ٢٠٨، ٢٠٣، ٣/١٣٦؛ بــدائع الـــصنائع، ١٢/٨٧املبــسوط،  =

؛ تكملة البحر الرائـق، ٢٥٦، ٢٢٤، ١٦٦، ٢/١٦٢، ١/٤١١رشح الغرر، ؛ الدرر ٣/٨٧
 .١/٤٨١، ؛ حاشية الدسوقي٨/٨٥

؛ األشـباه والنظــائر ٢٦٨ ــــ ١/٢٦٧؛ األشـباه والنظــائر للـسيوطي، ١/٣٤٨املنثــور، :  انظـر)١(
ترتيـب الـآليل يف ؛ ٣٥٧ ـــ ١/٣٥٥غمـز عيـون البـصائر، : ؛ ورشحـه١٤٤البن نجيم، ص

؛ جملـة ١٥٦األقامر املضيئة، ص: الفرائد البهية ورشحها١٢، قاعدة ١/٢٧٧سلك األمايل، 
ــة ــادة األحكــام العدلي ــسليم رســتم، ٤٦، م ــة ل ـــ ١/٣٨؛ رشح املجل ــدر، ٣٩ ـ ؛ ولعــيل حي

؛ ٢٥١ ـــ ٢٤٣واعدها الفقهيـة للزرقـا، ص؛ ورشح ق١٠٧ ــ ١/١٠٣؛ ولألتـايس، ١/٤٧
؛ موسـوعة ٢١٢ ـــ ٢٠٩؛ الـوجيز، ص٥٩٥، فقـرة ٩٨٧ ــ ٢/٩٨٦املدخل الفقهي العام، 

 .٤٢٣ ــ ١/٤٢١القـواعد الفـقهية، 



 

 





مراعاة ما يطـرأ عـىل اإلنـسان مـن األمـور التـي تـؤثر عـىل مـصاحله 

ٌّ مما ال شـك فيـه أنـه مقـصد رشعـي -ىل فعل املحظور الرضورية وتلجئه إ ٌ
 :قطعي؛ لتوافر األدلة القطعية التي تثبته، ومن ذلك
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 . من سورة البقرة) ١٧٣(اآلية رقم ) ١(
 . من سورة املائدة) ٣( اآلية رقم )٢(
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خلمـس تــدل رصاحـة عــىل أن مـن مقاصــد الــرشيعة فهـذه اآليــات ا
مراعاة احلاالت االضطرارية، بحيـث تبـيح للعبـد فعـل املحظـور، وترفـع 
عنه اإلثم؛ فقد بدأت هذه اآليات بجملة من املحرمات، ثم استثنت منهـا 

 بأنـه غفـور à أغلب هذه اآليات بوصـف اهللا  ختمتحال الرضورة، كام
ود الـــشارع يف مراعـــاة احلـــاالت رحـــيم، ويف هـــذا تنبيـــه عـــىل أن مقـــص

االضطرارية يرجع إىل مقصد أعم، وهو الرمحة بعباده، واملغفرة هلم، ورفع 
 .احلرج عنهم
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 .من سورة األنعام) ١٤٥(اآلية رقم ) ١(
 . من سورة األنعام) ١١٩(من اآلية رقم ) ٢(
 . من سورة النحل) ١١٥(آية رقم ) ٣(
 .من سورة النحل) ١٠٦(آية رقم ) ٤(



 

 

ان لـو اضـطر اإلنـس: فهذه اآليـة اسـتثنت مـن املؤاخـذة عـىل الكفـر
ويف هذا داللـة عـىل . للنطق بالكفر وأجلئ إىل ذلك مع بقاء اإليامن يف قلبه

 .ٌأن مراعاة حالة االضطرار واإلكراه امللجئ مقصد رشعي
َال ((: ‘قولـه : ومما يثبـت مقـصد مراعـاة الـرضورة مـن الـسنة .٧

َرضر وال رضار ََ َِ َ َ َ(()١(. 
ــرضر، ويــدخل يف ذلــك  فهــذا احلــديث بعمومــه يــدل عــىل منــع ال

 .ٍ ملا يف عدم مراعاهتا من رضر بالغ عىل العبد؛الرضورة الطارئة
ــه  .٨ ــا ((: ‘وقول ــسيان، وم ــأ، والن ــي اخلط َإن اهللاََّ وضــع عــن أمت ْ ََّ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َِّّ َ ِ ُ َ َ ِ

ِاستْكرهوا عليه ْ َ َ ُ ِ ُ ْ(()٢(. 

                                 
 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة !خطأسبق خترجيه، ص) ١(
؛ ٢٠٤٥، ح ١/٦٥٩ أخرجه ابن ماجه بلفظه، كتاب الطالق، باب طـالق املكـره والنـايس، )٢(

؛ وابـن حبـان بنحـوه، ٣/٩٥عاين اآلثار بنحوه، بـاب طـالق املكـره، والطحاوي يف رشح م
؛ والبيهقي بنحوه، كتاب اخللع والطـالق، بـاب مـا ٧٢١٩، ح ١٦/٢٠٢باب فضل األمة، 

؛ ٧٦٥، ح ٢/٥٢؛ والطبــراين يف املعجـم الـصغـري بنحـوه، ٧/٣٥٦جاء يف طـالق املكـره، 
، ح ١١/١٣٣ذلك يف الكبـري، ؛ و بنحـوه كـ٨٢٧٣، ح٨/١٦١ًوبنحوه أيضا يف األوسـط، 

؛ واحلـاكم بنحـوه، كتـاب الطـالق، ٤/١٧٠؛ والدارقطني بنحوه، كتـاب النـذور، ١١٢٧٤
 .ù سمجيعهم من حديث ابن عبا. ٢/١٩٨

 .ووافقه الذهبي» عىل رشط الشيخني«: ، وقال٢/١٩٨ يف املستدرك، وقد صححه احلاكم
 الطالب بمعرفة أحاديث خمتـرص ابـن  عن إسناد ابن ماجه؛  فقال يف حتفةوقد تكلم ابن كثري

 .»إسناده جيد«:  ــ٢٧١، ــ ص باحلاج
 مـن سـلم إن صـحيح إسـناد هـذا«:  ـــ٢/١٣٠يف مصباح الزجاجة ــ  يالبوصري قال عنهو

 = . »منقطع أنه والظاهر االنقطاع



 

 

فهذا احلديث يدل عىل رفع اإلثم عن املستكره؛ ويف هذا داللـة عـىل 
 .ٌاإلكراه امللجئ مقصد رشعيأن مراعاة حالة االضطرار و

ِّعـن أيب واقـد الليثــيمـا جـاء  .٩ ِ ٍ ِْ َ َّْ ِ َ َ t ُقـال قلـت ْ ُ َ ول اهللاَِّ:َ َ يـا رس ُـ َ َّ إنــا ،َ ِ
ٌبأرض تصيبنا هبا خممصة َ َُ َ ْْ َ ِ َِ ِ ُ ٍ ِ فام حيل لنا من امليتة؛َ ِ َِ ْ َْْ َ ُّ ََ َ َ قال؟َ ْإذا مل((: َ َ َ ْ تصطبحوا ومل ِ َ ََ ُ ِْ َ

ْتغتبقوا ومل حتتفئوا بق َ َُ َُ ِْ َ َ ََ ْ ِ َ فشأنُكم هباًالْ ِْ ُ ْ َ َ(()١(. 
فهذا احلديث يدل عىل إباحة أكل امليتة حال الرضورة، إذا مل جيـد مـا 
ُيــسد رمقــه مــن رشاب يف الــصباح أو املــساء، أو بقــال يقتلــع مــن األرض 

 .)٢(ُويؤكل، ونحو ذلك
                                 

 . »صحيح«:  ــ٨٢، ح ١/١٢٣ يف اإلرواء ــ وقال األلباين =
رفـع عـن أمتـي اخلطـأ والنـسيان ومـا : (قد اشتهر يف كتب الفقه واألصول وغريمهـا بلفـظو

 .مل يرد هبذا اللفظ يف كتب احلديث املسندةولكنه ). استكرهوا عليه
 :وللتوسع يف الكالم عن احلديث انظر

؛ ٦/٢٥٠؛ جممـع الزوائـد، ٢/٦٤؛ نـصب الرايـة، ١٢٩٦، ح ٤/١١٥، علل ابن أيب حاتم
؛ ٤٥٠، ١/٢٨١؛ تلخــيص احلبـــري، ٢١٨، ح ١/١٧٥؛ الدرايــة، ٥/١٩١فــتح البــاري، 

كـشف اخلفـاء ؛ ٢٧٣، صاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عـىل األلـسنة
 .١٣٩٣، ح١/٥٢٢، ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس

؛ والبيهقي بنحـوه، ٢١٩٠١، ح ٢٣٢، و٢١٨٩٨، ح ٣٦/٢٢٧ أمحد بلفظه، أخرجه اإلمام) ١(
؛ والطـرباين يف املعجـم الكبـري ٩/٣٥٦كتاب الضحايا، باب مـا حيـل مـن امليتـة بالـرضورة، 

 .٧١٥٦ ح ،٤/١٣٩؛ واحلاكم بنحوه، ٣٣١٦، ٣٣١٥، ح ٣/٢٨٤بنحوه، 
 . » هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه «: عقب ذكره للحديثقال احلاكم

  رواه أمحـد بإسـنادين، رجـال أحـدمها رجـال «:  ــ٤/١٦٥يف جممع الزوائد ــ  يقال اهليثمو
ي عـن  قـال اهليثمـ كـام. » واقـدمل يسمع حسان بن عطية من أيب:  قاليالصحيح، إال أن املز

 . » رجاله ثقات«:  ــ٥/٥٠سند الطرباين ــ 
 .١٠/٢٧٢نيل األوطار، : نظرا) ٢(



 

 

ــي .١٠ ــتقراء القطع ــك االس ــدل عــىل ذل ــا ي ــصوص . ومم ــع ن فبتتب
مبنيـة عـىل حتقيـق مـصالح : ها وأحكامهـا يتـضح أهنـا مجيعـاالرشيعة وعلل

وممـا ال شـك ... العباد، ورفع احلرج عنهم، والتيسري والتخفيـف علـيهم،
مراعـاة رضوريـاهتم اخلمـس، ومـا ال تـستقيم : فيه أن يف مقدمة ذلك كلـه
 .حياة الدنيا واآلخرة إال به

 
~ ~ ~ 

 
 
 



 

 





 أقوى صور تأثري املقصد الـرشعي يف تـرك العمـل بداللـة اللفـظ إن
أن يكون هذا املقصد متمثال يف مراعاة الرضورة؛ ألن الـرضورة : الرشعي

وهــذا يــستدعي . )١(إذا حتققــت ضــوابطها ال يستعــيص عليهــا أي حمظــور
توخي أعـىل درجـات احليطـة واحلـذر عنـد احلكـم بموجبهـا؛ وذلـك مـن 

وألمهيــة هــذه الــضوابط صــاغ . د هــذه الــضوابطخــالل التــدقيق يف وجــو
 :ً كثريا منها عىل شكل قواعد كلية حمكمة؛ منهاالعلامء
 .)٢(»الرخص ال تناط بالشك« .١
 .)٣(»التكليف بحسب الوسع« .٢

                                 
 اإلمجـاع عـىل أهنـا تعـم سـائر املحرمـات، فـانظر املغنـي البـن قدامـة،  وقد حكـى ابـن قدامـة)١(

. وقـد بحــث د. ١٧٧ ـــ ١٤٧؛ نظريـة الـرضورة الـرشعية لــِ د مجيـل مبـارك، ص١٣/٣٣٠
ــذه ــارك ه ــل مب ـــ يف ص مجي ــرر ـ ــاء١٥٩ املــسألة باستفاضــة، وق ـــ أن الفقه ــصوا عــىل أن ـ  ن

 .املحرمات تباح بالرضورة يف اجلملة
ولكن عند التدقيق يف بعض األقوال التفصيلية التي متنع ذلك يف بعض املحرمـات كـإتالف 

 يتحقق فيها قيد من قيود إعامل الـرضورة، وهـو كـون يلحظ أنه مل... ٍمعصوم أو تداو بخمر
وعـىل هـذا إذا حتققـت الـضوابط عمـت سـائر . مفسدة الرضورة أعظم من مفسدة املحظور

 .  املحرمات
؛ ١/٣١٦؛ األشــباه والنظــائر للــسيوطي، ١/١٣٥، األشــباه والنظــائر البــن الــسبكي:  انظــر)٢(

 .٢/٢١٤ة، الفوائد اجلني
ــيخ اإلســالم:  انظــر)٣( ــاوى ش ــةجممــوع فت ــن تيمي  =؛ رشح ٢٤/١٨٥، ٢١/٦٣٤، ٣/٣١٨،  اب



 

 

 .)١(»ُما ال يستطاع االمتناع عنه فهو عفو« .٣
 .)٢(»إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق« .٤
 .)٣(»امليسور ال يسقط باملعسور« .٥
 .)٤(»الرضر يدفع بقدر اإلمكان« .٦

                                 
، ١/٨٨؛ الربهان للجـويني، ٢/٣٩٢؛ العدة أليب يعىل، ٦٥٢الطحاوية البن أيب العز، ص =

؛ التحرير ١٤٣؛ تنقيح الفصول، ص١/٢٣٤؛ روضة الناظر، ١/٨٦ املستصفى، ؛٢٧فقرة 
ـــواتح : ؛ مـــسلم الثبـــوت ورشحـــه١/٤٨٥؛ رشح الكوكـــب املنـــري،٢/١٣٧وتيـــسريه،  ف

ـــايل، ١/١٢٣الرمحـــوت،  ـــآليل يف ســـلك األم ـــب ال ؛ القواعـــد ٨٥؛ قاعـــدة ١/٥٤٦ترتي
؛ موسـوعة القواعـد ٢٥٤ يف كتايب الطهـارة والـصالة، صوالضوابط الفقهية عند ابن تيمية

 . ٤/٤٥٩الفقهية، 
؛ القواعـــد والـــضوابط املستخلـــصة مـــن ١١/٢٢٤، ١/٤٦املبـــسوط للرسخـــيس، :  انظـــر)١(

 . ٤٥٦التحرير، ص
األشـباه والنظـائر ؛ ١/٤٨، ؛ األشـباه والنظـائر البـن الـسبكي١٢٣، ١/١٢٠املنثـور،:  انظر)٢(

؛ ورشحهـا ١٨، مـادة ؛ جملة األحكـام العدليـة١٠٥؛ والبن نجيم، ص١/٢٠٨للسيوطي، 
، فقرة ٢/٩٩٤؛ املدخل الفقهي العام، ١٦٣؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص١/٥١لألتايس، 

 .١/٣٢١حممد البورنو، . مها لـِ د؛ موسوعة القواعد الفقهية كال١٧١؛ الوجيز، ص٥٩٩
؛ ٣/١٩٨؛ املنثـور، ٢/١٩؛ قواعد األحكام يف مصالح األنام، ٤٦٩غياث األمم، ص:  انظر)٣(

؛ األشـباه والنظـائر ٢/٤٨؛ القواعـد للحـصني، ١/١٥٥، األشباه والنظـائر البـن الـسبكي
فقه املمكـن عـىل ضـوء قاعـدة ؛ ٩٧٣ ؛١/٣٦١؛ رشح الكوكب املنري، ١/٣٤٦للسيوطي، 

 ؛ قاعدة امليسور ال يسقط باملعسور ناجي إبراهيم السويد.  لـِ د"امليسور ال يسقط باملعسور"
 . عبد اهللا اهلاديبنت يامن إل

، ١٠٤، ٦/١٠٣العنايـة وفـتح القـدير، : هـاي؛ اهلدايـة ورشح٢/١٣٧بدائع الصنائع، :   انظر)٤(
ترتيــب الـآليل يف ســلك ؛ ٤٤٧، ٢/١٩٢ّ؛ الـدرر رشح الغـرر، ١٧١، ١٧٠، ٧/٤٧، ٣٧٣

 =، ؛ جملـة األحكـام العدليـة٤٥، ص)اخلامتـة(جمامع احلقائق ؛ ١٥٨، قاعدة ٢/٨١٠األمايل، 



 

 

 .)١(»الرضورة تقدر بقدرها« .٧
ُذا تعارض املانع واملقتيض يقدم املانعإ« .٨ َّ َُ ُِ ْ ُ«. 
ُإذا زال املانع عـاد املمنوع« .٩ َ ُ«. 
 .)٢(»ما جاز لعذر بطل بزواله« .١٠

                                 
؛ ورشح ١/٧١؛ ولألتـايس، ١/٣٧؛ ولعيل حيـدر،١/٣٢؛ رشحها لسليم رستم، ٣١مادة  =

؛ املدخل الفقهـي ١٦٨، قاعدة ٨٨ّ؛ قواعد الفقه للمجددي، ص٢٠٧قواعدها للزرقا، ص
صالح .د.القواعد الفقهية الكربى لشيخنا أ ؛١٩٨؛ الوجيز، ص٥٨٧، فقرة٢/٩٨١العام، 

ــايب ال٥٠٨الــسدالن، ص ــة يف ب ــادات واملعــامالت لــشيخنا د؛ القواعــد الفقهي ــد اهللا .عب عب
 .٥٠٥العيسى، ص

ــــشف األرسار للبخــــاري، :    انظــــر)١( ــــسوط، ٣/٢٦٤، ٢/٤١ك ، ٢/١٢٧،  ١/١٧٩؛ املب
ــــصنائع، ٣٠/٢٨، ٢٥/٤٣، ٢٤/٢٩، ١١/٧٢، ٧/١٤٧، ٥/١٠، ٣/١١٧ ــــدائع ال ؛ ب
َّما أحـل«:  ــ ولفظه٢/١٤١؛ قواعد األحكام للعز بن عبد السالم، ٧/١٢٤، ٥/١٢٤ ِ  إال ُ
 ـــ؛ جممـوع فتـاوى »لرضورة أو حاجة يقدر بقـدرها، ويـزول بزواهلـا)! ] إال(هكذا بزيادة [

؛ األشــباه ٣/١٣٨، ٢/٣٢٠؛ الـمنـــثور للزركــيش، ٢١/٤٣٥، شـــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
األقـامر : ؛ الفرائـد البهيـة ورشحاهـا١٠٧؛ والبـن نجـيم، ص١/٢١٢ئر للسيوطي، والنظا

؛ ترتيـب الـآليل يف ١/٢٧١الفوائد اجلنيـة، : ؛ واملواهب السنية وحاشيتها١١٩املضيئة، ص
؛ جملة األحكام ٤٦، ٤٥، ص)اخلاتـمة(؛ جمامع احلقائق ٩٧، قاعدة ١/٥٨٦سلك األمايل، 

ــة ــادة العدلي ــسليم رســتم، ٢٢، م ــا ل ــدر، ١/٣٠؛ رشحه ــيل حي ــايس، ١/٣٤؛ ولع ؛ ولألت
؛ رسالة يف القواعد الفقهية للشيخ عبـد الـرمحن ١٨٧؛ وشـرح قواعدها للـزرقا؛ ص١/٥٦

ــسعدي ــت ٢٥، صال ــدخل الفقهــي ا١٧، البي ــام، ؛ امل ــرة ٢/٩٩٦لع ؛ القواعــد ٦٠١، فق
؛ القواعد والضوابط ٣٠٨، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢١٣، ١٥٣، ١٠٢الفقهية للدكتور عيل الندوي، 

ـــة، ١٨٠؛ الـــوجيز، ص٤٨٥املستخلـــصة مـــن التحريـــر، ص ؛ موســـوعة القواعـــد الفقهي
؛ املـــدخل إىل ٢١٠، ١٩٧، ١٦١الروكـــي، ص. ؛ قواعـــد الفقـــه اإلســـالمي لــــِ د٤/٥٤٣

 .١٠٤ة للدكتور احلريري، صالقواعد الفقهي
 =؛ الفرائــد البهيــة ١٠٨؛ والبــن نجــيم، ص١/٢١٤األشــباه والنظــائر للــسيوطي، :  انظــر)٢(



 

 

 .»الرضورات تبيح املحظورات برشط عدم نقصاهنا عنها« .١١
 .)١(»الرضر األشد يزال باألخف« .١٢
ــام رضرا بارتكــاب « .١٣ ــي أعظمه ــسدتان روع ــت مف ًإذا تعارض ُ

 .»أخفهام
 .)٢(»خيتار أهون الرشين« .١٤

                                 
الفوائـــد اجلنيـــة، : ؛ واملواهـــب الـــسنية وحاشـــيتها١٢١األقـــامر املـــضيئة، ص: ورشحيهـــا =

ــة١/٢٧٧ ــا، ص٢٣ ، مــادة؛ جملــة األحكــام العدلي ــة للزرق ـــ ١٨٩؛ رشح القواعــد الفقهي  ـ
 .٦٢٧، فقرة ٢/١٠١٣؛ املدخل الفقهي العام، ١٩٠

أن  هذه تؤدي عكس معنى تلك؛ إذ إن تلـك : والفرق بني هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها
ُأفادت حكم ما امتنـع لـسبب، ثم زال هذا السبب الـمــانع، وهـذه ...) وهي إذا زال املانع( ُ
انظر الفرق . أفادت حكم ما جاز بسبب، ثم زال هذا السبب املجيز...) ما جاز لعذروهي (
 .٣٩٠؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي، ص١٩١رشح القواعد الفقهية للزرقا، ص: يف

؛ األشـباه والنظـائر البـن نجـيم، ١٠٧، قاعـدة ١٣٤إيضاح املسالك للونرشيـيس، ص:  انظر)١(
ـــتخب ١٠٩ص ـــج الـمن ــه للمنجــور، ص؛ الـمنه ـــ ٥٠١ورشح ــاز الواضــح ٥٠٧ ـ ؛ املج

؛ رشحهـا لـسليم ٢٧، مادة ؛ جملة األحكام العدلية٢٠٧ ــ ٢٠٣الدليل املاهر، ص: ورشحه
ــدر، ١/٣١رســتم،  ـــ؛ ولعــيل حي ــايس، ١/٣٦  ـ ــا، ١/٦٨؛ ولآلت ؛ ورشح قواعــدها للزرق

؛ القواعـد الفقهيـة للـدكتور ٥٩٠، فقـرة ٩٨٤ ـــ ٢/٩٨٣هي العام، ؛ املدخل الفق١٩٩ص
ـــدوي، ص ـــ ٣١٣عــيل الن ـــ ٣٨٨، ٣١٧ ـ ــشيخـنا أ٣٩٠ ـ ــة ل ــد الفقهي صــالح . د.؛ القواع

؛ مـوســوعة القـواعـــد الـفـقهـيـــة، ٢٠٥ ــــ ٢٠٣؛ الـوجيز، ص٥٣٣ ـ ٥٢٧الـسـدالن، ص
 .٢٦٩ ــ ٣/٢٦٨، ٢٣١ ــ ١/٢٢٩

،  ابـــن تيميـــة شـــيخ اإلســـالم جممـــوع فتـــاوى؛٢/٥١٦، رسخـــيس للرشح الـــسري:   انظـــر)٢(
ــآليل يف ســلك األمــايل، ٢٨/١٢٩، ٣٤٣، ٢٣/١٨٢ جملــة األحكــام ؛ ١/٢١٠؛ ترتيــب ال

ألتـايس، ول؛ ١/٣٧، ولعـيل حيـدر؛ ١/٣٢ لـسليم رسـتم، :ورشوحهـا؛ ٢٩، مادة العدلية
 =، ٢/٩٨٤؛ املـدخل الفقهـي العـام، ٢٠٣؛ رشح القواعد الفقهية ألمحـد الزرقـا، ص١/٧٠



 

 

 .» رضر عاميتحمل الرضر اخلاص لدفع« .١٥
 .)١(»درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح« .١٦
 .)٢(»االضطرار ال يبطل حق الغري« .١٧

                                 
؛ القواعــد ١/٢٣٠ً؛ موســوعة القواعــد الفقهيــة لــه أيــضا، ٢٠٣؛ الـــوجيز، ص٥٩١فقــرة  =

  .٥٢٧الن، صصالح السد. د.الفقهية الكربى لشيخنا أ
؛ ٢٠١، قاعـدة ٢/٤٤٣َّ؛ القواعد للمقري، ١/١٠٥، األشباه والنظائر البن السبكي:   انظر)١(

ــه١١٣؛ والبــن نجــيم، ص١/٢١٧األشــباه والنظــائر للــسيوطي،  رشح : ؛ املــنهج ورشحي
 إيــضاح ؛١٣٧؛ واملــنهج إىل املــنهج البــن أمحــد زيــدان، ص٧٢٦املــنهج للمنجــور، ص

ــضيئة، ص: هــاي؛ الفرائــد ورشح٣٧، قاعــدة ٨٢املــسالك، ص ؛ واملواهــب ١٢٣األقــامر امل
؛ ٢/٩٩؛ كشاف القناع، ١/٣٩ مغني املحتاج، ؛١/٢٨٢الفوائد اجلنية، : السنية وحاشيتها

؛ ٤٥، ص)اخلامتـة(جمـامع احلقـائق ؛ ١٢٢، قاعـدة ٢/٦٩١ترتيب الآليل يف سلك األمـايل، 
؛ ٣٠، مـادة جملة األحكام العدليـة؛ ٥١٢، ٢/٥١١ّرد املحتار  ؛٤/٢٩٨، حاشية الدسوقي

؛ ورشح قواعـدها ١/٧٠؛ ولألتايس، ١/٣٧؛ ولعيل حيدر، ١/٣٢رشحها لسليم رسـتم، 
؛ القواعـــد والـــضوابط ٥٩٤قـــرة ، ف٢/٩٨٥؛ املـــدخل الفقهـــي العــام، ٢٠٥للزرقــا، ص

 .٢٠٧؛ القواعد الفقهية للدكتور عيل الندوي، ص٤٨٧املستخصلة من التحرير، ص
، فقـرة ٥/٢١١، و١٥٤٧، فقـرة ٣/٤٠٤َّ تـأليف اجلـصاص، خمترص اختالف العلـامء:   انظر)٢(

؛ تقريـر القواعـد البـن ١/١٩٧؛ هتـذيب الفـروق، ١/١٩٥؛ أنوار الربوق للقرايف، ٢٣٠٨
؛ جمـامع ٣٢، قاعـدة ١/٣٤٥؛ ترتيب الآليل يف سلك األمـايل، ٢٦، قاعدة ١/٢٠٦رجب، 
؛ رشحهـا لـسليـم رسـتم، ٣٣، مـادة ؛ جملة األحكام العدلية٤٥ ــ ٤٤، ص)اخلامتة(احلقائق 

؛ ورشح قواعـدها للزرقـا، ٧٧ ـــ ١/٧٦؛ ولألتــايس، ٣٩ ـــ ١/٣٨حيـدر، ؛ ولعيل ١/٣٣
ـــ ٢١٣ص ــام، ٢١٤ ـ ــدخل الفقهــي الع ـــ ٢/٩٩٦؛ امل ــرة ٩٩٧ ـ ــب ٦٠٢، فق ــشقة جتل ؛ امل

؛ ١٠٢؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي، ص٣٩٣ ــ ٣٨٩التيسري، للدكتور اليوسف، ص
؛ موسـوعة القواعـد ١٨٦ـ  ــ١٨٥؛ الـوجيز، ص١٣٤القواعد والضوابط املستخلـصة، ص

 .؛ الفعل الضار والضامن فيه لألستاذ مصطفى الزرقا٢/٢٠٨الفقهية، 



 

 

ــوع اســتقالل؛ مــن جهــة  ــسابقة هلــا ن وكــل قاعــدة مــن القواعــد ال
ــا، وتطبيقاهتــا ــرضورة، وأدلته ــضوابط ال ــدى صــلتها ب ــا، وم ، ...حقيقته

 :ولكنها عىل تنوعها تعود إىل أربعة ضوابط رئيسة، وبياهنا
، )١( بمعناهـــا الـــرشعيوجـــود حقيقـــة الـــرضورة : الـــضابط األول
 .)٢(و توقع حصوهلا فيام يغلب عىل الظنوحصوهلا يف الواقع، أ

أن من بـني خصائـصها : )٣(مر بنا عند التعليق عىل تعريف الرضورة
أهنا متثل أعىل درجات احلرج، والشدة امللجئة التي البد : التي جتيل ماهيتها

منها، وال مدفع هلا يف مقتىض العادة وحكم الرشع، إذ يرتتب عىل جتاهلهـا 
ــت إلحــد ــرضورية، يف الغالــب تفوي وهــي الــدين ى مــصالح اإلنــسان ال

  .والنفس والنسل والعقل واملال
ــة  ــسة التــي جتــيل حقيق ــة الرئي ــذه اخلاصــية هــي العالمــة الفارق وه

ًوألمهيــة هــذه اخلاصــية فهــي ذاهتــا متثــل ضــابطا مــن ضــوابط . الــرضورة
                                 

؛ فقه ٣٠٥مجيل حممد مبارك، ص. نظرية الرضورة الرشعية لـِ د:   انظر يف إثبات هذا الضابط)١(
؛ الفتـوى يف الـرشيعة ٦٤عبد الوهاب أبو سليامن، ص.  د. ِالرضورة وتطبيقاته املعارصة لـ أ

 .٢/٢٠١إلسالمية للشيخ عبد اهللا اخلنني، ا
؛ الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية للشيخ عبـد ٦٤فقه الرضورة وتطبيقاته املعارصة، ص:   انظر)٢(

مجيـل . ؛ ولــِ د٦٩وهبة الـزحييل، ص. د. ِ؛ نظرية الرضورة الرشعية لـ أ٢/٢٠١اهللا اخلنني، 
؛ ولــِ ٤٨٧يعقوب الباحـسني، ص. ؛ قاعدة املشقة جتلب التيسري لشيخنا د٣١٢مبارك، ص

؛ الــرخص ٣٠٦مــصطفى خمــدوم، ص. ؛ قواعــد الوســائل لـــِ د٣٨٣صــالح اليوســف، . د
 .١١٨ كامل، صعمر.  ؛ ولـِ د١١٦الرشعية ألسامة الصاليب، ص

 . ٦٧٩ ص)٣(



 

 

ـــرضورة ـــت إلحـــدى . ال إذ البـــد أن يرتتـــب عـــىل عـــدم مراعاهتـــا تفوي
بد أن يكون هـذا واقعـا بالفعـل، أو يغلـب عـىل الرضوريات اخلمس، وال

 .الظن وقوعه
ِّعـن أيب واقـد الليثـيمـا جـاء : ومما يدل عىل هذا الـضابط ِ ٍ ِْ َ َّْ ِ َ َ t َقـال َ: 

ُقلت ْ َ يا رسول اهللاَِّ:ُ ُ َ ٌ إنا بأرض تصيبنا هبا خممـصة،َ َ َُ َ ْْ َ ِ َِ ِ ُ ٍَّ َ َ فـام؛ِ ِ حيـل لنـا مـن امليتـةَ ِ َِ ْ َْْ َ َُّ  ؟َ
َقال ُإذا مل تصطبحوا((: َ ِْ َ َ ََ ْ ُ ومل تغتبقوا،ِ َِ َ َْ ْ ْ ومل حتتفئوا بق،َ ََ َُ ِْ َ َ َ فشأنُكم هبا:ًالْ ِْ ُ ْ َ َ(()١(. 

فهذا احلديث يدل عىل أن إباحة أكل امليتة حال الـرضورة مـرشوطة 
بالتحقق من وجود الرضورة؛ كـأن يمـر عليـه يـوم كامـل مـن الـصباح إىل 

 .قه من طعام أو رشاباملساء، ال جيد فيه ما يسد رم
 :ويشهد هلذا الضابط عدد من القواعد؛ منها

 .»ُالرخص ال تناط بالشك« .١
 .)٢(»عربة للتوهم ال« .٢

ا الـضابط؛ واخلطأ يف تقدير الرضورة حيصل يف الغالب بـانخرام هـذ
ِّألن النفس بطبيعتها كثريا ما تركن إىل الدعة واخلمول، فتهول مـن الـيشء  ُ ً

                                 
 .٦٧٩ ص، سبق خترجيه)١(
؛ ولعــيل حيـــدر، ١/٥٠؛ رشحهــا لــسليم رســتم، ٧٤جملــة األحكــام العدلـــية، مــادة :  انظــر)٢(

ّ؛ قواعد الفقه للمجـددي، ٣٦٣؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص١/٢٠٩؛ ولـألتايس، ١/٦٥
ــام، ٢٥٤، قاعــدة ١٠٧ص ــدخل الفقهــي الع ــرة ٢/٩٧٥؛ امل ــة ٥٨٢، فق ؛ القواعــد الفقهي
، الروكـي. لــِ دقواعد الفقه اإلسالمي ؛ ١٤٦؛ الوجيز، ص٤١٦تور عيل الندوي، صللدك
؛ املـدخل إىل ١٩١صـالح الـسدالن، ص. د.؛ القواعد الفقهيـة الكـربى لـشيخنا أ١٩٥ ص

 .٨٧القواعد الفقهية للدكتور احلريري، ص



 

 

الذي فيه نوع مشقة، وتوهم صاحبها بأنه قـد بلـغ أعـىل درجـات املـشقة، 
وصار رضورة ملجئة؛ ليحصل به التخفيف، ويرتفع به املحظـور، ولكـن 

 !تحقيق يتضح أن هذا وهم ال حقيقةعند ال
 :قرآن الكريم نامذج للرضورة الومهيةوقد حكى لنا ال

à :}   W  V  U  T      S  R  Q  Pقوله : من أمثلتها
 \  [  Z  YX   i  hg  f  e  d  c  b  a  `   _^  ] 

n  m  lk   j...{)١(. 
ُفتربيــــرهم لظلمهــــم ألنفــــسهم، وتبعيــــتهم للمــــرشكني؛ بــــأهنم 

...: ممستضعفون مضطرون لذلك، وال يـستطيعون اخلـالص مـن قهـره
ٌّعذر غري مقبول؛ ألن هذا االضطرار ومهي ال حقيقي؛ إذ يملكون اهلجرة  ٌّ ٌ

 إىل أماكن كثرية يف أرض اهللا الواسـعة، بحيـث يظهـرون من ديار املرشكني
 . فيها دينهم، ويزاولون عبادهتم دون تضييق

يف العـرص احلـارض يـرتك النـاس فيهـا ومن هذا القبيل صـور كثـرية 
العمل بالنصوص الـرصحية؛ بـدعوى الـرضورة، ولكـن إذا عرضـت عـىل 

ٌتبني أن هذا وهم ال حقيقة؛ ومن ذلك: هذا الضابط ْ َ: 
، كتناول القات )٢(تناول بعض األمور املحرمة بدعوى الرضورة .١

قـرار أو الدخان مثال، وتربير ذلك بأن اجلسم ال يستطيع مقاومتها، مع اإل

                                 
 .   من سورة النساء) ٩٧( آية رقم )١(
 . ٣١٥مجيل حممد مبارك، ص. رضورة الرشعية لـِ دنظرية ال:  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(



 

 

 .بحرمتها يف األصل، وبأرضارها الصحية واملالية
فهذه دعوى ساقطة؛ ألن اإلنسان يملك مقاومتها يف الواقع، كام لو 
ًكان صائام، أو مسافرا بالطائرة مسافة طويلة؛ أو ال يملك ثمنهـا، أو جيـده 

 ...ولكن ال جيد من يبيعها له
 وأنـه ال ،)١(التعامل بالربا؛ بـدعوى أنـه مـن رضوريـات العـرص .٢

وهذه دعوى واهية أيضا؛ ألن النـصوص رصحيـة يف حمـق ! اقتصاد بال ربا
 ؛ فكيـف ال يقـوم االقتـصاد إال عـىل ‘ ورسـوله àالربا، وأنه حماربـة هللا 
ــة اهللا ورســوله؟ ــذه ! حمارب ــذب ه ــارصة ك ــة املع ــت األزمــة املالي ــد أثبت وق

 يف الغــرب إىل إعــادة النظــر يف نظــامهم املــايل، الــدعوى، ودفعــت العقــالء
ُّواالستفادة مما يف اإلسالم من أحكام عادلة، حتد من جشع التجار، وتركز 
عــىل اجلانــب األخالقــي يف التجــارة، وتطالــب بتحريــك املــال لعجلــة 
االقتصاد، فيستفيد منه أكرب قدر ممكن من الناس، ومتنـع تـدوير املـال عـن 

 ... القروض الربوية، وبيع الدين بالدينطريق 
كالم نفيس يشخص فيـه حـال كثـري ) هـ٧٩٠ت (ولإلمام الشاطبي

من الناس الذين يتوسعون يف تقدير الرخص، ويبنون ذلك عىل األوهـام، 
أن أسـباب الـرخص ... «: م به هذا الـضابط؛ ونـص كالمـهيناسب أن خيت

 فربام عدها شـديدة وهـى خفيفـة ، ال حمققة،أكثر ما تكون مقدرة ومتومهة
 وصـار عملـه ضـائعا وغـري ، فأدى ذلك إىل عـدم صـحة التعبـد،ىف نفسها

                                 
يعقـوب البــاحــسني، . قاعــدة املـشقــة جتلــب التيـســري لــشيخنا د:  انظـر يف فكـرة هــذا املثـال)١(

 .  ٤٨٨ص



 

 

 فقـد يتـوهم اإلنـسان ؛ وكثـريا مـا يـشاهد اإلنـسان ذلـك.مبني عىل أصـل
 ولـو تتبـع اإلنـسان ...ك إال بمحـض التـوهم وليست كذل،األمور صعبة

 وهـذا مطـرد ىف . وألبطل عليه أعامال كثـرية، بعيدةٍالوهم لرمى به ىف مهاو
 .)١(» وسائر الترصفات، والعبادات،العادات

 .)٢(أن يتعذر دفع الرضورة بوجه مرشوع: الضابط الثاين
 ابتداء اإلنسان إذا طرأ عليه أمر البد من دفعه، قد ال ينقدح يف ذهنه

إال وسـيلة حمرمــة يف األصـل، ولكــن عنـد التأمــل يظهـر أن هنــاك وســائل 
أخرى مباحة؛ هلذا عليه التأكد من حتقق هذا الضابط، وهو تعذر الوسائل 

 .املباحة
 :ومما يدل عىل هذا الضابط

 :àقولـه : عموم اآليات التي تبني أن التكليف بحسب الوسع؛ منها .١
}  ¬  «  ª ©  ¨ §{)وقوله)٣ ، :} z  y  x  w{)٤(. 

فاإلنسان عليه أن جيتهد يف البحث عام يدفع عنه الرضورة بالوسائل 
يكـون قـد حتقـق : املباحة، فإذا بذل وسعه ومل جيد سوى الوسـيلة املحرمـة

                                 
 .  ١/٢٤٧ املوافقات، )١(
ِ؛ و لـ ٣١٢مجيل حممد مبارك، ص. نظرية الرضورة الرشعية لـِ د:  انظر  يف إثبات هذا الضابط)٢(

؛قاعـدة ٧١حممـد اجليـزاين، ص. ؛ حقيقة الرضورة الرشعية لـِ د٦٩وهبة الزحييل، ص. د. أ
صــالح اليوســف، . ؛ و لـــِ د٤٨٦يعقـوب الباحــسني، ص. املـشقة جتلــب التيــسري لــشيخنا د

 .١١٨ كامل، صعمر.  ؛ الرخص الرشعية لـِ د٣٨٣ص
 . قرةمن سورة الب) ٢٨٦( من اآلية رقم )٣(
 .  من سورة التغابن) ١٦( من اآلية رقم )٤(



 

 

 .الضابط الثاين
 . )١(}  à :} q     p  o  n    m  l       k      j  iقوله  .٢

 .)٢(بآكل امليتة مع وجود غريها:  العاديوقد فرس العلامء
فالواجب الرشعي الذي جيـوز تركـه للـرضورة هـو مـا كـان خـارج 

 .ًوسع اإلنسان، أما ما كان يف استطاعته ولو جزئيا فال يعذر برتكه
ــه  .٣ ــه مــا اســتطعتم((: ‘قول ــيشء فــأتوا من ْإذا أمــرتُكم ب ْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُْ َُ َ َْ ِ ْ ٍ ْ َ ِ َ ِ(()٣(. 

فالواجب الـرشعي الـذي جيـوز تركـه للـرضورة هـو مـا كـان خـارج سـع 
 .ًاإلنسان، أما ما كان يف استطاعته ولو جزئيا فال يعذر برتكه

َ جابر بن سمرةما جاء يف حديث .٤ َ ُ َ ِ ْ َِ ِ t أن رجال نـزل احلـرة ومعـه ُ َ َ َُ َّ َ ََ َْ َ ََّ ً َ
َأهله و ُ ُ ْ ِولده فقال رجل إن ناقة يلَ ً َ َّ ٌ َ َ َ ََ ُِ ُ ُ َ ضلت فإن وجـدهتا فأمـسْكهاََ َ َِ ْ ََ َ ْ َ ََّ ْ َْ َفوجـدها . ِ َ َ َ َ

ه انحرهـا َفلم جيد صاحبها فمرضـت فقالـت امرأت ْ َ ْ َ َْ ُ َ َ َْ ُـ َْ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َِ ِفـأبى فنفقـت فقالـت . ِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ُاسلخها حتى نقدد شحمها وحلمها ونأكله َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ُُ َْ َ ِّ ُ ََّ ْ َ ول اهللاَِّ . ْْ َفقـال حتـى أسـأل رس َ َ َ ُـَ َ َْ َ َّ َ

َفأتاه فسأله فقال ‘ َ َ َ َ َُ َُ ََ َهل عندك غنى يغنيك: ((َ ِْ ِ ُِ ً َْ َ ْ َ قال،؟َ َ قالَ؛ ال:َ َفُكلوهـا: َ ُ َ( (
 . )٤(احلديث

                                 
 .   من سورة البقرة) ١٧٣( من اآلية رقم )١(
 .١/٨٥أحكام القرآن البن العريب، :   انظر)٢(
ِّكتاب احلج أخرجه مسلم بلفظه، )٣( َ ْ َ ِباب فرض احلج مرة يف العمر، ِ ُ َّ َ َ ُْ ِّ َْ ْ َِ ً  .    ١٣٣٧ ، ح٢/٩٧٥، ِ
ِ املـضطر إىل امليتـةِبـاب يف بلفظـه، كتـاب األطعمـة،  أخرجه أبـو داود)٤( َ ْ َْ َ َُْ ِ ِّ ؛ ٣٨١٦، ح  ٤/١٦٦، ْ

والبيهقي بلفظه ــ من طريق أيب داود ــ كتاب الضحايا، بـاب مـا حيـل مـن امليتـة بالـرضورة، 
 = بمعنـاه، ً؛ وأيـضا أبـو يعـىل٢٠٨١٥، ح ٣٤/٤١١؛ كام رواه اإلمـام أمحـد بمعنـاه، ٩/٣٥٦



 

 

فقد أباح له األكل من امليتة عنـدما حتقـق مـن عـدم وجـود مـا يغنيـه 
 .عنها من الطعام احلالل

 :ويشهد هلذا الضابط عدد من القواعد، منها .٥
 .»إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق« −
 .»امليسور ال يسقط باملعسور« −
 .»الرضر يدفع بقدر اإلمكان« −
 .»التكليف بحسب الوسع« −

إذا كانــت هنــاك وســيلة مــرشوعة حيــصل هبــا دفــع : وعــىل هــذا
الرضورة؛ انتفى تأثري الرضورة يف العمل بداللة اللفـظ؛ لعـدم حتقـق هـذا 

 . الضابط
 :ومن أمثلة ختلف هذا الضابط

ِ حــل الــسحر بالــسحر؛ وتعلــيلهم ذلــك نابلــةإباحــة بعــض احل .١ َّ
 .)١(بالرضورة

ِجابر بـن عبـد اهللاَُِّّفهذا يف األصل من صور النرشة املحرمة؛ حلديث  ْ ْ ََ ِ ِ ِ 
ùقـــال َ ول اهللاَِّ :َ ئل رس ُ س ـــَ ُ َ ـــ ـــال ‘ُِ ـــرشة فق َعـــن الن َ َ ِ َ ْ َُّ و مـــن عمـــل (( :ِ ِه َ َ ْ َِ ـــ ُ

ِالشيطان َ ْ َّ(()٢(.  
                                 

 . ٧٤٤٥، ح ١٣/٤٤٢، و٧٤٤٨، ح ١٣/٤٤٦ =
 .»حسن اإلسناد«:  ــ٢/٤٥٠ يف صحيح سنن أيب داود ــ قال عنه الشيخ األلباين

 .٣٠٧؛ قواعد الوسائل، ص٧/٤١٤ية ابن قاسم، الروض املربع وحاش:  انظر)١(
؛ وأبـو داود بلفظـه، كتـاب الطـب، بـاب يف ١٤١٣٥، ح ٢٢/٤٠ أخرجه اإلمام أمحد بلفظه،)٢(

 = . ٣٨٦٨، ح ٤/٢٠١النرشة، 



 

 

ٍولكن دعوى الرضورة غري مسلم؛ النتفاء أحد ضوابطها، إذ هنـاك  َّ َ ُ
وسيلة أخرى مرشوعة باإلمجاع، وهي حله باآليات القرآنية، واألحاديث 

 .)١(النبوية، وهي أنجح وأقوى
إذا أمكن التخلص من الصائل بغري املقاتلة، كاهلروب، أو إقفال  .٢

ففــي هــذه الــصور ... )٢(فيــة يف اهلــواءاألبــواب، أو إطــالق رصاصــة ختوي
ٍيؤاخذ من جتاوزها وعمد إىل قتـل الـصائل؛ ألن احلكـم األصـيل بـاق، ومل 

 . تتحقق الرضورة املبيحة لتجاوزه؛ النتفاء هذا الضابط
 املـأخوذة مـن اخلنـازير يف صـناعة )٣(استعامل اخلامئر واجليالتـني .٣

 وهـو املنـع؛ لوجـود ٍفهذا باق عىل احلكم األصـيل. بعض األدوية ونحوها
البدائل املرشوعة، ومن ثم تنتفي الرضورة املبيحة لتجاوزه؛ وقد صـدر يف 

يف «: ذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي بجدة، ومما بنـوا عليـه القـرار أن
ًاخلامئر واجليالتني املتخذة من النباتات، أو احليوانـات املـذكاة رشعـا غنيـة 

 . )٤(»عن ذلك
                                 

ُ ووصله أمحـد«:  ــ١٠/٢٣٣ يف الفتح، ــ قال عنه احلافظ ابن حجر = ُ َ َ ٍ وأبـو داود بـسند حـسن ََ ِ
ِعن جابر َ« . 

 . ٣٠٧؛ قواعد الوسائل، ص٤١٩تيسري العزيز احلميد، ص: كتاب التوحيد ورشحه:  انظر)١(
 .  ٤٨٦يعقوب الباحسني، ص. قاعدة املشقة جتلب التيسري لشيخنا د:  انظر هذا املثال يف)٢(
َمادة شبه زاللية لينَة لزجة غري قابلة للذوبان يف املاء تستخرج من عظـام احليـوان «: نياجليالت )٣( َ ََّ َْ َ َ َ َِ ِ ِ

َوأنسجته بإغالئه الطويل يف املاء َِّ  .  ١/١٥٠املعجم الوسيط، هناية باب اجليم،  .»ِ
 املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي بجـدة، الـدورة  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي)٤(

 =،  ٢٢/٢٦٠فتـاوى اللجنـة الدائمـة،  :  ؛ وانظـر)٢٣(، قرار رقـم ٤٦هـ، ص١٤٠٧الثالثة، 



 

 

ُ يقترص فـيام تبيحـه الـرضورة عـىل القـدر الكـايف أن: الضابط الثالث
 .)١(الذي تزول به الرضورة

ً فالرضورة حالة طارئة تـستدعي حكـام اسـتثنائيا، فيجـب أن يكـون 
هذا احلكم االسـتثنائي مقارنـا للـرضورة، سـواء أكـان ذلـك يف املقـدار أم 
الوقت، وبمجرد زوال الرضورة يزول احلكم االسـتثنائي، ويعـود احلكـم 

 .ألصيلا
 à :}     p  o  n    m  l       k      j  iقولـــه : ومـــن أدلـــة ذلـــك

q{)٢( . 
 . )٣(بآكل امليتة فوق حاجته:  الباغيوقد فرس العلامء

 : وطيدة هبذا الضابط، منهاوهناك عدد من القواعد هلا صلة
 .»الرضورة تقدر بقدرها« −
 .»إذا اتسع األمر ضاق« −

                                 
 .٧٥؛ حقيقة الرضورة الرشعية، ص٨٠٣٩فتوى رقم  =
خنا ؛ ولـشي٣٨٢صالح اليوسـف، . املشقة جتلب التيسري لـِ د:  انظر يف إثبات هذا الضابط إىل)١(

؛ ٧٦حممـد اجليـزاين، ص. ؛ حقيقـة الـرضورة الـرشعية لــِ د٤٨٥عقوب الباحسني، صي .د
ـــ أ ــرشعية ل ــرضورة ال ــة ال ــزحييل، ص. د. ِنظري ــة ال ـــِ د٢٤٥، ٧١وهب ــارك، . ؛ ول ــل مب مجي

 كامـل، عمـر.  ؛ الرخص الرشعية لــِ د٦٦؛  فقه الرضورة وتطبيقاته املعارصة، ص٣٣٦ص
ـــصاليب، ص٢٩١، ١١٨ص ـــضية، ١٣٠؛ وألســـامة ال ؛ قواعـــد ٢/٣٤٤؛ توصـــيف األق

 .   ٣٠٧الوسائل، ص
 .   من سورة البقرة) ١٧٣( من اآلية رقم )٢(
؛ تفـسري أيب ١/١٧٥؛ زاد املـسري البـن اجلـوزي،  ١/٨٥أحكام القرآن البن العـريب، :   انظر)٣(

 ٢١٦/ ٢السعود، 



 

 

 .»ما جاز لعذر بطل بزواله« −
 .»منوعإذا زال املانع عاد امل« −

 :ومن األمثلة التي توضح هذا الضابط
أن من اضطر إىل تناول طعام حمرم ال جيوز له أن يأكل منه إال ما  .١

 .)١(يسد به رمقه
ومن اضطر إىل االستقراض بالربا لدفع تكاليف عملية جراحية  .٢

 جيـــوز لـــه أن يــستقرض مـــا زاد عـــىل قـــدر تتوقــف عليهـــا حياتـــه؛ فــال
 .)٢(الرضورة
َّومن اضطر إىل رشب مخـر لـدفع لقمـة غـص هبـا فـال يزيـد عـىل  .٣ ٍ ٍ

 . )٣(القدر الالزم لدفع الغصة
هذه أمثلة عدم جتاوز احلد الذي حيصل به دفـع الـرضورة مـن جهـة 

 .املقدار
مـن اضـطر إىل تـرك اجلمعـة : أما من جهة الوقـت فمـن أمثلتهـا .٤
جاز له ترك ذلك : ة خلوفه من عدو يرتبص به إذا خرج إىل املسجدواجلامع

 . مدة خوفه من العدو فقط
ومن اضـطر للتـيمم أو اجلمـع بـني الـصالتني خلـوف أو مـرض  .٥

                                 
 . ٢/٣٤٤توصيف األقضية، :  انظر)١(
، لكــن ذكــره بــصيغة ٤٨٦يعقــوب الباحـسني، ص. املــشقة جتلــب التيـسري لــشيخنا د:  انظـر )٢(

 .أخرى لتوضيح ضابط آخر
 . ٢/٣٤٤توصيف األقضية، :  انظر)٣(



 

 

 .جاز له ذلك مدة خوفه، ومرضه
أن تكــون الــرضورة أرجــح رشعــا مــن احلكــم : الــضابط الرابــع

 .)١(األصيل
 أن خمالفـة احلكـم األصـيل ن عدم مراعاة الـرضورة مفـسدة، كـامإإذ 

ّفمـن البداهـة أال : ًمفسدة أيضا، وإذا تعني حتمل إحدامها؛ لـدفع األخـرى
ينتقل من احلكم األصـيل ويراعـي الـرضورة الطارئـة إال إذا كانـت أعظـم 

ــث، وإىل األدنــى ســفه ٌرضرا منــه؛ ألن االنتقــال إىل املامثــل عب ٌ َ هلــذا جــاء . ً
ــى، االســتفهام اإلنكــاري لبنــي إرسائيــل  عنــدما أرادوا االنتقــال إىل األدن

à :}    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l kوذلــك يف قولــه 
    |  {  z  y  x  w  v   £  ¢¡  �   ~  }

«ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤{)٢( . 
 :، منها عنه بقواعد كثريةوألمهية موضوع هذا الضابط عرب العلامء

 .»الرضورات تبيح املحظورات برشط عدم نقصاهنا عنها« −
 .»الرضر األشد يزال باألخف« −

                                 
يعقـوب الباحـسني، . قاعدة املشقة جتلب التيـسري لـشيخنا د:  انظر  يف إثبات هذا الضابط إىل)١(

مجيـل حممـد .  الـرضورة الـرشعية لــِ د؛ نظريـة٣٨١صالح اليوسـف، ص.  ؛ و لـِ د٤٨٤ص
ــرضورة الــرشعية، ص٣٠٧؛  قواعــد الوســائل، ص٣١٩مبــارك، ص ؛ فقــه ٨٦؛ حقيقــة ال

؛ توصـيف األقـضية، ٦٥عبد الوهاب أبو سليامن، ص.  د. ِالرضورة وتطبيقاته املعارصة لـ أ
 .١٢٩؛ الرخص الرشعية ألسامة الصاليب، ص٢/٣٤٤

 .   لبقرةمن سورة ا) ٦١( من اآلية رقم )٢(



 

 

ًرا بارتكـــاب ُإذا تعارضـــت مفـــسدتان روعـــي أعظمهـــام رض« −
 .»أخفهام

َّخيتار أهون الرشين« − ُ«. 
 .»ٍيتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر عام« −
 .»درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح« −

 :ومن األمثلة التي توضح هذا الضابط
لو أكـره إنـسان عـىل قتـل نفـس معـصومة فلـيس لـه ذلـك؛ ألن  .١

 .إبقاءه حلياته ليس أوىل من حياة غريه
ُ سيتلف مزرعتـه، وال خـالص مـن اً قادمًالعلم أن هناك سيلو  .٢

مل جيز له ذلك؛ ألن إبقاءه ملاله : ذلك إال بفتح منفذ للسيل يف مزرعة جاره
 .ليس أوىل من مال غريه

لـو حـارص العـدو قاعـدة عـسكرية للمـسلمني، وبيـدهم أســري،  .٣
ظنه أن وهددوه بالقتل إذا مل يدهلم عىل طريق اقتحام القاعدة، وغلب عىل 

فهـو هنـا . )١(مل جيز لـه أن يـدهلم: ًما سينتج عىل ذلك أعظم رضرا من قتله
ــرضورة أن تكــون أعظــم شــأنا مــن  ًمــضطر، لكــن مــن ضــوابط إعــامل ال

 . املحظور، وهذا الضابط مل يتحقق هنا
لــو اضــطر إىل التــرصف يف مــال غــريه بغــري إذنــه؛ بأكــل طعامــه  .٤

ه إىل طـوارئ املستـشفى، أو حفاظا عـىل حياتـه، أو بالـذهاب بـسيارة غـري

                                 
 ٣٢١مجيل حممد مبارك، ص. نظرية الرضورة الرشعية لـِ د:   انظر)١(



 

 

 ألن ؛فإنه جيوز له ذلك...: بتكسري زجاج نافذة غريه هروبا من حريق، أو
 يف هذا املثـال يولكن البد أن يراع. حفظ نفسه مقدم عىل حفظ مال غريه

 .»االضطرار ال يبطل حق الغري«، وهو ضامن حق غريه؛ ألن  هاممأمرا 
 

~ ~ ~ 



 

 




 
يف املطلب السابق تم توضيح كل ضابط بطائفة من األمثلة، انحرص 
النظر فيها يف عالقتها بضابط واحد فقط، ويف هذا املطلب سـيتم النظـر يف 

َّالقته بحقيقة الرضورة ومجيع ضوابطها، ومن ثـم مـدى املثال من خالل ع َ
 :تأثريها يف العمل بداللة اللفظ

إذا كان يرتتب عىل أداء الصالة يف وقتها تضييع إحدى : املثال األول
 :املصالح الرضورية

ًأن الــصالة ال جيــوز تأخريهــا عــن وقتهــا عمــدا ؛ : فــاحلكم األصــيل
 :للنصوص الواردة يف ذلك؛ منها

 =   <  ?  @  à :}  FE  D  C  B  Aقوله  .١
 K        J    I  H   G{)١( . 

م التفـت ... ((:  املشهور، ويف آخرهوما جاء يف حديث جربيل .٢ َث َ ْ َُـ َّ
َّإيل َ َ فقال،ِ َ ُ يا حممد:َ َّ َ ُ ُ هذا وقت ا:َ ْ ََ َنبيـاء مـن قبلـكَألَ ِ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َ الوقـت فـيام بـني هـ،ْ َ ُْ ََ َِ ْ ِذين ْ ْ َ

ِالوقتني ْ َ ْ َْ(()٢(. 
                                 

 .    من سورة اإلرساء) ٧٨( اآلية رقم )١(
؛ وأبو داود بلفظـه، كتـاب الـصالة، بـاب مـا ٣٠٨١، ح ٥/٢٠٢ أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، )٢(

 .ù من حديث ابن عباس. ٣٩٣، ح١/٢٧٤جاء يف املواقيت،
 .»حسن صحيح«:  ــ١/١١٦ يف صحيح سنن أيب داود ــ وقال عنه األلباين



 

 

ِّعن النبى  t )١(يدةوما ثبت يف حديث بر .٣ ِ َّ ِ ْأن رجال سأله عن  ‘َ ُ َُ َ ََّ َ ًَ َ
ُوقت الصالة فقال له َّ ََ َ َ َ ِْ ِصل معنا هذين( :َِ ْ َ ََ َِّ َ ِيعنى اليـومني. )َ ْ َ ْ َ ْ َْ  :]إىل أن قـال...[ِ

ِأين السائل عن وقـت الـصالة(( ِ َِ َّ َ ْ َ ْْ َُ َّ ُ فقـال الرجل؟َ َ َ ُـَ َ أنـا يـا ر:َّ َ َ ول اهللاََِّ َس َ قـال،ُـ َ: 
ْوقت صالتُكم بني ما رأيتم َ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ ُِ َ ْ(()٢(. 

ــضييع إحــدى  ولكــن إذا كــان يرتتــب عــىل أداء الــصالة يف وقتهــا ت
 :مصاحله الرضورية

، دينـهُكام لـو كـان يف بلـد خيفـي فيهـا إسـالمه، حتـى ال يفـتن يف  −
 .وانحرص يف مكان مكشوف يستغرق وقت الصالة

 إىل عمليــة جراحيــة نفــسهحفــاظ عــىل أو كــان مريــضا حيتــاج لل −
 ومثل هذا يقال مع الطبيب الذي جيري -ووقتها يستغرق وقت الفريضة، 

 .-العملية 
ــد أن ينتهــك  − ــاجرا يري  إحــدى حمــارم عــرضًأو كــان يرتقــب ف
 . ، واستغرق ذلك وقت الصالةاملسلمني

                                 
ْ  هو بري)١( َّدة بن احلصيب، أبو عبد اهللا، صحايب جليل أسلم حني مر بهَُ ُْ َ ً مهـاجرا، ثـم ‘ النبي  َ

 بعد أحد، فشهد معه بقية غزواته، سـكن املدينـة، ثـم البـرصة، ثـم خـرج ‘قدم عىل النبي 
 .ًغازيا إىل خراسان، فأقام بمرو، ومات هبا يف خالفة يزيد بن معاوية

ــة، : انظــر ؛  جتريــد أســامء ٦٣٢، رقــم ١/١٥٠؛ اإلصــابة، ٣٩٨، رقــم ١/٣٦٧أســد الغاب
 .    ٤٣٠، رقم ١/٤٧، الصحابة

ِبـاب أوقـات الـصلوات اخلمـسأخرجه مسلم بلفظه، كتـاب املـساجد ومواضـع الـصالة،  )٢( َْ َ َ َّ ْْ َ َِ ِ ،
 .   ٦١٣، ح ١/٤٢٨



 

 

ــ − ــب جمرم ــان يرتق ــساد ًأو ك ــرويج خمــدرات إلف ــد ت ــول ا يري عق
 .، واستغرق ذلك وقت الصالةاملسلمني
، وانـشغاله بإطفائـه يـستغرق وقـت متجرهًأو رأى حريقا يلتهم  −
:  ففـي هـذه الـصور اخلمـسة– ومثل هذا يقال يف رجل اإلطفاء –الصالة 

 عن وقتها ملثل هذه األعذار؟صالة هل جيوز له تأخري ال
 صورة مـن الـصور َّ كلَّفإن: )١(بناء عىل ما جاء يف ضوابط الرضورة

اخلمسة تتعلق بإحدى الرضوريات اخلمس، مما يعني أنه توفر فيه الضابط 
َاألول، وهــو حتقــق الــرضورة رشعــا، وينظــر يف الــضوابط األخــر؛ فــإذا مل 

ها، ونوى قضاء الفريضة توجد وسيلة أخرى سوى تأخري الصالة عن وقت
وهـذا . جاز له ذلك بالقدر الذي تندفع به الـرضورة: عند زوال الرضورة

مــستثنى مــن احلكــم األصــيل؛ حتقيقــا ملقــصد الــشارع املتمثــل يف مراعــاة 
 .الرضورة التي توفرت فيها الضوابط الرشعية

الفتـوى الـصادرة : ومن الفتاوى الصادرة بشأن إحدى هذه الصور
 حول تأخري الطبيب للصالة لدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة امن 

                                 
 يلو األصـبحـثأن هذا املثال وسائر األمثلة الفقهية التي تـرد يف هـذ ال:  مما ينبغي التنبيه عليه)١(

ــ ليس املقصود من بيان احلكم فيها تقريـر هـذا احلكـم، وإنـام توضـيح املـسألة األصـولية أو 
القاعدة أو الضابط فحسب، أما احلكم الفقهي فميدان تقريره هو البحوث الفقهية؛ ألنه إذا 

ِّمأخذا مهام للحكم، فقد تكون هناك مآخذ أخر تغري ...  كانت املسألة األصولية أو القاعدة َ
 شـتات مآخـذ املـسألة ِّر احلكم، وليس هذا خللل يف املأخـذ التأصـييل، وإنـام مـن قبيـل ملمسا

 . الفقهية والرتجيح بينها



 

 

 :النشغاله بإجراء العملية؛ ونصها
عىل الطبيب املتخصص يف إجراء العمليـات أن يراعـي يف إجرائهـا «

الوقت الذي ال يفوت به أداء الصالة يف وقتها، وجيـوز يف حـال الـرضورة 
مـع العـرص، واملغـرب اجلمع بني الصالتني مجع تقديم أو تـأخري، كـالظهر 

مع العشاء، حسبام تدعو إليه الرضورة، أما إذا كانت ال جتمع إىل ما بعدها 
كالعرص والفجر فإن أمكـن أداؤهـا يف وقتهـا ولـو كـان عـن طريـق النوبـة 

  بعـدهم فـذلك حـسن، وإن مل يمكـنلبعض العاملني، ثم يصيل اآلخرون
 للـرضورة، ؛ذلك فال حرج يف تأخري الصالة وقضائها بعد انتهـاء العمليـة

 .)١(»وهي تقدر بقدرها
 هل جيوز للمريض دفع عوض مايل لباذل الدم له؟: املثال الثاين

؛ للنصوص )٢(بإمجاع العلامءصل يف بيع الدم وأخذ ثمنه التحريم األ
 :لتي متنع ذلك؛ منهاا

َأيب جحيفةما جاء عن  .١ َ ْ َ ُ ِ َ)٣ (t َقال ول اهللاَِّ ((: َ َإن رس ُـَّ َ ْ هنـى عـن ‘ِ َ َ َ

                                 
رئاسـة إدارة البحـوث طبعـة  (٤٤/ ٢٥، فتاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء )١(

 ).العلمية واإلفتاء
 .٤٢٧/ ٤فتح الباري، :  انظر)٢(
َب بن عبد اهللا السوائوههو :  جحيفة أبو)٣(  ، مـشهور بكنيتـه، اًويقـال اسـم أبيـه وهـب أيـض  يُّ

 .هـ٧٤ومات سنة ، ùا   وصحب علي، صحايب معروف، وهب اخلريويلقب
ـــة، :  انظـــر ؛ تقريـــب ٩١٦٨، رقـــم ٣/٦٠٦؛ اإلصـــابة، ٥٧٥٩، رقـــم ٦/٤٧أســـد الغاب

 .٧٤٧٩، رقم ٥٨٥التهذيب، ص



 

 

ِّثمن الدم وثمن الَكلب وكسب البغي و ْ َ َِ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َِ ِ ِِ َّ...(()١(. 
: قـالونظـر إىل الـسامء  ‘أن النبي : ù عن ابن عباسوما جاء  .٢

ُحرمت عليهم الـشحوم؛ َ اهللا اليهودَقاتل(( ْ َ ُِّ ْ ُُّ ِ َ َ وا أثامهنـا،ْ َ فباعوهـا وأكل َ َ ْ ُـ ََ ََ َ ََ َّ وإن ،ُ ِ َ
ْهللاََّ إذا حرم شيا ََ َ َّ َ ُحرم ثمنهًئا ِ ََ َ َ ََّ(()٢(. 

 ًاذال للدم إال بعوض؛ فام احلكم؟ولكن إذا مل جيد املريض ب
حتقيقـا ملقـصد الـشارع : بناء عىل ما جاء يف ضـوابط الـرضورة يقـال

جيوز دفـع العـوض للبـاذل، إذا : ًاملتمثل يف مراعاة الرضورة املعتربة رشعا
 ويكـون ذلـك مقيـدا ًكان مضطرا لذلك ومل جيد من يتربع لـه بالـدم جمانـا،

مـع بقـاء احلكـم األصـيل بالنـسبة للبـاذل . بالقدر الذي تندفع به الرضورة
 .وهو حتريم أخذ العوض

وقد صدر هبذا الشأن قرار من املجمع الفقهي التـابع للرابطـة؛ جـاء 
بيع الدم، فقـد رأى : حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرىأما «: فيه

ن املحرمــات املنــصوص عليهــا يف القــرآن  ألنــه مــ؛أنــه ال جيــوز: املجلــس
الكريم، مع امليتة وحلم اخلنزيـر، فـال جيـوز بيعـه وأخـذ عـوض عنـه، وقـد 

ُإن اهللاَ تعاىل إذا حرم شيئا حرم ثمنه(: (صح يف احلديث َ َ َّ ََّ كام صح أنـه . )٣())ًَّ
ــه، )٤(هنــى عــن بيــع الــدم ‘ ــرضورة إلي ــستثنى مــن ذلــك حــاالت ال ، وي

                                 
َباب من لعن املصور بلفظه، كتاب اللباس،   أخرجه البخاري)١( َِّ َ َ َ ْ َُْ  .٥٦١٧، ح ٥/٢٢٢٣، َ
 . ٤٩٣٨، ح ١١/٣١٢ب البيع املنهي عنه،  بلفظه،كتاب البيوع، با أخرجه ابن حبان)٢(

    . » إسناده صحيح «: يف هامش التحقيققال شعيب األرنؤوط
 .   ً سبق خترجيه آنفا)٣(
 .ً سبق خترجيه آنفا)٤(



 

 

يوجد من يتربع به إال بعوض، فإن الرضورات تبيح لألغراض الطبية وال 
املحظورات بقدر ما ترفع الرضورة، وعندئذ حيل للمشرتي دفع العوض، 
ويكون اإلثم عىل اآلخذ، وال مانع من إعطـاء املـال، عـىل سـبيل اهلبـة، أو 

 ألنـه يكـون مـن ؛ًاملكافأة، تشجيعا عىل القيام هبذا العمل اإلنساين اخلريي
 .)١(»، ال من باب املعاوضاتباب التربعات

 حني أداء اليمني ونحوهحكم وضع اليد عىل اإلنجيل : املثال الثالث
 :أمام القضاء

، وإذا دعت احلاجة إىل àاحلكم األصيل أنه ال جيوز احللف إال باهللا 
تغليظ اليمني فال يكون ذلك إال بام يعظمـه ويقدسـه املـسلم، وهـذا ثابـت 

 :بنصوص كثرية، منها
ِّنبي القول .١ ِ ِمن حلف بغري ملة ا(( :‘ َّ َِّ َِ ْ ََ ِ َ َ َم فهو كام قالالْسإلْ َ ََ َ َ ُ ِ(()٢(. 
ْمن كان حالفا فليحلف باهللاَِّ أو ليصمت(( :‘وقوله  .٢ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ِْ َِ ِ ْ ِ ْ َ ً َ فقد . )٣())َ

 .، وبام خيالف رشيعة اإلسالمàدل احلديثان عىل حتريم احللف بغري اهللا 
ـــــــه  .٣ à :}    ?  >  =  <   ;  :  9  8وقول

                                 
 ١٤٢٤ ـــ ١٣٩٨(، )١٧ ـــ ١( قرارات املجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة املكرمـة، الـدورات )١(

 .  دية عرشة، القرار الثالث للدورة احلا٢٥٣، ص)هـ
َ كتاب ا بلفظه، أخرجه البخاري)٢( ِيامن والنُّذورألِ ُ َ ِْ ْمـن َباب، َ َحلـَف َ ٍبملـة َ َِّ َسـوى ِ ِملـة ِ ، ِمالْسـِإلا َِّ

ِثابت بن الضحاكمن حديث . ٦٢٧٦، ح ٦/٢٤٥١ َِّ َّْ ِ ِ َ t. 
َ كتــاب بلفظــه، أخرجــه البخــاري)٣( ِيــامناأل ِ َ ِوالنُّــذور ْ ُ ، ح ٦/٢٤٤٩ال حتلفــوا بآبــائكم، َ بــاب ،َ

َ؛ ومسلم بلفظه،كتاب األيامن، ٦٢٧٠ ِعن ِيْالنَّه بابْ ِاحللف َ ِ َ ِبغري ْ ْ َ َتعـاىل اهللاَِّ ِ َ ، ح ٣/١٢٦٧، َ
 .ù مرمن حديث عبد اهللا بن ع. ١٦٤٦



 

 

ــت اآليــة بمنطوقهــا عــىل أن تعظــيم. )١(}@        أحكــام الــرشع فقــد دل
والشعائر الدينية من التقوى، ودلت بمفهومها عـىل أن تعظـيم مـا خيـالف 

 .الرشع ليس من التقوى، فيكون ممنوعا
،  مـثال أمام املحاكم يف البالد غـري اإلسـالميةولكن إذا ترافع املسلم

 أن يثبت صدقه بوضع يده كان النظام القضائي فيها يوجب عىل احلالفو
 ه؛ تعظيام له؛ فهل جيوز ذلك؟ عىل اإلنجيل ونحو

 فإنه إذا كان مـضطرا إىل ذلـك : بناء عىل ما جاء يف ضوابط الرضورة
حلفظ إحدى مصاحله الرضورية التي ال غنى له عنها؛ كأن تكون الدعوى 
متعلقــة بنفــسه، أو عرضــه، أو مالــه، وبــذل جهــده يف اخلــالص مــن هــذه 

 ينـتج عـن ذلـك وملظـيم، الطريقة ومل يفلح، وكـان بقلبـه غـري قاصـد للتع
وهذا مستثنى . جاز له ذلك بالقدر الذي تندفع به الرضورة: مفاسد أعظم

من احلكم األصيل؛ حتقيقا ملقصد الشارع املتمثل يف مراعاة الـرضورة التـي 
 .توفرت فيها الضوابط الرشعية

؛  التـابع للرابطـة من جممع الفقـه اإلسـالميٌقراروقد صدر يف ذلك 
 : هذا نصه
فإن جملس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي قـد اطلـع عـىل :  أما بعد...«

السؤال الوارد حول حكم وضـع املـسلم يـده عـىل التـوراة أو اإلنجيـل أو 
كليهام عند أداء اليمني القضائية، أمام املحاكم يف البالد غري اإلسالمية، إذا 

                                 
 .   من سورة احلج) ٣٢( اآلية رقم )١(



 

 

واسـتعرض املجلـس . كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك عىل احلالف
 فقهاء املذاهب حول ما جيوز احللف به، وما ال جيوز يف القـسم بوجـه آراء

 : عام، ويف اليمني القضائية أمام القايض، وانتهى املجلس إىل القرار التايل
 :‘ دون يشء آخـر؛ لقـول الرسـول àال جيوز احللف إال باهللا  .١

ْمن كان حالفا فليحلف باهللاِ أو ليصمت(( ُ َْ َ ْ ْ َِ ْ ِ ْ َ ً(() ١( . 
ــوراة أو  .٢ ــد القــسم عــىل املــصحف أو الت ــده عن وضــع احلــالف ي

  لـصحة القـسم، لكـن جيـوز إذا رآه احلـاكمٍاإلنجيل أو غريها ليس بـالزم
 . لتغليظ اليمني ليتهيب احلالف من الكذب

 ؛ال جيوز ملسلم أن يضع يده عند احللف عىل التوراة أو اإلنجيـل .٣
ألن النسخ املتداولة منهام اآلن حمرفة، وليست األصل املنـزل عـىل موسـى 

 ‘ً هبا نبيـه حممـدا à وألن الرشيعة التي بعث اهللا ،وعيسى عليهام السالم
 . ا قبلها من الرشائعقد نسخت م

إذا كان القضاء يف بلد ما حكمه غري إسالمي، يوجـب عـىل مـن  .٤
توجهت عليه اليمني وضع يده عىل التـوراة، أو اإلنجيـل، أو كلـيهام فعـىل 

ستجب لطلبه ُاملسلم أن يطلب من املحكمة وضع يده عىل القرآن، فإن مل ي
و عىل أحدمها دون أن ًيعترب مكرها، وال بأس عليه يف أن يضع يده عليهام أ

 .)٢(»ًينوي بذلك تعظيام
                                 

 .   ً سبق خترجيه آنفا)١(
 ١٤٢٤ ـــ ١٣٩٨(، )١٧ ـــ ١( قرارات املجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة املكرمـة، الـدورات )٢(

  .  ، القرار األول للدورة اخلامسة٨٥، ص)هـ



 

 

 :املسلم املتوىف ةترشيح جث: املثال الرابع
ً أن حرمة املسلم ميتـا كحرمتـه حيـا؛ وممـا يـدل عـىل : احلكم األصيل

 :ذلك
ه فـتخلص َ ثيابـُ فتحـرقٍكم عىل مجرةُ أحدَ جيلسَْنأل(( :‘قوله  .١
  .)١())ٍ عىل قربَأن جيلس  له من ٌ خريِهِإىل جلد

فهذا احلديث يدل عىل حرمة امليت وتكريم اإلسالم لـه، واملنـع مـن 
 ألنه إذا كان املنع ملجـرد اجللـوس عـىل القـرب، فمـن ؛كل ما يتناىف مع ذلك

ٍباب ٍ أوىل ما زاد عىل ذلك، وعـىل هـذا يـدخل التـرشيح يف املنـع مـن بـاب 
 .مفهوم املوافقة األولوي

َكرس عظم امليت ك((: ‘وقوله  .٢ َِ ِّ َْ ِ ْ َ ُ َِكرسْ  .)٢()) ه حياْ
 مثــاال إلحـدى صـور االعتــداء ‘ففـي هـذا احلــديث اختـار النبـي 

                                 
 ،  بـاب النهـي عـن اجللـوس عـىل القـرب والـصالة عليـه،كتـاب اجلنـائزبلفظـه،  مسلم هأخرج )١(

 .  t أيب هريرة من حديث .٩٧١ ، ح٢/٦٦٧
 بـاب ،اجلنـائزه بلفظه، كتـاب  وابن ماج؛٢٤٦٨٦، ح ٤١/٢١٨بلفظه،  أمحد ه اإلمامأخرج )٢(

 بـاب ،اجلنـائزكتاب   بلفظه،وأبو داود؛ ١٦١٦، ح ١/٥١٦ ،امليتيف النهي عن كرس عظام 
رشح ؛ والطحـاوي يف ٣٢٠٧ ، ح٣/٥٤٣،يف احلفار جيـد العظـم هـل يتنكـب ذلـك املكـان

بلفظــه، كتــاب اجلنــائز، فــصل يف  وابــن حبــان ؛١٢٧٣، ح ٣/٣٠٨  بلفظــه،مــشكل اآلثــار
فـر لـه قـرب ُن حيأ من كـره باببنحوه، كتاب اجلنائز، ؛ والبيهقي ٣١٦٧  ح،٧/٤٣٧ القبور،

 بنحـوه،والـدارقطني ؛ ٤/٥٨ ، ن يكـرس لـه عظـمأمنـه خمافـة ء غريه إذا كان يتوهم بقاء يش
 .~ مجيعهم من حديث عائشة. ٢/١٨٦  بنحوه،هانب وأبو نعيم يف أخبار أص؛٣/١٨٨

 .»رجاله ثقات، رجال الشيخني«:  ــ٤١/٢١٩سند ــ وقد قال عنه حمققو امل



 

 

القاسية التي يمجها الناس، ويتفقون عىل جتريمها، وهي كرس عظم احلي، 
وهـذا ! ثم بني أن هذه الدرجـة مـن االعتـداء يتـساوى فيهـا احلـي وامليـت
عتـداء؛ املثال قصد منـه توضـيح حرمـة امليـت ببيـان صـورة مـن صـور اال

 . فيلحق هبا أي اعتداء عىل حرمته، ويدخل يف ذلك ترشيح جثته
ولكن إذا دعا األمر إىل ترشيح اجلثة؛ عند االشتباه يف وجود جريمة 

م مهنــة الطــب ُّقتــل، أو يف وجــود مــرض أو وبــاء يــراد مكافحتــه، أو لــتعل
 ونحو ذلك؛ فام احلكم؟

دت الـرضورة فإنـه إذا وجـ: بناء عىل مـا جـاء يف ضـوابط الـرضورة
للترشيح، بأن كان حفظ األمـن يف املجتمـع يـستدعي التحقـق مـن سـبب 
الوفــاة، أو حفــظ أرواح األحيــاء يــستدعي مكافحــة املــرض الــذي مــات 
بسببه، ومل تكن ثمة وسيلة لذلك سوى الترشيح، ومل ينتج عن ذلك رضر 

وهذا مستثنى من احلكـم . جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الرضورة: أشد
ألصيل؛ حتقيقا ملقصد الـشارع املتمثـل يف مراعـاة الـرضورة التـي تـوفرت ا

 .فيها الضوابط الرشعية
أما إذا كان ذلك بقـصد تعلـم مهنـة الطـب ونحـو ذلـك، فـال يظهـر 
اجلــواز بالنــسبة للميــت املــسلم؛ ألن الــتعلم يمكــن أن حيــصل بجثــة غــري 

و يف الغالـب املسلم، وانتفاء وجودها بعيد جدا، ولو حصل يف الظـاهر فهـ
 . واهللا أعلم،ناتج عن عدم بذل اجلهد يف احلصول عليها

 جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي لرابطـة العـامل وقد صدر قرار من
، أجاز فيـه املجتمعـون التـرشيح يف صـورته األوىل باإلمجـاع ومل اإلسالمي



 

 

وهــي املتعلقــة (بكــر أبــو زيــد، أمــا الثالثــة . خيــالف يف جــواز الثانيــة إال د
 .صالح الفوزان، والشيخ حممد السبيل. ؛ فقد خالف معه د)التعليمب

بناء عـىل الـرضورات التـي دعـت إىل تـرشيح جثـث «: ونص القرار
 والتي يصري هبا الترشيح مصلحة تربـو عـىل مفـسدة انتهـاك كرامـة ،املوتى

 :اإلنسان امليت
 :قرر جملس املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ما يأيت

 : جيوز ترشيح جثث املوتى ألحد األغراض اآلتيةً:أوال
ــة ) أ ــوت أو اجلريم ــباب امل ــة أس ــة ملعرف ــوى جنائي ــق يف دع التحقي
 ويتبني أن ،القايض معرفة أسباب الوفاةعىل شكل ُ وذلك عندما ي،املرتكبة

 .الترشيح هو السبيل ملعرفة هذه األسباب
تخــذ عــىل  لي؛التحقــق مــن األمــراض التــي تــستدعي التــرشيح) ب

 .ضوئه االحتياطات الواقية والعالجات املناسبة لتلك األمراض
 . كام هو احلال يف كليات الطب،تعليم الطب وتعلمه) ج
 : يف الترشيح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:اًثاني

إذا كانت اجلثة لشخص معلوم يشرتط أن يكون قد أذن هـو قبـل ) أ
 وال ينبغـي تـرشيح ،ذلك ورثته بعد موته أو أن يأذن ب،موته بترشيح جثته

 .جثة معصوم الدم إال عند الرضورة
عبــث ُ كــيال ي؛جيــب أن يقتــرص يف التــرشيح عــىل قــدر الــرضورة) ب

 .بجثث املوتى
جثث النساء ال جيوز أن يتـوىل تـرشحيها غـري الطبيبـات إال إذا مل ) ج



 

 

 .يوجدن
  .)١(»ملرشحة جيب يف مجيع األحوال دفن مجيع أجزاء اجلثة ا:اًثالث

 :اإللزام بالتأمني التجاري: املثال اخلامس
، )٣( إىل منع التأمني التجـاري)٢( املعارصينلقد ذهب مجهور الفقهاء

 :ومن أقوى أدلتهم
 يف أن الغـرر يـؤثر يف وال خالف بـني الفقهـاء، اًا كثريًأن فيه غرر .١

 .سائر عقود املعاوضات املالية
هو ما غلب عـىل العقـد حتـى صـار العقـد «: ْإذ ضابط الغرر الكثري

 .)٤(»يوصف به
وركنـه القـوي هـو مـا ، ومن املعلوم أن عقد التأمني مرتكزه الرئيس

، غررفيه من خطر وغرر؛ هلذا جيمع القانونيون عىل تصنيفه ضمن عقود ال
:  سـمى كتابـه– ومـال إىل إباحتـه –بل بعض من كتب فيه مـن الـرشعيني 

                                 
 ـــــ ١٣٩٨(، )١٧ ـــــ ١( قـــرارات املجمـــع الفقهـــي اإلســـالمي بمكـــة املكرمـــة، الـــدورات )١(

 .، القرار األول للدورة العارشة٢١١، ص)هـ١٤٢٤
؛ جملـة ٢٥٦ – ٢٤٣، ص)١١( جملة املجمع الفقهي يف رابطة العامل اإلسـالمي، العـدد : انظر)٢(

؛ التأمني بني ٧٣١ – ٢/٥٤٧الفقه اإلسالمي التابع للمؤمتر اإلسالمي، العدد الثاين، جممع 
 .١١املنيع، صعبد اهللا احلالل واحلرام للشيخ 

 التزام طرف آلخر بتعـويض نقـدي «: سليامن بن ثنيان له بأنه.  دتعريف: ه تعريفا جاء يف ومم )٣(
ُيدفعه له، أو ملن يعينُه ِّ َ مقابـل مـا يدفعـه لـه هـذا ، َّحـتاميل مبـني يف العقـدعند حتقق حـادث ا، ُ

 .٤٠ التأمني وأحكامه، ص. »اآلخر من مبلغ نقدي يف قسط أو نحوه
   .٦٥١الغرر وأثره يف العقود، ص )٤(



 

 

 .)١()اخلطر والتأمني(
وإذا كان هذا العقد هبذه املثابة ومـع ذلـك ال يـدخل حتـت الـضابط 

 !ا إذن؟ًاملذكور فأي عقد سيكون الغرر فيه كثري
: t ًوإذا ثبت أن فيه غررا فهـو داخـل يف عمـوم حـديث أيب هريـرة

َهنى ُرسول َ ُ  .)٢(عن بيع الغرر... ‘ اهللاِ َ
أن اإلقدام عليه رضب من املقامرة؛ ألنه معاوضة تؤدي إىل ربح  .٢

 وهـو مـا يـسمى عنـد االقتـصاديني –د الطرفني وخسارة اآلخر والبد أح
ووجه كون عقد التأمني ، القامرامليرس و وهذه حقيقة –باملعاوضة الصفرية 

 إذا دفع القسط ومل يقـع اخلطـر؛ كـان املستأمن أن :التجاري من هذا النوع
وعوضـت ، وإن وقـع اخلطـر. ا للرشكة وخـسارة للمـستأمنًالقسط مكسب

كة املستأمن بأضعاف ما دفعـه، كـان املـستأمن قـد كـسب التعـويض، الرش
 .)٣(وخترس الرشكة الفرق بني قسط التأمني والتعويض

 من املقامرة؛ ألنه ال يوجد احتامل النتفـاع اًاإلقدام عليه رضبوإذا كان 
فهـو داخـل يف عمـوم : كال الطرفني، بل أحدمها رابح واآلخـر خـارس والبـد

ــامرة؛ منهــاالنــصوص التــي حتــرم ا ــ: ملق !  "  #  $  %        {: à هقول
/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &{)٤(. 

                                 
   .رفيق املرصي. وهو د )١(
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأسبق خترجيه، ص )٢(
  .٥ – ٣مني لسامي السويلم، صوقفات يف قضية التأ: بحث:  انظر)٣(
 .   من سورة املائدة) ٩٠( اآلية رقم )٤(



 

 

فلـو كـان : وعىل القول بدخوله يف عموم النهـي عـن الغـرر وامليـرس
التاجر يملك سيارات للتأجري، ثم أجـرب عـىل التـأمني جلميـع الـسيارات، 

 وكان التأمني املتاح هو التأمني التجاري؛ فام احلكم؟
ٌّتاجر هنا مضطر إىل املحافظة عـىل جتارتـه وأموالـه، وحفـظ املـال فال

أحـد الــرضوريات اخلمـس، ولكــن جيـب التأكــد مـن حتقــق بقيـة ضــوابط 
، أو أي وســيلة مــرشوعة )١(ًالــرضورة، كــأن ال جيــد تأمينــا تعاونيــا مباحــا

فحينئـذ جيـوز لـه التـأمني : لتجاوز الرضورة، ومل ينتج عن ذلك رضر أشد
حرم يف األصل، ولكن بالقدر الذي تنـدفع بـه الـرضورة؛ فـإذا التجاري امل

التـأمني (ال جيـوز لـه جتـاوزه إىل ): التأمني ضد الغري(كان اإلجلاء يندفع بـِ 
وهــذا مــستثنى مــن احلكــم األصــيل؛ حتقيقــا ملقــصد الــشارع . )٢()الــشامل

                                 
 : ويمكن تبسيط الفرق بني التأمني التجاري والتعاوين بأن يقال)١(

عندما يدفع قسط التأمني للـرشكة يدفعـه بقـصد املعاوضـة؛ فـإذا ) يف التجاري(إن املستأمن 
 .ا بشأن الرشكة حصل له رضر طالب الرشكة بتحمله، وإال فليس معني

فإن املستأمن يدفع القسط بقـصد التـربع، للتعـاون بينـه وبـني بقيـة ) التأمني التعاوين(أما يف 
املستأمنني يف حتمل األخطار، والرشكة وكيلة هلم يف إدارة أقساط التـأمني وتنميتهـا، بحيـث 

ب املخـاطر قد تعود عليهم باألرباح، وعىل هذا فاملستأمن معني بالرشكة، وحيرص عـىل جتنـ
 .  ؛ ألن ذلك سيعود عليه بالنفع يف الدنيا واآلخرة، واهللا أعلم...وتقليلها

إن اخلطأ إذا كان عـىل :  يمكن توضيح الفرق بني التأمني ضد الغري والتأمني الشامل بأن يقال)٢(
املستأمن فـإن الـرشكة تلتـزم  بإصـالح سـيارة املـستأمن وسـيارة الغـري معـا إذا كـان التـأمني 

ال، أمـا إذا كـان ضــد الغـري فتكتفـي بإصـالح ســيارة الغـري، ويقـوم املـستأمن بإصــالح شـام
فـإن رشكـة التـأمني ال % ١٠٠مع العلم بأن اخلطـأ إذا كـان عـىل غـريه  بنـسبة . سيارته بنفسه

 .عالقة هلا باألمر؛ ألن من استأمنها مل يتسبب يف احلادث



 

 

 .املتمثل يف مراعاة الرضورة التي توفرت فيها الضوابط الرشعية
ُمـا ذكـر مـن : تهاء من هذا املطلـب يناسـب التنبيـه عـىل أنوقبل االن

صد منـه اختيـار عينـات متفرقـة مـن األمثلـة املعـارصة؛ إلعطـاء  ُـاألمثلة ق
تصور إمجايل لتأثري املقصد الرشعي املتمثل يف مراعـاة الـرضورة يف العمـل 
بداللة النصوص، وإال فاألمثلة التي من هذا القبيـل أكثـر مـن أن حتـىص، 

  يف القـديم واحلـديث جيـد كـام هـائال مـن األمثلـة تبع فتاوى العلامءومن يت
املعللة بالرضورة، وهذا يدل عىل عظمة هذه الرشيعة، وعىل مرونتهـا عنـد 
التطبيق، بمراعاهتـا للظـروف الطارئـة التـي قـد ختـرج عـن اإلطـار العـام، 

 لكــي تكــون مجيــع أحكــام ؛خــاص مــن أهــل االجتهــادوحتتــاج إىل نظــر 
الرشيعة عـىل نـسق واحـد يف النتـائج املتوخـاة منهـا، وهـو حتقيـق مقاصـد 

 . الرشيعة
~ ~ ~ 







 

 

 
 

 



 

 

 
 
 





 








 



 

 

 

 



 

 





 :تعريف احلاجة لغة: املسألة األوىل

اسم مصدر للفعل احتاج، وهي مـشتقة مـن مـادة :  يف اللغةاحلاجـة
: -) هـــ٣٩٥ت (ل ابــن فــارسا كـام قــ-، واحلــاء والــواو واجلــيم »حـوج«
ٌأصل واحد وه« ِو االضطرار إىل اليشءٌ ُ«)١(. 

وج وحيـيج، وقـد «): تاج العروس(ومنه ما جاء يف  ُحـاج الرجل حي ُـ َِ َ ُـَ ُّ
ُحجــت وحجــت، أي احتجــت ُ ُْ ْ ْ ْ َُ َ وج . ِ ُواحل ــ ــضم(ُ ّبال ــد حــاج : )َّ ــر، وق َالفق ُ ْ َ

َالرجل، واحتاج، إذا افتقر َ ْ َُ َِ َ ُواحلاجة واحلائجة .ْ َُ َِ ُاملأربة: َ ََ َ َإن احلاج: وقيل... ْ ّ َة ِ
ِتطلق عىل نفس االفتقار، وعىل اليشء الذي يفتقر إليه ُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُُ ِ ْ ِ ِ ُ...«)٢(. 

االفتقـار، : وعىل هذا فاألقرب إىل املعنى االصطالحي للحاجة هـو
ــاملعنى: فــإذا قيــل ــا حمتــاج إىل كــذا؛ ف ــه: أن هــذه : وإذا قيــل. أنــا مفتقــر إلي

 .هذا ما أفتقر إليه: حاجتي؛ فاملعنى
 
~ ~ ~ 

 

                                 
 .  ٢٨٧، ص»حوج« املقاييس يف اللغة، مادة )١(
؛ ٢/٢٤٢،  »حــوج«، مـادة لــسان العـرب: وانظـر. ٥/٤٩٥، »حـوج« تـاج العـروس، مــادة )٢(

 .  ١/٢٠٤، »حاج«؛ املعجم الوسيط، مادو ٢٣٦ص » حوج«القاموس املحيط، مادة 



 

 

 : اصطالحاتعريف احلاجة:  الثانيةاملسألة
ٍّمن املصطلحات التي يصعب تعريفهـا بحـد دقيـق؛ ألهنـا ) احلاجة(

وسط بني طرفني يتجاذباهنا، فتارة تشتد احلاجة وتقرتب مـن الـرضوري، 
 .، ومن ثم تشتبه بهوتارة تضعف وتقرتب من التكمييلومن ثم تشتبه به، 

وقد متثل هذا األمر بكل جالء يف املحاوالت األوىل لتعريف احلاجة 
، إذ رصح يف أحـد كتبـه بـأن )١()هــ٤٧٨ت (عىل يد إمام احلرمني اجلويني

هـا بتعريـف دقيـق يميزهـا عـن احلاجة لفظـة مبهمـة، يـصعب تـصوير كنه
 : غريها، ونص كالمه

 ولـيس مـن املمكـن أن ...ٌضبط فيها قولُفاحلاجة لفظة مبهمة ال ي«
يت بعبارة عن احلاجة نضبطها ضبط التخـصيص والتنقـيص حتـى تتميـز أن

قـىص اإلمكـان يف أ ولكـن ،لقاهبـاأسامئها وأكر ذمتيز املسميات وامللقبات ب
لسنا نعنـي : ن ترتيب ينبه عىل الغرض فنقول وحسٌذلك من البيان تقريب

ليشء ال يرضه  ٍ فرب مشته،ليهإباحلاجة تشوق الناس إىل الطعام وتشوفها 
ار ِّدفـع الـرض :اً فـاملرعي إذ، بالتشهي والتـشوفٌعتربُ فال م،اف عنهفاالنك

 .واستمرار الناس عىل ما يقيم قواهم
مـا يتوقـع منـه  : بـهانـيندراج الكالم عإ الذي ذكرناه يف والرضار ...

 .)٢(»مور املعاشأفساد البنية أو ضعف يصد عن الترصف والتقلب يف 

                                 
 . ١/٣٦أمحد الرشيد، . داحلاجة وأثرها يف األحكام، لـِ :  َّ انظر يف كونه أول من عرف احلاجة)١(
 .  ٤٨١ ــ ٤٧٩ غياث األمم يف التياث الظلم، ص)٢(



 

 

ويف كتاب آخر عند تقسيمه لألوصاف التي يمكن التعليل هبـا ذكـر 
 وال ،مـا يتعلـق باحلاجـة العامـة«: من بينها املناسب احلاجي وعرب عنه بأنه

 فإهنـا مبنيـة عـىل ؛ وهـذا مثـل تـصحيح اإلجـارة.هي إىل حـد الـرضورةينت
كها هبـا عـىل َّ مالِةَّ وضن،مسيس احلاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها

 فهذه حاجة ظاهرة غري بالغـة مبلـغ الـرضورة املفروضـة يف ؛سبيل العارية
 .)١(»البيع وغريه

ضع األول بأهنا أعىل رتبة َّومما يسرتعي االنتباه أنه ميز احلاجة يف املو
، ثـم )وهـو التحـسيني(مما يتشوف اإلنسان إليه، وال يرضه االنكفاف عنه 

وهـذا . عاد لتمييزها يف املوضع الثاين بأهنـا مـا ال ينتهـي إىل حـد الـرضورة
 .)٢(يعني أهنا ما بني التحسيني والرضوري

ِّبل هذا ما عرف به احلاجي عند العز بن عبد الـسالم ، )هــ٦٦٠ت (ُ
مــا .. واحلــاجي«: َّحيــث وضــح الــرضوري والتكمــييل باألمثلــة، ثــم قــال

 . )٣(»توسط بني الرضورات والتكميالت

                                 
 .  ٩٠٢، فقرة ٢/٦٠٢ الربهان، )١(
؛ اإلحكـام لآلمـدي، ١٦١شـفاء الغليـل، ص: ؛ فـانظروقد اقتفى أثره كثـري مـن األصـوليني )٢(

؛ رشح تنقــيح ٣/٥٧؛ اإلهبــاج، ٢/٢٤١ب، ؛ رشح العــضد ملختــرص ابــن احلاجــ٣/٣٠١
قاعــدة املــشقة جتلــب التيــسري : ً؛ وانظــر أيــضا٤/٥٢؛ تيــسري التحريــر، ٣٩١الفــصول، ص

، فقد ذكر أن مجهور األصـوليني سـاروا عـىل منهـاج ٥٠١يعقوب الباحسني، ص. لشيخنا د
 .إمام احلرمني يف توضيح احلاجة

 .  ٢/٦٠ألحكام يف مصالح األنام، ؛ قواعد ا١١٨ خمترص الفوائد يف أحكام املقاصد، ص)٣(



 

 

 خــصوا احلاجــة بتعريــف مــستقل، مــن وهنــاك طائفــة مــن العلــامء
ــ ــام ال ــرزهم اإلم ـــ٧٩٠ت (شاطبيأب ــال)ه ــث ق ــات «: ، حي ــا احلاجي وأم

 أهنــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الــضيق املــؤدي يف :فمعناهــا
عـىل  فإذا مل تراع دخل ،الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب

 ولكنـه ال يبلـغ مبلـغ الفـساد العـادي ، عىل اجلملة احلرج واملشقةاملكلفني
 . )١(»املتوقع يف املصالح العامة

ِما رشولكن هذا التعريف يشمل مجيع  إن  وع من احلاجيـات الكليـةُ
مل يكن رخـصة عارضـة، واحلاجـة املـراد تعريفهـا يف هـذا البحـث هـي مـا 

 .كانت رخصة عارضة
ـــة ـــف احلاج ـــشكورة يف تعري ـــود م ـــارصين جه ـــن  ) ٢(وللمع يمك

 :االستفادة منها ومن غريها بأن يقال يف تعريفها
احلالــة الطارئـة التــي يمكـن حتملهــا، ولكـن مــع وقـوع الــضيق  هـي

 . واملشقة غري املعتادة

                                 
 .  ٢/٩ املوافقات، )١(
؛ رفـع احلـرج ٦٠٣، فقـرة ٢/٩٩٧املـدخل الفقهـي العـام لألسـتاذ مـصطفى الزرقـا، :  انظر)٢(

 يف كتـايب ؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية٤٣٩يعقوب الباحسني، ص. لشيخنا د
ــصالة، ص ؛ احلاجــة وأثرهــا يف ٣٣؛ احلاجــة الــرشعية ألمحــد كــايف، ص٢٨٧الطهــارة وال

؛ ٢/٣٤٤؛ توصيف األقضية للشيخ عبد اهللا آل خنني، ١/٤٤أمحد الرشيد، . األحكـام لـِ د
نـور اخلـادمي، . الرشعية لــِ د؛ املناسبة ٤٥حممد اجليزاين، ص. حقيقة الرضورة الرشعية لـِ د

 .٩٠ص



 

 

ٌوهذا جـنس . اجة التي تبيح الرتخص أمر عارض يزول بزواهلافاحل
 .يف التعريف يشمل مجيع الرخص
؛ إلخـراج الـرضورة؛ إذ )يمكن حتملهـا(ُوقيدت هذه احلالة بكوهنا 

 . ال يمكن حتملها
إلخـراج مــا ال ) وقـوع الـضيق واملـشقة غـري املعتـادة(ُكـام قيـدت بــِ 

ِّأو املشاق التي ال يعد احلرج فيها حيصل به التخفيف؛ كاألمور التحسينية، 
ًمعتــربا يف حكــم العــادة، كمــشقة خمالفــة اهلــوى؛ فهــذه ال تعــد مــشقة وإن 
سميت كلفة، فأحوال اإلنسان كلهـا كلفـة يف هـذا الـدار، يف أكلـه ورشبـه 

 .)١(وسائر ترصفاته
 
~ ~ ~ 

 
 :الفرق بني احلاجة والرضورة: املسألة الثالثة

فاظ التي بينها صحبة قوية؛ للتشابه بينهام احلاجة والرضورة من األل
يف املعنى واحلكم، فهام يف اللغة بينهام قدر كبري من التقارب، هلذا فإن جـل 

 وقد سبق ذكر طائفة من –معاجم اللغة تفرس الرضورة باحلاجة والعكس 
 .)٢(نصوصهم عند بيان املعنى اللغوي للكلمتني

ٍ عنـدما خيـصون بعـض الوقـائع بأحكـام مـستثناة مـن كام أن العلـامء ٍ
                                 

 .  ٢/٩٤املوافقات، :  انظر هذا املثال وتفصيل التفريق بني املشقة املعتادة وغري املعتادة يف)١(
 .٦٧٩، وص٦٧٩ وذلك ص)٢(



 

 

ًالنصوص كثـريا مـا يعللـون ذلـك بالـرضورة أو احلاجـة، بـل قـد يعـربون 
ً وهذا أيضا سبقت اإلشارة إليه عند بيان استعامالت –بأحدمها عن اآلخر 

 .)١(العلامء للرضورة
 التقارب بينهام يف املعنى وإذا كان السياق هناك استدعى اإلشارة إىل

فإن هذا يشهد لقوة الصلة بينهام من جهة، كام يدعو إىل بحث الفرق بينهام 
وقبـل بيـان أهـم . ُمن جهة أخرى، وهذا ما عقدت هذه املـسألة مـن أجلـه

 :أوجه الفرق بينهام يناسب ذكر بعض أوجه الشبه
 :أوجه الشبه بني احلاجة والرضورة: ًأوال

 :تتشابه فيها الرضورة واحلاجةمن األوجه التي 
 . أن كال منهام حالة تطرأ عىل اإلنسان .١
 . أن اإلنسان يطلب دفع هذه احلالة الطارئة، ويفتقر إىل ذلك .٢
 . أن كال منهام خمالف للحكم األصيل .٣
ً أن مراعاة الشارع لكل منهام يمثل مقـصدا رشعيـا، فيـه ختفيـف  .٤ ٍّ

 .وتيسري عىل العباد
 .ة غري معتادة أن كال منهام مشق .٥

 :أوجه الفرق بني احلاجة والرضورة: ًثانيا
، )٢(ًذكر كثـري مـن املعـارصين فروقـا كثـرية بـني الـرضورة واحلاجـة 

                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(
أمحـد الرشـيد، . ؛ احلاجة وأثرهـا يف األحكـام لــِ د٣٣احلاجة الرشعية ألمحد كايف، ص:  انظر)٢(

 =الفرق بني احلاجة والرضورة مع بعض التطبيقات املعارصة للشيخ عبـد اهللا : بحث؛ ١/٤٤



 

 

 :ولكن يمكن إمجاهلا يف مخسة جوانب
 :من جهة احلقيقة: اجلانب األول
 هي احلالة الطارئة التي يرتتب عىل عدم مراعاهتا تفويت :فالرضورة

ًن األساسية التي ال غنى له عنها عادة ورشعا مصالح اإلنساإحدى ً. 
هي احلالة الطارئة التي يمكن حتملها، ولكن مع وقوع  :بينام احلاجة

 .الضيق واملشقة غري املعتادة
فكـل مـشقة يرتتـب عـىل عـدم مراعاهتـا تفويـت إحـدى : وعىل هذا

وكـل . فهـي رضورة): وهي الكليات اخلمس(املصالح التي ال غنى عنها 
 يرتتب عىل جتاهلها ذلك، ولكن حيصل بـسببه ضـيق وكلفـة غـري مشقة ال
 .فهي حاجة: معتادة

 :من جهة باعثها: اجلانب الثاين
 . باعثها هو اإلجلاء واالضطرار:فالرضورة
 .)١( باعثها التيسري ورفع احلرج:بينام احلاجة

 :من جهة ثبوهتا: اجلانب الثالث
ِّ ثابتـــة بنـــصوص واضـــحة ومشخـــصة هلـــ:فالـــرضورة ا، إذ حفـــظ ٍ

ات اخلمس من األمور املـسلمة، كـام أن مـا خيـل هبـا مـن األمـور يالرضور
                                 

ــرضورة الــرشعية لـــ أ١٦٧بــن بيــه، صا = ــزحييل، ص. د. ِ؛ نظريــة ال ؛ املــدخل ٢٧٣وهبــة ال
؛ قاعدة املشقة جتلب التيسري لــِ ٦٠٣، فقرة ٢/٩٩٨فقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا، ال
؛ حقيقة ٢/٣٤٥؛ توصيف األقضية للشيخ عبد اهللا آل خنني، ٣٩١صالح اليوسف، ص. د

 . ٤٥حممد اجليزاين، ص. الرضورة الرشعية لـِ د
 .  ٤٣احلاجة الرشعية ألمحد كايف، ص:  انظر)١(



 

 

 . الظاهرة التي ال ختفى عىل أحد
 التـي تـدل عـىل التيـسري، فهـي ثابتـة بالنـصوص العامـة: أما احلاجة

من األمور النـسبية التـي كام أن اإلخالل هبا . )١(...ورفع احلرج، واآلصار
 .قد ختتلف فيها األنظار
 :من جهة ما تبيحه من األحكام: اجلانب الرابع
 تبيح مجيع األحكام التي حتققـت فيهـا الـضوابط، سـواء :فالرضورة

كانــت حمرمــة حتــريم مقاصــد أم وســائل، أي ســواء أكــان التــرصف حمرمــا 
 كـرشب ؛أم لغـريه...  كرشب اخلمر وربا النسيئة والفطر يف رمضان؛لذاته

ما ال حيصل يف قليله اإلسكار، وربا الفضل، والنظر إىل األجنبيـة، وصـيام 
 ...يوم العيد

ً فهي تبيح ما كان حمرما لغريه، أما ما كان حمرما لذاته فال :أما احلاجة ً
 . )٢(تبيحه إال الرضورة

 :من جهة نطاق تطبيقها: اجلانب اخلامس
ً هلذا غالبا ؛ أعىل درجات املشقة نطاق تأثريها حمصور يف:فالرضورة

 .ًما متثل أحكاما فردية خاصة، ولوقت حمدود
 فنطاق تأثريها واسع جلميع املشقات غري املعتادة التي مل :أما احلاجة

ُ هلــذا قــد تبنــى عليهــا أحكــام عامــة، وتــستمر هــذه ؛تبلــغ حــد االضــطرار
                                 

الفرق بني احلاجة والرضورة مع بعض التطبيقات املعارصة : بحث: ة هذا الفرق انظر يف فكر)١(
 ١٦٧للشيخ عبد اهللا بن بيه، ص

 . ٤١احلاجة الرشعية ألمحد كايف، ص:  انظر يف فكرة هذا الفرق)٢(



 

 

 .)١(األحكام، فتخرج عن نطاق الرخصة إىل العزيمة
: بقولـه) هــ٧٢٨ت ( ابـن تيميـةَّ عرب عنه شيخ اإلسالموهذا الفرق

 .)٢(»احلاجة أوسع من الرضورة«
.. احلاجـة«: بتعبري آخر، قـال فيـه) هـ١٢٠١ت (وقد عرب الدسوقي

فهل هذان التعبريان بمعنى واحد؟ وهـل يـصح أن . )٣(»أعم من الرضورة
إن مـــن الفـــروق بـــني احلاجـــة والـــرضورة أن احلاجـــة أعـــم مـــن : يقـــال

 ؟)٤(الرضورة
ِّ يــشخص نفــوذ ًبيــنهام فرقــا، فتعبــري شــيخ اإلســالمالــذي يظهــر أن 

احلاجة والرضورة من جهة كثرة االسـتعامل يف الواقـع، إذ كثـريا مـا يعمـل 
وهـذا عـني . ًالناس بمقتىض احلاجة، وقليال ما يعملون بمقتىض الرضورة

 .ما تم تقريره يف الفرق
 فهـو يــدل عـىل أن النـسبة بـني أفـراد الــرضورة  تعبـري الدسـوقيأمـا

                                 
.  ٢/٤٥٤، ١/٦٨أمحـد الرشـيد، . احلاجة وأثرها يف األحكام لــِ د:  انظر يف فكرة هذا الفرق)١(

 . عن الفرق بأن احلاجة أعم من الرضورةبيد أنه عرب
 .  ٤/٢١٠ الفتاوى الكربى، )٢(
: فقـد جـاء يف خمتـرص خليـل. ١/٢٨٢ عىل الرشح الكبـري ملختـرص خليـل،  حاشية الدسوقي)٣(

 عىل ، ثم علق الدسوقي»أي حلاجة«: ، ثم علق عليه الدردير يف الرشح  بقوله»لرضورة... «
 . »أشار إىل أن املراد بالرضورة احلاجة التي هي أعم من الرضورة«: ذلك فقال

فقــد عــرب عــن املفهــوم املخــالف للفــظ . ٥/٤١مــنح اجلليــل رشح خمتــرص خليــل، : وانظــر
 .»الرضورة أخص من احلاجة«:  وقالالدسوقي

 .  ٢/٤٥٤، ١/٦٨احلاجة وأثرها يف األحكام، : ظر القول هبذا الفرق يف ان)٤(



 

 

واحلاجة هي العموم واخلصوص املطلق، فاحلاجة أعم مطلقا، والرضورة 
 وربـام املعنـى –أخص مطلقـا، وهـذا لـه مـسوغ مـن جهـة املعنـى اللغـوي 

 - يف أصـل معناهـا اللغـوي -، إذ احلاجـة -االصطالحي عنـد الدسـوقي
 يف أصـل –يراد هبا مطلق االفتقار، سواء أكان شديدا أم ال، أما الـرضورة 

 فهي اسم من االضطرار، وهو االلتجاء إىل اليشء، وعىل –معناها اللغوي 
هذا فمعنى احلاجة يف اللغة يتناول معنى الرضورة وزيادة، فتكـون النـسبة 

 .لعموم واخلصوص املطلقبينهام هي ا
ولكن هذا ال يتمشى مع املعنى االصطالحي املقرر يف هذا البحث، 

النـسبة بـني إذ معنى احلاجـة ينتهـي عنـدما يبـدأ معنـى الـرضورة؛ فتكـون 
، فـام يــصدق عليــه اصـطالحا أنــه رضورة ال يــسمى أفرادمهـا هــي التبــاين

 .حاجة ، وما يصدق عليه أنه حاجة ال يسمى رضورة
 . يتعلق بالتساؤل األولهذا ما

 إن مـن الفـروق بـني :هـل يـصح أن يقـال: أما التساؤل الثاين، وهو
 احلاجة والرضورة أن احلاجة أعم من الرضورة؟

، وهـو جعـل هذا الفرق مبني عىل اسـتعامل يـرد عنـد بعـض العلـامء
َّا مـن أوجـه التفريـق بيـنهام، ولكـن النسبة بني مفـردات مـصطلحني وجهـ
 :ًهناك حتفظا عىل هذا االستعامل، بيانه

إن أحدمها أعم، واآلخر : عند التفريق بني لفظني ال يناسب أن يقال
أخص، أو بينهام عموم وخصوص وجهي، أو مها متـساويان أو متباينـان؛ 

؛ )رقالفـ(مـصطلح يغـاير ) النـسبة(ألن هذا من قبيل بيان النسبة بينهام، و



 

 

لبيــان أوجــه ) الفــرق(فــال يــصح اســتعامل أحــدمها مكــان اآلخــر؛ إذ 
:  واملفهـوم عنـد أهـل املنطـق–) املفهـوم(االختالف بني لفظني مـن جهـة 

عنـد :  أي)١()املاصـدق(، أما النسبة فهي لبيـان -املعنى الذي يثريه اللفظ 
مـن ثـم ٌّبحث النسبة بني لفظني كليني ينظر إىل ما يصدق عليه كل منهام، و
 ؟ ...حتدد النسبة والعالقة بني األفراد، هل هي التساوي أو التباين أو

بــني مــصطلحني حيــصل ) النــسبة(يف بيــان ) املفهــوم(وعنــد إقحــام 
اللبس؛ ألن اللفظني البد أن يكون بينهام قدر مشرتك يف املعنى؛ فاإلنسان 

يـنهام هـي  بينهام أوجه تشابه كثرية، ومع ذلـك فالنـسبة ب– مثال –والنبات 
التباين؛ ألن أي فرد من أفراد اإلنسان ال يمكن أن يصدق عليه أنه نبات، 

 .والعكس
بـني مـصطلحني ال ) الفرق(يف بيان ) املاصدق(وكذلك عند إقحام 

حيصل به معرفة الفرق؛ فلو قيل إلنسان جيهـل القيـاس األصـويل وقيـاس 
العلــة أخــص ًإن الفــرق بيــنهام أن القيــاس أعــم مطلقــا، وقيــاس : (العلــة
؛ مل حيصل هبذا معرفة الفرق بيـنهام؛ ألن مفهـومهام جمهـول بالنـسبة )ًمطلقا

 –له، بخالف ما لو وضح له الفـرق بـني املفهـومني، فإنـه يـستطيع حينئـذ 
بينهام، وتكون إصابته يف حتديد النسبة دليل عىل ) النسبة( أن حيدد -بنفسه

 .فهمه للفرق بينهام

                                 
، ٤٥؛ ضـوابط املعرفــة، ص٨٢، ٧٧التهـذيب ورشح اخلبيــيص وحاشـية العطــار، ص:  انظـر)١(

 . ٧٢؛ تسهيل القطبي، ص٤٧



 

 

 مفـردات مـصطلحني ال يمكـن حتديـدها أن النسبة بني: وهبذا يعلم
ًإال بعد معرفة الفرق بني مفهومهام، كام أهنا ال تصلح أن تكون وجهـا مـن 
ًأوجــه التفريــق بــني مفهــومهام، ولكــن يناســب أن تكــون معرفتهــا تأكيــدا 

 .للفرق، واهللا أعلم
 

~ ~ ~ 



 

 




 
 كل مـشقة غـري معتـادة ال تـصل إىل حـد االضـطرار، احلاجة تشمل

ومراعاة الشارع هلـذا املعنـى أو للحاجـة بمعناهـا الـشامل لكـل مـا يفتقـر 
ٌّ مراعاة ذلك ال شك أنه مقصد رشعي قطعي؛ لتوافر األدلـة –الناس إليه  ٌ

ــة، واإلمجــاع،  ــسنة النبوي ــريم، وال ــرآن الك ــن الق ــه، م ــي تثبت ــة الت القطعي
 أنه يشملها كل ما يدل عـىل بيدوإن مل ترد بلفظ احلاجة وهي . واالستقراء

، ومــن هــذه ...التيــسري، والتخفيــف، ورفــع احلــرج واآلصــار والــشدائد
 :األدلة

 التـي تـدل عـىل نفـي )١(ورد يف القرآن الكريم عرشات اآليـات: أوال
 : منها اآليات اآلتية... احلرج، وعىل التيسري، والتخفيف
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ًكتاب اليرس يف القرآن الكريم لرأفت السيوري، فقد عقـد ملحقـا للـسور التـي وردت :  انظر)١(

 ــ، كام مثل يف مواضـع متفرقـة ١٣٧ مرة ــ وذلك ص٣٤ة اليرس، وذكر أهنا وردت فيها كلم
 .بكثري من اآليات التي وردت فيها ألفاظ مرادفة لليرس

 .  من سورة املائدة) ٦( من اآلية رقم )٢(
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فهذه اآليـات ذكـر فيهـا مجلـة مـن التكـاليف، ويف سـياق ذلـك أتـى 
ِالتـرصيح بنفـي احلـرج، بتنكـري احلــرج، وذكـره يف سـياق النفـي، واقــرتان  ِِ ْ

، ومن املعلوم أن النكرة يف سياق النفي من ألفـاظ العمـوم، )من(احلرج بـِ 
، وهـذا يـدل )٤(الزائدة مـن مؤكـدات العمـوم) من(كام أن اقرتان النكرة بـِ 

                                 
 .   من سورة التوبة) ٩١( اآلية رقم )١(
 .   من سورة احلج) ٧٨( من اآلية رقم )٢(
 .  من سورة األحزاب) ٣٨(، واآلية رقم )٣٧ ( من اآلية رقم)٣(
؛ خمتـرص ٢/٦٨٣؛ روضـة النـاظر، ٢/٢٤كـشف األرسار، : أصول البزدوي ورشحه:  انظر)٤(

؛ العقــد املنظــوم يف اخلــصوص والعمــوم، ٣/٨٤حتفــة املــسؤول، : ب ورشحــهابــن احلاجــ
: ؛ مجــع اجلوامــع ورشحــه١/١٩٣بــازي، ؛ املغنــي ورشحــه للخ٢/٤١، ٤٦٦، ١/٤٠٩

 .٢/٦٨٠تشنيف املسامع، 



 

 

م يـشمل مجيـع  عىل أن نفي احلرج ليس خاصا باألحكام املـذكورة، بـل عـا
أحكام الرشيعة، ويدخل يف ذلك مراعاة حاجات الناس، وما يطرأ عليهم 

 . من مشقات غري معتادة
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، وهـذا مـصدر )أن خيفـف: (ففي اآلية األخـرية جـاء التعبـري بلفـظ
ــدير ــؤول، والتق ــف: (م ــذا : ، أي)التخفي ــف عــنكم، وه ــد اهللا التخفي يري

                                 
 .  من سورة البقرة) ١٨٥( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة النساء) ٢٨ ــ ٢٥( اآليات رقم )٢(



 

 

أنــه يفيــد العمــوم جلميــع بيــد التعبــري وإن ورد بعــد مجلــة مــن األحكــام، 
 مـن الـذي يكتـسب العمـوم) التخفيـف(األحكام الـرشعية؛ ألنـه بمعنـى 

، ويـدخل يف ذلـك مراعـاة حاجـات النـاس، )١(االستغراقية) أل(اقرتانه بـِ 
 .وما يطرأ عليهم من مشقات غري معتادة

يـة الـوارد يف اآل) اليـرس(يقال يف لفـظ ) التخفيف(وما يقال يف لفظ 
 .اخلامسة
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؛ روضـة النـاظر، ٢/٢٦كـشف األرسار، : أصول البـزدوي ورشحـه:  انظر يف إفادته العموم)١(
ــو٢/٦٨٣ ــد املنظــوم يف اخلــصوص والعم ــه٣؛ ١/٤٦٩م، ؛ العق ــع ورشح : ؛ مجــع اجلوام

 . ٢/٦٦٦تشنيف املسامع، 
 .   من سورة البقرة) ٢٣٣( من اآلية رقم )٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٨٦( من اآلية رقم )٣(
 .  من سورة األنعام) ١٥٢( من اآلية رقم )٤(
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فهذه اآليـات األربـع دلـت عـىل أنـه ال تكليـف إال بحـسب الوسـع 
وقد أتى ذلك يف ) ال تكليف(بمعنى ) ال يكلف(والطاقة املعتادة؛ إذ قوله 

في، فيفيد العموم، مما يعني أن التكليـف بحـسب الوسـع يـشمل سياق الن
مجيع األحكام الرشعية، ويدخل يف ذلك ما يطرأ عىل الناس مـن مـشقات 

 .غري معتادة
كام أن اآليات الدالة عـىل التيـسري كثـرية؛ فكـذلك األحاديـث : ًثانيا
 : أحاديثمخسة؛ ورغبة يف االختصار أكتفي بذكر )٢(النبوية
ــه  .١ ــدين( : (‘قول َإن ال ِّ َّ ــرس ِ ٌي ْ ــدين أحــد إُ شاد ال ــن ي ِ ول ٌ َِّ َ َّ ــ ُ ْ ََ َ ــه َّالَ ُ غلب َ َ َ

ُفسددوا وقاربوا وأبرشوا ِ ْ َ ُ َ َُ ِ َ َِّ َ(()٣(.  
ُيرسوا(( : ‘قوله  .٢ ِّ َ تعرسوا وبرشوا والَ وَ َ َ َُ ُِّ ِّ ُ تنفرواالُ ِّ َ ُ(()٤(. 

                                 
 .   من سورة الطالق) ٧( اآلية رقم )١(
املـشقة جتلــب :  وذلـك يف كتابـه وثالثـني حــديثا؛ًصــالح اليوسـف واحـدا. وقـد ذكـر منهـا د )٢(

 .٩٥ ــ ٨٠التيسري، ص
َكتاب ا بلفظه،  أخرجه البخاري)٣( ِيامنإلِ ِّباب الدين يرس وقول النَّبي، َ ِْ ُ َْ َ ُ ُ ٌَ ِّ r َِّأحـب الـدين إىل اهللا َ ِ ِ ِّ ُّ َ َ

ُاحلنيفية  َّْ ِ ِ ُالسمحةَ َ ْ  .  t من حديث أيب هريرة. ٣٩، ح١/٢٣١، َّ
ِكتاب العلم بلفظه،  أخرجه البخاري)٤( ْ ِْ ُّباب ما كان النَّبي ، َِ َِ َ َ َrيتخـوهلم باملوعظـة والعلـم ِ َْ ْ َ َْ ُِ ِ َِ ْ َّ َِ ْ ُ ْ كـي َ َ

ُ ينْفـرواال ِ سري يــ بـاب يف األمــر بالت، اجلهـاد والــسري؛ ومــسلم بنحـوه، كتــاب٦٩، ح١/٣٨، َ
 .  t من حديث أنس بن مالك. ١٧٣٤، ح٣/١٣٥٩، وترك التنفري



 

 

ُ ملا بعثه رسول اهللاَِّ : أنه قالt وما جاء عن أيب موسى األشعري .٣ َ ََُّ َ ُ َ َ
ــل‘ ــن جب ــاذ ب ٍ ومع َ َ َ ْ ََ ام؛ُ ــال هل َ ق ُــ َ َ ــرسا(( :َ َي ِّ ــرساالَ وَ َ تع ِّ َ ــرشا و،ُ َ وب َ ََ ــراالِّ َ تنف ِّ َ ُ، 

َوتطاوعا َ ََ َ قال أبو موسى.))َ ُ ُ َ َ ول اهللاَِّ:َ َ يا رس ُـ َ صنع فيهـا رشاب :َ ٌ إنـا بـأرض ي َ ُ ْ َُـ َ َِ ٍ َْ ِ َّ ِ
ِمن العسل َ َ ْْ ُ يقال،ِ َ ُ له البتعُ ُْ ِ ْ ِ ورشاب من الشعري،َ ِ َِّ ْ ٌ ََ ُ يقال له املزر،َ ْ ِ ْ َ ُ َُ ول .ُ ُ فقال رس َ َ ُـَ َ

ٌكل مسكر حرام((:‘اهللاَِّ  َ ْ َُ ٍ ِ ُّ ُ(()١(. 
ِ عن عائوما جاء .٤ َ َشةَْ ْ أهنا قالت~ َ َ َ َ َّ ول اهللاَِّ (( :َ ُما خري رس ُـ َ ِّ ََ َبـني  ‘ُ ْ َ

ِأمرين قط إ ُّ َ ِ ْ َ ْ َ أخذ ّالَ َ َأيرسمهاَ َ ُْ َ ً ما مل يُكن إثام،َ َْ َِ ْ َ ْ فإن كان إثـ،ْ َ ْ َِ ِام كـان أبعـد النـاس َِ ََّ َ َ ْ َ َ ً
ُمنه ْ ِ(()٢(. 

ِأن أعرابيا بال يف املـسجد فثـار إليـه  : t وما جاء عن أيب هريرة .٥ ِْ َ  َ َ َ َْ َ َِّ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ َ
ِالناس ليقعوا به ِ ُ َ َُ ُ فقال هلم رسول اهللاَِّ ،َّ َ َ َُ َ ْ ُ ًدعوه وأهريقوا عىل بوله ذنوبـا ((:‘َ ْ َ َ ُ َُ َ ُِ ِ َ َ ُِ ْ َ

ْمن ماء أو  َْ ٍ َ ْسجِ ٍ من ماءًالَ َ ْ ْ فإنام بعثتم ،ِ َُ َّْ َِ ُ َميرسينِ ِ ِّ َ َ ومل تبعثوا معرسينُ َ َ ْ َِ ِّ ُ ُ َُ ْ(()٣(. 
 دالة بكل وضوح عىل أن من :فهذه األحاديث وما كان عىل شاكلتها

مقاصد الرشيعة السامحة والتيـسري عـىل النـاس، ويـدخل يف ذلـك مراعـاة 
                                 

َكتاب ا بلفظه،  أخرجه البخاري)١( ِدبألِ ِّباب قول النَّبي، َ ِ ِ ْ ََ  r يرسوا و َ َُ ُّ تعـرسوا وكـان حيـب الِّ َ َِ ُ َ َ ُ ِّ ُ
ِالتخفيَف واليرس عىل النَّاس َ َ َ ْ ُ َْ ِ ْ  .  ٥٧٧٣، ح ٥/٢٢٦٩، َّ

َكتاب ا بلفظه،  أخرجه البخاري)٢( ِدبألِ ِقول َباب، َ ْ ِّالنَّبي َ ِ  r ُيـرسوا ِّ ُتعـرسوا الَو َ ِّ َ َوكـان ُ َ ُّحيـب َ ِ ُ 
ِالتخفيَف ْ َواليرس َّ ْ ُ َعىل َْ َبـاب ؛ ومسلم بلفظه، كتـاب الفـضائل، ٥٧٧٥، ح ٥/٢٢٦٩،ِالنَّاس َ
ِمباعدتــه  ِ َ َ َ ُr ِثــام،ِآل ل ُواختيــاره مــن املبــاح أســهله، َ َ َ ْ َ ََ ُْْ َ ِ ِ ِ ِِ ِنتقامــه هللاَِِّ عنْــد انتهــاك حرماتــهَوا ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َْ ،

 .٢٣٢٧، ح ٤/١٨١٣
ِقول َباب بلفظه، كتاب اآلداب،  أخرجه البخاري)٣( ْ ِّالنَّبي َ ُيرسوا  ‘ ِ ِّ ُتعرسوا الَو َ ِّ َ َوكـان ،ُ َ ُّحيـب َ ِ ُ 

ِالتخفيَف ْ َواليرس َّ ْ ُ َعىل َْ  .  ٥٧٧٧، ح ٥/٢٢٧٠، ِالنَّاس َ



 

 

ٌألن ذلك طريق من طرق إثبات «هتم واعتبارها يف ختفيف األحكام؛ حاجا
السامحة واليرس هلذا الـدين، ولـو كانـت هـذه الـرشيعة ال تعتـرب حاجـات 
الناس، وال تبني األحكام عليها ملا كانت متصفة باليرس والـسامحة، وهـذا 

 :)١(»باطل؛ فام أدى إليه فهو كذلك
ستوعب جلميع أحكـام الـدين يدل عىل أن اليرس م: فاحلديث األول

، وأن التخفيف مقصود للشارع، وكل - بام فيها مراعاة حاجات الناس –
مــن يتــشدد وخيــالف هــذا املقــصود، بــدعوى أنــه غــري حمتــاج للتخفيــف؛ 
فسينحرف عن اجلادة، ولن يتمكن من الثبات عىل الطريـق املـستقيم؛ ألن 

 إذا كان مقصودا للشارع فإن –) هـ٧٩٠ت ( كام ذكر الشاطبي–التخفيف 
، )٢(مقصود مقصوده هذا هو املداومة عىل العمل، والتوازن بني الواجبات

ومن فرط يف العمل بمقصد التيسري انقطع عـن العمـل، فـصار متطرفـا يف 
 بعض الواجبات، وفاته ما هو آكد منها، فصار التسيب، أو تعاظمت عنده

َوهذا يعنـي أن العمـل بمقـصد التيـسري وتلبيـة حاجـات . ًمتطرفا يف الغلو
ًالنفس البرشية مطلوب رشعا ٌ. 

وإذا كانت صيغة هذا احلديث عىل سبيل اإلخبـار بـأن الـدين يـرس؛ 
 هــي األمــر بامتثــال مقــصد التيــسري احلــديثني الثــاين والثالــثفــإن صــيغة 

ُيرسوا: (رصاحة ِّ َيرسا) (َ ِّ  عـىل امتثـال الرابـع واخلـامس، كـام دل احلـديثان )َ

                                 
 .  ١/١٣٢أمحد الرشيد، .  احلاجة وأثرها يف األحكام لـِ د)١(
 .١٥٢، ص؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي٢/١٠٤املوافقات، :  انظر)٢(



 

 

 لذلك عمليـا؛ وذلـك باختيـار أيـرس األمـرين، وعـدم تعنيـف ‘الرسول 
 .األعرايب

ومن الفوائد األخـرى التـي يمكـن اسـتفادهتا مـن احلـديث الثالـث 
نـه فعـل أن العمل بمقصد التيسري وإن كان مطلوبـا، فـال يفهـم م: والرابع

احلرام، بل هو منحرص يف التوسع عىل النفس يف دائرة املباح؛ فـأبو موسـى 
t –هلام بالتيسري، دفعه ‘ عندما سمع أمر الرسول - يف احلديث الثالث 

 رشهبـام وليـسا مـن اخلمـر هذا إىل أن يسأل عن رشابـني اعتـاد أهـل الـيمن
 عروف يف احلجاز، فهل من التيسري تركهم وشأهنم؟ فكـان اجلـواب باتـا امل

 ‘ويف احلديث الرابع كان النبي . وعاما، يشمل منع الرشابني وكل مسكر
 .ًخيتار األيرس رشيطة أال يكون حراما

وباإلضافة إىل األحاديـث الـسابقة هنـاك أحاديـث أخـر خاصـة  .٦
ًاألصل حمرما؛ منهابإباحة املحظور عند احلاجة، مع بقائه يف  ما ثبت عـن : ّ

ِداود بن ْ َ ُ ٍ حصنيَ ْ َ َ عن أيب سفيان موىل ابـن أيب أمحـد)١(ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َ َْ َ َُ َعـن أيب هر )٢(ْ ُ ِ َ ْ َيـرة َ َ ْt 
                                 

، وعمـرو بـن ، أبو سـليامن املـدين، روى عـن أبيـه، ونـافع مـوىل ابـن عمـر هو داود بن حصني)١(
 وغريمهـا، وقـد روى لـه ، وحممـد بـن إسـحاقشعيب، وغـريهم، وروى عنـه اإلمـام مالـك

 . سنة٧٢هـ، وهو ابن ١٣٥ هـ، وتويف عام٦٣ولد عام . اجلامعة
، ٨/٣٧٩؛ هتـذيب الكـامل، ١٨٧٤ ،  رقم٣/٤٠٨اجلرح  والتعديل البن أيب حاتم، : انظر
 .   ١٧٧٩، رقم ١٩٨؛ تقريب التهذيب، ص١/٥٦١تهذيب، ؛ هتذيب ال١٧٥٣رقم 

قيـل اسـمه  بن جحش القريش، قيل اسمه وهـب، و أمحد موىل عبد اهللا بن أيبأبو سفيان:  هو)٢(
ْقزمان، تابعي اشتهر برواية احلديث، روى عـن أيب هريـرة ، وأيب سـعيد اخلـدري، وغريمهـا، ُ

 = .روى عنه ابنه عبد اهللا، وداود بن احلصني، وغريمها، وروى له اجلامعة



 

 

َقال ُّرخص النبي ((: َ َِ َّ َ َيف بيع العرايا ‘َّ َ ْ ََ ْ ِ ِ بخرصها مـن التمـر فـيام دون مخـسة ِ ِ َِ َ ْ ْْ َ َ ُ ْ َِ َّ ِ َ ِ
ٍأوسق أو يف مخسة أوسق ٍُ َ ُْ ْ َْ َ َِ ْ َ ِ شك داود يف ذلك))ِ َ ِ ُ ُ َ َّ َ)١(. 

نقل يناسب أن يمثل وجه )  هـ٢٧٩ت  (وقد جاء يف سنن الرتمذي
 : العلـمومعنى هذا عند بعض أهل«: االستدالل هبذا احلديث؛ حيث قال

 ال نجـد : ألهنم شكوا إليه وقالوا؛ عليهم يف هذاةأراد التوسع ‘أن النبي 
 فــرخص هلـم فــيام دون مخـسة أوســق أن ،مـا نــشرتي مـن الثمــر إال بـالتمر

 .)٢(»يشرتوها فيأكلوها رطبا
عـي وهـو مراعـاة فيلحظ أن االستثناء هنا جـاء لتحقيـق مقـصد رش

ًحاجات الناس؛ هلذا قيد بالكمية التي ال يتصور عادة أن تدعو احلاجة إىل  ُ
، ومما يدل عىل أن هذه الكمية يسرية أهنا )٣(الزيادة عليها وهي مخسة أوسق

وعـىل هـذا إذا . )٤( جعلت حدا أدنى ال يبدأ نصاب الزكاة إال إذا زاد عليها
                                 

؛ تقريـــب ٤/٥٣٠؛ هتــذيب التهــذيب، ٧٤٠٣، رقـــم ٣٣/٣٦٥، هتــذيب الكــامل: انظــر =
 .  ٨١٣٦، رقم ٦٤٥التهذيب، ص

ِكتاب املساقاة بلفظه،  أخرجه البخاري)١( َِ َُْ ِبـاب الرجـل يكـون لـه ممـر أو رشب يف حـائط أو يف ، َ ِْ َ ٌ ْ ُ َ ُ ََ ٍَ ِ ِْ ٌّ ََّ َ َ ُ ُ ِ
ٍنخل ْ  باب حتـريم بيـع الرطـب بـالتمر ، البيوعبنحوه، كتاب مسلم و ؛ ٢٢٥٣، ح ٢/٨٣٩، َ

 .  ١٥٤١ ح ٣/١١٧١، إال يف العرايا
، باب ما جاء يف العرايا والرخصة يف ذلك، ‘ ، أبواب البيوع عن رسول اهللا سنن الرتمذي)٢(

 .١٣٠٢، ح ٢/٥٧٣
 .‘  والصاع أربعة أمداد بمد رسول اهللا، صاعا ستون :بالوسق واملراد، وسق مجع :األوسق )٣(

؛ فتح البـاري، ٦/١٠٢، باب زكاة الثامرمعرفة السنن واآلثار للبيهقي، كتاب الزكاة، : انظر
٤/٣٨٨. 

ِأيب ومما يدل عىل ذلك حديث )٤( ٍسعيد َ ِ ِّاخلـدري َ ُِ ْ ْ t ْعـن ِّالنَّبـي َ َقـال ‘ ِ َلـيس( :َ ْ َفـيام َ َأقـ ِ ْمـن ُّلَ ِ = 



 

 

دليـل عـىل أنـه غـري حمتـاج إليهـا؛ فيعـود جتاوز اإلنسان هذه الكمية؛ فهـذا 
 .احلكم األصيل يف شأنه وهو املنع

ِّ النبي قول .٧ ِ ِإياكم واجللوس عىل الطرقات(( :‘َّ َ ُّ ُ ُْ ُ َْ َ َ َ َُّ ُ فقـالوا.ِ َ َ مـا لنـا :َ َ َ
ٌّبد َ إنام هي جمالـسنا نتحـدث فيهـا،ُ َِ ُِ َّ َ َ ََّ ُ َ ََ َ ِ َ قـال.ِ ِ فـإذا أبيـتم إ:َ ِْ ُ ْ َ َ َ َ املجـالس فـأَّالَ َ ََْ ُعطوا َِ ْ

َالطريق حقها ََّ ََّ ِ قالوا وما حق الطريق.ِ ِ َّ ُ َُّ َ َ قـال؟ََ ِ غـض البـرص:َ َ َ ْ ُّ ُّ وكـف ا،َ َ  ،َذىألَ
َّورد الس َُّ ِ وأمر باملعروف،ِمالَ ُ ٌ ْْ ََْ ِ ِ وهني عن املنَكر،َ ْ ُْ ْ ََ ٌ َْ(()١(. 

نه فهذا احلديث يدل عىل أن اجللوس يف طرقات الناس األصل فيه أ
ّحمرم؛ سـدا لذريعـة التعـدي عـىل حقـوق املـارة، ولـيس لـذات اجللـوس   .

ولكــن إذا دعــت حاجــة النــاس إىل اجللــوس يف الطريــق؛ فــإن تلبيــة هــذه 
ٌّ احلاجة مقصد رشعي يباح من أجله ما كان منهيا عنه لغريه، رشيطة الوفاء 

 .بحقوق الطريق التي ما هني عن اجللوس فيها إال خوفا من انتهاكها
ٌكام يدل بمفهومه عىل أنه إذا مل يعط الطريـق حقـه، أو مل تـدع حاجـة  َّ َُ ُ

 .عاد احلكم األصيل، وهو املنع: إىل اجللوس
ِعــن أنـس بـنمـا جـاء  .٨ ْ ِْ ََ ٍ مالــكَ ِ َ t: )) ِّأن قـدح النبـي ِ َّ َ َ َ ََكــرسْان ‘َّ َ، 

ٍفاختذ مَكان الشعب سلسلة من فضة ِ ِ ِ َِّ ْ ًْ َ ْ َ َ َِ َّ ََ َّ(()٢(. 
                                 

ِمخسة = َ ْ ٍأوسق َ ُ ْ ٌصـدقة َ َ َ ِكتـاب الزكـاة بلفظـه، أخرجـه البخـاري). َ َِ َّ َلـيس َبـاب، َ ْ َفـيام َ َدون ِ ِمخـسة ُ َ ْ َ 
ٍأوسق ُ ْ ٌصدقة َ َ َ مل (؛ ومـسلم بنحـوه، يف البـاب األول مـن كتـاب الزكـاة ١٤١٣، ح ٢/٥٤٠، َ

 .  ٩٧٩، ح ٢/٦٧٣، )د اسم البابحيد
َبــاب أفنيــة الــدور واجللــوس فيهــا واجللــوس عــىل ، املظــامل كتــاب بلفظــه،  أخرجــه البخــاري)١( َ ِ ِ َُ ْ ُ ْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ُّ

ِالــصعدات َ ُ ِالنَّهــى ببــاكتــاب اللبــاس والزينــة،  ؛ ومــسلم بنحــوه،٢٣٣٣، ٢/٨٧٠، ُّ ِعــن ْ َ 
ِاجللوس ُ ِالطرقات ِىف ُْ َ ِوإعطاء ُُّ َ ْ ِ ِالطريق َ ِ ُحقه َّ  .  ٢١٢١، ح٣/١٦٧٥، ََّ

ِ كتـاب فـرض اخلمـس بلفظـه، أخرجـه البخـاري)٢( ُ ُْ ْ َِ َ َذكـر َمـا َبـاب، ِ ِ ْمـن ُ ِدرع ِ ْ ِّالنَّبـي ِ ِ rوعـصاه ُ َ ََ = 



 

 

ولكـن إذا دعـت احلاجـة إىل ٌفاستعامل آنية الفضة حمـرم يف األصـل، 
ًقـدر يـسري منـه جيــوز؛ حتقيقـا ملقـصد الــشارع املتمثـل يف مراعـاة حاجــات 

 .الناس
~ ~ ~ 

 

                                 
ِسيفهَو = ِ ْ ِوقدحه َ ِ َ َ ِوخامته َ ِ َ َ ِ وما استعمل اخللفاء بعـده مـن ذلـك ممـا مل يـذكر قـسمته ومـن شـعره َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ ََ ْ ْ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َْ َّ َ

ِونعله وآنيته مما يتربك أصحابه وغريهم بعد وفاته ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َْ ْ َّ َُ َُّ َ َ ُ  .٢٩٤٢، ح ٣/١١٣١، ِ



 

 




 


احلاجة والرضورة بينهام صحبة قوية يف التطبيق؛ إذ يمثالن الـسببني 
الـرضورة هلـا ولكـن سـتثنائية، الرئيسني اللذين ترجـع إلـيهام األحكـام اال
 :مزية ليست موجودة يف احلاجة، والعكس

فالرضورة املعتربة تبيح مجيع املحظـورات، سـواء أكانـت حمرمـة  •
لذاهتا أم لغريها، ولكن نطاق تطبيقها ضيق، إذ ينحرص يف الشدة القصوى 

 .ًالتي ال جيد اإلنسان فيها خيارا متاحا سواها
ً كـان حمرمـا لغـريه، دون مـا كـان وعكسها احلاجة، فهي تبيح مـا •

ِّحمرما لذاته، ولكن نطاق تطبيقها واسع، إذ يشمل مراعاة مجيع املشاق غري  ً
 .املعتادة التي ال تصل إىل حد الرضورة

ً  وهذا يعني أن كـل واحـد مـنهام يـشكل منفـذا رشعيـا قويـا إلباحـة 
وابطهام، املحرم ال يقل أمهية عن اآلخر، وقوة نفوذمها تستدعي إحكام ض
 .ًحتى ال جيد فيهام ضعفاء النفوس طريقا لاللتفاف عىل النصوص

ــني  َّوالتقــارب بــني أحكــام الــرضورة واحلاجــة أثــر عــىل التقــارب ب
 -ً خطـأ – قد يفهم منها ضوابطهام، بل ترددت قاعدة عند كثري من العلامء

 .»احلاجة تنـزل منزلة الرضورة«: هام، وهي قاعدةالتطابق بني أحكام
وقد سبق احلديث عن ضوابط الرضورة يف مطلب مستقل، أما هـذا 
 :ُاملطلب فقد عقد للحديث عن ضوابط احلاجة، وبياهنا عىل النحو اآليت



 

 

، وحصوهلا يف الواقع، )١(ًة رشعاوجود حقيقة احلاج: الضابط األول
 .)٢(أو توقع حصوهلا فيام يغلب عىل الظن

ُعند احلكم عـىل حالـة مـا بأهنـا متثـل احلاجـة املعتـربة رشعـا أول مـا  ً
أن توجد فيها حقيقة هذه احلاجة؛ وذلك بأن تبلغ احلالة : ينقدح يف الذهن

رار، وأن درجة احلرج واملشقة غري املعتادة، دون أن تـصل إىل حـد االضـط
 . ًيكون هذا واقعا بالفعل أو يغلب عىل الظن وقوعه

ــذهاب إىل : ًومثــال مــا كــان واقعــا أن حيــاول املــريض الــصيام أو ال
 .  فيجد مشقة شديدة يف ذلكاملسجد لصالة اجلامعة

ة أو جتربة سابقة أن يغلب عىل ظنه ذلك بأمار: ًومثال ما كان متوقعا
 .أو إخبار الطبيب العدل

 كـام مـر بنـا يف –ًأما إذا كان يمثل احتامال بعيـدا فـال عـربة بـه ؛ ألنـه 
الـــرخص ال تنـــاط «، كـــام أن »لتـــوهمال عـــربة ل«: )٣(ضـــوابط الـــرضورة

                                 
أمحــد الرشــيد، . احلاجــة وأثرهــا يف األحكــام لـــِ د:  الــشق مــن الــضابط انظــر يف إثبــات هــذا )١(

؛ قاعـدة املـشقة جتلـب ٢٧٥وهبـة الـزحييل، ص. د. ِ؛ نظرية الرضورة الرشعية لــ أ١/١٤٧
، ؛ نظريــة املقاصــد عنــد  اإلمــام الــشاطبي٥٠٨يعقــوب الباحــسني، ص. التيـسري لــشيخنا د

؛ القواعــد ٣١٨الكــيالين، ص.  لـــِ د؛ قواعــد املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي١٥٣١ص
؛ رفــع احلــرج لعــاطف حمفــوظ، ٢٤١، صاجلــيالين.  لـــِ داألصــولية عنــد اإلمــام الــشاطبي

 .٥٠٧ص
أمحــد الرشــيد، . احلاجــة وأثرهــا يف األحكــام لـــِ د:   انظــر يف إثبــات هــذا الــشق مــن الــضابط)٢(

 .  ١٢٢ كامل، صعمر.  ؛ الرخص الرشعية لـِ د١/١٤٧
 .٦٧٩ ص)٣(



 

 

 . »بالشك
ــاين ــضابط الث ــه : ال ــيس في ــع احلاجــة بوجــه مــرشوع ل ــذر دف أن يتع

 .)١(حرج
فاحلاجـة التـي راعاهـا الـشارع وأجـاز بـسببها تـرك العمـل بــاحلكم 
األصيل البد أن تكون مراعاهتا هي الطريق الوحيدة لدفع احلرج واملشقة؛ 

ي حيـصل عنـد ًألن احلاجة إنام أبيحت ترخصا بسبب املـشقة واحلـرج الـذ
عدم مراعاهتا، فإذا كـان ثمـة وسـيلة أخـرى حيـصل هبـا الغـرض، وكانـت 

مل تعد احلاجة متعينـة، ويف : مرشوعة، وليس يف العمل هبا حرج غري معتاد
 .ً هذه احلالة ال تكون مراعاهتا مقصدا رشعيا

لو ذهب املريض إىل مركز صحي للعالج، ومل جيد إال امـرأة، : فمثال
ن التشخيص ال يتم إال بمخالفة رشعية، ولكن تزول هذه أو العكس، وكا

فبنـاء : املخالفة بالذهاب إىل مركز صحي آخر دون مشقة زائدة عن املعتاد
عـىل هـذا الــضابط ال جيـوز العـالج يف املركــز الـصحي األول؛ ألن املــشقة 

 . تندفع بطريق أخرى مباحة ابتداء، فلم يتحقق هذا الضابط
رص فيام تبيحه احلاجة عىل القدر الكايف الذي أن يقت: الضابط الثالث

 .)٢(تزول به احلاجة
                                 

؛ ٣٥٦؛ و لـِ مجيل مبـارك، ص٢٧٥وهبة الزحييل، ص. د. ِنظرية الرضورة الرشعية لـ أ:  انظر)١(
؛ احلاجــة وأثرهــا يف ٥٠٨يعقــوب الباحــسني، ص. قاعــدة املــشقة جتلــب التيــسري لــشيخنا د

 .١/١٥١أمحد الرشيد، . األحكام لـِ د
 =يعقوب الباحـسني، . ؛ ولشيخنا د٣٨٢ص اليوسف، صالح. املشقة جتلب التيسري لـِ د:  انظر)٢(



 

 

فاحلاجــة كالــرضورة؛ كــل مــنهام يعــد حالــة طارئــة تــستدعي حكــام 
ًاستثنائيا، فيجب أن يكون هذا احلكـم االسـتثنائي مقارنـا ملـسوغه، سـواء 

يــزول : أكــان ذلــك يف املقــدار أم الوقــت، وبمجــرد زوال املــسوغ والعــذر
 .نائي، ويعود احلكم األصيلاحلكم االستث

ً أن احلاجة منها ما يكون حكمها دائام، كمرشوعية :وال يرد عىل هذا ُ
 ...اإلجارة والسلم

ً  الديمومة أتت بداللة النص، مما جعل املرشوعية حكـام أصـليا، ألن
 . وليس استثنائيا، فال تطبق عليه أحكام الرخصة
: بط بني الرضورة واحلاجةومما يدل عىل االنسجام التام يف هذا الضا

 صــاغوه بقاعــدتني متطــابقتني يف اللفــظ عــدا لفظــي الــرضورة أن العلــامء
 :واحلاجة، ومها

 .»ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها« −
 .)١(»للحاجة قدر بقدرهاًما كان مباحا « −

ًعـنهام معـا ) هــ٦٦٠ت ( كالعز بن عبد السالمَّبل عرب بعض العلامء
                                 

؛ نظريـة الـرضورة الـرشعية ٧٦حممد اجليزاين، ص. ؛ حقيقة الرضورة الرشعية لـِ د٤٨٥ص =
؛  فقــه الــرضورة ٣٣٦مجيــل مبــارك، ص. ؛ ولـــِ د٢٤٥، ٧١وهبــة الــزحييل، ص. د. ِلـــ أ

؛ ٢٩١، ١١٨ كامـــل، صعمـــر.  ؛ الـــرخص الـــرشعية لــــِ د٦٦وتطبيقاتـــه املعـــارصة، ص
 . ٣٠٧؛ قواعد الوسائل، ص٢/٣٤٤؛ توصيف األقضية، ١٣٠وألسامة الصاليب، ص

ر البـن الوكيـل، األشـباه والنظـائ؛  ٣٢/٩٠،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم:  انظر)١(
 ؛ خمترص من قواعد العالئـي١٩٦، قاعدة ٢/٤٥٤ِّاألشباه والنظائر البن املـلقن، ؛ ٢/٣٧٢

 .١/١٩٢وكالم اإلسنوي، 



 

 

] يـزال[ُما أحل لرضورة أو حاجة يقدر بقـدرها و «: لكقاعدة واحدة فقا
 .)٢(قايض اجلبلابن ، وقريب من ذلك لفظ نقله ابن بدران عن )١(»بزواهلا

َكام يدخالن معا يف قواعد أخر، منها َ ُ ً: 
 .»اد املمنوعإذا زال املانع ع« −
 .»ما جاز لعذر بطل بزواله« −

 : ومن األمثلة التي توضح هذا الضابط
ُلو ألـزم عنـد رشاء الـسيارة أو جتديـد اسـتامرهتا، أو رخـصة القيـادة 

 بـه، وهـذا اإللـزام àأمني، وكان التأمني املتاح غري جائز فيام يدين اهللا بالت
فبنـاء عـىل هـذا : َّينـدفع لـو أمـن سـيارته ضـد الغـري ملـدة عـام واحـد فقـط

ليس له أن يؤمنها تأمينا شامال؛ ألن هذا زائد عىل املقـدار الـذي : الضابط
ألن هـذا زائـد يندفع به اإللزام، وكذلك ليس له أن يؤمنها أكثر مـن عـام؛ 

 .)٣(عىل الوقت الذي يتم فيه اإللزام
                                 

واإلحالة األوىل متثل النـسخة املعتمـدة يف .  ٢/٢٨٧: ، ويف نسخة٢/١٤١ قواعد األحكام، )١(
ما أحـل إال لـرضورة أو حاجـة يقـدر بقـدرها «: اء التعبري فيها بلفظهذه الرسالة، إال أنه ج

وهـذا دفعنـي إىل الرجـوع . ، واملعنـى ال يـستقيم هبـذه الزيـادة))إال(بزيـادة (» ويزال بزواهلا
نزيه .  دوالنسخة األخرى بتحقيق). زالي: (وليس) زال(للنسخة األخرى، ولكن جاء فيها 

عـىل نفقـة وزارة األوقـاف بدولـة دمـشق، وهـي مطبوعـة  ب دار القلممن نرش ،محاد ورشيكه
      .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ عام ،قطر

 .٤٥٧املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، ص:  انظر)٢(
 سبق التمثيل بمسألة متعلقة بالتأمني، وتم يف ذلك املوضع تعريف التأمني، وبيان الفرق بـني )٣(

 . ٦٧٩التأمني الشامل والتأمني ضد الغري، وذلك ص



 

 

أن ال يكـــون يف األخـــذ باحلاجـــة خمالفـــة لقـــصد : الـــضابط الرابـــع
 :)١(الشارع

ًفالعمل باحلاجة إنام كان سائغا بناء عىل كون مراعاهتا يمثل مقـصدا 
ٌرشعيا، فـال بـد أن يـشهد جلـنس املـصلحة احلاجيـة أصـل باالعتبـار، وأن   

 من العمل هبا موافقة قصد الشارع، ويف هذا قال الشاطبييتوخى املكلف 
ا ً العمل موافققصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف«): هـ٧٩٠ت(

ــرشيعلقــصده يف ــال يف موضــع آخــر)٢(» الت ــت أن «: ، وق ــا ثب ــام مل األحك
 ألنـه مقـصود الـشارع ؛عت ملصالح العباد كانت األعامل معتربة بذلكُرش

 ظـاهره وباطنـه عـىل أصـل املـرشوعية فـال  فإذا كان األمر يف،فيها كام تبني
 ، وإن كان الظاهر موافقا واملـصلحة خمالفـة فالفعـل غـري صـحيح،إشكال

صد ُـإنـام ق و، ألن األعامل الرشعية ليست مقصودة ألنفسها؛وغري مرشوع
 ي فالـذ، رشعـت ألجلهـاي وهى املـصالح التـ، معانيهاي ه، أخرٌهبا أمور

 . )٣(»عمل من ذلك عىل غري هذا الوضع فليس عىل وضع املرشوعات
 :ويمكن توضيح هذا الضابط باملثال اآليت

ُلو طلب اخلاطب من الويل رؤية املخطوبة، وهو يف الواقع ال يرغب  َ َ َ
فبنـاء عـىل مـا جـاء يف هـذا الـضابط ال : ًدا آخـرُنكاحها، وإنام يضمر مقص

                                 
يعقـوب . ؛ قاعدة املشقة جتلب التيـسري لـشيخنا د١/١٥٤احلاجة وأثرها يف األحكام، :  انظر)١(

 .  ٥٠٩الباحسني، ص
 .  ٢/٢٥٠ املوافقات، )٢(
 .  ٢/٢٩٢ املوافقات، )٣(



 

 

ــة إنــام أباحهــا الــشارع اســتثناء مراعــاة حلاجــة  ــه ذلــك؛ ألن الرؤي جيــوز ل
اخلاطــب للنظــر إىل مــا يــدعوه إىل نكاحهــا، ولكــن أخــذه بحكــم احلاجــة 
 .خمالف هلذا املقصد؛ لكونه يضمر عدم نكاحها؛ فال جتوز له الرؤية حينئذ

ًن احلاجــة أرجــح رشعــا مــن احلكــم أن تكــو: الــضابط اخلــامس
 .)١(األصيل

فإذا تقابلت احلاجة مع احلكم األصيل، وتعني اختيار أحـدمها؛ فمـام 
الشك فيه أن من ضوابط اختيار احلاجة أن تكون أعىل شأنا مما يراد تفويته 

وما يراد تفويته غالبا مـا يكـون منهيـا . بسببها؛ ألن العمل بالراجح متعني
ًالختيار فيـه ضـيقة، فكثـريا مـا تـدعو احلاجـة إىل جتـاوزه، عنه؛ ألن دائرة ا

ثم إن املأمورات يمكن أن تدخل يف املنهيات؛ باعتبار . بخالف املأمورات
 .أن تركها منهي عنه

فإن املنهي عنه : إذا علم هذا فإنه عند املقابلة بني احلاجة واملنهي عنه
 :تهإما أن يكون مكروها، أو حمرما لغريه، أو حمرما لذا

v ًفإن كان املنهي عنه مكروها فإنه تبيحه أدنى حاجة. 
الكراهـة تـزول بـأدنى «:  عن هذا بقاعدة قـالوا فيهـاوقد عرب العلامء

ستعامله مع اجلواز فإنه باحلاجة إليه ُكل ما كره ا« :، ويف لفظ آخر)٢(»حاجة
 .)٣(»ال يبقى مكروها

                                 
 .١/١٥٦احلاجة وأثرها يف األحكام، :  انظر)١(
 .  ٢/٢٢اآلداب للسفاريني،  غذاء األلباب رشح منظومة )٢(
 =؛ نيـل األوطـار، ٦/٧املبـسوط، : ؛ وانظـر٢١/٣١٢،  ابن تيميـة جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)٣(



 

 

 : ومما يوضحها ويصلح دليال هلا
 :ومما يدل عىل ذلك؛ أن االلتفات يف الصالة مكروه

ٌهو اختالس ((: َّت يف الصالة فقالُسئل عن االلتفا ‘النبي أن  .١
َخيتلسه الشيطان من ص ُِ ُ   .)١())ِدْبَ العِالةُ

َعن أيب هرما جاء  .٢ ُ ِ َ ْ َيرة َ َ ْô َقال أنه ُأمرين رسول اهللاَِّ ((: َ ُ َ َ َِ َبـث ‘َ ٍث الِ
َوهناين عن ثـ ْ ََ ِ َ ل يـوم الَ ٍث أمـرين بركعتـي الـضحى ك ْ َ َ ََّ ُـ ُّْ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ٍوهنـاين عـن نقـرة ، ...ٍ َ َْ َ ْ ََ ِ َ
ِكنقرة الديك ِِّ َ ْ َ ِ وإقعاء كإقعاء الَكلب،َ ْ ْ ْ ِْ ٍَ َ َِ ِ والتفات كالتفات الثعلب،َِ َ َّ َ ْ َ ْْ َِ ِ ٍ َِ(()٢(. 

 لاللتفـات بأنـه اخـتالس ‘أتى وصف النبي : ففي احلديث األول
من الشيطان لصالة العبد ورسقة جلزء من صـالته عـىل سـبيل التنفـري مـن 
هذا الفعل، مما يدل عىل أنه منهي عنـه، كـام دل احلـديث الثـاين عـىل النهـي 

 ‘قـرائن تـرصفه إىل الكراهـة؛ منهـا فعلـه  عـدة ْجـدتُوولكـن رصاحة، 
 :وقوله

                                 
؛ احلاجـة ٣٢٠نـارص املـيامن، ص.  لــِ د؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميـة٣/٣٣٨ =

 .   ٢/٥٤٨أمحد الرشيد، . ؛ احلاجة وأثرها يف األحكام لـِ د١٣٠الرشعية ألمحد كايف، ص
 .٧١٨، ح ١/٢٦١الة،  بلفظه، كتاب صفة الصالة، باب االلتفات يف الص أخرجه البخاري)١(
 ،  ح١٣/٣٨؛ واإلمام أمحد بلفظـه، ٢٧١٦، ح ٤/٣٢٠ أخرجه الطياليس يف مسنده بنحوه، )٢(

؛ والبيهقي، كتاب الـصالة، ٢٦١٩، ح ٥/٣٠؛ وأبو يعىل املوصيل يف مسنده بنحوه، ٧٥٩٥
  ٢/١٢٠، قعاء املكروه يف الصلوةباب اإل

رواه أمحد وأبو يعىل والطرباين يف األوسط وإسـناد  «:   ــ٢/٨قال اهليثمي يف جممع الزوائد ــ 
 .»أمحد حسن

 .٥٥٥، ح ١/٣٦١ يف صحيح الرتغيب والرتهيب، وذكره األلباين



 

 

ًيوم حنني حيث أرسل عين ‘ ِّ ما جرى للنبي:أما فعله فمثاله .أ  َ إىل ا ُ
َّفثوب بالص((:  وكان يرتقبهاالعدو، َ ِِّ ُ ُ فجعل رسول اهللاَِّ ،ِةالَ َ َُ َ َ و  ‘َ صىل وه َي َ َ ُـُـ ِّ

ِيلتفت إىل الشعب ْ َِّ َ ِ ُ ِ َ َ حتى إذا قىض صالته و،ْ ُ َ ََ ََّ َ َ َ َسلم قال ِ َ ََّ ْأبرشوا فقد جـاءكم : َ َُ َ ْْ َ َ ُ ِ َ
ْفارسُكم ُ ِ َ(()١(. 

ِعثامن بن أبى العاصما جاء عن : وأما قوله فمثاله .ب  َ َ ْْ َ ِْ َ َ ُ t :أتـى أنه َ َ
َّالنبى ِ َفقـال ‘ َّ َ ول اهللاَّ:َ َ يـا رس ُـ َ َّ ِ إن:َ ِ الـشيطان قـد حـال بينـى وبـني صـالتى ِ َِ ََّ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ َْ

َّوقراءتى يلبسها عىل َ َ َ َ َُ َ َِ ْ ِ ُفقال رسول اهللاَِّ . ِ َ َ َُ ٌذاك شيطان يقال لـه خنـزب (( : ‘َ ُ ُ ِْ ْ ِ َ ُ َ ٌ َ ََ َ
ًفإذا أحسسته فتعوذ باهللاَِّ منه واتفل عىل يسارك ثالثا َ ْ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ ََ َ ُ َّ َ ُ َْ َ ِ ِْ َ َْ ِ َ ِ(()٢(. 

ويلحظ يف هذين احلديثني أن االلتفات فيهام إنام كان حلاجـة، وهـذا 
لـو كانـت «: دليل عىل أن احلاجة تزيل الكراهة، وممـا هـو مـن هـذا القبيـل

ِاملرأة عنـدها صـبيها؛ وختـشى عليـه؛ فـصارت تلتفـت إليـه؛ فـإن هـذا مـن  ُّ
 .)٣(» ألنه عمل يسري حيتاج إليه اإلنسان؛احلاجة وال بأس به

v املنهي عنه حمرمـا لغـريه فإنـه تبيحـه احلاجـة إذا حتققـت وإن كان 
                                 

ِ فـضل احلـرس يفِ، باب يفاجلهاد، كتاب  بلفظهأخرجه أبو داود )١( ِ ْ َ ْ َِ َ سـبيل اهللاَِّ تعـاىلْ َ َ ِ ِ ،ح ٣/٢٠، َ
 بنحــوه، كتــاب الــصالة، بــاب مــن التفــت يف الــصالة مل يــسجد ســجديت ؛ والبيهقــي٢٥٠٣
ِ كتـاب اجلهـاد بنحوه،واحلاكم ؛٢/٣٤٨السهو، َِ ُِْ ِسـهل ابـن احلنْظليـة مـن حـديث .٢/٨٣،َ َّ ُ ْ ِْ َ ْ َُ َ 
t. 

   . ووافقه الذهبي،»صحيح عىل رشط الشيخني«: قال احلاكم
ــسلم )٢( ــن شــيطان الوسوســة يف بلفظــهأخرجــه م ــوذ م ــاب التع ــسالم، ب ــاب ال ِ، كت ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ ُّ َْ َ َ ــصالةَّ َ ال َّ، 

 .  ٢٢٠٣، ح ٤/١٧٢٨
 .  ٣/٢٢٥، مد العثيمني الرشح املمتع للشيخ حم)٣(



 

 

 .ضوابطها
 بقاعدة هلـا عـدة ألفـاظ، ولكـن مؤداهـا وهذا املعنى عرب عنه العلامء

 :واحد، فمن ألفاظها
ــمــا ح« − م حتــريم الوســائل فإنــه يبــاح للحاجــة أو املــصلحة ِّرُ
 .)١(»الراجحة
ــا « − ــحم ــصلحة مِّرُ ــد احلاجــة، وامل ــاح عن ــه يب ــذرائع فإن ــسد ال ِّ ل
 .)٢(»الراجحة
ُإذا هني عن اليشء بعينه مل تؤثر فيه احلاجـة، وإذا كـان ملعنـى يف « −

 .)٣(»غريه أثرت فيه احلاجة
َمنَضَواللفظ األخري ت  ووضـحه بـذكر  املنهي الذي تبيحـه احلاجـة،َّ

  :والفرق بينهامقسيمه وهو املنهي الذي تبيحه الرضورة؛ 

                                 
 .٢/٢٤٢ زاد املعاد،  )١(
؛ ١/١٦٤،  ابـن تيميـة؛ وقريب منه ما جاء يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٤/٧٨ زاد املعاد، )٢(

 .  ٢٦، صالقواعد الفقهية للشيخ حممد العثيمني
رشح صــحيح : وللتوســع يف هــذه القاعــدة انظــر. ٨/٦١ عارضــة األحــوذي البــن العــريب، )٣(

؛ جممـوع ١/٤٣١، ى لشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ الفتاوى الكرب٦/٥٦ البن بطال، البخاري
ـــة ـــن تيمي ـــيخ اإلســـالم اب ـــاوى ش ـــالم ٢١٤، ٢٣/١٨٦، ٢٢/٢٩٨؛ ٢١/٢٥١، فت ؛ أع

مـصطفى خمـدوم، . ؛ قواعـد الوسـائل لــِ د١٠/٥٨اري، ؛ فتح الب١٤٢، ٢/١٤٠املوقعني، 
عبـد الـسالم .  لــِ د؛  القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابـن تيميـة٣١١ص

. ؛ احلاجة وأثرها يف األحكام لـِ د١٢٣؛ احلاجة الرشعية ألمحد كايف، ص١/٢٨٣احلصني، 
 . ٢/٤٨٢أمحد الرشيد، 



 

 

، وهـذا )١(»ألنـه مفـسدة يف نفـسه«ُ إنام هني عنه؛ :أن املنهي عنه لعينه
 عـىل يعني أنه قد توجه قصد الشارع إىل منعه بعينـه؛ هلـذا اصـطلح العلـامء

 .حرم حتريم مقاصدتسميته بامل
ورشب اخلمـر،  كلمة الكفـر، وأكـل حلـم اخلنزيـر، قول :ومن أمثلته

 ...وربا النسيئة والرسقة،
ٍفليس مفسدة بذاته، ولكنه مفض إليهـا غالبـا؛ : أما املنهي عنه لغريه

 هلذا حرم سدا للوسائل التي تفـيض يف الغالـب إىل املفاسـد؛ هلـذا اصـطلح 
 . عىل تسميته باملحرم حتريم وسائلالعلامء

ُ أكل :ومن أمثلته ، والنظـر إىل املـرأة األجنبيـة،  أو رشبـها فيه شـبهةمْ
وربا الفضل، وبيع العنب ملن يتخذه مخرا، والبيع بعـد النـداء الثـاين، وبيـع 

رجــال الرجــل عــىل بيــع أخيــه، أو خطبتــه عــىل خطبــة أخيــه، واســتعامل ال
 ...للذهب أو احلرير

وكثري من هذه األمثلة وردت فيها نصوص رشعية تدل رصاحة عىل 
 :، وتصلح أن تكون أدلة للضابط املذكور؛ منهااإلباحة عند احلاجة

َمــا جــاء  .١ ٍعــن أنــسَ ََ ْ َ tقــال َ ُّرخــص النبــي (( :َ َِ َّ َ ِللــزبري وعبــد  ‘َّ ِْ َ ََ ُِّ ْ
ِالرمحن َ ْ ِيف لبس احلرير )٢(َّ ِ َ ْ ُِ ْ ة هبامِِ حل؛ِ َكَّ ِ ِ ٍ(()٣(. 

                                 
 .  ٢٣/٢١٤،  ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)١(
 بـذلك يف ، وقـد جـاء تـرصيح البخـاريù  بـن العـوام وعبـد الـرمحن بـن عـوفمها الـزبري )٢(

ِبـاب احلريـر يف احلـربصحيح البخاري، كتاب اجلهاد، : انظر. موضع آخر ْ َ َْ ِْ ِ ِ  ، ح٣/١٠٦٩،َ
 .١٧٦٤ ــ ٢٧٦٢

ـــاس،   أخرجـــه البخـــاري)٣( ـــاب اللب ـــا بلفظـــه، كت ـــر َب ـــن احلري ـــرخص للرجـــال م ـــا ي ِب م ِ َ ِّ َ َْ ْ َ ُ ُِ ِِ َّ= 



 

 

َوما جاءِ  .٢ َ عن عبد الرمحن بن طرفةَ َ ََ َِّ ِْ ْ َْ ْ َ َ أن جده عرفجة)١(َِ َ ََّ ُ َْ َ َّ َأصـيب  )٢(َ ِ ُ
ْأنفه يوم الُك َُ ْ َ ُ ْ ِيف اجلاهلية )٣(ِبالَ َّ ِ ِ َ ْ ٍ فاختذ أنفا من ورق؛ِ ِ َ ْ ِ ً َ َْ َ َ ِ فأنتن عليه؛َّ ْ ََ ََ َ ْ ُفـأمره (( ؛َ َ َ َ َ

ُّالنبي  ِ ٍ أن يتخذ أنفا من ذهب‘َّ َ َ ً َ ْْ َِ ِْ ََّ َ(( )٤(. 
باإلضافة إىل األحاديث الكثرية التي أجازت مجلة من املحرمات  .٣

 ...كامها دائمة، كإباحة اإلجارة والسلم، وأصبحت أحللحاجة العامة

                                 
ِللحكة = ِ َِّ ؛ ومـسلم بنحـوه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب إباحـة لـبس ٥٥٠١، ح ٥/٢١٩٦،ْ

 . ٢٠٧٦، ح ٣/١٦٤٦احلرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، 
َ هو عبد الرمحن بن طرفة)١( ْ بن عرََ َفجة التميمي، تابعي عـرف بروايـة احلـديث؛ روى عـن جـده َ َ

َعرفجة  َ ْ َtوروى عنه أبو شهاب العطادري، وسلم بن زرير، وثقه العجيل ،ُ ْ َ ُ . 
؛ تقريـــب ٢/٥١٩؛ هتــذيب التهــذيب، ٣٨٥٨، رقـــم ١٧/١٩١هتــذيب الكــامل، : انظــر

 . ٣٩٠٥، رقم ٣٤٣التهذيب، ص
َعرفجة هو )٢( ََ ْ ِ بن أسعد بن كرب التمَ ، صحايب نزل البرصة، كان من الفرسان يف اجلاهليـة، يميَ

 . فأصيب أنفهُوشهد موقعة الكالب
ء ؛ جتريد أسـام)٥٥٠٨(، رقم ٢/٤٦٧؛ اإلصابة، )٣٦٣٥(، رقم ٤/٢١أسد الغابة، : انظر

 ).٤٥٥٤(، رقم ٣٨٩؛ تقريب التهذيب، ص)٥٠٥٧(، رقم ١/٣٧٨، الصحابة
 .اسم ماء بني البرصة والكوفة، ويف اجلاهلية وقعت فيه موقعة معروفة عند العرب: ُ الكالب)٣(

 . ٤/١٩٦؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر، ١/٥٥٠الكامل يف التاريخ، : انظر
 َما باب؛ وأبو داود بنحوه، كتاب اخلاتم، ١٩٠٠٦ ، ح٣١/٣٤٤ أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، )٤(

َجاء ِربط ِىف َ ْ ِاألسنَان َ ْ ِبالذهب َ َ َّ  أبـواب اللبـاس عـن ؛ والرتمذي بنحوه،٤٢٣٢ ، ح٤/٤٣٤،ِ
؛ والنـسائي بنحـوه، كتـاب ٣/٣٧١ِّ، باب ما جاء يف شد األسـنان بالـذهب، ‘رسول اهللا  

 .٥١٧٦ ، ح٨/٥٤٣ًالزينة، من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟، 
 .» حسن  حديث«:  عقب احلديثوقال الرتمذي

 .»إسناده حسن«:  ــ٣١/٣٤٤كام قال عنه حمققو املسند ــ 



 

 

v ًوإن كان املنهي عنه حمرما لذاته فإنه ال تبيحه إال الرضورة . 
وهذا يعد أهم الفروق بـني أحكـام الـرضورة واحلاجـة؛ ألنـه يمثـل 

وهـذا مـا سـبق االنطـالق منـه يف توطئـة (َّاحلد الفاصل بني نفوذ كل منهام 
 ):هذا املطلب

اهلهـا، ويمكنـه حتمـل احلـرج واملـشقة يسع املكلف جت: فاحلاجة •
َغري املعتادة التي تلحقه بسبب ذلك؛ هلذا ال تقوى عىل إباحة املحرم إال إذا  ْ َ

 بأن كان حمرما لغريه، أي أنه يف أصله ليس فيـه ؛كان املحرم دوهنا يف الرتبة
 .مفسدة تستدعي حتريمه

جيـدها ومن يتتبع النصوص التي تدل عىل إباحة املحرم عند احلاجة 
 .)١(ال خترج عن إباحة املحرمات حتريم الوسائل

 àفال يسع املكلف جتاهلهـا؛ هلـذا فمـن رمحـة اهللا : أما الرضورة   •
ــات التــي تكــون أقــل رضرا مــن  ــاده أن جعلهــا تبــيح ســائر املحرم ًبعب

 .الرضورة، سواء أكانت حمرمة لذاهتا أم لغريها
قاعـدة مـشهورة، ٍويمكن االستفادة من هذا يف حل إشكال يرد عىل 

َّاحلاجة تنزل منزلة الرضورة، عامة كانت أو خاصة«: وهي ً َُّ َّ َّ فهـل كـل : )٢(»ُ

                                 
 .ً املذكورين آنفاحديثي صاحب احلكة، وصاحب األنف الذهبي: عىل سبيل املثال:   انظر)١(
الربهـان للجـويني، :  وردت هذه القاعدة هبذا اللفظ أو بألفاظ أخر يف كثري من الكتب، منها)٢(

 تنـزل منـزلة الرضورة اخلاصـة يف حـق آحـاد احلاجة العامة«:  ــ ولفظه٩١٠، فقرة ٢/٦٠٦
احلاجـة العامـة تنـزل «:  ـــ ولفظـه٢/٣٧٠ ــ؛ األشباه والنظـائر البـن الوكيـل، »األشخاص

 =احلاجـة العامـة «: ولفظه ــ ٢/٢٤ ــ؛ املنثور للزركيش،  »...منزلة الرضورة اخلاصة يف صور



 

 

 مـن حاجة تنـزل منـزلة الرضورة؟ وإذا مل يكن األمـر كـذلك؛ فـام املقـصود
 منزلة الرضورة؟تنزيل احلاجة 

 الـذين قـرروا هـذه القاعـدة مـن ومما ال شك فيه وال امرتاء أن العلامء«
ــاإلطالق  ــرضورة ب ــة ال ــة منزل ـــزيل احلاج ــصدوا تن ــرهم مل يق ــم إىل آخ أوهل
ــني احلاجــة  ــؤثر ب ــا حتقــق فــرق م ــه لــو كــان ذلــك قــصدهم مل والعمــوم؛ ألن

 !ٍواحدٍرتادفني يعربان عن مصطلح ، ولكانا يف الواقع لفظني م)١(»ورةوالرض
أن املحـرم :  أن مرادهم من هذه العبارة– واهللا أعلم -والذي يظهر 

ًكام يمكن أن يباح بالرضورة، يمكن أيضا أن يباح باحلاجة، وفـق ضـوابط 
أن تكـون الـرضورة واحلاجـة أرجـح : ٍّكل منهام، ومن ضوابطهام املـشرتكة

ولكن لكون الرضورة أعىل رتبة مـن احلاجـة؛ فمـن البداهـة . من املحظور
أن تكون املحظورات التي ترجح الرضورة عليها أكثـر ممـا تـرجح احلاجـة 

                                 
 ٢/٣٤٦ ــ؛ األشباه والنظائر البن امللقن، »تنزل منزلة الرضورة اخلاصة يف حق آحاد الناس =

؛ غمـز ١١٤؛ والبـن نجـيم، ص١/٢١٨ ـــ؛ وللـسيوطي، ــ ولفظه كلفظ أشباه ابن الوكيل
؛ واملواهـب ١٢٣األقـامر املـضيئة، ص: هـا؛ الفرائـد البهيـة ورشحا١/٢٩٣عيون البصائر، 

 : ــ ولفظ الفرائد١/٢٨٤الفوائد اجلنية، : السنية وحاشيتها
األحكـام العدليــة، مـادة  جملـة قد نـزلت مـنـزلة الضـرورة ــ؛ والـحاجة الـمشهـورة: ةم        خاتـ
؛ ورشح ١/٧٥؛ ولألتـــايس، ١/٣٨؛ ولعــيل حيــدر، ١/٣٣؛ رشحهــا لــسليـم رســتم، ٣٢

؛ املدخل الفقهـي ١٠٨، قاعدة ٧٥ّ؛ قواعد الفقه للمجددي، ص٢٠٩واعدها للزرقا، صق
 ٢٣٣، ١٤٣، ١٤٢؛ القواعد الفقهية للدكتور عيل الندوي، ص٦٠٣، فقرة ٢/٩٩٧العام، 

احلاجـة يف حـق آحـاد النـاس كافـة تنـزل منزلـة الـرضورة يف حـق الواحـد «: ــ ولفظه الثـاين
 . ١/٧٨وعة القواعد الفقهية، ؛ موس١٨٣ ــ؛ الوجيز، ص»املضطر

 .  ٢/٤٤٠ احلاجة وأثرها يف األحكام، )١(



 

 

أن احلاجة ال تقوى إال عىل إباحة ما دوهنـا يف : وضابط الفرق بينهام. عليه
 تستدعي الرتبة، وهو ما كان حمرما لغريه، مع أنه يف أصله ليس فيه مفسدة

ِّأما الرضورة فهي تتجاوز ذلك إىل ما حرم لذاته. حتريمه ُ. 
احلاجـة : وإذا كان ثمة موضع حيتاج إىل تأمل واجتهـاد خـاص فهـو

َّإذا تقوت بسبب تعاقبها وتكررها، بحيث أصبحت عامـة ال يـسع النـاس 
ففي هـذه احلالـة : ًمجيعا جتاوزها، كام ال يسع الفرد الواحد جتاوز الرضورة

يقال بتنـزيل احلاجة منزلة الرضورة يف إباحة املحرم لذاتـه، رشيطـة أن قد 
 مناط الرضورة، بأن ال يـسع النـاس بمجمـوعهم يتحقق يف احلاجة العامة

 . جتاوزها، وإن وسع ذلك بعض آحاد الناس
 قبـل - وجل العلـامء) هـ٧١٦ت (وعىل هذا حيمل تعبري ابن الوكيل

ــسيوطي ـــ٩١١ت (ال ــةاحلاجــة « : )١(–) ه ــالعام ـــ تن ــرضورة ـزل من زلة ال
هو أن تقدير احلاجة العامـة : ومما ينبغي التأكيد عليه . )٢(»صور يف اخلاصة

حيتاج إىل : ها حكمهاءالتي يمكن أن تنـزل منزلة الرضورة اخلاصة، وإعطا
ر خاص، ال يكون مقبوال إال من أهل االجتهاد، وأن هذا االجتهـاد يف نظ

الواقع يتمثل يف مدى حتقق مناط الرضورة بـالنظر إىل عمـوم النـاس، وإن 
 . كانت حاجة بالنظر إىل كل فرد عىل حدة، واهللا أعلم

                                 
أمحد الرشـيد عقـد مـسألة مـستقلة . املراجع املذكورة يف اهلامش قبل السابق؛ كام أن د:    انظر)١(

 ختـصص احلاجـة التـي لتتبع املسار التأرخيي للقاعدة، وكانت ألفاظ القاعدة قبل الـسيوطي
 .٢/٤٤١احلاجة وأثرها يف األحكام، : ؛ فانظرتنزل منزلة الرضورة باحلاجة العامة

 .٢/٣٧٠األشباه والنظائر البن الوكيل، :  انظر)٢(



 

 

 


 
 

يف املطلب السابق تم ذكر طائفة من األمثلة، انحـرص النظـر فيهـا يف 
عالقتها بضابط واحـد فقـط، ويف هـذا املطلـب سـيتم النظـر يف املثـال مـن 
َّخالل عالقته بحقيقة احلاجة ومجيع ضوابطها، ومـن ثـم مـدى تأثريهـا يف  َ

 :العمل بداللة اللفظ
 :منى للحاجةمبيت احلاج أيام الترشيق خارج : املثال األول

أن احلاج ال جيوز لـه املبيـت إال يف منـى؛ وممـا يـدل : فاحلكم األصيل
 :عىل ذلك
ُأفاض رسول ((: ، قالت~ ، كام يف حديث عائشة‘فعل النبي  .١ َُ َ َ َ

َمن آخر يومه حني صىل الظهر ‘اهللاَِّ  ْ َ ْ َ ُّْ َّ َ ِ ِ ِ ِ ً ثم رجع إىل منى،ِِ ِ َ ِ َ َ َ َّ َ فمَكـث هبـا ليـايل ،ُ َ َِ َ َ َ َِ
ِأيام الترشيق ِ ْ َّ ِ َّ ، واألصل يف أفعاله أهنا متثل مناسك احلج الواجبة، ما مل )١())َ

                                 
ِكتـاب املنَاسـك؛ وأبو داود بلفظه، ٢٤٥٩٢، ح ٤١/١٤٠بلفظه،أخرجه اإلمام أمحد ) ١( ِ َِْ َبـاب ، َ

ِيف رمي اجلـامر ِ َِ ْ َْ ؛ والطحـاوي يف ٨/١٨٧؛ وأبـو يعـىل املوصـيل بنحـوه، ١٩٧٣، ح ٢/٤٩٧، ِ
:   وعـن جـابر  يف قـوهلامباب بيان مشكل ما روي عن ابن عباسرشح مشكل اآلثار بنحوه، 

ثم ما روى غريمها مما فيه ذكر عـدد » اجلمرة من احلىص  ‘ما ندري بكم رمى رسول اهللا « 
 أيـام منى إىل الرجوع باب والبيهقي بنحوه،كتاب  احلج، ؛٣٥١٤، ح ٩/١٣٣، ما رماها به
ــ التــرشيق ــوم كــل هبــا يوالرم ــت إذا ي ــاب ٥/١٤٨الــشمس زال ــدارقطني بنحــوه، كت ؛ وال

ِباب املواقيتاحلج، ِ َ ، بـاب رمـي مجـرة العقبـة؛ وابـن حبـان بنحـوه، كتـاب احلـج، ٢/٢٧٤ ،َْ
 = .١/٤٧٧، كتاب املناسك؛ واحلاكم بنحوه، ٣٨٦٨، ح ٩/١٨٠



 

 

ْلتأخذوا مناسَكُكم(( :‘يرد خالف ذلك؛ لقوله  َِ َِ ُ ُ ْ َ فـإنى ال أدرى لعـىل ال ؛َ َ َ َِّ َ ِْ َ ِّ ِ
ِأحج بعد حجتى هذه ِ َِ َّ َ ْ َ ُّ َُ َ(()١(. 

َابــن عمــومــا جــاء عــن  .٢ ُ ِ َ قــالù َرْ ْاســتأ(( :َ َ ِذن العبــاس بــن عبــد ْ ْ ُ ْ ُ َّ ََ ْ َ َ
ِاملطلب  ِ َّ ُْô َِّرسول اهللا َ ُ ة ليايل منى من أجل سقايته ‘َ ِأن يبيت بمكَّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ َ ِْ َِ ًَ َ َ ِ َ فـأذن ،َِِ َِ َ

ُله َ(()٢( . 
فهذا احلديث يدل عىل أن ترك املبيت حيتاج إىل استئذان، وأن يشفع 

 اإلذن عـىل العـذر املـذكور، ‘االستئذان ببيـان العـذر، وقـد رتـب النبـي 
 .  ما جاز ترك املبيتوهذا يعني أنه لو مل يوجد العذر

ًولكن إذا مل جيد احلاج مكانا متاحا للمبيت يف منى، فهـل لـه املبيـت  ً
 خارجها؟

ًبناء عىل ما جاء يف ضـوابط احلاجـة؛ فإنـه إن كـان حمتاجـا إىل ذلـك، 
                                 

ـــ قــال احلــاكم = ـــ١/٤٧٧ عقــب احلــديث ـ هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط مــسلم، ومل «:  ـ
 .»خيرجاه

ُْقال امل«:  ــ٣/٨٤وجاء يف نصب الراية ــ  َ ِنْذري يف َ ُِّ ِخمترصه(ِ ِ َ َ ْ ٌحديث حسن: )ُ َ ََ ٌ ِ« 
 حــني صــىل ": صــحيح، إال قولــه«:  ـــ١/٥٥٢ يف صــحيح ســنن أيب داود ــــ وقـال األلبــاين

 .» فهو منكر"الظهر 
ِاستحباب بابكتاب احلج،   أخرجه مسلم بلفظه،)١( َ ْ ِ ْرم ْ ِمجرة ِيَ َ ْ ِالعقبـة َ َ ََ َيـوم ْ ْ ِالنَّحـر َ ًراكبـا ْ ِ ِ وبيـان َ َ َ َ

ِقوله ِ ْ ُ لتأخذوا منَاسككم ‘  َ َ ِ َِ ُ ُ ْ    .ù من حديث جابر بن عبد اهللا. ١٢٩٧، ح ٢/٩٤٣، َ
ِّ كتــاب احلــج بلفظــه، أخرجــه البخــاري)٢( َ ْ َ ِّبــاب ســقاية احلــاج، ِ َ ََ ْ َِ ؛ ومــسلم ١٥٥٣، ح ٢/٥٨٩، ِ

َباب وجوب املبيت بمنًى ليايلبنحوه، كتاب احلج،  ِ َ ُ َُ َِْ ِِ ِ خيص يفِ ِ أيام الترشيق والرتَّ ِِ ِ ْ َ َِّ ْ َّ ِ ِ تركه ألهـل َ ْ َ ِ ِ ْ َ
ِالسقاية َ َ  .١٣١٥، ح ٢/٩٥٣،ِّ



 

 

ًبحيث جيد مشقة غري معتادة يف املبيت بمنى، كأن يكون مريـضا ال يناسـبه  ً
ر غـري مهيـأ للمبيـت، وبـذل جهـده يف املبيت بمنى، أو كـان املكـان الـشاغ

البحث عن املكان املهيأ للمبيت، ومل جيد إال أماكن يرتتب عىل املبيت فيها 
مشقة غري معتادة، كاملبيت بجوار مكان معد للطبخ، أو لقضاء احلاجة، أو 

، وكان املكان البديل ...ٍعىل رصيف جرس للسيارات، أو يف طريق للمشاة
ملبيـت فيـه رضر أشـد مـن تـرك املبيـت بمنـى، ومل خارج منى ال ينتج عن ا

جـاز لـه : يكن قد تعمد ترك حجز مكان للمبيت سـلفا للتمتـع بالرخـصة
وهـذا مـستثنى مـن احلكـم األصـيل؛ . ذلك بالقدر الذي تندفع بـه احلاجـة

حتقيقا ملقصد الشارع املتمثل يف مراعاة احلاجة التي توفرت فيها الـضوابط 
 .الرشعية

فتوى سـامحة الـشيخ : صادرة فيام خيص هذه املسألةومن الفتاوى ال
 : ُ؛ حيث سئل السؤال اآليت)هـ١٤٢٠ت (عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

ًإذا مل جيد احلاج مكانا يبيت فيـه بمنـى فـامذا يفعـل؟ وهـل إذا بـات «
  .»خارج منى عليه يشء؟

إذا اجتهد احلاج يف التامس مكان يف منـى ليبيـت فيـه «: ’فأجاب 
ًليايل منى فلم جيد شيئا؛ فال حرج عليه أن ينزل يف خارجها؛ لقول اهللا عـز 

وال فدية عليـه مـن جهـة تـرك املبيـت يف ،  )١(}z  y x w {: وجل
 .)٢(»منى؛ لعدم قدرته عليه

                                 
 .   لتغابنمن سورة ا) ١٦( من اآلية رقم )١(
 .٢٠٧، فتوى رقم ١٧/٣٦٢، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(



 

 

 :سفر املعلامت من غري حمرم: املثال الثاين
أن املرأة ال جيوز هلا السفر إال مع حمرم؛ لألحاديث : فاحلكم األصيل

 : الكثرية التي تنهى عن ذلك، ومن آكدها وأعمها
َابن عما جاء عن  َ ٍباسْ َّ ùَّسمعت النبى :  قال َِ َّ ُ ْ ُخيطب يقول ‘ِ ُ َُ ُ ْ َال (( :َ

َخيلون رجل بامرأة إال ومعها َ َ ُ ََ َ ْ ََّ ٌ َّ ُِ ٍ َ ِ ْ ٍ ذو حمرم، وال تسافر املـرأة إال مـع ذي حمـرمَ ٍَ َ ْ َ َْ َ ْ َِ َِ ََّ َْ َ ُِ ُ َُ ِ .
َفقام رجل فقال َ َ ٌ َ َُ َ ِيا رسول اهللاَِّ، إن امرأيت خرجت حاجـة، وإين اكتتبـت يف : َ ُِ ِّ ْْ َ َّ َ َ َِ ُ ْ ِ ًِ َّ ََ َ ْ ُ ََ َ
َغزوة كذا وكذا ََ ََ َِ ْ َقال. َ َانطلق فحج مع امرأتك: َ ِ َ َ ْ ََ َّ ُ َ َْ ِ ْ(()١(. 

ولكن إذا كانت هناك جمموعة من املعلامت، يتكرر سـفرهن بـشكل 
 يومي للعمل، مما جيعل توفر املحرم شاقا عليهن مشقة شديدة، فهل جيـوز 

 َّسفرهن من غري حمرم؟
نت املرأة حمتاجـة هلـذا بناء عىل ما جاء يف ضوابط احلاجة؛ فإنه إن كا

العمل، ويف إلزامها بتـوفري املحـرم مـشقة غـري معتـادة، وتعـذرت البـدائل 
املباحة اخلالية من املشقة غري املعتـادة، ومل ينـتج عـن ذلـك رضر أشـد، ومل 

كأن يكون قـصدها مـن تـرك (تكن قد قصدت بذلك خمالفة قصد الشارع 
جاز هلا ذلك بالقدر ): جةاملحرم ارتكاب حمرمات وليس دفع املشقة واحلا

وهذا مستثنى مـن احلكـم األصـيل؛ حتقيقـا ملقـصد . الذي تندفع به احلاجة
 .الشارع املتمثل يف مراعاة احلاجة التي توفرت فيها الضوابط الرشعية

                                 
ُ بنحوه، كتاب اجلهاد والسري، بـاب مـن اكتتـب يف جـيش فخرجـت امرأتـه أخرجه البخاري) ١( َ ْ َ َ ْ َُ َُ ٍَ ْ َ َْ َ َ ِ ِ ْ

ٌحاجة أو كان له عذر  ْ َ َ ًُ ُ ْ َّ ََ ُهل يؤذن لـه، َ َُ ُ َ ْْ ؛  ومـسلم بلفظـه، كتـاب احلـج، ٢٨٤٤، ح ١٠٩٤/ ٣َ
ِباب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه،  ِِ ِْ َ َ ْ ََ َ ٍَ ٍّ َ َْ َ َ َْ  .  ١٣٤١، ح ٩٧٨/ ٢َِ



 

 

فتوى فضيلة الشيخ عبـد اهللا : ومن الفتاوى الصادرة يف هذه املسألة
بعض املدرسـات «: ؛ ونص السؤال)هـ١٤٣٠ت (بن عبد الرمحن اجلربين

ًيدرسن يف قرية تبعد عـن مـدينتهن التـي يـسكنها مـسافة قـرص؛ علـام بـأن  ّّ
عددهن مدرسـتان أو ثـالث مدرسـات، فهـل جيـوز أن يـركبن مـع سـائق 

ال؟  أجنبي منهن مقابل مبلغ مادي شهريا؛ لكون احلاجة داعيـة لـذلك أم 
  .»وما احلكم لو كانت املدرسة داخل مدينتهن؟

ال خيلو رجـل بـامرأة ((: ال جتوز اخللوة باألجنبية حلديث«: فأجاب
ً عــددا، والطريــق مــسلوك، َّا كــنولكــن إذ، )١())إال كــان الــشيطان ثــالثهام

 للــرضورة، لكــن عــىل ؛واحلاجــة داعيــة إىل قطــع تلــك املــسافة جــاز ذلــك
السائق أن يستصحب زوجته أو إحدى حمارمه معهن، وخيتار الزوجة التي 

                                 
: ، ولفظـه٢١٦٥، ح ٤/٣٨،بـاب مـا جـاء يف لـزوم اجلامعـة، كتاب الفـتن،  أخرجه الرتمذي)١(

َأال ال( َ َّْخيلون َ َُ ٌرجل َ ُ ٍبـامرأة َ َ َ ْ َكـان الإ ِ َثـالثهام َ ُ َ ُالـشيطان َِ َ ْ كـام أخرجـه هبـذا اللفـظ .   قاهلـا ثالثـا)َّ
 . t وأخرجه غريمها من حديث عمر. ١/١١٤ يف املستدرك، كتاب العلم، احلاكم

 هذا حديث حسن صـحيح غريـب مـن هـذا «:  ــ٤/٣٩ عقب احلديث ــ وقد قال الرتمذي
 عن حممد بن سوقة وقـد روي هـذا احلـديث مـن غـري وجـه عـن الوجه وقد رواه ابن املبارك

  .»‘ عن النبي عمر
 هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني «:  ــ١/١١٤ً عقب احلديث أيضا ــ كام قال احلاكم

.  » عنه و مل خيرجاه يف إقامة هذا اإلسنادفإين ال أعلم خالفا بني أصحاب عبد اهللا بن املبارك
 .ووافقه عىل ذلك الذهبي

 . »  صحيح«:  ــ٢/٤٥٧ ــ  يف صحيح سنن الرتمذي قال الشيخ األلباينًوأيضا 
. ù ًوجتدر اإلشارة إىل أن للحديث شـاهدا بمعنـاه يف الـصحيحني مـن حـديث ابـن عبـاس

 . وقد مر ذكره يف الصفحة السابقة



 

 

تغار عىل زوجها عن املعاكسة واملامزحة مع النساء غري املحارم، وال بـد أن 
ًيكون السائق مأمونا مؤمنـا ثقـة بعيـ ًدا عـن سـوء الظـن وامليـل إىل احلـرام، ً

ًوكذا ال تبعد املسافة عن مسرية ساعة أو ساعتني، ويكـون الطريـق عـامرا 
ة ذاهبني وآيبني، وكذا كون املدرسـات يف غايـة التـسرت واالحتجـاب َّباملار

بدون جتمل أو طيب أو تربج، وأال يتجارين مـع الـسائق يف الكـالم الـذي 
 أكثـر مـن اثنتـني إذا كـان َّغازلة، وأن يكـون عـددهن ثم امل،جير إىل املامزحة

ًاملكان بعيدا، كساعة أو أكثر خارج البالد كالقرى النائية، ولو كان الطريق 
 ، ترابيا، وال بد أن يكون ذلك للحاجة املاسة، بأال يكون هنـاك حمـارم هلـن
  أو يشق عىل املحارم الرتدد معهن يوميا، فيتفقن مـع سـائق موثـوق بـأجرة

معينة، يذهبن معه ويرجعن آمنـات مطمئنـات، وسـواء كـن مدرسـات أو 
 .)١(»طالبات، مع متام الرشوط املطلوبة من كل مسلمة، واهللا أعلم

 :انتزاع ملكية العقار للمصلحة العامة: املثال الثالث
ة العقار دون رضـا املالـك؛ أنه ال جيوز انتزاع ملكي: فاحلكم األصيل

 :ومما يدل عىل ذلك رصاحة
ــه  .١ à :}  ?  >  =  <  ;     :  9قول

G  F  E  D  C   B  A  @{)٢( . 
                                 

، فتـوى ٨١ للـشيخ عبـد اهللا اجلـربين، صاألجوبة الفقهية عىل األسـئلة التعليميـة والرتبويـة )١(
 :ع الشيخ عىل الرابط اآليتوهو منشور عىل موق.   ٧٩رقم 

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=٦&book=٢&toc=٣٨ 
 .   من سورة النساء) ٢٩( من اآلية رقم )٢(

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat


 

 

ٍإنام البيع عن تراض(( : ‘وقوله  .٢ َ ََ َّْ ُ ْ ََ ْ ِ(()١(. 
 فهـل جيـوز  نـزع ملكيـة عقـار مـا؛ولكن إذا اقتضت احلاجـة العامـة

 ذلك؟
بناء عىل ما جاء يف ضوابط احلاجة؛ فإنه إن كانت هناك حاجة عامة، 

كـأن (بأن ترتب عىل تفويتها مشقة غـري معتـادة بـالنظر إىل عمـوم النـاس؛ 
حيتاج الناس إىل شـق طريـق، أو توسـيعه؛ لفـك االختناقـات املروريـة؛ أو 

مـرشوعة ومل يكـن هنـاك طريـق أخـرى ...) توسعة مسجد، أو مستـشفى،
ليس فيها مشقة غري معتادة سوى نزع امللكية، وكانـت احلاجـة أعـىل شـأنا 

كـأن حيـصل فيهـا (من حق املالك، ومل يرتتب عىل العمـل هبـا رضر أشـد؛ 
، ومل يقـصد )ظلم للاملك بنـزع ملكيته جمانا، أو بأقل مما يقدره أهل اخلـربة

يـق املـصلحة  أن املقـصد حتقكأن يـدعي(ما خيالف مقتىض احلاجة؛ بذلك 
فحينئذ ): ، والواقع أن فيها مصالح شخصية ختالف املصلحة العامةالعامة

وهذا مستثنى مـن احلكـم . جيوز نزع امللكية باملقدار الذي تندفع به احلاجة
 فيهـا األصيل؛ حتقيقا ملقصد الشارع املتمثل يف مراعاة احلاجة التي تـوفرت

 .الضوابط الرشعية
                                 

؛ وابــن ٢١٨٥، ح ٢/٧٣٧ أخرجـه ابـن ماجـه بلفظــه، كتـاب التجـارات، بــاب بيـع اخليـار، )١(
؛ والبيهقــي يف ٤٩٦٧، ح ١١/٣٤٠حبــان بلفظــه، كتــاب البيــوع، بــاب البيــع املنهــي عنــه، 

ِباب ما جاء يفالسنن الكربى، كتاب البيوع،  َ ِ بيع املضطر وبيع املكرهََ َ ِّْ ِ ُِْ َ ُْْ َ َ ْ مجيعهم مـن .  ٦/١٧، َْ
 .tحديث أيب سعيد اخلدري 

 .»إسناد قوي«:  ــ١١/٣٤١ ــ قال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان



 

 

جممـع القـرار الـصادر مـن : ومن الفتـاوى الـصادرة يف هـذه املـسألة
 :؛ ونصهالفقه اإلسالمي الدويل

بعد االطالع عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضـوع «
ــزاع امل ــِانت ّو مــسلم بــه يف أصــول ويف ضــوء مــا هــ ، للمــصلحة العامــةِكْل

ــى أصــبح ذلــك مــن قواطــع  ــة، حت ــة الفردي الــرشيعة، مــن احــرتام امللكي
األحكام املعلومة من الدين بالرضورة، وأن حفظ املال أحد الـرضوريات 
اخلمس التي عـرف مـن مقاصـد الـرشيعة رعايتهـا، وتـواردت النـصوص 
ة الرشعية من الكتاب والسنة عىل صـوهنا، مـع استحـضار مـا ثبـت بداللـ

 فمــن بعـدهم مـن نـزع ملكيـة العقــار è الـسنة النبويـة وعمـل الـصحابة
ــ ــة املــصالحًللمــصلحة العامــة، تطبيق  ،ا لقواعــد الــرشيعة العامــة يف رعاي

 وحتمـل الـرضر اخلـاص لتفـادي ،وتنزيل احلاجـة العامـة منزلـة الـرضورة
 :ييلقرر ما  الرضر العام،

جيب رعاية امللكيـة الفرديـة وصـيانتها مـن أي اعتـداء عليهـا،  ً:أوال
جيوز تضييق نطاقها أو احلد منها، واملالك مـسلط عـىل ملكـه، ولـه يف  وال

 .حدود املرشوع الترصف فيه بجميع وجوهه ومجيع االنتفاعات الرشعية
ــ ــار للمــصلحة العامــة :اًثاني ــة العق ــزع ملكي ــاة ال جيــوز ن  إال بمراع

 :الضوابط والرشوط الرشعية التالية
أن يكون نزع العقار مقابـل تعـويض فـوري عـادل يقـدره أهـل  .١

 .اخلربة بام ال يقل عن ثمن املثل
 . أن يكون نازعه ويل األمر أو نائبه يف ذلك املجال .٢



 

 

 التي تدعو إليهـا رضورة عامـة أن يكون النزع للمصلحة العامة .٣
 .أو حاجة عامة تنزل منزلتها كاملساجد والطرق واجلسور

يـؤول العقــار املنتــزع مـن مالكــه إىل توظيفــه يف االســتثامر  أن ال .٤
 .العام أو اخلاص، وأال يعجل نزع ملكيته قبل األوان

لكيـة العقـار مـن فـإن اختلـت هـذه الـرشوط أو بعـضها كـان نـزع م
 .‘الظلم يف األرض، ومن الغصوب التي هنى اهللا تعاىل عنها ورسوله 

عىل أنـه إذا رصف النظـر عـن اسـتخدام العقـار املنزوعـة ملكيتـه يف 
املصلحة املـشار إليهـا تكـون أولويـة اسـرتداده ملالكـه األصـيل، أو لورثتـه 

 .)١(»بالتعويض العادل
 :التسعري: املثال الرابع

أنه ال جيوز إلزام البائع بالبيع بسعر معني؛ ومما يدل : ألصيلفاحلكم ا
 :عىل ذلك
à :}   ?  >  =  <  ;     :  9قولــه  .١

  HG  F  E  D  C   B  A  @{)٢(. 
ٍنام البيع عن تراضإ(( : ‘وقوله  .٢ َ ََ َّْ ُ ْ ََ ْ(()٣(. 

                                 
، الـدورة ٦٥املنبثق مـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، صجممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات  )١(

 :  اآليتوالقرار منشور عىل موقع املجمع، عىل الرابط). ٤/٤،  ٢٩(الرابعة، قرار رقم 
 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/٤-٤.htm 

 .   لنساءمن سورة ا) ٢٩( من اآلية رقم )٢(
 .٦٧٩  سبق خترجيه ص)٣(

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/


 

 

َ قال الناس يا رسول اهللاَِّ غال : قالô اء عن أنس بن مالكما ج .٣ َ َ َ َُ َ َ ُ َّ
َالسعر فسعر لنا َ َْ َ ُ ِِّّ ُفقال رسول اهللاَِّ . ْ َ َ َُ ُإن اهللاََّ هو املسعر القـابض الباسـط (( :‘َ ْ َ ْ ُْ َِّ َ ِّ َُ ِ ُ َ ُ ِ
ِّالرازق وإين ِ َ ُ ِ َ ألرجو أن ألقى اهللاَََّّ ْ َْ َ ُ ْ ِ وليس أحد مـنُكم يطـالبنَ ِ ُِ ُ َ َ ْ ََ َْ ْ ٌ ِ بمظلمـة يفيَ ٍ َ ََ ْ ٍ دم ِ َ

ٍوال مال َ َ َ(()١(. 
 أن يلـزم البـائع بـسعر معـني؛ فــام ولكـن إذا اقتـضت احلاجـة العامـة

 احلكم؟
 جاء يف ضوابط احلاجـة؛ فإنـه إن كـان يرتتـب عـىل عـدم بناء عىل ما

كـأن تكـون الـسلعة (التسعري مشقة غري معتادة بـالنظر إىل عمـوم النـاس؛ 
، ومل )أساسية، يشق االستغناء عنها أو رشائها بالـسعر الـذي حيـدده البـائع

يكــن هنــاك طريــق أخــرى مــرشوعة لــيس فيــه مــشقة غــري معتــادة ســوى 
كأن تشمل عموم الناس، وما يقابلها (ًأعىل شأنا؛ التسعري، وكانت احلاجة 

                                 
؛  وأبـو ٢٢٠٠، ٢/٧٤١ أخرجه ابن ماجه بنحوه، كتاب التجارات، باب من كره أن يـسعر، )١(

ِ التـسعريِبـاب يفداود بلفظـه، كتـاب البيـوع واإلجارات، ِ ْ ؛ والرتمــذي ٣٤٥١، ح ٣/٧٣١، َّ
؛ ١٣١٤، ح٢/٥٨٢، بـاب مـا جـاء يف التـسعري، ‘عـن رسـول اهللا  بنحوه، أبواب البيوع 

؛ ٤٩٣١، ح ١١/٣٠٧وابــن حبــان بنحــوه، كتــاب البيــوع، بــاب التــسعري واالحتكــار، 
ــوع، بــاب التــسعري،  ، ويف األســامء ٦/٢٩والبيهقــي يف الــسنن الكــربى بنحــوه، كتــاب البي

، ح ١/٢٦١نحــوه، ؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري ب١١١، ح ١/١٦٩والــصفات بنحــوه، 
 .؛٧٦١

 .» هذا حديث حسن صحيح«:  عقب احلديثالرتمذيقال و
ُوإسـنَاد«:  ـــ١١٥٨، ح ٣/١٤ يف التلخـيص ـــ وقال احلافظ ابن حجر َْ ٍه عـىل رشط مـسلم، ِ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ُ

مذي ِوقد صححه ابن حبان والرتِّ ِ ِْ َ َّ ُ ْ ُ َ َّ َ ََ َْ«. 



 

 

كـأن (، ومل يرتتب عىل العمل هبا رضر أشـد؛ )خاص بفئة قليلة من التجار
ُ، ومل يقصد بذلك ما خيالف )ُيظلم التاجر بإلزامه بالبيع بأقل من سعر املثل

كأن يقصد بذلك احلد من نمو مـال التـاجر، أو التـشهري (مقتىض احلاجة؛ 
فحينئذ جيوز التسعري بالقدر الذي تندفع به ): ورصف الناس عنهبالتاجر، 

 وتقـديمها احلاجة؛ حتقيقا ملقصد الشارع املتمثل يف مراعـاة احلاجـة العامـة
عىل احلاجة اخلاصة، مع عـدم املـساس بأصـول العدالـة يف شـأن صـاحب 

 . احلاجة اخلاصة
قصد ليس مؤثرا يف االستثناء من النص اخلاص الذي يمنـع وهذا امل

التسعري، بـل يف فهمـه؛ إذ سـياق احلـديث يـدل عـىل أن األسـعار ارتفعـت 
ًبشكل طبيعي، بناء عن قلة العرض وكثرة الطلب، ولكن لو كان ناجتا عن 

 إىل è احتكار التجار للسلعة، وتواطئهم عىل رفع السعر؛ لبادر الصحابة
 . )١( عن االحتكار‘إبراز هذا املأخذ؛ متسًكا بنهي النبي 

ً وفقا للضوابط املذكورة، إنام ،وهبذا يتضح أن القول بجواز التسعري
ٍهو متش مع املقصد الرشعي من مرشوعية البيع، وهو تلبية حاجة التـاجر 

ِّ مــن الطــرفني يعــرب عــن حاجتــه ٌّللـثمن، وحاجــة املــشرتي للــسلعة، وكــل
بشكل طبيعي، عن طريق العرض والطلب، دون تعمد اإلرضار بـالطرف 

 ولكن متى انخرم هذا امليـزان العـادل؛ بـأن اسـتغل التجـار حاجـة ،اآلخر
 فيـه، ٍالغَبـُتواطؤوا عىل بيعها بـسعر ملناس إىل إحدى السلع األساسية، وا

الـذي حيـدده التجـار، ويف هـذا ظلـم  لن جيد الناس بدا من رشائها بالسعر 
                                 

 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق ذكر نص احلديث وخترجيه ص)١(



 

 

ظــاهر هلــم؛ هلــذا تقتــيض الــسياسة الــرشعية أن يتــدخل ويل األمــر، ويلــزم 
ومثل هـذا يقـال . ًالتجار بالبيع بسعر املثل؛ رفعا للظلم الذي حلق بالناس

فيام لو حصل العكس؛ بأن تواطأ الناس عىل الرشاء بأقل مـن سـعر املثـل؛ 
 . للعلة نفسها، واهللا أعلم

الفتوى الصادرة مـن اللجنـة : ن الفتاوى الصادرة يف هذه املسألةوم
الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، حيث تضمن السؤال مجلـة مـن 

القـول يف ، وطلب السائل بيـان ...مضار التسعري بالنسبة للبائع واملشرتي
م عـىل  ونحـوهٍ من جتار؛إذا تواطأ الباعة مثال«: ؛ فكان اجلواب هذا األمر

 منهم، فلويل األمر حتديد سعر عـادل للمبيعـات ً أثرة؛رفع أسعار ما لدهيم
، مثال؛ إقامـة للعـدل بـني البـائعني واملـشرتين، وبنـاء عـىل القاعـدة العامـة

 وإنــام ،قاعــدة جلــب املــصالح ودرء املفاســد، وإن مل حيــصل تواطــؤ مــنهم
 السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيـال، فلـيس لـويل ارتفع

 وعـىل .السعر، بل يرتك الرعية يرزق اهللا بعـضهم مـن بعـض األمر أن حيد
 .هذا فال جيوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن املعتاد وال التسعري

ُقال الناس:  قالtوعىل هذا حيمل ما جاء عن أنس  َّ َ َ يا رسول اهللاَِّ:َ ُ َ َ: 
ِّغال السعر فـسع َْ ُ َِّ َ َر لنـاَ َ ول اهللا. ْ ُفقـال رس َ َ ُـَ سعر القـابض ((:‘  َ و امل ُإن اهللاََّ ه ِ َ ْ ُْـ َُّ َِّ َ ُـ ِ
ــرازق ُالباســط ال ُ ِْ َّ ِ ِّ وإين،َ ِ ــى اهللاَ و أن ألق َ ألرج ْ َْ َ ــ ُ ْ ــنُكم يطــالبن َ ــيس أحــد م ِول ِ ُِ ُ َ َ ْ ََ َْ ْ ٌ  يَ

ِبمظلمة يف ٍ َ ََ ْ ٍ دم وال مالِ َ َ َ ٍَ(()٢( ...» )١(. 

                                 
 . ٦٧٩ سبق خترجيه، ص)١(
 .  ٦٣٧٤، فتوى رقم ١٣/١٨٥، العلمية واإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  )٢(



 

 

 :إسقاط اجلنني املشوه قبل نفخ الروح فيه: املثال اخلامس
 كـام جـاء يف -فنفخ الـروح حيـصل بعـد مـيض مائـة وعـرشين يومـا 

؛ فإذا أثبت الطب أن اجلنـني سـيولد مـشوها؛ )١( - t حديث ابن مسعود
 فهل جيوز إسقاطه قبل ميض هذه املدة؟

ًأنه ال جيوز إسقاطه؛ ألنه حـي حكـام؛ ألن البويـضة : احلكم األصيل ٌّ
بعد تلقيحها حيصل هلا ما حيصل للحي مـن غـذاء ونحـوه، وألن مآهلـا إىل 

عتداء عىل النفس، احلياة حقيقة؛ وعىل هذا فإن اإلسقاط املتعمد بمثابة اال
والــنفس مــن الــرضوريات اخلمــس التــي تــواترت النــصوص عــىل األمــر 

 .)٢(بحفظها
إذا أثبــت الطــب أن اجلنــني ســيولد مــشوها فهــل هــذا مــن : ولكــن

 احلاجة املبيحة إلسقاطه؟
بناء عىل ما جاء يف ضوابط احلاجـة؛ فإنـه إن كـان يرتتـب عـىل عـدم 

دا ألحـد أعـضائه أو منافعـه كـأن يكـون فاقـ(إسقاطه مشقة غـري معتـادة، 
، وكـان )األساسية التي جتعل حياته وحياة أهله يف عنـاء وحـرج شـديدين

                                 
َّإن(: (‘ وهو قوله  )١( ْأحدكم ِ ُ َ َ ُجيمع َ َ ْ ُخلقه ُ ُ ْ ِبطن ِيف َ ْ ِأمـه َ ِّ َأربعـني ُ ِ َ ْ ًيومـا َ ْ َّثـم َ ُيكـون ُ ُ َذلـك ِيف َ ِ ًعلقـة َ َ َ َ 

َمثل ْ َذلك ِ ِ َّثم َ ُيكون ُ ُ َذلك ِيف َ ِ ًمضغة َ َ ْ َمثل ُ ْ َذلك ِ ِ َّثم َ ُيرسل ُ َ ْ ُامللـك ُ َ ُفيـنْفخ َْ ُ ِفيـه ََ أخرجـه ). )ُّالـروح ِ
؛ ومــسلم ٣٠٣٦، ح ٣/١١٧٤، كتــاب بــدء اخللــق، بــاب ذكــر املالئكــة  بنحــوه،البخــاري

َ  بـاب كيفيـة اخلبلفظه، كتاب القـدر، َّ ْْ ِ ِ ِلـق اآلدمـَ َ ِ ِ بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه ِ يفّيْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َِّ َْ َ َ َ َ ََ ُِ َ ِ ْ
ِوشقاوته وسعادته ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ  .٢٦٤٣، ح ٤/٢٠٣٦، َ

 .  ٢/٦٢٥أمحد الرشيد، . احلاجة وأثرها يف األحكام لـِ د:  انظر)٢(



 

 

ًذلك التشوه مقطوعا به أو غالبا عىل الظـن، ومل يكـن هنـاك طريـق أخـرى  ً
ــت - كعــالج ونحــوه –مــرشوعة، خاليــة مــن املــشقة غــري املعتــادة  ، وكان

 يرتتب عىل العمل هبـا رضر احلاجة أعىل شأنا من حق اجلنني يف احلياة، ومل
كـأن (، ومل يقصد بذلك ما خيالف مقتىض احلاجة؛ )كأن متوت األم(أشد؛ 

وهـذا مـستثنى مـن احلكـم . فحينئـذ جيـوز إسـقاطه): يقصد تقليل النـسل
األصيل؛ حتقيقا ملقصد الشارع املتمثل يف مراعاة احلاجة التي تـوفرت فيهـا 

 .الضوابط الرشعية
جممـع القـرار الـصادر مـن : يف هـذه املـسألةومن الفتـاوى الـصادرة 

 :التابع للرابطة؛ ومما جاء فيهالفقه اإلسالمي 
ًقبل مرور مائة وعرشين يوما عـىل احلمـل، إذا ثبـت وتأكـد بتقريـر «

وبنـاء عـىل الفحـوص الفنيـة،  - جلنة طبية من األطبـاء املختـصني الثقـات
ًا خطريا، غـري قابـل ً أن اجلنني مشوه تشوهي-باألجهزة والوسائل املختربية

ًللعالج، وأنه إذا بقي وولد يف موعده، ستكون حياته سـيئة، وآالمـا عليـه 
 .)١(»وعىل أهله، فعندئذ جيوز إسقاطه بناء عىل طلب الوالدين

 
~ ~ ~



                                 
، )هــ١٤٢٤ ـــ ١٣٩٨(، )١٧ ـــ ١( املجمع الفقهي اإلسالمي بمكـة املكرمـة، الـدورات  قرارات)١(

 .  ، القرار الثالث للدورة الثانية عرشة٢٧٧ص



 

 


 
 





 












 

 

 

 



 

 





 ،)١(سبق احلديث عن معنى املصلحة عند التفريق بينها وبني املقصد

 :وحاصله
 . خالف املفسدة، ومعناها اخلري واملنفعة: يف اللغةاملصلحـة

ات األصـوليني يف تعريفهـا، فقـد اختلفـت عبـار: أما يف االصـطالح
 املراد تعريفها؛ أهي مطلـق املـصلحة بناء عىل اختالفهم يف حتديد املصلحة
 أم هي املصلحة الرشعية خاصة؟

) هــ١٣٩٤ت (تعريف ابـن عاشـور: فمن تعريفات مطلق املصلحة
ًوصف للفعـل حيـصل بـه الـصالح أي النفـع منـه دائـام أو غالبـا «: هلا بأهنا ً

 .»للجمهور أو اآلحاد
هلـا ) هــ٥٠٥ت (تعريـف الغـزايل: ومن تعريفات املصلحة الرشعية

 .»املحافظة عىل مقصود الرشع«: بأهنا
عنــى األول ولكنــه نفــى أن يكــون املــراد؛  قــد ذكــر املوكــان الغــزايل

وصنيعه هو املنسجم معنا يف هذا املبحث؛ ألن احلديث هنـا عـن املـصلحة 
 بتاممـه، ثـم ولتجلية الفرق بني املعنيني يناسب نقل كالم الغـزايل. الرشعية

صـل عـن أمـا املـصلحة فهـي عبـارة يف األ«: ’حيث قال : التعليق عليه

                                 
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأوذلك  ص) ١(



 

 

 .جلب منفعة أو دفع مرضة
 فإن جلب املنفعة ودفع املـرضة مقاصـد اخللـق ؛ولسنا نعني به ذلك

 املحافظة عـىل : لكنا نعني باملصلحة.وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم
 وهـو أن حيفـظ علـيهم : ومقصود الرشع من اخللـق مخـسة.مقصود الرشع

ن حفـظ هـذه  فكـل مـا يتـضم،دينهم ونفـسهم وعقلهـم ونـسلهم ومـاهلم
األصول اخلمسة فهو مصلحة وكل ما يفـوت هـذه األصـول فهـو مفـسدة 

 .)١(» مصلحةودفعها
أما املصلحة فهـي «:  املعنيني معا، وبدأ باألول فقالفقد ذكر الغزايل

يف عـرف : ويعنـي بـه» عبارة يف األصـل عـن جلـب منفعـة أو دفـع مـرضة
ولكـن ال يـسوغ . ن يقصد جلب ما ينفعه ودرء ما يـرضهالناس؛ إذ اإلنسا

ًأن يعول عىل ذلك يف حتديد املصلحة احلقيقية؛ ألن اإلنسان كثـريا مـا يعـد  ُ
ومـن هنـا مل ! األمر منفعة وهو يف الواقع ونظر الـرشع مفـسدة، وبـالعكس

رب هبـا عـن املـصلحة احلقيقيـة  هذا املعنى، وإنام ارتىض أن يعِيرتض الغزايل
املحافظة عىل مقاصد الرشع سواء أوافقتها مقاصد : الرشعية، التي يراد هبا

اخللق أم خالفتها؛ ألهنا يف حال املخالفة ال تكـون مـصالح يف الواقـع، بـل 
ــصالح  ــوب امل ــستها ث ــادات وألب ــا األمزجــة والع َّأهــواء وشــهوات زينته ً

عو إىل اللـذة احلـارضة مـن غـري فكـر يف مطلق اهلوى يد«؛ إذ )٢ (والطيبات
                                 

 .  ١/٢٨٦ املستصفى، )١(
امـد حـسني ح. د. ِفقه املـصلحة وتطبيقاهتـا املعـارصة لــ أ:   انظر يف التعليق عىل كالم الغزايل)٢(

 .١١حسان، ص



 

 

 وحيث عىل نيل الشهوات عاجال وإن كانـت سـببا لـألمل واألذى يف ،عاقبة
 . )١(»العاجل ومنع لذات يف اآلجل

عليهم بأن أباح هلم البحث عن امتن  بعباده أن àهلذا من لطف اهللا 
ــوانني  ــق الق ــة أن تكــون عــىل وف ــة رشيط مــصاحلهم وحظــوظهم احلقيقي

ــدوام ممــا ي؛ ألهنــاالــرشعية ــغ يف املــصلحة وأجــرى عــىل ال ــدُّعــدَ أبل  ُه العب
 .)٣)(٢(},   -  .  /  à :}2  1   0؛ قال ًمصلحة

*  *  * 
إذا علــم هــذا فهــذه املــصلحة الــرشعية مــن جهــة عالقتهــا بــاحلكم 

 :الرشعي تتنوع ثالثة أنواع
املــصلحة التــي حتتــاج إىل حكــم خــاص مــستثنى مــن : النــوع األول

وقـد سـبق احلـديث عـنهام يف . هي املصلحة الرضورية واحلاجيـةالنص، و
 .)٤(املبحثني السابقني
املــصلحة التــي يبنــى عليهــا احلكــم عنــد عــدم وجــود : النــوع الثــاين

النص، وهي مـا تـسمى باملـصلحة املرسـلة، أو مـا يـسمى االسـتدالل هبـا 
هـذه ال تـدخل يف موضـوع هـذا البحـث؛ ألهنـا ال تقابـل و. باالستصالح

 .داللة اللفظ، حيث ال نص يف الواقعة أصال
                                 

 .٣٦ ذم اهلوى البن اجلوزي، ص)١(
 .   من سورة امللك) ١٤( اآلية رقم )٢(
 .  ٢/١٣٧املوافقات، :  انظر)٣(
 . ٦٧٩، و ص٦٧٩ وذلك  ص)٤(



 

 

. ًاملصلحة التـي تعلـق احلكـم هبـا وصـارت مناطـا لـه: النوع الثالث
 غالبا –وهذه التي عقد هذا املبحث للحديث عن ضوابطها، وهي ما متثل 

 . املقصد اجلزئي من ترشيع احلكم-
أن املــصلحة التــي يتغــري احلكــم بتغريهــا : ارة إليــهوممــا جتــدر اإلشــ

؛ إذ موضـوع هـذه )١(»احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا«: ختتلف عن قاعدة
القاعدة هو العلة، وحـديثنا هنـا إنـام هـو عـن املقـصد الـرشعي املتمثـل يف 

 .-)٢( وقد سبق بيان الفرق بينهام-حتقيق املصلحة 
 

~ ~ ~ 
                                 

 :  انظر من الكتب األصولية التي تناولت هذه القاعدة)١(
؛ شـفاء الغليـل، ٧٩٦، فقرة ٢/٥٤٦؛ الربهان، ٤/٢٣٠؛ قواطع األدلة، ٢/٧٨٤، داملعتم
؛ روضـة النـاظر، ٦/٤٠٠الكاشـف،: ؛ املحـصول ورشحـه٢/٣٠٧؛ املستصفى، ٢٦٦ص
ـــدي، ٣/٨٥٩ ـــام لآلم ـــيح، ص٣/٣٣٠؛ اإلحك ؛ ٤٢٧َّ؛ املـــسودة، ص٣٩٦؛ رشح التنق

ــح؛  ــن مفل ــه الب ــاح الوصــول، ص٣/١٢٩٧أصــول الفق ــسريه، ٦٨٣؛ مفت ـــحرير وتي ؛ الت
 .٢/٣٠٢فواتح الرمحوت، : ؛ مسلم الثبوت ورشحه٤/٤٩، ٣/٣٠٢

؛ قواعـد الفقـه ٢/٤قواعد األحكام للعز بن عبد السالم، : وانظر من كتب القواعد الفقهية
؛ رشح ٦، قاعـدة ٦٠؛ إيـضاح املـسالك للونرشيـيس، ص٤٥، قاعـدة١٠٤البن نجيم، ص

؛ ١١٥، قاعدة ١/٦٥٢؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ١٢٠املنتخب للمنجور، صاملنهج 
 .١١٤القواعد واألصول اجلامعة للشيخ السعدي، ص

، ٩/١٩٧،٢١/٣٥٦، جمـمــوع فـتــاوى شــيخ اإلسـالم ابـن تيميـة: وانظر من  كتب الفقـه
 . ٦/٣٥١؛ رد املحتار، ٥/١٢؛ كشاف القناع، ٢/٢٩٦؛ تبيني احلقائق، ٤٧٥

 . من هذا البحث.ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك  ص)٢(



 

 





 نعود مرة أخرى للتأكيد عـىل كـون املـصلحة من خالل هذا املطلب

 املصلحي مزامحة للمقصد، إذ مضمون هذا املطلبهي أكثر املصطلحات 
 :ة سابقةسبقت اإلشارة إىل جوانب منه يف مباحث مقاصدي

َّأن كـل :  تقـرر)١(أنه عند التفريق بني املقـصد واملـصلحة: فمن ذلك
ٍمقصد رشعي فيه مصلحة رشعية، وكـل مـصلحة رشعيـة فهـي مقـصودة  ٍُّ ٌ
ًرشعا، وهذا التالزم بينهام جيعل من البداهة أن يكون حتقيق مصالح العبد 

 .ً يف الدارين مقصدا رشعيا
أن املقصد الرئيس الذي :  تقرر)٢(وعند بيان خالصة نظرية املقاصد

 .َتتشعب منه مجيع املقاصد األخر هو ذاته حتقيق مصالح العباد يف الدارين
َّتـم  )٣(وعند احلديث عن بناء املقاصـد عـىل القـول بتعليـل األحكـام

رها يصلح أن ًإثبات كون األحكام معللة بمصالح العباد بأدلة متنوعة، أكث
 أن الفـرق بيـنهام أن منـاط األدلـة هنـاك هـو ، بيـديكون دليال هلذا املطلـب

 إثبــات كـون حتقيــق املــصلحة إثبـات مبــدأ التعليـل عمومــا، ومناطهــا هنـا
؛ هلذا سيتم يف هذا املطلب بيان أهم أدلته التي تثبتـه بـشكل ا ا رشعيًمقصد

                                 
 . من هذا البحث.ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأص: انظر) ١(
 .  من هذا البحث.فةّ املرجعية غري معراإلشارة! خطأص: انظر) ٢(
 . من هذا البحث.ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأص: انظر) ٣(



 

 

 :مبارش، وهي
 .)١(}  `  à :}d  c         b  aقوله  .١

قيق مصالح العباد ليس مقصدا هذه اآلية من أقوى األدلة عىل أن حت
مـن مقاصـد الـرشيعة فحـسب، بـل هـو املقـصد الـرشعي الـرئيس جلميـع 
ُاألحكام؛ إذ استعمل فيها أحد أسـاليب احلـرص القويـة وهـو تقـدم النفـي  ْ

ٍ؛ ففهم من ذلك أن مجيع ما جاء يف الرسالة النبوية من أحكام )٢()إال(قبل 
عاملني، وال تكـون رمحـة هلـم إال املقصود من التكليف هبا أن تكون رمحة لل

 .إذا كان فيها حتقيق مصاحلهم العاجلة واآلجلة
 .)٣(}à :} É  È      Ç  Æ  Å  Äوقوله  .٢

وما قيل يف وجه الداللة من اآلية السابقة يقال هنا؛ إذ استخدم فيهام 
، ويف هـذه ‘ٌأسلوب احلرص، بيد أن اخلطـاب يف الـسابقة موجـه إىل نبينـا 

، كـام أنـه يف هـذه اآليـة ورد التـرصيح Àىل لسان شـعيب  عٌّاآلية حمكي
ــني  باإلصــالح، ويف الــسابقة بالرمحــة، وهــذا يؤكــد تفــسري إحــدى الكلمت

 .باألخرى
 بأهنا رمحة للعباد، وأمهية تـذكري وملا تتسم به مجيع رشائع األنبياء .٣

ــأهنم هــم املعن يــون بالتكــاليف؛ إذ بامتثاهلــا تتحقــق مــصاحلهم يف العبــاد ب
                                 

 .من سورة األنبياء) ١٠٧( اآلية رقم )١(
ح الكوكـب ؛ رش٥٧يح الفـصول ورشحـه، صقـتن: انظر يف كونه من أساليب احلرص القويـة) ٢(

 .٣/٥٢٠املنري، 
 .من سورة هود) ٨٨( من اآلية رقم )٣(



 

 

 :ورد ذلك يف القرآن الكريم عىل لسان عدة أنبياء، ومن األمثلة: الدارين
À :}   Ê           É  È  Ç  Æ  Å عىل لسان نوح àقوله  −

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë
×{)١( . 

!  "  #  $  %   {: À عىل لسان صالح àوقوله  −
&    5  4  32  1  0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '  

7  6{)٢(. 
) بالنفي واإلثبات(وكام استخدم القرآن الكريم أسلوب احلرص  .٤

ً بأنه رمحة للعباد، أيضا استخدم نفس يف وصف ما يأيت به األنبياء
ً بيانا وهدى - عىل وجه اخلصوص- األسلوب يف كون الكتب املنزلة

à :}   Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òورمحة للعباد؛ من ذلك قوله 
à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú{)٣( . 

 أما اآليات التي تصف الكتب املنزلة بأهنا هدى ورمحـة للعبـاد،  .٥
سواء أكان ذلك بحرص املبتدأ يف اخلرب أم بغريه من األسـاليب فهـي كثـرية 

 : جدا؛ منها

à :}   [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  Rقولـــــــه  .أ 

                                 
 .من سورة هود) ٢٨(اآلية رقم )١(
 .من سورة هود) ٦٣( اآلية رقم )٢(
 . من سورة النحل) ٦٤( اآلية رقم )٣(
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 .   من سورة يونس) ٥٧( اآلية رقم )١(
 .من سورة النحل) ٨٩( اآلية رقم )٢(
 .نملمن سورة ال) ٧٧( اآلية رقم )٣(
 .من سورة اجلاثية) ٢٠( اآلية رقم )٤(
 .من سورة األحقاف) ١٢( اآلية رقم )٥(
 .من سورة األنعام) ١٥٤( اآلية رقم )٦(
 = .من سورة األنعام) ١٧٠( اآلية رقم )٧(



 

 

ومـن األحاديــث النبويــة التــي تــدل عــىل أن األحكــام مــرشوعة  .٦
ِإنه مل يُكن نب((: ‘قوله  : ملصالح العباد َ َّْ َ ُْ َ ِ قبيلٌّيِ ْ َّ إال كان حقا عليـه أن يـدل َ ْ َ  َ َُّ َ ْ ََ ِ َ َ ِ

َّأمته عىل خري ما يعلمه هلم وينذرهم رش َ ْْ َ ْ ُ َ ْ َُّ ِ ُ َ ُ ْ َ ُُ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ما يعلمه هلمُ ُ َُ َ ُ ْ ََ(()١(. 
وهذا احلـديث يؤكـد مـا جـاء يف اآليـات الـسابقة، ويوسـع املـدلول 

، التي تتلخص يف وجـوب إرشـاد أممهـم بحيث يتناول مهمة  مجيع األنبياء
 املـصلحة، كـام إىل اخلري، وحتذيرهم من الرش، ومن املعلوم أن اخلري بمعنى

 .ًأن الرش بمعنى املفسدة التي درؤها مصلحة أيضا
: -عز وجل - يف احلديث القديس الذي يرويه عن ربه - ‘وقوله   .٧

ــاد ...(( ِيــا عب َِ وا رضي،َ ِّ إنُكــم لــن تبلغ َ ــ ُ ُ َْ َْ َّْ ــرضوينيِ ِ فت ُّ ُ َ وا نفعــ،َ ِ ولــن تبلغ ْ ُ ََ ــَ ُ ْ ْ  يَ
ِفتنفعوين ُ َ َْ ِ يا عباد.َ َِ َّ لو أن أوي،َ َْ ََّ َلكُـم وآخـركم وإنـسُكم وجـنُكم كـانوا عـىل َ َ ُ َْ ُْ ْ َ ْ َ َّْ ِ َ َ َِ ِ َ

ِأتقى قلب رجل واحد منُكم ما زاد ذلك يف َ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ََ َ َُ َ ْ َْ ٍ ِ ْ ِ ملكَ ْ ً شيئايُ ْ ِ يا عبادى.َ َِ َّ لـو أن ،َ ََ ْ
َأولُكم وآخركم وإنسُكم وجـنُكم كـانوا عـىل أفجـر قلـب رجل واحـد مـ َ ْ ْ َ ْ َ ٍْ ِ َِ ُـ َ َ َ َ ٍَّ ِ ْ َ ْ َِ َ ََ َ ُ َْ َُّ ِ ا ِ

ِنقص ذلك من ملك ِ ِْ َ َُ ْ ََ ً شـيئايَ ْ ِ يـا عبـاد.َ َِ ْ لـو أن أولكُـم وآخـركم وإنـسُكم ي،َ َ ْ َ ْْ ِ َ َ َّ ُْ ِ َ َّ ََ َ
ِوجنُكم قاموا يف ُ َْ َّ ِ ِ صعيد واحـد فـسألوينَ ُ ََ َ ٍ ِ ٍ َِ ل إنـسان مـسألته مـا ،َ َ فأعطيـت ك ْ َ َُ َْ َْ َّ َ ََ ٍَ ِ ُـ ُ ْ

ِنقص ذلك مما عند ِ ِ ِْ َّ َ َ ََ ِ إال كام ينقص امليَ ْ ُ َُّ َْ َ َ َخيط إذا أدخل البحرِ ْ َ ْ َْ َ َ ُِ ُ ِ ِ يا عبادى.ْ َِ َ إنام ،َ َّ ِ
ْهى أعاملُكم أحصيها لُكم ْ َ ََ َُ ِْ ُِ َ ثم أوفيُكم إياها،َْ َّ َِ ْ َِّّ ِ فمن وجد خريا فليحمد اهللاََّ،ُُ َ ْ َْ َ َ َ ْْ َ ًَ َ َ، 

                                 
، آيـة يونسو ؛)١٥٤( و )٥٢(، آية األعرافسورة  :وملزيد من األمثلة راجع  املواضع اآلتية =

 ).٣(، آية لقامنو ؛)٤٣(، آية القصص؛ و)٢١( ، آيةمريمو ؛)١١١(، آية يوسفو ؛)٥٧(
ِأخرجــه مــسلم بلفظــه، كتــاب اإلمــارة، ) ١( َ َ ِبــاب األمــر بالوفــاء ببيعــة اخللفــاء، اُ َِ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َول فــاَألْ ِ ِولألَّ َّ ،

 .ù  بن العاصومن حديث عبد اهللا بن عمر. ١٨٤٤ ، ح٣/١٤٧٢



 

 

ُومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه َّ َ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َّ ُ َ ََ َِ َ َ َِ َ(()١(. 
 غني عن طاعة العباد له؛ فال àبأن اهللا : فهذا احلديث يبني رصاحة

تنفعه عبادهتم مهام بلغت، كام ال تـرضه معـصيتهم مهـام بلغـت، وإنـام هـم 
املعنيون هبا؛ إذ حيصيها اهللا هلم، ثم يوفيهم إياها، فمن وجد اخلري وحتققت 

يوية واألخروية التي يتوخاها فهذا من النعم التي تـستحق له املصالح الدن
 . َّ عليها، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسهàمحد اهللا 
: وممــا يــدل عــىل أن األحكــام مــرشوعة لتحقيــق مــصالح العبــاد .٨

االستقراء، فمن يستقرئ نصوص الكتـاب والـسنة، واألحكـام املـستنبطة 
 النتيجة؛ فباإلضافة إىل النصوص العامةمنهام جيدها تقوده إىل القطع هبذه 

 هنـاك نـصوص تفـصيلية معللـة بـام يعـود إىل – التي سـبق ذكـر بعـضها -
ًحتقيق مصالح العباد العاجلة أو اآلجلة أو مهـا معـا، وهـي كثـرية يـصعب 

الفقـه إال وفيـه ًإحصاؤها، وحسبك أنك ال تكاد جتـد جانبـا مـن جوانـب 
نصوص معللة بام يعـود إىل مـصالح العبـاد، ويف مقـدمتها العبـادات التـي 

 : مبناها عىل التوقيف

ـــــــه  .أ  ـــــــصالةàقول  ´  µ  ¶  ¸  ¹     { : يف ال
 »º{)قوله و. )٢à :}1  0  / {)٣(. 

                                 
ــاب )١( ــصلة واآلدب أخرجــه مــسلم بلفظــه، كت ــرب وال ــم، ال ــاب حتــريم الظل ِب ِْ ُّ ِ ْ ، ح ٤/١٩٩٤، َ

 .tمن حديث أيب ذر . ٢٥٧٧
 .من سورة العنكبوت) ٤٥( من اآلية رقم )٢(
 .من سورة طه) ١٤( من اآلية رقم )٣(
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ـــــــه  .د  Z  Y  X  W  ]  \   [   {:  احلـــــــج   يفàوقول
 e  d  c             b  a     ̀ _  ^   f   i  h  g   

ut  r  q  p  o   n m  l  k  j  {)٣(. 
 .)٤( واألمثلة التي من هذا القبيل كثرية جدا يف الكتاب والسنة

َمصالح تعود إىل العباد يف الدنيا أو اآلخرة، فجميع هذه اآليات عللت ب
درء مفسدة الفحشاء واملنكر عن املصلني، وحصول التطهـري والتزكيـة : وهي

 . ِّللمزكني، وحتقق التقوى للصائمني، وجلب املنافع للحاجني
 ٍومما يدل عىل ذلك اإلمجاع؛ فقـد حكـى غـري واحـد مـن العلـامء .٩

ــذا املقــصود هــو جلــب  اإلمجــاع عــىل أن أحكــام اهللا هلــا مقــصود، وأن ه
 :املصالح ودرء املفاسد؛ ومن ذلك

فهـو أن أئمـة : عأمـا اإلمجـا«): هــ٦٣١ت ( الـشافعيقول اآلمدي .أ 
                                 

 .التوبةمن سورة ) ١٠٣( من اآلية رقم )١(
 .من سورة البقرة) ١٨٣( اآلية رقم )٢(
 .من سورة احلج) ٢٨(و ) ٢٧( من اآليتني رقم )٣(
، فقد ذكـر  مخـسا وعـرشين ٤٠٨ ــ ٣٨٤القياس يف العبادات ملحمد منصور إهلي، ص:  انظر)٤(

 .   آية ومخسة وثالثني حديثا للتعليل يف العبادات



 

 

 .)١(»...الفقه جممعة عىل أن أحكام اهللا تعاىل ال ختلو من حكمة ومقصود
واإلمجــاع عــىل أن ... «): هـــ٧٩٠ت( املــالكي وقــول الــشاطبي .ب 

 .)٢(» اجلملةالشارع يقصد بالتكليف املصالح عىل
واإلمجـاع واقـع عـىل «) : هــ٩٧٢ت( احلنـبيل وقول ابـن النجـار .ج 

 .)٣(»اشتامل األفعال عىل احلكم واملصالح
ــدهلوي .د  ـــ١١٧٦ت( احلنفــي وقــول ويل اهللا ال ــد يظــن أن «): ه ُّوق ُ

ٌّوهـذا ظـن فاسـد؛ ...  متضمنة ليشء مـن املـصالح،األحكام الرشعية غري
 . )٤(»تكذبه السنة، وإمجاع القرون املشهود هلا باخلري

ومن األدلة العقلية التي تثبـت أن األحكـام مـرشوعة ملـصالح  .١٠
 حكيم، واحلكيم ال تكون أحكامـه إال ملـصلحة؛ ألن مـا àأن اهللا : العباد

ًال مـصلحة فيـه يكــون عبثـا ال حكمــة، واهللا ً àوهــذه .  منـزه عــن العبـث
ــا أن تعــود إىل اهللا  ــال؛ ألن àاملــصلحة إم ــع عق ــد، واألول ممتن  أو إىل العب

اخلالق مستغن عن املخلوق بدليل وجـوده منـذ األزل وال خملـوق، فتعـني 
 .الثاين، وهو أن األحكام مرشوعة ملصلحة العباد

                                 
 .٣/٢٢٥: ؛ وانظر منه٣/٣١٦اإلحكام لآلمدي، ) ١(
 .٢/٩٦ املوافقات، )٢(
 .  ١/٣١٤ رشح الكوكب املنري، )٣(
؛ ٢/٢٣٨ب ورشحــه للعــضد، خمتــرص ابــن احلاجــ: وانظــر. ١٩، ١٥ حجــة اهللا البالغــة، ص)٤(

تيــسري التحريــر، : ؛ التحريــر ورشحــه١٤/١٤٤، ة ابــن تيميــجممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم
ً علام بأنه رد هذا اإلمجـاع بنـاء عـىل متـسكه  ــ  ٣/٦٢؛ اإلهباج، ٢/٧٥٢؛ التحبري، ٣/٣٠٣

 .١٢٧، ٥/١٢٤ر املحيط،  يف املسألة ــ؛ البحبالرأي العقدي لعلامء األشاعرة



 

 





 
 

حكم تقـديم املقـصد اجلزئـي (رير حمل النزاع يف مسألة مر بنا عند حت
:  اللفظة تأثري املقصد اجلزئي عىل داللأن من حاالت: )١()عىل داللة اللفظ

ًأن يكون املقصد اجلزئي خمالفا لداللة اللفظ عىل وجه يرتتب عـىل العمـل 
 .بأحدمها ترك اآلخر

تحقيـق أن يكـون احلكـم قـد رشع ابتـداء ل :وهذه احلال من صورها
مقصد معني، والشأن فيام حيقـق هـذا املقـصد أنـه مـن قبيـل املـصالح التـي 

أنـه إذا ثبـت : وقـد تقـرر هنـاك. تتغري بتغري األزمان واألمـاكن واألحـوال
كون احلكم من هذا القبيل فال إشكال يف العمـل باملقـصد اجلزئـي، وتـرك 

 تــرشيعه مـدلول اللفــظ؛ ألن احلكــم مل يتعلــق بـاللفظ، وإنــام باملقــصد مــن
ًواملصلحة الرشعية املرتتبة عليه، فيدور معهام احلكم وجودا وعدما ً . 

ــد رشع : وعــىل هــذا ــداء ق ــت كــون احلكــم ابت ــه أن يثب ــاملعول علي ف
ًلتحقيــق مــصلحة حمــددة، فيتعلــق احلكــم هبــا وجــودا وعــدما، ولكــن مــا  ً

 ضوابط هذه املصلحة؟
 .هذا ما يراد بيانه يف هذا املطلب

                                 
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك  ص)١(



 

 

عــىل ) ملــصلحة التــي أنــاط الــرشع احلكــم هبــاضــوابط ا(وموضــوع 
َالرغم من أمهيته وخطورته مل حيظ باهتامم األصـوليني، وحتـى اإلمـام ابـن 

ُّتغـري الفتـوى واختالفهـا (الـذي اشـتهر عنـه القـول بــِ ) هـ٧٥١ت (القيم
غلـب عـىل ) زمنة واألمكنة واألحـوال والنيـات والعوائـدبحسب تغري األ

ــاك . )١(كالمــه اجلانــب التطبيقــي دون التأصــييل ــا يف األمــر أن هن ــة م غاي
 يمكن االستفادة منهـا يف بيـان ضـوابط عبارات متفرقة له ولبعض العلامء
 .لرشعيللمصلحة التي تعلق هبا احلكم ا

ُضوابط؛ من املناسب أن يمهد هلا بذكر أهم ما قاله هذه الوقبل بيان 
. ممـا لـه عالقـة بالـضوابط) تغري الفتوى بتغري مناطهـا( يف مسألة ابن القيم

 للمسألة من جهة، ولكي وذلك إلعطاء تصور عن طريقة تناول ابن القيم
ُيكون ما ذكره من مآخذ واستنباطات بمثابة القاعدة التـي ينطلـق منهـا يف 

 .ذكر الضوابط من جهة أخرى
 :هلذا سيتم تقسيم هذا املطلب إىل مسألتني

تغـري الفتـوى :  يف مـسألةخالصة ما ذكـره ابـن القـيم :املسألة األوىل
 .بتغري مناطها

 . ضوابط إعامل املصلحة التي أناط الرشع احلكم هبا:املسألة الثانية
~ ~ ~ 

 

                                 
 .٦٥ ــ ١/٣؛ الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ٨٥ ــ ٣/٥أعالم املوقعني، :  انظر)١(



 

 

 تغري الفتـوى : يف مسألةخالصة ما ذكره ابن القيم :املسألة األوىل
 بتغري مناطها

مـن أشـهر مـن تكلـم عـن مـسألة ) هـ٧٥١ت (يعد اإلمام ابن القيم
يف : فـصل«: ؛ فقد عنون هلا يف أحد كتبه بقوله)تغري الفتوى بتغري مناطها(

واختالفها بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات  تغري الفتوى
 .)١(»والعوائد

                                 
 . ٣/٥ أعالم املوقعني، )١(

وليس ) األحكام( كقاعدة، ولكن أضيف التغري إىل هذا املعنى ورد يف جملة األحكام العدلية
ال ينكـر تغـري األحكـام بتغـري «: ونـص مـا جـاء يف املجلـة! كام يف تعبري ابـن القـيم) الفتوى(

وقـد حـصل جـدل ]. ٣٩، مـادة ١/٤٣ حيـدر، جملة األحكام مـع رشحهـا لعـيل[» األزمان
وليس املقـام مناسـبا لالسـتطراد يف ذلـك؛ . واسع يف هذه القاعدة، وكتبت فيها بحوث عدة

هل األحكـام تتغـري حقيقـة مـع بقـاء : ولكن يعنينا يف هذا املوضع اجلواب عن السؤال اآليت
 أو املكـان أو األحـوال أو الواقعة يف الزمانيني عىل صورة واحدة، أو أنه بسبب تغـري الزمـان

تغريت بعض املالبسات املتعلقـة بالواقعـة، ممـا جعلتهـا عـىل صـورة أخـرى، ... األشخاص
 ومن ثم حتتاج إىل حكم آخر يناسبها؟

 كــالم ذكــره الزركــيش: ومــن أحــسن مــا تــم الوقــوف عليــه يف اجلــواب عــىل هــذا الــسؤال
 بـن عبـد وقـول عمـر«: ونـصه.  بـن عبـد العزيـزعىل أثر للخليفـة عمـرً؛ تعليقا )هـ٧٩٤ت(

 جيـددون أسـبابا يقـيض : أي»حيدث للناس أقضية عىل قدر ما أحدثوا من الفجـور «:العزيز
فـال . ٌ جمـددٌن قبل ذلك؛ ألجل عدمـه منهـا قبـل ذلـك، ال ألهنـا رشعالرشع فيها أمورا مل تك

ــل بــاختالف الــصورة احلادثــة: نقــول البحــر املحــيط، [» إن األحكــام تتغــري بتغــري الزمــان ب
 ]. يف الكتب املسندة، ومل أقف عىل األثر املروي عن عمر١/١٦٦

ال ينكـر تغـري األحكـام «: ً لطيفـا لـصياغة القاعـدة،قال فيـهًعيل الندوي تعـديال. كام أن لـِ د
 = ]. ١٥٨القواعد الفقهية، ص. [»املبنية عىل املصلحة والعرف بتغري الزمان



 

 

ثم استفتح احلديث عنها بكـالم لطيـف حـول أمهيـة موضـوع تغـري 
 وقـع ،هـذا فـصل عظـيم النفـع جـدا«: الفتوى بتغري مناطها؛ فمام قال فيـه

مـن احلـرج واملـشقة  - أوجـب ،بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الـرشيعة
علم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتـب ُ ما ي- ال سبيل إليهوتكليف ما 

                                 
ُّوعىل هذا فالتعبري الذي ورد يف املجلة فيه جتوز؛ إذ أضيف التغري إىل األحكام، واحلقيقـة أن  =

يد يناسبها، ومن البداهة أن ينتج عن هـذا الواقعة تغريت مالبساهتا فتحتاج إىل  اجتهاد جد
 .  االجتهاد حكم آخر يناسب الواقعة اجلديدة
؛ ألنـه أضـاف التغـري إىل الفتـوى، فـال إشـكال وهذا اإلشكال ال يـرد عـىل تعبـري ابـن القـيم

 .ستجدة حتتاج إىل اجتهاد جديد وهذا االجتهاد قد تتغري معه الفتوىحينئذ؛ ألن الوقائع امل
ًعىل سبيل التجوز؛ فـإن هنـاك  إشـكاال آخـر، ) األحكام(إىل ) التغري(وإذا تم تسويغ إضافة 

ًوردت مطلقة، مع أن هناك أحكاما كلية ثابتـة ال تقبـل االجتهـاد فـضال ) األحكام(وهو أن 
 !عن تغريه

؛ ألن هـذا )املبنية عىل املـصلحة والعـرف(الندوي األحكام بـ . ل قيد دولتفادي هذا اإلشكا
الصنف من األحكام هو الذي يكثر تغري الفتوى فيه بتغري األزمان، فيحتـاج إىل التنبيـه عـىل 

 . أن ذلك ال يستنكر
النـدوي يف تعـديل صـياغة القاعـدة، بـام جيعلهـا .  و دويمكن االستفادة من تعبري ابن القـيم
 املبنيـة عـىل املـصلحة والعـرف تغـري الفتـوى ال ينكـر«: ًساملة من اإلشكالني معا، كأن يقـال

 .، واهللا أعلم» واألشخاص واملقاصدبحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال
 :  هذه القاعدةومن البحوث التي أفردت للحديث عن موضوع

 . لــِ د» ال ينكر تغري األحكام بتغـري القـرائن واألزمـان«تغري األحكام دراسة تطبيقية لقاعدة 
. ِلــ أتغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الـرشيعة اإلسـالمية ؛ وسها سليم مكداش

وكــسال؛ إســامعيل ك. ؛ وتغــري األحكــام يف الــرشيعة اإلســالمية لـــِ دحممــد قاســم املنــيس. د
حمـد بـن إبـراهيم مل) قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة(و

    .يوسف بلمهديلالبعد الزماين واملكاين وأثرمها يف الفتوى ؛ والرتكي



 

 

 فـإن الـرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل احلكـم ومـصالح ؛املصالح ال تأيت به
 ، ومـصالح كلهـا، ورمحـة كلهـا، وهي عدل كلهـا،العباد يف املعاش واملعاد

 وعـن الرمحـة إىل ، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور؛وحكمة كلها
 فليـست مـن : وعن احلكمة إىل العبـث، وعن املصلحة إىل املفسدة،ضدها

 ورمحتـه ، فالرشيعة عدل اهللا بني عباده.الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
 ‘ وحكمته الدالة عليـه وعـىل صـدق رسـوله ، وظله يف أرضه،بني خلقه

 وكــل خــري يف الوجــود فــإنام هــو مــستفاد منهــا ...،أتــم داللــة وأصــدقها
 فالرشيعة التي ...، وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها،وحاصل هبا

 والـسعادة يف الـدنيا ، وقطب الفـالح، عمود العامليبعث اهللا هبا رسوله ه
 .)١(»واآلخرة

أن املجتهد عنـدما ينظـر يف أي : ومن أهم ما يستفاد من هذه العبارة
ِّقـق ُعية حتالـرشاألحكـام  أن: واقعة فعليه أن ينطلق من أمـر مـسلم، وهـو

فـإذا ظهـر للمجتهـد أن  أعىل درجات العدل والرمحة واملصلحة واحلكمة؛
ه : فيها ما خيـالف ذلـك فهـو أحـد أمـرين ال ثالـث هلـام ُـإمـا أن يكـون فهم

ــاج إىل إعــادة النظــر يف  ــد، فيحت ــصواب وال ب ــا لل ًللحكــم الــرشعي جمانب
ًجمانبـا ُوإما أن يكون فهمه ملـا حيقـق العـدل واملـصلحة واحلكمـة . اجتهاده

 . للصواب وال بد، فيحتاج إىل أن يعيد حساباته
ــدخل يف ذلــك ــي حــدد الــرشع املقــصود مــن : وممــا ي األحكــام الت

                                 
 .٣/٥ أعالم املوقعني، )١(



 

 

ترشيعها وترك للمجتهدين االختيار يف الوسائل املحققة هلذا املقـصود؛ إذ 
فإذا بان للمجتهـد . تتغري بتغري األزمان واألماكن واألحوالهذه الوسائل 

خرجــت عـن العــدل إىل كــان يعمـل هبــا وقـت التـرشيع أن الوسـيلة التـي 
 وعـن احلكمـة ، وعن املـصلحة إىل املفـسدة، وعن الرمحة إىل ضدها،اجلور

 . فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل:إىل العبث
انحرص كالمه يف األمثلة الفقهيـة مهية املسألة  ألوبعد بيان ابن القيم

بعـضها يعـود إىل : )١(ا؛ حيث ذكر تسعة أمثلـةالتعليق عليهاالستطراد يف و
، وبعـضها يعـود لتغـري )٣(، أو الرتجيح بينهـا)٢(تغري الفتوى لتغري املصالح

، وبعـضها )٥(، وبعضها يعود إىل تغري األعـراف واملـصالح معـا)٤(األعراف
  .)٦(اعاة الرضورةيعود إىل مر

 ). أعالم املوقعني: ( يف كتابههذه خالصة ما ذكره ابن القيم
الطـرق (وله كتاب آخـر تعـرض فيـه هلـذه املـسألة باسـتطراد، وهـو 

                                 
 .٨٥ ــ ٣/٧أعالم املوقعني، :   انظر)١(
أعـالم :  انظـر.بحسب املـصالح واملفاسـد املرتتبـة عليـهن حكم إنكار املنكر خيتلف كو:  مثل)٢(

 .  ٣/٧املوقعني، 
أعالم املـوقعني، :  انظر. النهي عن قطع األيدي يف الغزو تأخريا للحد ملصلحة راجحة:  مثل)٣(

٣/٩. 
 . ٣/١٥أعالم املوقعني، : انظر.  مثل كون زكاة الفطر من غالب قوت البلد)٤(
 . ٣/٣٠أعالم املوقعني، : انظر. ً  للطالق ثالثا بلفظ واحدإمضاء عمر:  مثل)٥(
جـواز طـواف املـرأة بالبيـت وهـي حـائض، إذا ترتـب عـىل انتظارهـا احتبـاس الركـب :   مثل)٦(

 .٢١، ١٨، ٣/١٧أعالم املوقعني، : انظر. الذين قدمت معهم للرضورة



 

 

كتـابني آخـرين مهـا ً، كام ذكـر نبـذا مهمـة يف )احلكمية يف السياسة الرشعية
 ): إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان(و) زاد املعاد(

يف معرض حديثه عـن أمهيـة العمـل بالـسياسة (ففي الكتاب األول 
الرشعية وما فيها من تعزيرات قد ختتلف بحسب املصالح املرتتبـة عليهـا، 

َّتكلـم عـن خطـورة ...) ومن جواز بناء األحكام عىل القـرائن واألمـارات
 وهــو مقــام ، ومــضلة أفهــام،ٍ أقــدامُةَّلــَ مزٌوهــذا موضــع«: ضــوع فقــالاملو

 . )١(» ومعرتك صعب،ضنك
 َطَّفر«: ثم بني أن الناس فيه طرفان ووسط؛ فقال عن الطرف األول

وا أهـل الفجـور عـىل ُؤَّ وجر، وضيعوا احلقوق،َ فعطلوا احلدود؛ٌفيه طائفة
 حمتاجــة إىل ، العبـاد ال تقـوم بمــصالح، وجعلـوا الــرشيعة قـارصة،الفـساد
ا صحيحة من طرق معرفة احلق والتنفيذ ًوا عىل نفوسهم طرقُّ وسد.غريها

ا   ظنـ؛ا أهنا حق مطابق للواقـعًلوها مع علمهم وعلم غريهم قطعَّ وعط،له
  .)٢(»منهم منافاهتا لقواعد الرشع

 وذكر أن بناء األحكام عـىل ،ثم بني رأيه فيام ذهبت إليه هذه الطائفة
ًئن وما إىل ذلك ليس منافيا للرشع يف الواقـع، وإنـام منـاف ملـا فهمـوه القرا

: ونص كالمـه. هم من الرشع؛ لتقصريهم يف أحد مراحل االجتهاد املهمة
وإن نافـت مـا فهمـوه مـن ، ‘ ولعمر اهللا إهنا مل تناف ما جاء بـه الرسـول«

                                 
 .١/٣٠، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )١(
 .١/٣٠، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )٢(



 

 

ــه باجتهــادهم ــذي أوجــب هلــم ذلــك ،رشيعت ــوع  وال ــة تن قــصري يف معرف
 فلـام رأى . وتنزيل أحدمها عىل اآلخـر، وتقصري يف معرفة الواقع،ةالرشيع

 وأن الناس ال يستقيم هلم أمرهم إال بأمر وراء ما فهمـه ،والة األمور ذلك
 وفـسادا ،ا طـويال  أحـدثوا مـن أوضـاع سياسـاهتم رش:هؤالء من الرشيعة

رشع  وعز عىل العاملني بحقائق الـ، وتعذر استدراكه، فتفاقم األمر؛عريضا
 .)١(» واستنقاذها من تلك املهالك،ختليص النفوس من ذلك

فوجه اخللل عند هذه الطائفـة أهنـم تومهـوا أن طـرق إثبـات احلكـم 
القضائي واألحكام التعزيرية منحرصة فيام أثبتته النـصوص بعينـه، فـأدى 
ــاب  ــدى أرب ــام األمــور ل ــاس، وانفــالت زم ــوق الن ــضييع حق ذلــك إىل ت

حثون عن مسالك أخـرى يـستقيم هبـا أمـرهم عـىل السياسة؛ مما جعلهم يب
  !الرغم مما فيها من تعسف وظلم خمالف للرشع خمالفة رصحية

وأفرطـت طائفـة أخـرى قابلـت هـذه «: ثم قـال عـن الطـرف الثـاين
  .)٢(»الطائفة فسوغت من ذلك ما ينايف حكم اهللا ورسوله

حكـام ثم بني رأيه يف أمهية التوسط يف توخي ما حيقـق العـدل يف األ 
 من تقـصريها يف ْيتِتُوكلتا الطائفتني أ«:فقال... ًالقضائية؛ إثباتا أو تعزيرا

 فإن اهللا سبحانه أرسل رسله ؛ وأنزل به كتابه،معرفة ما بعث اهللا به رسوله
 وهـو العـدل الـذي قامـت بـه األرض ،وأنزل كتبه ليقـوم النـاس بالقـسط

                                 
 .١/٣١، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )١(
 .١/٣١، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )٢(



 

 

 ؛بـأي طريـق كـان وأسفر وجهـه ، فإذا ظهرت أمارات العدل؛والسموات
 واهللا سـبحانه أعلـم وأحكـم وأعـدل أن خيـص طـرق ،فثم رشع اهللا ودينه

 ، وأقـوى داللـة،العدل وأماراته وأعالمه بيشء ثم ينفي ما هو أظهـر منهـا
 بـل . وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها،وأبني أمارة فال جيعله منها

 ، العـدل بـني عبـادهقد بني سبحانه بام رشعه من الطرق أن مقصوده إقامـة
 فأي طريق استخرج هبـا العـدل والقـسط فهـي مـن ،وقيام الناس بالقسط

 إن السياسة العادلة خمالفة ملـا نطـق بـه :فال يقال.  وليست خمالفة له،الدين
 ونحـن نـسميها ، بل هي جزء من أجزائه، بل هي موافقة ملا جاء به،الرشع

سوله ظهـر هبـذه األمـارات  وإنام هي عدل اهللا ور،ا ملصطلحهمًسياسة تبع
 .)١(»ماتوالعال

ويف هذا النص تأكيد ألمر مهم، وهو أن العـدل هـو أسـاس الـرشع 
ــأي طريــق توصــل إىل معرفــة احلقيقــة، وأي سياســة تقــيم  ُيف كــل يشء، ف ُ ِّ ُ
العدل بني الناس فهي من الدين وال بد؛ طاملـا أهنـا متثـل العـدل حقيقـة ال 

ه الطريق وهذه السياسة فسيكون هلام شاهد ُومها؛ ألن العدل إذا مل يعد هذ
 . يف الرشع والبد؛ إما بعينهام وإما بجنسهام

ثم أخذ يستدل عىل ذلك باألحاديث واآلثار التي تثبـت جـواز بنـاء 
ــــاختالف  األحكــــام عــــىل القــــرائن، وجــــواز اخــــتالف التعزيــــرات ب

 .)٢(املالبسات
                                 

 .  ٣٢ ــ ١/٣١، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )١(
 .٤٧ ــ ١/٣٢، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية )٢(



 

 

ًويف أثناء عرضه لألمثلة ذكر حكام عاما هيمنا كثري ا يف هذا املطلـب،  
واملقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب املصلحة ختتلف «: قال فيه

 عامــة الزمــة لألمــة إىل يــوم َ فظنهــا مــن ظنهــا رشائــع،بــاختالف األزمنــة
 ومن اجتهد يف طاعة اهللا ورسوله فهو دائر بـني ، وأجرٌ عذرٍّ ولكل.القيامة

 .)١(»...األجر واألجرين
 يتـضح أن املجـال الرحـب ملراعـاة املـصلحة ومن خالل هذا الـنص

التي ختتلف باختالف األزمنة هو ما كان من قبيـل الـسياسة اجلزئيـة التـي 
َّتنفذ هبا األحكام الرشعية ُ. 

؛ حيـث حتـدث عـن مـسألة )زاد املعـاد(وهذا املعنى أكـده يف كتـاب 
؛ هل يشرتط فيها إذن اإلمام؟، ثم بـني سـبب اخلـالف اختلف فيها العلامء

 وهـو ،كان هو اإلمـام واحلـاكم واملفتـي ‘أن النبي  ومأخذ النزاع«: فقال
  :الرسول
فقد يقول احلكم بمنصب الرسـالة فيكـون رشعـا عامـا إىل يـوم  •
ٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( : كقوله؛القيامة َ ُ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َ َ َِ َ َِ(()٢(،... 

  امـرأة أيبوقد يقـول بمنـصب الفتـوى ، كقولـه هلنـد بنـت عتبـة •
: - وقــد شــكت إليــه شــح زوجهـا ، وأنــه ال يعطيهــا مــا يكفيهــا - سـفيان

                                 
 .  ١/٤٧ السياسة الرشعية،  الطرق احلكمية يف)١(
ُ كتاب بنحوه،أخرجه البخاري )٢( َ ِالصلح ِ ْ ُ باب،ُّ َإذا َ ُاصطلحوا ِ َْ َعىل َ ِصلح َ ْ ٍجور ُ ْ ُفالصلح َ ُّْ ٌمردود َ ُ ْ َ ،

ُ كتــاب؛ ومــسلم بلفظــه،٢٥٥٠، ح٩٥٩/ ٢ َ ِاحلــدود ِ ُ ُ ُ بــاب،ْ ْنقــ َ ِحكــامألا ِضَ َ ِالباطلــة، ْ َِ ِّورد َْ ََ 
ِحمدثات َ َ ْ  .١٧١٨، ح ٣/١٣٤٣، ُمورألا ُ



 

 

ِخذي ما يْكفيك وولدك باملعروف( ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََْ َِ َ  بـأيب ُ إذ مل يدع؛ فهذه فتيا ال حكم.)١()ُ
 .أهلا البينة ومل يسأله عن جواب الدعوى، وال س،سفيان

فيكــون مــصلحة لألمــة يف ذلــك  ؛وقــد يقولــه بمنــصب اإلمامــة •
 مراعـاة  فيلزم مـن بعـده مـن األئمـة،الوقت وذلك املكان وعىل تلك احلال

 ومـن .زمانا ومكانا وحاال ‘ذلك عىل حسب املصلحة التي راعاها النبي 
 :‘ كقولـه ؛‘ مة يف كثري من املواضع التي فيها أثر عنهها هنا ختتلف األئ

ًمن قتل قتيال(( ِ َ َ ََ ْ ُ فله سلبهَ ُ َُ َ  فيكـون حكمـه ،ة هل قاله بمنصب اإلمامـ؛)٢())ََ
 .)٣(»... أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون رشعا عاما؟،متعلقا باألئمة

                                 
ِكتاب النَّفقات بلفظه،  أخرجه البخاري)١( َِ َ ُ ِباب إذا مل ينْفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري ع، َ ِ ِِ ِْ ْ َ ََّ ِ َْ ْ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ ِ ُ ُ ُ َِ ِلمـه ْ ِ ْ

ِما يكفيها وولدها باملعروف ُِ َْ َ َ َ ََْ َِ َ َ ُكتـاب  ومسلم بنحـوه، ؛٥٠٤٩، ح٥/٢٠٥٢، ْ َ ُبـاب األقـضية، ِ َ
ٍقضية هنْد ِِ َِّ  .~ كالمها من حديث عائشة. ١٧١٤،ح٣/١٣٣٨، َ

ِمن قتل قتي: ( بلفظ أخرجه البخاري)٢( َ َ ََ ْ ُ له عليه بينَة فلـه سـلبهالَ ُ ُ ِّ َ ْ َُ َ َ ٌ َ ََ ِ ِ اخلمـس، أبـواب)َ ُ ُبـاب، ُ ْمـن َ ْمل َ َ 
َِخيمــس ِّ َاألســالب، ُ َ ْ ْومــن َ َقتــل ََ ًقتــيال ََ ُفلــه َِ َ ُســلبه َ ُ َ ْمــن َ ِغــري ِ ْ ْأن َ ََخيمــس، َ ِّ ِوحكــم ُ ْ ُ ِاإلمــام َ َ ــه ِ ِفي ِ ،

ِكتاب اجلهاد والسري؛ ومسلم بلفظ البخاري، ٢٩٧٣، ح٣/١١٤٥ َ ِّ َ َ ُِ ِِْ ِباب استحقاق القاتـل ، َ ِ َِ ْ َِ ْ ُ َْ
ِسلب القتيل ِ َ ْ ََ   كتـاب، بـاللفظ الـذي ذكـره ابـن القـيم؛ وابن أيب شـيبة١٧٥١، ح٣/١٣٧١، َ

أيب قتـادة مجـيعهم مـن حـديث . ٣٣٦٣٦، ح١١/٣٧٠،  للقاتـل الـسلب جعـل  منالسري،
 .t األنصاري

 .١٦٧، صحممد بن عبد الوهاب للشيخ خمترص زاد املعاد: ؛ وانظر٣/٤٨٩ زاد املعاد، )٣(
، )هــ٦٨٤ت (حيث اشتهرت نسبته إىل أيب العباس القرايف: قسيموابن القيم مسبوق هبذا الت

اإلحكـام يف ؛ و٣٦، الفـرق ٢٠٩ ـــ ١/٢٠٥وذلك يف كتابيه أنوار الربوق يف أنواء الفروق، 
هـذا فـضال عـن . (١٢٠ ـــ ٩٩، صترصفات القـايض واإلمـاممتييز الفتاوى عن األحكام و

 = ...). اجلبلية، وما كانت من عادة قومه‘حديث األصوليني واملحدثني عن أفعال النبي 



 

 

                                 
إدرار : ؛ فانظرهـا يفكام أن ابن الشاط وابـن عاشـور هلـام تعليقـات مهمـة عـىل كـالم القـرايف =

 .١٣٧ ــ ٨٧؛ و مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص٢٠٧ ــ ١/٢٠٦الرشوق، 
 :ومن أبرز ما يعنينا مما جاء يف املصادر املذكورة

مـا كـان مـن قبيـل تنفيـذ األحكـام الـرشعية، ال :  باإلمامـة‘َأن املراد مـن تـرصفات النبـي 
 ].١/٢٠٦إدرار الرشوق، : انظر. [ هباتعريف الناس

 إىل اثنتى عرشة حـاال، ويف ختـام  عىل وجه التفصيل أوصلها ابن عاشور‘أن أحوال النبي 
ًواعلم أن أشد األحوال التي ذكرناها اختـصاصا «: حديثه عنها نبه عىل أمر مهم، حيث قال

 مــن بعثتــه، حتــى àيع؛ ألن التــرشيع هــو املـراد األول هللا   هــي حالــة التـرش‘برسـول اهللا 
 مـن ســورة آل ١٤٤مـن اآليــة رقـم  [} à :} F    E    D  Cحـرص أحوالـه فيــه يف قولـه 

 من األقوال واألفعال فـيام ‘فلذلك جيب املصري إىل اعتبار ما صدر عن رسول اهللا ]. عمران
»  مل تقـم قرينـة عـىل خـالف ذلـكًهو من عوارض أحـوال األمـة صـادرا مـصدر التـرشيع مـا

 ].١٣٦مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ص[
غالـب «: ً أيـضا؛ حيـنام قـال عىل سبيل التبليغ رصح به القرايف‘وكون أغلب أحوال النبي 

اإلحكام، : ، وانظر١/٢٠٦الفروق، [» وصف الرسالة غالب عليه بالتبليغ؛ ألن ‘ترصفه 
 ].٩٩ص

 فيهـا ‘ يف بعض األحاديث املعدودة؛ هل ترصف الرسول ما حصل من خالف بني العلامء
الترصف؛ فمـن بالتبليغ، أو القضاء أو اإلمامة؟ فائدته الرئيسة تكمن يف أثر اإلذن يف صحة 

اشــرتط إذن :  بــالنظر إىل كونــه إمامــا‘رأى مــن العلــامء أن التــرصف صــدر مــن الرســول 
اشرتط صدور احلكم القضائي، ومـن رأى أنـه : ًاإلمام، ومن رأى أنه بالنظر إىل كونه قاضيا

أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق، : انظــر. [ًمل يــشرتط شــيئا مــن ذلــك: ًبــالنظر إىل أنــه مبلغــا
١/٢٠٦.[ 

 بـالنظر إىل كونـه إمامـا للمـسلمني، ال يعنـي أنـه ال ‘أن وجود أحاديث صادرة مـن النبـي 
ً هلا بالترشيع، بل هي ترشيع أيضا جيب االلتزام به، ولكن بالنظر إىل املـصلحة املتوخـاة صلة

وهـذا مـا نـص عليـه ابـن ؛ ‘منه، ال بالنظر إىل ذات الطريق والوسيلة التي سلكها الرسول 
 = مراعاة ذلك عىل حسب املـصلحة التـي راعاهـا  فيلزم من بعده من األئمة«:  حينام قالالقيم



 

 

 يف الكتـاب الـسابق ويف هناية هذه العبارة تأكيـد ملـا ذكـره ابـن القـيم
ة األمور من سياسات هتـدف ، وهو أن ما يصدر من وال)الطرق احلكمية(

إىل حتقيق مـصالح الرعيـة جيـب أن يراعـى فيهـا اخـتالف الزمـان واملكـان 
 .واحلال

:  بطريقـة أخـرى يف كتابـه-ً عرضـا- وهذا املعنى تناولـه ابـن القـيم
 : ؛ حيث قال)يطانإغاثة اللهفان يف مصائد الش(

 : األحكام نوعان... «
ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال بحـسب األزمنـة وال نوع  •

ــة ــاد األئم ــة وال اجته ــات ،األمكن ــات وحتــريم املحرم ــوب الواجب  كوج
 إليه تغيـري واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم ونحو ذلك فهذا ال يتطرق

  .وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه
 ما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا :والنوع الثاين  •
 فيهـا ُعِّوَنـُ يَ فـإن الـشارع، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصـفاهتا؛وحاال

 .)١(»بحسب املصلحة
ثم مثـل للنـوع الثـاين بعـدد مـن التعزيـرات التـي حـصلت يف عهـد 

وهذا باب واسـع اشـتبه فيـه عـىل «: ، ثم قالt ويف عهد عمر ‘الرسول 
كثري من الناس األحكام الثابتة الالزمة التـي ال تتغـري بـالتعزيرات التابعـة 

 .)٢(»للمصالح وجودا وعدما
                                 

 .٣/٤٩٠د املعاد، زا.  »  زمانا ومكانا وحاال‘النبي  =
 .  ١/٥٧٢، مصائد الشيطانيف إغاثة اللهفان  )١(
 .  ١/٥٧٥،  مصائد الشيطانيف إغاثة اللهفان  )٢(



 

 

 مــا يتغــري بحــسب ومــن خــالل هــذا الــنص يعلــم أن مــن األحكــام
، وقد وضح هذا النـوع باملثـال؛ إذ ا وحاالاقتضاء املصلحة له زمانا ومكان

 .مثل له بأحكام التعزيرات من جهة نوع التعزير ومقداره وصفته
 

~ ~ ~ 
 

 املصلحة التي أناط الرشع احلكم هباإعامل ضوابط : الثانيةاملسألة 
 يمكـن إمجاهلـا يف ضوابط إعامل املصلحة التي أناط الرشع احلكم هبا

 :ستة ضوابط
ن يكون احلكم الذي يراد تفعيل املصلحة فيـه مـن أ :الضابط األول

 .أحكام الوسائل ال املقاصد
أن تكون املصلحة املتوخاة من احلكم الرشعي ثابتة  :الضابط الثاين

 .بمستند صحيح
ًأن حتقق الوسيلة اجلديدة املصلحة املقصودة رشعا  :الضابط الثالث َ َُ ُ َِّ

حتققه الوسـيلة املنـصوص عىل أتم الوجوه، بحيث تكون مناظرة ملا كانت 
 .عليها، أو أوىل منها

ُأال يكــون يف الوســيلة املنــصوص عليهــا مــصالح  :الــضابط الرابــع
 .أخرى آكد من املصلحة التي حتققها الوسيلة اجلديدة

ــضابط اخلــامس ــدة :ال ــا، أو  أال تكــون الوســيلة اجلدي ــة رشع ًحمرم
 مـصلحة يرتتب عىل العمل هبـا ارتكـاب مفـسدة أرجـح منهـا، أو تفويـت



 

 

 .أعىل رتبة منها
أال يكـون يف الوسـيلة املنـصوصة عليهـا جانـب  :الضابط الـسادس

 .تعبدي
 :وبياهنا عىل النحو اآليت

  :الضابط األول
أن يكون احلكم الذي يراد تفعيل املصلحة فيه من أحكـام الوسـائل 

  :)١(ال املقاصد
ت َّأن احلكــم الــرشعي قــد تعلــق باملــصلحة املرجــوة منــه ال ذا: أي

 . الوسيلة املوصلة إليها
أنه مـن األحكـام التـي حـدد الـرشع املقـصود مـن : أو بعبارة أخرى

ترشيعها، وترك للمجتهدين االختيار يف الوسـائل املحققـة هلـذا املقـصود؛ 
ْســواء أوجــدت وســائل كــان يعمــل هبــا يف عــرص التــرشيع أم ال َ ِ ُ إذ هــذه . َ

ن واألحـوال؛ فـإذا بــان يمكـن أن تتغــري بتغـري األزمـان واألمــاكالوسـائل 
للمجتهد أن الوسيلة التي كان يعمل هبا وقت التـرشيع هنـاك مـا هـو أوىل 
منها، أو أصبحت ال تؤدي الغرض املقصود منها، أو تؤدي إىل ضده؛ بأن 

َبان للمجتهد  خرجـت عـن «:  أهنـا–) هــ٧٥١ت ( عىل تعبري ابـن القـيم-َ
 وعن ، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن الرمحة إىل ضدها،العدل إىل اجلور
 .)٢(» فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل:احلكمة إىل العبث

                                 
 .  سابقة يف املسألة ال فكرة هذا الضابط مستفادة مما سبق نقله عن اإلمام ابن القيم)١(
 .٣/٧ أعالم املوقعني، )٢(



 

 

وهذا الضابط يمثل املرتكز الرئيس الذي تنطلق منه بقية الضوابط؛ 
عهـا األحكـام؛ هلـذا حيتـاج إىل جتليـة ألنه حيدد نطاق املصلحة التي تدور م

مـن خـالل االسـتدالل لـه، وبيـان قـسيم أحكـام الوسـائل، وهـي أحكـام 
 :املقاصد، وحقيقتهام، وأمثلتهام، وأهم الفروق بينهام

 :االستدالل هلذا الضابط: أوال
 :مما يدل عىل هذا الضابط ما يأيت

ْعنما جاء  .١ ٍّعيل َ ِ َ t، َقال ُقلت: َ ْ ول َيا: ُ َرس ُـ َإذا ،اهللاِ َ ِبعثتنـي ِ َ ْ َ ون َ ُأك ُـ َ 
ة ِّكالسكَّ َاملحامة أم الشاهد يرى ما )١(َ َ ََ ُْ ِ َّ ِ َ ِ َيرى الغائب؟ قال الُْ َ ُْ َِ َ َالشاهد يـرى ((: َ َ ُ ِ َّ

ُ يرى الغائبالَما  َِ َ ْ َ(()٢(. 
ٍ بتنفيذ أمر سـيايس، فـسأله عـن طريقـة t  عليا ‘فقد أمر الرسول 

ً  التنفيذ؛ هل يتقيد بلفظ األمر تقيدا حرفيا تاما، بحيث ينفذ األمر عـىل أيـة 
دة التـي نقـشت عليهـا كتابـة كاحلديـ(حال كان الواقـع الـذي سيـشاهده، 

                                 
ُالسكة «)١( َّ َحديـدة قـد كتـب عليهـا: ِّ ْ َ ََ ََ ِ ُِ ْ ٌ ُ يـرضب عليهـا الـدراهم وهـي املنْقوشـة،َ ُ َْ ََ َ ُ َِ َِ َ ْ ُ َُّ َ قالـه صـاحب . »َْ

 . ١٠/٤٤٠، »سكك«اللسان، مادة 
  والبزار؛١/١٧٧  نحوه،تارخيه" يف ؛ والبخاري ٦٢٨ ح؛٢/٦٢ أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، )٢(

وله  .٧/٩٢  بنحوه، وأبو نعيم يف احللية؛٦٣٤ح ،٢/٢٣٧يف مسنده بزيادة بعض األلفاظ، 
 .y  وأنس بن مالكشاهدان من حديث ابن عباس

ُ رواه«:  ــ٤/٣٢٩قال يف جممع الزوائد ــ  َ ُالبـزار، َ َّ َ ِوفيـه ْ ِ ُابـن َ َإسـحاق، ْ َ ْ َوهـو ِ ٌمـدلس، َُ ِّ َ ه ُ ُولكنـَّ َِ َ 
ٌثقة، َ ُوبقية ِ َّ َ ِرجاله َِ ِ َ ٌثقات، ِ َ ْوقد ِ َ ُأخرجه َ َ َ ْ ُالضياء َ َ ِأحاديثه ِيف ِّ ِ ِ َ ِاملختارة َ َ َ ْ َعىل ُْ ِالصحيح َ ِ َّ«. 

  ـــرحسن لغريه، رجالـه ثقـات لكـن حممـد بـن عمـ«:  ــ٦٣/ ٢و املسند ــ وقد قال عنه حمقق
 .» مل يدرك جده ــوهو ابن عيل بن أيب طالب



 

 

ِّحمــددة، فتحمــى لــسك النقــود عليهــا فحــسب، دون أي تغيــري يف الكتابــة 
أو جيتهد عند مشاهدة الواقـع بـام حيقـق املـصلحة التـي يريـدها ). املنقوشة

. أن عليـه االجتهـاد بـام حيقـق املـصلحة: ‘ فكان جواب النبي ؟‘النبي 
 هـي وسـائل لتنفيـذ األحكـام  التـي‘ويف هذا داللة عىل أن أوامـر النبـي 

 .الرشعية تدور مع املصلحة؛ ألهنا وسيلة لتحقيق املصلحة فحسب
ِعائما ثبت عن  .٢ َشةَ ِدف أهـل أبيـات مـن أهـل ((:  أهنا قالـت~ َ ْ َْ َ َْ َ ْ َِ ٍ ُ َّ

َالبادية حرضة  َ ْ َ َ َِ ِ َضحى زمن راألْ ََ ََ ِسول اهللاِ ْ ول اهللاِ ‘ُ ُ، فقال رس َ َ ُـَ ُادخـروا : ‘َ ِ َّ
ُثا، ثم تصدقوا بام بقي ، فلـام كـان بعـد ذلـك، قـالواالَث َ َ َ َ َ ُ ُ ًَ ِ َِ َّ َْ َ َ ََ َّ َ َ ول اهللاِ، إن : َِّ َّيـا رس َِ ُـ َ َ

َالناس يتخذون ا ُ ِ َّ َ َ َسقيةألَّ َ ِ َمن ضحاياهم، وجيملون ْ ُ ُ ْ َْ ََ َ َ ُْ َ منها الـودك)١(ِ َ َ َْ ْ َ، فقـال)٢(ِ َ َ 
ُرسول اهللاِ  ُ ُوما ذاك؟ قالوا: ‘َ َ ََ َ َهنيت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثـ: َ ُْ َ َ َ َّْ ْ َُ ُ َُ َ َْ َ ٍث، الَ

َفقــال َ ِإنــام هنيــتُكم مــن أجــل الدافــة: َ َِّ َّ ُ َِّ ْ ْ َْ ْ َ ََ وا وادخــروا )٣(ِ ُ التــي دفــت، فُكل ِ َِّ َ ــَ ُ َ َّ َّْ

                                 
 قـال صـاحب النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر ـــ مـادة. أي يـستخرجون الـدهن:  جيملون)١(

ُمجلت الشحم وأمجلته«:  ــ١/٢٩٨، »مجل« ُْ ْ َْ ْ ُ َ ََ ْإذا أذبته واسـتخرجت دهنـه: َّ ُ ْ َْ ْْ َ َ َ َ ْومجلـت أفـصح . ِ ُْ َ َ
ُمن أمجلت َ ْْ َ ْ ِ«. 

ُهو دسم اللحم ودهنُه الـذي يـستخرج منْـه«:  الودك)٢( ُ ُ ْ َِ َِ ْ َْ َِ َّ َّْ  يف النهايـة يف غريـب قالـه ابـن األثـري. »ُ
 .  ٥/١٦٩، »ودك«احلديث واألثر، مادة 

ِالقوم يسريون مجاعة سريا ليس بالشديد«:  الدافة)٣( ِ َّ ِ َ ْ َ َْ ً ً َ ْْ َ َُ َ ُيقال. َ َ ًهم يدفون دفيفا: ُ َ ُِّ َِ َ ْ َّوالدافة. ُ َقـوم مـن : َّ ِْ ٌ َ
ْعراب يردون املرصألا َِ ُ َِ ِ َْ يريد أهنم قوم قدموا امل.ْ َ َِ ْ َُّ َ ُدينَة عنْد األضحى، فنَهاهم عن ادخار حلـوم ُ َِّ َِ َ ْ َ ِ ِ
َضاحي ليفرقوها ويتصدقوا هبا، فينْتفع أولئـك القـادمون هبـاألا ُ َ ِّ ِِّ َِ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُّ قالـه صـاحب النهايـة يف . »َ

 . ٢/١٢٤، »دفف«غريب احلديث واألثر، مادة 



 

 

ُوتصدقوا َّ ََ َ(()١(. 
 إنـام هنـى عـن االدخـار ‘ا احلديث يدل رصاحة عـىل أن النبـي فهذ

باعتباره وسيلة لتحقيق مقصد ومصلحة معينة؛ فلـام تغـري احلـال يف العـام 
ِالتايل ومل تأت الدافة، انتفت املصلحة حينئذ، فانتفى احلكم املوصـل إليهـا 

 . ًتبعا هلا
َعن أيب هرما جاء  .٣ ُ ِ َ ْ َيرةَ َ ْ tقال َ ِّكنا مع النبي ((: َ َِ َّ ََّ َيف مسري، قال ‘ُ َ ٍ ِ َ ِ :

َفنفدت أزواد القوم، قال َ َ ْ َِ ْ ُ َ ْ َْ َ ِ َحتى هم بنحر بعض محائلهم، قال: َ َ ْ َِّ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َِ َ ِ َ َفقال عم: َّ ُ َ َ : ُرَ
َيا رسول اهللاِ، لو مجعت ما بقي من أزوا ْ َ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ َِ َ ُ ََ َد القوم، فدعوت اهللاَ عليهـا، قـالَ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ :

َففعل َ ََ(()٢(. 
 عــن رأيــه بنحــر بعــض اجلــامل التــي كــانوا ‘فقــد عــدل الرســول 

ــه أحــرى بتحقيــق املــصلحة؛ t يركبوهنــا، إىل رأي عمــر ــدما رأى أن ، عن
ذا يف أمر يتعلق بالقرارات الـسياسية العـسكرية التـي هتـدف ويلحظ أن ه

 . إىل حتقيق املصلحة بأبلغ الوسائل؛ فيدور احلكم مع املصلحة
َملا اشتد عىل الناس الب((:  أنه قالما ثبت عن الزهري .٤ ْ ََِّ َّ َ َ َّ َ َء، بعـث الْ َ َ ُ

ُرسول اهللاَِّ ُ ِإىل عيينة بـن حـصن ‘ َ ِْ ْ ْ َِ َ َ ُ ِ بـن حذيفـة بـن بـدر، وإىل احلـارث بـن َ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ٍَ ْ َ َ ََ ِ ْ

                                 
ِكتاب الصيد والذبائح  أخرجه مسلم بلفظه، )١( ِ ِ َِ َ ْ َّ َُّ ِوما يؤكل من احليـوانَ َِ َ َ ُ ََ َْ ُ َ َبـاب بيـان مـا كـان مـن ، ْ َ َ ُ َِ َِ َ َ

ِالنَّهي عن أكل حلوم ا ُِ ُ ِ ْ َ ْ َضاحي بعد ثألَْ َ ْ َ ِّ ِ ِث يف أول االَ َّ َ ِ َم، وبيـان نـسخه وإباحتـه إىل متـى الْسـإلٍ ََ َْ ِِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ
َشاء  .١٩٧١، ح٣/١٥٦١ ،َ

ُكتـاب ا أخرجه مـسلم بلفظـه، )٢( َ َيـامنِإلِ ُذكـر، َ ْ َ مـا يـدل عـىل أن قائـل ِ َ َّ ُِّ َ َ َ ُ َ َ إلـه إالَ َ ، وأن حممـدا الِ ً اهللاَُّ َّ َ ُ َّ َ َ
َرسول اهللاَِّ مستيقنًا معتقدا هبا قلبه دخل اجلنَّة ْ َ ْ َ َُ َ ُ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ً َ  .  ٢٧، ح١/٥٥، َ



 

 

ث ثـامر املدينـة  ِعوف بن أيب حارثة املري، ومها قائدا غطفان، فأعطامها ثل ِ ِ ِ َِ َْ َ ُـ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َِ َِ َ َ ُـِّ ُْ ََ ِ َِ َ َ ِّ َ ْ َْ
ْعىل أن  َ َ ُيرجعا بمن معهام عنه وعن أصحابه، فجرى بينـه وبيـنهام الـصلح، َ ُّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ َِ َ َ ِ

َحتى كتبوا الكتاب ومل تقـع الـشهادة و َ َ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ََّّ ََ َ ْْ ِ عزيمـة الـصلح، إالِ ْ ُُّ َ ِ ِ املراوضـة يف الَ ُ َُْ َ َ
َذلك ِ ُفلام أراد رسول اهللاَِّ . َ َ َُ َ َ ََّ َأن يفعل، ‘َ ْ َْ َ ٍ بعث إىل سعد بن معـاذَ َِ ْ ْ َ َُ َِ َ ِ وسـعد بـن َ ْ ْ َِ َ
َعبادة َ َ َ، فذكر ذلك هلام، واستشارمها فيه، فقاُ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ ََ َ ُ َ ُ لهالَ ول اهللاَِّ، أمـرا : َ ًيا رس ْ ُـ ََ َ ُبـه ِحتَ ُّ
ْفنص َ ِنعه، أم شيئا أمرك اهللاَُّ به، َ ِ َ َ َ َْ ًَ ْ ُ َُ َ بد لنا من العمل به، أم شـيئا تـصنعه لنـا؟ الَ َ ََ ْ َُ ُ ْ ْ َ ْ َُ ًَّ َ ْ ََ ِ ِِ ِ
َقال َبل يشء أصنعه لُكم، واهللاَِّ ما أصنع ذلك إ: َ ِ َ َ َ ُْ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ََ ََ ْ ٌ ْنني رأيت العـرب قـد أل الْ ََّ َْ َ َْ َُ َ ِ

َرمتُكم عن قـوس واحـدة، وكـا َ َ ْ ٍْ َِ ٍْ َ َ ْ َ ل جانـب، فـأردت أن أكـرس َ َلبوكم مـن ك ِ ِ ِْ ُـ َُ َْ َ ِّ َُ ْ َ ْ َُ َْ ٍ
ٍعنُكم من شوكتهم إىل أمر ما، فقال له سعد بن معاذ ِ َِ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ٍ َ َ ِ َ َ ْ َّيا رسول اهللاَِّ، قد كنا : َ ُ ْ َ َ ُ َ َ

ُنحــن وهــؤ َ َ ُ ْ ِ القــوم عــىل الــرشك بــاهللاَّ وعبــادة اِالءَ ِ َِ َ َ ْْ ِّ ََ ُ َ ِوثــان، ألْ َ د اهللاََّالْ ُ نعب ــَ ُ  الَ وْ
ْنعرفه، وهم  ُ َ ُ ُْ ِ ً يطمعون أن يأكلوا منها مترة إالَ َ ْ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َْ ِ ُ ْ َ قرى أو بيعا، أفحني أكرمنا الَ ْ َ ًْ َ َ ََ ِ َِ ً ْ َ ْ

َم وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالناالْسإلِاهللاَُّ با َ ََ ْ َ َ ُ َْ َْ َِ ِ ُِ َ َ َِ َِ َّ َ َ ْواهللاَِّ ما لنا هبذا من ! ِ َِ َ َ ََ َِ َ
َحاجة، و َ ْ نعطيهم إالَاهللاَِّ ٍَ ِ ِ ْ ُ السيف حتى حيُكم اهللاَُّ بيننا وبينهم، قال رسول الُ َ َُ َ ْ َ ْ َُّ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َّ

َفأنت وذاك: ‘اهللاَِّ  َ ََ َ ْ َ(()١(. 

                                 
  ؛٩٧٣٧ ح ،٥/٣٦٧نـاه،  بمععبـد الـرزاق؛ و٣/٢٣٤ يف الـسرية بلفظـه،  أخرجه ابن هشام)١(

 يف الطــربي؛ و٣٧٨١٣، ح١٣/٣١٩ بمعنــاه، وابــن أيب شــيبة؛ ٢/٧٣  ســعد بمعنــاه،ابــنو
؛ والواقدي يف املغـازي بمعنـاه، ٣/٣٩٨؛ والبيهقي يف دالئل النبوة، ٢/٥٧٢تارخيه بمعناه،

 .  مرسال أبن شهاب الزهريمجيعهم من حديث. ٢/٤٧٧
؛ والطــرباين، ٨٠١٧، ح ١٤/٣٣٧ عنــد البــزار، t كــام ورد معنــاه مــن حــديث أيب هريــرة

 ـ=ــ   ١٠١٤١، ح ٦/١٣٢، ــ )جممع الزوائد(وقد قال صاحب . ؛ وغريمها٥٤٠٩، ح٦/٢٨



 

 

 عـن رأيـه يف إعطـاء غطفـان ‘ففي هذا احلديث عـدول مـن النبـي 
ً؛ تبعا ملا هو أغلب عىل الظن يف ô ٍاذسعد بن معثلث ثمر املدينة، إىل رأي 

 . الطريق والوسيلة التي حتقق املصلحة
 ‘ونظري احلديث السابق ما اشتهر يف كتب الـسرية مـن عدولـه  .٥

عن املكان الذي اختاره للمسلمني يف غزوة بدر إىل املكان الـذي أشـار بـه 
 .)١(ِملا رأى فيه من مصلحة ظاهرة؛  ô احلباب بن املنذر

ــذه  ــال يف أخ ــثلهام يق ــصحابة‘وم ــرأي ال ــه  ب ــاروا علي ــذين أش  ال
، مـع أنـه كـان يـرى )٢( يف غـزوة أحـدباخلروج من املدينة ملالقـاة املـرشكني

 يف حفر اخلندق يف غـزوة t اء يف املدينة، وأخذه برأي سلامن الفاريسالبق
 .)٣(...األحزاب، ومل يكن هذا الرأي معلوما عند العرب

َإنـام عـرض لوسـائل: ُّفيلحظ أن التغري يف مجيع هذه احلـاالت َ ٍ ظنيـة ََ
 عـىل أكمـل الوجـوه املمكنـة؛ هلـذا ال يقصد منها حتقيق مـصالح املـسلمني

 من وسيلة إىل أخرى تبعا ملا يغلـب عـىل ‘ُّغضاضة يف تغري رأي الرسول 
الظن أنه أقرب إىل حتقيق املصلحة، ومثله يقال يف كل وسيلة قصد الشارع 

                                 
ُرواه«: عن سندمها = َ ُالبـزار، َ َّ َ ُّوالطـرباين ْ ِ َ َ َّ ٍورجـال البـزار والطـرباين فـيهام حممـد بـن عمـرو، ... َ ِْ َّ َ َ ََ َ ُ َُّ ْ َ َ َ َُ ِ ِّ ِ َّ ْ ُِ ِ

ٌوحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ٌ َ ُ َ َِ َ«. 
ايـة والنهايـة ؛ البد٣/٣٥؛ دالئـل النبـوة للبيهقـي،٢/٢٧٢السرية النبوية البن هشام، :  انظر)١(

 .٥/٨١البن كثري، 
؛ البدايـة والنهايـة ٣/٢٢٦؛ دالئل النبـوة للبيهقـي، ٣/٦٧السرية النبوية البن هشام،:   انظر)٢(

 .٥/٣٤٩البن كثري، 
 .٦/١٣؛ البداية والنهاية البن كثري، ٣/٢٣٥السرية النبوية البن هشام،:   انظر)٣(



 

 

ا الوصــول إىل مــصلحة مقــصودة فحــسب، دون أن يتعلــق هبــا حكــم منهــ
رشعي، ومن خالل األمثلة املذكورة يلحـظ أن هـذا يكثـر يف طـرق تنفيـذ 

 .األحكام الرشعية من قبل والة األمور
وكام جيمع األمثلة السابقة أهنا وسائل لتطبيـق احلكـم الـرشعي،  .٦

لك احلـال يف كثـري يمكن أن تتغري بحسب تغري ما يؤدي إىل املـصلحة، كـذ
 وقيل إنه أفتى فيها بخالف مـا كـان يف t من اآلثار التي وردت عن عمر

فهي من قبيل الوسائل التي يمكن أن يتغري احلكم فيهـا : ‘عهد الرسول 
 :بحسب تغري ما يؤدي إىل املصلحة املقصودة رشعا؛ فمن أمثلة ذلك

 من رصف الزكـاة للمؤلفـة قلـوهبم t  بن اخلطابموقف عمر −
ٍعيينـة بـن حـصنأن : (فمام ورد يف ذلـك: حال قوة املسلمني ْ ُ ْ ْ َِ ُ َ ُ واألقـرع بـن ُ ْ ُ ََ ْ َ

ٍحابس ِ ٍإىل أبـى بْكـر جاءا ]  تأليفا لقلوهبم‘وكانا ممن يعطيهم النبي  [َ َ ِ َ َ ِt 
َفقاال  َ ِيا خليفة رسول اهللاَِّ : َ ُ َ َ َ ِ َ ًإن عندنا أرضـا سـبخة ‘َ ََّ ِ َ ًْ َ َ َ ْ ِ َ لـيس فيهـا كـأل وال ِ ََ َ َ ٌْ َ ِ
ٌمنفعة ََ ْ َ فإن رأيت أن تقطعناها،َ َ َ ِْ ْ ْ ْ َُ َ ََ َ َ لعلنا نحرثها ونزرعها ؛ِ َ َ ْ َُ َْ َُ َُ َّ ِفذكر احلـديث ىف  -ََ َ ْ َ َِ َ َ َ

َاإلقطاع وإشـهاد عمـ ُ ِ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ عليـه وحمـوه إيـاه tَر ِ َّ َ ِْ ِِ ِْ َ َقـال –ََ َ فقـال عمـ:َ ُ َ َ َّإن ((: tُر َ ِ
ول اهللاَِّ  َرس ــ ُ ــذ ذليــل ‘َ ــالم يومئ ــان يتــألفُكام واإلس ٌك َ ُ َّ َِ ٍ ِ َ ُ ْ َْ َ َ ََ َِ َ ــد أعــز ،َ َّ وإن اهللاََّ ق َ َ ْ َ َّ ِ َ

َاإلسالم َْ َ فاذهبا فاجهدا جهدكام،ِ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ال أرعى اهللاَُّ عليُكام إن رعيتام،ََ َ َ ُْ ْ َْ َ َْ َ َِ َ(()١(. 
 للمؤلفـة ‘ بـأن إعطـاء النبـي t ففي هناية هـذا األثـر رصح عمـر

َكـان : (قلوهبم إنام قصد به حتقيق مصلحة معينة وهي مـا عـرب عنهـا بقولـه َ

                                 




 

 

َيتألفُكام واإلسال ْ َِ َ َُ َّ َ ٌم يومئذ ذليلَ َِ ٍ ِ َ ُْ   احلال وأعز اهللا املـسلمنيت، وبعد أن تغري)َ
فــات هــذا املقــصد، فينتفــي احلكــم تبعــا النتفــاء مــصلحته واملقــصد مــن 

َوإن اهللاََّ قد أعز اإلسالم: (ترشيعه، وهذا ما عرب عنه بقوله َْ ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ َ فاذهب،َ َ ْ َا فاجهدا َ َ ْ َ
َجهدكام ُ َ ْ َ.( 
 من إمـضاء طـالق الـثالث، t ومثل ذلك يقال يف موقف عمر −

ِعـن ابـن فقـد ثبـت  :عىل الرغم من أنه كان حيسب قبل ذلك طلقة واحدة ِْ َ
ــاسَع ٍب َّ ùــال َ، ق َّكــان الطــ((: َ َ ــق عــىل عهــد رسالَ ُ َ ِ ْ َ ََ ــر،  ‘ِول اهللاِ ُ ٍ، وأيب بْك َ َِ َ

ِوسنتني من خ ِْ َِ ْ ََ َفة عمالَ ُ ِ َر، طَ َّق الثالَ َث واحدة، فقـال عمـالُ ُ َ َ َ ً َ ِ ُر بـن اَِ ْ ِخلطـابُ َّ َْ :
ِإن الناس قد استعجلوا يف ُ َ ََّ ْ ََ ْ ِ َّ ْ أمر قد كانت هلم فيه أناة، فلو أمـضيناه علـيهم، ِ ْ ْ ِْ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ ٌَ َ َ ِْ ِ ُ َ َ ٍ

ْفأمضاه عليهم ِْ ْ َُ ََ َ َ(()١(. 
عىل ذلك بتعليق يتطابق مع مناسبة ) هـ٧٥١ت (وقد علق ابن القيم

اد هبذا األثر يف هذا السياق؛ هلذا حيسن نقـل نـص كالمـه؛ حيـث هاالستش
طـالق، أن النـاس قـد اسـتهانوا بـأمر ال t  عمـررأى أمـري املـؤمنني«: قال

وكثر مـنهم إيقاعـه مجلـة واحـدة؛ فـرأى مـن املـصلحة عقـوبتهم بإمـضائه 
 عليـه ْتَمـُ وحر،ُ منه املرأةْ بانتً مجلةُهَعَعليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوق
 فإنـه كـان ؛ يراد للدوام ال نكـاح حتليـلٍحتى تنكح زوجا غريه نكاح رغبة

  املحرم، فرأى عمـرالطالق من أشد الناس فيه، فإذا علموا ذلك كفوا عن
 ‘ورأى أن مـا كـانوا عليـه يف عهـد النبـي ، أن هذا مصلحة هلـم يف زمانـه

                                 
َّكتاب الط أخرجه مسلم بلفظه،)١( ُ َ َباب ط، ِقالِ ُ َّق الثالَ  . ١٤٧٢، ح ٢/١٠٩٩،ِثالِ



 

 

ا من خالفته كان األليق هبم؛ ألهنـم مل يتتـابعوا فيـه، ًوعهد الصديق وصدر
وكانوا يتقون اهللا يف الطـالق، وقـد جعـل اهللا لكـل مـن اتقـاه خمرجـا، فلـام 

 وطلقــوا عــىل غــري مــا رشعــه اهللا ، وتالعبــوا بكتــاب اهللا،اهللاتركــوا تقــوى 
 هلم؛ فإن اهللا تعاىل إنام رشع الطالق مرة بعد مرة، ًألزمهم بام التزموه عقوبة

ومل يرشعه كله مرة واحدة، فمـن مجـع الـثالث يف مـرة واحـدة فقـد تعـدى 
 ُمَلـزُحدود اهللا، وظلم نفسه، ولعب بكتاب اهللا، فهو حقيـق أن يعاقـب، وي

بها عـىل نفـسه، ومل يتـق َّقر عىل رخصة اهللا وسعته وقد صعُبام التزمه، وال ي
عه له، بل اسـتعجل فـيام جعـل اهللا لـه األنـاة َق كام أمره اهللا ورشِّاهللا ومل يطل

 واختار األغلـظ واألشـد؛ فهـذا ،س عىل نفسهَّ رمحة منه وإحسانا، ولب؛فيه
 .)١(»مما تغريت به الفتوى لتغري الزمان

 من جلد شارب اخلمـر tًثل ذلك يقال أيضا يف موقف عمروم −
ِعـن أنـس بـنفقد ثبت : ثامنني جلدة عىل الرغم من أنه كان أربعني ْ ِْ ََ ِ مالـَ  ٍكَ

t: )) َّأن النبــي ِ َّ َّ ل  ‘َ ٍأيت برج ــ ُ ََ ِ ِ َقــد رشب اخلمــر، فجلــده بجريــدتني نحــو ُ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ِْ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْ ََ
ِأربعني َ ْ َ قال.َ و بْكـر، فلـام كـان عمـ: َ َوفعله أب َُّ َ َ َ َ ََ ٍ َ ُـ ُ َ ُر استـشار النـاس، فقـال عبـد ََ َْ ََ َ َ َ َّ َ ْ َُ
ِالرمحن َ ْ َأخف احلدود ثامنني، فأمر به عم: َّ َ َ َ ُُ َِ ِ ِِ َ َ َ ُْ َّ َ ويف رواية أخرى تـرصيح . )٢())ُرَ

َفلــام كــان عمــ... ((: بالعلــة؛ حيــث جــاء فيهــا َُّ َ َ ِودنــا النــاس مــن الريــف ُر، ََ ِِّ َ ُ َ ََّ َ
َوالقرى ُ ْ ِما ترون يف جلد اخلمر؟ :َالَ، قَ ْ َ ََ َ ْْ ْ َِ ِ َ...(()٣(. 

                                 
 .  ٣/٣٥ أعالم املوقعني، )١(
ُكتاب أخرجه مسلم بلفظه، )٢( َ ِاحلدود ِ ُ ُ ِباب حد اخلمر، ْ ْ َ َ ُ َْ  .١٧٠٦، ح٣/١٣٣٠، ِّ
ـــ )٣( ـــ عقــب إيــراده للفــظ الــسابق ـ ُتــابِك أخرجــه مــسلم بلفظــه ـ ِاحلــدود َ ُ ُ ِبــاب حــد اخلمــر، ْ ْ َ َ ُ َْ ِّ ،= 



 

 

 أربعني، وقـد زاد ‘َّفقد دل هذا احلديث عىل أن احلد يف عهد النبي 
ً أربعني تعزيرا؛ ملا تقتضيه مصلحة الردع، حيث كثر رشاب t عليها عمر

اخلمر يف عهده فـرأى أن املـصلحة تقتـيض أن تكـون هنـاك عقوبـة أخـري 
 .  يف هذه الكبريةتعزيرية، حتد من الوقوع

ومن خالل املثالني األخريين حتسن اإلشارة إىل أن التعزيـرات متثـل 
ًنطاقا واسعا لألحكام التي تدور مع مصاحلها؛ هلـذا اعتنـى هبـا ابـن القـيم ً 

 . )١(y وأصحابه ‘ الرسول  وذكر أمثلة كثرية جدا هلا من فعل
 :املراد من أحكام املقاصد وأحكام الوسائل: ًثانيا

 :األحكام الرشعية عىل درجتني
وهـي مـا عرفهـا .  األحكام الرشعية املقصودة لذاهتا:الدرجة األوىل

املتـضمنة للمـصالح واملفاسـد يف «: بأهنـا) هــ٦٨٤ت ( القرايفأبو العباس
 . )٢(»أنفسها

 ال بحـسب ، عليهـايتغـري عـن حالـة واحـدة هـال ت«فهذه األحكام 
الـصالة، والزكـاة،  كوجـوب .)٣(»األزمنة وال األمكنة وال اجتهـاد األئمـة

، والوفــاء بــالعهود، والــصوم، واحلــج، وبــر الوالــدين، ووحــدة املــسلمني
                                 

 . ١٧٠٦، ح٣/١٣٣٠ =
 .٥٨١ ــ ٢/٥٧٢؛ إغاثة اللهفان، ٤٨ ــ  ١/٣٢الطرق احلكمية، :  انظر)١(
: ؛ وانظـر٢٠٠ ص،نيل السول عىل مرتقـى الوصـول؛ ٢/٣٣ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )٢(

؛ مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية البـن عاشـور، ٢٥٣تقريب الوصول إىل علـم األصـول، ص
 .  ٤٠٢ص

 .١/٥٧٢، مصائد الشيطانيف إغاثة اللهفان  )٣(



 

 

واألمانة، والعدل، والبيـع بـالرتايض، وإقامـة احلـدود، وااللتـزام بمقـادير 
قتل، والزنى، املواريث والعدد والزكوات، وكتحريم اخلرافات والبدع وال

... واللواط، واخلمـور، والـرسقة، والربـا، والغـش، ومـا يفـيض إىل النـزاع
مجيع األحكام التي دلت النصوص عىل أهنا مقصودة بعينهـا، : ويف اجلملة

فهـذه األحكـام . وهذا يشمل جل الواجبات واملحرمات املنصوص عليها
رشعي، ومـن ثـم قد تعلق احلكم هبا بعينها وهبيئتها التي حددها اللفـظ الـ

 .)١(» عليهت تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضعال يتطرق إليه«فهي مما 
 األحكـام الـرشعية التـي رشعـت باعتبارهـا وسـيلة :الدرجة الثانية

لتحقيق مصلحة معينة، مما يعنـي أن احلكـم الـرشعي قـد تعلـق باملـصلحة 
 .املرجوة ال ذات الوسيلة املوصلة إليها

يمكن أن يؤثر فيها تغري املصلحة، وهـي مـا فهذه األحكام هي التي 
أي [هي املفـضية إليهـا «: يعرب عنها بأحكام الوسائل، ومما قيل يف تعريفها

ِ، أو املقاربة هلا، خالية من احلَكم يف نفـسها]إىل املقاصد  وهـذا تعريـف )٢(»ِ
 ). هـ٧٥٨ت(املقري 

: -زرقا كام قال األستاذ مصطفى ال–) تبدل األحكام(فام يعرب عنه بـ 
إال تبـدل الوسـائل، واألسـاليب املوصـلة إىل غايـة الـشارع، فـإن .. ليس«

تلك الوسائل واألسـاليب يف الغالـب مل حتـددها الـرشيعة اإلسـالمية، بـل 
                                 

 .١/٥٧٢، مصائد الشيطانيف إغاثة اللهفان  )١(
؛ تقريـــب ٢/٣٣أنـــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق، : ؛ وانظــر٢/٣٩٣ القواعــد للمقــري، )٢(

 .   ٤٠٦؛ مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور، ص٢٥٣لوصول إىل علم األصول، صا



 

 

ًتركتها مطلقة لكي خيتار منها يف كل زمان ما هو أصلح يف التنظـيم نتاجـا،  َ ً
 .)١(»ًوأنجح يف التقويم عالجا

 األحكام التبعية التي رشعـت لتحـصيل -  يف اجلملة-وهذا يشمل 
أحكام أخرى، كامليش إىل املساجد ألداء اجلمع واجلامعات، وااللتفـات يف 
اهليعلة عند األذان أو الصعود عىل مرتفع لتبليغ األذان، وصـيام جـزء مـن 

 -بمجموعه-وهو ... الليل للتحقق من صيام مجيع النهار، والسفر للحج
، أو )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(قاعدة ما يعرب عنه األصوليون ب

 .)٢()ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور به(
ويدخل يف ذلك عامة األحكام املبنية عىل دليل االستـصالح، أو مـا 

): هــ٧٩٠ت (يسمى باملـصلحة املرسـلة، ويف هـذا الـصدد قـال الـشاطبي
 ورفع حـرج الزم ي،حاصل املصالح املرسلة يرجع إىل حفظ أمر رضور«

ما مل يتم الواجب (ي من باب ر وأيضا مرجعها إىل حفظ الرضو،يف الدين
 ورجوعهـا إىل رفـع احلـرج ،فهـي إذا مـن الوسـائل ال مـن املقاصـد )إال به

                                 
 .  ٥٤٠، فقرة ٢/٩٢٥ املدخل الفقهي العام، )١(
ــد:  انظــر)٢( ــصفى، ٢/٤١٩؛ العــدة، ١/١٠٢، املعتم ــد أليب اخلطــاب، ١/٧١؛ املست ؛ التمهي

؛ روضة النـاظر، ٨٢؛  بذل النظر يف األصول، ص٦٤؛ املحصول البن العريب، ص١/٣٢١
، ؛ رشح خمتـــرص الطــــويف١٦٠؛ رشح تنقـــيح الفــــصول، ص٦٠؛ املـــسودة، ص١/١٨٠
؛ مجـع اجلوامـع ورشح املحـيل وحاشـية ٢/٣٢؛ إدرار الرشوق عىل أنواء الفـروق، ١/٣٣٥

؛ التحبــري، ٢/٢١٥حريــر وتيــسريه، ؛ الت٢/٦٣٢؛ االعتــصام للــشاطبي، ١/١٩٣البنــاين، 
 .١/٩٥؛ فواتح الرمحوت، ٩٣١، ٢/٩٢٣



 

 

 .)١(» التشديدراجع إىل باب التخفيف ال إىل
ــضا قــال أ القــائلون باملــصالح املرســلة «: أمحــد الريــسوين. د. ًوأي

هــي ليــست يف ذاهتــا مــصالح فعليــة؛ .. يتحــدثون عــن الوســائل املفــضية
فلذلك يمكن أن تتغـري، سـواء تعلـق األمـر بتنظـيم الطرقـات، أو بتنظـيم 

ًمـن املــصالح املرســلة، هـذه قابلــة دائــام للتغيــري أو غــري ذلــك ... الدراسـة
 . )٢(»والتطوير؛ ألهنا وسائل، فكلام ظهرت وسائل أفضل تتغري

ُّ جـل األمـور اإلجرائيـة -عىل وجه اخلـصوص-كام يدخل يف ذلك 
التي يعتمدها القضاة ووالة األمور يف تطبيق األحكام الـرشعية، والسـيام 

يف اختيار األحكام التعزيرية املناسبة، يف طرق إثبات األحكام القضائية، و
بام حيقق للرعيـة أعـىل درجـات العـدل ... وطريقة تنفيذ األحكام الرشعية

واملصلحة، وحيفظ للـوالة اإلمـساك بزمـام األمـور دون تعـسف أو ظلـم، 
ــة ــه القاعــدة الكلي ــا تتناول ــوط «: وهــذا م ــة من ــام عــىل الرعي تــرصف اإلم

 .)٣(»باملصلحة
                                 

 .  ٢/٦٣٢ االعتصام، )١(
 .  ١٢٣ حمارضات يف مقاصد الرشيعة، ص)٢(
ــآليل يف ســلك ١٤٩؛ والبــن نجــيم، ص١/٢٧٨ األشــباه والنظــائر للــسيوطي، )٣( ؛ ترتيــب ال

 أنوار الربوق للقرايف، :؛ وانظر١/٣٦٩؛ غمز عيون البصائر، ٧٥، قاعدة ١/٥١٨األمايل، 
ــسبكي٤/٣٩ ــن ال ــباه والنظــائر الب ــا١/٣١٠، ؛ األش ــة ورشحيه ــد البهي ــامر : ؛ الفرائ األق

؛ جمـامع احلقـائق ٢/١٢٣الفوائـد اجلنيـة، : ؛ واملواهب الـسنية وحاشـيتها١٦٨املضيئة، ص
؛ ١/١٤١، ورشحــها لألتـايس، ؛ جملة األحكام العدليـة٣١٦منافع الدقائق، ص: ورشحها

 =؛ القواعـد ٦٦٢، فقـرة ٢/١٠٥٠؛ املدخل الفقهي العام، ٣٠٩ورشح قواعدها للزرقا، ص



 

 

 :الفرق بني أحكام املقاصد والوسائل: ًثالثا
 :من أهم الفروق بني أحكام املقاصد والوسائل ما يأيت

أن املقاصــد هــي املتــضمنة للمــصالح واملفاســد يف أنفــسها، أمــا  .١
 .)١(الوسائل فهي الطرق املفضية إليها

وعة لـذاهتا، أمـا أحكـام الوسـائل فهـي أن أحكام املقاصد مـرش .٢
 .)٢(مرشوعة تبعا لكي يتوسل هبا إىل أحكام املقاصد

؛ ألن املقاصد )٣(أن حكم الوسائل أخف رتبة من حكم املقاصد .٣
متــضمنة للمــصالح واملفاســد يف أنفــسها، فحكمهــا نــابع عــن ذاهتــا، بيــنام 

. لمقاصـدالوسائل حكمها نابع مما أفضت إليه من املقاصـد، فهـي تابعـة ل
 ومما ال شك فيه أن حكم التابع أقل رتبة من حكم املتبوع؛ هلذا نص العلامء

 .)٤(»يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد«عىل أنه 
الوسيلة إنام ينظـر إليهـا مـن أجـل التوصـل هبـا إىل املقـصود، أن  .٤

وبدونه ال اعتبار هبا؛ هلذا إذا مل يتوصل هبا إىل املقصود، أو تم التوصل إليه 
                                 

؛ موســـوعة ٤٦٦، ٤٠٣، ٣١٧، ١٧١، ١٥٧، ٩٦الفقهيـــة للـــدكتور عـــيل النـــدوي، ص =
تـرصف "قاعـدة : ا كتـاب مـستقل بعنـوانكام أفرد فيه. ٤/٣٠٧، ١/٣٣القـواعد الفقهية، 

 . حممد حممود طالفحة. لـِ د "اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة
 . ــ بترصف يسري ــ٥٨، الفرق ٢/٣٣أنوار الربوق يف أنواء الفروق، :   انظر)١(
ــن ٢٥٣تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول، ص:  انظــر)٢( ؛ مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية الب

 .٤٠٦، ٤٠٢عاشور، ص
 . ٥٨، فرق ١/٣٣أنوار الربوق يف أنواء الفروق، :   انظر)٣(
 .   ٢٨٧مصطفى خمدوم، ص. ؛ قواعد الوسائل لـِ د١/٣٤٦ األشباه والنظائر للسيوطي، )٤(



 

 

فإنه ينـتج عـن ذلـك كلـه سـقوط اعتبـار : بدوهنا، أو سقط اعتبار املقصود
إذا «:  هذه احلاالت الثالثة يف قواعد قـالوا فيهـاوقد صاغ العلامء. الوسيلة

َال يبــاىل «، و)١(»بطــل اعتبارهـا... تبـني عـدم إفــضاء الوسـيلة إىل املقـصود َ ُ
ُباختالف األسباب عند سالمة املقصود ِ كلام سـقط اعتبـار املقـصد «، و)٢(»ِ

احلـاالت عـن ) هــ٧٩٠ت (كـام عـرب الـشاطبي. )٣(»سقط اعتبار الوسـيلة
 غــري : وســائليوقــد تقــرر أن الوســائل مــن حيــث هــ... «: الثالثــة فقــال

 بحيـث لـو سـقطت املقاصـد ؛ تبـع للمقاصـدي وإنام ه،مقصودة ألنفسها
 ، وبحيـث لـو توصــل إىل املقاصـد دوهنـا مل يتوسـل هبــا،سـقطت الوسـائل

 بـل كانـت ، يكـن للوسـائل اعتبـارملوبحيث لو فرضنا عدم املقاصد مجلة 
 .)٤(»تكون كالعبث

                                 
؛ ختــريج ١٣/٥٤٧املغنــي البــن قدامــة، : ؛ وانظــر١٨، قاعــدة ١/٢٤٢ القواعــد للمقــري، )١(

 .  ١/١٧٦، ه والنظائر البن السبكي؛ األشبا٢٩٩الفروع عىل األصول للزنجاين، ص
ــايل، )٢( ــآليل يف ســلك األم ــب ال ــدة ٢/٩٣٧ ترتي ــسوط:  وانظــر. ١٩٣، قاع ،  للرسخــيساملب

؛ ١/٣٤٤ّ؛ الـــدرر رشح الغـــرر، ٣٦٢، ٨/٢١٦، ٣/٣٤٣،  للمرغينـــايناهلدايـــة ؛ ٦/٦٥
مصطفى . قواعد الوسائل لـِ د:  لقاعدةوانظر يف معنى هذه ا. ١٧٠، ٣/١٦٩البحر الرائق، 
 .٢٧١خمدوم، ص

نيـل الـسول عـىل ؛ ٤٤٩؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص٢/٣٣ أنوار الـربوق يف أنـواء الفـروق، )٣(
؛ ١٠٩، ١/١٠٣قواعـد األحكـام البـن عبـد الـسالم، : وانظـر. ٢٠٠، صمرتقى الوصول

ملوافقــات، ؛ ا٢٥٦؛ تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول، ص١/٣٢٩القواعــد للمقــري، 
؛ قواعـد ٤٠٧؛ مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية البـن عاشـور، ص٣/١٤١؛ املنثور، ٢/١٦١

املـصالح والوسـائل مـن كتـاب القواعـد الكـربى ؛ ٢٥٣مصطفى خمدوم، ص. الوسائل لـِ د
 .٣٠٩، صبن عبد السالمال

ًمع التنبيه أنه قال ذلك عرضا يف معرض إيراده اعرتاضا حمت. ٢/١٦٠ املوافقات، )٤(  .  مالً



 

 

  :الضابط الثاين 
ــة بمــستند  ــرشعي ثابت ــم ال ــن احلك ــاة م ــصلحة املتوخ ــون امل أن تك

 : صحيح
فاملصلحة ال بد أن يكون هلا مستند رشعي يثبتها من سياق أو قرائن 

 . اية الرشع ملطلق املصلحةال جمرد رع... حالية، أو تنبيه وإيامء
وما يثبت املصلحة قد تم احلديث عنه بإسهاب، يف مبحث ومطلب 

إثبـات املـصالح الـرشعية مـن مـصادرها : (سابقني؛ أمـا املبحـث فبعنـوان
، أمـا )١()املعتربة، وأثر ذلك يف منع توهم التعارض بينهـا وبـني النـصوص

؛ فيكتفــى بــام قيــل )٢()طــرق إثبــات املقاصــد الــرشعية: (املطلــب فبعنــوان
 .هناك

  :الضابط الثالث
ًأن حتقق الوسيلة اجلديدة املصلحة املقصودة رشعا عىل أتم الوجوه،  َ َُ ُ َِّ
بحيث تكون مناظرة ملـا كانـت حتققـه الوسـيلة املنـصوص عليهـا، أو أوىل 

 :منها
لــم ُهــذا فــيام ع... «): هـــ٧٥١ت (ويف هــذا الــشأن قــال ابــن القــيم

 الشارع منه، وحصول ذلك املقصود عىل أتم الوجوه بنظـريه ومـا ُمقصود
 .)٣(»هو أوىل منه

                                 
 .   .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص)١(
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص)٢(
 .  ٣/١٧ أعالم املوقعني، )٣(



 

 

روةمـا ثبـت : ومما يمكن أن يستدل به هلذا الـضابط َعـن ع َ ْْ ُـ ِّ البـارقيَ ِ ِ َ 
t)َّأن النبي ((: )١ ِ َّ َّ ِأعطاه دينارا يشرتي له به شاة، فاشرتى له به شاتني،  ‘َ ْ َ ًَ ًَ ْ َ ِْ ِ ِِ ُِ ُ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ َ

َفباع إحدامها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالربكـة يف بيعـه، وكـان  ْ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ َ ِ
ِلو اشرتى الرتاب لربح فيه ِ َ َِ َ َ ََ َُّ َ ْ ِ(()٢(. 

وهـي :  مقصده وهو متلك شـاة، وحـدد الوسـيلة‘فقد حدد النبي 
 خـالف الطريقـة التـي t عن طريـق الـرشاء بـدينار واحـد، ولكـن عـروة

كنها حتقق املصلحة املطلوبـة  وسلك طريقة أخرى، ول‘حددها الرسول 
ويف هـذا دليـل عــىل أن .  ودعــا لـه بالربكـة‘وزيـادة، وقـد أقـره الرسـول 

مقصد الشارع إذا تعلـق بتحقيـق املـصلحة دون الوسـيلة، وقـد تـم حتقيـق 
فقد حصل املطلوب، سواء أكان ذلك : املصلحة املقصودة عىل أتم الوجوه

 . بالوسيلة املنصوصة أم غريها
أن اآلمــر إذا تعلــق غرضــه : ن يعلــل بــه هلــذا الــضابطوممــا يمكــن أ

َّبمصلحة معينة، وحدد الوسيلة املوصـلة إليهـا، ومـع ذلـك عـدل املـأمور 
 إال إذا كانـت الوســيلة عنهـا إىل غريهـا؛ فإنـه يـستحق اللــوم عنـد العقـالء

                                 
ْ حدث عن رسول اهللا  بن اجلعد البارقي، صحايب هو عروة)١( لكوفـة،  سـكن ا. عدة أحاديث‘َ

َ عموواله َ وأتى املدائن، ثم انتقل إىل ٍءها،وهو أول قاض هبا،طاب قضااخلر بن ُ  أحد الثغـورِ
 . فأقام هبا مرابطا،عىل مرحلة من النهروان

؛ هتـذيب التهـذيب، ٤٥٥٨، رقـم٣٨٩؛ تقريب التهـذيب، ص١/٥٥٢تاريخ بغداد،: انظر
 .٥٥٢٠، رقم ٤٦٨/ ٢؛ اإلصابة، ٣٦٤٦، رقم ٢٥/ ٤؛ أسد الغابة، ٩١/ ٣

ُكتاب بلفظه، أخرجه البخاري)٢( َ ِاملنَاقـب ِ ِ ُّبـاب سـؤال املـرشكني أن يـرهيم النَّبـي ، بـاب َ ُ َ ُِ ُِ ِ ُ ُ َْ َُ َ ْ َِ ً آيـة، ‘ِ َ
ِفأراهم انشقاق القمر َ ْ ََ َ َ َِ ْ ُ  .٣٤٤٣، ح٣/١٣٣٢، َ



 

 

ساوية للوسيلة املحددة أو أبلغ منها؛ اجلديدة توصل إىل املصلحة بدرجة م
ألن اآلمر قد حتقق متام مقصوده يف حال التساوي، أو حتقق وزيادة فيام لـو 

 .كذلك ههنا: وهللا املثل األعىل. كانت أبلغ
تنفيـذ القــصاص بطريقــة : ومـن األمثلــة التـي توضــح هـذا الــضابط

 :أخرى غري السيف
 يف اسـتيفاء ‘النبـي فقد كان السيف هـو الوسـيلة املتبعـة يف عـرص 

 القصاص، فهل جيوز العدول يف العرص احلارض عن السيف إىل الشنق؟
ال جيوز ذلك؛ ألن الشنق وإن كـان : بناء عىل ما جاء يف هذا الضابط

حيصل به زهوق الروح، بيد أنه أقل شأنا يف حتقيق هذا املقصد من السيف 
 :من ثالث جهات

 .نقإذ السيف أرسع يف إزهاق الروح من الش −
 .كام أنه ليس فيه تعذيب بخالف الشنق −
ًوأيضا السيف أكثر ردعا لآلخرين − ً . 

ومسألة استيفاء القصاص بالـسيف هلـا تفـصيالت وتفريعـات كثـرية، 
مــضامرها كتــب الفقــه، ولكــن يعنينــا هنــا الوجــه األخــري؛ لعنايتــه باجلانــب 

 : اماملقاصدي من القود بالسيف، ومن العقوبات يف الرشع املطهر بشكل ع
فالردع والزجر مقصد مهم جلميع العقوبات؛ وبسبب عدم الـتفطن 

.. إليه خيطئ الكثري يف احلكم عـىل أن العقوبـات يف اإلسـالم فيهـا قـسوة و
؛ إذ الرشع املطهر هيـدف إىل أن يكـون املجتمـع املـسلم جمتمعـا منتجـا ...و

يعنــى أفــراده بتحقيــق مــصاحلهم عــىل أكمــل الوجــوه، وفــق أبلــغ الطــرق 



 

 

مكنة التي تكفل هلم حقوقهم دون املساس بحقـوق اآلخـرين، ويوسـع امل
أفق أفراده بحيث تكون نظرهتم إىل مصاحلهم الدنيوية ممتدة إىل اآلخرة؛ إذ 

 . بدون ذلك تفوت مصاحلهم احلقيقية يف الدنيا واآلخرة معا
وللوصــول إىل ذلــك جــاءت نــصوصه متــضافرة يف االنطــالق مــن 

جاء ثوابه وخوف عقابه، كام نالت اجلـرائم نـصيبا  وحمبته ورàتوحيد اهللا 
ــة  ــات الدنيوي ــصوص األحكــام؛ حتــريام وختويفــا مــن العقوب وافــرا مــن ن

وحثا وترغيبا ملن يصرب عىل دواعـي الـنفس األمـارة بالـسوء، . واألخروية
 .ويشفق عىل اآلخرين، ويبذل هلم النصح واإلصالح

عىل أعـىل املـستويات وهـي وهذه املعاين كفيلة بتوليد الرقابة الذاتية 
 .أنجع الوسائل يف احلد من اجلرائم

ولكن إذا متكن اإلجرام من بعض أفراد املجتمع ومل تفلـح الوسـائل 
السابقة يف كـبح انحرافـه، وتـصحيح مـساره، واحلـد مـن أنانيتـه، وأصـبح 
أســريا لنزعاتــه التــي هتــدف إىل التــسلق عــىل حقــوق اآلخــرين، فبــادر إىل 

فإنــه حينئــذ أصــبح معــول هــدم للمجتمــع املــسلم، : مــةالوقــوع يف اجلري
 .ومستحقا للحدود والتعزيرات الرادعة

ومــن هنــا نــدرك أن العقوبــات هــي آخــر احللــول، وهــي يف حكــم 
الرضورات التي تقدر بقدرها؛ بحيث تطبق بأعىل درجـات احلـزم والقـوة 
والعدل؛ ليحصل هبا أعىل درجات الـردع والزجـر واجلـرب، ومـن ثـم يقـل 

وهذا هو مقتىض احلكمة والعقل، وهو مـا جيـب أن يـسلم بـه . تحقوهامس
أصــحاب العقــول الراجحــة؛ هلــذا جــاء التعبــري القــرآين عــن احلكمــة مــن 
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  :الضابط الرابع
ُأال يكــون يف الوســيلة املنــصوص عليهــا مــصالح أخــرى آكــد مــن 

 :املصلحة التي حتققها الوسيلة اجلديدة
دول عــن الوســيلة املنــصوص عليهــا إىل وســيلة فعنــد احلكــم بالعــ

ُأخــرى آكــد يف حتقيــق املــصلحة املقــصودة رشعــا، جيــب أن ال تغفــل بقيــة  ً
إذ الوسـيلة . املصالح التي قصد الرشع حتقيقها بالوسيلة املنصوص عليهـا

 وقد غفل -مثال-قد يكون املقصود من التنصيص عليها حتقيق مصلحتني 
وعليه فال جيوز الترسع باحلكم بـأن الوسـيلة ! املجتهد عن املصلحة الثانية

صارت ال حتقق املـصلحة األوىل، أو أن هنـاك وسـائل جديـدة آكـد منهـا؛ 
الحتامل أن تبقى الوسيلة املنصوص عليها حمققـة ملـصلحة أخـرى معتـربة 

 .ًرشعا آكد من املصلحة األوىل
وهذا الضابط مبني عىل قضية مسلمة وهي أن العمل يكون بـأقوى 

                                 
 .   من سورة البقرة) ١٧٩( اآلية رقم )١(
 .   من سورة النور) ٢( اآلية رقم )٢(



 

 

 : يف ذلك عدة قواعد؛ منهاصلحتني املتعارضتني، وقد سطر العلامءامل
 تــــرجيح جيــــب.. ومقــــصودين مــــصلحتني تعــــارض عنــــد« •
 .)١(»األقوى
 تعارض املصالح واملفاسد بتحصيل أعظم جاءت الرشيعة عند« •

 .)٢(»املصلحتني بتفويت أدنامها وباحتامل أدنى املفسدتني لدفع أعالمها
ــاد« • ــرشعة ع ــد ال ــصلحتني عــىل أدنامهــا عن ــديم أعظــم امل  يف تق
 .)٣(»التعارض
ُتفوت أدنى املصلحتني حلفظ أعالمها« • َّ ُ«)٤(. 
 .)٥(»إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهام بتفويت الدنيا« •

وهذا الضابط قريب من ضابط حجية مفهـوم املخالفـة؛ الـذي عـرب 
 يف معرض حديثه عن رشوط حجيـة -بقوله ) هـ٩٧٢ت (عنه ابن النجار

 يظهــر ال أن :معناهــا يف ومــا الــرشوط هلــذه لــضابطا«: -مفهــوم املخالفــة
 .)٦(»عنه املسكوت عن احلكم نفي غري فائدة بالذكر املنطوق لتخصيص

                                 
 .  ١/٣١١ املستصفى، )١(
 .٥١، ٢٠/٤٨: ؛ وانظر منه٣١/٩٢،  ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)٢(
 .  ٥/٢٣١ الذخرية للقرايف،)٣(
، ؛ نظريــة املقاصــد عنــد  اإلمــام الــشاطبي٣٩٨، قاعــدة ٢/٦٠٨القواعــد للمقــري، :   انظــر)٤(

 .٢/٥٥٠، عبد السالم احلصني.  لـِ دالتعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية؛ ٢٩٠ص
 .  ٥١، ١/٤٦قواعد األحكام البن عبد السالم، : ؛ وانظر١/٣٤٩ املنثور، )٥(
؛ ٣١/١٣٨،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: ؛ وانظر٣/٤٩٦ رشح الكوكب املنري، )٦(

 .١/٤١٤؛ فواتح الرمحوت، ٢/١٧٤ب، رشح العضد ملخترص ابن احلاج



 

 

االستعاضــة عــن اللعــان : ومــن األمثلــة التــي توضــح هــذا الــضابط
 :بالبصمة الوراثية يف نفي النسب

ــة فمــام ال ــصمة الوراثي ــه أن الب ــ- شــك في ــسمى ب ــا ي احلمض  أو م
 من الوسائل املوصلة إىل احلكم بانتفـاء النـسب بـشكل -)DNA( النووي

ن أبلغ مـن األيـامن املغلظـة يف اللعـان، ولكـن ال جيـوز االستعاضـة هبـا عـ
؛ ألن يف اللعان مقاصد أخـرى غـري التحقـق مـن انتفـاء النـسب، )١(اللعان

ويف مقدمتها إهناء النزاع بني الطرفني بشكل حيقق الطمأنينة عند الصادق، 
، وممـا يـشري إىل àوحيقق السرت للكاذب وفتح الباب للتوبة بينه وبـني اهللا 

حـديث : أن هناك مقاصد رشعية أخرى من اللعان أبلغ مـن نفـي النـسب
:  يف قصة اللعان بني هالل بن أمية وزوجته، حيث جاء يف آخرهابن عباس

ُّفانــرصف النبــي ... (( َِ َّ َ َ ْ ُّفأرســل إليهــا، فجــاء هــالل فــشهد، والنبــي  ‘َ َ َ ِْ َّ َ َ َ َْ ِ َ ََ ٌ َ َ َ َِ ِ َ‘ 
ول ُيق ــ ُ ــاذب: َ ــدكام ك ــم أن أح ٌإن اهللاََّ يعل َ ْ َِ َ َُ َُ َ ََّ َ َّ ــبِ ــنُكام تائ ــل م ٌ، فه َِ َِ َ ْ ْ ــت ؟َ م قام ْ ث َ ََّ ــ ُ

ُفشهدت، فلام كانت عند اخلامسة وقفوها، وقالوا َ ُ َّ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َِ ََّ َ َْ ْ َْ ُإهنـا موجبـة، قـال ابـن : َِ ْ ََ َ ٌ ِ ُ ََّ ِ
ٍباسَع َّفتلكأت ونكـصت، حتـى ظننـا أهنـا ترجـع، ثـم : َّ ْ َُ َُ َّ َ َ َِ َ َّ َ َّ ْ ْ ََ َ َ َ ََّ ْقالـتَ َ ُال أفـضح : َ َ ْ َ َ

ْقومي سـائر اليـوم، فمـضت َ َ َ َ ََ ِ ْ ِْ ِ ُّ، فقـال النبـي َ ِ َّ َ َ ِأبـرصوها، فـإن جـاءت بـه : ‘َ ِِ ْ َ َ ْْ َِ َ ُ َ

                                 
عا االعـتامد جيوز رش ال«:  وقد صدر يف ذلك فتوى، من املجمع الفقهي التابع للرابطة، نصها)١(

قرارات املجمع الفقهي . »جيوز تقديمها عىل اللعان عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب وال
، القـرار ٣٤٣، ص) هــ١٤٢٤ ـــ ١٣٩٨(، )١٧ ـــ ١(اإلسالمي بمكـة املكرمـة، الـدورات 

 .  السابع للدورة السادسة عرشة



 

 

َأكحـل العينـني، ســابغ ِ َ ِْ َ ْ َ ََ ْ َاألليتـني، خـدلج )١(َ ََّ َْ ََ ِ ْ و لـرشيك ابــن  )٢(َ ِالــساقني، فه ْ َ ُِـ ِِ َ َ َِ ْ َّ
َسحامء، فجاءت به كذلك، فقـال َ َ َ ََ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ََ ُّ النبـي ْ ِ ِلـوال مـا مـىض مـن كتـاب اهللاَِّ : ‘َّ َ ِ ِْ َْ َ َ َ َ

ٌلكان يل وهلا شأن َْ َ ََ َ ِ ََ(()٣(. 
  :الضابط اخلامس

ًحمرمة رشعـا، أو يرتتـب عـىل العمـل هبـا  أال تكون الوسيلة اجلديدة
 :نها، أو تفويت مصلحة أعىل رتبة منهاارتكاب مفسدة أرجح م

ومــستند هــذا الــضابط هــو ذاتــه مــستند الــضابط الــسابق، وهــو أن 
أن املقارنة هناك يف نطاق نفس : العمل يكون باألقوى، بيد أن الفرق بينهام

احلكم الرشعي، وما فيه من مصالح متعددة، بينام املقارنة هنا بني الوسيلة 
ل هبـا مـن نتـائج أخـرى هلـا أحكـام وأدلــة اجلديـدة ومـا يرتتـب عـىل العمـ

 .مستقلة
 :ومن األمثلة التي توضح هذا الضابط

ــه  • ــذف علي ــق حــد الق ــاذف بتطبي ــدع الق ــد (إذا مل يرت وهــو اجلل
َ، فال جيـوز أن يعـزر بقطـع لـسانه )ثامنني ؛ ألن هـذه مثلـة، واملثلـة -مـثال-َّ
 . )٤(حمرمة

                                 
ِها وعظيمهام، مـن سـبوغ الثـوب والنّعمـةّ أى تام«:  سابغ)١( ِ َِّ ِ ُ ُْ َ قالـه صـاحب النهايـة يف غريـب . »َ

 .  ٢/٢٢٨احلديث واألثر، 
َخدلج )٢( َّ َ َأي عظيمهام«: َ ْ  .٢/١٥قاله صاحب النهاية يف غريب احلديث واألثر، . »َ
ُكتاب بلفظه،  أخرجه البخاري)٣( َ ِتفسري ِ ِ ْ ِالقـرآن َ ْ ُبـاب، ُ َ }   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½

ÄÅÈ  Ç     Æ    {] ٤٤٧٠، ح٤/٧٧٣،]من سورة النور ) ٨(اآلية رقم  . 
َّعبد اهللاَِّ بن يزيد األنصاري حديث  :  ومما يدل عىل ذلك)٤( َ َ َ ْ ِْ ْ َ ََ ِ َt َقال َهنى ا«: َ ُّلنَّبي َ َ عن النُّهبى  ‘ِ ْ ِ َ= 



 

 

عىل الرغم من وكذلك إذا استمر ابن عرش سنوات عىل ترك الصالة 
ــىل  ــا، أو ع ــا مربح ــرضبه رضب ــألب أن ي ــيس ل ــربح؛ فل ــري امل ــرضب غ ًال ًِّ ِّ

 .)١(؛ ألن ذلك حمرم...الوجه
فيام لو رأى األب أن هناك وسيلة أخرى تثمـر : ومثل ذلك يقال •

يف حمافظة االبن عىل الصالة؛ كأن يصطحبه معـه إىل املـسجد الـذي يـصيل 
تب عـىل ذلـك ارتكـاب مفـسدة فيه األب يف مجيع الفروض، ولكـن سـيرت

أرجح، كاملشاجرة بني ابنه وأوالد آخرين يـصلون يف نفـس املـسجد، ومـا 
درء املفاسـد مقـدم عـىل جلـب «ينتج عن ذلك من إزعاج للمـصلني؛ ألن 

 . »املصالح
ىل ذهابـه بابنـه معـه إىل فـيام لـو كـان سـيرتتب عـ: وكذلك يقـال •

املسجد تفويت مصلحة أرجـح؛ كـأن يفـوت األب مـصالح أخـرى لـه أو 
ً أعــىل شــأنا مــن مــصلحة ولــده يف أداء الــصالة؛ إذ مــن لعمــوم املــسلمني
ُتفوت أدنى املصلحتني حلفظ أعالمها«أنه : القواعد املقررة َّ ُ«. 

 

                                 
ِواملثلة = َ ْ ُ ِكتـاب املظـامل بلفظه، أخرجه البخاري. »َ ِ َ َ َ ِبـاب النُّهبـى بغـري إذن صـاحبه، ِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ َْ ِ ِ ْ َ ،٢/٨٧٥ ،

 .  ٢٣٤٢ح
َ أيب هرحديث :  ومما يدل عىل ذلك)١( ُ ِ َيرةَ َ ْ tقال َ ُقال رسول اهللاِ : َ َ َُ ُإذا قاتـل أحـدكم أخـاه، ( :‘َ ََ َ َْ ُ ُ ََ َ َ ِ

َ يلطمن الوجهالَف ْ َ َّ َْ َْ ِّالـرب كتـابأخرجه مـسلم بلفظـه، ). ِ ِ ِوالـصلة ْ َ ِّ ِدابآلَوا َ ْبـاب النَّهـي عـن ، َ ْ ُ ََ ِ
ِرضب الوجه ْ َ ْ ِ ْ  .  ٢٦١٢،ح٤/٢٠١٧، َ



 

 

  :الضابط السادس
 :أال يكون يف الوسيلة املنصوص عليها جانب تعبدي

َّوهذا الضابط ال يقل أمهية عن الضابط األول، فحقه أن يفصل فيه ُ ُّ. 
ــضوابط الــسابقة، ومــع ذلــك ال جيــوز تغيــري  ــع ال فقــد تتحقــق مجي

املنصوص عليها، وذلك لتعلق قصد الرشع باهليئة والـصفة التـي الوسيلة 
 .حددها يف الوسيلة املنصوص عليها، بحيث ال يرشع التعبد إال هبا

 :الطهارة للصالة: فمثال
 )١( لوســائل الواجــبمــن قبيــل الوســائل؛ إذ يمثــل هبــا العلــامء −

 ).ألولوهذا الضابط ا(
، )٢(»النقـاء مـن الـدنس والـنجس«كام أن املقصد منها النظافـة و −

ــت مــن جهــة كونــه يمثــل ذات الداللــة اللغويــة للفــظ  وهــذا املقــصد ثاب
:  للداللـة عـىل هـذا املعنـى حيـنام قـال‘، كام استعمله الرسول )الطهارة(

ْأرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتـسل منـ(( ِ ِ ُِ َّ ََ ُْ َ َ َ ْ ْْ ً َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ل يـوم مخـس مـرات، هـل ْ ْه ك ََّ ٍ َّ َ َ ْ َ ُْ َ ٍُـ
ُيبقــى مــن درنــه يشء؟ قــالوا َ ٌَ َْ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ يبقــى ال:َ ْ َمــن درنــه يشء، قــال َ َ ٌ َْ َ ِ ِ َِ ُفــذلك مثــل : ْ َ َ ََ َ ِ

َالصلوات اخلمس، يمحو اُهللا هبن اخلطايا َ َّ ُ َ َ َ ََّ ْ ْ َِ ِ ْ ِْ  ).وهذا الضابط الثاين. ()٣())ِ

                                 
؛ ١٦١، ١٦٠؛ رشح تنقيح الفـصول، ص١/١٨١؛ روضة الناظر، ١/٧١املستصفى، :  انظر)١(

 .٢/٩٢٤التحبري، 
؛ معجـم ٤/٤٠٥، »طهر«، مادة لسان العرب: وانظر. ٤٠٨، ص»طهر« املصباح املنري، مادة )٢(

 .  ٢/٤٣٨حممود عبد الرمحن، .  لـِ د. املصطلحات واأللفاظ الفقهية
ُكتـاب أخرجه مـسلم بلفظـه، )٣( َ ِاملـساجد ِ ِ َ ِومواضـع َْ ِ َ َّبـاب املـِيش إىل الـص، َةالَّالـص ََ ُ ََ ِ ْ ِة متحـى بـه الَْ ِِ َ ْ ُ= 



 

 

كام أن هـذا املقـصد قـد يتحقـق عـىل أتـم الوجـوه بـصفة مباحـة  −
. أخرى غري الوضوء بالصفة املعهـودة؛ كاالغتـسال بنيـة النظافـة فحـسب

 ).وهذا الضابط الثالث(
وهــذا . (ًوأيــضا ال توجــد مــصلحة أخــرى ظــاهرة غــري النظافــة −

 ).الضابط الرابع
ــدة لتحقيــق النظافــة( يرتتــب عــىل وال − ٌمفــسدة ) الوســيلة اجلدي

 ).وهذا الضابط اخلامس. (ُأرجح، أو تفويت مصلحة آكد
ُّوعىل الرغم من حتقق مجيع هذه الضوابط فإنه ال جيوز العـدول عـن 
الوســيلة التــي حــددها الــرشع وهــي الوضــوء املعهــود باتفــاق؛ لتخلــف 

ًته مقـصودة رشعـا؛ فـال الـضابط الـسادس، وهـو أن هيئـة الوضـوء وصـف
جيزئ استبداهلا بأي صفة ووسيلة أخرى، حتى لو كانـت أبلـغ يف النظافـة 

 .من الوضوء املعهود
ًوهذا شأن أغلب العبادات؛ ألن هلـا مقـصدا كليـا أساسـيا غالبـا مـا    ً
يكون أقوى من املصالح الظاهرة املرتتبة عليها، وهذا املقصد هو االنقيـاد 

 .ألحكام الرشع
وباجلملـة فللـشارع يف «): هـ٧٥١ت (هذا الشأن قال ابن القيمويف 

أحكام العبادات أرسار ال هتتدي العقول إىل إدراكهـا عـىل وجـه التفـصيل 
 .)١(»وإن أدركتها مجلة

                                 
ُاخلطايا، وترفع به الدرجات = َ ُ َ َ ََ َّْ ُِ ِ َ َ  . ٦٦٧، ح ١/٤٦٢، ْ
 .  ٢/٩٥ أعالم املوقعني، )١(



 

 

ا املطلوبـة َهـُتَّلِعَأما أمور التعبـدات، ف«): هـ٧٩٠ت (وقال الشاطبي
عن  ~  ولذلك ملا سئلت عائشة؛جمرد االنقياد، من غري زيادة وال نقصان

ـــ ـــضاء احلـــائض ال ـــسائلةق ـــت لل ـــصالة، قال ـــُرَأح((: صوم دون ال  ٌةَّوري
ل عـن مثـل هـذا؛ إذ مل يوضـع التعبـد أن أسُـ إنكارا عليهـا أن ي؛)١())؟ِأنت

  ...تفهم علته اخلاصة،
ا العاديات وكثري من العبادات أيضا، فلهـا معنـى مفهـوم، وهـو وأم

ضبط وجوه املصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظر النترش ومل ينضبط، وتعذر 
ــه  ــا وجــد إلي ــاد م ــرب إىل االنقي ــضبط أق الرجــوع إىل أصــل رشعــي، وال

 .)٢(»سبيل
ومن جوانب أمهية مراعاة مقصد التعبد أنه قد يكون طريقا لرتجيح 

 يف معـرض –) هــ٥٠٥ت (عىل آخر؛ ومن أمثلة ذلك قـول الغـزايلٍتفسري 
: -رده عىل القول بإخراج القيمـة يف الزكـاة بنـاء عـىل أهنـا حتقـق املقـصود 

 لكـن ،نه نص ال حيتمـلإ هذا التأويل ال من حيث نعم إنام ينكر الشافعي«
 أن ٌ ومـسلم. أن دليل اخلصم أن املقـصود سـد اخللـة:أحدمها: من وجهني

 فلعله قصد مـع ذلـك ، املقصودُّ لكن غري مسلم أنه كل،ٌ اخللة مقصودَّسد
 بني الظاهر وبني التعبـد ُ فاجلمع،التعبد بإرشاك الفقري يف جنس مال الغني

ألن العبـادات مبناهـا ؛ يف العبادات- عىل الظن ُلة أغلبومقصود سد اخل
                                 

ــسلم بلفظــه، )١( ــاب أخرجــه م ُكت َ ِاحلــيض ِ ْ َ ــاب، ْ ُب ِوجــوب َ ُ ــضاء ُ ِق َ ــصوم َ ِال ْ َعــىل َّ ِاحلــائض َ ِ َ َدون ْ ُ 
 .٣٣٥، ح١/٢٦٥،ةالَّالص

 .  ٢/٢٣٤ املوافقات، )٢(



 

 

 .)١(»...الثاين.  من جتريد النظر إىل جمرد سد اخللة-عىل االحتياط
ومما يدل عـىل أن الـشأن يف العبـادات االلتـزام باهليئـة التـي حـددها 

 :الرشع
اهتامم األدلة النقلية ببيـان صـفات العبـادات، والتنـصيص عـىل  .١

ية، واالعتناء الظاهر باهليئة والصفة التي حددها الرشع؛ أحكامها التفصيل
 خص الصالة من بني مجلة من أوامـر الـرشع بالتقيـد ‘هلذا نجد أن النبي 

كـانوا قـد قـدموا -  حينام قال لطائفـة مـن الـصحابة‘بالصفة التي فعلها 
و((: -للــتعلم منــه ــارجع ُ ِ روهم، وصــلوا كــام ْ وهم وم َا إىل أهلــيُكم، فعلم ْ ُ ــ ُ ْ ــ ُ َْ ُّ ِّ ََ َ َ َُ ُ ِْ َ َ ِ

ِّرأيتموين أصيل َ ُْ َِ ُ ْلتأخذوا مناسَكُكم((:  يف احلج‘، ومثله قوله )٢())َُ َِ َِ ُ ُ ْ ِّ فـإنى ؛َ ِ َ
ِال أدرى لعىل ال أحج بعد حجتى هذه ِ َِ َّ َ ْ َ ُّ ُ َ َْ َ ََ َ َِّ ِ(()٣(... 

بل وضع لنا قواعد عامة متنع االبتـداع يف العبـادات، وتبـني أن كـل 
 يف عـدة من حيدث يف الدين ما ليس منه فهو مـردود عـىل صـاحبه، وذلـك

و  ((:‘قوله : نصوص، منها َمـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس فيـه، فه ُـ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ْ ََ َ َِ َ َِ
ٌّرد َترد عـيل أمتـي احلـوض، وأنـا أذود النـاس عنـه، كـ((:‘وقوله . )٤())َ ُ َ ُ َ ْ ُْ ََّ َ َُ َْ َ َُ ََ َِّ َّ َ َام ِ

                                 
 .١/٣٩٦املستصفى  )١(
ُكتاب بلفظه،  أخرجه البخاري)٢( َ ِاألدب ِ َ ُبـاب، َ ِرمحـة َ َ ْ اس َ ِوالبهـائم ِالنـَّ ِ َ َ . ٥٦٦٢ ح،٥/٢٢٣٨، َ

ِمالمن حديث  ِك بن احلويرثَ ِِ ْ َ ُْ ِ t. 
ِاستحباب بابكتاب احلج،   أخرجه مسلم بلفظه،)٣( َ ْ ِ ِرمى ْ ْ ِمجرة َ َ ْ ِالعقبـة َ َ ََ َيـوم ْ ْ ِالنَّحـر َ ًراكبـا ْ ِ ِ وبيـان َ َ َ َ

ِقوله ِ ْ ُلتأخذوا منَاسككم ‘  َ َ ِ َِ ُ ُ ْ  .ù  ن عبد اهللامن حديث جابر ب. ١٢٩٧، ح ٢/٩٤٣، َ
ُكتــاب بلفظــه،  أخرجــه البخــاري)٤( َ ِالــصلح ِ ْ ُبــاب إذا اصــطلحوا عــىل صــلح جــور فالــصلح ، ُّ ُّ ْ َ ُ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ ٍَ ِ َ َ ِ= 



 

 

ِيذود الرجل إبل الرجل عن إبله ِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ُ ََ ِ َّ ََّ ُ َ قالوا يا نبي اهللاِ أتعرفنا؟ قال.ُ َ ُ ُ ََ ِ ْ ََ ََ َّ ْنعم: ِ َ ْ لكُـم ،َ َ
ْســيام ليــست  َ َْ َ وء، ألِ را حمجلــني مــن آثــار الوض ِحــد غــريكم تــردون عــيل غ ــ ُ َ َ ُ َُ ْ َّ ُ َْ َ َِ ِ ٍِ  ْ ــْ ُ َ ََّ ِ َ ُ ِ

ــ ــنُكم ف صدن عنــي طائفــة م َولي ٌ َ َ َّ َْ ْ ِِّ ِ َ َّ َ ــ ُ ــأقولالَ ــصلون، ف ُ ي ُ َ َ َُ ِ ــؤ: َ ــا رب ه ُي َ ِّ ْء مــن الََ ِ ِ
ِأصحايب َ ْ ُفيجيبني ملك، فيقول. َ ُ َ َ ََ ُ ٌُ َ ِ َوهل تدري ما أحدثوا بعدك؟: ِ َ َ ْ َْ َ ْ َُ َْ َ ِ َ(()١(. 
دليل االستقراء؛ إذ بالنظر يف جل العبادات يلحظ أهنا ال تسمى  .٢

 حتـى لـو تـم  الـرشع،اعبادة إال إذا تم االلتزام باهليئة والصفة التي حدده
 .حتقيق املقصود منها عىل أكمل الوجوه
... يـدل عليـه«: بقولـه) هــ٧٩٠ت (وهذا الدليل عرب عنه الشاطبي

االستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى حمـل موجبهـا، وكـذلك الـصلوات 
 بأفعال خمصوصة عىل هيئات خمصوصة، إن خرجت عنهـا مل تكـن ْتَّصُخ

ــادات، ووجــدنا ــور وإن .. .عب ــاء الطه ــارة احلــدث خمــصوصة بامل أن طه
 يقـوم مقـام -وليست فيه نظافة حسية-أمكنت النطافة بغريه، وأن التيمم 

الطهارة باملاء املطهر، وهكذا سائر العبادات؛ كالـصوم واحلـج، وغريمهـا؛ 
، وإفــراده à االنقيــاد ألوامــر اهللا فهمنــا مــن حكمــة التعبــد العامــةوإنــام 

باخلـضوع، والتعظـيم جلاللــه والتوجـه إليـه، وهــذا املقـدار ال يعطـي علــة 
َخاصة يفهم منها حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك؛ مل حي  لنا أمر خمصوص، ْدُ

                                 
ــردود = ُم ْ ــسلم بلفظــه، ٢٥٥٠، ح٢/٩٥٩َ ــديث . ١٧١٨، ح ٣/١٣٤٣؛ وم ــن ح كالمهــا م

 . ~ عائشة
ِكتاب أخرجه مـسلم بلفظـه،)١( َ ِالطهـارة ِ َ َ ُبـاب َّ ِاسـتحباب َ َ ْ ِإطالـة ْ َ َ ِالغـرة ِ َّ ُ ِوالتحجيـل ْ ِ ْ ِالوضـوء ِيف ََّ ُ ُ ْ ،

 .t من حديث أيب هريرة. ٢٤٧، ح ١/٢١٧



 

 

َ وما مل حيَّدُتعظيم بام حبل كنا نؤمر بمجرد ال  غري َّدُ، ولكان املخالف ملا حْدُ
ملوم إذا كان التعظـيم بفعـل العبـد املطـابق لنيتـه حاصـال، ولـيس كـذلك 
باتفاق، فعلمنا قطعا أن املقصود الرشعي األول التعبد هللا بذلك املحدود، 

 .)١(»وأن غريه غري مقصود رشعا
عتربة للعبـادات، بـدعوى أن أن فتح املجال للتغيري يف اهليئات امل .٣

يـؤدي إىل ذهـاب العبـادة : ذلك قـد يكـون أحـرى يف حتقيـق املقـصد منهـا
واملعـاين املجـردة لـو تـرك أمـر «نفسها، إذ تصبح معنـى عامـا بـال صـورة، 

حتديدها إىل العباد أنفسهم؛ يعبدون اهللا عليها بام تصوروه حمققا هلا مل يكـن 
 من عنـد أنفـسهم خمـرتع، والفرتقـوا فيـه ٍما يأتون به امتثاال لرشع، بل أمر

ــستطاب،  ــادة جمــرد عــادات ت ــدين والعب ــإذا ال ــرتاق وجهــات النظــر، ف اف
فتنعكس األوضاع، وبـدال مـن أن تكـون ملبـادئ الـدين القيـادة يف توجيـه 
النفـوس وإصـالحها، تكــون النفـوس قــد اتبعـت أهواءهــا باسـم الــدين، 

وجـه خـاص، لتـتحكم يف وانسلخت مما كلفت به من مظاهر التعبـد عـىل 
 .)٢(»الترشيع، وال شك أن ذلك غاية الفساد

أن تغيري صفات العبـادات بـدعوى التمـسك بـروح الـدين هـو  .٤
 لتحريف رشيعـة عيـسى الباب الذي ولج منه املغرضون من أهل األهواء

À ، أتـوا «ك والتبتـل يف العبـادة؛ إذ جعل ذلك ينطيل عىل أهل التنسمما

                                 
 .  ٢٩٩حجة اهللا البالغة، ص: ؛ وانظر٢/٢٢٨ املوافقات، )١(
 .  ٣٤٥الصادق الغرياين، ص.  احلكم الرشعي بني النقل والعقل لـِ د)٢(



 

 

ًعىل سائر التكاليف هيدمون منها شيئا، ويـستبدلون آخـر، فقـالوا لـيس يف 
فاستبدلوا مكانه .. االلتزام بيوم السبت رضورة؛ إذ ال فرق بني يوم ويوم،

ًوزادوا يف عــدد أيــام الــصوم، وجعلــوا ذلــك جــربا لعــدم ... يــوم األحــد،
ــد ن ــه املحــدد، فق ــزامهم بوقت ــشهور الت ــة إىل ال ــشهور اهلاللي ــن ال ــوه م قل

ًالرومانية؛ ليكون زمن الربيع دائام، ال دائرا مع فصول السنة ً َ... 
 من نصارى وغريهم إىل هذا الضالل إال عـدم َّوما جر أهل الكتاب

ت، ثم جرهم التغيري االلتزام بادئ األمر بنصوص الدين املحددة للترصفا
ــــع األشــــياء، ويف  ــــري يف مجي يف بعــــض األشــــياء أو يف شــــكلها إىل التغي

 . )١(»جوهرها

~ ~ ~

                                 
 . ٣٤٨ املرجع السابق، ص)١(



 

 





األذان عىل مكان مرتفـع لتبليـغ النـاس بـدخول وقـت : املثال األول

 :الصالة
ــ ــإن املق ــت ف ــت، وكان ــدخول الوق ــاس ب صد مــن األذان إعــالم الن

 وقـد جـاء  هي الصعود عىل مكان مرتفع،‘الوسيلة املتبعة يف عهد النبي 
ِ عن امرأة من بني النجاروردما : يف ذلك عدة نصوص منها َّ َ َّْ ِ ِ ٍ َ َ ْ قالتْ َ َكان ((: َ َ

َبيتي من أ ْ ْ َِ ِطول بيت حول املسجد وكان بِ َ َْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َِ ٍِ ؤذن عليـه الفجـرالِْ َل ي ْ ْ َُـ ْ َ ُ ِّ ٌِ َ َ...(()١( .
) وهـو تبليـغ األذان(جد يف هذا العرص وسيلة أخرى حتقق املقـصد ولكن 

عىل أتم الوجوه، وبطريقة أبلغ من الـصعود وأقـل مفاسـد منـه؛ أال وهـي 
هــذه الوســيلة األذان عــن طريــق مكــرب الــصوت؛ فهــل يــصح أن تكــون 

 اجلديدة بديال عن الصعود؟
 :نعم يصح ذلك: بالنظر إىل ما جاء يف ضوابط إعامل املصلحة يقال

 .إذ إن الصعود ليس إال وسيلة لتبليغ صوت األذان −
وكون املقصد واملصلحة املرجـوة مـن األذان هـي التبليـغ ظـاهر  −

                                 
َ كتـــاب بلفظــه، أخرجــه أبــو داود)١( ُبــاب، ِةالَّلــصا ِ ِذانألا َ َفــوق َ ِاملنـَــارة َْ َ ؛ ٥١٩، ح١/٣٥٧، َْ

 .١/٤٢٥والبيهقي بلفظه،كتاب الصالة، األذان يف املنارة، 
 .»إسناده حسن«:  ــ١/١٢٠ــ ) الدراية(وقد قال عنه احلافظ يف 

 .»حسن«:  ــ، وحكم عليه بأنه٢٢٩، ح ١/٢٤٦رواء ــ  يف اإلكام خرجه األلباين



 

 

 .)١(من تسمية الرشع له هبذا االسم، إذ األذان بمعنى اإلعالم
وحتقيق املكرب هلذه املـصلحة يـتم عـىل أفـضل الوجـوه، وبـشكل  −

 .آكد من الصعود
 .وال يوجد يف الصعود مصالح أخرى آكد من مصلحة التبليغ −
ًواملصلحة اجلديدة وهي املكرب جائزة رشعـا، وال يرتتـب عليهـا  −

تفويت مصالح أو فعل مفاسد آكد، بل عىل العكس؛ إذ يرتتب عليهـا درء 
بالـصعود؛ كمـشقة الـصعود، وتعـرض املـؤذن خلطـر عدة مفاسـد حتـصل 

السقوط، وما قد حيصل يف ذلك من اطالع عىل عورات النـاس وتعـريض 
 .، مما يدل عىل عدم مرشوعية الصعود عند وجود املكرب...املؤذن للفتن

ويتأكد العمل وفق هذه الضوابط بتحقق الـضابط األخـري وهـو  −
 .عدم وجود جانب تعبدي يف الصعود

 :االلتفات يف احليعلة أثناء األذان: الثايناملثال 
َ أبـى جحيفـة فقد ثبـت عـن َ ْ َ ُ ِ َt َقـال َّأتيـت النبـى (( :َ ِ َّ ُ ْ َ و  ‘َ ـة وه َبمكَّ ُـَ َ َ ِ

ِباألبطح َ ْ َ َ فتوضأ...ِ َّ َ َ ٌ وأذن بالل ،َ َ ََّ ِ َ َ قال -َ َ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وهـا هنـا -َ َُ َ ُ ََ ُ ُ َّ َ ََ ْ ََ َ َ ُ
ً يقول يمينا وشامال- ُ َُ ِ َِ َ َ يقول ح- ًَ َُ َ عىل الصالة حَّيُ َِّ َ َ ِ عىل الفالحَّيَ ََ َ ْ َ(()٢(. 

                                 
؛ البحـــر الرائـــق، ٢/٤٣؛ الـــذخرية، ١/١٤٩؛ بـــدائع الـــصنائع، ١/٣٦املبـــسوط، :  انظـــر)١(

 .٢/٣١؛ كشاف القناع، ١/١٣٣؛ مغني املحتاج، ١/٢٦٨
ُكتابا، ً خمترص  أخرجه البخاري)٢( َ ِاألذان ِ َ ٌباب، َ ْهل: َ ُيتتبع َ َّ ََ ُاملؤذن َ ِّ ُفـاه َُ َوهـا ُهنَـا َهـا َ ْوهـل ُهنَـا، َ َ َ 

ُيلتفــت ِ َ ْ ِاألذان ِيف َ َ ــاب الــص؛ ومــسلم بلفظــه، ٦٠٨، ح١/٢٢٧، َ َّكت ُ َ ــاب،ِةالِ  ِ احلــامرِ مــرورُ ب
 .  ٥٠٣، ح١/٣٦٠، ِوالكلب



 

 

فقد دل هذا احلديث عىل أن من السنة االلتفات عنـد احليعلـة يمينـا 
ٌوشامال، وظاهر أن املقصد منه توسيع دائرة التبليغ لتـشمل مجيـع اجلهـات 

بقي جسده جتاه القبلة، ومن القـرائن التـي تـدل عـىل هـذا يالثالث بحيث 
ُّأن العبارات التي يلتفت فيها هي ما تنص رصاحة عىل املناداة إىل : املقصد
 .الصالة

ولكن مـع وجـود املكـرب يف العـرص احلـارض أصـبح يتحقـق املقـصد 
بدون حاجة إىل االلتفات، بل قـد يـؤدي االلتفـات إىل البعـد عـن املكـرب، 
ومن ثم يضعف الصوت، فيحصل خالف املقصود، فهل يستغنى بـاملكرب 

 عن االلتفات؟
نعم يستغنى باملكرب : بناء عىل ما جاء يف ضوابط إعامل املصلحة يقال

 .عن االلتفات
 .ًوما قيل يف تنزيل الضوابط الستة عىل املثال األول يقال هنا أيضا

ــني ــد العثيم ــشيخ حمم ــن ال ــرصحيا م ــاك ت ــك أن هن ــضاف إىل ذل  ًوي
نص عىل عدم مرشوعية االلتفات مع وجود املكرب؛ حيث ي) هـ١٤٢١ت(

ًا وشامال إبالغ املـدعوين مـن عـىل اليمـني ًاحلكمة من االلتفات يمين«: قال
َّال يلتفـت مـن أذن بمكـرب الـصوت؛ ألن : ًوعىل الشامل، وبنـاء عـىل ذلـك ََّّ

ــسامعات(اإلســامع يكــون مــن  َّال ــضعف )َّ ــو التفــت ل ــارة؛ ول ُ التــي يف املن َ َ
 .)١(»)اآلخذة (وت؛ ألنه ينحرف عنَّالص

                                 
 =؛ رشح  عمـدة ٦/٥٨تاوى اللجنة الدائمة، ف: ؛ وانظر٢/٦٠،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )١(



 

 

 : وضع اإلصبعني يف األذنني أثناء األذان: املثال الثالث
فقد ثبت أن من الـسنة وضـع املـؤذن إصـبعيه يف أذنيـه أثنـاء األذان، 

َأيب جحيفة يف حديث  ما جاء: ومما يدل عىل ذلك َ ْ َ ُ ِ َt)  اآلنف الذكر ولكن
َقـال ،)ىخـرأمن طريـق  ِرأيـت بـ((: َ ُ ْ َ ؤذن ويـدور ويتبـع فـاه هاهنـا، ًالالَ َ ي ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َُـ ُ ِِّ ْ ُُ َ

ُوهاهنا، وإصبعاه يف أذنيه، ورسول اهللاَِّ  ُُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َِ َ ُ ِ ِ َ ُ َ يف قبة له محراء‘َ َ ْ َ ُ ََّ ٍُ ِ(()١(. 
وقد قيل إن املقصد من هذا الصنيع كونه جيعل صوت املؤذن أرفع، 

ُواستدل عىل ذلك بام روي من حديث  َّ ِسعد القرظُ ٍَ ََ ْ ْ t)َأن رسول اهللاِ (( :)٢ َُّ َ َ
                                 

 .  ١/٢٠٣عبد اهللا اجلربين، . د. ِالفقه لـ أ =
ُكتــاب أخرجــه عبــد الــرزاق بنحــوه، )١( َ ُبــاب، ِةالَّالــص ِ ِاســتقبال َ َ ْ ِ ِالقبلــة، ْ َِ ِووضــعه، ْْ ِ ْ َ ِأصــبعيه َ ْ َ ُ ْ  ِيف ُ

ِأذنيه ْ َ ُ  ذي بلفظـه،؛ والرتمـ١٨٧٥٩، ح ٣١/٥٢؛ واإلمام أمحد بنحوه، ١٨٠٦؛ ح ١/٤٦٧،ُ
َّأبــواب الــص ُ َ ْ ِة عــن رســول اهللاَِّالَ ُ َ ْ َ ــد األذان ‘ ِ ِبــاب مــا جــاء يف إدخــال اإلصــبع يف األذن عنْ ِ َِ َُ ُ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ُ َِ َ ِ َ َ ،

ــرباين بنحــوه، ١٩٧، ح١/٢٣٧ ــاكم بلفظــه، ٢٤٨، ح ٢٢/١٠١؛ والط ُأول؛ واحل َّ ِكتــاب َ َ ِ 
ٌباب، ِةالَّالص ِفضل ِيف َ ْ ِالصلوات َ َ ِاخلمس ََّ ْ َ ْ ،١/٢٠٢. 

ـــ وقــال الرتمــذي ٌحــديث أيب جحيفــة حــديث حــسن «:  ــــ١/١٣٨ عقــب  ذكــر احلــديث ـ َ َ ْ َ ُ ََ ٌ َ َ ُِ ِِ َ
ٌصـحيح ِ وعليـه العمـل عنْـد أهـل العلـم،َِ ْ ُ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ْ ِيـستحبون أن يـدخل املـؤذن إصـبعيه يف أذنيـه يف : ََ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ُ ُّ ََ ْ َُ ُ ِّ ُ َ ْ َُ َِ َ ْ
ِاألذان َ َ«. 

ًوهو صحيح عىل رشطهام مجيعا«:  بعد ذكر احلديثوقال احلاكم ٌ َ َ َِ ِ َِ ََ ِ ْ َ َ ُ«. 
 .٢٣٠، ح١/٢٤٨ يف إرواء الغليل، وصححه األلباين

حديث صـحيح، رجالـه ثقـات «: ١٨٧٥٩، ح٣١/٥٢وقال عنه حمققو مسند اإلمام أمحد، 
ا، فقد صحح هذه اللفظة ً خالف)يدور(: هو الثوري إال أن يف قوله: رجال الشيخني، سفيان

 ،)الـسنن( يف هـا البيهقـيَّ يف صحيحه، وأعل، ومل يوردها البخاري... عقب الروايةالرتمذي
 .»هي مدرجة يف رواية:  فقال٢/١١٥ ،)الفتح( يف ، واحلافظ ابن حجر١/٣٩٦

 ً=، كـان مؤذنـا ‘ َ، معروف بسعد القرظ، من أصحاب النبـيعائد موىل األنصارسعد بن :  هو)٢(



 

 

ِ أمر بال‘ َ َ َأن جيعل أصبعيه يف أذنيه، وقالًال َ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ُ ْ َِ َِ ُ َ َِ ْ َإنه أرفع لصوتك: َ ِ ِْ َ ُ َُ ْ َ َّ فقـد . )١())ِ
دل هذا احلديث عىل أن وضع اإلصبعني يف األذنني وسيلة لتحقيق مقصد 

فهـل . ومصلحة معينة وهـي أن ذلـك يـؤدي إىل أن يكـون الـصوت أرفـع
 الوسيلة مرشوعيتها؛ ألن املكرب مع وجود مكرب الصوت تفقد تلك: يقال

 حيقق املصلحة املرجوة منها وزيادة؟
من خالل ما جاء يف ضوابط إعامل املصلحة؛ يلحظ فوات الـضابط 

ُأال يكون يف الوسيلة املنصوص عليها مـصالح أخـرى آكـد ( :الرابع، وهو
؛ فمصلحة رفع الصوت بوضع )من املصلحة التي حتققها الوسيلة اجلديدة

                                 
 .هـ٧٤ة بقباء، ثم باملسجد النبوي، بقي إىل سن =

، ٢٣١؛ تقريـب التهـذيب، ص٢/٢٧؛ اإلصـابة، ٢٠١١، رقـم٢/٤٤٠أسد الغابـة، : انظر
 . ٢٢٤٢رقم

ُكتاب أخرجه ابن ماجه بلفظه،)١( َ ِذان،ألا ِ ُوالسنَّة َ ُّ ِفيه َ ُباب، ِ ِالسنَّة َ ِذانألا ِيف ُّ ؛ ٧١٠، ح١/٢٣٦، َ
ـــاب؛ والبيهقـــي بنحوه،١٠٧٢، ح١/٣٥٣والطـــرباين بنحـــوه، ُكت َ ـــاب، ِالةَّالـــص ِ ُب ِوضـــع َ ْ َ 

ِصــبعنيإلا ْ َ َ ِذنــنيألا ِيف ْ ْ َ ــد ُ َعنْ ِالتــأذين ِ ِ ْ ُكتــاب؛ واحلــاكم يف املــستدرك بنحوه،١/٣٩٦،َّ َ ِمعرفــة ِ َ ِ ْ َ 
ِالصحابة َ َ َّ y ،ِّذكر سعد القرظ املؤذن ُْ َ َْ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ِ t ،٣/٦٠٧. 

 .لتلخيص يف املستدرك، والذهبي يف اوقد سكت عنه احلاكم
ٍرواه الطـرباين يف الكبـري، وفيـه عبـد الـرمحن بـن عـامر «:  ــ١/٣٣٤وقال يف  جممع الزوائد ــ  َِّ َّ َ َ ََ َ ْ َُ ْ ْ َ ُ َِ ُ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُّّ ِ

ِوهو ضعيٌف َ َ َُ«. 
َهـذا«:  ـــ١/٩٠عن سند ابن ماجه ـــ ) مصباح الزجاجة(وقال يف  ْإسـنَاد َ ِضـعيف ِ  لـضعف َ

ْأو َالرمحن َوعبد َوسعد عامر ظالقر سعد دالَ ْ َّ«. 
ِويف«:  ــ روايـة ابـن ماجـه واحلـاكم، وقـال عقـبهام٢/١١٥وذكر احلافظ يف الفتح ــ  ِإسـنَاده َ ِ ْ ِ 

ْضعٌف َ«. 
 .٢٣١، ح١/٢٤٩ يف إرواء الغليل، كام ضعفه األلباين



 

 

 عىل األذنني يغنـي عنـه مكـرب الـصوت بـال شـك، ولكـن هنـاك اإلصبعني
مــصالح أخــرى يف وضــع اإلصــبعني يف األذنــني غــري رفــع الــصوت، ويف 

حصول التبليغ باألذان ملن يشاهد املؤذن وال يسمع صـوته؛ إمـا : مقدمتها
لبعــده عنــه، أو كونــه يف جهــة لــيس فيهــا ســامعات، أو كــون املــؤذن نــيس 

ّية للمسجد، أو كون املشاهد أصمخلتشغيل السامعات الدا  ... ال يسمعَ
إن هذه املـصلحة مـستنبطة، بيـنام مـصلحة رفـع الـصوت : وال يقال

 !-كام يف حديث سعد القرظ اآلنف الذكر–منصوص عليها 
، -كام سبق يف التخريج–يقال ذلك؛ ألن احلديث املذكور ضعيف ال 

لتنـصيص عـىل وعىل فرض صحته؛ فإثبات النص ملصلحة معينة ال يعني ا
وهـي حـصول التبليـغ بـاألذان ملـن (نفي ما سواها، ثم إن املصلحة الثانية 

من القوة بمكان؛ ألهنا تنطلق من حقيقـة ) يشاهد املؤذن وال يسمع صوته
 .األذان الذي هو اإلعالم، فهي آكد من جمرد رفع الصوت

وهـو أن وضـع اإلصـبعني عـىل : وثمة أمر آخـر حيـسن الـتفطن إليـه
ٌّقد يكون يف مرشوعيته جانـب تعبـدي، يتمثـل يف أن األذان عبـادة األذنني  ٌ

من جنس الصالة، فيرشع فيها الطهارة، واسـتقبال القبلـة، والقيـام، ومـن 
جــنس ذلــك أن تكــون اليــدان عــىل هيئــة خاصــة بالعبــادة؛ بوضــعها عــىل 
الصدر يف الصالة، ووضعها عىل األذنني يف األذان، وعـىل هـذا يكـون قـد 

 أال يكــون يف الوســيلة املنــصوصة عليهــا وهــو(بط الــسادس اختــل الــضا
 . ، واهللا أعلم)جانب تعبدي



 

 

 :حكم الضيافة يف املدن: املثال الرابع
قـول : ُّفقد دلت عدة نصوص عىل تأكد الـضيافة، واألمـر هبـا؛ منهـا

َمن كان يؤمن باهللاَِّ واليوم اآلخر فليْكرم ضيفه ج(( : ‘النبي  ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ ْ َ ََ ْْ َِ ِ ِ ِِ ِ ُائزتهَ َ َ َ قـال.ِ َ :
؟ قال َوما جائزته يا رسول اهللاَِّ َ َ ُ َ ََ ُ َ َُ َ َيوم وليلة، والـضيافة ثالثـة أيـام، فـام كـان : ِ َ ُ َ َ ُ َ ٌ َ ََ ََ ٌٍ َّ َ َ ْ َ ْ ََ ِّ

ِوراء ذلك فهو صدقة عليه ِْ َ َ ُ ََ ٌ َ َ ََ َ َ َ َ(()١(. 
ــامءوقــد اختلــف  ــم العل ــضل مــا ت  يف رشح هــذا احلــديث، ومــن أف

 املــراد بقولــه ...«): هـــ٨٥٢ت (قــول احلــافظ ابــن حجــر: الوقــوف عليــه
 وهـي أن املـسافر تـارة يقـيم عنـد مـن ينـزل ،ا حلالة أخـرىًان بي)وجائزته(

 فهـذا يعطـى مـا ، وتارة ال يقـيم، فهذا ال يزاد عىل الثالث بتفاصيلها،عليه
 .)٢(» واهللا أعلم، ولعل هذا أعدل األوجه.جيوز به قدر كفايته يوما وليلة

وسواء قيل بأن األمر يف هذا احلـديث ونحـوه للوجـوب أم للنـدب 
فهل تستوي يف ذلك األماكن التي يمكن أن يـستغني فيهـا املـسافر املؤكد، 

؛ كاملــدن التــي تتــوفر فيهــا ...ِّعــن املــضيف؛ مــن جهــة الطعــام والــسكنى
َ، هل تستوي هذه مع األماكن التـي ال يـستغني فيهـا ... الفنادق واملطاعم

 ِّاملسافر عن املضيف؛ كالبادية واهلجر؟
 .خالف بني العلامء

                                 
ُكتـاب بلفظـه،  أخرجه البخاري)١( َ ِاألدب ِ َ ٌبـاب، َ ْمـن: َ َكـان َ ُيـؤمن َ ُِ ِواليـوم ِبـاهللاَِّ ْ ْ َ ِاآلخـر َ َفـال ِ ِيـؤذ َ ْ ُ 

ُجــاره ُبــاب؛ ومــسلم بنحــوه، كتــاب اللقطــة، ٥٦٧٣، ح٥/٢٢٤٠،ََ ِالــضيافة َ َ َ َونحوهــا ِّ ِ ْ ََ ،
َأيب رشكالمها من حديث .  ٤٨، ح٣/١٣٥٢ ُ ِ ِّيح العدويَ َ ِْ َ ٍ t. 

 .١٠/٥٣٣ فتح الباري، )٢(



 

 

ومــن ذهــب مــنهم إىل محــل هــذه النــصوص عــىل األمــاكن التــي ال 
، واإلمـام أمحـد )١( ومنهم اإلمام مالـك–يستغني فيها املسافر عن الضيافة 

ٌقوهلم منسجم مع ما جاء يف ضوابط إعامل املصلحةف -)٢(يف رواية عنه ُ: 
ًسافر حيتاج إىل الضيافة بالنظر إىل كوهنا حمطة يرتاح فيهـا يف إذ امل −

 .فهي من قبيل الوسائل. طريق سفره
ومما يدل عىل أهنا هي املقصودة مـن األمـر بـاإلكرام تـسمية هـذا  −

 ، مـسافة يـوم وليلـة،]املـسافر [ما جيوز بـه«اإلكرام املطلوب باجلائزة، أي 
، ويف )٣( »افر مـن منهـل إىل منهـل وهي بقدر ما جيـوز املـس،ةَيزِويسمى اجل

هــذا إشــارة إىل أن املقــصد مــن األمــر بــاإلكرام هــو حــصول اجليــزة هبــذا 
 .اإلكرام

فإنه يسع املسافر حتـصيلها بوسـائل أخـرى : وباإلضافة إىل ذلك −
بيرس وسهولة، ولـيس يف األمـر بـاإلكرام مـصالح أخـرى آكـد، كـام أنـه ال 

 تفويت مصالح أخرى راجحـة أو يرتتب عىل االستغناء بالفنادق ونحوها
 . ًحصول مفاسد أعىل، وأيضا ليس هناك جانب تعبدي يف اإلكرام

ــذات : وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه ــضيافة ل أن هــذا احلكــم خــاص بال
الضيافة؛ كأن يأتيه إنسان ال يعرفه، ويستطيع االستغناء عنه بام يف احلارضة 

لديه، أو بينه وبني صـاحب ًمن فنادق ونحوها؛ أما إذا كان منقطعا ال مال 
                                 

 .١٣/٣٣٥الذخرية، :   انظر)١(
 .١٣/٣٥٤املغني، :   انظر)٢(
 .١/٣١٤ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )٣(



 

 

أو أي اعتبـارات ...  رحم، أو إكـرام صـديقاملنزل حقوق خاصة من صلة
) هــ٦٨٤ت (أخرى فهذه هلا أحكام ختـصها؛ وهـذا مـا أشـار إليـه القـرايف

 ومـن املعرفـة غري يف وهذا«: -يف سياق بيان رأي اإلمام مالك–حينام قال 
 . )١(» والقرى سواءفاحلرض وإال ،مودة بينكام

 : كون عقد األمان ال يكون إال بإذن ويل األمر: املثال اخلامس
جائز الترصف، األصل أن عقد األمان متاح من قبل أي مسلم خمتار 

: ؛ لعموم النصوص التي تثبت ذلك؛ ومنهـا)٢(وهذا ما عليه مجهور العلامء
ــه  ــة اهللاَِّ (( : ‘قول ــه لعن سلام فعلي ــر م سلمني واحــدة، فمــن أخف ــة امل ُذم َ َ َ َ َ ــ ُ َُ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ًِ ْ ــ ُ َ َ ْ َِّ ِْ َ ٌ َ َ

َواملالئَكة والناس أمج ْ َ ِ َّ َ َِ ِ َ َعنيَ ِ(()٣( . 
ــة ــن املاجــشون - ولكــن ذهــب بعــض املالكي ــد امللــك ب ومــنهم عب

 . )٤( إىل اشرتاط إذن اإلمام-)هـ٢١٢ت(

                                 
 .  ١٣/٣٣٥ الذخرية، )١(
تبيــني احلقــائق، : ؛  كنــز الــدقائق ورشحــه١٣/٧٥املغنــي، : خمتــرص اخلرقــي ورشحــه:   انظــر)٢(

، ؛ الـرشح الكبـري وحاشـية الدسـوقي٤/٢٣٨مغنـي املحتـاج، :  هاج ورشحه؛ املن٣/٢٤٧
٢/١٨٥. 

ــه البخــاري)٣( ــة، أخرج ُباب بلفظــه،أبواب فــضائل املدين ِحــرم َ َ ِاملدينَــة َ ِ ؛ ١٧٧١، ح٢/٦٦١، َ
ُكتاب،ومسلم بنحوه َ ِّاحلج ِ َ ُباب،ْ ِفضل َ ْ ِاملدينَة، َ ِ ِودعاء َْ َ ُ ِّالنَّبي َ َفيها  ‘ ِ ِبالربكة، ِ َ َ َ ْ ِوبيان ِ َ َ َحتريمها، َ ِ ِ ْ َ 

ِوحتريم ِ ْ َ َصيدها َ ِ ْ َوشجرها، َ ِ َ ِوبيان ََ َ َ ِحدود َ ُ َحرمها ُ َِ  .١٣٧١، ح٢/٩٩٩،َ
: املاجشون بن امللك عبد وقال«: حيث جاء فيه. ٤/٣٤٥املنتقى أليب الوليد الباجي، :   انظر)٤(

؛ وانظـر »يـرده أن وبني يمضيه أن بني باخليار فاإلمام غريه أمن فإن اإلمام تأمني غري يلزم ال
 .    ٢/١٨٥الرشح الكبري للدردير، : أيضا



 

 

 - واهللا أعلـم–يظهر : ومن خالل ما جاء يف ضوابط إعامل املصلحة
ن عقــد األمـان هــو أن هـذا القــول متجـه يف هــذا العـرص؛ ألن املقــصود مـ

حصول األمان للغريب غري املسلم الذي دخل بلدا مسلام، وهـذا املقـصد 
ثابت من ذات التسمية، كـام أن مـنح األمـان للغريـب مـن قبـل أي مـسلم 
وسيلة لتحقيق هذا املقصد فحسب، وليس فيها جانب تعبدي، ولكن هذا 

مـا لـو كـان املقصد قد ال يتحقق هبذه الوسيلة يف العرص احلارض، بخالف 
ذلك بإذن من ويل األمر؛ إذ من املعلوم أنه يف الوقت السابق كـان الغريـب 
ٌالذي يدخل أي بلدة يعرف أنه غريب، كام أنـه إذا أمنـه شـخص مـن أهـل  َّ
ًالبلدة يكون املؤمن معروفا عند أهل البلدة؛ فيحصل به األمـان للغريـب،  ِّ

 البديلة التي يتحقق هبا أما يف هذا العرص فيندر أن يتحقق ذلك، والوسيلة
عىل أتم الوجوه بـشكل مبـاح وال يرتتـب عليـه تفويـت مـصالح أو (ذلك 

هي الوثيقة التي متنح للغريب، والتي يعلـم هبـا إذن ): حصول مفاسد آكد
ويل األمر للغريب بالدخول إىل البلد املسلم، أو اإلقامة فيه؛ وفق ما يعرف 

 ينصون عىل أن عضد ذلك أن الفقهاءومما ي... بتأشرية الدخول، أو اإلقامة
، )١(من رشوط األمان املتاح لكل مسلم أن ال يكون يف ذلـك رضر راجـح

ِومن املعلوم أنه لو فتح املجال ألي مسلم أن يدخل من شاء؛ لرتتـب عـىل  ُ
كام ينصون عـىل . حدذلك مفاسد أمنية واقتصادية وسياسية ال ختفى عىل أ

                                 
مغنــي املحتــاج، :  ؛ املنهــاج ورشحــه٣/٢٤٧تبيــني احلقــائق، : كنــز الــدقائق ورشحــه:  انظــر)١(

 .٤/٢٩٧اشية ابن قاسم، ؛ الروض املربع مع ح٤/٢٣٨



 

 

، وهـذا )١( من إعطاء األمان ألحد لـزمهم ذلـكأن اإلمام لو منع املسلمني
اإللزام متحقق يف العرص احلارض من خالل األنظمة التـي تـنظم الـدخول 

ن أو ، فكـل مـواطإىل البلد املسلم، ومتنع أن يكون ذلـك بطريقـة عـشوائية
مقيم له أن يتقدم أو يستضيف من يشاء، ولكـن وفـق أنظمـة حمـددة حتقـق 

 .واهللا أعلممصالح اجلميع، 
  

~ ~ ~ 



                                 
 .٤/٣٤٥املنتقى أليب الوليد الباجي، :   انظر)١(



 

 



 
 

 





 
 













 

 

 

 



 

 




 
 :ينبغي التفريق بني معنيني) مراعاة الواقع(عند حتديد املراد من 

تداء، واالنطالق من متطلباته يف حتديد مـا  مراعاة الواقع اب:أحدمها
 .ينبغي أن يكون عليه احلكم الرشعي

 مراعاة الواقع عند تنزيـل األحكـام الـرشعية عـىل الوقـائع، :والثاين
ــن  ــع م ــق هبــذا الواق ــا يتعل ــد م ــرشعية يف حتدي ــة ال ــن األدل واالنطــالق م

 .األحكام
رشع بالكليـة؛ ًوالشك أن املعنى األول غري مراد يقينا؛ ألنه يلغي الـ

إذ جيعل الواقع هو املرجع الذي ينطلق منه احلكم الرشعي ابتداء، والرشع 
وهذا املعنى يف منتهى اخلطـورة؛ ألنـه حيـرص مهمـة ! ًليس إال تبعا فحسب

 .الرشع يف تسويق الواقع الذي هيواه الناس ليس إال
بتحديـد نطـاق إعاملـه وهـو ) الواقـع(وإلبعاد هذا املعنـى تـم تقييـد 

، وهذا يعني أن الرجوع إىل الواقع يكون عند تنزيل )ند تنزيل األحكامع(
األحكام عىل الوقـائع فحـسب، أمـا حتديـد احلكـم الـرشعي فمرجعـه هـو 

 .األدلة الرشعية
 : فاملجتهد عند بيانه احلكم الرشعي

 .قد يعنى ببيان احلكم الرشعي العام الذي يشمل وقائع شتى •
عـام عـىل واقعـة معينـة، بحيـث وقد يعنـى بتنزيـل هـذا احلكـم ال •



 

 

يستدعي األمر النظر إىل مجيع ما يمكن أن يكـون لـه تـأثري يف حتديـد منـاط 
 هبـا واملالبـسات ذات الـصلة، ِّاحلكم؛ من توصيف للواقعة، وحال املعني

وهذا النظر الثاين قد جيعل حكـم الواقعـة ... والنظر يف املآالت واألعراف
يتناوهلا قبل النظر يف مالبساهتا، ولـيس خيتلف عن احلكم العام الذي كان 

يف ذلك أدنى تناقض أو تغيري للحكـم؛ ألنـه ال يعـدو أن يكـون مـن قبيـل 
 . اختالف مناط احلكم، فيحتاج كل مناط حلكم يناسبه

ــل األحكــام(فاحلاصــل أن  ــد تنزي ــة ) مراعــاة الواقــع عن مــن األمهي
ٌّأن خيص كـل بمكان؛ ألن الوقائع قد يكون بينهـا فـروق دقيقـة تـستدعي  َّ ُـ

منها بحكم يطابقها، وليس هذا من تغري األحكـام يف يشء، وإنـام هـو مـن 
وللوصول إىل ذلك حيتاج املجتهد إىل ثالثة أمور، جعل كـل . تغري الوقائع

 :منها يف مطلب مستقل؛ وهي
v  التحقق من املنـاط اخلـاص املتمثـل يف تـصور الواقعـة وتوابعهـا

 .واإلضافات املؤثرة
v ملآالت والنتائج املرتتبة عليهاالنظر يف ا. 
v النظر يف املؤثرات اخلارجية من أعراف ونحوها. 

 
~ ~ ~ 

 



 

 




 


مـن املوضـوعات املهمـة املرتبطـة ) حتقيـق املنـاط اخلـاص(موضوع 

باالجتهاد، وله أحكام وتفاصيل كثرية؛ يعنينا منهـا يف هـذا البحـث ثالثـة 
 :عل كل منها يف مسألة مستقلةأمور، ج

 .تعريف حتقيق املناط اخلاص والفرق بينه وبني العام: املسألة األوىل
 .أمهية حتقيق املناط اخلاص وأدلة اعتباره: املسألة الثانية
 .  أهم العوامل املؤثرة يف حتقيق املناط اخلاص:املسألة الثالثة
ص يف العمـل بداللـة أمثلـة ألثـر حتقيـق املنـاط اخلـا :املسألة الرابعـة

 . الرشعياللفظ
 

~ ~ ~ 



 

 

تعريف حتقيـق املنـاط اخلـاص والفـرق بينـه وبـني  :املسألة األوىل
 :العام

 :املعنى اللغوي لتحقيق املناط: أوال
َّمصدر حقق، واحلاء والقاف : يف اللغةالتحقيق   كام قال ابن فارس–َ

ِأصل واحد، وهو يـدل عـىل إحكـام الـيشء وصـحته«-) هـ٣٩٥ت( َّ ِْ ِ َّ ِ ُّ ٌٌ«)١( .
ه ثابتـا «): املصباح(ومنه ما جاء يف  ًوحققت األمر أحقه إذا تيقنته أو جعلت ُـ ُ َِ َ ْ َّ َ ُّ ْ َُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ََ َْ َ ْ ُ

ًالزما ِ«)٢( . 
التأكـد إحكـام املنـاط و: وعىل هـذا فـاملعنى اللغـوي لتحقيـق املنـاط

 .والتثبت والتيقن من صحته
كام –، والنون والواو والطاء »نوط«مشتق من مادة  :واملناط يف اللغة

ٍأصــل صــحيح يــدل عــىل تعليــق يشء «: -)هـــ٣٩٥ت (قــال ابــن فــارس ْ َ ِ ِ ْ َ ٌ َ َْ َُ َ ُّ ٌِ َ
ٍبيشء ْ َ ًناط اليشء ينوطه نوطـا«): اللسان(ه ما جاء يف ومن. )٣(»ِ ُ َْ ََ ُ َّعلقـه: َ َ«)٤( .

ِاسم موضع التعليق« هو -)املصباح(كام يف –واملناط  ِ ْ َّْ ِ ِ َ ُ ْ«)٥(.  
وهذا األخري هو املعنى املراد معنا؛ إذ املنـاط هـو املوضـع الـذي هـو 

                                 
 .  ٢٤٤، ص»َحقَّ«املقاييس يف اللغة، مادة ) ١(
ــري، صــامدة : انظــر) ٢( ــصباح املن ــقَّ«امل ــرب: ؛ وانظــر١٦٠، ص»َح ــسان الع ــادة ل ــق«، م ، »حق

١٠/٤٩ . 
 .  ١٠٠٢، ص»نوط«س يف اللغة، مادة املقايي) ٣(
 .٧/٤١٨، »نوط«، مادة لسان العرب) ٤(
 .   ٦٨٧، ص»ناط«املصباح املنري، صامدة ) ٥(



 

 

 .حمل التعليق
: فإن املعنى اللغوي لتحقيـق املنـاط هـو: وبناء عىل املعنيني السابقني

 .التثبت والتأكد من املوضع الذي هو حمل التعليق
تحقيق املناط اخلـاص والفـرق بينـه وبـني املعنى االصطالحي ل: ًثانيا

 :العام
 أحد أدق مراحل االجتهاد، ومن أشهر يمثل) حتقيق املناط اخلاص(

، وإلعطاء تصور واضح )هـ٧٩٠ت ( الشاطبيمن اعتنى به من املتقدمني
 عن هذه املرحلة وعام يـسبقها مـن ما قاله الشاطبيعنه من املناسب حتليل 

 :مراحل وتقسيامت؛ إذ بضدها تتميز األشياء
حتقيـق املنـاط (قـسيم ملـصطلح ) حتقيق املنـاط اخلـاص(إن مصطلح 

 ).حتقيق مناط احلكم: (، وكالمها داخالن حتت عنوان)العام
قسيم لـنفس احلكـم الـرشعي، ) ميهبقس(ًوأيضا حتقيق مناط احلكم 

 :ًومها أيضا مقدمتان يتكون منهام االستدالل الرشعي، وبيان ذلك
 مـسألة مـستقلة للحـديث عـن املقـدمتني اللتـني لقد عقد الـشاطبي
 : رشعي؛ فمبنى عىل مقدمتني)١(كل دليل«: ؛ فقاليتكون منهام االستدالل

                                 
  إىل حتقيـق منـاط الـدليل الـرشعيًهـذه الكلمـة اسـتوقفتني كثـريا؛ إذ كيـف ينقـسم ): دليل ()١(

 !!الدليل الرشعي الرشعي الذي يرجع إىل احلكم ونفس احلكم
 إىل مـضمون هـذه العبـارة،يف موضـع الحـق ــــ وقـد وجـدت بغيتـي عنـدما أشـار الـشاطبي

ا يـستقيم بــه املعنــى؛ ألن ؛ وهـذا مــ)الــدليل(ولــيس ) االسـتدالل(َّ ـــ ولكــن عـرب بـــِ ٣/٦٦
 . االستدالل هو الذي ينقسم إىل إثبات احلكم الرشعي وحتقيق مناطه، واهللا أعلم



 

 

 .راجعة إىل حتقيق مناط احلكم :إحدامها
 .ترجع إىل نفس احلكم الرشعي :واألخرى

 وأعنـي بالنظريـة هنـا مـا سـوى النقليـة سـواء علينـا ،فاألوىل نظرية
 .)١(»والثانية نقلية... أثبتت بالرضورة أم بالفكر والتدبر،

 : ومعنى ذلك
 :دالل رشعي حيتاج إىل مقدمتني، ال يقوم إال هبامإن أي است

 إثبات احلكـم الـرشعي مـن خـالل النظـر يف األدلـة، :املقدمة األوىل
 .وهذه ما متثل املقدمة الكربى

 التنزيل الصحيح هلذا احلكم عىل الواقعـة مـن خـالل :املقدمة الثانية
حقـق مـن التحقق من مناطه، وهذه ما متثل املقدمة الصغرى التي جيـب الت

 .أهنا مندرجة يف الكربى لتأخذ حكمها
 وهي الراجعـة(والذي يعنينا من هاتني املقدمتني هو املقدمة الثانية، 

، )حتقيـق املنـاط اخلـاص(؛ ألن حمـور حـديثنا عـن )إىل حتقيق مناط احلكـم
 .وهو أحد قسمي حتقيق مناط احلكم

أن يثبـت «: ، فقـال)حتقيـق منـاط احلكـم( معنـى وقد بـني الـشاطبي
 .)٢(»احلكم بمدركه الرشعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله

 –ويمكن االستفادة من هذا املعنى، ومما جـاء يف التعريـف اللغـوي 

                                 
 . ٣/٣١ املوافقات، )١(
 .٤/٦٤ املوافقات، )٢(



 

 

وضع الذي تعلـق بـه تعيني امل«: حتقيق املناط هو: ؛ بأن يقال-اآلنف الذكر
 .»احلكم الرشعي

وهذا التعيني عىل درجتـني؛ إحـدامها أعـم، واألخـرى أخـص، ومـا 
حتقيـق : كانت أعم تسمى حتقيـق املنـاط العـام، ومـا كانـت أخـص تـسمى

 يف نظـر«:  معنـى التحقيـق العـام بأنـهاملناط اخلاص، وقد وضح الـشاطبي
 .)١(»ما ملكلف هو حيث من املناط تعيني

 بالنـسبة مكلـف كـل يف نظر«:  بأنهكام وضح معنى التحقيق اخلاص
 .)٢(»التكليفية الدالئل من عليه وقع ما إىل

العام واخلـاص ملنـاط احلكـم بيـنهام فإن التحقيق : وبناء عىل ما سبق
 :اشرتاك وافرتاق

 :فمام يشرتكان فيه
َّأن كل واحد منهام يمكن أن حيصل به تعيني املوضع الذي تعلق  .١

 .به احلكم الرشعي
وهـي (َّأن كل واحد مـنهام تـتم بـه إحـدى مقـدمتي االسـتدالل  .٢

 .؛ إذ مها فرعان له)حتقيق املناط
 :ومما يفرتقان فيه

لعام يتم فيه حتديـد املوضـع الـذي تعلـق بـه احلكـم أن التحقيق ا .١

                                 
 .٤/٧٠ املوافقات، )١(
 .٤/٧٠ املوافقات، )٢(



 

 

ًبشكل يشمل أشخاصا كثريين يف آن واحد، بغـض النظـر عـن العـوارض 
 .واإلضافات والتوابع

بينام التحقيق اخلاص يتم فيه حتديـد املوضـع الـذي تعلـق بـه احلكـم 
بشأن شخص معني؛ فينظر عىل وجه الدقة إىل كل مـا يمكـن أن يكـون لـه 

 .كم من العوارض واإلضافات والتوابعتأثري يف احل
 أن حتقيق املناط اخلاص ينبغي للمجتهد أن خيصه وقد ذكر الشاطبي

 بحـسب ؛النظر فيام يـصلح بكـل مكلـف يف نفـسه«بمزيد عناية؛ تتمثل يف 
 إذ النفـوس ؛ وشـخص دون شـخص، وحال دون حـال،توقت دون وق

ــول األعــامل اخلاصــة عــىل وزان ــوم ،ٍ واحــدٍليــست يف قب  كــام أهنــا يف العل
 ،ٌرتةَ أو فٌ فرب عمل صالح يدخل بسببه عىل رجل رضر.والصنائع كذلك

 الــنفس ُّ ورب عمــل يكــون حــظ.وال يكــون كــذلك بالنــسبة إىل آخــر
 ويكون بريئا من ،قوى منه يف عمل آخروالشيطان فيه بالنسبة إىل العامل أ
 فـصاحب هـذا التحقيـق اخلـاص هـو .ذلك يف بعض األعـامل دون بعـض
 وقـوة ، وتفـاوت إدراكهـا، ومراميهـا،الذي رزق نورا يعـرف بـه النفـوس

 ويعـرف التفاهتـا ، وصربها عىل محل أعبائها أو ضـعفها،حتملها للتكاليف
مل عىل كـل نفـس مـن أحكـام إىل احلظوظ العاجلة أو عدم التفاهتا فهو حي

النصوص ما يليـق هبـا بنـاء عـىل أن ذلـك هـو املقـصود الـرشعي يف تلقـي 
 . )١(»التكاليف

                                 
 .  ٤/٧٠ املوافقات، )١(



 

 

أن االجتهاد يف حتقيق املناط العـام هـو نظـر يف قـضايا موصـوفة  .٢
مبينــة، بيــنام االجتهــاد يف حتقيــق املنــاط اخلــاص نظــر يف حــاالت معروفــة 

 .)١(معينة
أن فيـه أن يتنـاول الوقـائع االعتياديـة، أن حتقيق املناط العام الش .٣

بينام . فال تكون هناك حاجة للنظر يف املالبسات اخلاصة بكل فرد عىل حدة
الشأن يف حتقيق املناط اخلاص أن يتناول الوقائع العارضة التـي يطـرأ فيهـا 
ما يمكن أن خيرجها عـن احلكـم األصـيل، ممـا يـدفع املـستفتي إىل الـسؤال 

 عـىل احلكـم األصـيل، أو أنـه أصـبح هلـا حكـم آخـر هـل يبقـى فيهـا: عنها
 .)٢(خيصها؟
أن حتقيق املناط العام يمثل الدرجة األوىل يف حتقيق املنـاط، بيـنام  .٤

–حتقيق املناط اخلاص فهو يأيت يف درجة ثانية بعد حتقيق املناط العام، فهو 
ــشاطبي ــري ال ــىل تعب ــاط«: -ع ــق من ــع إىل حتقي ــا يرج ــاط ٍم ــق من ــيام حتق  ف

 . حتقيق مناط يشء قد حتقق مناطه: ، أي)٣(»حكمه
فهــذا مــن حتقيــق املنــاط . ًإن زيــدا يــصلح للــشهادة: إذا قلنــا: فمـثال

 .العام
–هل زيد يصلح للشهادة يف هـذا الوقـت؟ أو يف هـذا املكـان : لكن

                                 
 .٦٥، صد الريسوينأمح. د. ِاالجتهاد بني النص والواقع لـ أ:   انظر)١(
حممـد .  لــِ دالتكييف الفقهي للوقائع املـستجدة وتطبيقاتـه الفقهيـة:  انظر فكرة هذا الفرق يف)٢(

 .٣٦، ص شبريعثامن
 .  ٤/٧٤املوافقات، :  انظر)٣(



 

 

 ؟-َّ يكون القايض يف وقت أو مكان ال خيول فيه بسامع الشهادةكأن
هل يصلح للشهادة يف هذه القـضية التـي يغلـب عـىل الظـن : ًوأيضا

 ال يفهمها؟... خطؤه فيها؛ لكوهنا تتعلق بتخصص أو مهنة
هل تقبل الشهادة منه إذا كان بينه وبني املشهود له ما جيعلـه : ًوأيضا

 . وهكذا...  صداقة، أو مصالح مشرتكة؟موضع هتمة؛ من قرابة، أو
 . فهذا كله من حتقيق املناط اخلاص، واهللا أعلم

 
~ ~ ~ 

  
 أمهية حتقيق املناط اخلاص، وأدلة اعتباره :املسألة الثانية

املناط هو املوضع الذي يراد تنزيل احلكم عليه، مما يعنـي أن حتقيقـه 
ــة؛ إ ــة األمهي ــه يف غاي ــه عــىل حقيقت ــده ومعرفت ذ هــو أحــد مقــدمتي وحتدي

 فال يستقيم االسـتدالل -كام سبق توضيحه يف املسألة األوىل–االستدالل 
إذ من دون هذا يمكن «عىل حقيقتها؛  -املجتهد فيها  -إال بمعرفة الواقعة 

أو عىل أكثر مما وضعت له، ُأن يقع تنزيل األحكام عىل غري ما وضعت له، 
عطيل احلكـم مـع وجـود حملـه ويمكن أن يقع تأو عىل أقل مما وضعت له، 

ًوحــني يغيــب حتقيــق املنــاط نــرى ناســا ينفــذون احلــدود يف غــري . ومناطــه
موضــعها، وآخــرون يــضعون القتــال يف غــري موضــعه، وغــريهم يــضعون 

 . )١(»السلم يف غري حمله
                                 

 .٦٤، صأمحد الريسوين. د. ِلحة لـ أ االجتهاد بني النص والواقع واملص)١(



 

 

ٌّوكام أن املجتهد معني بتحقيق املناط بصفة عامـة وإمجاليـة، وتنزيـل 
ًت هـذا العمـوم، فـإن هنـاك صـنفا مـن األحكام عىل مـن هـم داخلـون حتـ

الوقائع يستدعي النظر يف احلاالت الفردية، ومقدار خصوصيتها عىل وجه 
وهـذا النظـر . )١(الدقة، ومـا تـستوجبه تلـك اخلـصوصية يف ميـزان الـرشع

الدقيق هو ما يعرف بتحقيق املناط اخلاص؛ وتكمـن أمهيتـه يف أن املجتهـد 
ًملستفاد من األدلة الرشعية أكثر تطابقـا كلام وفق فيه صار احلكم الرشعي ا

مــع عــني املحــل الــذي يــراد بيــان حكمــه، دون أن حييــد عنــه إىل غــريه، أو 
يتناول بعضه ويغفل جوانب أخرى مـؤثرة فيـه، أو يتناولـه ويتنـاول غـريه 

 ... بشكل عام مما يضعف جانب الرتكيز فيه
كونـه : هفإن حتقيق املناط اخلاص من جوانـب أمهيتـ: وبعبارة أخرى

يفيد يف اكتشاف الفروق الدقيقة بني الواقعة ونظائرها، ويمنع من التـرسع 
ــت هلــا أوصــاف  يف إعطائهــا حكــام يلحقهــا بنظائرهــا يف الظــاهر وإن كان

وهـذا آكـد صـور االستحـسان . ختصها وتستدعي اجتهادا خاصا يطابقهـا
يف شأن -) هـ١٨٩ت (؛ هلذا قال حممد ابن احلسنالذي متيز به كبار األئمة

رمحـة - كان أبو حنيفة«: -عىل أصحابه) هـ١٥٠ت(ّمتيز اإلمام أيب حنيفة 
 حتى إذا ، فينتصفون منه فيعارضونه؛يناظر أصحابه يف املقاييس -اهللا عليه

 .)٢(»...حد منهمأمل يلحقه )استحسن( :قال

                                 
 .٦٥املرجع السابق، ص:   انظر)١(
 .٢٥ وأصحابه للصيمري، ص أخبار أيب حنيفة)٢(



 

 

فالقــدرة عــىل معرفــة األوصــاف املــؤثرة يف الواقعــة التــي تــستدعي 
 مـن أصـعب األمـور، -إخراجها عن نظائرها وختصيصها بحكم يطابقها 

 جزئية عىل حدهتا وإنـام أن الرشيعة مل تنص عىل حكم كل«ومما يؤكد ذلك 
 ومـع ذلـك ، وعبارات مطلقـة تتنـاول أعـدادا ال تنحـرص،أتت بأمور كلية

 ولو يف نفس التعيـني ولـيس مـا بـه ،فلكل معني خصوصية ليست يف غريه
 بل ذلك منقسم ، وال هو طردي بإطالق،االمتياز معتربا يف احلكم بإطالق

 فال يبقى صـورة ،لطرفني وبينهام قسم ثالث يأخذ بجهة من ا،إىل الرضبني
 حتـى ، سـهل أو صـعب؛ املعينة إال وللعامل فيها نظـرمن الصور الوجودية

 ، فإن أخذت بشبه من الطرفني فاألمر أصعب،حيقق حتت أي دليل تدخل
 .)١(»وهذا كله بني ملن شدا يف العلم

أنــه يــدفع تــوهم : ًنــاط اخلــاص أيــضاومــن جوانــب أمهيــة حتقيــق امل
ــامء ــاوى العل ــض فت ــني بع ــارض ب ــون التع ــد يك ــضاة، فق ــام الق ، أو أحك

ًمفتيـا كـان أو قاضـيا–للمجتهد الواحد   حكـامن متـشاهبان يف الـصورة، -ً
مع أو القارئ هلام لسااًومع ذلك متفاوتان يف النتيجة تفاوتا كبريا، مما يوهم 

ولكـن إذا أدرك هــذا ...  يف حكمـهملجتهـد متنـاقض يف فتـواه، أو ظــاملأن ا
َاملتابع اجلهد الذي بذله املجتهد يف حتقيق املناط اخلـاص، ومـا اكتـشفه مـن 
فروق دقيقة بني الواقعتني زال عنه تومهه، وحتول إىل إعجـاب بـسعة هـذه 

م عـىل الواقعـة املعنيـة بجميـع الرشيعة، وعنايتها الفائقـة بتنزيـل كـل حكـ

                                 
 .  ٤/٦٦ املوافقات، )١(



 

 

 . أوصافها املؤثرة
بل إن هـذا التفـاوت يمثـل الـصفة البـارزة يف صـنف مـن األحكـام 
القضائية، وهـو العقوبـات التعزيريـة؛ إذ ختتلـف العقوبـة بحـسب انتـشار 
املعــصية واجلريمــة بــني النــاس ونــدرهتا، وبحــسب كربهــا وصــغرها، 

ه عليهــا، أو كوهنــا ألول ُّوبحـسب تكررهــا مـن الــشخص الواحــد ومترسـ
–) هــ٧٢٨ت ( ابـن تيميـة؛ ويف هذا الـصدد قـال شـيخ اإلسـالم...مرة، 

املعــايص التــي لــيس فيهــا حــد مقــدر وال وذلــك يف معــرض حديثــه عــن 
ا وتنكيال وتأديبا، بقدر ما يراه الـوايل، ًتعزيرفهؤالء يعاقبون ... «: -كفارة

فــإذا كــان كثــريا زاد يف . عــىل حــسب كثــرة ذلــك الــذنب يف النــاس وقلتــه
وعىل حسب حال املذنب؛ فإذا كان من . العقوبة؛ بخالف ما إذا كان قليال

وعىل حسب . املدمنني عىل الفجور زيد يف عقوبته؛ بخالف املقل من ذلك
 . )١(»...كرب الذنب وصغره

وال تقف أمهية حتقيق املناط اخلاص عند دفـع تـوهم التعـارض بـني 
ــة مــن  ــضائية، بــل تتجاوزهــا إىل فهــم مجل ــني األحكــام الق ــاوى، أو ب الفت
النصوص الرشعية التـي تـواردت عـىل صـور متـشاهبة يف الظـاهر، لكنهـا 

إذ إن اختالفها يف احلكم ناتج من اختالف املناط اخلاص ! خمتلفة يف احلكم
وهذا كام يدل عىل أمهية حتقيق املناط اخلاص يعد . لذي تعلق به كل حكما

 :وصور ذلك كثرية؛ منها. ًأيضا من أدلة اعتباره يف الرشع

                                 
 .  ١/١٤٥ السياسة الرشعية، )١(



 

 

عـن أفـضل األعـامل، ؛ تـارة سئل يف أوقـات خمتلفـة ‘أن النبي  .١
كــان  ف... بــذلك مــن غــري ســؤالِّوتــارة يعــرفخــري األعــامل، تــارة عــن و

كل واحد منها عىل إطالقـه أو عمومـه ُولو محل  ا؛ًالتعريف واجلواب خمتلف
وهـذا يـدل عـىل أن مـربر ذلـك  .)١(القتىض مع غـريه التـضاد يف التفـضيل

 :االختالف هو االختالف يف حتقيق املناط اخلاص؛ ومن أمثلة ذلك
ــت • ْعــن مــا ثب ِأيب َ َهر َ َيــرةُ َ ْ t، َقــال ئل: َ َس ِ ــ ُّالنبــي ُ ِ ُّأي ‘ َّ ِاألعــامل َ َ ْ َ 
ُأفضل؟ َْ َقال َ ٌإيامن((: َ َ ِورسوله ِباهللاَِّ ِ ُ َ َقيـل .َ م: ِ َّث َمـاذا؟ ُـ َقـال َ ٌجهـاد: َ َ ِسـبيل ِيف ِ ِ َ 

َقيل .اهللاَِّ َّثم: ِ َماذا؟ ُ َقال َ ٌّحج: َ ٌمربور َ ُ ْ َ(()٢(. 
ويف سياق آخر سئل ذات السؤال لكن أجاب بجـواب خمتلـف؛  •

ِ عبـد اهللاَِّفقد ثبت عـن ْ ٍ بـن مـسعودَ ُ ْ َ tقـال َ َّسـألت النبـي : َ َِ َّ ُ ْ ِأي العمـل : ‘َ َ َ ُّ َ
ــال ؟ ق َأحــب إىل اهللاَِّ َ َ ِ ُّ َ َالــصالة عــىل وقتهــا((: َ َ َِّ ْ َ َ ُ َ قــال.َ م أي؟ قــال: َ َث َ ــ ٌُّ َ ــر : َّ م ب ُّث َِّ ــ ُ

ِالوالدين ْ ََ َ قال.ِ َثم أي؟ قال: َ َ ٌُّ َ ِاجلهاد يف سبيل اهللاَِّ: َّ ِ َ ِ ُ َ ِ(()٣(.  
ِعن أيبومثل ذلك يقال فيام جاء  • َ ْ َ أمامةَ َ َ ُ t َقال َأتيت رسول اهللاَِّ : َ ُ َ ُ ْ َ َ

ُ، فقلت‘ ْ ُ رين بـأمر آخذه عنـك، قـال: َ َم َ َُ ْ َ ُ ُـ ٍ ْ ْ َُـ ِ ُعليـك بالـصوم فإنـه ((: ِ ْ َّ َّْ ِ َ َِ ِ َ َ مثـل الَ ْ ِ

                                 
 . ٤/٧١املوافقات، :  انظر)١(
ِكتاب احلج، باب فضل احلج املـربور، بلفظه، أخرجه البخاري)٢( ُ ْ َ ََ َِّ ُ َ ِّ ُِ ْ َ   ومـسلم؛١٤٤٧، ح٢/٥٥٣ ِ

ُكتاب بنحوه، َ َيامنإلا ِ ُباب، َ ِبيان َ َ ِكون َ ْ ِيامناإل َ َتعاىل ِباهللاِ َ َ َأفضل َ َْ ِعاملألا َ َ  .٨٣، ح١/٨٨، ْ
َكتاب مواقيـت الـصالة، بـاب فـضل الـصالة لوقتهـا، بلفظـه، أخرجه البخـاري)٣( َ َّ ُ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ َ  ، ح١/١٩٧َ

ُكتـاب  بنحوه، ومسلم؛٥٠٤ َ َيـامنإلا ِ ُبـاب، َ ِبيـان َ َ ِكـون َ ْ ِيـامناإل َ َتعـاىل ِبـاهللاِ َ َ َفـضلَأ َ ِعـاملألا َْ َ ْ، 
 .٨٥، ح١/٨٩



 

 

ُله َ(()١(. 
ْمـن (( : بأفضل األعامل من غري سؤال، فقـال‘كام عرف النبي  • َ

َقال ِ ال إله إ:َ َِ َ ُـ اهللاَُّ، وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عـىل كالَ َ ُ ََ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِّل َ
ُيشء قدير، يف يوم مائة مرة، كانت له عدل عـرش رقـاب، وكتبـت لـه مائـة  َ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َ ٍْ ِ ِ ْ َ َّ َ ٌٍ ِ ٍ ْ َ
َحسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت لـه حـرزا مـن الـشيطان يومـه ذلـك  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ َ ُُ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ َِ َّ َ ًَ ْ َ َ ْ َُ ْ َ

ْحتى يميس، ومل يـأت أحـد بأفـ ََ ِْ ٌ ََّ َ َ ُ ََ ِ ِْ َ ِضل ممـا جـاء بـه، إْ ِ ِِ َ َ َّ َ ْ أحـد عمـل أكثـر مـن الَ َِ َِ َ َْ َ ََ ٌ
َذلك ِ َ(()٢(. 

أفضل فكان أي اإلسالم وكام سئل عن أفضل األعامل سئل عن  .٢
 :ًجوابه خمتلفا، ومن أمثلة ذلك
                                 

؛  والنـسائي ٢٢١٤٠ ، ح٣٦/٤٥٤بلفظه، أمحد اإلمام و؛ ٣/٥  بلفظه، ابن أيب شيبة أخرجه)١(
ُكتاب احلج، ذكر ابلفظه،  َْ ِ ِِّ ُ ِختالَ َف عىل حممد بن أيب يعقوب يف حـديث أيب أمامـةالْ َُ َ َُّ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِْ َ ُ ِ يف فـضل ََ ْ َ ِ

ِالصائم،  ِ ُكتاب؛ وابن خزيمة بنحوه،٢٢١٩، ح٤/٤٧٤َّ َ ِالصيام ِ َ ُباب، ِّ ِفضل َ ْ ِالصيام َ َ ُوأنه ِّ ََّ  َال َ
َعدل ْ ُله َ َمن َ ِعاملألا ِ َ ِ كتاب الصومبلفظه،وابن حبان ؛ ١٨٩٣، ح٣/١٩٤، ْ ْ َّ ُ َ َّذكر البيان بـأن ، ِ َْ ِ ِ َِ َ ُ ْ

ْالـــصو ِ يعدلـــه يشء مـــن الطاعـــاتالَم َّ ِ َِ َّ َُ ُ ْ ٌَ ْ ، ٨/٩١بلفظـــه، والطـــرباين ؛ ٣٤٢٥، ح٨/٢١١، َ
ُكتاب؛ واحلاكم بنحوه، ٧٤٦٤ح َ ِالصوم ِ ْ  .٥/١٧٤؛ وأبو نعيم األصفهاين بلفظه، ١/٤٢١،َّ

َهذا«:  عقب احلديثوقال احلاكم ٌحديث َ ِ ُصحيح َ ِسنَاد،إلا َِ ْومل ْ َ ََخيرجاه َ ِّ  .، ووافقه الذهبي»ُ
 رجـال ثقـات رجالـه مـسلم، رشط عـىل صحيح إسناده«:  ــ٣٦/٤٥٦وقال حمققو املسند ــ 

ْحيـوة بـن ورجـاء ُعيينـة، أيب مـوىل واصل غري الشيخني  رجـال فمـن الفلـسطيني، ِالكنْـدي َ
 .»مسلم

ُكتاب بلفظه،البخاري أخرجه )٢( َ ِبدء ِ ْ ِاخللق َ ْ ُباب، َ ِصفة َ َ َإبليس ِ ِْ ِوجنُـوده ِ ِ ُ ؛ ٣١١٩، ح٣/١١٩٨،َ
ِالـذكر كتابومسلم بنحوه، ْ ِوالـدعاء ِّ َ ُّ ِوالتوبـة َ َ ْ َسـتغفارالَوا ََّ ْ ِ ُبـاب، ْ ِفـضل َ ْ ِالتهليـل َ ِ ْ ِوالتـسب َّ ْ َّ  ِيحَ

ِوالدعاء َ ُّ َأيب هركالمها من حديث . ٢٦٩١، ح٤/٢٠٧١، َ ُ ِ َيرةَ ْ َ t. 



 

 

َ موسى ما ثبت عن أيب • ُtقال ،َ ُقالوا يا رس: َ َ َ ُ ِول اهللاَِّ، أي اإلسالم َ َ ْ ِ ُّ َ َ
َأفضل؟ قال َ ُ َْ ِمن سلم املسلمون من لسانه، ويده(( :َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ََ ُِ ِ(()١(. 

ٍ عن عبد اهللاَِّ بـن عمـرووما ثبت • ْ َ َ َِ ْ ْ ِْ ùُـ، أن رج َ َّ َّ سـأل النبـي الَ َِ َّ َ َ‘  :
َأي اإلسالم خري؟ قال َ ٌ ْ َْ ِ َ ِ ُّ َتطعـم الطعـام، وتقـرأ الـسالم عـىل مـن عرفـت ((: َ َ َْ ْ َّ َْ َ َ َّ َ َ ُْ َ ََ َ ُ َ ُِ

ْومن مل تعرف ِ ْ ْ ََ ْ َ َ(()٢(. 
ثـم بـني وجـه ) هــ٧٩٠ت (هذه األحاديث وغريها ذكرها الشاطبي

إىل أشــياء مــن هــذا الــنمط مجيعهــا يــدل عــىل أن ... «: الداللــة منهــا فقــال
ا بأن القصد إنام هو بالنسبة إىل ًالتفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهر

 .)٣(» أو إىل حال السائل،الوقت
ً التي أبدى فيهـا حكـام خمتلفـ‘ومن مواقف النبي  .٣ ا عـىل الـرغم ً

َأنه قبـل مـن أعـرايب االكتفـاء بالـصلوات اخلمـس، : من التشابه يف الظاهر ِ
 : عىل قيام الليل؛ وذلك مراعاة حلال كل منهامù َّوحث ابن عمر

ِ طلحـة بـنفقد ثبـت عـن • ْ ََ ْ ِ عبيـدَ ْ َ َجـاء:  أنـه قـالt  اهللاَِّ ُِ َ رجل إىل َ ِ ٌ ُـ َ
ِرسول اهللاَِّ  ُ سمع دوي صـوته وال يفقـه مـا  ‘َ َمن أهل نجد ثائر الـرأس، ي َ ْ َّ َُ ُ َ ْ َ ُّ َ ُ ُـ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ْ ََ ِ ْ

ُيقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهللاَِّ  َ َ َ ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ِْ َ ِ ِ ََ َ َ َ َ َُ ِ َ ُمخـس (( :‘َّ ْ َ
َصلو ِات يف اليوم والليلةََ ٍَ َّْ َ ْ َِ َفق. ِ َهل عيل غريهـا؟ قـال: َالَ َ َْ َُ َّْ َ َ ِال، إ: َ َ أن تطـوعالَ َّ َ َْ َ .

                                 
ُ كتاب بلفظه، أخرجه البخاري)١( َ ِاإليامن ِ َ ٌ باب،ِ ُّأي َ ِاإلسـالم َ َ ْ ُأفـضل؟ ِ َْ سلم ؛ ومـ١١، ح١/١٣، َ

ُ كتاب ابنحوه، َ َيامنإلِ ِ باب بيان تفاضل ا،َ ُ َ َ ِ َ َ ُ ُم، وأي أموره أفضلالْسإلَ َْ َ ُ َِ ِ ُ ُّ َ  .٤٠، ح ١/٦٥،ِ
ُ كتاب بلفظه،أخرجه البخاري )٢( َ ِاإليامن ِ َ ٌ باب،ِ ُإطعام: َ َ ْ ِالطعام ِ َ َمن َّ ِاإلسالم ِ َ ْ ؛ ومسلم ١٢، ح ١/١٣، ِ

ُ كتاب ابلفظه، َ َيامنإلِ ِ باب بيان تفاضل ا،َ ُ َ َ ِ َ َ ُ ُم، وأي أموره أفضلالْسإلَ َْ َ ُ َِ ِ ُ ُّ َ  .٣٩، ح ١/٦٥، ِ
 .  ٤/٧٢ املوافقات، )٣(



 

 

ُقال رسول اهللاَِّ  َ َُ َوصيام رمضان :‘َ َ َ َ ُ َ َقال. َِ َهل عـيل غـريه؟ قـال: َ َ ُْ ُ َّْ َ َ َ ِال، إ: َ ْ أن الَ َ
َتطوع َّ َ َقال. َ ُوذكر له رسول اهللاَِّ : َ َ َُ َ َُ َ الزكاة، قال‘ََ َ َ َ َهل عيل غريها؟ قـ: َّ َْ َُ َّْ َ َ َال، : َالَ

َ أن تطوعالِإ َّ َ َْ َقـال. َ ول: َ و يق ُفـأدبر الرجل وه ُـ ُ ََ َ َ ُـ َ ُـْ َّ َ َواهللاَِّ ال أزيـد عـىل هـذا وال : َ َ ََ ََ َ َ ُ ِ َ
ُأنقص، قال رسول اهللاَِّ  َ َ ُُ َ ُ ْ َأفلح إن صدق: ‘َ ْ َ َْ َ َِ َ(()١(. 

: ù  عـن عبـد اهللا بـن عمـربـن عمـربن عبد اهللا كام ثبت عن سامل  •
ُّ النبيال له فق‘أنه ذكر رؤيا للنبي « ِ َنعـم الرجل عبـد اهللاَِّ لـو كـان (( :‘ َّ َ َُ ْ ْ ُـ ُْ َ َّ َ ِ

ِيصيل بالليل ْ َ َُّ ِ ٌ قال سامل.))ِّ ِ َ َ ِفَكان عبد اهللاَِّ ال ينام من الليل إ: َ ِ ْ َ َ َّْ َ َ َِ ُ َ ُ ِ قليالَ  .)٢(الَ
ــاب  .٤ ــن أج ــصورة، لك ــشاهبة يف ال ــر املت ــف األخ ــن املواق  ‘َوم

أنه سـئل عـن القبلـة للـصائم، فأجازهـا لـشخص ومنعهـا : بأجوبة خمتلفة
 :آلخر

َ عن أيب هرفقد جاء ُ ِ َ ْ َيرةَ ْ َ t: ))ًأن رجال ُ َ َّ َّ سأل النبـي َ َِ َّ َ ِ عـن املبـارشة ‘َ َ َ َ ُْْ َ
ُللصائم، فرخص له، وأتاه آخر، فسأله، فنهاه َ ُ ُ َ ُ َ ََّ َ َ َ َ َ َِ َ ُ ََ ََّ َ ِ ٌفإذا الذي رخص له شـيخ،  ؛ِ َّْ ََ َُ ََ َِّ َ ِ

ٌّوالذي هناه شاب ُ َ ََ َ ِ َّ(()٣(. 
                                 

ُ كتـاب بلفظه، أخرجه البخاري)١( َ ِاإليـامن ِ َ ٌبـاب، ِ ُكـاةَّالز: َ َمـن َ ُاإلسـالم وقولـه ِ ْ َُ َ ِ َ ْ ِ :}   j  i  h
t  s   r  q  p  o  n   m  l  kux   w  v  {، ١/٢٥، 

ُ كتاب؛ ومسلم بنحوه،٤٦ح َ َيامنإلا ِ ُباب، َ ِبيـان َ َ ِالـصلوات َ َ ِالتـي ََّ َهـي َّ ُأحـد ِ َ ِأركـان َ َ ْ  ِمالْسـإلا َ
 .١١ ، ح١/٤٠

ُكتاب بلفظه،  أخرجه البخاري)٢( َ ِفضائل ِ ِ َ ِالصحابة َ َ َ ُباب ، َّ ِمنَاقب َ ِ ِعبد َ ْ ِبن اهللاَِّ َ َعمـ ْ ِبـن َرُ ِخلطـابا ْ َّ َ  
ù ،ِفـضائل كتــاب؛ ومـسلم بنحوه،٣٥٣٠، ح٣/١٣٦٧ ِ َ َالــصحاب َ َ َريض ِةَّ ِ َتعـاىل اهللاُ َ َ ْعــنْهم َ ُ َ ،
ُباب ْمن َ ِفضائل ِ ِ َ ِعبد َ ْ ِبن اهللاِ َ َعم ْ  .٢٤٧٩، ح ٤/١٩٢٧، ù َرُ

َكتـاب بلفظـه، أخرجه أبـو داود )٣( ِالـصوم ِ ْ ُبـاب، َّ ِكراهيتـه َ ِ َ ِ َ ِّللـشاب َ َّ  = ؛ والبيهقـي ٢٣٨٧، ح٢/٧٨٠ ،ِ



 

 

آثـر «أنـه : ًوأيضا من املواقف التـي روعـي فيهـا اخـتالف احلـال .٥
 ؛م يف بعــض الغنــائم قومــا، ووكــل قومــا إىل إيامهنــمعليــه الــصالة والــسال

 :)١(»لعلمه بالفريقني
ِ أنسفقد جاء عن ِ بنََ ِ مالْ َأن أناسا من ا(( :t ٍكَ ِ ً َ ُ ُنصار قالواألََّ َ ِ َ َيـوم : ْ ْ َ

ُحنني، حني أفاء اُهللا عىل رس َ َ َْ َ ََ َ ِ ٍ َ ول ُ ُوله من أموال هـوازن مـا أفـاء، فطفـق رس َ َ َ ُـَ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َْ ِ
َيعطي رجا ‘اهللاِ  ْ ُِ ِ من قريش، املًالِ ِْ ٍُ ْ ِائة من اإلَْ َ ِ َ ُبل، فقـالواَ َ َ ِ ول : ِ ِيغفـر اُهللا لرس ُـ َ ُِ ِ ْ َ

ْاهللاِ، يعطي قريشا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنـس بـ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َُ ََ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ مالـُنً : ٍكَ
ُفحدث ذلك رسول اهللاِ  َ َ َُ َ َ ِ ِّ َ، من قوهلم، فأرسل إىل ا‘ُ ِ َ َ ََ ْ َْ ِِ ِْ م يف َألْ ِنـصار، فجمعه ْ ُـَ َ َ ََ ِ ْ

ُقبة من أدم، فلام اجتمعوا جاءهم رسول اهللاِ  َ َ ُُ َ ْ َ َ َُّ َ ُ ْ َ ْ ََّ ٍ َ ِ َ، فقـال‘ٍ َ ِا حـديث بلغنـي َمـ: َ َِ َ ٌَ َ
ُعنُكم؟ فقال له فقهاء ا َْ َُ ُ َ َ َ َ ْ ِصارْألنَ وا : َ ول اهللاِ، فلـم يقول ُـأما ذوو رأينـا، يـا رس ُ َ َ َ ََ َ ُْ ُـ َ َ ََّ ِ ْ َ

ُشيئا، وأما أناس منا حديثة أسناهنم، قالوا َ ٌ َْ ُ ْ َُّ َ ََّ ُ َِ َِ ٌ َ َْ ً ًيغفر اُهللا لرسوله، يعطي قريشا : َ ْ ْ ُ ََ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ْ
ــويرتكنــا، وس ُ َُ َ ََ ول اهللاِ ُْ ر مــن دمــائهم، فقــال رس ُيوفنا تقط َ َ َ ــ ُ ْ ــُ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ َُ ِفــإين أعطــي : ‘َ ْ ُِّ ِ َ

َرجــا ــًالِ ــألفهم، أف َ حــديثي عهــد بُكفــر، أت ُ َّ َْ َْ ُ ْ ََ َ ٍ ِ ٍ ِ ــاس الَِ ــذهب الن ُ ترضــون أن ي َ َ َّْ َ ْ ْ ََ َ ْ َ
؟ فواهللاِ ملا تنقألِبا َموال، وترجعون إىل رحالُكم برسول اهللاِ ََ َ َْ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َ َّلبون به خري ممـا ِ ِ ٌِ ْ َ ِ َ ُ ِ

ِينقلبون به ِ َ َُ َِ ُ فقالوا.ْ َ َبىل، يا رسول اهللاِ، قـد رضـينا، قـال: َ َ َ ََ ِ َ ُ َْ َ َفـإنُكم سـتجدون : ََ َُ َ َِّ َ ْ ِ
                                 

ُكتاببلفظه،  = َ ِالصيام ِ َ ُباب،ِّ ِكراهية َ َ ِ َ ِالقبلة َ َ ُ ْملن ْْ ِحركت َِ َ َّ ُالقبلة َ َ ُ ُشهوته ْْ َ َْ  .٨٠٨٣، ح٤/٢٣١،َ
 ٢٧٠٨،ح٢/٨٧٥، ـــ )فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار(وقد قال عنه  صاحب 

ــذري واحلــافظ يف رواه أبــو داود«: ــــ  ويف إســناده أبــو ).التلخــيص( وســكت عنــه هــو واملن
َالعنْبس، قال يف   .»مقبول: )التقريب(تركوه، وقال يف : )اهلدي(َ
 .»صحيح حسن«:   ــ٢٣٨٧ح، ٢/٦٥ يف صحيح سنن أيب داود ــ وقال عنه األلباين

 .٤/٧٣ املوافقات، )١(



 

 

ِأثرة شديدة، فاصربوا حتى تلقوا اهللاَ ورسوله، فـإين عـىل احلـوض ِْ ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ِّ ِ َ َّ ً َ ًِ َ ُ قـالوا.َ َ :
ُسنصرب َِ ْ َ(()١(. 

~ ~ ~ 
 

 أهم العوامل املؤثرة يف حتقيق املناط اخلاص :املسألة الثالثة
 –حتقيق املناط اخلاص من األمور التي يصعب ضبطها؛ ألنه يرتكـز 

.  عىل القدرات الفردية التي يتميز هبا املجتهد- للمجتهدàبعد توفيق اهللا 
حتقيـق املنـاط صـحة  يف الحـظ أهنـا تـؤثرالتـي ي  بعـض األمـورثمـةولكن 
العوامـل املـؤثرة يف حتقيـق املنـاط (، والتـي يمكـن التعبـري عنهـا بــ اخلاص
 :؛ وأهم هذه العوامل)اخلاص
v  أن يظهر لـه أن احلكـم الـذي قـال بـه غـري منـسجم مـع مقاصـد

الـرشيعة، ويف مقــدمتها حتقيــق املــصلحة الـرشعية، وإقامــة العــدل، ورفــع 
 .احلرج
v له ملحظ دقيق يف ذات الواقعة، بحيث يستدعي األمـر أن يظهر 

تأمل أدق يف : يل، وهذا امللحظ قد جيده من خاللَّإعادة النظر يف االجتهاد األو
الواقعة، أو من خالل النظر يف القرائن واملالبسات املحتفة هبا، أو مـن خـالل 

 يف سؤال أهل االختصاص؛ كأهل الطب يف الوقائع الطبية، وأهـل االقتـصاد
 .وهكذا... الوقائع االقتصادية، وأهل السياسة يف الوقائع السياسية

                                 
ِاخلمــس  بنحــوه، أبــواب أخرجــه البخــاري)١( ُ ُبــاب، ُ َكــان َمــا َ ُّالنَّبــي َ ِيعطــي  ‘  ِ ْ َاملؤلفــة ُ َ َّ ْقلــوهبم َُ ُ ُ ُ ُ 

ْوغــريهم ُْ َ َ َمــن َ ِاخلمــس ِ ُ ِونحــوه ُ ِ ْ ُكتاب؛ ومــسلم بلفظــه،٢٩٧٨ ح،٣/١١٤٨، ََ َ ُبــابَالزكــاة،  ِ َ 
ِإعطاء َ ْ ِاملؤلفة ِ َ َّ ْقلوهبم َُْ ُ ُ ُ َعىل ُ ِوتصرب ِمال ْسإلا َ ُّ َ ْمن ََ َقوي َ ِ ُإيامنه َ ُ َ  .١٠٥٩،ح ٢/٧٣٣، ِ



 

 

v  أن يظهر له ملحظ دقيق يف الشخص املعني بالواقعة، أو ظروفـه
تفـرس يف ذات الـشخص : املحيطة به، وهذا امللحـظ قـد جيـده مـن خـالل

واستكشاف ما يناسب نفسيته ويـصلح لـه، أو مـن خـالل النظـر يف حالـه 
 ... وزمانهوعاداته ومكانه
v ومن العوامل املؤثرة يف صحة حتقيق املناط اخلاص بشكل عـام :

اخلــربة التــي يكتــسبها املجتهــد مــن خــالل املامرســة املــستمرة لالجتهــاد، 
 .والسيام االجتهاد الذي يبنى عليه عمل؛ كالفتاوى واألحكام القضائية

v املجتهد من ملكة خاصـة تتمثـل به ُما حبي : ًومن العوامل أيضا
 .حنكته، وفراسته، ودقته، وبعد نظرهيف 

v فـإن مـن آكـد العوامـل املـؤثرة يف صـحة حتقيـق : وقبل ذلك كله
 هبـام عـىل املجتهـد؛ àاحلكمـة والفرقـان اللـذين يمـن اهللا : املناط اخلاص

هبام عنـدما قـال عـن مـا ينـشأ منـه ) هـ٧٩٠ت (وألمهيتهام اكتفى الشاطبي
 عن نتيجة التقوى املـذكورة يف ئهو يف احلقيقة ناش«: حتقيق املناط اخلاص

ــه  ــة. )١(}à: } T  S  R  Q   P  Oقول ــه باحلكم ــرب عن ــد يع  ،وق
à: }     ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µويشري إليها قولـه 
ÂÁ  À    ¿{)٣( » )٢(. 

~ ~ ~ 
                                 

 .   من سورة األنفال) ٢٩( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة البقرة) ٢٦٩( من اآلية رقم )٢(
 .  ٤/٧٠ املوافقات، )٣(



 

 

 حتقيق املناط اخلاص يف العمل بداللة اللفظأمثلة ألثر  :سألة الرابعةامل
يف كون الفتـوى بقبـول توبـة  ù ما ورد عن ابن عباس: املثال األول

 : القاتل ختتلف باختالف حال املستفتي
َّبن عبا فقد جاء عن َأن رجال سأله((: ù  ٍٍاسَ َ ٌألقاتل املؤمن توبـة؟ : ً َِ ِ ِ ِ ِْ َ

ٌألقاتل املـؤمن توبـة؟ فقـال: وسأله آخر. ال: فقال َِ ِ ِ ِ ِْ َقلـت : فقيـل لـه. نعـم: َ
َال توبة لك، ولذلك: لذلك ٌلك توبة؟ قال: َ َجـاءين ذلـك ومل يكـن قتـل، : َ ْ
َال توبة لك؛ لكـي ال يقتـل: فقلت ُوجـاءين هـذا وقـد قتـل، فقلـت. ََ  َلـك: َ

ُتوبة؛ لكي ال يلقي بيده إىل التهلَكة ٌِ ُ(()١(. 
فيلحظ أن الواقعة واحدة، ومع ذلك فقد أصدر فيها احلـرب عبـد اهللا 

مما دفع أصحابه إىل االستفهام عن سبب هذا !  رأيني خمتلفنيù بن عباس
 !التفاوت بني الرأيني

االختالف يف املناط اخلاص لكل سائل، ممـا فكان اجلواب يتمثل يف 
 وفطنتـه ومـا حبـاه اهللا مـن حكمـة وفهـم ù يدل عىل دقة نظر ابن عبـاس

أن أحـدمها يريـد اإلقـدام عـىل : وتوفيق؛ إذ ظهر لـه مـن مالمـح الـسائلني
منــاط جريمـة القتــل، بيــنام اآلخـر قــد قتــل ونـدم عــىل فعلــه؛ ممـا يعنــي أن 

النصوص التي تثبت قبـول توبـة القاتـل الثـاين ال تتحقـق يف األول؛ ألهنـا 
ــصوص التخويــف  ــه أن يعمــل بن ــل، فناســب يف حق ــشجعه عــىل القت ست

 à :}  f   e  d  cقولـه : والرتهيب، والتـي مـن بينهـا

                                 
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأسبق خترجيه ص) ١(



 

 

  q     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g
 r{)١(. 

َوالعكس بالعكس بالنسبة للنادم؛ فقد قتل  وانتهى، وندم عىل فعله، َ
ويبحث عن الطريق التي ترجعه إىل ربه؛ فـصار منـاط النـصوص املتعلقـة 
ــذه  ــه بموجــب ه ــى ل ــم ناســبه أن يفت ــه، ومــن ث ــا في ــة القاتــل متحقق ِبتوب َ ً ِّ

 .-)٢( ومن بني هذه النصوص حديث قاتل املائة املشهور–النصوص 
َّ عـىل جمموعـة مـن الـرساق t  بـن اخلطـابحكم عمر: املثال الثاين

بالقطع، ثم استدراكه عىل نفسه بعـد أن تنبـه إىل ملحـظ دقيـق جيعـل هـذه 
 : الواقعة ختالف احلكم العام

َعن حييى بن عبـد الـرمحفقد جاء  ْ َ َ ََّ ِْ ْ ْ َ ٍن بـن حاطـبِْ ِ َ ِْ َ، قـال)٣(ِ َأصـاب ((: َ َ َ
َغلـامن حلاطـب بـن أيب بلتعـة بالعاليـة ناقـة لرجل مـن مزينـة ً َ ْ َ ْ ٌ َْ ْ ْ ُـ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َِ ِ َِ َ فانتحروهــا ،ِ ُ َ َ ْ َ

َواعرتفوا هب َِ ُ َ ْ َفأرسل إليه عمـ، اَ َ ُْ ِ ْ َ َ َِ ُر فـذكر ذلـك لـهَ َ َ َ ََ ِ َ َوقـال، َُ َ ُهـؤ: َ دك قـد الَ ْء أعب َُ َ ُـ ْ َ ِ
وا ــرسق ُ َ وا هبــا،َ ــة واعرتف ل مــن مزين ــة رج َ وانتحــروا ناق َ ُ َ ُِ ــ ُ َ َ ََ َْ ََ ْ ْ ــ ُ َ َِ ٍ َ َ ــن .ْ ــأمر كثــري ب َ ف ْ َ ِ َ َ َ َ َ

                                 
 . من سورة النساء)٩٣( اآلية رقم )١(
ُصحيح مـسلم، كتـاب التوبـة، بـاب قبـول توبـة القاتـل وإن كثـر قتلـه، : انظر) ٢( َ َ ْ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ، ح ٤/٢١١٨ِ

٢٧٦٦. 
. ْ بن أيب بلتعة، أبو حممد املدين، تـابعي مـن رواة احلـديث  هو حييى بن عبد الرمحن بن حاطب)٣(

 .هـ١٠٤مات سنة 
؛ تقريـــب ٣/٤٦١؛ هتـــذيب التهـــذيب، ٤٩٤٦، رقـــم٢٤/١٢٧هتـــذيب الكـــامل، : انظـــر

 .٥٩٣التهذيب، ص 



 

 

ِالصلت ْ ْ أن يقطع أيدهيم)١(َّ َُ ِ ْ َ ََ ََ ْ َم أرسل بعدما ذهب فـدعاه وقـالُث، ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْ ْلـو: ََّ ِّ أين الَ َ
ُأظن أنُكم جتيعوهنم حتى إن أحدهم أتـى مـا حـرم اُهللا عـز وجـل لقطعـت  َّ َْ َ َ َ َ َ ُ َُّ َ َ َّ َّ َُ َّ َ ْ ْ َ َْ َ َّ ََّ َ َ َُ ِ ُ ِ ُ

ْأيدهيم َُ ِ ْ ْولكن واهللاِ لئن تركتهم ، َ َُ ْ َ ْ َُ َْ ِ َِ ُغرمنك فيهم غرامة تُألَ ً َ َ ْ َ َِّ َ َِ ِ َوجعك، فقالَّ َ َ َ ُ ْكم : ِ َ
ِّثمنها؟ للمزين ِ َ ُ َْ َِ َ َقال، ُ ٍكنت أمنعها من أربعامئة: َ ِ َِ ُِ َ ْ َ ُْ َْ ََ َقال، ُْ ٍفأعطه ثامنامئة: َ َِ ِ َ َ َ َْ ْ َ(()٢(. 

ففي هذا األثر يلحظ أن ترصف الغلامن داخل يف عمـوم النـصوص 
ــه  ــا قول ــسارق؛ ومنه ــي توجــب احلــد عــىل ال / à :}  0الت

   5  4  3  2   1<    ;  :  98   7  6         {)٣( ،
والسيام أن الرسقة ثابتة يف حقهم باإلقرار، وهو من أقوى أدلـة اإلثبـات؛ 

 أن يقيم عليهم احلد، لكن عند التأمـل يف الواقعـة يلحـظ t هلذا كاد عمر
 :أمرين

                                 
، ووهـم مـن تـابعي مـن رواة احلـديث.  الكنـدي املـدينبن الصلت بن معد يكـرب  كثري: هو)١(

 واله القــضاء يف أصـله مـن الـيمن، وملـا ويل عـثامن، ‘ ولـد يف عهـد النبـي .جعلـه صـحابيا
 .هـ٧٠تويف حدود سنة . املدينة
، ٤٥٩، ص؛ تقريب التهذيب٣/٤٦١؛ هتذيب التهذيب، ٢٤/١٢٧هتذيب الكامل، : انظر
 .   ٥/٢١٩؛ األعالم، ٥٦١٥رقم

؛ ٢/٧٤٨، واحلراسـة الـضواري يف القـضاء، األقـضية  كتـابً خمتـرصا، أخرجه اإلمام مالك)٢(
ُكتاب؛ والبيهقي بلفظه، ١٨٩٧٧، ح١٠/٢٣٨ بمعناه، عبدالرزاقو َ ِالرسقة ِ َ ِ ُبـاب، َّ َجـاء َمـا َ َ 
ِتضعيف ِيف ِ ْ َالغرام َ َ َ ؛ والبغـوي يف رشح الـسنة ٣٢٤، /١١،املحـىل ؛ وابن حزم يف٨/٢٧٨، ِةْ

 .٢٥٩٩،  ح١٠/٣١٦ًخمترصا، 
ـــ  ـــ٨/٢٧٩وقــد قــال عنــه ابــن الــرتكامين يف اجلــوهر النقــي ـ ــى بــن ... «:  ـ ــضا فــإن حيي ًوأي

 .»...، وال سمع منهعبدالرمحن مل يلَق عمر
 .   سورة املائدةمن ) ٣٨( اآلية رقم )٣(



 

 

لم من حـال الـسيد مـع غلامنـه أنـه كـان  يعt عمر أن: ألمر األولا
 .ّجيوعهم، وال يعطيهم ما يسد حاجتهم من الطعام

 أهنم عندما رسقوا الناقة نحروها، وهذا يعنـي أن دافـع :األمر الثاين
 .الرسقة هو األكل

 أن الدافع للرسقة هو t ومن خالل هذين األمرين تأكد لدى عمر
، )١(املتكرر وقوعه بالنسبة للغلامن، وهذه شبهة تدرأ هبا احلدودُّسد اجلوع 

                                 
:  ودرء احلدود بالشبهات مما انعقد عليه اإلمجاع، كام ورد الترصيح به يف عدة أحاديـث؛ منهـا)١(

 أخرجـه الرتمـذي. » ما استطعتمادرؤوا احلدود عن املسلمني «: مرفوعا~ حديث عائشة
؛ والبيهقـي بلفظـه، ١٤٢٤، ح ٣/٩٤بلفظه، كتاب احلدود، بـاب مـا جـاء يف درء احلـدود، 

؛ والدارقطني بلفظه، كتـاب ٨/٢٣٨كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات، 
؛ واخلطيــب ٤/٣٨٤م بلفظــه، كتــاب احلــدود، ؛ واحلــاك٣/٨٤احلــدود والــديات وغــريه، 

 .٢٨٥٦، ح ٥/٣٣١بلفظه، يف تاريخ بغداد، 
ً ال نعرفه مرفوعا إال من حديث حممد بـن حديث عائشة«:  عقب احلديثوقد قال الرتمذي

ورواه . ‘ عـن النبـي  عـن عائـشة عـن عـروةّ عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهريربيعة
 .ورواية وكيع أصح. فعه عن يزيد ابن زياد نحوه، ومل يروكيع

ويزيـد بـن .  أهنـم قـالوا مثـل ذلـك‘ وقد روي نحو هذا عن غري واحد من أصحاب النبي
 .»ويزيد بن أيب زياد الكويف أثبت من هذا وأقدم. زياد الدمشقي ضعيف يف احلديث

ورواه رشدين بن سعد عن عقيـل ... «:  نحو هذا الكالم، وزاد عليه وجاء يف سنن البيهقي
 .»ضعيف: ورشدين . ً مرفوعاعن الزهري

 .»ّهذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«: وجاء يف املستدرك
ّبه الذهبي يف الـتلخيص ــ ّوقد تعق يزيـد بـن زيـاد  : قـال النـسائي: قلت «:  ــ فقال ٤/٣٨٤ّ

 .»ّشامي مرتوك
 =؛ املغنــي، ٦٣٩، فقــرة١٣٢اإلمجــاع البــن املنــذر، ص: لــكوانظــر يف حكايــة اإلمجــاع عــىل ذ



 

 

 . بل تستحق أن يعاقب املتسبب فيها بمضاعفة الغرامة
 يــد الــسارق عــام t  بــن اخلطــابعمــرعــدم قطــع : املثــال الثالــث

 :املجاعة
 حلــد الــرسقة عــام t مــا قيــل يف املثــال الثــاين يقــال يف إيقــاف عمــر

املتمثـل يف (؛ إذ الواقع الذي طـرأ لعمـوم النـاس يف ذلـك العـام )١(املجاعة
 إليه يف تقرير احلكم الرشعي املطابق له؛ إذ مظنة تيوجب أن يلتف) اجلوع

وهـذا مـن . إىل املال املرسوق لسد الرمق تعد شبهة تدرأ هبا احلدوداحلاجة 
 .حتقيق املناط، واإلدراك الدقيق للمحل الذي تعلق به احلكم الرشعي

 : األفقه عىل األقرأ يف اإلمامةتقديم اإلمام مالك: املثال الرابع
 :‘حيـث قـال النبـي فقد ورد يف احلديث الـرصيح تقـديم األقـرأ؛ 

ْيؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب اهللاِ، فـإن كـانوا يف القـراءة سـواء، فـأعلمهم (( ُ ً َ َ َ ْ َ َ ُُّ َ ْ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ِ ِ ُ َ
ِبالسنة، فإن كانوا يف السنة سـواء، فأقـدمهم هجـرة، فـإن كـانوا يف اهلجـرة  ِ ِ َِ َ ْ ُ ً َ ُّ ُّْ ْ ُ َْ ِ ُِ ً َ َُ َْ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ َّ َّ ِ

ْسواء، فأقدمهم  ُ ً َُ ََ ْ ًسلامََ ْ ِ(()٢(. 
: أنه قدم األفقه؛ حيث قـال) هـ١٧٩ت (لكن ورد عن اإلمام مالك

                                 
= ١٢/٣٤٤ . 

نصب الرايـة، : ًات الصلة انظر أيضا وللتوسع يف ختريج احلديث ومعرفة شواهده واآلثار ذ
، ٨/٢٥، ٢٣١٦، ح٧/٣٤٣؛ إرواء الغليـــل، ٤/٥٦؛ تلخـــيص احلبـــري، ٣٣٣، ٣/٣٠٩
 .٢٣٥٥ح

 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأسبق ختريج األثر، ص) ١(
ُ كتاب أخرجه مسلم بلفظه،)٢( َ ِاملساجد ِ ِ َ ِومواضع َْ ِ َ َالصالة ََ َ ُ باب،َّ ْمن َ َأحقُّ َ ِمامةإلِبا َ َ  ، ح١/٤٦٥، َ

 .tمن حديث أيب مسعود األنصاري . ٦٧٣



 

 

وللـسن :  قـال،أوالهم باإلمامة أفضلهم يف أنفسهم إذا كان هـو أفقههـم«
 قد يقرأ مـن ال، أي مـن ال يكـون فيـه :قال  فأكثرهم قرآنا؟:حق، فقيل له

 .)١(»خري
فـإن األقـرأ «: ومن التوجيهات التي وردت يف بعض كتـب املالكيـة

نــاس  كــان هــو األفقــه رضورة، وذلــك بخــالف مــا عليــه المــن الــصحابة
 .)٢(»اليوم

وهذا يعني أن حتقيق املناط قد أثر يف داللة اللفظ؛ إذ إن واقع الناس 
 عليـه y قد تغري، مما يعني تغري مناط احلكم؛ فاحلال الذي كـان الـصحابة

عـرص ًهو أن كل من يكون متقنا للقـراءة يكـون فقيهـا، بخـالف احلـال يف 
ــتعلم القــراءة وإن مل يــصحبها تفقــه يف اإلمــام مالــك ــة ب ، إذ كثــرت العناي

الدين، مما قد يرتتب عليه اإلخالل بأحكام اإلمام، التي متثل املقصود مـن 
 . اإلمامة، واهللا أعلم
 يف شأن بقـاء املعتـدة يف بيـت ما يفتي به علامء احلنفية: املثال اخلامس

 :خصوص الوقائعزوجها مدة العدة؛ بأن القول خيتلف بالنظر إىل 
قوله : فقد دلت النصوص عىل أن املرأة تعتد يف بيت زوجها؛ منها

à :}   ,  +  *)   (  '  &  %  $  # " !
  8  7  6  5  4    3   2  1  0  /  .-

                                 
 .  ١/١٧٨ املدونة، )١(
 .  ١/١٥٤ بداية املجتهد، )٢(
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ولكن قد تكون يف بعض الوقائع واألشخاص خصوصية حتتاج إىل 
نظر خاص، خترجها عن داللة هذا احلديث؛ لعدم حتقق مناطه، وقد عقـد 

ئفـة مـن ًمطلبا مستقال، بـني فيـه رأي طا) هـ١٢٥١ت(لذلك ابن عابدين 
احلق أن عىل املفتي : مطلب«:  يف شأن مكان العدة؛ حيث قالعلامء احلنفية

 : أن ينظر يف خصوص الوقائع
واحلق أن عىل املفتي أن ينظر يف خصوص الوقائع،  : )الفتح(قال يف 

إن مل خترج أفتاها باحلل، فإن علم يف واقعة عجز هذه املختلعة عن املعيشة 
 .)٢(»)الرشنباللية( و)النهر( هـ وأقره يف .وإن علم قدرهتا أفتاها باحلرمة ا

 
~ ~ ~ 

 

                                 
 .   من سورة الطالق) ٢(وجزء من اآلية رقم ) ١( اآلية رقم )١(
 .٤/٣٤٤: فتح القدير: ؛ وانظر٥/٢٢٣ رد املحتار، )٢(



 

 






من املوضوعات املهمة املؤثرة يف احلكم الـرشعي، ) مراعاة املآالت(

ــه خــري ــه يف كون ــالواقع وتكمــن أمهيت ــة ب ــرشع الفائق ــة ال ــل عــىل عناي  دلي
ًاملستقبيل؛ إذ ينبغي أن يكون حكم الواقعة مراعى فيه ما سيرتتب عليه من 

 . مصالح أو مفاسد متوقعة يف املستقبل
وهذا املوضوع له تشعبات كثرية؛ أهم ما يعنينا منها يف هذا البحـث 

 :أربعة أمور، كل واحد منها جعل يف مسألة مستقلة
املراد من مراعاة املآل والفرق بينه وبني حتقيـق املنـاط : لة األوىلاملسأ
 .اخلاص

 .ً إثبات كون مراعاة املآالت مقصدا رشعيا: املسألة الثانية
 .ضوابط مراعاة املآالت: املسألة الثالثة
  يف العمـل بداللـة اللفـظمراعـاة املـآالتأمثلة ألثـر  :املسألة الرابعة

 .الرشعي
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  والفــرق بينــه وبــني حتقيــق املنــاط،ن مراعــاة املــآلـاملــراد مــ :لة األوىلاملــسأ
 :اخلاص

 :املعنى اللغوي ملراعاة املآل: أوال
 كام -، وهي »رعي«مصدر راعى، واملادة األصلية :  يف اللغةاملراعاة

ْأص«: -) هـ٣٩٥ت (قال ابن فارس َأحدمها املراقبة واحلفظ، وا: ِنالَ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ُِْ َ َ ُ ُ ُخر آلَ َ
ُالرجوع ُ ُّ. 
ُل رعيت اليشء، رقبتهَّألوَفا ْ ُْ َ َُ َ َْ َّ ُ َ ورعيته، إذا ؛َ ِ ُ ْ َُ َ ُحظتهالَ ََ ْ... 
ُصل األَو ُخراآلْ َارعوى عن القبيح، إذا رجع: َ َ ََ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ«)١(. 

ــا مــنهام يف هــذا الب ــذي يعنين ــه مــا جــاء يف وال حــث هــو األول، ومن
ُراعيت ا«): املصباح املنري( َْ ِمر نظرت يف عاقبتهألَ ِ َِ َ ُِ ْ َ َْ ُ وراعيته ،َ ْ َُ َ ُحظتهالَ َُ ْ«)٢(. 

ًراعـاه مراعـاة ورعـاء«): املعجـم الوسـيط(ًومنه أيـضا مـا جـاء يف  َ َُ: 
َ يقال راعى ا،هَ وراقبُهَظَالح َ َمر راقـب مـصريه ونظـر يف عواقبـه وحألُ َ ه َظـِفَِ
َوأبق ِى عليهَ ْ َ َ«)٣(. 

هو املالحظـة للـيشء، ومراقبـة : وعىل هذا فاملعنى اللغوي للمراعاة
 .مصريه، والنظر يف عواقبه
، واملـادة األصـلية )َآل(فهو مـصدر ميمـي للفعـل : أما املآل يف اللغة

َأول«هي َ ُابتـداء : ِنالْصـَأ«: -) هــ٣٩٥ت ( كام قال ابـن فـارس-، وهي »َ َ ِ ْ
                                 

 .٤٠٩، ص»رعي «املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .٢٥٢ ، ص»رعى «، مادةح املنري املصبا)٢(
 .١/٣٥٦، »رعى «، مادة املعجم الوسيط)٣(



 

 

ِمرألا ُ وانتهاؤه،ْ َ َُ ِ ْ«)١(. 
ــه مــا جــاء يف  ــا مــنهام يف هــذا البحــث هــو الثــاين، ومن ــذي يعنين وال

ْآل اليشء يئول أو«): املصباح املنري( ََ ُ َُ َُّ َ ومآًالْ َ رجعً:الَ َ ٍيـال وزان كتـاب ِإلَ وا.َ َ ِ ُ َُ ِ َ
ُاسم منه ْ ِ ٌ َ وقد اسـتعمل يف املعـاين فقيـل،ْ َ َ ْ َ َِ ِِ َ ْ َِ ُ ُمـر إىل كـذا واملوئـل املرجـع ألَ آل اْ ْ َِ ْ ُ َْْ ُ َْ َِ َ َ

ًوزنا ومعنى ْ َ ََ ً ْ«)٢(. 
 .هو ما ينتهي اليشء ويرجع إليه: وعىل هذا فاملعنى اللغوي للمآل

 :املعنى االصطالحي ملراعاة املآل: ًثانيا
 اإلمـام  مـن املتقـدمنيمن أشهر من اعتنى باحلديث عن مراعاة املآل

لكن مل يتم الوقوف له وال لغريه من املتقدمني عـىل ) هـ٧٩٠ت (الشاطبي
ل، وما تم الوقوف عليه من تعريفات بعض تعريف اصطالحي ملراعاة املآ

 مـن املعارصين ال يظهر للباحث أنه حيقق الغرض يف توضيح مراد العلـامء
مراعاة املآل، كام أن املقام ال يتسع لعرض هذه التعريفات ومناقشتها؛ هلذا 

 :  من مراعاة املآل يف االجتهاد بأن يقالُمن املناسب أن جيتهد يف بيان املراد
هو نظر املجتهد يف العواقـب التـي يغلـب عـىل الظـن حـصوهلا عنـد 
تطبيق احلكم الرشعي، واإلفادة من ذلك يف تصوير أبعاد الواقعة واختيـار 
احلكم املطابق هلا، أو توجيهه، بحيث حيقق املقصد من ترشيعه عىل أكمـل 

 .الوجوه

                                 
 .٩٨، ص»أول «املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .١/٣٢، »َآل «، مادةاملعجم الوسيط: ؛ وانظر٣٨، ص»َآل «، مادة املصباح املنري)٢(



 

 

ه حكـم رشعـي، لكـن عنـد النظـر يف التطبيـق فاملجتهد قد يصدر من
َيكتشف بعض النتائج التي لو علم هبا قبل إصدار احلكم لكان له اجتهـاد  ِ َ

فهنا يستفيد من هذا النظر يف توجيه احلكم قدر االسـتطاعة، بحيـث . آخر
كام لو اختـار إنكـار منكـر مـا . حيقق املقصد من ترشيعه عىل أكمل الوجوه

ظ أنه ترتب عليه منكر أكرب، فلـه أن يعـدل عنهـا إىل بطريقة معينة، ثم الح
طريقة أخرى، أو يرتك إنكار هذا املنكر بالكلية مـن بـاب ارتكـاب أخـف 

 .املفسدتني
لو كانت هـذه النتيجـة غالبـة عـىل ظنـه ابتـداء، فينبغـي : وقبل ذلك

 .اإلفادة من ذلك يف اختيار احلكم الرشعي املطابق هلذه احلال ابتداء
 :فرق بني حتقيق املناط اخلاص، ومراعاة املآلال: ًثالثا

 أهنام يدخالن يف :مما يشرتكان فيهحتقيق املناط اخلاص ومراعاة املآل 
 .حتقيق املناط بمعناه العام، الذي هو أحد مقدمتي االستدالل

 أن حتقيق املناط اخلاص يرتكز عىل النظر يف :ومن أهم الفروق بينهام
أمـا . ا من إضافات وتوابع يف الوقت احلايلالواقعة لتصورها وما يتصل هب

مراعاة املآل فرتتكز عىل النظر يف النتائج، واآلثار املتوقعـة يف املـستقبل، أو 
استدراك ما يمكن اسـتدراكه إذا ظهـرت بعـض النتـائج أو مقـدماهتا عـىل 

 .خالف ما كان متوقعا، واهللا أعلم
 

~ ~ ~ 
 



 

 

 :ً آالت مقصدا رشعياإثبات كون مراعاة امل: املسألة الثانية
ً من أشهر مـن اعتنـى بإثبـات كـون مراعـاة املـآالت مقـصدا رشعيـا 

؛ فقـد عقـد لـذلك مـسألة مـستقلة صـدرها )هــ٧٩٠ت (اإلمام الشاطبي
لنظر ا«: ًمقصود رشعا، وبيان فائدته؛ فقالبالترصيح بأن النظر يف املآالت 

 ؛ كانت األفعال موافقـة أو خمالفـة؛يف مآالت األفعال معترب مقصود رشعا
 وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعـل مـن األفعـال الـصادرة عـن املكلفـني

 مـرشوعا ؛ا يؤول إليه ذلك الفعل ميفباإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره 
ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ، ولكن له مآل عىل خالف ما قـصد 
فيه، وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع بـه، ولكـن 

 :له مآل عىل خالف ذلك
فــإذا أطلــق القــول يف األول باملــرشوعية، فــربام أدى اســتجالب  •

هذا مانعـا  ساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكوناملصلحة فيه إىل مفسدة ت
  .من إطالق القول باملرشوعية

ــاين بعــدم  • ــام أدى املــوكــذلك إذا أطلــق القــول يف الث رشوعية رب
استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم 

 .املرشوعية
ود  حممــ،وهـو جمــال للمجتهــد صـعب املــورد، إال أنــه عـذب املــذاق

 .)١(»، جار عىل مقاصد الرشيعة )١(ِّبِالغ

                                 
ِّ الغب)١(  .  ٤٧٧، ص»غبب«املصباح املنري، مادة : انظر. العاقبة: ِ



 

 

 مـن األمـور الثابتـة بالكتـاب ً كون مراعـاة املـآالت مقـصدا رشعيـاو
 :والسنة واإلمجاع واملعقول

ٍجاء يف القرآن الكريم عدة نواه أو أوامر بني احلكـم فيهـا عـىل : أوال
يـث لـو مل النظر يف املـآالت والنتـائج التـي يتوقعهـا العبـاد يف املـستقبل، بح
ومن هذه . يغلب عىل الظن حتققها يف املستقبل؛ لكان احلكم بشكل خمتلف

 : اآليات
|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   {: àقوله  .١
¨     §{)٢(. 

 .àِّ؛ ملا يؤول إليه ذلك من سب اهللا فالنهي عن سب آهلة الكفار

à: }   k  j            i  h  g  f  e  d   cوقوله  .٢
s  r       q  p  o  n  m     l{)٣(. 

فإحداث خرق يف السفينة فيه إرضار هبا، لكن يرتتـب عـىل ذلـك يف 
املآل مصلحة أرجح، وهي عدم أخـذ امللـك لـسفينتهم، وقـد بنـى اخلـرض 

 . ترصفه عىل هذا املآل

à :}   p  o   n  m  l  k  j  i  hوقولـــــــــــه  .٣
q{)٤(. 

                                 
 .  ٤/١٤٠افقات،  املو)١( =
 .   من سورة األنعام) ١٠٨( من اآلية رقم )٢(
 .   من سورة الكهف) ٧٩( اآلية رقم )٣(
 .  من سورة اإلرساء) ١١٠( من اآلية رقم )٤(



 

 

 قــول الطــربي: فمـام جــاء يف بيــان املــآل الــذي روعـي يف هــذه اآليــة
 ّ فيام ذكر سـمعوا النبـي ألن املرشكني؛‘وإنام قيل ذلك له «): هـ٣١٠ت(
يا ربنا اهللا، ويا ربنا الرمحن، فظنوا أنه يدعو إهلني، فـأنزل اهللا :  يدعو ربه‘

 .)١(»ّ احتجاجا لنبيه عليهم،ّعىل نبيه عليه الصالة والسالم هذه اآلية

~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ¨  {: àوقوله  .٤
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º{)٢(. 
 .ا يرتتب عليه من نتائج مستقبلية تسوء السائلفالنهي عن السؤال مل
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 Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿{)٣(. 
فالنهي عن األخذ منهن قائم إال إذا نتج عن ذلك مـستقبال تفويـت 

 . آكد منهوما ه
 عدة تكاليف، بنـي احلكـم فيهـا -ً أيضا-السنة النبوية جاء يف : ثانيا

عىل النظر يف املآالت والنتائج املتوقعة يف املستقبل، ولوال هذه النتائج لكان 
 :احلكم بطريقة أخرى؛ ومن هذه األحاديث

                                 
 .  ١٧/٥٨١، ، املشهور بتفسري الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن )١(
 .  من سورة املائدة) ١٠١( اآلية رقم )٢(
 .  من سورة البقرة) ٢٢٩( من اآلية رقم )٣(



 

 

ِ عائـما ثبت عن .١ َشةَ ْ، قالـت~ َ َ ول اهللاِ : َ ُقـال رس َ ُـَ ْلـو(: (‘َ َّ أن الَ َ
ِقومك حديثو عهد برشك، هلدمت الَكعبة، فألزقتها با َِ َ ْ ْ َ ُْ َْ ْ َ َ ْ ُ ََ ُ ََ ْ ََ َ ٍ ِ ٍ ِ َرض، وجعلت هلا ألِْ َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ

ِبابني ْ َ َبابا رشقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من : َ َ ْ َ  ً َ َ  ً َِ ِ ِ ٍِ َُ ْْ ََ َّ ُ ِ ِ ْ ًاحلجر، فإن قريشا َ ْ َْ ُ َّ َ ِْ ِ ِ
َاقترصهتا حيث بنت الَكعبة ْ ُ َْ ْ َ ْ َِ َ َ َْ َ َ(()١(. 

 عن الطريقة التـي ينبغـي أن تكـون هيئـة الكعبـة ‘فقد عدل النبي 
 هلا هيبة عليها؛ ملا يرتتب عليها من مفاسد راجحة يف املستقبل؛ ألن الكعبة

عظيمة عند الناس، والشأن يف هذه اهليبة أهنا حممودة يف األصل، ولكن لو 
ــامن  ــون باملحــسوس مــن ضــعفاء اإلي ــل ذلــك املتعلق ــد ال يتقب هــدمت ق

 .بالغيب، كام قد تضعف هيبتها عند من يقابلهم من املؤمنني
ِ عن جابما ثبت .٢ َ ْ ِر بن عبد اهللاَِ ْ َْ ِ ِ ùقال َ َأتى رجل رسول اهللاِ ((: َ ٌُ َ َُ َ َ‘ 

ِباجلعرانة منرصفه من حنني، ويف ثوب ب ِِ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ ِْ ٍ ْ َ ُ ََ ِْ َِ َ ول اهللاِ الِ ُل فضة، ورس ُـٌ َ َ َّ ِ ُيقـبض  ‘ٍ ِ ْ َ
َمنها، يعطي الناس، فقال َ َ َ ْ ُ ََّ ِْ َيا حم: ِ ُ َمد، اعـدل، قـالَ َ ْ ِ ْ ُ ْويلـك ومـن يعـدل إذا مل : َّ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ََ َ

ُأكن أعدل؟ لقد خبت وخرست إن مل أكن أعدل َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ ُْ ُْ ِ ْ َ َ فقال عمـ.ْ ُ َ َ ُر بـن اَ ْ ِخلطـابُ َّ َْ 
t : َِدعني، يا رسول اهللا ُ َ َ َِ َفأقتل هـذا املنـافق، فقـالْ َ َ ُْ َ َ ْ ََ َِ َ ُ َمعـاذ اهللاِ، أن يتحـدث : َ ْ ََّ ََ َ ََ َ

رآن،  ل أصــحايب، إن هــذا وأصــحابه يقــرءون الق َالنــاس أين أقت ــ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ ََ ِ ِ ــ ُ ِّ اوز الَّ ُ جي ــ ُِ َ
ِحناجرهم، يمرقون منه كام يمرق السهم من الرمية ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ ََّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ ْ َُ َ َُ ْ َُ ِ(()٢(. 

ــي  ــافقني‘فقــد عــدل النب ــل املن ــدهم  عــن قت ــرغم مــن كي  عــىل ال

                                 
ُ كتاب أخرجه مسلم بلفظه،)١( َ ِّاحلج ِ َ ُ باب،ْ ِنقض َ ْ ِالكعبة َ َ ْ َ َوبنَائها ْ َِ  .١٣٣٣،  ح٢/٩٦٩، ِ
ُ كتاب أخرجه مسلم بلفظه،)٢( َ ُ بابالزكاة، ِ ِذكر َ ْ َاخلو ِ َ ِارجْ ْوصفاهتم ِ ِ ِ َ ِ  . ١٠٦٣، ح٢/٧٤٠، َ



 

 

لك مـن مفاسـد ؛ ملا يرتتب عىل ذلإلسالم، ورضرهم املتأكد عىل املسلمني
راجحة تتمثل يف استغالل أعداء اإلسالم ذلك لتـشويه سـمعة املـسلمني، 
وأهنم يأخذون بمجرد التهمة، مما يعني أن كل من يسلم فهو عرضة لنفس 

 ...املصري إذا صدرت منه أدنى هتمة
ٍعن أنسوما ثبت  .٣ ََ ْ َ، أن أعرابيا بال يف املسجد، فقام t الك بن مَ ْ ََ َ َْ َ َِّ ِ ِ َ  ِ ْ َ َ

ُإليه بعض القوم، فقال رسول اهللاِ  َ َ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ ُْ ِ َدعوه و((: ‘ِ ُ ُ تزرموهالَُ ُ ِ ْ َ قال.ُ َفلـام فـرغ : َ َ َ ََ َّ
ِدعا بدلو من ماء فصبه عليه ِْ ُ َّ َ ْ ََ َ َْ ٍَ َ ٍ َ ِ(()١(. 

فالبول يف املسجد منكر جيب منعه، ولكن هذا األعـرايب قـد رشع يف 
نكر جهـال منـه، ولـو تـم اإلنكـار عليـه يف احلـال لرتتـب عـىل ذلـك هذا امل

مفاسد أعظم، تتمثـل يف اتـساع دائـرة التنجـيس لتـشمل أمـاكن أخـرى يف 
ًاملــسجد وشــيئا مــن جــسد األعــرايب ومالبــسه، باإلضــافة إىل أن اإلنكــار 
ًوالتــوبيخ يف احلــال ســيكون عــديم اجلــدوى، ويفــوت عــىل املنكــر طريقــا  ِ

 .ب األعرايب وإصالح حاله بصورة أمثلللوصول إىل قل
ِّأمما ثبت عن  .٤ ِ كلثوم بنتُ ْ ِ ٍ ُ ْ ٍ عقبة بـن أيب معـيطُ ْ َ ْ َُ ِ َِ َ ْ َوكانـت مـن - ~ ُ َِ ْ َ َ

ِاملهاجرات  َ ِ َ ِول، الُاألُْ َّيت بايعن النبي الَ ِ َّ َ ْ َ َ َ أهن- ‘ِ َّ َا سمعت رسول اهللاِ َ ُ َ َْ َ َوهو  ‘ِ َُ
ول ُيق ُـ ول خــريا وينمــي ((: َ صلح بــني النــاس، ويق ِلــيس الَكــذاب الــذي ي ِْ ََّ َ َ َ َ ُ ْ ــ ُ ُ َ ًْ ْ َْ ُ ــ ُ َّ َّ ْ َِ َ ِ
ًخريا ْ ٍقال ابن شهاب. ))َ َ ُ ِْ َ ٌومل أسمع يرخص يف يشء مما يقول الناس كذب : َ ُ َ ُ ُ ْ َِ َِ َّ َُ ُ ََّ ٍ ْ ِ َّ َ َ ْ َ ْ

                                 
ِكتــاب األدب بنحوه، أخرجــه البخــاري)١( َ َُ َ ِبــاب الرفــق يف األمــر كلــه، ِ ِّ ُْ ِ ْ َِّ ِ ِ ُ ؛ ٥٦٧٩، ح٥/٢٢٤٢، َ

ِكتابومسلم بلفظه، َ ِالطهارة ِ َ َ ُباب، َّ ِوجوب َ ُ ِغسل ُ ْ ِالبول ُ ْ َ ِوغريه ْ ِ ْ َ َمن َ ِالنَّجاسـات ِ َ َإذا َ ْحـصلت ِ َ َ َ 
ِاملسجد، ِيف ِ ْ َّوأن َْ َ َرضألا َ ُتطهر ْ ُ ْ ِباملاء، َ َْ ْمن ِ ِغري ِ ْ ٍحاجة َ َ َإىل َ َحفرها ِ ِ ْ  .٢٨٤، ح١/٢٣٦، َ



 

 

َ يف ثــالِإ َاحلــرب، وا: ٍثالِ ُ ْ َ َح بــني النــاس، والْصــإلْ َ ُِ َّ َ ل امرأتــه ْ ُحــديث الرج ــ ُ ََ َ َ ْ َِّ ُ ِ
َوحديث املرأة زوجها َ ْ َ ََ ِ َِ ْ َْ ُ)١(. 

فــإن الكــذب مــن املحرمــات التــي ال يــسوغ أن تــصدر مــن املــؤمن 
 استثنى مـن ذلـك حـاالت خاصـة، تكـون النتـائج ‘بحال، ولكن النبي 

املرتتبة عليه آكد من املفاسد، ويف هـذا داللـة عـىل تـأثري املـآالت يف تقريـر 
 .احلكم

لكذب ا«): هـ٦٦٠ت (ويف هذا الصدد قال العز بن عبد السالم
مفسدة حمرمة إال أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة 

 .وجيب أخرى
 أن يكذب لزوجتـه إلصـالحها وحـسن عـرشهتا :أحدها: وله أمثلة

ــرض؛فيجــوز ــذي ال ي ــضمن  ألن قــبح الكــذب ال ــإذا ت  وال ينفــع يــسري، ف
 . حتــصيال لتلــك املــصلحة؛مــصلحة تربــو عــىل قبحــه أبــيح اإلقــدام عليــه

 وهــو أوىل بــاجلواز لعمــوم ، الكــذب لإلصــالح بــني النــاس:وكــذلك
 . )٢(»...مصلحته

                                 
ِّالــرب  كتــاب أخرجــه مــسلم بلفظــه،)١( ِ ِوالــصلة ْ َ ِّ ِدابآلَوا َ ُ بــاب،َ ِحتــريم َ ِ ْ ِالكــذب َ ِ َ ِوبيــان ْ َ َ ُيبــاح َمــا َ َ ُ 

ُمنْه وقد أعقب اإلمام مسلم هذه الرواية بسند آخر فيه ترصيح بأن . ٢٦٠٥،  ح ٤/٢٠١١،ِ
ُحـدثنَا عمـرو النَّاقـد، «:  ونـص كالمـه.~ أم كلثـوم ً مروي أيـضا عـنما قاله ابن شهاب َِّ ٌ ْ َ َ َ

َّحدثنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حد ََّ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ُ ِثنَا أيب، عن صالح، حدثنَا حممد بن مسلم بـن عبيـد َ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ُْ َ ُ َِ ِِ ِ ْ ُ َُّ ََّ ٍَ َ
َاهللاِ بن عبد اهللاِ بن شهاب، هبذا ا َ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ٍسنَاد، مثله، غري أن يف حديث صالحإلَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َّ َ َْ َ ْ ْوقالت: َْ َ َ ُومل أسمعه : َ ْ ََ ْ َ ْ َ
ِيرخص يف يشء مما يقول النَّاس إ ُ َ ُ ُُ ُ َّ ِ ٍ ْ َ ِ ِّ َ يف ثالَ ٍث، بمثل ما جعله يونس، من قول ابن شهابالِ َِ ْ ْ ْ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ٍِ َ َ ُْ َ ِ ِ«. 

 .   ١/٩٦ قواعد األحكام، )٢(



 

 

ِ تقطع األيدي يف الغزوال(( :‘وقول النبي  .٥ ِْ َ ِ ْ َُ َ ْ ُ(()١(. 
فإقامة احلدود من الواجبات الرشعية، ولكن يف إقامتها أثناء الغـزو 
مفاسد راجحة؛ إذ تشجع اجلاين عىل اهلروب إىل األعداء، ويف هذا فتنة لـه 

ثـم إن هـذا مـن . يف دينه، كام أنه يؤثر عىل اجلانب املعنـوي لـدى املـسلمني
تأجيل إقامة احلـد فحـسب، ومـن املعلـوم أن الـشأن يف ميـدان املعـارك أن 
ينشغل القادة العسكريون باملصالح العليـا للمـسلمني، وتأجيـل املحاسـبة 

                                 
ِكتـاب؛ والدارمي بلفظه، ١٧٦٢٦، ح ٢٩/١٦٨أخرجه اإلمام أمحد بمعناه،  )١( َ ِالـسري ِ َ ُبـاب، ِّ َ :

ْأن ِيف َتقطع ال َ َ ْ ِيديَاأل ُ ِالغزو ِيف ْ ْ َ ُ أبوابمذي بلفظه،؛ والرت٢٣٩٨، ح٢/٦٨٠، ْ َ ْ ِاحلدود َ ُ ُ ْعـن ْ َ 
ِرسول ُ ُباب، ‘ اهللاَِّ َ َجاء َما َ ْأن َ ُتقطع ال َ َ ْ ِاأليدي ُ ْ ِالغزو ِيف َ ْ ؛ والطرباين يف ١٤٥٠، ح٤/١٢٠، َ

. ٢/١٥٤؛ وابــن عـدي يف الكامــل يف ضـعفاء الرجــال، ٨٩٥١،ح ٩/٦املعجـم األوسـط، 
 .برس بن أرطاةمجيعهم من حديث 
َهذا«:  عقب احلديثوقد قال الرتمذي ٌحديث َ ِ ٌغريب َ ِ ْوقد ،َ َ ُرواه َ َ ُغري َ ْ ِابن َ َهليعة ْ ََ َهبذا ِ َ ِاإلسنَاد ِ ْ ِ 

َنحو ْ َهذا، َ ُويقال َ َ ُ ُبرس َ ْ ُبن ُ ِأيب ْ َأرطاة َ َ ْ ًأيـضا َ ْ ُوالعمـل َ َ َ َعـىل َ َهـذا َ َعنْـد َ ِبعـض ِ ْ ِأهـل َ ْ ِالعلـم َ ْ ْمـنْهم ِ ُ ِ :
ُّاألوزاعي ِ َ ْ َيرون ال: َ ْ ْأن ََ َيقام َ َ ُّاحلد ُ ِالغزو ِيف َ ْ ِبحرضة َ َ ْ َ ِّالعدو ِ َخمافة َُ َ َ ْأن َ َيلحَق َ ْمن َْ ُيقام َ َ ِعليـه ُ ْ َ ُّاحلـد َ َ 
ِّبالعــدو، َُ َفــإذا ِ َخــرج َِ َ ُاإلمــام َ َ ْمــن ِ ِأرض ِ ْ ِاحلــرب َ ْ َورجــع َ َ َإىل ََ ِدار ِ ِاإلســالم َ َ ْ َأقــام ِ َ َّاحلــد َ َعــىل َ ْمــن َ َ 

ُأصابه َ َ َ«. 
ِّوبرس بن أيب أرطاة مـشكوك يف صـحبته للنَّبـي «: ــ٢/١٥٥ عقب احلديث ــ وقال ابن عدي َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُ َِ ٌ ُ ْ َ َ َ َِ ُ

ِ ال أعرُف له إال هـذين احلـديثني‘ ْ ََ ْ َ َِ ِ ْ َُ َّ َِ ْ ِ وأسـانيده مـ،َ ُِ َُ َ َن أسـانيد الـشام ومـرص، وال أرى بإسـناد َ َ ْ َِ ِ َِ ِْ َّ َ
 .»اًهذين بأس

 وإن  ـــَّرجاله موثقون، عبـد اهللا بـن هليعـة«:١٧٦٢٦، ح ٢٩/١٦٨وقال عنه حمققو املسند، 
 قد رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن هليعة مقبولة عند بعض أهل  ــكان سيئ احلفط

 .»، ثم هو متابع، لكن قد اختلف يف صحبة برس بن أرطاةالعلم
 . ٣٦٠١، ح٢/١٠٦٨، شكاة املصابيح يف حتقيقه ملكام صحح إسناده األلباين



 

 

 . عىل األخطاء إىل وقت السلم، ويدخل يف ذلك تطبيق احلدود املؤجلة
 عــن ابــن العــريب) هـــ٧٩٠ت (فقــد نقلــه الــشاطبي: اإلمجــاع: ثالثــا

حــني أخــذ يف تقريــر هــذه -قــال ابــن العــريب «: ؛ حيــث قــال)هـــ٥٤٣ت(
،  العلـامءاختلـف النـاس بـزعمهم فيهـا، وهـي متفـق عليهـا بـني: -املسألة

 .)١(»فافهموها وادخروها
 فمن أدلة إثبات كون مراعاة املآالت مقصدا :املعقول: ًرابعا

 :  رشعا
 معتـربة، غـري أو رشعـا معتـربة تكون أن إما األعامل مآالت أن« .١

 مـآالت عـامللأل يكـون أن أمكـن تعترب مل وإن املطلوب، فهو اعتربت فإن
 أن مـن ]تقـرر.. [ ملـا صـحيح، غـري وذلـك األعـامل، تلك ملقصود مضادة

 وقــوع إمكــان مــع مطلقــا تتوقــع مــصلحة وال العبــاد، ملــصالح التكــاليف
 .تزيد أو توازهيا مفسدة

 مرشوع، بفعل مصلحة نتطلب ال أن إىل يؤدي ذلك فإن وأيضا،
 .)٢(»عةالرشي وضع خالف وهو ممنوع، بفعل مفسدة نتوقع وال

: انبنى عليـه عـدة قواعـد كليـة؛ منهـا) مراعاة املآالت(أن أصل  .٢
، ولكل قاعدة منها أدلة مستقلة ...قاعدة الذرائع واحليل ومراعاة اخلالف

 غري مبـارش إلثبـات مـا ترجـع ًاتنهض بحجيتها، فتكون تلك األدلة طريق

                                 
 .   ومل أجدهكتب ابن العريبوقد بحثت عن النص فيام أمكن من . ٤/١٤٣ املوافقات، )١(
 . ٤/١٤١ املوافقات، )٢(



 

 

 .إليه تلك القواعد، وهي مراعاة املآالت
ــن مج .٣ ــآالت م ــاة امل ــاة أن مراع ــرشعية؛ ألن مراع ــة املقاصــد ال ل

املآالت تتمثل يف النظر إىل املصالح واملفاسـد املتوقعـة، والعمـل بموجـب 
ِّاألرجح من املصالح أو املفاسد؛ وهذا بحد ذاته داخل يف املقصد الرشعي 
الرئيس؛ إذ من املعلوم أن املقصد الرئيس الذي تتشعب منه مجيع املقاصـد 

ــاد  ــصالح العب ــق م ــنهمهــو حتقي ــدارين، ودرء املفاســد ع ــل إن )١(يف ال ، ب
املقاصد الرشعية مجيعها تتأخر يف الوقوع إىل ما بعد امتثال احلكم، مما يعني 

 .أن مراعاهتا عند إصدار احلكم هو من قبيل مراعاة املآالت
~ ~ ~ 

 
 :ضوابط مراعاة املآالت: املسألة الثالثة

ن سـبق احلـديث احلديث عن ضوابط مراعاة املـآالت مـرتبط بـأمري
ــاط اخلــاص: عــنهام؛ أحــدمها ــؤثرة يف حتقيــق املن : واآلخــر. )٢(العوامــل امل

فهـي مـن جهـة تشخيـصها للواقـع املـستقبيل . )٣(ضوابط املقاصد الرشعية
. ًمرتبطة بتحقيق املناط اخلاص؛ فام يؤثر فيـه مـن عوامـل يـؤثر فيهـا أيـضا

ة بمقاصـد الـرشيعة؛ ومن جهة نظرهتا يف املصالح واملفاسد املتوقعة مرتبط

                                 
! خطـأص: انظـر. خالصة نظرية املقاصـدًوقد سبق تقرير ذلك مرارا؛ منها عند احلديث عن ) ١(

 .  من هذا البحث.ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة
 . ٦٧٩ص:   انظر)٢(
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأص:   انظر)٣(



 

 

ــضبط  إذ رعايــة املــصالح ودرء املفاســد مــن آكــد مقاصــد الــرشيعة؛ فــام ي
 .ًاملقاصد يضبط مراعاة املآالت أيضا

بل يمكن القول بأن مراعاة املآالت متثـل حلقـة الوصـل بـني حتقيـق 
املناط ومقاصد الرشيعة؛ إذ تنطلق مراعـاة املـآالت مـن توظيـف املقاصـد 

واقعة من جهة أبعادها ونتائجها املستقبلية، ومـن ثـم الرشعية يف تصوير ال
اختيار احلكم املطابق للواقعة، واملحقق للمقـصد مـن تـرشيعه عـىل أكمـل 

 .الوجوه
ولكن ثمة بعض اجلوانب اخلاصـة بمراعـاة املـآل وحتتـاج إىل إبـراز، 
وقد عنـي بانتقائهـا وبياهنـا باحـث لـصيق الـصلة بمراعـاة املـآالت، وهـو 

ــائج التــرصفاتا(صــاحب كتــاب  ــار املــآالت ومراعــاة نت وهــذه . )١()عتب
 :  هي- مع بعض الترصف يف الصيغة ، والتعليق اليسري عليها–الضوابط 

 : أن يكون املآل املتوقع راجح الوقوع مستقبال:الضابط األول
وهذا الضابط بمعنى ما مر بيانه عند احلديث عـن إحـدى الـصفات 

 .، وهي الثبات)٢(الضابطة للمقاصد
أن تكون درجة حتقق املـآل يف املـستقبل يف مرتبـة اليقـني أو : واملعنى

ُفإذا توقـع املجتهـد أن احلكـم الـرشعي إذا طبـق عـىل الوضـع . غلبة الظن
املعتاد سيرتتب عليه تفويت مصلحة، أو جلب مصلحة، فيجب أن يكون 

                                 
 .٣٥٩ ــ ٣٥٠ص :   انظره)١(
 .   .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص)٢(



 

 

ــرائن أو دراســة أو أمــارات ــا عــىل ق ــث يملــك ...  هــذا التوقــع مبني ، بحي
هد االطمئنان إىل صحة توقعه يف الظروف العادية، أما إذا كان توقعـه املجت

 مبنيا عىل جمرد التخرص واالحتامل، فهذا ال يلتفت إليه؛ ألن االحـتامالت 
 . والتخرصات ال تنتهي
 : أن تكون مراعاة املآالت عىل وفق مقاصد الرشيعة: الضابط الثاين

د املتوقعة؛ وهـذه املـصالح فمراعاة املآل هو نظر يف املصالح واملفاس
واملفاسـد ال تكــون معتــربة إال إذا كانــت منـسجمة مــع مقاصــد الــرشيعة، 
بحيث تشهد جلنسها باالعتبار، فيجب أن تكون مراعاة املـآل متمـشية مـع 

 .مقاصد الرشيعة، وقواعدها، وأحكامها
 :أن يكون املآل املتوقع منضبط املناط واحلكم :الضابط الثالث

قريــب مــن مــا مــر بيانــه عنــد احلــديث عــن إحــدى وهــذا الــضابط 
 . ، وهي االنضباط)١(الصفات الضابطة للمقاصد

ًفاملصلحة أو املفسدة املتوقعة جيب أن يكون موضـعها منـضبطا مـن 
 بـأن هـذا احلـد مـن الـرضر مـثال رضر جهة املقدار، بحيـث يتفـق العقـالء

 كام ال خيالف من يعتـد بقولـه يف احلكـم بـأن هـذا الـرضر مرفـوع حقيقي،
 .)٢(ًرشعا

 :ً أن ال يعارض مآال أعظم منه:الضابط الرابع

                                 
 .   .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص)١(
 .٣٥٧، ص الترصفاتاعتبار املآالت ومراعاة نتائج:   انظر)٢(



 

 

أن ال : ، وهو)١(وهذا بمعنى أحد ضوابط املقاصد التي سبق ذكرها 
 .يعارض املقصد ما هو أوىل منه

فـال فمراعاة املـآل مبنيـة عـىل مراعـاة املـصالح واملفاسـد الراجحـة، 
 .ًيسوغ حتام أن يدفع به ما دونه عىل حساب تفويت أمر آخر أعظم منه

 
~ ~ ~ 

 
ــآالتأمثلــة ألثــر  :املــسألة الرابعــة ــظ مراعــاة امل  يف العمــل بداللــة اللف

 عيرشال
ل؛ لتـشمل آدائـرة اعتبـار املـ) هـ٧٩٠ت (لقد وسع اإلمام الشاطبي

ثـم ... مجيع الرتخصات؛ إذ ذكـر بعـض الـرخص كـالقرض وبيـع العرايـا
 فـإن حقيقتهـا ترجـع إىل ؛وسائر الرتخصات التي عىل هـذا الـسبيل«: قال

 حيث كان ؛ أو درء املفاسد عىل اخلصوص،اعتبار املآل يف حتصيل املصالح
نا لو بقينا مع أصل الدليل العام ألدى إىل  أل؛ منع ذلكالدليل العام يقتيض

 ذلـك ي فكان مـن الواجـب رعـ،رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من املصلحة
 ، والقــراض،طـالع عـىل العــورات يف التـداوي ومثلــه اال.املـآل إىل أقـصاه

 وأشــياء مـن هــذا القبيــل ، وإن كــان الـدليل العــام يقتــيض املنـع،واملـساقاة
 .)٢(»كثرية

                                 
 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص)١(
 .  ٤/١٤٩ املوافقات، )٢(



 

 

التي ذكرها يف هذا السياق مما استند فيهـا اعتبـار املـآل ومجلة األمثلة 
 :ومن األمثلة األخرى التي مل تستند إىل دليل خاص. إىل دليل خاص

أخــرى فريــضة تــذكر صــالة نــسيها يف هنايــة وقــت إذا : املثــال األول
  الوقت هلام؛ فام احلكم؟بحيث ال يتسع

 :‘ النبـي األصل يف الصالة املنـسية أن تـصىل عنـد تـذكرها؛ لقـول
َمن نيس ص(( َْ ِ َ َة فليصلها إذا ذكرها، الَ َ َ َ َ ِّ ْ َِ َ َ ُ َ كفارة هلا إالً َ َ َ َّ َ ذلكالَ ِ َ(()١(. 

ولكــن إذا ترتــب عــىل ذلــك خــروج وقــت الــصالة احلــارضة، فــإن 
ألنـه لـو قـدم املقـضية عـىل املـؤداة «مراعاة املآل تستدعي تقديم احلارضة؛ 

 فتفـــوت مـــصلحة األداء يف ،لفاتـــت رتبـــة األداء يف الـــصالتني مجيعـــا
الــصالتني، وال شــك أن حتــصيل املــصلحة يف إحــدى الــصالتني أوىل مــن 

 .)٢(»ا يف الصالتنيتفويته
 .إقفال املساجد يف غري وقت الصالة: املثال الثاين

فاألصل أن يكون املسجد مفتوحا للـصالة يف أي وقـت؛ وممـا يـدل 
à : [  K     J  I  H   G  F  E  D  Cعــىل ذلــك عمــوم قولــه 

  LZ )٣(. 
 لكن إذا كان يرتتب عليه مفاسد راجحة فام احلكم؟

                                 
َّكتاب املـــساجد ومواضـــع الـــص أخرجـــه مـــسلم بلفظـــه،)١( َ َ ُِ ِ َ َِ ِِ َْ ُباب،َةالَ ِقـــضاء َ َ ِالفائتـــة، ِةالَّالـــص َ َِ َ ْ 

ِواستحباب َ ْ َِ ِتعجيل ْ ِ ْ َقضائها َ ِ َ  .t الكمن حديث أنس بن م. ٦٨٤، ح١/٤٧٧، َ
 .   ١/٥٧ قواعد األحكام يف مصالح األنام، )٢(
 .   من سورة البقرة) ١١٤( من اآلية رقم )٣(



 

 

 عىل جواز إغـالق املـسجد يف غـري وقـت ةنص كثري من علامء احلنفي
وقيـل ال بـأس بـالغلق يف «): هـ٧٤٣ت (الصالة؛ ومن ذلك قول الزيلعي

 ألن ؛ وهذا هـو الـصحيح. صيانة ملتاع املسجد؛زماننا يف غري أوان الصالة
 وأرصح من ذلـك قـول ابـن اهلـامم. )١(»ف باختالف الزماناحلكم قد خيتل

وقيـل ال (قولـه «: -) اهلداية( يف تعليقه عىل كالم صاحب –) هـ٨٦١ت(
ا كـام يف عبـارة  أحسن من التقييد بزماننـ:)بأس إذا خيف عىل متاع املسجد

 فاملدار خشية الـرضر عـىل املـسجد، فـإن ثبـت يف زماننـا يف مجيـع ؛بعضهم
 أو ال فـال، أو يف بعـضها ففـي ،األوقات ثبت كذلك إال يف أوقات الصالة

 .)٢(»بعضها
ويلحظ أن املأخذ الذي بني عليه القول بجواز اإلغالق هـو خـشية 

ل، مما يعني أنه من مراعـاة الرضر عىل املسجد، وهذا أمر مظنون يف املستقب
ُما لو خيش أن يستغل املسجد حـال : ويدخل يف ذلك يف هذا العرص. املآل

ًغياب املصلني يف غري ما وضع له، كأن يكون ستارا لرتويج أمـور حمرمـة، 
  ...ًأو مكانا لتجمعات حمرمة

حكم إعادة بناء الكعبة عىل وفق الوصف الذي ذكـره : املثال الثالث
 :‘النبي 

ً وصفا ينبغي أن يكـون عليـه بنـاء الكعبـة، ولكـن ‘قد ذكر النبي ف
                                 

 .  ١/١٦٨ تبيني احلقائق، )١(
، )تح القـديرفـ(، فقد نقل كالم صاحب ٢/٣٦البحر الرائق، : وانظر. ١/٤٤١ فتح القدير، )٢(

 .  وأقره عىل ذلك



 

 

 يف مكـة بـرشك، ومـن حال بينه وبني التنفيذ حداثة عهد كثري من املسلمني
ْلو(( :‘النصوص التي تبني ذلك قوله  ٍ أن قومك حديثو عهـد بـرشك، الَ ِ ٍ ِ ِْ ِ ْ َ َْ ُ َ ََّ َ

َهل ِدمت الَكعبة، فألزقتها بـاَ َ َ ُْ َْ ْ َ َ َْ َُ ِرض، وجعلـت هلـا بـابنيألْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ ْ ًبابـا رشقيـا، وبابـا : ِ َ َ  ً َِ ْ َ
ِغربيا، وزدت فيها ستة أذرع من احلجر، فإن قريشا اقتـرصهتا حيـث بنـت  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ  ُ ْ ُ َّ َ ْ ْ ََ َ َ ُ ْْ َُ َ ًَّ ِ ِ ٍ ََ ِ ِ

َالَكعبة َْ ْ(()١(. 
ــزبري  احلكــم بناهــا عــىل وفــق هــذا  ù وعنــدما تــوىل عبــد اهللا بــن ال

ُالوصف، لكن عندما قتل أمر عبد امللك بن مروان  بردهـا فيَ احلجاج الثقُ
 .)٢(إىل ما كانت عليه

، ù  أراد ردها إىل بنيـان عبـد اهللا بـن الـزبري الرشيدويف عهد هارون
 أن جتعـل هـذا البيـت ناشدتك اهللا يا أمـري املـؤمنني«: فقال له اإلمام مالك

 فتذهب هيبته من ، ال يشاء أحد منهم إال نقض البيت وبناه،ملعبة للملوك
 .)٣(»صدور الناس

 أهنا مبنية عىل مراعاة املآل، إذ إن عبـد توى اإلمام مالكفيلحظ يف ف
ً امللك بن مروان عندما بسط نفوذه عىل مكة اختذ قرارا سياسـيا نقـض فيـه 

 الرشيد يمثل الدولة العباسية، التي قامت ن، وهاروقرار عبد اهللا بن الزبري
عىل أنقاض الدولة األموية التي كان يمثلها عبد امللك بن مروان، فلو أفتاه 

ً باجلواز السترشى األمـر وأصـبح ذلـك سـائغا عنـد النـاس، اإلمام مالك
                                 

 . ٦٧٩ سبق خترجيه، ص)١(
ُكتابصحيح  مسلم، :  انظر)٢( َ ِّاحلج ِ َ ُ باب ،ْ ِنقض َ ْ ِالكعبة َ َ ْ َ َوبنَائها ْ َِ  .١٣٣٣، ح ٢/٩٧١ ، ِ
 .  ١٠/٥٨٨، )عبد اهللا الرتكي. الطبعة التي بتحقيق د( التمهيد)٣(



 

 

  .ور الناسوذهبت هيبة الكعبة من صد
 : املنظمحكم التورق: املثال الرابع

  ممـا ذكـره الفقهـاءحصول اإلنسان عىل التمويل عن طريـق التـورق
ط، ثـم األجـل املقـسرتي اإلنسان سـلعة ب، وهو يتلخص يف أن يش)١(قديام

؛ األجــليبيعهــا يف الــسوق عــىل طــرف ثالــث بــثمن حــال أقــل مــن ســعر 
 .واملقصد من ذلك احلصول عىل النقد

وهــذا العقــد عملــت بــه كثــري مــن املــصارف، بــل جعلتــه مــن أكثــر 
ــض  ــه بع ــة األخــرية وضــعت ل ــدهيا، ولكــن يف اآلون ــة ل املنتجــات ربحي

ل فيهــا تنـسيق بــني املــرصف والطــرف الثالــث املـصارف آليــة معينــة حيــص
بشكل جيعل العقد إىل الصورية أقرب منه إىل البيع احلقيقـي، ممـا يعنـي أن 
مآله هو التحايل عىل الربا؛ وهـذا الواقـع دفـع املجمـع الفقهـي الـدويل إىل 

، ) املرصيف املـنظمالتورق(إعادة النظر فيه، فاختار تسمية اآللية اجلديدة بـِ 
 املـنظم، ، وقرر منع التورق املعروف يف كتب املتقدمنيوميزها عن التورق

 :ونص القرار.  الفقهي املعروفوبقي عىل القول بجواز التورق
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الـدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر «

ــشارقة  ــارة ال ــرشة يف إم ــعة ع ــه التاس ــد يف دورت ــة (اإلســالمي املنعق دول
هــ، املوافـق ١٤٣٠ مجـادى األوىل ٥ إىل ١مـن ) اإلمارات العربيـة املتحـدة

بعد اطالعه عىل البحوث الـواردة إىل  م،٢٠٠٩) إبريل( نيسان ٣٠ – ٢٦

                                 
 .٤/٣٨٨؛ الروض املربع وحاشية ابن قاسم، ١١/١٩٥ اإلنصاف، :  انظر)١(



 

 

الفقهـي املعـروف (حقيقتـه، أنواعـه : املجمع بخصوص موضوع التـورق
وبعـد  ، وبعد اسـتامعه إىل املناقـشات التـي دارت حولـه،)واملرصيف املنظم

 اإلســالمي التــابع لرابطــة العــامل االطــالع عــىل قــرارات املجمــع الفقهــي
 :قرر ما ييل اإلسالمي بمكة املكرمة هبذا اخلصوص،

 : وأحكامهاأنواع التورق: ًأوال
ــستورق(هــو رشاء شــخص :  يف اصــطالح الفقهــاءالتــورق) ١ ) امل

ًسلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعهـا نقـدا بـثمن أقـل غالبـا إىل غـري مـن  ً
ً جـائز رشعـا، رشط وهذا التـورق. ُاشرتيت منه بقصد احلصول عىل النقد

 .ًوط البيع املقررة رشعاًأن يكون مستوفيا لرش
هو رشاء املستورق سـلعة :  يف االصطالح املعارص املنظمالتورق) ٢

من األسواق املحليـة أو الدوليـة أو مـا شـاهبها بـثمن مؤجـل يتـوىل البـائع 
، إما بنفسه أو بتوكيل غريه أو بتواطؤ املـستورق مـع ترتيب بيعها) ّاملمول(

 ًالبائع عىل ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا
ــيس ــورق العك ــورق: والت ــون هــو صــورة الت ــع ك ــنظم نفــسها م  امل

 . العميلاملستورق هو املؤسسة واملمول هو
ًألن فيهام تواطـؤا  وذلك ؛)املنظم والعكيس(ال جيوز التورقان : ًثانيا

 لتحـصيل النقـد ًالًو عرفـا حتـايأًو ضـمنا أبني املمول واملـستورق رصاحـة 
 .)١(»احلارض بأكثر منه يف الذمة وهو ربا

                                 
ــم  )١( ــرار رق ــورق )٥/١٩ (١٧٩ق ــشأن الت ــه : ب ــه، أنواع ــروف واملــرصيف (حقيقت ــي املع  =الفقه



 

 

ُومن خالل التعليل يتضح أن القرار بني عىل مراعاة احلال الـذي آل 
  يف كثري من تطبيقات املصارف؛ إذ أصبح غطاء شـكليا للربـا، إليه التورق

 .ومن املعلوم أن تغري األسامء مع بقاء املسمى ال تأثري له يف تغري احلكم
حكـم نكـاح الكتابيـة إذا كـان يرتتـب عليـه مفـسدة : املثال اخلـامس

 :راجحة
: à لورود عدة أدلة؛ منها قوله األصل أن نكاح الكتابية جائز؛

}  º¹   ̧  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  « ª
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Ç{)١(. 
ــاح  ــرش نك ــأن ينت ــسدة راجحــة؛ ك ــب عــىل ذلــك مف ولكــن إذا ترت

ــالد املــسلمني ــات يف أحــد ب ــزوف عــن ، وخيــشى أن الكتابي ــه ع حيــصل ب
ستأمن فيـه عـىل مـصالح  ُـاملسلامت، أو كـان الرجـل يـشغل منـصبا مهـام، ي ً 

 فهل جيوز حينئذ املنع من نكاح الكتابيات؟ ... املسلمني، أو أرسارهم، أو
ــاء عــىل القــول بمراعــاة املــآالت فــإن منــع النكــاح يف مثــل هــذه  بن

 بـن  عـن عمـراحلاالت قول متجه، وعليه حتمل بعـض الروايـات الـواردة
ــاب ــه t اخلط ــا قول ــي منه سلامت ((: t؛ والت ــدعوا امل ِإين أخــشى أن ت َ ِْ ــ ُْ ُْ َِّ َ َ ََ ْ ِ

ِوتنكحوا املومسات ِ َِ ُْ ُ َْ  عـىل اثنـني مـن ُوما روي عنه من تشديد النكـري ،)٢())َ
                                 

 :وهو منشور عىل موقع املجمع عىل الشبكة العنكبوتية، عىل الرابط اآليت. )املنظم =
http://www.fiqhacademy.org.sa/sh١٩.pdf 

 .   من سورة املائدة) ٥( من اآلية رقم )١(
ُ كتاب بلفظه، أخرجه البيهقي)٢( َ ِالنِّكاح ِ ُ باب،َ َجـاء َما َ ِحتـريم ِيف َ ِ ْ ِحرائـر َ ِ َ ِأهـل َ ْ ِالـرشك َ ْ َدون ِّ ِأهـل ُ ْ َ = 

http://www.fiqhacademy.org.sa/sh


 

 

ِقد نَكح طلحة بن عبيد اهللاِ((، فـ كبار الصحابة ْ َ ُ ْ َ َُ ُ ْ َ ََ ُ هيودية، ونَكـح حذيفـة بـن ْ ْ ْ ُ َ َ َُّ َ َ ًَ ِ ُ َ
ِاليامن َ َ َ نرصانية، فغـضب عمـْ ُْ َ َِّ َ َ ً ِ َ َر غـضبا شـديدا حتـى هـم أن يـسطو علـيهام، َ ْ َّ ُِ ْ َ َ َ ًَ ُ َْ ََ َ َّ ً ِ َ َ
ُفقالوا َ ُنحن نطلق، و: َ ِّ َ ُ َُ َ تغضب، فقال عمالْ ُ ََ َ َ ُ ْ َلـئن حـل ط: ُرَ َّ ََ ْ ن لقـد حـل الِ َّقه َ َ َُ َّ ُْـ

َّنَكاحهن، ُ ُ ً ولكن لننزعهن صفرة قامةِ ًَ َُ ْ َ َُ َّ ُ ْ َُ ِ ْ َ ِ)٢()))١(. 
فالرواية األوىل تدل عىل أن املآل الذي تم مراعاته هو عدم العزوف 

 تدل عـىل أن املـآل الـذي تـم - إذا صحت–عن املسلامت، والرواية الثانية 
مراعاته هو ما حيظى به هـذان الـصحابيان مـن مكانـة اجتامعيـة وسياسـية 

ًملسلمة، مما سيغري كثريا من الناس لالقتداء هبام، كـام أنـه قـد لدى الدولة ا
تتمكن تلك الزوجات من االطالع عـىل أرسار الدولـة، ونقلهـا لألعـداء، 

 .واهللا أعلم
 

~ ~ ~ 
                                 

ِالكتاب، = َ ِ ِحتريمَو ْ ِ ْ ِاملؤمنَات َ ِ ْ َعىل ُْ ِالكفار َ َّ ُْ ٧/١٧٢ . 
ُّالصغار والذل: بالصفرة هنا صفرة الوجل والروع، واملراد بالقامة املراد )١( ُ ويف هذا كنايـة عـن .  َّ

وقـع أن تعلومهـا صـفرة الوجـل والـروع، وحيـصل هلـام الغلظة عند فسخ نكاحهام، بحيث يت
، ومــادة ٤٦٤، ٤/٤٦٠، »صــفر«، مـادة لـسان العــرب: انظــر. الـذل والــصغار، واهللا أعلـم

 .    ٥١٠؛ التوقيف عىل مهامت التعاريف، ص١/١٣٤، »قمأ«
 يف تفــــسريه ؛  وابــــن جريــــر الطــــربي١٣٠١٣ ،ح١٢/٢٤٨ أخرجــــه الطــــرباين بلفظــــه، )٢(

 .؛٣/٧١٤بنحوه،
 ــ األثر عند ابن جرير ومعه حديث يـدل عـىل منـع ٢/٥٤٠ ــ يف تفسريه، وقد نقل  ابن كثري

ِ  فهو حديث غريب جـدا«: بهامًنكاح غري املؤمنات مطلقا، وقال عق ٌ َ َ ُِ َ ٌ َوهـذا ا. َِ َ َثـر عـن عمـر ألَ َ ُُ َْ َ
 .»ًغريب أيضا



 

 







ًلشارع كثريا العرف أو العادة هلام اعتبار يف الفقه اإلسالمي؛ إذ علق ا

 عـن ذلــك بقاعـدة كليــة مـن األحكـام الفقهيــة علـيهام، وقـد عــرب الفقهـاء
 .»العادة حمكمة«: وجعلوها إحدى القواعد اخلمس الكربى، وهي

يث عـن كـل مـسائل العـرف، وليس املقصود من هذا املطلـب احلـد
وإنام ينحرص يف أهم اجلوانب ذات الصلة بموضوع البحـث، وهـي أربعـة 

 :جوانب، كل جانب منها وضع يف مسألة مستقلة؛ وهي
 .تعريف العرف، والفرق بينه وبني العادة: املسألة األوىل
 .ً إثبات كون مراعاة العرف مقصدا رشعيا: املسألة الثانية
 .ضوابط مراعاة العرف الذي تتغري الفتوى بتغريه: املسألة الثالثة
  يف العمـل بداللـة اللفـظمراعـاة العـرفأمثلـة ألثـر  :املسألة الرابعة

 .الرشعي

 
~ ~ ~ 



 

 

 تعريف العرف، والفرق بينه وبني العادة: املسألة األوىل
 :املعنى اللغوي للعرف: أوال 

َمصدر عرف، والعني والراء والفاء : ة يف اللغالعرف َ  كام قـال ابـن -َ
ُأصالن صحيحان، يدل أحدمها عىل تتـابع الـيشء «: -)هـ٣٩٥ت (فارس ُ ُّ

َمتصال بعضه ببعض، واآلخر عىل السكون والطمأنينة ُّ ُ ً َّ«)١(. 
: مــن األصــل الثــاين؛ حيــث قــال) َالعــرف(س ُوقــد جعــل ابــن فــار

ــان« ــة والعرف ِواألصــل اآلخــر املعرف ِ ــول. َ ــا : تق ــا عرفان ــالن فالن ًعــرف ف ً ٌِ َ َ
ِومعرفة كونه إليـه. وهذا أمر معروف. َ ُـوهذا يدل عىل ما قلناه من س َّ ألن ؛ُّ

ْمن أنكر شيئا توحش منه ونبا عنه َ ََّ َ ً َ... 
ْوالعرف َّاملعروف، وسمي بذلك ألن ال: ُ  .)٢(»نفوس تسُكن إليهِّ

رف والعارفـــة «): اللـــسان(ومـــن هـــذا األصـــل مـــا جـــاء يف  َوالع ِ َ ـــ ُُ ْ
ٌواملعروف واحد ِ َ ُ ُ ْضد النْكر، وهو كل ما تعرفـه الـنفس مـن اخلـري: َ ََ ُ ْ َ َِ ْ َُّّ ُِّ َِ ُُّ ُ وتبـسأ ،ِ َ ْ َ

ِبه ِ وتطمئن إليه،ِ ْ َّ ِ َ«)٣(. 
 ألن ًوليس هناك ما يمنع من عـود العـرف إىل األصـل األول أيـضا؛

 .ًاألمر يعد من العرف إذا تتابع الناس عليه، وأصبح غالبا عندهم
وعىل هذا فاملعنى اللغوي للعرف هـو اخلـري الـذي تـسكن النفـوس 

                                 
 .٧٥٨، ص»عرف «املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 .   املرجع السابق)٢(
؛ ١٠٨٠ ص،»عـرف«القاموس املحيط، مادة : ؛ وانظر٩/٢٣٩،»عرف«، مادة  لسان العرب)٣(

 .   ٤٣٦، ص»عرف«املصباح املنري، مادة 



 

 

 . إليه، وحيصل التتابع واالستمرار عليه
 :املعنى االصطالحي للعرف: ًثانيا 

ــا وأخــرصها تعريــف  ــرية للعــرف، ومــن أدقه وردت تعريفــات كث
عـادة «:  بأنـه؛ حيث عـرف العـرف)هـ١٤٢٠ت( الزرقا األستاذ مصطفى

 .)١(»مجهور قوم من قول أو عمل
ولتفسري هذا التعريف مع االستعانة باملعنى اللغوي للعـرف يمكـن 

املراد بالعرف ما تسكن إليه نفوس طائفة من الناس، ويتتـابعون : أن يقال
دة وسمة غالبة لدى الـسواد األعظـم مـنهم، سـواء عليه، بحيث يصبح عا

 .كان قوال أو فعال
 :الفرق بني العرف والعادة: ًثالثا

 يف العـرف والعـادة، هـل مهـا مرتادفـان يف هناك خالف بـني العلـامء
البحـوث ًاالصطالح، أو أن بيـنهام فرقـا؟، وبـسط هـذا اخلـالف يكـون يف 

، لكـن لـيس هـذا البحـث )٢(املعتنية بالعرف والعادة عىل وجه اخلـصوص
 :بمعزل عن بيان القول الراجح وتوجيهه ولو بشكل خمترص

ـــق مـــن االســـتعامل  ـــصطلحات ينطل ـــني امل ـــالتفريق ب ـــول ب إن الق

                                 
؛ وانظـــر يف حتليلـــه ٤٨٣، فقـــرة ٢/٨٤٠، و ٣٦، فقـــرة ٢/١٣١ املـــدخل الفقهـــي العـــام، )١(

 . ٤٨٤، فقرة ٢/٨٤١: للتعريف
؛ قاعـدة العـادة ٤٨أمحـد املبـاركي، ص. د. العـرف لـشيخنا أ:   انظر يف عـرض هـذا اخلـالف)٢(

؛ ٣٨؛ العــرف والعمــل لعمــر اجليــدي، ص٥٠سني، صيعقــوب الباحــ. حمكمــة لــشيخنا د
 .١/١١٥عادل قوته، . العرف لـِ د



 

 

 للعـرف والعـادة جيـد أن االصطالحي هلا، ومـن ينظـر يف اسـتعامل العلـامء
َبينهام فرقا، وبيان هذا الفرق حيتاج إىل أن يمهد له بتعريفهام َّ ُ ً : 

ُالديـدن «: أمـا العـادة فهـي يف اللغـة تعريف العرف، - آنفا-لقد مر  َ َّ
ُيعاد إليه َ َّالدربة، والتامدي يف يشء حتى يص«، و)١(»ُ َ ٍْ ُ َ ًري له سجيةُّ َّ َ«)٢(. 

: فمن أفـضل وأخـرص مـا قيـل يف تعريفهـا:  يف االصطالحأما العادة
هـي األمـر املتكـرر مـن «: ، حيث قـال)هـ٨٧٩ت(تعريف ابن أمري احلاج 

 .)٣(»غري عالقة عقلية
 للعـرف ومن خالل املعنى اللغوي واالصطالحي واستعامل العلامء

ً أن بيـنهام فرقـا، وهـو مـا رجحـه كثـري مـن -واهللا أعلـم-يرتجح : والعادة
أمحـد . د. ، وشـيخنا أ)٤(د أبو سنة ــــــــــأمح. د. أ: العلامء والباحثني؛ منهم

وهـذا  .)٧(عـادل قوتـه. ، ود)٦(يعقـوب الباحـسني. ، وشـيخنا د)٥(املباركي
لفرق يتلخص يف أن العادة تتناول ما يتكرر وحيصل عليه تتابع عند الفرد ا

                                 
 .   ٣/٣١٦، »عود«، مادة  لسان العرب)١(
 .  ٧١٨، ص»عود« املقاييس يف اللغة، مادة )٢(
: سـتاذ مـصطفى الزرقـا يف كتابـهاأل:  وممن اختار هـذا التعريـف. ١/٢٨٢ التقرير والتحبري، )٣(

قاعـدة : يعقوب الباحسني يف كتابه. ؛ وشيخنا د٤٨١، فقرة ٢/٨٣٨املدخل الفقهي العام، 
 .١/١٠٧العرف، : عادل قوته يف كتابه. ؛ و د٢٧العادة حمكمة، ص

 . ١٢العادة والعرف، ص:  انظر)٤(
 .٥٠العرف، ص:   انظر)٥(
 .٥٠قاعدة العادة حمكمة، ص:   انظر)٦(
 .١/١٠٧العرف، :   انظر)٧(



 

 

هلذا . واجلامعة، أما العرف فهو خاص بام حيصل عليه تتابع من قبل اجلامعة
مـن : من عادة فالن كذا، ومن عادة الطائفة الفالنيـة كـذا، كـام يقـال: يقال

 .من عرف فالن كذا: الطائفة الفالنية كذا، لكن ال يقالعرف 
: وعىل القول هبذا الفرق فإن النسبة بـني أفـراد العـرف والعـادة هـي
ًالعموم واخلصوص املطلق؛ فالعادة أعم مطلقا، والعرف أخص مطلقا ً . 

 
~ ~ ~ 

 
 ً إثبات كون مراعاة العرف مقصدا رشعيا :الثانيةاملسألة 

 عن اعتبار العرف بقاعدة فقهية كربى متفق لعلامءلقد عرب كثري من ا
، ومما يسرتعي االنتبـاه أن صـيغة هـذه )١(»العادة حمكمة«: عليها قالوا فيها

                                 
 وهذه القاعدة أو االستدالل بالعرف بشكل عام مما ال يكاد خيلـو منهـا كتـاب يف  القواعـد أو )١(

؛ ١٢٠، ١١٥، ٢/١٠٧قواعــد األحكــام، : األصــول أو الفقــه؛ فــانظر مــن كتــب القواعــد
َّ القواعــد للمقــري، ؛١/٥٠، والبــن الــسبكي؛ ١/١٥٦األشــباه والنظــائر البــن الوكيــل، 

ــذهب، ؛ ١١٧، قاعــدة ١/٣٤٥ ــوع امل ـــثور، ؛ ١/١٣٧املجم ــاب ٣٧٧، ٢/٣٥٦الـمن ؛ كت
، ٣٧١، ١/٢٥٢ وكالم اإلسنوي،  خمترص من قواعد العالئي؛١/٣٥٧القواعد للحصني، 

؛ ١١٧، قاعـدة١٤٢سالك، ص؛ إيضاح املـ١/٢٢١؛ األشباه والنظائر للسيوطي، ٢/٦٠٠
األقــامر املــضيئة، :  الفرائــد البهيــة ورشحاهــا ؛١١٥األشــباه والنظــائر البــن نجــيم، ص

ترتيـب الـآليل يف سـلك ؛ ١/٢٨٩الفوائـد اجلنيـة، : ؛ واملواهب السنية وحاشـيتها ١٢٦ص
؛ الفرائـد ٣٢٤منافع الـدقائق، ص: ورشحهجمامع احلقائق ؛ ١٦١، قاعدة ٢/٨٢١األمايل، 

؛ رشحهـا لـسليم ٣٦، مـادة ؛ جملـة األحكـام العدليـة٤٤، قاعدة ٢٩ة للحمزاوي، صالبهي
ـــدر، ١/٣٤رســـتم،  ـــايس، ١/٤٠؛ ولعـــيل حي ـــا، ١/٧٨؛ ولألت  =؛ ورشح قواعـــدها للزرق



 

 

يح بتحكـيم القاعدة خـصت عـن بقيـة القواعـد اخلمـس الكـربى بالتـرص
أن هناك : واملعنى. ًموضوع القاعدة وهو العادة، وجعله مصدرا لألحكام

طائفة من األحكـام تركهـا الـشارع مطلقـة وأحـال يف ضـبطها إىل عـادات 
 .الناس وأعرافهم، بحيث تكون هي املرجع الذي حيتكم إليه فيها

وهذا خري دليل عىل مرونـة الـرشيعة والتفاهتـا إىل مـا حيقـق مـصالح 
لعباد عىل أكمل الوجوه؛ إذ مـن مقاصـد الـرشيعة أن األحكـام التـي مـن ا

ُطبيعتهــا التغــري مــن عــرف آلخــر ُّ ال يف ضــبطها إىل مــا يــضمن حتقيــق : َ ُحي ــ ُ
املصالح املقصودة منها عىل أعىل الوجوه، وذلك من خـالل التعويـل عـىل 

                                 
؛ ٢٨، البيت رقم ٣٦، ص؛ رسالة يف القواعد الفقهية للشيخ عبد الرمحن السعدي٢١٩ص =

؛ ٦٠٤، فقـرة ٢/٩٩٩؛ املدخل الفقهي العـام، ٤٧ًالقواعد واألصول اجلامعة له أيضا، ص
ــة  ــد الفقهي ــيل النــدوي، ص. لـــِ دالقواع ؛ ٣٥١، )٢٩٣(، ٢٠٥، ١٧١، ١٣٦، ٦٥، ٢٧ ع

 يف إيـضاح قواعـد ؛ الـوجيز١١٧القواعد والضوابط الفقهية املستخلصة مـن التحريـر، ص
؛ موســـوعة القواعــد الفقهيـــة، )٢١٣(، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، الفقــه الكليــة

 .٢٢٦، ص؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية٩٥، ٧٠، ٤٠، ٣٢، ١/٢٩
 :من كتب األصول نظر وا

؛ تقريـــب الوصــول إىل علـــم ٤٤٨؛ رشح تنقـــيح الفــصول، ص٣/٤٥٧قواطــع األدلــة، 
؛ مجـع اجلوامـع ورشح املحـيل وحاشـية البنـاين، ٣/٦عـالم املـوقعني، أ؛ ٤٠٤األصول، ص

؛ ومراقـي ٢/٢٦٥نرش البنـود، : ؛ مراقي السعود ورشحاه ٦/٥٠؛ البحر املحيط، ٢/٣٥٦
؛ أصـول ١٤٥التـرشيع اإلسـالمي لعبـد الوهـاب خـالف، ص؛ مـصادر ٤٠٦السعود، ص

؛ ٢٣٩؛ أثر األدلة املختلف فيها للدكتور مـصطفى البغـا، ص٥٨١مذهب اإلمام أمحد، ص
 .٤١٧األصول التي اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة هبا للدكتور حممد زقالم، 

، ٢٢/٢١٦، ١٩/٢٣٥، جمموع الفتـاوى لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة: وانظر من كتب الفقه
، ٦/٦٣٠؛ رد املحتــار،  ١/٣٧٧ي، ؛ حاشــية الدســـوق١/٣٩؛ مغنــي املحتــاج، ٢٦/١١٤
١٠/٣٩٥، ٩/٦٠٦، ٧/٤٢٥، ٦٦٥. 



 

 

الح ذات األعراف والعادات املتغرية التي من شأهنا أن تنطلق مما حيقق مص
 . أهل العرف

 التي تثبت أن هناك طائفة من األحكام -ونصوص الكتاب والسنة 
 : من الكثرة بمكان-وردت مطلقة وأحيل يف ضبطها إىل أعراف الناس 

 :فمن أمثلة ذلك من القرآن الكريم
à }   r   q  p  o  n  m  l  k  j  iقوله  .١

  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  w  v  u  ts
¢{)١(. 

®  ¯   °  ±   à }   ¶  µ  ´  ³  ²لــــــه وقو .٢
¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸{)٢(. 

 .)٣(}à }    ml  k   j  i  hوقوله  .٣

 .)٤(}~  à }|  {  z  y   xw  v }وقوله  .٤
à }    \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tوقوله  .٥

a  `  _  ^  ]{)٥(. 

                                 
 .   رة البقرةمن سو) ١٧٨( من اآلية رقم )١(
 .   من سورة البقرة) ١٨٠( اآلية رقم )٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٨( من اآلية رقم )٣(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٩( من اآلية رقم )٤(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٢( من اآلية رقم )٥(
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 .   من سورة البقرة) ٢٣٣( من اآلية رقم )١(
 .  رةمن سورة البق) ٢٣٤( من اآلية رقم )٢(
 .من سورة البقرة) ٢٣٦( اآلية رقم )٣(
 .   من سورة النساء) ٦( من اآلية رقم )٤(
 .   من سورة النساء) ١٩( من اآلية رقم )٥(



 

 

 إىل ومن أمثلة نصوص السنة التي فيها أحكام أحيـل فيهـا املكلفـون
 :أعراف الناس

ِعن عائما ثبت  .١ َ َشةَْ ول اهللاَِّ : ~ َ ِقالت هند أم معاوية لرس ُـ َ ُ ُِّ َ َ ََ َِ ُ ٌ ْ ِ َّإن : ‘ْ ِ
ِأبا سفيان رجل شـحيح، فهـل عـيل جنـاح أن آخذ مـن مالـ ِ َِ َ ُْـ ٌ ُ َ ٌ ُـ َ ََ ْ ْ َ ٌ َ ُـْ َ ََ َّ َ َ َه رسا؟ قـالَ َ  ِ ِ :

ِخذي أنت وبنوك ما يْكفيك (( ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ ِباملعروفُ ُ ْ َْ ِ(()١(. 
ِالـزبري،  بـن عـروة  ثبـت عـنما .٢ ْ َ ُـ أن رجُّ َ َّ َ مـن األنـصار خاصـم ًالَ َ َ ََ ِ ْ َ ِ

ُالزبري يف رشاج من احلرة يسقي هبا النخل، فقال رسول اهللاَِّ  َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َ ْْ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َِ َاسـق يـا (( :‘ُّ ِ ْ
َزبري، فأم َْ َ ُ َ ُره ُ ِباملعروفَ ُ ْ َْ َ، ثم أرسل إىل جاركِ ِ َ َ ِ ْ ُِ ْ ََّ(()٢(. 
َ عـن ابـن عمـوما ثبـت .٣ ُ َِ َأن عمـ: ù َرِْ ُ ْ َر بـن اَ ْ ًخلطـاب أصـاب أرضـا َ ْ َ ََ َ َِ َّ

َّبخيرب، فأتى النبي  َ َِ َِّ َ َ َ ْ َيستأمره فيهـا، فقـال ‘َ َ َ َ ُ َِ ُِ ْْ ًيـا رسـول اهللاَِّ، إين أصـبت أرضـا : َ ُ ِّْ ُ ََ َْ َ َِ َ
َبخيرب مل أصب مـا َ َْ ِْ ُ ْ َ َ َ قـط أنفـس عنـدي منـه، فـام تـأمر بـه؟ قـالالِ َ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ ُْ َْ ْ َإن شـئت ((: َ ْ ِ ْ ِ

َحبست أصـلها، وتـصدقت هبـا ِْ َ َْ ََّ ََ َ َ ْ َ َ قـال.))ََ َفتـصدق هبـا عمـ: َ َُ ِ َ ََّ َر، أنـه ال يبـاع وال ََ ََ ُ َ ُ ُ َّ َ ُ
َيوهب وال يورث، و ُ َ ُ ُُ ََ ِتصدق هبا يف الفقراء، ويف القربى ويف الرقاب، ويف سبيل َ ِ َِ ِّ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ُ َ ُ َِ َّ َ

َاهللاَِّ، وابن السبيل، والضيف ال جناح عىل من وليها أن يأكل منهـا  َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َِ ِ َِ ْ َُ ْ َِ َ ََّ َ َّ ِ ِبـاملعروفِ ُ ْ َْ ِ ،
َويطعــم غــري متمــول قــال َ ٍْ ِّ ُ ََ ُ ْ ََ َ َ ِفحــدثت بــه ابــن ســ: ِ َِ ْ َِ ُ ْ َريين، فقــالََّ َ َ َ َغــري : ِ ْ ٍمتأثــلَ ِّ َ َ ُ)٣(  

                                 
ُكتاب بلفظه،  أخرجه البخاري)١( َ ِالبيوع ِ ُ ُباب،ُ ْمن َ َأجرى َ ْ َأمر َ ْ ِمصارَاأل َ َ َعىل ْ َيتعـارفون َما َ ُ َ َ ْبيـنَهم ََ ُ ْ َ :

ِالبيوع ِيف ُ ِواإلجارة ُ َ َ ِواملكيال،َِ َ َْ ِوالوزن، ِ ْ َ ْوسنَنهم َ ُِ ِ َعـىل َ ْنيـاهتم َ ِ ِ َّ ُومـذاهبهم ِ َِ ِ ِ َ ِاملـشهورة َ َ ُ ْ َ،٧٦٩/ ٢ ،
ُكتاب ا، ومسلم بمعناه،٢٠٩٧ح َ ِقضيةألِ َ ِ ُباب، ْ ِقضية َ َّ ِ ٍهنْد َ   .١٧١٤،ح ٣/١٣٣٨،ِ

َكتاب بلفظه،جه البخاري أخر)٢( ِاملساقاة ِ َ ُباب،َُ ِرشب َ ْ َاألعىل ِ ْ َإىل َ ِالكعبني ِ ْ َ ْ  .٢٢٣٣، ح٢/٨٣٢،َ
َّمال مؤثل، وجمد مؤثل: أي غري جامع، يقال« )٣( ٌ َّ ٌُ ٌُ . »أصـله: أي جمموع ذو أصـل، وأثلـة الـيشء: َ

   .١/٢٣، »أثل«لنهاية، مادة قاله صاحب ا



 

 

ًماال َ)١(. 
ِفـاتقوا اهللاَ يف ... (( : قـال‘وما ثبت يف خطبة الـوداع أن النبـي  .٤ ُ ََّ
ِالنساء، َ َّ وهلن عليُكم رزقهن وكسوهتن ...ِّ َ َ َّ ُ ْ َّ َُ ْ ُْ ْ َِ ُ َِ ُ ِباملعروفَ ُ ْ َْ ِ(()٢(. 
ٍجابرعن وما ثبت  .٥ ِ ِ بنَ ِ عبد اهللاِْ ْ َ t ، وب اهلـدي، أنه ِسئل عن رك ْ َ ْ ِ ُـ ُ ُْ َ َ ِ

َفقال َ َّ سمعت النبي :َ َِ َّ ُ ْ ُ، يقول‘ِ ُ َاركبها ((: َ ْ َ ِباملعروفْ ُ ْ َْ َّ، إذا أجلئت إليهـا حتـى ِ َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ ِ ُ
ًجتد ظهرا ْ َ َ ِ َ(()٣(. 
جه الداللة من مجيع اآليـات واألحاديـث الـسابقة ومـا كـان عـىل وو

ُشاكلتها عرب عنه العلامء بعبارات عامة؛ منها َ َّ : 
والغالب يف كل ما ورد  «:)هـ٦٦٠ت (قول العز بن عبد السالم •

ما عرف يف الرشع، يف الرشع إىل املعروف أنه غري مقدر، وأنه يرجع فيه إىل 
 .)٤(»أو إىل ما يتعارفه الناس

ــن النجــار • ــول اب ـــ٩٧٢ت (وق ــظ «): ه ــن لف ــا تكــرر م وكــل م
ــروف( ــه ســبحانه)املع ــو قول ــرآن نح  ،)٥(} µ´ ³{  يف الق

 . )٦(»فاملراد به ما يتعارفه الناس يف ذلك الوقت من مثل ذلك األمر
                                 

ُكتاب بلفظه، أخرجه البخاري)١( َ ِالرشوط ِ ُ ُباب، ُّ ِالرشوط َ ُ ِالوقف ِيف ُّ ْ  .  ٢٥٨٦، ح٢/٩٨٢،َ
ُكتاب أخرجه مسلم بلفظه، )٢( َ ِّاحلج ِ َ ُباب، ْ ِحجة َ َّ ِّالنَّبي َ  .  ١٢١٨، ح٢/٨٨٦، ‘ ِ
ُ كتــابأخرجــه مــسلم بلفظــه، )٣( َ ِّاحلــج ِ َ ُ بــاب،ْ ِجــواز َ َ ِركــوب َ ُ ِالبدنــة ُ َ َ َ ِاملهــداة ْ َ ْ ِملــن ُْ َاحتــاج َِ َإليهــا َْ ْ َ ِ ،

 .١٣٢٤، ح٢/٩٦١
 .  ١/٦١ قواعد األحكام يف مصالح األنام، )٤(
 .   من سورة النساء) ١٩( من اآلية رقم )٥(
 .  ٤/٤٤٩ رشح الكوكب املنري، )٦(



 

 

َعن أم سـلمةما جاء : اًومن األحاديث أيض .٦ ََ َ ِّ ُ ْ ِّ، زوج النبـي ~ َ ِ َّ ِ ْ َ‘ 
ِأن امرأة كانت هتراق الدم عىل عهد رسول اهللاِ  ُ َ َ َ َ َ ِْ ْ َ َ ُ َْ َّ َ ًُ ََّ َ َفاستفتت هلـا أم سـلمة ،‘َ َ ْ ََ َ ُّ ُْ َ َ ْ َ َ 

ِّزوج النبي  ِ َّ ُ ْ َّ، النبي ‘َ ِ َفقـال ‘َّ َ َلتنظر عـدة ((: َ َّ َِ ِْ ُـ َالليـايل وْ َِ ْام التـي كانـت َّاأليـَّ َ َ ِ َّ ِ
َّحتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا، فلترتك الص َ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ُِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ َّ ْ َ ََ َِ ِ َّ ُ َة قدر ذلك الَ ِ َ ََ ْ َ

ِّمن الشهر، فإذا بلغت ذلك، فلتغتسل، ثم تستثفر بثوب، ثم تصيل ْ َ ََ ْ َ ْ َُ َ َ َ ََّ ْ ْ َُّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َّ(()١(. 
ففي هذا احلديث إحالة إىل العادة يف تقدير أيام احليض، مما يدل عىل 

 .أن مثل هذه األمور يرتبط احلكم فيها بالعادة
ِالوزن وزن أهـل ((:  قالr أن النبي ù ـروما جاء عن ابن عـم .٧ ُ ُ

                                 
ُكتـاب بنحوه،رجـه اإلمـام مالـك أخ)١( َ ِالطهارة ِ َ َ ُبـاب،َّ ِاملـستحاضة َ َ َ َ ْ  ؛ واإلمـام  الــشافعي١/٦٢، ُْ

ــام أمحــد بلفظــه، ١/٦٠بنحــوه،  ــدارمي٢٦٧١٦، ح٤٤/٣٠٧؛ واإلم ــاب بنحوه،؛ وال ٌكت َ ِ 
ِالطهارة َ َ ٌبـــــاب،َّ ِغـــــسل ِيف َ ْ ِاملـــــستحاضة ُ َ َ َ ْ َكتـــــاب؛ وأبـــــو داود بنحوه،٨٠٧، ح ١/٦٠٢، ُْ ِ 
ِالطهارة َ َ ــاب،َّ ٌب ــرأة ِيف َ ِامل َ ْ ــستحاض، َْ ُت َ َ ْومــن ُْ ــال ََ َق ــدع: َ ُت َ ــصالة َ َال َ ِعــدة ِيف َّ ــاماأل َِّ ِي ــي َّ ِالت ــت َّ ْكان َ َ 
ُحتــيض ِ ُتــابِك؛ والنــسائي بنحوه،٢٧٤، ح١/١٨٧،َ ِالطهــارة َ َ َ ُذكر،َّ ْ ِغتــسالالا ِ َ ِ َمــن ْ ِاحلــيض ِ ْ َ ْ ،

ــدارقطني  بنحــوه، ٢٠٨، ح ١/١٢٩ ــاب؛ وال ُكت َ ِاحلــيض ِ ْ َ ــي بنحــوه، ١١/٢١٧، ْ ؛ والبيهق
ُكتاب َ ِاحليض ِ ْ َ ُباب،ْ ِاملعتادة َ َ َْ ُمتيز ال ُْ ِّ َ َبني ُ ْ ِالدمني َ ْ َ  .؛ وغريهم١/٣٣٢، َّ

 يف املوطــأ  صــحيح رواه مالــكحــديث أم ســلمة«:  ــــ٢/٣٠٤ يف املجمــوع ــــ قــال النــووي
ة والشافعي وأمحد يف مسندمها وأبو داود والنـسائي وابـن ماجـه يف سـننهم بأسـانيد صـحيح

 .» ومسلمعىل رشط البخاري
َهذا«:  ــ٥/٦١٢ يف البدر املنري ــ قال ابن امللقن ِاحلديث َ َعىل َ ِالصحيح َرشط َ َّ...«. 

 .٥٥٩، ح ١/١٧٥ إسناده يف مشكاة املصابيح، وصحح األلباين
حــديث صــحيح، رجالــه ثقــات رجــال «:  ــــ٤٤/١٢٣وقــال حمققــو مــسند اإلمــام أمحــد ــــ 

.  »نافع الشيخني، لكن اختلف فيه عىل



 

 

ِمكة، واملكيال مكيال أهل املدينة ِ ُ ُ َ(()١(. 
ّملا كانوا أهـل نخيـل وزرع اعتـرب أن أهل املدينة :  فيهووجه الداللة«

عادهتم يف مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتربت عـادهتم يف 
 .)٢(»الوزن
َحميصةما جاء عن  .٨ َ ِّ َ ٍأن ناقـة للـرباء بـن عـازب: )٣(t  األنـصاريُ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ً َ َِّ َ َ 
t ،دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم ْ َ َِ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ََ ْْ َ َ ٍ ِ ُفقىض رسول اهللاَِّ ((َ َ َُ َ ِعـىل أهـل  ‘َ ْ َ َ َ

ِموال حفظها بالنهار، وعىل أهل املوايش حفظها بالليلألا ِْ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ َْ َ ِْ ِِ ِ ِْ َ َ َ ِ َّ ِ ْ(()٤(. 

                                 
ـــو داود )١( ـــي أخرجـــه أب ـــول النب ـــاب يف ق ـــوع، ب ـــاب البي ـــال «: ‘ بلفظـــه، كت ـــال مكي ُاملكي ُ

وقـد . ٢٥١٩، ٥/٥٧، كتاب الزكاة، بـاب كـم الـصاع، بنحوه؛ والنسائي ٣/٦٣٣،»املدينة
ــال صــاحب  ــدير(ق ــيض الق ـــ ) ف ـــ٦/٣٧٤ـ ــذا احلــديث  ـ ــان«:  عــن ه ــن حب  صــححه اب

ورمـز  ... والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعالئي، ورواه بعضهم عـن ابـن عبـاس
 .»املصنف حلسنه

 .١/٣٥٨، ؛  كتاب القواعد للحصني١/١٤٠ املجموع املذهب، )٢(
َ حميصة  هو)٣( َ ِّ َ ، ودعاتـه، ‘ مـن أصـحاب النبـي .، أبـو سـعداألنـصاري بن مـسعود اخلزرجـي ُ

َإىل يـدعوهم فـدك أهـل إىل  بعثـهحيث   مـن ابعـدمه ومـا واخلنـدق، ًأحـدا، شـهد .اإلسـالم ِ
 .الغزوات

؛ ٤/٣٧؛ هتذيب التهذيب، ٣/٤٧٤؛ االستيعاب، ٤٧٨٤، رقم٥/١١٤أسد الغابة، : انظر
 .٦٥١٩، رقم٥٢٣تقريب التهذيب، ص

ُباب أخرجه عبد الرزاق بنحوه،)٤( ِالزرع َ ْ ُتصيبه َّ ُ ِ ُاملاشية ُ ََْ ؛ واإلمـام أمحـد ١٨٤٣٧، ح ١٠/٨٢١،ِ
َكتاب وأبو داود بلفظه، ؛٢٣٦٩٧، ح٣٩/١٠٢بنحوه،  ِالبيوع ِ ُ ُ ُبـاب واإلجـارات، ْ ِاملـوايش َ َ َْ 
ــسد ُتف ُِ َزرع ْ ْ ــوم َ ٍق ْ ــربى بنحــوه، ٣٥٦٩، ح ٣/٢٢٩،َ ــسنن الك ــسائي يف ال ــابِك؛  والن ُت ــة َ ِالعاري َ َِ ْ 

ِوالوديعة َِ َ ُذكر،َْ ْ ِاالختالف ِ ِ َِ َعىل ْ ِّالزهـري َ ِ ْ َهـذا ِيف ُّ ِاحلـديث َ ِ َ ُبـاب  وابـن حبان،؛٥٧٥٤، ح٥/٣٣٥، ْ َ
ِالقــصاص َ ِ َذكــر مــا حيكــم فــيام أفــسدت املــوايش أمــوال غــري ارباهبــا لــيال أو هنــارا، ْ َْ َْ َْ َ َ ُ ْ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ ُْ ،١٣/٣٥٥ ،= 



 

 

 مــن أقــوى األدلــة عــىل حجيــة َّوهــذا احلــديث عــده بعــض العلــامء
؛ حيث قال )هـ٩٧٢ت(، وابن النجار )هـ٧٦١ت (العرف؛ منهم العالئي
وهـــو أدل يشء عــىل اعتبـــار العـــادة يف األحكـــام «: األول عــن احلـــديث

 مواشيهم بالنهـار للرعـي، ها عليها؛ ألن عادة الناس إرسالئالرشعية وبنا
وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتني أو املزارع الكون يف أمـواهلم 

ــى النبــي  ــل؛ فبن ــا دون اللي ــه ‘ًبالنهــار غالب ــا جــرت ب ــضمني عــىل م  الت
 .)١(»عادهتم

 .)٢(وبنحو هذا الكالم عرب ابن النجار
 

~ ~ ~ 
 ضوابط مراعاة العرف الذي تتغري الفتوى بتغريه :لثةاملسألة الثا

 :مراعاة العرف الذي تتغري الفتوى بتغريه هلا ضابطان
أن يكون إعامل العرف يف النطاق الذي أحال الرشع : الضابط األول
 :)٣(احلكم فيه إىل العرف

                                 
ْ؛ والبيهقــي بنحــوه، كتــاب األرشبــة واحلــد فيهــا، ٥٤٦٩ ح،٦/٤٧؛ والطــرباين، ٦٠٠٨ح = ُبــابَُ َ 

ِالضامن َ َعىل َّ ِالبهائم َ ِ َ َ ْ ،٨/٣٤٢ . 
ِّإسناده متصل صحيح إن كان حرام بن سعد بن حميـصة سـمع مـن «: وقال عنه حمققو املسند َّ

 .»ِّجده
 .  ١/١٤٠ املجموع املذهب، )١(
 .٤/٤٥٢رشح الكوكب املنري، :  انظر)٢(
؛ اإلحكـام يف متييـز الفتـاوى عـن ٢٨، الفـرق ١/١٧٦أنوار الربوق يف أنواء الفـروق، : ظر ان)٣(

 =حممــد بــو . ؛ املــصلحة املرســلة لـــِ د٢/٢١٦؛ املوافقــات، ٣٩، الــسؤال ٢١٨األحكــام، ص



 

 

مـا : ضابط بعـدة عبـارات، ومـن أمجعهـا عن هـذا الـلقد عرب العلامء
 كـل مـا ورد بـه :قـال الفقهـاء«: ؛ حيـث قـال)هــ٧٩٤ت (ذكره الزركيش

َالرشع مطلقا، وال ضابط له فيه، وال يف اللغـة حي ـُ  ومثلـوه.  فيـه العـرفُمكَّ
.  والقـبض، ووقـت احلـيض وقـدره،باحلرز يف الـرسقة، والتفـرق يف البيـع

 أنه خيتلف حاله باختالف األحـوال واألزمنـة، وخيتلـف احلـرز :ومرادهم
 .)١(»من واخلوفاألوحال باختالف عدل السلطان وجوره، 

 : فالعرف الذي تتغري الفتوى تبعا له يشمل
ًما إذا ذكر الرشع حكام مطلقا، ومل يبني صفته الضابطة؛ كتحقـق  •

ًرشط احلرز يف الرسقة، مما يدل ضمنا عىل أن املرجع فيه هو العرف، فيتغري 
 .بتغريه

مــا لــو أحــال الــرشع إىل العــرف : ًويــشمل أيــضا مــن بــاب أوىل •
ًلنفقــة عــىل الزوجــة بــاملعروف، فــالفتوى فيــه تكــون تبعــا رصاحــة، مثــل ا

 . للعرف
فهذا النوع من األحكام يرجع فيه إىل العرف، فإذا أفتى عامل بفتـوى 

                                 
؛ و ٥١٤، فقـرة ٢/٨٨٩؛ املدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقـا، ٢٤٠ركاب، ص =

؛ ١٧٠؛ االجتهـاد االستـصالحي، ص١/٢١٠ادل قوته، ع. ؛ العرف لـِ د٥٢٤، فقرة ٩٠٤
 . ١/٢٦٢عيل الندوي، . ؛ مجهرة القواعد الفقهية لـِ د١/٤٢٦توصيف األقضية، 

؛ جممــوع فتــاوى شــيخ ٣/٢١٢رشح خمتــرص الروضــة للطــويف، : ؛ وانظــر٢/٣٩١ املنثــور، )١(
؛ تكملـة املجمـوع ١/٥١، ؛ األشباه والنظـائر البـن الـسبكي١٩/٢٣٥،  تيمية ابناإلسالم

ــسيوطي، ٢٣٠؛ التمهيــد لإلســنوي، ص١١/٣٧٤البــن الــسبكي،  ؛ األشــباه والنظــائر لل
 .  ١/٢٧٣نهاج، ؛ مغني املحتاج يف رشح امل٤/٤٥٢؛ رشح الكوكب املنري، ١/٢٣٥



 

 

مبنية عىل عرف معـني، ثـم تغـري العـرف فيجـب أن تتغـري الفتـوى بحيـث 
تطابق العرف اجلديد، وإال صارت الفتوى القديمة تتكلم عن واقعة فات 

 .يت الواقعة اجلديدة بال حكمأواهنا، وبق
ويشمل ذلك ما لو كان العرف األول يف عرص الترشيع، مثل ما كان 
يلبسه الرجل يف عرص الترشيع، مما حيفظ له املروءة وحتصل به الزينـة، وال 

ومثل مـا لـو . فهذا خيتلف حتام من عرف آلخر... يكون من ثياب الشهرة
ن احلـرز بـصفة معينـة، ثـم كان العـرف يف عـرص التـرشيع يقتـيض أن يكـو

تغريت نظرة أهل العرف املتأخر إىل تلك الصفة؛ فـإن ذلـك يـؤثر يف عـدم 
 .العمل بمقتىض العرف يف عرص الترشيع

وخلطـورة اجلمـود عـىل احلكـم األول عــىل الـرغم مـن تغـري العــرف 
مـن ذلـك بـأقوى العبـارات وأغلظهـا،  الذي بني عليه، فقد حـذر العلـامء

 :ومن ذلك
األحكام املرتتبة عـىل العوائـد تـدور ... «): هـ٦٨٤ت (قول القرايف

 ، كـــالنقود يف املعـــامالت؛وتبطـــل معهـــا إذا بطلـــت، معهـــا كـــيفام دارت
 فلـو تغـريت العـادة يف ،لعيوب يف األعـراض يف البياعـات ونحـو ذلـكوا

ىل سـكة أخـرى حلمـل الـثمن يف البيـع عنـد اإلطـالق عـىل  إالنقد والسكة
 وكذلك إذا كان اليشء عيبا يف ،السكة التي جتددت العادة هبا دون ما قبلها

ه  فـإذا تغـريت العـادة وصـار ذلـك املكـرو،الثياب يف عادة رددنا بـه املبيـع
وهبـذا القـانون تعتـرب مجيـع األحكـام . حمبوبا موجبا لزيادة الثمن مل ترد بـه

 بل قد ، ال خالف فيه وهو حتقيق جممع عليه بني العلامء.املرتبة عىل العوائد



 

 

 ...؟يقع اخلالف يف حتقيقه هل وجد أم ال
 فمهـام جتـدد يف ؛تاوى عىل طـول األيـاموعىل هذا القانون تراعى الف

 وال جتمـد عـىل املـسطور يف الكتـب ، ومهـام سـقط أسـقطه،العرف اعتـربه
ه ِ بل إذا جاءك رجل من غري أهـل إقليمـك يـستفتيك ال جتـر،طول عمرك

 وأفته به دون عرف ،جره عليهأ و، واسأله عن عرف بلده،عىل عرف بلدك
واجلمـود عـىل املنقـوالت لواضـح  فهذا هـو احلـق ا،بلدك واملقرر يف كتبك
ـــدين ـــدا ضـــالل يف ال ـــسلمني،أب ـــامء امل ـــل بمقاصـــد عل ـــسلف  وجه  وال

 .)١(»املاضني
 السابق، ثم علق عليـه كالم القرايف) هـ٧٥١ت (وقد نقل ابن القيم

 ومن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عـىل .وهذا حمض الفقه«: فقال
فقـد  ؛حـواهلم وقـرائن أحـواهلمأاختالف عـرفهم وعوائـدهم وأزمنـتهم و

 من جنايـة مـن طبـب النـاس ايته عىل الدين أعظمضل وأضل وكانت جن
 بــام يف -عــىل اخــتالف بالدهــم وعوائــدهم وأزمنــتهم وطبــائعهم-كلهــم 

وهـذا املفتـي  بل هـذا الطبيـب اجلاهـل ،كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم
 .)٢(» واهللا املستعان،بداهنمأ و ما عىل أديان الناسُّرضأاجلاهل 

وائد املؤثرة خطـرية، كـذلك العمـل وكام أن الفتوى بدون اعتبار الع
بالعوائد غري املؤثرة، أو الترسع يف تصنيف الواقعة عىل أن احلكم فيها مـن 

                                 
اإلحكـام يف متييـز الفتـاوى عـن األحكـام، : ؛ وانظـر١/١٧٦ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )١(

 .٣٩، السؤال ٢١٨ص
 . ٣/٧١ أعالم املوقعني، )٢(



 

 

قبيل األحكام املبنية عىل العوائد املتغرية ال يقل خطورة؛ هلذا فإن املجتهـد 
ٌّكام هو معني بعدم إغفال أعراف الناس املؤثرة يف توصـيف الواقعـة، فهـو 

 :ينًمعني أيضا بأمر
 –ُ تفحص هذه األعراف، والبحث عن بواعثها؛ إذ العـادة :أحدمها

 ، شـيئا بنفـسها بحـالة موجبـُغـري«: -) هــ٤٨٩ت (كام قال ابن السمعاين
، فعىل املجتهـد أن )١(» أو منبئة عن املقاصد فيها، قرينه للواجباتيوإنام ه

 مـع مقاصـد الـرشيعة، ًادة والعـرف منـسجاميتحقق من كون الباعـث للعـ
 أن الناس ما كان هلم أن يتتـابعوا عـىل يشء -من جهة املبدأ-ومن املرجح 

ًما إىل أن يرسخ ويـصبح عرفـا وعـادة إال ملـا وجـدوا فيـه مـن نفـع ظـاهر،  ً َْ َ
ومصلحة متأكدة، فعىل املجتهد أن يبحث عـن هـذه البواعـث واملـصالح، 

ع ومقاصـده الكليـة، ليحـصل لديـه اطمئنـان ثم يعرضها عىل قواعد الرش
 .بأن هذا العرف منسجم مع الرشع، وحيقق مقاصده عىل الوجه الصحيح

َ التحقق من أن احلكم يف الواقعـة مـن قبيـل األحكـام :اآلخراألمر و ُ ُّ
 :)٢(لو من ثالثة أرضب الناس ال ختإذ عوائداملبنية عىل العوائد املتغرية؛ 

ــد ا:الــرضب األول ــة لعامــة العوائ  التــي ال ختتلــف بحــسب األزمن
واألمكنة واألحـوال، وقـد أقرهـا الـرشع وجعلهـا بـذاهتا أحكامـا رشعيـة 

وهــذا يــشمل مــا يتــسم بحــسن أو قــبح . يرتتــب عليهــا الثــواب والعقــاب
                                 

 .  ٣/٤٥٧ قواطع األدلة، )١(
؛ رفــع ٢٨١حممــد البــوطي، ص. ؛ ضــوابط املــصلحة لـــِ د٢٢٦، ٢/٢١٥املوافقــات، :  انظــر)٢(

 . ٣٢٥صالح بن محيد، ص. ـِ داحلرج ل



 

 

الرشع، كتعـارف ًدائمني يف ذاهتام، مما كان موجودا يف عرص التنزيل، وأقره 
الناس عىل حمبة الطهارة والنظافـة، والـصدق واألمانـة، والـشكر للمـنعم، 

ــالعهود ــاء ب ــارفهم عــىل النفــرة مــن الوســاخة والنجاســة، ...والوف ، وتع
 ...والكذب واخليانة، وجحود الفضل، واخللف بالوعد

فهذه أحكام رشعية ال تقبل التبديل والتغيري، مهـام تبـدلت األزمنـة 
 .ة واألحوالواألمكن

 العوائد التي من طبيعتهـا التغـري والتبـدل بـاختالف :الرضب الثاين
األزمنة واألمكنة واألحوال، وقد راعى الـرشع هـذه الطبيعـة، فلـم جيعـل 
العوائد املوجودة يف عـرص التـرشيع أحكامـا رشعيـة، وإنـام جعلهـا مناطـا 

 .لألحكام، مما جيعل احلكم يتغري بتغري مناطه
ما يتعـارف عليـه النـاس مـن وسـائل « كان من قبيل وهذا يشمل ما

التعبــري، وأســاليب اخلطــاب، ومــا يتواضــعون عليــه مــن األعــامل املخلــة 
بــاملروءة واآلداب، ومــا جيــري يف معــامالهتم مــن كيفيــة القــبض، وحفــظ 
األمانات، وتقديم الصداق وتأجيله، وكيفية اإلجـارات، ووسـائل توثيـق 

. ا رشعية، ولكنها مناط ومتعلق لألحكـامًفهذه ليست أحكام. املعامالت
ــزمن، وأحــوال  وهــذه الــصور هــي التــي ختــضع لألعــراف، وتغــريات ال
الناس، واألحكام تتغري بتغري مناطها، فحينام يشرتط يف الشاهد أال يأيت بام 

 ينظـر إىل عـادات أهـل بلـده فـيام يكـون خمـال ومـا ال يكـون، : خيل باملروءة
داق، وتفـسري األلفـاظ يف األيـامن والطـالق وهكذا يف قـبض املبيـع والـص

املرجـع فيـه إىل : واألوقاف، وكذلك مقدار ما ينفق عىل األوالد والزوجـة



 

 

 .)١(»أعراف الناس، وطبقاهتم، وعاداهتم
 العوائد التي مل جيعلها الرشع بـذاهتا حكـام رشعيـا، :الرضب الثالث

 حيــاهتم فهــذا يــشمل كــل مــا يزاولــه النــاس يف. ًوال مناطــا حلكــم رشعــي
العادية مما يدخل يف نطاق اإلباحة األصلية، بحيث مل يرد فيه دليل رشعي 

 .يثبته أو ينفيه، وليس مناطا حلكم رشعي
فام دام أن هذا العرف يف حدود املباح، واحلريات الشخصية، مما ال «

يتعــارض مــع أحكــام اإلســالم، فهــذا ال كــالم فيــه، فللنــاس أن يامرســوا 
ٍم؛ مـن طــرق يف األكـل والـرشب واللـبس والتعامــل، عـاداهتم، وتقاليـده

 وهلم أن يطوروهـا حـسبام -ً ما دام أنه ال يعارض أمرا رشعيا-وغري ذلك 
 .)٢(»يرون، وحسبام تؤدي إليه حاالت الزمن

ُّومن خالل هذا التقسيم يتضح أن الرضب الثاين هو املعنـي يف هـذا 
لفظ؛ بحيث ترتك الداللة البحث؛ ألنه هو الذي يمكن أن يؤثر يف داللة ال

إذا تغري مناطها، وتعود إذا عاد املنـاط، وسـيأيت توضـيح ذلـك باألمثلـة يف 
 . )٣(املسألة الرابعة

ُ الرشوط -يف العرف الذي يراد مراعاته-أن تتحقق : الضابط الثاين 
 : العتبار العرفالعامة

                                 
حممـد البـوطي، . ضـوابط املـصلحة لــِ د: ؛ وانظـر٣٢٥صالح بن محيـد، ص.  رفع احلرج لـِ د)١(

 .٢٨٢ص
 .  ٣٢٥صالح بن محيد، ص.  رفع احلرج لـِ د)٢(
 . ٦٧٩ وذلك ص)٣(



 

 

 :يوهذه الرشوط ه
ًأن يكون العرف مطردا، أو غالبا .١ َّ)١(: 

إنام تعترب العادة «:  عن هذا الرشط بقاعدة قالوا فيهاوقد عرب العلامء
 .)٢(»إذا اطردت أو غلبت

أن يكون عمل أهل العرف بـه مـستمرا يف مجيـع : ذا الرشطواملراد هب
 . )٣(احلوادث، أو أكثرها

أن يتوافق أهل العرف عىل العمل به : فمن رشوط االعتداد بالعرف
يف مجيع احلـوادث املتعلقـة بـه، أو أكثرهـا عـىل أقـل تقـدير، أمـا إذا مل يكـن 

رى فال يعتد ًغالبا؛ كأن يعمل به يف بعض احلوادث، ويرتك يف حوادث أخ
 .به حينئذ

لو باع سلعة يف بلد مـا بـألف، وتـم اإلجيـاب والقبـول : ومثال ذلك
دون الترصيح بالعملة، فهنا ينظر إىل العملة املتداولـة يف ذلـك البلـد، فـإن 
كان الناس يتبايعون بالريال مثال يف مجيع البيوع أو أكثرها؛ انرصف الثمن 

نافسة للريال، فال بد مـن التـرصيح إليه، أما إذا كانت هناك عملة أخرى م
                                 

؛ املدخل الفقهي العام لألسـتاذ مـصطفى ٧٣ة، صأمحد أبو سن. د. ِالعرف والعادة لـ أ: انظر )١(
؛ العـرف والعمـل لعمـر ١/٢٣٢عـادل قوتـه،  . ؛ العـرف لــِ د٥٠٤، فقرة ٢/٨٧٤الزرقا، 

عيل . ؛ مجهرة القواعد الفقهية لـِ د٦٠؛ العرف ملصطفى حممد رشدي، ص١٠٤اجليدي، ص
 .١/٢٧١ي، الندو

ــسيوطي، :   انظــر)٢( ــباه والنظــائر لل ــ١/٢٢٤األش ــة األحكــام ١١٧ن نجــيم، ص؛ والب ؛ جمل
 .١/٩٥؛ رشحها لألتايس، ٩٥، مادة العدلية

 .٥٠٤، فقرة ٢/٨٧٤املدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا، :   انظر)٣(



 

 

 .  حينئذ؛ ألن محله عىل الريال ليس بأوىل من العملة الثانية
 :)١(ًأن يكون العرف املراد حتكيمه يف الترصفات قائام عند إنشائها .٢

الـذي العـرف «:  عن هذا الرشط بقاعدة قـالوا فيهـاوقد عرب العلامء
 .)٢(»حتمل عليه األلفاظ إنام هو املقارن السابق دون املتأخر

أن يكـون العـرف الـذي يـراد الرجـوع إليـه يف : واملراد هبـذا الـرشط
العمل، وممتدا إىل وقت إنـشائهام، تفسري لفظ ما أو عمل ما سابقا للفظ أو 

أما لو كان متأخرا عنهام فـال عـربة بـه حينئـذ؛ . بحيث يكون متزامنا معهام
ًألن العرف املتأخر مل يكن موجودا حـال إنـشاء التـرصف، ممـا يعنـي أنـه مل 
يكن معلوما لدى الطرفني، فكيف يزعم أحـدمها أنـه كـان يقـصد العـرف 

 .لترصفاملستقبيل املجهول عند إبرام ا
لو اشرتى أثاثـا منزليـا، عـىل أن يـستلمه بعـد سـتة : ومن أمثلة ذلك

ــائع  ــرام العقــد أن يتكفــل الب شــهور مــثال، وكــان العــرف الــسائد عنــد إب
بتوصيل األثاث إىل منزل املشرتي، ولكن عندما حل األجل، صار العرف 

 عربة فحينئذ عىل البائع التوصيل؛ ألنه ال: أن يتكفل املشرتي بتكلفة النقل

                                 
؛ ١٢٥ص؛ والبــن نجــيم، ١/٢٣١؛ األشــباه والنظـائر للــسيوطي، ٢/٣٩٤املنثــور، :   انظـر)١(

؛ املـدخل الفقهـي العـام لألسـتاذ مــصطفى ٨٥أمحـد أبـو ســنة، ص. د. ِالعـرف والعـادة لــ أ
. ؛ العـرف لـــِ د٩٩أمحـد املبـاركي، ص. د. ؛ العـرف لـشيخنا أ٥٠٥، فقـرة ٢/٨٧٦الزرقـا، 

؛ العـرف ملـصطفى حممــد ١١٢؛ العـرف والعمـل لعمـر اجليـدي، ص١/٢٣٩عـادل قوتـه، 
 ٦٢رشدي، ص

 .١٢٥؛ والبن نجيم، ص١/٢٣١؛ األشباه والنظائر للسيوطي، ٢/٣٩٤، املنثور:   انظر)٢(



 

 

هبذا العرف املتـأخر عـن العقـد، وإنـام العـربة بـالعرف الـسائد عنـد إنـشاء 
 . العقد

ٌأن ال يعارض العرف ترصيح بخالفه .٣ َ)١(: 
ال عربة للداللة «:  عن هذا الرشط بقاعدة قالوا فيهاوقد عرب العلامء

 .)٢(»يف مقابلة الترصيح
أن ال يرد يف الترصف الذي يراد حتكـيم العـرف : واملراد هبذا الرشط

فيه ترصيح يمنع من إعامل العـرف؛ إذ العمـل بـالعرف مـن قبيـل الداللـة 
الظنية التي يلجأ إليهـا فـيام مل يـرد فيـه تـرصيح، وحيـث ورد التـرصيح بـام 

 .خيالفها تعني العمل به؛ ألنه األصل
لو كان العرف أن يقوم البائع بضامن السلعة ملدة عـام، : ومثال ذلك

: لكن عندما ماكسه املشرتي اشرتط البائع إسقاط املشرتي للضامن، فقبـل
 . فليس له التمسك بالعرف يف إجياب الضامن؛ ألنه رصح بخالفه

                                 
؛العـرف لـشيخنا ٥٠٦، فقرة ٢/٨٧٩املدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا، :   انظر)١(

؛ مجهـرة القواعـد ١١٠؛ العـرف والعمـل لعمـر اجليـدي، ص١٠١أمحد املبـاركي، ص. د. أ
 .١/٢٦٠عيل الندوي، . الفقهية لـِ د

؛ جملـة ٣٢٨منافع الدقائق، ص؛ ١٥٣، قاعدة ٢/٧٨٧ترتيب الآليل يف سلك األمايل، : ر انظ)٢(
؛ ١/٢٨؛ ولعـــيل حيـــدر، ١/٢٥؛ رشحهـــا لـــسليم رســـتم، ١٣، مـــادة األحكـــام العدليـــة

، ٢/٨٧٩ ؛ املـدخل الفقهـي العــام،١٤١؛ ورشح قواعـدها للزرقـا، ص١/٣٨ولألتايس، 
ــرة  ــرة ٩٧٣، و٥٠٦فق ــة، ص٥٨٠، فق ــة الكلي ــدخل إىل القواعــد الفقهي ــد ٨٦؛ امل ؛ القواع

ــة ـــِ دالفقهي ــدوي، .  ل ــيل الن ــوجيز، ص٤٥٩، ٤١٧، ١٨٠ع ــوعة القواعــد ١٣٩؛ ال ؛ موس
 .٢/٢١٣الفقهية، 



 

 

 :)١(أو ألصل قطعيٌأن ال يكون يف العرف تعطيل لنص ثابت،  .٤
ال مـساغ لالجتهـاد يف «: ومما يدخل حتته هـذا الـرشط مـن القواعـد

 .»مورد النص
أن بناء احلكـم عـىل العـرف رضب مـن أرضب : واملراد هبذا الرشط

س، فـام بالـك االجتهاد، وحيث ورد النص فال مساغ لالجتهاد من األسـا
 !إذا كان هذا االجتهاد سيؤدي إىل تعطيل نص ثابت أو أصل قطعي؟

ٌلو خطبت امرأة وكـان مـن عـرف أهـل بلـدها أن ختـرج مـع : فمثال ْ ُ
، فــال يــصح العمــل هبــذا العــرف، ملخالفتــه لألدلــة ...اخلاطــب وختلــو بــه

ون رجل بـا(( :‘قـول النبـي : الرصحية، والتـي مـن بينهـا ِال خيل ٌ َّ ُـ ُـَ ََ ْ َّمرأة إال َ ِ ٍ َ َ ْ
ٍومعها ذو حمرم َ َْ َ ُ َ َ َ(()٢( . 

 
~ ~ ~ 

                                 
أمحــد أبــو ســنة، . د. ِ؛ العــرف والعــادة لـــ أ٢/٨٢٥ترتيــب الــآليل يف ســلك األمــايل، :   انظــر)١(

؛ العــرف ٥٠٧، فقــرة ٢/٨٨٠؛ املــدخل الفقهــي العــام لألســتاذ مــصطفى الزرقــا، ٨٠ص
؛ العـرف والعمـل ١/٢٤٢عـادل قوتـه، . ؛ العـرف لــِ د٩٧أمحد املباركي، ص. د. لشيخنا أ

؛ مجهــرة القواعــد ٦٤، ٥٧؛ العــرف ملــصطفى حممــد رشــدي، ص١٠٧لعمــر اجليــدي، ص
 .١/٢٦١عيل الندوي، . الفقهية لـِ د

 .   ٦٧٩جيه ص سبق ختر)٢(



 

 

ــر  :املــسألة الرابعــة ــة ألث ــظة العــرفمراعــاأمثل ــة اللف   يف العمــل بدالل
 الرشعي

 :حكم إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد: ألولاملثال ا
 كـام يف ؛ األصـناف التـي ختـرج منهـا زكـاة الفطـر‘فقد حدد النبي 

َفـر((: ، حيـث قـال ù حديث عبـد اهللا بـن عمـر ول اهللاَِّ َ ُض رس ُـ َ َ زكـاة ‘َ َ َ
َالفطر صاعا من متر، أو صاعا من شعري عىل العبد واحلر، والذكر واألنثى،  َّ َ ْْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ٍ َِ َِّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ً ًٍ َ
ؤدى قبـل خروج النـاس إىل  َوالصغري والَكبري من املسلمني، وأمر هبا أن ت ِِ ِ ِِ َ ََّ ُ َ َ َ ُـْ َ َ ْ ُْ َّ َ َ َ َّ ََ ُـَ ِ ِِ ِ ِِ

ِالـصالة َ ِّ وكـام يف حـديث أيب سـعيد اخلدري .)١())َّ ُـ َِ ْ ٍ ِ َ َtَّكنــا ((: ، حيـث قـال ُ
ٍنخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعري، أو صاعا مـن متـر،  ِ ِْ َ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ًِ ً ً ََ ٍَ َ ٍَ َ ُْ

ْأو صاعا من أقط، أو ْ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ صاعا من زبيبً ِ َ ًْ ؛ فهـل يعنـي هـذا أنـه ال جتـزئ )٢())َِ
 الزكاة من غري هذه األصناف؟

 إىل أن زكاة الفطر خترج من غالـب قـوت لقد ذهب كثري من العلامء
د يف عـرص التـرشيع هـو ؛ وهذا حممـول عـىل أن العـرف الـسائ)٣(أهل البلد

                                 
ِ بلفظه، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر،أخرجه البخاري) ١( ْ َ َِ ِ َ َ ُ َِ ؛ ١٤٣٢، ح٢/٥٤٧ْ

ْومسلم بنحوه، كتاب الزكاة، باب زكاة ال ِ ِ َِ ََ َُّ ِفطر عىل املسلمني من التمـر والـشعري ، َ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِْ َّْ َ َِ ُْ َْ٢/٦٧٧ ،
 . ù كالمها من حديث عبد اهللا بن عمر. ٩٨٤ح 

ــاب بلأخرجــه البخــاري) ٢( ــواب صــدقة الفطــر،  ب ٌفظــه، أب ٍصــدقة الفطــر صــاع مــن طعــام، : َ َ ْ ٌ َ ََ ْ ُ َِ ِِ َ
ِ؛ ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عىل املسلمني مـن التمـر ١٤٣٥، ح٢/٥٤٨ ِْ َّْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ُْ ْ َْ َ َ

ِوالشعري،  ِ َّ  .٩٨٥، ح٢/٦٧٨َ
، رشح الكبري وحاشـية الدسـوقي؛ ال٤/٢٨٩؛ املغني، ٧١، ٦/٦٠املجموع للنووي، :  انظر) ٣(

١/٥٠٥. 



 

 

كون هذه األصناف متثل غالب قوت البلد يف ذلك العرص، وهذا يعني أنه 
لو تغري احلال وصار غالب القوت يف بلـد مـا مـن حبـوب أخـرى، أو مـن 

 .   جاز إخراج الزكاة منها...اللبن، أو من اللحم، أو السمك
وهـذه كانـت «: بقولـه) هــ٧٥١ت (وقد عـرب عـن ذلـك ابـن القـيم

 ذلـك فـإنام علـيهم ُم غريُ قوهتٍةَّ أو حملٍ بلدُغالب أقواهتم باملدينة، فأما أهل
األرز أو التـني أو غـري ذلـك مـن  وأصاع مـن قـوهتم، كمـن قـوهتم الـذرة 

 :للحـم والـسمك كـاللبن وا؛احلبوب، فإن كـان قـوهتم مـن غـري احلبـوب
، وهـو  هـذا قـول مجهـور العلـامء.أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا ما كـان

الصواب الذي ال يقال بغـريه؛ إذ املقـصود سـد خلـة املـساكني يـوم العيـد 
 .)١(»ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم

ــا حــدد الــرشع املعيــار الــرشعي ربويــة التــي األمــوال ال: يناملثــال الث
 بناء عىل العرف السائد - من جهة كوهنا مكيلة أو موزونة-للتساوي فيها 

 يف عرص الترشيع؛ هل يؤثر فيها تغري هذا العرف؟
املكيالت واملوزونات من األموال الربوية ال جيوز مبادلتها بجنـسها 

 الـرشع كوهنـا مكيلـة أو ًإال مثال بمثل، يدا بيد، وبعض هذه األموال حدد
 أو املدينة، وبعضها تركهـا موزونة، وبعضها أحال فيها إىل عرف أهل مكة

مطلقــة يرجــع فيهــا إىل أعــراف النــاس، ومــن النــصوص التــي تــدل عــىل 
 : التحديد

                                 
 .  ٣/١٥ أعالم املوقعني، )١(



 

 

 :-يف حتديد كون الذهب والفضة من املوزونات- ‘قول النبي  •
َ تبيعوا الـذهب بالـذهب، وال(( َ ُِ َ ََّ َِّ ِ ِ الـورق بـالورق، إالَ ِ َِ َْ َ ٍوزنـا بـوزن الِْ ْ َْ َِ ْ، مـثً  الِ

ٍبمثل، سواء بسواء َ ََ ً َِ ٍِ ْ ِ(()١(. 
ُالــوزن ((: -يف اإلحالـة إىل عــرف أهـل مكــة – ‘وقـول النبــي  •

ِوزن أهل مكة، واملكيال مكيال أهل املدينة ِ ُِ ُ َ ُ(()٢(. 
 إذا تبدل العرف يف مقياس يشء منه، فأصبح كيليا : فام حدده الرشع

  بعد أن كان وزنيا، أو العكس؛ فهل يؤثر ذلك يف العمل بالعرف القديم؟
 .خالف بني العلامء

ــذا البحــث رأي أيب يوســف ــا يف ه ــذي يعنين مــن ) هـــ١٨٢ت (وال
 إىل اعتبـار العـرف هنـا عـىل ’ وما جـاء يف توجيهـه؛ فقـد ذهـب احلنفية

 الكيـل يف ...أن الـنص عـىل«: ؛ وتوجيـه ذلـك)٣(خـالف املنـصوص عليـه
املكيــل والــوزن يف املــوزون يف ذلــك الوقــت إنــام كــان للعــادة فيــه، فكــان 

 فيجــب أن يثبــت ، وقـد تبــدلت،املنظـور إليــه هــو العـادة يف ذلــك الوقــت
 .)٤(»احلكم عىل وفاق ذلك

ــا ــصطفى الزرق ــتاذ م ــة األس ـــ١٤٢٠ت (ولقناع ــذا ) ه ــة ه بوجاه
                                 

ُ كتاب أخرجه مسلم بلفظه،)١( َ ِالبيوع ِ ُ ُ ُباب ، ْ َالربا َ من حديث أيب سعيد . ١٥٨٤ ، ح٣/١٢٠٩، ِّ
 .tاخلدري 

 .    ٦٧٩ سبق خترجيه ص)٢(
 ؛٧/١٥العناية وفتح القدير، : اهلداية ورشحيها:  انظر )٣(
 .  ٧/١٥ العناية، )٤(



 

 

ورأي أيب يوسف هذا كام ترى أقوى حجة، «: التوجيه أورد معناه، ثم قال
 . )١(»َّوأقوم حمجة، رغم انفراده به

فقـد بنـى ذلـك عـىل أن الـنص يف عـرص التـرشيع إنـام ورد بنـاء عـىل 
املعيار العريف للتساوي يف ذلك العرص، فلو اطمأن الناس إىل معيار آخـر؛ 

فلـيس ... االسـتعامل، أو أدق عنـدهم يف حتديـد التـساوي، أوأيرس هلم يف 
هناك ما يمنع من ذلك، بل هو أحرى بالعمـل؛ ألنـه حيقـق املقـصود وهـو 
ًالتساوي الرشعي وزيادة؛ إذ يمنع أيضا من وقوع النزاع بني أهل العرف؛ 

 .التفاقهم عىل حتقق التساوي
:  العـرف فحـسبومما يشري إىل أن التحديد الوارد إنام هو مبني عـىل

أن األموال الربوية التي ورد التنصيص عىل معيار التساوي فيها يف بعـض 
ًالنصوص وردت مطلقة يف نصوص أخرى، ويف هذا إشـارة إىل أن العـربة 
بمطلق التساوي، وما ورد حتديده إنام هو وسيلة للتعبـري عـن التـساوي يف 

ُالـذهب (( : ‘قـول النبـي : ومن هذه النـصوص املطلقـة. )٢(ذلك العرص َ َّ
ِبالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالـشعري، والتمـر بـالتمر،  ْ ُ ْ ِّ ُ ُّ َُّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ْ ْ ْ ُ ْ ََّّ َّ ِ َ

ْوامللح بامللح، مث ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ُ ُ بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربـى، اآلخـذ ًالَ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ ْ َ َْ ْ ََ َْ َ ًَ َِ ِ ٍِ
ِواملعطي ف ِ ْ ٌيه سواءَُْ ََ ِ(()٣(. 

                                 
 .  ٥١٤، فقرة ٢/٨٩٢ املدخل الفقهي العام، )١(
 . ٣٩٤احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص:  انظر)٢(
 .   .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق خترجيه، ص)٣(



 

 

 :حكم التقاط ضالة اإلبل: املثال الثالث
َّأن النبــي فقــد ثبــت  ِ َّ َّ ئل عــن ضــالة اإلبــل، فغــضب وامحــرت  ‘َ ْس َ ْ َ ََّ ــ َُ َ ِْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ

َوجنتاه، وقال َ َ ُ ْ ََ َما لك وهل((: َ َ َ َ َ ل َ ُا، معها احلـذاء والـسقاء، تـرشب املـاء، وتأك َ َ ُـَ ْ َ ََ ُ َ َ ََ ُ ِّ ُ ََ ْ ِ
َالشجر، حتى يلقاها رهبا ُّ َ ََ َ ْ َ َ ََّ َّ(()١(. 

 ذلـك يف زمـان يغلـب عليـه الـصالح، لدرجـة أن ‘وقد قال النبي 
هذه اإلبل حيصل بينها تناتج وتكاثر دون أن يمسها أحـد، واسـتمر احلـال 

 t  بـن عفـان، ولكن يف خالفـة عـثامنtعىل ذلك إىل عرص اخلليفة عمر
ًتغري احلال، وكثر من يعتدي عليها، وأصـبحت هـذه احلـال سـائدة عرفـا؛  ً

 .فأباح التقاطها
ِ ابند جاء عنفق ٍ شهاب ْ َ ُّكانت ضوال ((: قال) هـ١٢٤ت ( الزهريِ َ َ ْ َ َ
ِاإلبل يف ِ ِ َ زمان عمِ َُ ِبن اخلطاب اَر َِ َّ َْ ِْt ًإبـال مؤبلـة َ َّ َ ُ ً ِ ُ تنـاتج)٢(ِ َ َ ال يمـسها ََ َُّ َ . ٌأحـدَ

َحتى إذا كان زمان عثامن بن عفان  َّ َ ْ ُ َ ََ ُ َِ ْ ََ َ َ ِ َّt َأمر بمعرفتها وتعريفها ْ َ َ ِْ ِِ َِ َ َ َ َِ َ ثم تباع فإذا ،َ َ ُِ ُ َ ُ َّ
َجاء صاحبها أعطى ثمنها َ ُ َ ََ َ َ ََ ِ ِْ ُ(()٣(. 

                                 
ُ بلفظــه، كتــاب الطــالق،  أخرجــه البخــاري)١( ُبــابَ ِحكــم َ ْ ِاملفقــود ُ ُ ْ ِأهلــه ِيف َ ِ ْ ِومالــه َ ِ َ َ،٥/٢٠٢٧ ،

 .٤٩٨٦رقم
  . ١/١٦، »أبل«النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة : انظر. مهملة:  مؤبلة)٢(
؛ والبيهقـي ٢/٧٥٩، الـضوال يف القـضاء باب،األقـضية كتـاب بلفظه،  أخرجه اإلمام مالك)٣(

ِالرجــل باب،اللقطــة كتــاببلفظــه،  ُ ُّجيــد َّ ِ ًضــالة َ َّ ُيريــد َ ِ َردهــا ُ َّ َعــىل َ َصــاحبها َ َِ ُيريــدَ ال ِ ِ َأكلهــا ُ َ ْ َ ،
٦/١٩١. 

 .»صحيح حسن أو«: ــ وصف هذا األثر بأنه١٧/٦٥٥وقد جاء يف البدر املنري ــ 



 

 

 ويف عهـد ‘فهذا األثر يـدل عـىل أن العـرف الـسائد يف عهـد النبـي 
َ استفيد منهام أمرانt عثامن ُ حتديد علة النهي عـن التقـاط اإلبـل، وبيـان : ُ

 للحديث النبوي مبنيـة عـىل تغـري العـرف الـسائد، ممـا tأن خمالفة عثامن 
 من ‘فالعلة يف منع النبي . احلكم بني احلديث واألثريعني اختالف مناط 

 ال ‘أن الغـنم يف عهـد النبـي : التقاط اإلبل يف مقابل إذنه اللتقاط الغـنم
حتمي نفسها من الذئاب، بخـالف اإلبـل، ولكـن يف عهـد عـثامن ضـعفت 
الذمم، وكثر يف الناس من يعتـدي عـىل اإلبـل بنـسبة اعتـداء الـذئاب عـىل 

 . ًهام واحدا؛ من جهة جواز االلتقاط، واهللا أعلمالغنم؛ فجعل حكم
القيم التـي حـصل التخيـري بينهـا بنـاء عـىل تـساوهيا يف : املثال الرابع

عرص الترشيع، ثم اختلفت يف أزمان أخرى؛ هـل يبقـى التخيـري بـني تلـك 
 ؟ ذاهتاالقيم

ُ، كـام روي )١(ثبت يف السنة أن دية احلر املسلم مائة من اإلبـل: فمثال
                                 

ْمن: (‘قول النبي :  ومما ورد يف ذلك)١( َقتل َ ًمتعمدا ََ َِّ َدفع َُ َإىل ُِ ِأولياء ِ َ ِْ ِالقتيـل، َ ِ َ ْفـإن ْ ُشـاءوا َِ ُقتلـوه، َ ُ ََ 
ْوإن ِ ُشاءوا َ ُأخذوا َ َ َالدية، َ َ َوهي ِّ ِ َثونالَث َ ًحقة ُ َّ َوث ِ َثونالَ ًجذعـة، ُ ََ ُوأربعـو َ َ َْ ًخلفـة، َنَ َ ِ َوذلـك َ ِ َ ُعقـل َ ْ َ 

ِالعمد، ْ َ ُوما صاحلوا ْ ََ َ ِعليـه، َ ْ َ َفهـو َ ُ ْهلـم، َ ُ َوذلـك َ ِ َ ُتـشديد َ َِ ِالعقـل ْ ْ أخرجـه اإلمـام أمحـد بلفظـه، ). َْ
ُ أبواب؛  والرتمذي بنحوه،٦٧١٧، ح١١/٣٢٦ َ ْ ِالديات َ َ ْعـن ِّ ِرسـول َ ُ ُ بـاب،‘ اهللاَِّ َ َجـاء َمـا َ َ 
ِالدية ِيف َ ْكم ِّ َهي َ ِاإلبل َنِم ِ ِ ُ كتاب؛ والبيهقي،١٣٨٧، ح٣/٦٤، ِ َ ِالديات ِ َ ُ باب،ِّ ِصفة َ َ َالـستني ِ ِّ ِّ 

ِالتي َمع َّ َربعنيألا َ ِ َ ُ كتاب؛ والدارقطني بنحوه،٨/٧٠، ْ َ ِاحلـدود ِ ُ ُ ِوالـديات ْ َ ُوغـريه َِّ َُ ْ َ ،٣/١٧٧ .
ٍعبد اهللاَِّ بن عمرومجيعهم من حديث  ْ َ َِ ْ  .ù بن العاص ِْ
ٌحديث عبد اهللاَِّ بن عمرو حديث حسن غريب «:يوقد قال عنه الرتمذ ٌ َ َ ْ ْ َِ ٍَ َ ٌْ ُِ ِ َِ َِ«. 

َويف إسـنَاده حممـد بـن راشـد املكحـويل :  قلـت«:  ــ٨/٤٢٩وقال عنه صاحب البدر املنري ــ  َّ َْ ُ ِ ِ َ= 



 

 

ُ،وأيضا روي عنـه )١( حكم فيها بألف مثقال‘لنبي أن ا  أنـه جعـل ديـة ‘ً
وذلـك مبنـي عـىل قيمـة اإلبـل يف عـرص  .)٢(درهـم رجل اثنـي عـرش ألـف

                                 
ِالدمشقي = ْ َ َّ وقد وثقه أمحد ومجاعة، ولي،ِّ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ سائيَّ ّنـه النـَّ ْ، ونـسب إىل القـدرَِ َ ِ ُ وأنـه يـرى اخلـروج،َ َُ َْ َ .

ّوقال البيهقي ِ َ ْ َ َْ َ َحممد هذا وإن كنَّا نروي حديثه لرواية الكبار عنه، فليس ممن تقوم احلجة بـام : َ َِّ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ََّ َِ ِ َِ َ ُِ ُ ِ
ِينْفرد به ِ َوقال صاحب . َ ََ َرواه حممد بن راشد، عن سليامن وق: )اإلملام(َ ْ ُ ََ ُ َ َّ ََ َ َ  .»د وثقاُ

  .»إسناده حسن«: وقال عنه حمققو املسند
حـديث حـسن «: ...وقال الرتمـذى «:  ــ٢١٩٩، ح٧/٢٥٩ يف اإلرواء ــ وقال عنه األلباين

ىف عمرو بـن وإنام مل يصححه ـ واهللا أعلم ـ للخالف املعروف ، وهو كام قال : قلت .»غريب
 .»شعيب عن أبيه عن جده

ِعمرو بن حزم، عن أبيـه، عـن جـدهحديث :  ومما ورد يف ذلك)١( ِِّ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َِ َ ٍ ِ ِ َأن رسـول اهللاَِّ ( :ْ َُّ َ َكتـب إىل  ‘َ ِ َ َ َ
ُأهل اليمن كتابـا فيـه الفـرائض والـسنَن والـديات َُ َ ُ َ ً َِّ َُّ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ْ َّ وأن : (...‘قـول النبـي :  وممـا جـاء فيـهَ َ َ
ِالرجل يقتل باملرأة وعىل أهل الذهب ألُف دينَار ِْ َّ َْ ُ ْ ََ َ َِ َ ِْ َ َ َ ُ ُْ َِّ َ.( 

ُ كتاب بلفظه،أخرجه النسائي َ ِالقسامة ِ َ َ َ ُ ذكر، ْ ْ ِحديث ِ ِ ِعمرو َ ْ ِبن َ ٍحـزم ْ ْ ِالعقـول، ِيف َ ُ ِواخـت ُْ ْ  ُفالَ
ــاقلني َالنَّ ِ ــه ِ ُل ــا٤٨٦٨، ح٨/٤٢٨ ؛َ ــن حب ــابن بلفظــه،؛ واب ُ ب ــب َ ِكت ُ ــي ُ ِّالنَّب ُ ذكــر،‘  ِ ْ ــة ِ ِكتب َِ ْ 
َاملــصطفى َ ــه، ‘ ُْْ ُكتاب َ َ َإىل ِ ِأهــل ِ ْ ــيمن َ ِال َ َ ــسنن ٦٥٥٩ ، ح١٤/٥٠١ ، ْ ؛ والبيهقــي بلفظــه يف ال
ُ كتــابالكــربى، َ ِالزكــاة ِ َ ُ بــاب ،َّ ْكيــَف َ َفــرض َ َ َالــصدقة َ َ َ ُكتاب؛ و يف معرفــة الــسنن،٤/٨٩ ،َّ َ ِ 
ِالديات َ ُمجاع،ِّ َ ِالديات ِ َ َفيام ِّ َدون ِ ِالنَّفس ُ  .١٦٠٨٠، ح ١٢/١١٨، ْ
َهــذا «: ففيــه ختــريج مطــول للحــديث، وقــد صــدره بقولــه. ٨/٣٧٧البــدر املنــري، : وانظــر َ

ًاحلديث عمدة الديات، وقد فرقه الرافعي يف مواضع من الكتـاب، وأنـا أذكـره هنَـا جمموعـا  ُُ ُ َ َ ََ ْ ِ َ ّ َّ ْ َِ ِ ِ ِِّ َ
َوأحيل عليه ما يقع بع َْ ِ َ ّده عليه، وهو مشتمل أيضا عـىل غـري الـديات مـن الفـرائض والـسنَن َ َ َُ ْ َ َ ِْ َِ ْ َِّ ََ َ ََ ْ ُ

ِوالصدقات، وهو حديث متداول من ا َ َ َ َّ َُ َمهاتألَ َّ...« . 
ٍ عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاسما جاء:  ومما ورد يف ذلك)٢( َّ ْ َْ َ َِ ِ َ َ ِ ْ ِ ùأن رجـ ،ُ َ َّ َ مـن بنـي عـدي قتـل، الَ ُِ ِ ِ ٍِّ َ َْ

َفجعل النَّ( ََ ُّبي َ ًديته اثنَي عرش ألفا: ‘ِ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ََ ِ.( 
ــو داوود بلفظــه، ــابأخرجــه أب َ كت ِالــديات ِ َ ــاب،ِّ ُ ب ــة َ ِالدي َ ْكــم ِّ َهــي؟ َ  =؛ ٤٥٤٦، ح٤/٦٨١ ، ِ



 

 

الترشيع، ولكن تغريت قيمتها عند أهل العرف بعد ذلك؛ فهل تبقى تلك 
 القيم؟

ن ذهب إىل أن املقـدار خيتلـف بحـسب قيمـة ومم. خالف بني العلامء
اإلمــام كــام اختــاره ، t  بــن اخلطــابعمــر: اإلبــل عنــد أهــل كــل عــرف

 : يف اجلديدالشافعي
عيب، فقــد جــاء  • ٍعــن عمــرو بــن ش ْ َ ْ ــْ ُ ِ ِ ْ َ َعــن أبيــه، عــن جــده، قــالَ َ ِ ِِّ َ ْ َْ َِ َ :

ول اهللاَِّ (( ِكانت قيمة الدية عىل عهـد رس ُـ َ َِ ِ ِْ ََ َ َْ ِّ َُ َثامنامئـة دينـار أو ثامنيـة آ: ‘َ َ ََ ِْ ِ َِ ََ ٍ َ َ ِف الِ
ٍدرهم َ ْ سلمني، قـال)١(ِ َ،ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من ديـة امل َ ُْـ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ْ ْ َ َ َُ ِّ ِ َ ِ ْ َفَكـان : َ َ

                                 
ْ ومــنوالـدارمي بنحــوه، = ِكتـاب َِ َ ِالــديات ِ َ ُ بــاب،ِّ ِكــم َ ُالديـة َ َ َمــن ِّ ِالــورق ِ ِ َ ِوالــذهب ْ َ َّ َ ،٢/٦٣٦ ،

َكتــ؛ والنــسائي بنحــوه، ٢٢٧٤ح ِالقــسامة ُابِ َ َ َ ُذكر،ْ ْ ِالديــة ِ َ َمــن ِّ ِالــورق ِ ِ َ ؛ ٤٨١٧، ح٨/٤١٣، ْ
ُ كتابوالبيهقي بنحوه، َ ِالديات ِ َ ُ باب،ِّ ِتقدير َ ِ ْ ِالبـدل َ َ َ ْبـاثنَي ْ ْ َعـرش ِ َ ْألـَف َ ٍدرهـم َ َ ْ ْأو ِ ِبـألف َ ْ َ ٍدينَـار ِ ِ 

َعىل ِقول َ ْ ْمن َ َجعلهام َ ُ َ ِأصلني ََ ْ َ ْ َ ،٨/٧٨. 
َ قال أبو داود ُ َ ُ َ َ ِّرواه ابن عيينَة، عن عمرو، عن عكرمة عن النَّبـي  «:حلديث عقب اَ َ ْ َِ ِ َ َ َ َ َُ َِ ِْ ِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ مل يـذكر ‘َ ُ ْ ََ ْ

َابن ع َ ٍباسْ َّ«. 
َ وأمـا قـضاؤه يف الديـة بـاثني عـرش «:  ــ ١٧٠١، ح ٤/٢٣وقال عنه احلافظ يف التلخيص ــ  َ َ ُ َُ ََ َّ َ

ِألفا، فهو حد َ َ ُ َ ً ْ َيث ابن عَ ِ ْ ِباس بعينه، وقد رواه أصحاب السنَن من حديث عكرمة، واختلـَف ُ ُ ْْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََّ ََ ُّ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٍِ
ٍفيه عىل عمرو بن دينَار ِ ِ ِِ ْ ِ ْ َ َفقال حممد بن مسلم الطـائفي عنْـه، عـن عكرمـة هكـذا، وقـا. ََ َ َ َّ َ َ ََ ْ ُ ُ َْ َْ َ ُّ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َ ٍُ ِ ُل ابـن ُ ْ َ

َعيينَة، عن عمرو بن دينَار مرس ْ ُ ٍْ ِ ِ ْ ْ ْ َِ َ َ  .الَُ
ِقال ابن أيب حاتم عن أبيه ِِ َ َْ َ ُ َْ ٍ ِ َ ، وقد رواه الدارقطني من حديث : َ ِاملرسل أصح، وتبعه عبد احلقِّ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َُّ َ َ َ َ ْْ ُ َ ْ ُ َُّْ ْ ُ ََ ِ َ

ُحممد بن ميمون، عن ابن عيينَة موصو ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ ُ َ ََّ ُ َ َ ُِ ٍِ َ، قالالِ َ حممد بن ميمون، وإنام قال لنَا فيه ابـن عَ َ ُُ ْ َ ْ ُ ِْ ِ َ َ َ ََ ُ َ ََّّ ٍبـاس ُِ َّ
ِمرة واحدة، وأكثر ذلك كـان يقـول عـن عكرمـة، ورواه عبـد الـرزاق يف  ِ َّ َ ََّ َ َ ُ َّ َُ ً َ ًْ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َِ ْ َ ِْ ِ َِ ِمـصنَّفه(َ ِ َ ِ عـن ابـن )ُ ْ ْ َ

ٍعيينَة، عن عمرو، ْ َ َ ُْ ْ َ عن عكرمة مرسََ ْ ُ ََ ِ ْ ِ ْ  .الَ
ٍقال ابن حزم ْ َ ُ ْ َ َوهكذا رواه مشاهري أصحاب ابن عيينَة: َ َْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ِ ِ َ ُ ِ َ ََ َ َ«. 

 = كـان ‘ يف احلديثني اآلنفي الذكر، بأن النبـي ‘ يمكن التوفيق بني هذا التقدير وتقدير النبي )١(



 

 

َذلك كذلك حتى استخلف عم ُْ َ ِ ْ ُ َّ َ َ َِ َِ َ، فقام خطيبـا فقـالtُر ََ َ َ َ ًَ ِ َ َّ إن االأ: َ ْبـل قـد إلِ َ َ ِ
َغلت، قال َ َْ َففرضها: َ َ َ َ َ عمَ ِر عىل أهل الذهب ألف دينار، وعىل أهـل الـورق ُ ِ ٍَ َْ ْ َِّ ِْ َ َْ َ ََ ََ ََ َِ ِ ُ

ٍاثني عرش ألفا، وعىل أهل البقر مائتي بقرة، وعـىل أهـل الـشاء ألفـي شـاة،  ٍ َِ َّ َْ َ ْ َْ ْ َ َ ْ ً ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ
ٍوعىل أهل احللل مائتي حلة َِّ َ ُْ َْ َُ َ ِ ِ ْ َ َ َ...(()١(. 

 عن الرأي اجلديد لإلمـام الـشافعي) هـ٤٥٠ت (وعرب املاوردي •
وبـه قـال يف اجلديـد؛ إن إعـواز اإلبـل يوجـب العـدول إىل قيمتهـا  «:بقوله

بالــدنانري والــدراهم مــا بلغــت بحــسب اختالفهــا يف البلــدان واألزمــان، 
َّفتكون الدنانري والدراهم بدال من اإلبل ال من النفس ً«)٢(. 

 :املثال اخلامس والسادس والسابع
ــال ــل ذلــك يق ــصاب الزكــاة يف عــروض ال: ومث ــد ن  تجــارةيف حتدي

ونحوها بعرشين مثقاال من الذهب أو مائتي درهم من الفـضة، بنـاء عـىل 
تساوهيام يف عرص الترشيع، وقد حصل بني هاتني القيمتني تفاوت كبـري يف 

                                 
نار، وتـارة ثـامن مائـة، يراعي اختالف األسعار حتى يف عهده، فقدر قيمة اإلبل تارة ألف دي =

 .ًوكذلك من الفضة؛ تارة بألف وتارة باثني عرش ألفا
إن األلف دينار و االثني عرش ألف  درهم يمثالن الدية املغلظة، بينام الثامنامئة دينار : أو يقال

 .واأللف درهم فتمثل الدية املخففة، واهللا أعلم
ــو داود)١( ــه أب ــاب بلفظــه، أخرج َ كت ِالــديات ِ َ ــاب ،ِّ ُ ب ِالديــة َ َ ــم ِّ ْك َهــي؟ َ ؛ ٤٥٤٢ ، ح٤/٦٧٩، ِ

ُ كتابوالبيهقي يف السنن الصغري، َ ِالديات ِ َ ُ باب ،ِّ ِإعواز َ َ ْ ِبلإلا ِ  .٣٢٤٣ ، ح٢/١٩٦ ، ِ
َلـرمحن َ وعبـد ا«:  ــ عىل أحد رواة احلديث، فقـال٢٠/٤٣٢وقد علق صاحب البدر املنري ــ  ْ َّ

َهذا هو البكراوي ُ ِ ضعفه مجاعة، وقال أبو حاتم:ََ َ ُ ََ َ َ َ َليس بقوي: َ َِ َ ْ«. 
 .»حسن«:  ــ٣/١٠١ يف صحيح سنن أيب داود ــ وقال عنه األلباين

 .  ٩/٢٥٨، )بوع هناية األماملط(خمترص املزين : ؛ وانظر١٢/٢٢٧ احلاوي للاموردي، )٢(



 

 

عرصنا احلارض، بسبب عزوف الناس عن الفـضة، وحمافظـة الـذهب عـىل 
دير يكـون القـول املتجـه هـو التقـ: قيمتها، فبناء عىل القـول بتـأثري العـرف

 .بالذهب فقط
النـدوة الـسابعة لقـضايا الزكـاة هـو مـا تـم اختيـاره يف وهـذا القـول 

 .)١(املعارصة
 وقد مال بعـض الفقهـاء«:  بقولهحممد األشقر. َّكام عرب عنه ووجه د

وع إىل التقويم يف عروض التجارة والنقود الورقيـة يف هذا العرص إىل الرج
 وهـو ثبـات القـوة الـرشائية ،ِّولذلك وجه بـني. إىل نصاب الذهب خاصة

 كان يشرتى هبـا يف عهـد –ً العرشين دينارا –فإن نصاب الذهب . للذهب
 –وكـذلك نـصاب الفـضة . اً عرشون شاة من شياه احلجاز تقريبـ‘النبي 

أمـا يف عـرصنا . اًا أيـضًى هبـا عـرشون شـاة تقريبـ كان يشرت–املائتا درهم 
احلارض فال تكفي قيمة املائتي درهم من الفضة إال لرشاء شاة واحدة، بينام 

لـرشاء عـرشين ) هــ١٤١٧سـنة (ًالعرشون مثقاال من الذهب تكفي اآلن 
 .ً أو أقل قليال،شاة من شياه احلجاز

ــه حكمــة ــرشائية تتحقــق ب ــذهب ال ــوة ال ــات يف ق ــذا الثب ــدير فه  تق
 .)٢(»بخالف نصاب الفضة. النصاب عىل الوجه األكمل

 ربع دينار من الـذهب، أو وكذلك احلال يف كون النصاب يف الرسقة
                                 

 .١٧٥ – ١٧٤فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعارصة، ص) ١(
مطبوع ضمن أبحاث وأعامل النـدوة الـسابعة لقـضايا (األصول املحاسبية املعارصة للتقويم ) ٢(

 ٤٧ص ، الزكاة ملحي الدين مستو: ؛ وانظر٨٨، ص)الزكاة املعارصة



 

 

ثالثة دراهم من الفضة، بناء عىل تساوهيام يف عرص التـرشيع، بيـنام نجـد يف 
ًعرصنا احلارض تفاوتا كبريا بينهام؛ مما جيع  هو -ًأيضا-ل القول املتجه فيها ً

 .، واهللا أعلم)١(التقدير بالذهب فقط
 احلــرز الــذي ‘ حتديــد النبــيًومــن األمثلــة املتعلقــة بالــرسقة أيــضا 

؛ بنـاء عـىل العـرف الـسائد يف عـرص )٢( عنـد رسقـة الـثامرحيصل بـه القطـع
 .الترشيع؛ وعند تغري العرف يمكن أن يتأثر حتديد ذلك احلرز

 
~ ~ ~ 



                                 
 .٣/١٧٩٩عبد اهللا اجلربين، . د. ِعمدة الفقه لـ أرشح :   انظر يف هذا القول)١(
ِعبد اهللاَِّ بن عمرو بن العاص ومما ورد يف ذلك ما جاء )٢( ِ َِ ْ ْ ْْ ِ ْ َ َِ t َِّعن رسول اهللا ،ِ ُ َ ْ ِ أنـه سـئل عـن ‘ َ َ َ ِ ُ ُ َّ َ

َالثمر املعلق؟ فقال َ َ َّ ُْ َِّ َ ِ ْمن أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خب(: َ َ َ ْ َ َ ُْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ َ ِ َنَـة، فـَ ْ يشء عليـه، ومـن الً َ َْ َِ َ َ ْ َ
َخرج بيشء منْه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن رسق منْه شيئا بعد أن يؤويه اجلرين، فبلغ  ََ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ ً ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٍْ ِ َ

ِثمن املجن، فعليه القطع، ومن رسق دون ذلك فعليه ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ غرامة مثليه، والعقوبـةَ ُ ْ َ ْ َُ ُ َ ِْ ِ َ َ أخرجـه أبـو ). َ
َكتاب بلفظه، داود ِاحلدود ِ ُ ُ ُباب، ْ َقطع ال َما َ ْ ِفيه َ ، وقـد حـسنه األلبـاين. ٤٣٩٠، ح ٤/٣٥٨، ِ
 .  ٢٤١٣، ح ٨/٦٩ اإلرواء، يف



 

 











 
















 

 

 

 



 

 


تأثري املقصد الرشعي الذي دلت عليه القـرائن الـصارفة يف (مبحث 

 مـا جــاء يف َّجـلبعمومـه  يتنـاول )تأويـل اللفـظ الـرشعي وضـوابط ذلــك
 داللــة اللفــظ بالــرضورة واحلاجــة ُرُّأثَ تــإذاملباحــث األربعــة الــسابقة، 

ٌفيـه رصف للفـظ عـن معنـاه الظـاهر إىل معنـى املصلحة ومراعاة الواقـع و
آخر، بيد أن السمة الغالبة لكل صـورة مـن تلـك الـصور األربعـة مراعـاة 

أو املتغــرية ) املتمثلــة يف الــرضورة واحلاجــة(الظــروف واألحــوال الطارئــة 
داللـة ، مما جيعل احلكم قد يعـود إىل ظـاهر )املتمثلة يف املصلحة أو الواقع(

ًاللفظ عند ذهاب املغري، كام أن لكل منها نطاقا حمـددا فيـه نـوع اسـتقالل،  ً ٍّ
ُوله ضوابط خاصـة، ولكـن تبقـى أمثلـة أخـرى أثـر املقـصد بالعمـل فيهـا  َ َّ
بداللة اللفظ دون أن تدخل يف أي من تلك الصور األربعـة،كام أن الـشأن 

ًيف هذا التأثري أن يكون دائام وليس طارئا أو متغري  . اً
. ما عقد له هذا املبحثفهذا النوع من األمثلة هو


~ ~ ~ 



 

 

 

 



 

 


 

 
 :تعريف الظاهر لغة: املسألة األوىل
 كام قال -اسم فاعل من ظهر، والظاء واهلاء والراء : يف اللغةالظاهر 

ٍأصل صحيح واحد يدل عىل قوة وبروز«: -)هـ٣٩٥ت (ابن فارس ُ ُ َ َّ َ َ ٌ َ ٍْ ِ ُِ ُّ ٌَ َ ُ ٌ ْمـن . َ ِ
َذلك ِ و ظـاهر، إذا انَكـشف وبـرز: َ ورا فه َظهر الـيشء يظهـر ظه ََّ ٌ ً ُ ُ ََ َ َ ُـ ُـ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َولـذلك . ْ ِ َِ َ

َسمي وقت الظهر والظهرية، وهو أظهر أوق ْ َّ ُّ ْْ َ َ َ َ ْ ََ َُ َ ِّ ُُ ِ َ ِ ِ َات النهار وأضوؤهاُ ُ َْ َ ََ ِ َّ ِ«)١(.  
ورا«): اللـسان(ومنه مـا جـاء يف  ًوظهـر الـيشء بـالفتح، ظه ُ َ ْ ُـَ َِ ْ ِ َّتبـني: ُ َ َ .

َوأظهرت اليشء ْْ َّ ُ َ ْ ْبينته: َ َّ َ«)٢(. 
ــاء يف  ــا ج ــاموس(وم ــورا«): الق ــر ظه ًوظه ُ ََ ه،: َ ــد أظهرت ــني، وق ــتب ُ َْ ََّ َْ َ 

َّ عيل]ظهر[و َغلبه: ليه ع]ظهر[و  به،]ظهر[و َأعانني،: َ َ َ«)٣(. 
ُّوعىل هذا فالظاهر يف اللغة هو اليشء البني الغالب القـوي يف ذاتـه،  ُ َُ ِّ

ًبحيث يكون منكشفا بارزا، ال خفاء فيه ً. 
 

~ ~ ~ 

                                 
 . ٤١٦، ص»ظهر«املصباح املنري، مادة : ؛ وانظر٦٤٢، ص»ظهر «املقاييس يف اللغة، مادة )١(
 . ٥٥٧، ص»ظهر«القاموس املحيط، مادة : ؛ وانظر٥٢٧/ ٤، »ظهر«، مادة  لسان العرب)٢(
 .  ٥٥٧، ص»ظهر«دة  القاموس املحيط، ما)٣(



 

 

 :ً اصطالحاتعريف الظاهر: املسألة الثانية
ء األصـول، فـال لـدى علـامكبـري لقد حظي تعريـف الظـاهر بـاهتامم 

تعريـف ال: ، ومن أفضل ما تم الوقوف عليه)١(يكاد خيلو كتاب من تعريفه
، حيـث عـرف الظـاهر )هــ١٤٢١ت (الشيخ حممد العثيمـنيالذي اختاره 

 .)٢(»ما دل بنفسه عىل معنى راجح مع احتامل غريه«: بأنه
 : هناك معنينيومن خالل هذا التعريف يتضح أن

ِّ معنـى راجـح يف نفـسه مـن جهـة الوضـع اللغـوي، بغـض :أحدمها
 فهـذا ...النظر عن املؤثرات اخلارجية؛ من سياق أو قرائن لفظية أو حاليـة

 .ُاملعنى هو ما يصطلح عىل تسميته بالظاهر
 معنـى مرجـوح يف نفـسه، وإن أمكـن أن يكـون أقـوى مـن :واآلخر

َن تقوى هبـا ورجح عـىل املعنـى األول محـل األول باملؤثرات اخلارجية؛ فإ ُـ
ًاللفظ عليه، وصار مؤوال، وإال بقي اللفظ حمموال عىل املعنى األول ُ . 

 .)٣( تبادره للذهن:ومعيار املعنى الظاهر
                                 

؛ ٤٢٦، فقـرة ٣٣٧/ ١؛ الربهان، ١٦٣كتاب اإلشارة للباجي، ص:  انظر عىل سبيل التمثيل)١(
/ ١، ؛  أصــول الرسخــيس١٢٣/ ١كــشف األرسار للبخــاري، : أصــول البــزدوي ورشحــه

؛ خمترص ابـن ٥٦٣/ ٢؛ روضة الناظر، ٣٨٤/ ١؛ املستصفى، ٦٦/ ٢؛ قواطع األدلة، ١٦٣
؛ املغنــي ورشحــه ٣٧؛ تنقــيح الفــصول ورشحــه، ص١٦٨/ ٢ب ورشحــه للعــضد، احلاجــ

؛ رشح ١٣٦/ ١؛ التحريـــر وتيـــسريه، ٤٣٦/ ٣؛ البحـــر املحـــيط، ٢٠٥/ ١للخبـــازي، 
 .  ٤٥٩/ ٣الكوكب املنري، 

 .٣٥٧ ص األصول من علم األصول ورشحه للشيخ العثيمني،)٢(
 .٣٥٨رشح األصول من علم األصول للشيخ العثيمني، ص:   انظر يف هذا املعيار)٣(



 

 

 انطالقـه مــن املعنــى اللغــوي؛ إذ اللفــظ :وممـا يقــوي هــذا التعريــف
 .الظاهر اسم فاعل، فقوة وضوح معناه ناشئة من ذات اللفظ

 
~ ~ ~ 



 

 





 :تعريف التأويل لغة: املسألة األوىل
ِّمـصدر أول، يـؤول تـأويال، واملـادة األصـلية هـي : يف اللغة التأويل َّ

َأول«  بـام نحـن فيـه يف ، ومما لـه صـلة)١(، وقد سبق بيان املعنى اللغوي هلا»َ
َهو من آل اليشء يؤول إىل كذا: التأويل«هذا السياق أن  ََ َ ِ ُ ََّ ْ َُ ْ ِ َأي رجع وصـار : ُ ََ َ َ َ ْ َ

ِإليه ْ َ ِ«)٢( . 
هـو املعنـى الـذي يرجـع إليـه اللفـظ، : وعىل هذا فالتأويـل يف اللغـة

 .ويصري إليه
 

~ ~ ~ 
 

 :ً اصطالحاتعريف التأويل: املسألة الثانية
ــل( ــرشعية؛ ) التأوي ــوم ال ــر العل ــة يف أكث ــصطلحات املتداول ــن امل م

ًوالسيام التفسري والعقيدة وأصـول الفقـه، باإلضـافة إىل أن لـه اسـتخداما 
، كــام أنــه قــد يــراد بــه التأويــل ن خيتلــف عنــه عنــد املتــأخريعنــد املتقــدمني

الصحيح فقط، وقد يراد به التأويل الفاسد فقط، وقد يراد بـه مـا يـشملهام 
واحلكم عىل التأويل بالفساد قد يكون من الوضوح بمكان؛ لكونه يف . ًمعا

                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(
 .    ٨٠/ ١، »أول« النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة )٢(



 

 

ان، بحيث يكـون التمـسك من القوة بمكالتأويل منتهى البعد، وقد يكون 
 عــىل احلــروف، وســطحية يف فهمهــا، مــع البعــد عــن مــراد اًبــاللفظ مجــود

املتكلم، وقد يكـون التأويـل بـني هـذين الطـرفني، ممـا جيعـل احلكـم عليـه 
 ...بالصحة والفساد حيتاج إىل نظر واجتهاد

هذه التفريعات والتقسيامت للتأويل وغريهـا تـؤثر يف حتديـد املعنـى 
ًللتأويل؛ هل يشملها مجيعا، أو يـشمل بعـضها؟ وهـذا أحـد االصطالحي 

واملـنهج األسـلم أن . )١( يف تعريـف التأويـل أسـباب اخـتالف العلـامءأهم
َّيعرف بتعريف يشمل كل ما يسميه أهل املصطلح تأويال، ثم تبني أقـسامه  َُّ َ ُ

ٌّويعــرف كــل منهــا عــىل َّ َ حــدة؛ ألن الــشأن يف التعريــف أن يفــرس بــه املــراد ُ َّ ُ
 .باملصطلح عند أهل هذا املصطلح

 الـشاملة إذا علم هذا فمن أفضل ما تم الوقوف عليه من التعريفات
؛ )هــ٦٣١ت (تعريـف اآلمـدي: لكل ما يسمى تأويال عند علامء األصول

محـل «:  بأنـه-نظر عن الـصحة والـبطالنمع قطع ال–حيث عرف التأويل 
 . )٢(»اللفظ عىل غري مدلوله الظاهر منه، مع احتامله له

:  وعندما أراد أن يكون التعريف خاصا بالصحيح، أضاف إليـه قيـد
 ).بدليل يعضده(

                                 
كـشف األرسار للبخـاري، : ؛ أصول البزدوي ورشحـه٤٢٤، فقرة ٣٣٦/ ١الربهان، :  انظر)١(

ب ورشحـه ؛ خمتـرص ابـن احلاجـ٥٦٣/ ٢؛ روضة النـاظر، ٣٨٧/ ١؛ املستصفى، ١١٨/ ١
 .  ٤٦١/ ٣؛ رشح الكوكب املنري، ١٤٤/ ١؛ التحرير وتيسريه، ١٦٨/ ٢للعضد، 

 .  ٥٩/ ٣ اإلحكام لآلمدي، )٢(



 

 

وهذا القيد يرد عليه اعرتاض، ولكن قبل إيراد االعرتاض يستدعي 
 وهـذا مـا فعلـه اآلمـدي. رتزاتـهالسياق إبراز التعريف مـن خـالل بيـان حم

 :بشكل دقيق؛ حيث قال
احرتازا، عن محلـه عـىل ) محل اللفظ عىل غري مدلوله(وإنام قلنا « •

 .نفس مدلوله
احرتاز عن رصف اللفظ املشرتك من أحـد ) الظاهر منه(وقولنا  •

 .مدلوليه إىل اآلخر فإنه ال يسمى تأويال
احرتاز عام إذا رصف اللفظ عـن مدلولـه ) احتامله لهمع (وقولنا  •

 .الظاهر إىل ما ال حيتمله أصال، فإنه ال يكون تأويال صحيحا
احرتاز عن التأويل من غري دليل، فإنـه ) بدليل يعضده: (وقولنا •

 .ال يكون تأويال صحيحا أيضا
 وعىل هذا فالتأويل ال يتطرق . يعم القاطع والظني)بدليل: (وقولنا

 .)١(» وال إىل املجمل، وإنام يتطرق إىل ما كان ظاهرا،لنصإىل ا
، وهو أنه قـد ٌاعرتاض) بدليل يعضده(ولكن يمكن أن يرد عىل قيد 

ًال يكون كافيا يف إخراج التأويل الفاسد؛ ألن جمرد االعتضاد بالدليل وإن 
ًكان مقويا له فعال، بيد أنه قد ال يصل به إىل أن يكـون أقـوى مـن املـدلول  ِّ

 . لظاهرا
، أو )ِّيرجحه: (إىل لفظ) يعضده(هلذا فاألوىل أن يستعاض عن لفظ 

 . ، واهللا أعلم)جيعله األقوى(، أو )يقتيض رجحانه(
                                 

 .  ٦٠/ ٣ اإلحكام لآلمدي، )١(



 

 

 



 

غري املنضبط بالرشع من األمور التي حصل بسببها جدل ) التأويل(
أصـول : ، والسـيام علمـي األصـولِّواسع النطاق يف جل العلوم الـرشعية

ُّالدين، وأصول الفقه؛ ومما غذى هـذا اجلـدل أنـه يعـد مـن أسـهل الطـرق  ُ ّ
لاللتفاف عىل النصوص الرشعية؛ سواء أكان ذلك عن سوء قصد، أم من 

 .تلبيس الشيطان واهلوى
َّعندما بني خطر هذا التأويل عىل ) هـ٧٥١ت (وقد أحسن ابن القيم

فأصل خراب الـدين والـدنيا «: الدين، وأثره يف اختالف األمة؛ حيث قال
 وال دل عليـه أنـه ،إنام هو مـن التأويـل الـذي مل يـرده اهللا ورسـوله بكالمـه

مراده، وهل اختلفـت األمـم عـىل أنبيـائهم إال بالتأويـل؟ وهـل وقعـت يف 
تنة كبرية أو صغرية إال بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت األمة ف

ولـيس هـذا خمتـصا بـدين اإلسـالم .  يف الفتن إال بالتأويـل؟دماء املسلمني
ل عـىل االسـتقامة والـسداد حتـى دخلهـا  مل تزفقط، بل سائر أديان الرسل

 .)١(»التأويل، فدخل عليها من الفساد ما ال يعلمه إال رب العباد
ومن هنا تكمن أمهيـة ضـبط التأويـل، والتزامـه بالـرشوط الـرشعية 

 :وهذه الرشوط تتمثل فيام يأيتًالتي بدوهنا ال يكون صحيحا، 
                                 

 .  ٢٢٢/ ٤ أعالم املوقعني، )١(



 

 

ًومتوخيـا معرفـة ، )١(ِّأن يكـون املـؤول أهـال للتأويـل :الرشط األول
 :مراد الشارع

ويكون أهـال للتأويـل إذا كـان قـد اسـتجمع رشوط االجتهـاد؛ ألن 
التأويل طريق من طرق معرفة احلكم الرشعي، بل هو من الطـرق الـوعرة 
التي حتتاج إىل مهارة خاصة، وحذر شديد من االنحراف عن اجلادة؛ ألنـه 

 اخلطـأ فيـه قـد يـؤدي إىل يتعامل مـع املعـاين غـري املتبـادرة للـذهن، كـام أن
َّعواقب وخيمة؛ ومن ثـم فـال يـسوغ هـذا التأويـل إال مـن أهـل االجتهـاد 
العدول الذين يتوخون يف اجتهادهم فهم مراد الشارع، ال حتريـف كالمـه 

 . لينسجم مع أهوائهم ورغباهتم
وهذا أهم الرشوط عـىل اإلطـالق؛ ألن مـن يوثـق يف علمـه وورعـه 

ٍويل، وملتزما هبا، فلن يتكلم إال بعلمسيكون عاملا برشوط التأ ٍّ وحتر ملـراد  ًٍ
الشارع، أما من ال حيسن االجتهـاد فـسيخوض فـيام ال يعلـم، وقـد يكـون 
ــه حتقيــق مــراده ال مــراد الــشارع، وعــىل كــال  ــه يتحــرى ب عنــده علــم لكن

n   m  l   {: َيأمن عىل نفسه أن يكون ممن قال اهللا فيهم«التقديرين لن 
   o{)٣(»)٢(. 

                                 
عبـد املحـسن الـريس، . ؛ التأويل عند األصوليني لشيخنا د٦٠/ ٣اإلحكام لآلمدي، :  انظر)١(

التأويـل اللغـوي ؛ ١٦٥؛ الظاهر واملؤول عند األصوليني لعيل عبـد اهللا حممـد، ص١٥٥ص
 . ٨٧، صحسني حامد الصالح.  لـِ ديف القرآن الكريم

 .   من سورة األنبياء) ١٨( من اآلية رقم )٢(
 .  ٢٢١/ ٤ أعالم املوقعني، )٣(



 

 

ــل ــل أصــناف أهــل التأوي ــة أو أحــدمها يمث  فاخللــل يف الفهــم والني
 صنف رابع، وهم أهل التأويل الصحيح، الذين مجعـوا بـني بقيالباطل، و

عـن هــذه ) هـــ٧٥١ت (وقــد عـرب ابــن القـيم. صـحة الفهـم وحــسن النيـة
 بحسب الباعث هلم ؛واملتأولون أصناف عديدة«: األصناف األربعة بقوله

 وأعظمهـم تـوغال يف .عىل التأويـل، وبحـسب قـصور أفهـامهم ووفورهـا
ه، فكلام ساء قصده وقرص فهمه كـان ُه وفهمُ قصدَ فسدْنَالتأويل الباطل م

 :تأويله أشد انحرافا
فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غري شـبهة، بـل يكـون عـىل  •

 .بصرية من احلق
 . عليه احلقْتَفْومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخ •
ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غري شبهة، بـل يكـون عـىل  •

 .بصرية من احلق
ــران • ــه األم ــع ل ــن جيتم ــنهم م ــصد،وم ــوى يف الق ــشبهة يف ، اهل  وال
 .)١(»مالعل

للنـصوص عـىل  ةالظاهرالداللة  مع أن يكون التعامل :الرشط الثاين
ُّ فال يلجأ إىل التأويل إال إذا وجد املربر الرشعي،)٢( األصلاأهن ُ ُِّ ُ)٣(: 

                                 
 .  ٢٢٢/ ٤ أعالم املوقعني، )١(
دراسـات يف ؛ ٨٠، صحـسني حامـد الـصالح.  لــِ دالتأويل اللغوي يف القرآن الكـريم:  انظر)٢(

ــنص ــم ال ــاد وفه ـــِ داالجته ــد. ل ــسوسوه  عب ــد ال ــني؛ ٢٠٨، صاملجي ــف املتكلم  مــن موق
 .٧٩٩/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ داالستدالل بنصوص الكتاب والسنة 

 .١٧٠الظاهر واملؤول عند األصوليني لعيل عبد اهللا حممد، ص:  انظر)٣(



 

 

ُهــذا الــرشط يمثــل قاعــدة أوليــة تكــون بــني يــدي املــؤول، وتعمــد  َُّ
ِجتاهلها يعد من أهم أسباب االلتفاف عىل النصوص بدعوى التأو يـل؛ إذ ُ

مقتـىض التخاطــب يــستدعي محــل األلفــاظ عــىل املعــاين املتبــادرة للــذهن، 
وعدم محلها عىل املعاين املرجوحة إال إذا وجدت قرائن ومسوغات راجعة 

ولو ساغ ألي إنـسان أن . َإىل املتكلم نفسه، ال نابعة من املتلقي واملخاطب
 أعـوزه ذلـك؛ إذ يفرس خطاب غريه بام تتوق له نفسه، ويدفعه له هواه؛ ملـا

 يـدل عـىل معنـاه داللـة -)١( كام يذكر العلامء–العموم األغلب من األلفاظ
راجحة ال قطعية، فمن خـالل الداللـة املحتملـة املرجوحـة يمكـن لـذلك 

 !ِّالصنف من الناس أن يمرروا ما شاءوا من املعاين
ــذا يف  ــه هيــدم لغــة التخاطــب وال شــك أن ه ــى اخلطــورة؛ ألن منته

املبارشة التي بني الناس برمتها، فام بالك إذا كان ذلك مع نصوص الوحي 
  !                                                                                            ‘الذي انقطع بوفاة النبي 
 :)٢( للتأويلأن يكون اللفظ قابال :الرشط الثالث

ًأن يكون اللفظ قابال للتأويل؛ بأن يكون اللفـظ ظـاهرا فـيام «فال بد  ً

                                 
 .  ٢٤٠/ ٤ يف املوافقات،  ومنهم الشاطبي)١(
. ؛ التأويل عنـد األصـوليني لـشيخنا د٧٤/ ٣؛ املوافقات، ٦٠/ ٣اإلحكام لآلمدي، :   انظر)٢(

حــسني حامــد .  لـــِ دالتأويــل اللغــوي يف القــرآن الكــريم؛ ١٥٦عبــد املحــسن الــريس، ص
؛ ٢٠٦، صاملجيد الـسوسوه  عبد. لـِ ددراسات يف االجتهاد وفهم النص؛ ٨٧، صالصالح

موقـف املتكلمـني ؛ ١٣، ص حممـد لـوح. لــِ دسد عىل العقيدة اإلسـالمية جناية التأويل الفا
 .٧٩٩/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ دمن االستدالل بنصوص الكتاب والسنة 



 

 

َرصف عنه ِ ُ«)١(. 
ــد اجلمهــور ــه عن ــة الوضــوح واخلفــاء ل ــاللفظ مــن جه ــالث )٢(ف  ث

 :حاالت
ى أن تكون داللته عىل املعنى داللـة رصحيـة بحيـث ال حتتمـل معنـ •
ً وال يكون حمال للتأويل؛ ألن داللته ال حتتمل معنـى ،فهذا هو النص. آخر  

آخر، فكيف ترتك هذه الداللة، وحيمـل اللفـظ عـىل غريهـا، ويـدعى بعـد 
 !ذلك أن املعنى اجلديد هو املراد؟

ــني متــساويني، فيــسمى املجمــل • ــزول . أن حيتمــل معني واإلمجــال ي
 .بالبيان، ال بالتأويل

ً أيـضا لكـن أحـدمها أرجـح مـن اآلخـر، فيـسمى أن حيتمل معنيني •
فهذا الذي يرد عليه التأويل؛ إذ محل اللفظ عىل املعنى الظاهر هـو . الظاهر

األصل، والعدول عنه إىل املعنى املرجوح خـالف األصـل، فـال يـسوغ إال 
أن يكون اللفـظ قـابال بتأويل صحيح مستجمع للرشوط، والتي من بينها 

 .  عىل تسميته بالظاهر اجلمهور، وهو ما يصطلحللتأويل
ُأن يكـون املعنـى الـذي محـل عليـه اللفـظ ممـا حيتملـه : الرشط الرابع

                                 
 .  ٦٠/ ٣ اإلحكام لآلمدي، )١(
ــرة ٣٣٦/ ١الربهــان، :  انظــر)٢( ــيح الفــصول ورشحــه، ٣٨٤/ ١؛ املستــصفى، ٤٢٤، فق ؛ تنق

؛ املـدخل ٥٥٣/ ١؛ خمترص الروضة ورشحها للطـويف، ٥٥٩/ ٢؛ روضة الناظر، ٣٠٧، ٣٦ص
 الكريم النملة، عبد. د. ؛ املهذب لشيخنا أ١٨٧ البن بدران، صإىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

١١٩١/ ٣  . 



 

 

ًاللفظ لغة، أو رشعا، أو عرفا ً)١(: 
ن ورشطـه أ«: بقولـه) هــ٧٩٤ت (وهذا الرشط عـرب عنـه الزركـيش

.  أو عادة صـاحب الـرشع، أو عرف االستعامل،يكون موافقا لوضع اللغة
 .)٢(»وكل تأويل خرج عن هذه الثالثة فباطل

فال بد أن تكون هناك حلقة وصل بني اللفظ واملعنى الذي يراد محله 
عليه؛ تتمثـل يف االسـتعامل اللغـوي، أو االسـتعامل العـريف، أو االسـتعامل 

مل :  اللفـظ يـستعمل يف الداللـة عـىل ذلـك املعنـىالرشعي، وأما إذا مل يكن
يصح التأويل؛ ألن هذا املعنى أجنبي عن اللفظ، فكيف حيمل اللفـظ عـىل 

 جاء باللسان ألن الكتاب والسنة وكالم السلف«، و! له به؟معنى ال صلة
 أو خالف األلسنة ، جيوز أن يراد بيشء منه خالف لسان العربالعريب وال

وإال ، ] بـاملعنى املجـازيًمـستعمال.. [.كلها؛ فال بد أن يكون ذلك املعنـى

                                 
؛ الربهـان، ٥٣٣، ٥٣٢/ ٩، )املطبوع يف هناية األم (اختالف احلديث لإلمام الشافعي:   انظر)١(

،  ابـن تيميـة؛ جمموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم٥٦٤/ ٢؛ روضة الناظر، ٤٣٨، فقرة ٣٤١/ ١
؛ ٥١/ ٢؛ إرشـاد الفحـول، ٤٤٣، ٣؛ البحر املحـيط، ٢٩٥، ٧٤/ ٣؛ املوافقات، ٣٦٠/ ٦

؛ الظـاهر واملـؤول عنـد ١٥٩عبـد املحـسن الـريس، ص. التأويل عند األصوليني لـشيخنا د
ــد، ص ــد اهللا حمم ــدة ؛ ١٦٨، ١٦٧األصــوليني لعــيل عب ــل الفاســد عــىل العقي ــة التأوي جناي

حـسني حامـد .  لــِ دالتأويل اللغوي يف القـرآن الكـريم؛ ١٥، ص حممد لوح. لـِ داإلسالمية 
؛ ٢٠٧، صاملجيد الـسوسوه  عبد. لـِ ددراسات يف االجتهاد وفهم النص؛ ٨٥، صالصالح

؛ ٨٠١/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ دموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة 
 .٣٨١/ ١حممد أديب، . تفسري النصوص لـِ د

 .  ٤٤٣/ ٣ط،  البحر املحي)٢(



 

 

 لـه؛ وإن مل يكـن لـه ََح أي لفـظ بـأي معنـى سـنَ أن يفـرسٍ مبطلُّلُ كُنِفيمك
 .)١(»!أصل يف اللغة

أن يعتضد املعنى املرجوح بدليل جيعله أرجـح مـن : الرشط اخلامس
 :)٢(املعنى الظاهر

: بقولـه) هــ٢٠٤ت (وهذا الرشط عرب عنه وعلله اإلمـام الـشافعي
عمومهـا، لـيس ألحـد أن ، واألحكـام فيـه عـىل ظاهرهـا و..القرآن عريب«

حييل منها ظاهرا إىل باطن، وال عاما إىل خاص إال بداللـة مـن كتـاب اهللا، 
 أو بـاطن دون ،فإن مل تكن فسنة رسول اهللا تدل عىل أنـه خـاص دون عـام

 . وال سـنة الـذين ال جيهلـون كلهـم كتابـاظاهر، أو إمجاع من عامة العلـامء
ولو جاز يف احلديث أن حيال اليشء منه عن ظاهره إىل معنى وهكذا السنة، 

 وال يكـون ألحـد ،باطن حيتمله كان أكثر احلديث حيتمل عددا مـن املعـاين
 ولكن احلق فيها !ذهب إىل معنى منها حجة عىل أحد ذهب إىل معنى غريه

                                 
 .  ٣٦٠/ ٦،  ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)١(
/ ٣؛ اإلحكـام لآلمـدي، ٤٣٨، فقـرة ٣٤٢ ـــ ٣٤١، و٤٢٩، فقرة ٣٣٨/ ١الربهان، :  انظر)٢(

؛ ٣٦٠/ ٦،  ابـــن تيميـــةمـــوع فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم؛ جم٥٦٤/ ٢؛ روضـــة النـــاظر، ٦٠
 ؛ املدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل٥١/ ٢؛ إرشاد الفحول، ٢٩٥/ ٣املوافقات، 

عبـد املحـسن الـريس، . ؛ التأويـل عنـد األصـوليني لـشيخنا د١٩١، ١٨٩صالبن بـدران، 
دراسـات يف االجتهـاد ؛ ١٦٩؛ الظاهر واملؤول عند األصوليني لعـيل عبـد اهللا، ص١٦٤ص

جنايــة التأويــل الفاســد عــىل العقيــدة ؛ ٢٠٨، صاملجيــد الــسوسوه  عبــد. لـــِ دوفهــم الــنص
مـني مـن االسـتدالل بنـصوص الكتـاب موقـف املتكل؛ ١٦، ص حممد لـوح. لـِ داإلسالمية 

 .٣٨٢/ ١حممد أديب، . ؛ تفسري النصوص لـِ د٨٠٣/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ دوالسنة 



 

 

اهللا، أو قـول واحد؛ ألهنا عـىل ظاهرهـا وعمومهـا إال بداللـة عـن رسـول 
 بأهنا عىل خاص دون عام، وبـاطن دون ظـاهر، إذا كانـت عامة أهل العلم

 .)١(»إذا رصفت إليه عن ظاهرها حمتملة للدخول يف معناه
وكام يشرتط أن يعتضد املعنى املرجوح بدليل، فال بد أن يتقوى هبذا 

 . أرجح من املعنى الظاهرحالدليل بحيث يصب
 يكـون أن«: بقولـه) هــ٦٣١ت (وهذا ما عـرب عنـه وعللـه اآلمـدي

 يف اللفـظ ظهـور عـىل اًراجحـ الظـاهر مدلولـه عـن للفظ الصارف الدليل
 ال اًمرجوحـ يكـون أن فبتقـدير وإال غريه، إىل عنه رصفه ليتحقق ؛مدلوله
 .)٣(«)٢(اًاتفاق بهً والمعم وال اًصارف يكون

 :)٤(أال ينتج عن التأويل خمالفة ألدلة أقوى: الرشط السادس
ــرشيعة،  ــات ال ــة، وكلي ــة القطعي ــل األدل َفيجــب أال خيــالف التأوي ُ
وقواعدها الكلية، وأحكامها املعلومة من الـدين بالـرضورة؛ ألن التأويـل 
ــىل معارضــة ــوى ع ــي ال يق ــي، والظن ــاد الظن ــن أرضب االجته  رضب م

                                 
 .  ٥٣٢/ ٩، )املطبوع يف هناية األم ( اختالف احلديث لإلمام الشافعي)١(
 .  ٣٦٠/ ٦،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم: ً انظر يف حكاية االتفاق عىل ذلك أيضا)٢(
 .٦٠/ ٣ اإلحكام لآلمدي، )٣(
. ؛ التأويل عند األصوليني لـشيخنا د٣٦٠/ ٦،  ابن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم:   انظر)٤(

 حممـد . لــِ دجناية التأويل الفاسـد عـىل العقيـدة اإلسـالمية ؛ ١٦٢عبد املحسن الريس، ص
؛ ٨٥، صد الــصالححــسني حامــ.  لـــِ دالتأويــل اللغــوي يف القــرآن الكــريم؛ ١٧، صلــوح

موقـف املتكلمـني ؛ ٢٠٩، صاملجيد الـسوسوه  عبد. لـِ ددراسات يف االجتهاد وفهم النص
 .٨١٢/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ دمن االستدالل بنصوص الكتاب والسنة 



 

 

وجوب دفـع أي اعـرتاض يمكـن أن : ومما يدخل يف هذا السياق. القطعي
يضعف دليل التأويل؛ ألنه مستند التأويل، فإذا كان ال يقوى عـىل الثبـات 

 . )١(يف نفسه، فمن باب أوىل ال يقوى عىل إثبات غريه
 

~ ~ ~ 

                                 
 موقـف املتكلمـني مـن االسـتدالل ؛٣٦٠/ ٦،  ابن تيميـةجمموع فتاوى شيخ اإلسالم:   انظر)١(

 .٨١٢/ ٢،  سليامن الغصن. لـِ دبنصوص الكتاب والسنة 



 

 







 
 :حكم غسل املستيقظ ليديه قبل إدخاهلام يف اإلناء: املثال األول

ِإذا اسـتيقظ أحـدكم مـن نومـه ((:  أنـه قـال‘فقـد ثبـت عـن النبـي  ِ ِْ ْ َ َْ ُ َْ ُْ َ َ َ َ ِ
ِفليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ ُ َ َِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ََ ْ فـإن أحـدكم ؛ْ ُ َ َ َ َّ ِ يـدريالَِ ْ ْ أيـن باتـت َ َ َ َ ْ َ

ُيده َُ(()١(. 
 : يف فهم هذا احلديثءوقد اختلف العلام

فمــنهم مــن محلــوه عــىل ظــاهره وقــالوا بوجــوب غــسل اليــدين  •
 .)٢( والظاهرية وهم احلنابلة،للمستيقظ

ــور • ــم اجلمه ــدب، وه ــوه عــىل الن ــأولوه ومحل ــن ت ــنهم م . )٣(وم
َّفـإن ((: ومستندهم يف ذلك هو املقصد الـذي دلـت عليـه القرينـة اللفظيـة َِ

ْأحدكم  ُ َ َ ُ يدري أين باتت يدهالَ َ َ َ ْ َُ َ ْْ َ ما قاله البابريت : ، ومما جاء يف توجيه ذلك))ِ
                                 

ِكتاب الوضـوء بلفظه،  أخرجه البخاري)١( ُ ُ ْ َ ًسـتجامر وتـرااالَبـاب ، ِ َ ْْ ِ ِ ْ ؛ ومـسلم ١٦٠، ح ٧٢/ ١، ِ
ِكراهة اببنحوه،كتاب الطهارة، ب َ َ ِغمس َ ْ ِاملتوضئ َ ِّ َ َ ِوغريه ُْ ِ ْ َ ُيده َ َاملشكوك ََ ُ ْ َنجاستها ِيف َْ َِ َ ِاإلناء ِيف َ َ ِ 

َقبل َغسلها َْ ِ ْ ًثالثا َ  .٢٧٨، ح ٢٣٣/ ١، ََ
 . ٢١٠/ ١كشاف القناع، : ؛ اإلقناع ورشحه٢٠٦/ ١املحىل، :  انظر)٢(
/ ١مغنـي املحتـاج، : ؛ املنهاج ورشحه٢١/ ١فتح القدير والعناية، : ة ورشحيهااهلداي:  انظر)٣(

 . ٩٦/ ١ عليه، ؛ الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي٥٧



 

 

علـل  ‘ ألنـه ؛تركنا الوجوب إىل السنة يف الغـسل«): هـ٧٨٦ت(احلنفي 
 دليال  فكان،بتوهم النجاسة، وتومهها ال يوجب التنجس املوجب للغسل

 .)١(»عىل التورع واالحتياط
 ذهبـوا أبعـد مـن ذلـك يف إعـامل املقـصد، حيـث بل إن اجلمهور •

ًجعلــوا النــدب حــال الــشك يف نجاســة اليــد مطلقــا، وهــذا فيــه ختــصيص 
ًوتعميم لداللة اللفظ معا؛ إذ ال يستحب غـسلها عقـب االسـتيقاظ حـال 

، ويستحب غسلها حال الـشك يف )وهذا ختصيص باملقصد(قن الطهارة تي
وهـذا تعمـيم (الطهارة حتـى لـو مل يكـن ذلـك عقـب اسـتيقاظ مـن النـوم 

 ).باملقصد
ذهبنا مــ«: عــن ذلــك فقــال) هـــ٦٧٦ت (وقــد عــرب اإلمــام النــووي

أن هذا احلكم لـيس خمـصوصا بالقيـام مـن النـوم؛ بـل : ومذهب املحققني
وحكـي . وهـذا مـذهب مجهـور العلـامء... املعترب فيه الشك يف نجاسة اليد

أنه إن قام من نوم الليـل كـره :  رواية- رمحه اهللا تعاىل - عن أمحد بن حنبل
ووافقـه عليـه داود . كراهة حتريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيـه

ا،   وهذا مذهب ضعيف جد. اعتامدا عىل لفظ املبيت يف احلديث؛الظاهري
ُ يـدري أيـن باتـت يـدهالفإنـه  (:‘نبـه عـىل العلـة بقولـه  ‘لنبـي فإن ا َ َ َ ْ َُ َ ْْ َ ِ( ،
أنه ال يأمن النجاسة عىل يده، وهذا عام لوجـود احـتامل النجاسـة : ومعناه

يف نــوم الليــل والنهــار ويف اليقظــة، وذكــر الليــل أوال لكونــه الغالــب، ومل 

                                 
 .  ٢١/ ١ العناية، )١(



 

 

واهللا ، بعـدهيقترص عليه خوفا من توهم أنـه خمـصوص بـه، بـل ذكـر العلـة 
 . أعلم

هذا كله إذا شك يف نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارهتا وأراد غمـسها 
 واألصـح ...حكمه حكم الشك: قبل غسلها فقد قال مجاعة من أصحابنا
أنه ال كراهة فيـه؛ بـل هـو يف خيـار : الذي ذهب إليه اجلامهري من أصحابنا

ونبـه عـىل العلـة وهـي ذكر النـوم  ‘سل؛ ألن النبي َ والغًبني الغمس أوال
 .)١(»...الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة

 :إخراج القيمة يف الزكاةحكم : الثايناملثال 
فالنصوص التي تبني مقادير الزكاة يرد فيها حتديـد مـا يـتم إخراجـه 

مـا ثبـت يف كتـاب أيب : للزكاة من جنس املال املزكى، ومن هذه النصوص
َويف صـدقة الغـنم يف سـائمتها إذا (( :‘لنبـي  للزكاة التي فرضها اtبكر  ِ َِ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َِ َ َ

ٍكانت أربعني إىل عرشين ومائة ِ ِ َِ ََ َ َِ ْ َ َْ ِ ْ َ ٌ شاة:َ َ(()٢(. 
 فهل هذا التحديد متعني، أو جيوز االستعاضة عنه بالقيمة؟

 .خالف بني العلامء
فقـد ذهبـوا إىل جـواز إخـراج ، والذي يعنينـا مـذهب علـامء احلنفيـة

 واجلذعـة الـشاة ذكر«إن : ، وتأولوا هبا النصوص الواردة، وقالوا)٣(القيمة
                                 

 .  ١٧٢/ ٣ رشح صحيح مسلم، )١(
ُ كتاب بلفظه، أخرجه البخاري)٢( َ ِالزكاة ِ َ ُ باب،َّ ِزكاة َ َ ِالغنَم َ  . ١٣٨٦، ح٢/٥٢٨، َ
؛ البحـر ٢٦/ ٢؛ بـدائع الـصنائع، ١٩١/ ٢العنايـة وفـتح القـدير، : اهلدايـة ورشحيهـا:  انظر)٣(

 .٢٣٨/ ٢الرائق، 



 

 

 عـىل أخـف )واجلذعـة الشاة إعطاء أي( وألنه املالية، لتقدير كان وغريمها
ــاب ــوايش أرب ــا ؛امل ــدهم لوجوده ــا ال ،عن ــث لتعيينه ــا  بحي ال جيــزئ عنه
ِمعاذ بنما جاء عن :  التأويلومما استندوا عليه يف هذا. )١(»البدل ْ َ ٍ جبلُ َ َ t 

َأنه قال َ ْائتونى بخميس أو لبيس آخذه مـنُكم ((: ِنَمَ اليِلْ ألهَّ ْ ِ ِ ُِ ْْ َُ ٍَ َ ٍِ ِ ُ ِ الـصدقةيفْ َ َ  ؛َّ
َهوَف َ أهون عليُكم، وخري للمهاجرين باملدينةُ ِ َِْ ْ َ ُِ َ َ َ ْ َِ ِ ُ ْ ٌْ َ َ ْ َ(()٢(. 

فإنـه يـرد عليـه أنـه اختـل فيـه : رشوط التأويـلوبناء عىل ما جـاء يف 
أن يعتــضد املعنــى املرجــوح ( :رشطــان مهــامن مــن رشوط التأويــل، ومهــا

أال ينـتج عـن التأويـل خمالفـة (، و)بدليل جيعله أرجـح مـن املعنـى الظـاهر
 ):ألدلة أقوى

 .)٣(فاألثر الذي استندوا عليه ضعيف من جهة سنده •
ــرض صــحته فهــو قــول صــحايب، وا • ــول وعــىل ف الحتجــاج بق

 .الصحايب حمل خالف
 ‘كام أنه معارض ملا هو أقوى منه؛ فهـو خمـالف لتوجيـه النبـي  •

 :، وملذهب معاذ نفسهtملعاذ 
ــت  − ــي فقــد ثب َّأن النب ِ َّ َّ ــاذا  ‘َ ــث مع ًبع ََ َ َُt ــال ــيمن فق َإىل ال َ َ ِْ َ َ َ ِ: 

ْادعهم إىل شهادة أن (( َ ِ َ َ ُ َْ َ ِ ْ ِ إله إالُ َِ ولالَ ُ اهللاَُّ وأين رس ُـ َ ِّ َ م ]إىل أن قـال[ ...َ ْ فـإن ه ُـ ْ َِ
ْأطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللاََّ افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم ْ ْ َ ْ ِِْ ِ َِ َ ْ َُ َ َِ ً َ َ ْ َّ َ َ ََ ِ َ َ ْ َُ ِ َ ْتؤخذ من  ؛َ ِ ُ َ ُْ

                                 
 .  ١٥٦/ ١ التحرير وتيسريه، )١(
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق خترجيه ص)٢(
 . .ّية غري معرفة املرجعاإلشارة! خطأ وقد سبق بيان ذلك عند ختريج احلديث، ص)٣(



 

 

ْأغنيائهم َِ َِ ِ ْ وترد عىل فقرائهم،ْ َ َِ ِ َ َُ َ ُّ َُ(()١(. 
ُوأيــضا روي عــن معــاذ  − ًt َقــىض أنــه ل انتقــل مــن ((: َ ْأيــام رج ــ ُ ُِّ َ َ َ ْ ٍ َ َ َ

رشه وصــدقته إىل خمــالف  ــشريته فع ــري خمــالف ع ــشريته إىل غ ِخمــالف ع ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ــ ُُ ََ َُ َ َْ
ِعشريته َِ َ(()٢(. 
وعــىل فـــرض ســالمة األثـــر والعلــة التـــي ذكروهــا مـــن مجيـــع   •

ى  املعناالعرتاضات؛ فإنه ال حيصل هبام تقوية املعنى املرجوح وتقديمه عىل
ُ ومقاصد أخرى ستفوت إذا عدل عن األصـناف َ؛ ألن هناك معاينالظاهر َ

َّاملعينة إىل القيمة؛ منها ُ: 
أن نفوس أهل الزكاة تتطلع ملا عند املزكي من مـال، فناسـب أن  −

وهـذا املقـصد . ُيعطى من جنس هذا املال؛ ليشاطره االسـتمتاع هبـذا املـال
 وهـو املنـسجم مـع ظـاهر حيصل بإخراج الزكاة من جنس املـال الزكـوي،

 .اللفظ؛ فصار حقه التقديم
أن الزكاة بجميع أصنافها وجبـت لـدفع حاجـة الفقـري، : ًوأيضا −

ًوشكرا هللا من الغنـي عـىل نعمـة املـال، ومـن املعلـوم أن حاجـات الفقـراء 
متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إىل الفقري من كل نوع ما تندفع به 

يق لشعور الغني بشكر النعمة أن تكون زكـاة هـذه كام أن أبلغ طر. حاجته
 .)٣(النعمة من جنسها

                                 
 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق خترجيه ص)١(
 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ ص، سبق خترجيه)٢(
 . ٢٩٧/ ٤املغني، :  انظر)٣(



 

 

كــام أن الزكــاة ركــن مــن أركــان اإلســالم، ومظهــر مــن مظــاهر  −
َّالتكافل الرئيسة، وحق للفقري عىل الغني، ولـيس فيهـا منـة، فعنـدما يـرى 
الناس األموال الزكوية بجميع أنواعها تنتقـل مـن الغنـي إىل الفقـري تظهـر 

عرية، وترتفع معنويات الناس، ويقوى تالمحهم، ويزداد والؤهـم هذه الش
 .لبعض

 :حكم االكتفاء يف دفع الزكاة ببعض األصناف الثامنية: املثال الثالث
 بعض النـصوص بنـاء عـىل هذا مثال آخر يف الزكاة تأول فيه احلنفية

 . عىل ذلكم هلا متجه، وقد وافقهم املالكيةاملقصد منها، وتأويله
وقد سبق بيان هذا املثال باعتباره من ثمرات اخلالف يف مسألة سبق 

، فـام قيـل )١()وهي حكم تقديم املقصد اجلزئي عـىل داللـة اللفـظ(بحثها، 
لتـي ذكـرت يف ثمـرة اخلـالف بل إن جل األمثلـة ا. هناك يناسب ذكره هنا

 عــىل تــأثري -هنــاك، باإلضــافة إىل أغلــب اآلثــار التــي تــم االســتدالل هبــا 
 . ً يناسب ذكرها هنا أيضا-املقصد اجلزئي عىل داللة اللفظ

 :حكم صيام يوم االثنني ونحوه إذا وافق يوم الشك: الرابعاملثال 
ٍعامر بن يارسفقد ثبت عن  ِ َ ِْ ِ َّ َ tشك ((:  قال ُّمن صـام اليـوم الـذي ي َ ُـ ْ َ َ ِْ َّ َْ َ َ

ِفيه فقد عىص أبا القاسم ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ ْ(()٢(. 
                                 

 . .ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ وذلك ص) ١(
ِّ بــاب قــول النَّبــي ، كتــاب الــصوم،)ًمعلقــا( بنحــوه  أخرجــه البخــاري)٢( ِ ِ ْ ِإذا رأيــتم اهلــ: ‘ََ ْ َْ َُ ْ َ َل الِ

ُفصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ُ َ ُِ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُُ َ ِبـاب كراهيـة  داود بنحـوه، كتـاب الـصوم، ؛ وأبـو٦٧٤/ ٢، ِ َ ِ َ َ
ِّصوم يوم الشك ِ َِّ ْ َ ْ  =بـاب يف النهـي عـن ؛ والدارمي بلفظه، كتاب الصوم، ٢٣٣٤،ح ٧٤٩/ ٢،َ



 

 

ــذلك  ــوى ب ــشك، ســواء ن ــشمل صــيام يــوم ال وهــذا اللفــظ عــام ي
ولكن دلت تسميته بيوم الشك عىل أن املقـصد . االحتياط لرمضان، أم ال

عبان احتياطـا الحـتامل أن يكـون من النهي أال يصوم اليوم الثالثني من ش
 كـأن يكـون اعتـاد -من رمضان؛ فإذا مل ينو ذلك وإنام صامه باعتبار آخـر 

 فهــل جيــوز ذلــك، ويكــون هــذا مــن تأويــل اللفــظ -صــيام يــوم اخلمــيس
 وختصيصه باملقصد؟

                                 
َماجه؛ وابن ١٦٣٤ ، ح٤٢٧/ ١، صيام يوم الشك = بـاب مـا جـاء يف  بنحوه، كتاب الـصوم، َ

بـاب مـا جـاء يف  ؛ والرتمذي بنحـوه، كتـاب الـصوم،١٦٤٥ ح ،٥٢٧/ ١،صيام يوم الشك
صـيام يـوم ؛ والنـسائي بلفظـه، كتـاب الـصيام، ٦٨٦ ، ح٦٥/ ٢،كراهية صـوم يـوم الـشك

 ؛ والطحـاوي بلفظـه،كتاب الـصيام،١٣٩٤؛ والبزار بلفظه،ح ٢١٨٧ ، ح٤٦٢/ ٤،الشك
بـاب الزجـر عـن كتـاب الـصيام،  ؛ وابـن خزيمـة بلفظـه،١١١/ ٢،باب الصوم يوم الـشك

،ح ٢٠٤/ ٣،رمضان أم من شعبان بلفظ جممـل غـري مفـرسصوم اليوم الذي يشك فيه أمن 
 باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يـوم أو ؛ والبيهقي بنحوه كتاب الصوم،١٩١٤

/ ٢؛ والـدارقطني بنحـوه، كتـاب الـصيام، ٢٠٨/ ٤، يومني والنهي عـن صـوم يـوم الـشك
َابـن حبـان؛ و٤٢٣ / ١ واحلاكم بنحوه، كتـاب الـصوم،؛١٥٧ بـاب  الـصوم،  بلفظـه،كتابْ

 .؛٣٥٨٥  ح،٣٥١/ ٨، الصوم املنهي عنه
 : ومما جاء يف الكالم عن هذا احلديث

ّمذي ْالرتِّقول  ِ  والعمـل عـىل هـذا ،حديث عامر حديث حسن صحيح« : عقب ذكر احلديثِ
 .»... ومن بعدهم من التابعني‘  من أصحاب النبيعند أكثر أهل العلم

ّ الدارقطنيًوأيضا قول َِ ْ ُ ِإسنَاد حسن  صحيح، وهذا   «:َّ َ ْ َ كلهم ثقاترواتهِ ِ«. 
ِاحلاكموقول  َ َهذا«: ْ ِحدي َ ِث صحيح عىل رشط الشيخنيَ ْ َ ْ ََّ َ َ َ  . يف التلخيصووافقه الذهبي» ِ

ِهذا احلديث صحيح«:  ــ٥٠١/ ١٤كام قال عنه صاحب البدر املنري ــ  َِ َ َ َ«. 
ِ ذكـره البخـار«:  ـــ٦٥١، ح ١٦٩وقال عنه احلافظ يف بلوغ املرام ـــ ص  َ ُ ُْ ََ ُي تعليقـا، ووصـله َ َ َ َ ْ َُّ ً ِ َ

َاخلمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان َ ُ َّْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َِ َ َ َْ ُ« . 



 

 

إىل جـواز ذلـك، وتـأول النهـي العـام ) هــ٧٧٢ت(ذهب اإلسنوي 
نى خمصصا للعموم؛ فقد عقد فصال باملعنى واملقصد من النهي، فجعل املع

 املشهور من قول األصوليني ومن قـول الـشافعي: فصل«: استفتحه بقوله
ثـم فـرع عليـه ثالثـة . »جيوز أن يستنبط من النص معنى خيصـصهأيضا أنه 

وهـو ( ختـصيص احلـديث الـصحيح :ومنهـا«: بقولهفروع، ثالثها عرب عنه 
 بحالـة إفـراده وعـدم )من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم

 أو اعتاد صوم يوم االثنني مثال فوافق يوم ، فإن ضم إليه يوما قبله؛اعتياده
 وذلـك ؛ ألن احلكمـة فيـه إهيـام أنـه مـن رمـضان؛الشك يوما قبله مل حيـرم

 .)١(».. .يزول بام ذكرناه
حكم سفر املرأة بال حمرم حـال األمـن، أو إذا كانـت : املثال اخلامس

 :كبرية
َثبت عن ابن عفقد  َ ٍباسْ َّ ùَّسـمعت النبـي :  قـال َِ َّ ُ ْ ول‘ِ ُ خيطب يق ُـ َُـ ُ ْ َ :

َال خيلون رجل بامرأة إال ومعهـا ذو حمـرم، وال(( ُ َّ ٌ َّ ُ ََ َ َ َ ُ ٍَ َ َ َ ْ َْ َ َِ ٍ َ ِ سافر املـرأة إال مـع ذي ْ ِ ت َِ َ ْ ََّ َِْ ُ َُـ ِ
ٍحمـرم َ ْ َفقــام رجل فقــال. َ َ َ ٌ َ ــَ ُ َ ول اهللاَِّ، إن امــرأيت خرجــت حاجــة، وإين : َ ِّيـا رس ِْ َِ َّ َ َ ًَ َّ ََ َ ْ ــ ُ ََ ِ َ

َاكتتبت يف غزوة كذا وكذا ََ َ َْ َ ِْ ِْ َُ ِ َقال. ُ َانطلق فحج مع امرأتك: َ ِ َ َ ْ ََ َّ ُ َ َْ ِ ْ(()٢(. 
وقد ورد النهي عـن سـفرها بـدون املحـرم بلفـظ عـام يـشمل حـال 
األمـن وحــال اخلــوف،كام يـشمل الكبــرية والــشابة، ولكـن دلــت القــرائن 
اللفظيــة واحلاليــة، عــىل أن املقــصد مــن ختــصيص املــرأة هبــذا احلكــم هــو 

                                 
 .  ٣٧٥ التمهيد لإلسنوي، ص)١(
 . ٦٧٩سبق خترجيه، ص) ٢(



 

 

ضـها، ويقـوم بـشؤوهنا اخلاصـة، ومـن حاجتها إىل من حيميها، وحيفـظ عر
ٍعدي بن حاتمهذه القرائن ما ثبت يف حديث  ِ َِ ْ ِِّ َ t ، َقـال ‘وفيـه أن النبـي َ 

ُيا عدي، هل رأيت احلرية؟ قلـت((: له َ َْ ُ َْ َ ِ ِْ ُّ ََ َ َمل أرهـا، وقـد أنبئـت عنهـا، قـال: َ َ َ ََ َْ َ ُ ْ ِ ْ ُْ ََ َ ْ :
ْفإن طالت َ َ ْ ِ بك حياة، لرتين الظعينة ترحتل من احلرية، حتى تطوف بالَكعبة َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ َ َِ َِ َ َُ ُ َ َّ ََ َّ َ ٌَ َ ْ َ َ

ِال ختاف أحدا إ ً َ َ ُ َ َ ويف هذا إشارة إىل أن املرأة حـال األمـن يمكـن . )١()) اهللاََّالَ
 .أن تسافر وحدها

فهل تقوى هذه القرائن عىل تأويل نـصوص النهـي، ومـن ثـم تبـيح 
 للمرأة السفر بال حمرم إذا حتقق هلا املقصد بدونه؟

ــظ،  ــل اللف ــك مــن تأوي ــني أن ذل ــك، وب ــم عــن حكــم ذل ممــن تكل
؛ حيـث )هــ٧٠٢ت(ُابن دقيق العيـد : وختصيص عمومه بالنظر إىل املعنى

هـذا : لفظ املرأة عام بالنسبة إىل سـائر النـساء، وقـال بعـض املالكيـة«: قال
فتـسافر حيـث شـاءت يف كـل : عندي يف الشابة وأما الكبرية غـري املـشتهاة

 مـن  مـن الـشافعيةاألسفار بـال زوج وال حمـرم، وخالفـه بعـض املتـأخرين
حيث إن املرأة مظنة الطمـع فيهـا ومظنـة الـشهوة ولـو كانـت كبـرية، وقـد 

ختـصيص للعمـوم بـالنظر : والذي قاله املالكي. لكل ساقطة القطة: قالوا
أن املرأة تسافر يف األمن وال حتتاج إىل : شافعيوقد اختار هذا ال. إىل املعنى

وهـذا خمـالف لظـاهر . أحد، بل تسري وحدها يف مجلة القافلـة فتكـون آمنـة
 .)٢(»احلديث

                                 
ــاب بلفظــه، أخرجــه البخــاري)١( ُ كت َ ِاملنَاقــب ِ ِ ــاب،َ ُ ب ِعالمــات َ َ َ ــوة َ ِالنُّب َّ ِاإلســالم ِيف ُ َ ْ ِ ،٣/١٣١٦ ،

 .٣٤٠٠ح
 . ٦٠٩إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، ص) ٢(



 

 






 عارض بني داللةالت: الباب الثالث
 هلفظ املكلف وقصد

 














 

 

 

 



 

 





وضـوعات التـي من امل) تعارض داللة لفظ املكلف وقصده(موضوع 

 يف العرص احلارض والسيام لـدى رجـال القـانون، ًلقيت اهتامما واسع النطاق
اإلرادة (و) لظــاهرةاإلرادة ا(ولكـنهم يعـربون عــن لفـظ املكلـف وقــصده بــِ 

، وتغليـب إحـدامها عنــد التعـارض يمثـل نظريــة مـستقلة هلـا مــن )١()الباطنـة
ــا ــدافع عنه ــا وي ــ. يتبناه ــي يِّوتبن ــة- إحــدى النظــريتني ال يعن  إلغــاء -بداه

البـاطن فقـط يف العقـود التـي هـي .. االعتامد عـىل.. ال يمكن«األخرى؛ ألنه 
 وكـذلك لـيس مـن املعقـول يف نظام اجتامعي يعتمـد عـىل الظـاهر والتـداول،

ــة االعــتامد الكامــل عــىل التعبــري دون أي اعتنــاء  بالرضــا التــرشيعات احلديث
ٍّالباطن، فال يوجد تقنني يف عرصنا احلـارض يعتـد بالرضـا البـاطن إىل حـد 
ًيلغي فيه التعبري، وكذلك ال يوجد تقنني يعتد بالتعبري فقط اعتدادا يـؤدي  ٌ

ن هنا فالترشيعات احلديثـة يمتـاز بعـضها عـن إىل إلغاء الرضا الباطن، وم
 .  )٢(»اآلخر بمدى االعتداد بجانب أكثر من اعتداده من اجلانب اآلخر

 :ولتوضيح ذلك يمكن أن يقال
كــل إنــسان لــه إرادة خمفيــة، وإرادة معلنــة يــستخدمها للتعبــري عــن 

                                 
؛ الشكل يف الفقه ٤/٢٤، عبد الرزاق السنهوري. لـِ دمصادر احلق يف الفقه اإلسالمي :  انظر)١(

 .  ١٢٣يد الدين سوار، صحممد وح. اإلسالمي لـِ د
 .٢/١٢١٧عيل القره داغي، . د. ِ مبدأ الرضا يف العقود لـ أ)٢(



 

 

ــاإلرادة الظــاهرة، وتــسمى تلــك  ــة ب اإلرادة املخفيــة، وتــسمى هــذه املعلن
واألصل أن تكـون هاتـان اإلرادتـان متطـابقتني، . فية باإلرادة الباطنةاملخ

ولكـن قـد حيـصل بيـنهام تعـارض واخـتالف، وهـذا االخـتالف لـه صـور 
 :متعددة

ًإذ قد يكون متعمدا بني الطرفني اللـذين حـصل بيـنهام اإلجيـاب  − ََّ َُ
خمـالف ملـا يظهرانـه لآلخـرين والقبول؛ بحيث يتفقـان عـىل إضـامر معنـى 

 . ماٍلسبب
ًوقد يكون االختالف متعمدا من جهة أحد الطرفني − ََّ َُ. 
ًوقد ال يكون متعمدا يف األصل، وإنام حيـصل االخـتالف خللـل  − ََّ َُ

يف التعبــري، أو يف فهــم املــراد، أو غفلــة عــن قــراءة بعــض رشوط االتفــاق، 
 ...أو

وقــد يكــون هــذا االخــتالف متعلقــا بنطــاق معــني لــه يشء مــن  −
ف بني اللفـظ والنيـة يف اليمـني أو يف الطـالق أو يف اخلصوصية؛ كاالختال

 ...العتاق، وقد يكون بني املعنى احلقيقي واملجازي
ًوهــذه االختالفــات بجميــع صــورها متثــل ســببا رئيــسا لكثــري مــن  ً
ًاملنازعات بني الناس؛ هلذا أخذت حيزا كبريا من اهتامم املعنيـني بالقـضاء، 

ة األنظمــة، والعقــود املتنوعــة، والســيام أهــل القــانون املختــصون بــصياغ
وتفسريها، وكذلك املحامون املختصون بالرتافع واملطالبة بحقوق أطراف 
ًالنزاع، وأيضا القضاة املعنيون بالفصل يف املنازعـات التـي حتـصل بـسبب 

 .االختالف يف تفسري تلك األنظمة والعقود



 

 

 :جوانبوملعاجلة هذا املوضوع معاجلة تأصيلية شاملة تربز لنا ثالثة 
 القواعد املتعلقة بحكم إبـرام العقـد الـذي مل يتطـابق :اجلانب األول

 ).اإلرادة الباطنة(، والقصد )اإلرادة الظاهرة(فيه اللفظ 
ـــاين ــة بتقـــدمي اللفـــظ أو القـــصد عنـــد   :واجلانـــب الث  القواعـــد املتعلقـ

 .تعارضهما
بعدم  القواعد املتعلقة باحلقوق وااللتزامات املتأثرة   :واجلانب الثالث

 .التوافق بني اللفظ والقصد
عنى باجلواب عن صنف مـن ُوكل جانب من هذه اجلوانب الثالثة ي

 :اإلشكاالت
 يعنى باجلواب عن إشكاالت كثرية حتصل قبـل :فاجلانب األول •

 : احلكم بتقديم اللفظ أو القصد؛ منها
  إذا مل يكــن لداللــة اللفــظ أي اعتبــار عنــد املــتكلم؛ كــأن يكــون

، أو صـدرت )ًسبق لـسان مـثال(ً، أو صدرت منه العبارة خطأ ًاملتكلم نائام
 فام تأثري ذلك عىل العقد؟... منه العبارة عىل سبيل اهلزل واملزاح

   إذا تكلـم بلفـظ يقــصد معنـاه ولكنــه ال يعـرب عــن رضـاه، وإنــام
 فام تأثري ذلك عىل العقد؟صدر منه باإلكراه بغري حق؛ 

 كنكـاح -ايال عـىل الـرشع إذا كـان يف العقـد إخفـاء للقـصد؛ حتـ 
 أو حتايال عىل اللوائح النظامية، أو نحـو ذلـك؛ فـام تـأثري ذلـك يف -املحلل

 إمضاء العقد من األساس؟
  ًإذا كان يف العقد إخفاء للقـصد خوفـا مـن ضـغوط اجتامعيـة أو



 

 

 سياسية، أو نحو ذلك؛ فام تأثري ذلك عىل العقد؟
 ،أو دعـت إليـه إذا كان يف العقد إخفاء للقـصد خوفـا مـن ظلـم 

 رضورة أو حاجة، أو نحو ذلك؛ فام تأثري ذلك يف العقد؟
حتتاج إىل توظيف مجلة من  ونحوهاذه األسئلة واملعاجلة التأصيلية هل

قواعـد ال اقتـضاء النهـي الفـساد، و:كقاعـدةالقواعد األصولية والفقهيـة؛ 
ثـر الـرضورة، واحلاجـة، واملـشقة، والغـرر، وأاإلكـراه، واملتعلقة بكل مـن 
 ...اجلهالة يف العقود

 فيعنى بمعاجلـة املـشكلة الرئيـسة، وهـي بيـان :أما اجلانب الثاين •
َّاملقدم عنـد التعـارض؛ هـل هـو اللفـظ أو القـصد، وبعبـارة أخـرى بيـان : ُ

- هـو مـن يتمـسك بالقـصد؟ أهو من يتمـسك بـاللفظ أمصاحب احلق، 
 . -حهوهذا اجلانب هو حمور احلديث يف هذا الباب كام سيأيت إيضا

 فيعنى باجلواب عن إشكاالت كثرية حتـصل :أما اجلانب الثالث •
 :بعد احلكم بتقديم اللفظ أو القصد؛ منها

  إذا كان املتعاقدان هلام غـنم يف إخفـاء القـصد، وعلـيهام غـرم، أو
 كان ذلك ألحدمها دون اآلخر؛ فام أثر ذلك عند تنازعهام؟

 متوقعة، سواء غريومصالح إذا نتج عن العقد أرضار أو فوائد و 
 ...حدمها، وحصل بينهام نزاع فام احلكم؟أل أم ً معاكان ذلك للطرفنيأ

حتتاج إىل توظيف مجلة من  ونحوهاذه األسئلة واملعاجلة التأصيلية هل
اخلراج بالـضامن، والغـرم بـالغنم، (: قواعدالقواعد األصولية والفقهية؛ ك

عـد الــرضر، وقواعــد ، وقوا)والنعمـة بقــدر النقمــة والنقمـة بقــدر النعمــة



 

 

 ...املوازنة بني املصالح
فـإن معاجلـة هـذا املوضـوع بجوانبـه الثالثـة : ما سبقباإلضافة إىل و

 ا والبحث عن املآخذ والتعلـيالت التـي بنـو،استقراء كتب الفقهحتتاج إىل 
، والسيام أن املوضوع الفقهي هم الفقهية يف املسائل ذات الصلةءعليها آرا

ا تنـازع بـني اللفـظ والقـصد لـه أثـر بـالغ يف تقـديم ألي مسألة حيصل فيهـ
ــة بالنكــاح والطــالق مــثال يتحــرز يف  ــسائل املتعلق اللفــظ أو القــصد، فامل
ألفاظها ما ال يتحرز يف البيع واهلبة، كام أن حتديد املراد من اليمـني خيتلـف 

 ...باختالف األحوال املصاحبة وهكذا
سـبق بحثـه يف البـاب الثـاين وباملقارنة بني هذه اجلوانب الثالثة ومـا 

يتـضح أن التأصـيل ): تعارض لفظ الشارع وما يفهم من قـصدهاملتعلق ب(
ــصده(ملوضــوع  ــة لفــظ املكلــف وق ــني دالل ــارض ب ــات )التع ــه تفريع ، ل

ًخمتلفـا يف املـضمون عـام يف البـاب  وتفصيالت جتعله يمثـل كيانـا مـستقال،
ِّبني يسوغ بحثهام معا؛ يتمثل ً الثاين؛ ومع ذلك فإن هناك رابطا قويا بني البا

ًيف كون احلديث عـن تعـارض لفـظ املكلـف وقـصده يعـد امتـدادا لنظريـة 
: ، التي يستدعي التعامـل معهـا أن تـشمل)تعارض داللة اللفظ والقصد(

وهذا . التعارض بني اللفظ واملقصد الرشعيني، وبني لفظ املكلف وقصده
يام إذا تم االقتصار يف بحـث ً يكسب البحث شموال واتساعا إجيابيا، والس

-عىل اجلانب الثاين من اجلوانـب الثالثـة ) تعارض لفظ املكلف وقصده(
 . مبارشة بموضوع الرسالة ملا له من صلة-املذكورة آنفا

قــصد (أن إحلــاق احلــديث عــن : وممــا يــستأنس بــه يف هــذا اجلانــب



 

 

؛ إذ )١( يف موافقاتـه صـنيع الـشاطبيهـو ذاتـه) مقـصد الـرشع(بــِ ) املكلف
مـا يرجـع إىل (، و)مـا يرجـع إىل قـصد الـشارع(إىل ) املقاصـد(َّقسم كتاب 

، ثم استطرد يف احلديث عن مقـصد الـشارع فـيام يزيـد عـن )قصد املكلف
 .د املكلفثالثة أرباع كتاب املقاصد، ثم أحلق به قص

التعــارض بــني لفــظ ( وبنــاء عــىل مــا ســبق فــإن التأصــيل ملوضــوع 
ُســيكون مــن خــالل أمـرين، كــل مــنهام جعــل يف فــصل ) املكلـف وقــصده

 :مستقل
ــة املتعلقــة بتعــارض لفــظ املكلــف :الفــصل األول  القواعــد الفقهي

 وقصده، ودراسة هذه القواعد
 يف تنزيل الوقائع عند تعارض داللـة  الضوابط العامة:الفصل الثاين

 . لفظ املكلف مع قصده
  

~ ~ ~
 
 

                                 
 .  ٢٤٦، ٢/٣:  انظر منه)١(



 

 

 
 
 
 
 

  
















 

 

 

 



 

 













       


      






 



 

 

 

 



 

 





 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

هذه القاعـدة مـن أشـهر القواعـد الفقهيـة، ولكنهـا وردت يف كتـب 
القواعـد بألفــاظ خمتلفــة، قــد تتفــق يف احلكـم، وقــد ختتلــف، وأشــهر هــذه 

 :زمني ما يأيتالصيغ عىل حسب الرتتيب ال
 وهـذا لفـظ ابـن الوكيـل الـشافعي. »العربة بـاللفظ أو املعنـى؟« .١

 .)١()هـ٧١٦ت(

. »َّ املقدم من اللفظ والقـصد عنـد تعارضـهام يفاختلف املالكية« .٢
 .)٢()هـ٧٥٨ت(َّوهذا لفظ املقري املالكي 

 لعقد يف عقد آخر، هل العربة باللفظ ٌ موضوعٌإذا استعمل لفظ« .٣
، واحلــــصني )٣()هـــــ٧٦١ت( لفــــظ العالئــــي وهــــذا. »أم بــــاملعنى؟

 .)٥()هـ٨٣٤ت(، وابن خطيب الدهشة )٤()هـ٨٢٩ت(

وهــذا لفــظ ابــن . »هــل االعتبــار بألفــاظ العقــود أو بمعانيهــا؟« .٤

                                 
 .٢/٢٢٢األشباه والنظائر البن الوكيل، : انظر )١(
 .٣٥١، قاعدة٢/٥٧٢ّالقواعد للمقري، : انظر )٢(
 .٢/٤٥٤املجموع املذهب، :   انظر)٣(
 .١/٤٠١للحصني، كتاب القواعد :  انظر)٤(
 . ٢٩٦ ،١/٢٥٣خمترص من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي، :  انظر)٥(



 

 

ـــسبكي ــــ٧٧١ت (ال ـــيش )١()ه ــــ٧٩٤ت(، والزرك ـــن )٢()ه ـــن امللق ، واب
 .)٤()هـ٩١١ت (، وقريب منه لفظ السيوطي)٣()هـ٨٠٤ت(

فهـل : فيام إذا وصل بألفاظ العقود ما خيرجهـا عـن موضـوعها« .٥
ّيفسد العقد بذلك، أو جيعل كناية عام يمكن صحته عـىل ذلـك الوجـه؟ ُ« .

 . )٦()هـ١٣٥٩ت(، وأمحد القاري )٥()هـ٧٩٥ت (وهذا لفظ ابن رجب
ـــدم« .٦ ـــظ أهيـــام يق ـــصد واللف ـــارض الق ـــظ . »؟إذا تع ـــذا لف وه

 . )٨()هـ٩٩٥ت(، وبمعناه لفظ ابن منجور )٧()هـ٩١٤ت(الونرشييس 
ـــاظ« .٧ ـــى ال لأللف ـــار للمعن ـــيم. »االعتب ـــن نج ـــظ اب ـــذا لف  وه

 .)٩()هـ٩٧٠ت(
. »العربة يف الترصفات للمقاصد واملعـاين، ال لأللفـاظ واملبـاين« .٨

 .)١٠()هـ١٠٦١ كان حيا (وهذا لفظ ناظر زادة 

                                 
 .١/٣٤٧: ؛ وانظر منه١/١٧٤، األشباه والنظائر البن السبكي: انظر )١(
 .٢/٣٧١املنثور يف القواعد، :  انظر)٢(
 .٩٠اعدة، ق٢/١٨األشباه والنظائر البن امللقن، : انظر )٣(
 .١/٣٦٠األشباه والنظائر للسيوطي، :   انظر)٤(
 .٣٨، قاعدة١/٢٦٧ تقرير القواعد البن رجب، )٥(
 .٣٨، مادة٨٢جملة األحكام الرشعية، ص :   انظر)٦(
 .٥٠، قاعدة ٨٧إيضاح املسالك، ص:   انظر)٧(
 ٥٧٩رشح املنهج للمنجور، ص:   انظر)٨(
غمـز عيــون البـصائر، : ومـع رشحـه ؛ ٣٥٥، ٢٣٤م، صاألشباه والنظائر البـن نجـي:   انظر)٩(

 .٣١٣، قاعدة ١٢٨؛ قواعد الفقه البن نجيم، ص٢/٢٦٦
 =فقـد ذكرهـا بـاللفظ املـذكور يف معـرض . ٢/٨٥٧ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل،:   انظر)١٠(



 

 

وهــــذا لفــــظ اخلــــادمي . »االعتبــــار باملقاصــــد ال باأللفــــاظ« .٩
 .)١()هـ١١٧٦ت(

ــاين« .١٠ . »العــربة يف العقــود للمقاصــد واملعــاين ال لأللفــاظ واملب
 .)٣()هـ١٢٩٢املؤلفة عام  ()٢(وهذا لفظ جملة األحكام العدلية

                                 
االعتبـار  «: ـــ بلفـظ١/٣٥٥املقارنة بينها وبني قاعدة أخرى، وكان قد أفردهـا باحلـديث ـــ  =

 .»قاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباينللم
 .٤٥، ص)اخلامتة(جمامع احلقائق :   انظر)١(
؛ ١/١٨؛ ولعيل حيـدر، ١/١٩ ،٣ لسليم رستم، مادة  ورشحهاجملة األحكام العدلية:   انظر)٢(

 .١/١٦ولألتايس، 
؛ ٢/٧٧قواعـد األحكـام البـن عبـد الـسالم، :  كتب القواعـد وللتوسع يف القاعدة انظر من )٣(

؛ تقرير القواعـد البـن رجـب، ١٢٦، صالقواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
ب الـسنية، ؛ واملواهـ٢٥٢األقامر املضيئة، ص: هاي؛ الفرائد البهية ورشح١٠، قاعدة ١/٦٤

؛ رشح القواعد الفقهية ألمحد ٣١٢؛ منافع الدقائق، ص٢/٣٧٧الفوائد اجلنية، : وحاشيتها
ــا، ص ــه للمجــددي، ص٥٥الزرق ــد الفق ــدة ٦٠ّ؛ قواع ــدة ٩١، وص٣٧، قاع ، ١٨٣، قاع

 .لـِ د؛ القواعد الفقهية ٥٧٣، فقرة ٢/٩٦٦؛ املدخل الفقهي العام، ٤١٢، قاعدة ١٤١وص
؛ القواعـــد والـــضوابط املستخلـــصة مـــن التحريـــر، ٣٢٧، ٢٨٦، ٢٤٦، ٦٤النـــدوي، ص

؛ النيــة ٢/١٩٨، ١/٢٥٠؛ موســوعة القواعــد الفقهيــة، ٨٤، ٢٨؛ الــوجيز، ص٤٩٠ص
، كالمهـا لـشيخنا ٦٧؛ القواعد الفقهية الكـربى، ص١/٢٣٦وأثرها يف األحكام الرشعية، 

؛ قواعد ٤٩جالن، صالع.  المي لـِ دــصالح السدالن؛ القواعد الكربى يف الفقه اإلس. د.أ
؛ القواعـــد الفقهيـــة يف بـــايب العبـــادات ١٧٤، ١٦٠، صالروكـــي. لــــِ دالفقـــه اإلســـالمي 

ـــِ د٢٨٧عبــد اهللا العيــسى، ص. واملعــامالت لــشيخنا د ــضوابط ل .  ؛ تطبيقــات القواعــد وال
يعقـــوب الباحـــسني، . لـــشيخنا د» األمـــور بمقاصـــدها«: ؛ قاعـــدة ١٣٢٣الغــــديان، ص

 .٧٧احلريري، ص.  قواعد الفقهية الكلية لـِ د؛ املدخل إىل ال١٢٩ص
 = : وانظر من كتب الفقه



 

 

ومــن خــالل الرتتيــب الزمنــي أللفــاظ القاعــدة يف كتــب القواعــد 
أن اللفظ املتداول للقاعدة لدى املعنيني بالقواعد من : الفقهية مما يالحظ

 ، وهو قريـب جـدا مـن لفـظ )جملة األحكام العدلية(عارصين هو لفظ امل
 .ناظر زادة

إما أن ترد باجلزم بتقديم املقصد عىل : كام يلحظ أن صيغة القاعدة
ــأن تكــون بــصيغة  ــني اللفــظ واملقــصد؛ ب رتدد فيهــا ب ــاللفــظ، وإمــا أن ي ُ

 .ِن مل تأت بصيغة اجلزم بتقديم اللفظ عىل املقصدلك. االستفهام
 

~ ~ ~


 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
 : املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال
َبمعنى  «:العربة ْ َ ِعتداد باليشء يف ترتب احلْكماالِ ُْ َِ ُّ َ َِ ِ ْ َّ ِْ ِ ِ«)١(. 
. ني مــن االلتزامــات املاليــة ونحوهــا أي مــا يــربم بــني طــرف:العقــود

ارتباط إجياب بقبـول «هو : والتعريف االصطالحي للعقد عىل وجه الدقة
                                 

؛ بـدائع ٢٢/٢٣ ؛٧/٨٤ ؛  املبسوط،٥٧١، ٢/٥٧٠؛ رشح السري، ١٢/٢٠٦فتح العزيز،  =
؛ ومعهـام فـتح ٤٩، ٩/٤٨، ٧/٧٢؛ اهلدايـة والعنايـة، ٦/١٦٢ ، ٥/٣ ،٤/١٣٤الصنائع، 

؛ ٣٠/١١٢، ٥٥٢، ٢٠/٥٥١،  ابـن تيميـةجمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم؛ ٦/٢٥١القدير، 
، وانظــر ٣/٩٩؛ أعـالم املـوقعني، ٥/٢٠٠؛ زاد املعــاد، ٥/١٠٢، ٤/٢٩١تبيـني احلقـائق، 

؛ البحـر ٣٩٧، ٣٢٩، ٣٢٠، ٢٥٣، ٢٢٤، ٢٠٧، ٢/١٤٣ّ؛ الدرر رشح الغـرر، ٣/٨٥منه 
 .١١/٥٣٨؛ رد املحتار، ٣/٩٤؛ كشاف القناع، ٢/٦٨؛ مغني املحتاج، ٣/٩٤الرائق، 

 .٤٢٠، ص»عرب« املصباح املنري، مادة )١(



 

 

جملـة (فـه بـه واضـعو َّوهـذا مـا عر. »عىل وجه مرشوع يثبـت أثـره يف حملـه
عنـد ) هـ١٤٢١ت(، ونرصه األستاذ مصطفى الزرقا )١()األحكام العدلية
 .)٢()نظرية العقود يف الفقه اإلسالمي(حديثه القيم عن 

ُ هذان لفظان مرتادفـان، أيت هبـام لتفـسري أحـدمها :للمقاصد واملعاين
ما يمثـل نيـة املـتكلم وقـصده واملعنـى الـذي يف ذهنـه : باآلخر، واملراد هبام

 .ويريد توصيله للمخاطب
ُ مرتادفـان، أيت هبـام لتفـسري  لفظـان-ًأيـضا- هذان :لأللفاظ واملباين

َّاأللفاظ التي يعرب هبا، والرتاكيب التي يتألف : أحدمها باآلخر، واملراد هبام ُ
 .منها املعنى
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
ورد يف العقد املربم بني طرفني لفظ يدل داللة رصحيـة أو ظـاهرة إذا 

فإنـه :  منـه معنـى آخـردقـصواملّدل دليـل عـىل أن ولكـن  ٍعىل معنى معني،
 .فظللاقصود ال باملُيعمل ب

~ ~ ~ 
ُاألمور التي يعـرف هبـا القـصد الـذي أراده املـتكلم مـن : املسألة الثالثة

 : لفظه
ًإذا مل يكن ظاهر اللفظ معربا عن قصد العاقد؛ فمن أهم مـا يـساعد  ِّ َُ

 :يف حتديد املعنى املراد ما يأيت
                                 

 .   من املجلة١٠٤ يف املادة )١(
 .  ١٣٢، فقرة١/٢٩١املدخل الفقهي العام، :  انظر)٢(



 

 

 : )١(القرائن اللفظية .١
قد يرد فيها لفظ رصيـح يـدل عـىل عقـد معـني، ولكـن صيغة العقد 

حيتف هذا اللفظ بألفاظ مقارنة له أو متقدمة عليه أو متأخرة عنه تدل عىل 
َأن مراد العاقد معنى آخر خيتلف عام دل عليه اللفظ ً. 

: فقوله. ًأعرتك هذه السيارة شهرا بألف ريال: أن يقول: مثال ذلك
 .   دل عىل أن مراده اإلجارة ال اإلعارةٌقرينة لفظية ت) شهرا بألف ريال(

 : )٢(القرائن احلالية .٢
صيغة العقد قد يرد فيها لفظ يدل عىل نوع من أنواع العقود، ولكن 
توجد بعـض األحـوال املـصاحبة جتعـل املخاطـب يفهـم أن مـراد املـتكلم 

 .معنى آخر
ــك ــال ذل ــصل بــني : مث ــدات، وحي ــأجري املع ــذهب إىل حمــل لت ٍّأن ي

فكـون . أعطني هذا اجلهـاز بكـذا: اوض يف السعر، كأن يقولالعاقدين تف
ًاملحل موضوعا لتأجري املعدات قرينة حالية تدل عىل أن املراد من اإلعطاء 

 . اإلجارة ال البيع
                                 

؛ رشح القواعـد ٣٢/١٦ ابـن تيميـة، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم:   انظر يف ذكر هذه الطريق)١(
عبــد الــسالم احلــصني، . ؛ القواعــد والــضوابط الفقهيــة لـــِ د٥٥الفقهيــة ألمحــد الزرقــا، ص

؛ ١٤؛ الــوجيز يف رشح  القواعــد الفقهيــة، ص١/٥٥٢؛ مجهــرة القواعــد الفقهيــة، ١/١٩٧
 .١٠٦الشكل يف الفقه اإلسالمي، ص

. ؛ القواعد والضوابط الفقهية لـِ د٦/٣١إقامة الدليل البن تيمية، :   انظر يف ذكر هذه الطريق)٢(
؛ الشكل يف الفقه ١٤؛ الوجيز يف رشح  القواعد الفقهية، ص١/١٩٧عبد السالم احلصني، 

 .١٠٦اإلسالمي، ص



 

 

 :)١(العرف .٣
ــول  ــه اإلجيــاب والقب ــذي حيــصل في ــع ال ــسائد يف املجتم ــرف ال الع

طـــرق معرفـــة يعـــدان مــن : بــني املتعاقـــدين، أو العـــادة الغالبــة للعاقـــد
 .مراد العاقد من لفظه
إذا كـــان مقتـــىض اللفـــظ يـــدل عـــىل معنـــى معـــني، : مثـــال ذلـــك

ــو ذهــب  ــام ل ــى آخــر، ك ــدين معن ــراد العاق ــىل أن م ــرف ع ولكــن دل الع
إىل حمـــل لبيـــع أجهـــزة التكييـــف يف اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، فقـــال 

الــدراهم التــي معــي قرابــة األلــف، وأريــد جهــاز تكييـــف يف : للبــائع
ـــسعرحـــ فمـــن املعلـــوم أن العملـــة املتعـــارف عليهـــا هـــي . دود هـــذا ال

الريــال الــسعودي، كــام أن النــاس قــد يعــربون عــن الريــاالت بالــدراهم 
ــال  ــد بلفظــه الري ــتكلم يري ــيال عــىل أن امل ــذا العــرف دل َجتــوزا؛ فيكــون ه ً ً
ـــك  ـــس ذل ـــم آخـــر، وعك ـــارايت أو أي دره ـــدرهم اإلم ـــسعودي ال ال ٍال َّ َّ ََّ

ـــة املتحـــدة وعـــرب بالريـــال وأطلـــق؛ فـــيام لـــو كـــان يف  اإلمـــارات العربي
 . فيحمل عىل الدرهم اإلمارايت حينئذ

~ ~ ~
 

                                 
؛ القواعـد والـضوابط ٥٥رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقـا، ص:  انظر يف ذكر هذه الطريق)١(

؛ الـشكل يف ١/٥٥٢؛ مجهرة القواعـد الفقهيـة، ١/١٩٧عبد السالم احلصني، . الفقهية لـِ د
 . ١٠٦الفقه اإلسالمي، ص



 

 

 :اخلالف يف القاعدة: املسألة الرابعة
هذه القاعدة عىل الرغم من شهرهتا وكثرة التعليل هبا يف كتب الفقه، 

، ومن أدق ما تم الوقوف عليه يف عرض هـذا فإهنا حمل خالف بني العلامء
فـإن «: ؛ حيـث قـال)هــ٧٢٨ت (ٌكالم لشيخ اإلسالم ابن تيميـة: اخلالف

هذا أصل أمحـد،  .ّاالعتبار يف العقود بالـمعاين واملقاصد، ال بمجرد اللفظ
ــشافعي ــذهب ال ــوجهني يف م ــامء، وأحــد ال ــور العل ــض . ومجه ولكــن بع
، كــام قــد يــذكر أصــحاب أمحــد قــد جيعلــون احلكــم خيتلــف بتغــاير اللفــظ

  .)١(»الشافعي ذلك يف بعض املواضع
 مــع - إىل حــد كبــري-ًكونــه منــسجام : وجانــب الدقــة يف هــذا النقــل

ًكـام مـر بيـان ذلـك آنفــا يف –صـيغة القاعـدة لـدى أتبـاع املـذاهب األربعـة 
ً، وأيضا كونه منسجام مع األمثلة الفقهية التـي يمثلـون هبـا -املسألة األوىل ً

 . للقاعدة
 :وعىل هذا فإن اخلالف يف القاعدة يرجع إىل قولني

، )٢(وهذا قول احلنفية. ً تقديم القصد عىل اللفظ مطلقا:ول األولالق

                                 
 .  ٣٠/١١٢ ابن تيمية،  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)١(
؛ اهلدايـــة ٦/١٦٢ ، ٥/٣ ،٤/١٣٤؛ بـــدائع الـــصنائع، ٢٢/٢٣ ،٧/٨٤ املبـــسوط،:  انظـــر)٢(

، ٤/٢٩١؛ تبيــني احلقــائق، ٦/٢٥١؛ ومعهــام فــتح القــدير، ٤٩، ٩/٤٨، ٧/٧٢والعنايــة، 
؛ األشــباه ٣٩٧، ٣٢٩، ٣٢٠، ٢٥٣، ٢٢٤، ٢٠٧، ٢/١٤٣ّ؛ الــدرر رشح الغــرر، ٥/١٠٢

؛ ترتيب ٢/٢٦٦غمز عيـون البصائر، :  ؛ ومع رشحه٣٥٥، ٢٣٤والنظائر البن نجيم، ص
 =؛ ١١/٥٣٨رد املحتار، ؛ ٤٥، ص)اخلامتة( جمامع احلقائق ؛١/٣٥٥الآليل يف سلك األمايل، 



 

 

، وجعلـه )٣(واحلنابلـة، )٢(، وأحد الوجهني عنـد الـشافعية)١(وأكثر املالكية
 .)٤( ابن تيمية أصل اإلمام أمحدشيخ اإلسالم

 والقـصد؛ فتـارة يقـدم اللفـظبـاختالف احلكم خيتلف  :القول الثاين
، )٦(، والــشافعية)٥(وهــذا وجــه عنــد املالكيــة. اللفــظ، وتــارة يقــدم القــصد

                                 
؛ ١٩-١/١٨؛ ولعـيل حيـدر، ١/١٩، ٣ ورشحها لسليم رستم، مادة جملة األحكام العدلية =

 .١/١٦ولألتايس، 
ــى رشح املوطــأ، :  انظــر)١( ــيس، ٦/٢٧٧املنتق ــار املعــرب للونرشي ــنهج ٤/٩٥؛  املعي ؛ رشح امل

 .٥٧٩للمنجور، ص
؛ ٢/٢٢٢؛ األشباه والنظائر البـن الوكيـل، ٢/٧٧قواعد األحكام البن عبد السالم، :  انظر)٢(

؛ املنثـور يف ٣٤٧، ١/١٧٤،  األشـباه والنظـائر البـن الـسبكي؛٢/٤٥٤املجمـوع املـذهب، 
؛ كتــاب القواعــد ٩٠، قاعــدة ٢/١٨ البــن امللقــن،  ؛ األشــباه والنظــائر٢/٣٧١القواعــد، 

؛ األشباه ٢٩٦، ١/٢٥٣ خمترص من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي، ؛ ١/٤٠١للحصني، 
؛ ٢٥٧األقـــامر املـــضيئة، ص: هـــايالفرائـــد البهيـــة ورشح؛ ١/٣٦٠والنظـــائر للـــسيوطي، 

 . ٢/٣٧٧الفوائد اجلنية، : واملواهب السنية، وحاشيتها
 .١٠، قاعدة ١/٦٤وانظر منه ؛ ٣٨، قاعدة ١/٢٦٧ القواعد البن رجب، تقرير:   انظر)٣(
 . ٣٠/١١٢ ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم:  انظر)٤(
؛ ٥٠،  قاعــدة ٨٧؛ إيــضاح املــسالك، ص٣٥١، قاعــدة ٢/٥٧٢ّالقواعــد للمقــري، :   انظــر)٥(

 .٥٧٩هج للمنجور، صرشح املن
؛ األشـباه والنظـائر البـن الوكيـل، ٢/٧٧قواعـد األحكـام البـن عبـد الـسالم، : انظر:   انظر)٦(

، ١٨٤-١/١٧٤،  األشـباه والنظـائر البـن الـسبكي؛٢/٤٥٤املجموع املذهب، ؛ ٢/٢٢٢
؛ ٩٠، قاعــدة ٢/١٨بــن امللقــن،  ؛ األشــباه والنظــائر ال٢/٣٧١؛ املنثــور يف القواعــد، ٣٤٧

، ١/٢٥٣الئي وكالم اإلسنوي، ع خمترص من قواعد ال؛ ١/٤٠١كتاب القواعد للحصني، 
األقــامر املــضيئة، : هــايالفرائــد البهيـة ورشح؛ ١/٣٦٠؛ األشـباه والنظــائر للــسيوطي، ٢٩٦
 .٢/٣٧٧الفوائد اجلنية، : ؛ واملواهب السنية، وحاشيتها٢٥٧ص



 

 

ومــن خــالل متثــيلهم الفقهــي يظهــر أن اللفــظ عنــدهم هــو . )١(واحلنابلــة
 .األصل، فال يعدل عنه إال إذا قوي دليل القصد

 :األدلة
) القائلني بتقديم القصد عىل اللفـظ(من أدلة أصحاب القول األول 

 :ما يأيت
: قاعـدة الكـربىأن هذه القاعدة مندرجـة حتـت احلكـم العـام لل .١

، فام يستدل بـه عـىل القاعـدة الكـربى يتنـاول هـذه )٢(»األمور بمقاصدها«
ُإنــام األعــامل (( : ‘قــول النبــي  :ًالقاعــدة أيــضا، ومــن أهــم تلــك األدلــة َ َْ َ َّ ِ

َبالنيات، وإنام لُكل امرئ ما نوى َ ََّ ََّ ْ ٍَ ِ ِّ ِ ِِ ِّ ِ(()٣( . 

                                 
 .١٠، قاعدة ١/٦٤وانظر منه ؛ ٣٨، قاعدة ١/٢٦٧واعد البن رجب، تقرير الق:   انظر)١(
؛ ٣/٢٨٤؛ املنثـور للزركـيش، ١/٥٤، األشباه والنظائر البن الـسبكي:  انظر يف هذه القاعدة)٢(

؛ األشـــباه والنظـــائر ١/٢٠٨؛ كتـــاب القواعـــد للحـــصني، ١/٢٥٥املجمـــوع املـــذهب، 
األقـامر املـضيئة، : ؛ الفرائد البهيـة ورشحيهـا ٣٩، ١/١٩ والبن نجيم، ؛١/٦٥للسيوطي، 

ــسنية وحاشــيتها ٣١ص ــة، : ؛ واملواهــب ال ــد اجلني ــآليل يف ســلك ١/٦٥الفوائ ؛ ترتيــب ال
؛ ٣٠٥؛ منـافع الـدقائق، ص٤٥، ص)اخلامتة(؛ جمامع احلقائق ٤٨، قاعدة ١/٤١١األمايل، 

؛ ١/١٧؛ ولعـيل حيـدر، ١/١٧، املادة الثانية؛ رشحها لـسليم رسـتم، جملة األحكام العدلية
؛ رسـالة يف القواعـد الفقهيـة للـشيخ ٤٧؛ ورشح قواعـدها للــزرقا، ص١/١٣ولألتـايس، 

، فقـرة ٢/٩٦٥ املدخل الفقهـي العـام، ، البيت احلادي عرش؛١٤، صعبد الرمحن السعدي
، ٢٨٢، ٢٦٩، ٢٤١، ٢٠٥، ١٧٦، ١٧١، ١٣٦النـدوي، ص.  ؛ القواعد الفقهية لــِ د٥٥٢
؛ موسـوعة ٢١٣، ٥٩، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠؛ الوجيز، ص٣٩٥، ٣٥١، ٢٨٦

 .١/١٢٠القواعد الفقهية، 
 = ،...‘ بلفظه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا أخرجه البخاري )٣(



 

 

َأنه دل عىل أن املعول عليه يف تـرصفات : ووجه الداللة من احلديث َّ
ًة والقـصد منهـا، سـواء أكانـت قـوال أم فعـال، ويـدخل يف اإلنسان هو الني ً

ما إذا دل دليل عىل أنه يقصد معنى آخر خيـالف لفظـه؛ فاملقـدم هـو : ذلك
 .ٍالقصد حينئذ؛ ألن الترصفات بالنيات

أن معنى القاعدة : ووجه اندراج هذه القاعدة حتت القاعدة الكربى
م املرتتبــة عليهــا الكــربى هــو كــون التــرصفات ختتلــف نتائجهــا واألحكــا

ويـدخل يف هـذا احلكـم هـذه القاعـدة؛ إذ . باختالف قـصد اإلنـسان منهـا
األلفاظ ختتلف أحكامها بحسب قصد اإلنـسان منهـا، فـإذا عـرب اإلنـسان 

فـاحلكم يكـون : بلفظ وفهم أنه يقصد به معنى آخر خمالف لداللـة اللفـظ
 .تابعا للمعنى املقصود

 مبني عىل وجود أدلة تـرجح أن القول بتقديم القصد عىل اللفظ .٢
 . كون املتكلم يريد معنى آخر غري ما تلفظ به، والعمل بالراجح متعني

َأن هذا نظري محل األصـوليني األمـر عـىل االسـتحباب إذا تعـذر  .٣
َمحله عىل الوجوب، وكذلك محلهم النهـي عـىل الكراهـة حـال تعـذر محلـه 

ونـص مـا جـاء يف ؛ )هـ٧٦١ت(وهذا الدليل ذكره العالئي . عىل التحريم
ألن األصل يف األمر الوجـوب، وإذا تعـذر محلـه عليـه محلنـاه عـىل «: كتابه

، وأصــل النهــي التحــريم، وإذا تعــذر محلــه عليــه محلنــاه عــىل االســتحباب
؛ إذا تعذر محل اللفظ عىل مقتضاه محل عىل معنـاه: وكذا هنا. كراهة التنزيه

                                 
، وأنـه يـدخل »إنام األعامل بالنية«: ‘؛ ومسلم بنحوه، كتاب اإلمارة، باب قوله ١، ح١/٣ =

 .t من حديث عمر بن اخلطاب. ١٩٠٧، ح٣/١٥١٥يف الغزو وغريه من األعامل،



 

 

 . )١(»له عىل وجه صحيح ال جيوز تعطيلهألن لفظ العقد إذا أمكن مح
وسـيلة للتعبـري لفظه فام هو إال  األصل، أما قصد املكلف هوأن  .٤

 .ُ، فمتى فهم قصده حصل املطلوب ولو كان عىل خالف داللة اللفظعنه
أن املقصود احلقيقي هو املعنى، ولـيس اللفـظ وال «: وبعبارة أخرى

 .)٢(» للمعاينالصيغة املستعملة، وما األلفاظ إال قوالب
 :ومن أدلة القول الثاين عىل أن األصل تقديم اللفظ

ــه،  .١ ــذي وضــعت ل ــى ال ــة عــىل املعن أن الــصيغ موضــوعة للدالل
 .)٣(لتفهيم املراد منها عند اإلطالق، فال يسوغ ترك ظواهرها

 إن القـائلني بتقـديم القـصد :ويمكن أن يعرتض عىل هذا بـأن يقـال
 ال يفيـد املـستدل؛ ألنـه خـارج حمـل يقولون بموجب هذا الـدليل، ولكنـه

ِالنزاع؛ إذ من املسلم أن األصل محل األلفاظ عىل ما وضعت له مـا مل يـأت 
 . الدليل املغري، واحلديث هنا إنام هو حال وجود الدليل املغري

أن اعتبار املعنى يؤدي إىل ترك اللفظ؛ ألنا أمجعنا عىل أن ألفاظ « .٢
 .)٤(»هكذا ألفاظ العقودُاللغة ال يعدل هبا عام وضعت له، و
 . بام اعرتض به عىل الدليل األولويمكن أن يعرتض عىل هذا

أن العقــود تفــسد إذا وجــد فيهــا رشط فاســد؛ ففــسادها بتغيــري  .٣
                                 

 .  ١/٤٦٨ املجموع املذهب، )١(
 .  ١/١٩ درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر، )٢(
 .١/٤٦٨املجموع املذهب، :   انظر)٣(
 .  ١/٤٦٨ املجموع املذهب، )٤(



 

 

 .)١(مقتضاها ومدلوهلا من باب أوىل
 إن قيــاس تغيــري مقتــىض :بــأن يقــال ويمكــن أن يعــرتض عــىل هــذا

ٌ العقد قياس مـع الفـارق؛ ألن العقود عىل تأثري الرشوط الفاسدة يف إبطال
العاقد ينظر إىل العقد ورشوطه عىل أهنا كاليشء الواحد فإذا فسد بعـضه مل 
يعد لبقاء بعضه اآلخر جدوى، بخـالف العقـد الـذي دل الـدليل عـىل أن 
ًالعاقد يريد معنى آخر غـري مـا دل عليـه اللفـظ؛ إذ يف إمـضاء العقـد وفقـا 

 . ملغرض العاقد حتقيق ملبتغاه بالتام
هذا فضال عـن كـون تـأثري الـرشوط الفاسـدة يف إبطـال العقـد حمـل 

 .)٢(خالف أصال 
ــضبط،  .٤ ــة أن حقــوق النــاس جيــب أن ت والســيام يف العقــود املالي

 حتـى ال وال يكون ذلك إال بإلزامهم بمقتىض تعبـريهم الظـاهرونحوها، 
 .يفتح باب للتالعب والتملص من حقوق اآلخرين

 :الرتجيح
علامء القواعد الفقهية عن هذه القاعدة، وما جـاء من خالل حديث 

تظهـر بعـض : يف تفريعاهتم الفقهية عليها، وما سبق ذكـره يف أدلـة املـسألة
امللحوظـات التــي تفيـد يف حتريــر القاعـدة، وتــضييق دائـرة اخلــالف فيهــا، 

 : هذه امللحوظات ما يأيتأهمو

                                 
 .  ١/٤٦٨املجموع املذهب، :  انظر)١(
 .٦/٣٢٣  املغني، : انظر يف تأثري الرشوط الفاسدة يف العقود، واخلالف فيها)٢(



 

 

 يرد يف أي أن كتب القواعد املتداولة يف سائر املذاهب األربعة، مل .١
منها صيغة للقاعدة تتبنى تقديم اللفظ عىل القصد بـإطالق، وإنـام الـصيغ 
منحرصة بني تقـديم القـصد عـىل اللفـظ بـصيغة اجلـزم، أو إيـراد القاعـدة 

 مـن يـرى أن اللفـظ والقـصد وهذا يعني أن من العلامء. بصيغة االستفهام
اربان يف القوة، فتارة يقدم اللفظ وتارة يقدم املقصد، ومنهم مـن يـرى متق

ًأن القصد أوىل فحقه التقديم مطلقا، ولكـن لـيس مـنهم مـن يـرى تقـديم 
 .ًاللفظ تقديام مطلقا

ـــصد أو  .٢ ـــديم املق ـــؤثرة يف تق ـــل امل ـــن العوام ـــة م ـــاك مجل أن هن
الف ًاللفــظ؛ فطبيعــة العقــد، ومــدى إمكانيــة إمــضائه وفقــا للقــصد املخــ

للفـــظ وعـــدم إمـــضائه، ومـــدى قـــوة دليـــل القـــصد، ومـــنهج العـــامل أو 
هــــذه ... مذهبـــه يف التعامـــل مـــع األلفـــاظ واملقاصـــد بـــشكل عـــام،

ـــني اللفـــظ والقـــصد؛  العوامـــل وغريهـــا هلـــا أثـــر ظـــاهر يف الرتجـــيح ب
أعــىل شــأنا ) كــالبيع واإلجــارة، والــضامن والكفالــة(فــالعقود امللزمــة 

ــة، والقــرض ( غــري امللزمــة يف حتــري الــصيغة مــن العقــود ــة والعاري كاهلب
إىل اللغـــو أقـــرب منـــه إىل أن !) بعتـــك بـــال ثمـــن: (وقولـــه). والوصـــية

ــه ــة، بخــالف قول ــه هب ــدار شــهرا : (حيمــل عــىل أن ــذه ال ــة ه ــك منفع ًبعت
ــرب إىل أن حتمــل عــىل أهنــا إجــارة مــن أن تكــون لغــوا)بكــذا . ً، فهــي أق

ــ ــىل الق ــدل ع ــي ت ــة الت ــالقرائن اللفظي ــضا ف ــرائن ًوأي ــن الق ــوى م صد أق
احلاليــة، كــام أن القــرائن احلاليــة املحتفــة بالعقــد ختتلــف عــن القــرائن 

ـــة، ـــذا... العرفي ـــشافعية. وهك ـــذهب ال ـــضا م ـــذاهب ًوأي ـــر امل ـــن أكث  م



 

 

  .)١(ًحترزا يف صيغ العقود والرشوط، وعكسهم احلنابلة
ــضح قــوة أدلــة القــول األول؛  .٣ مــن خــالل مــا جــاء يف األدلــة يت

لسالمتها من املعارض، وضعف ما جاء يف أدلة القول الثاين؛ ملا ورد عليها 
 . من اعرتاضات سوى الدليل الرابع

 :وبناء عىل ما سبق يمكن اخلروج بالنتائج اآلتية
كلف عىل لفظه يف العقود املالية ونحوها القول بتقديم قصد امل: أوال

 من جهة املبدأ، واخلالف إنام هو يف مدى التوسـع يف حمل وفاق بني العلامء
 .ذلك

ال جدال يف وجوب احرتام صيغ العقود، واالعتناء هبا، وعدم : ًثانيا
 إذا دل الدليل عىل رجحان القصد جواز اإلعراض عنها دون دليل، ولكن

 :عىل اللفظ؛ فليس هناك سوى ثالثة احتامالت
العمــل بـام يفهمــه : أي. ً وفقـا للفـظالعقــد إمـضاء :االحـتامل األول

 .املتلقي من اللفظ، وعدم االكرتاث بمقصود املتكلم منه
إمهال ما صدر من : أي.  إبطال العقد من األساس:واالحتامل الثاين

 .طاله من األساس؛ لعدم التطابق بني اللفظ واملعنى املقصودالعاقد، وإب
ً وفقا للقصد؛ وذلك بحمله عىل الترصف إمضاء :واالحتامل الثالث

 .املعنى املقصود منه وإن خالف اللفظ

                                 
، ١/٤٧٦املـدخل الفقهـي العـام، :  واحلنابلـة انظر يف هذا احلكم العام عىل مذهب الـشافعية)١(

 .٢٢٠، فقرة٤٨٠ و٢١٨فقرة 



 

 

 أن داللـة اللفـظ غـري مـرادة لـدى باألدلـةواألول ساقط؛ ألنه ثبت 
 !د لديه؟املتكلم، فكيف حيمل كالمه عىل ما ثبت أنه غري مرا

 األصل يف الكالم اإلعامل واإلمـضاء، وال ألنًوالثاين ساقط أيضا؛ 
أن : لجــأ إىل اإللغــاء واإلمهــال إال عنــد التعــذر؛ إذ مــن القواعــد املقــررةُي
 .)١(»إعامل الكالم أوىل من إمهاله«

 . فيتعني العمل به؛الثالثوبقي االحتامل 
                                 

تلـك  هذه القاعدة من القواعد املتفـق عليهـا، وال يكـاد خيلـو منهـا كتـاب يف القواعـد؛ فمـن )١(
؛ خمتـرص مـن قواعـد العالئـي ١/١٨٣املنثور يف القواعد، ؛ ٢٩تأسيس النظر، ص : الكتب

للــسيوطي، و؛ ١/١٧١، األشــباه والنظــائر البــن الــسبكي؛ ١/٣٧٧وكــالم اإلســنوي، 
؛ ٣٣، قاعـدة ١/٣٤٨ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل، ؛ ١٦١البن نجـيم، ص؛ و١/٣٠١

، ٢١؛ الفرائد البهية للحمزاوي، ص٣١٢؛ منافع الدقائق، ٤٥، ص)اخلامتة( احلقائق جمامع
؛ ولعـيل ١/٤٤؛ رشحهـا لـسليم رسـتم، ٦٢ و٦٠، مـادة ؛ جملة األحكام العدليـة٢٦قاعدة 

؛ ٣١٩، ٣١٥ص؛ رشح قواعدها للزرقـا، ١٦٢، ١/١٥١؛ ولألتايس، ٥٤، ١/٥٣حيدر، 
؛ املدخل الفقهـي العـام، ٣٨، قاعدة ٦٠، وص٢٠، قاعدة ٥٦ِّقواعد الفقه للمجددي، ص

النـــدوي، .  ؛ القواعـــد الفقهيـــة لــــِ د٦٢٢، فقـــرة ١٠٠٧، وص٦١٥، فقـــرة ٢/١٠٠١
ـــفقهية، ٣٩٤ص ــوجيز، ص٤/٣٠٦، ٢/٢١٩، ١/٢٨٩؛ مـوســـوعة القواعــد ال ، ٢٣؛ ال
؛ القواعـد الكـربى ١٧٠صـالح الـسدالن، ص. د.؛ القواعد الفقهيـة لـشيخنا أ٢٥٩-٢٥٧

 .١١٧؛ الـمدخل إىل القواعد الفقهية الكلية، ص١٠٣للعجـالن، ص
ماجـستري مطــبوعة بعنـوان فقـد أفـردت هلـا رسـالة : وباإلضافة إىل كتـب القواعـد الـسابقة

للشيخ حممود مـصطفى » إعامل الكالم أوىل من إمهاله، وأثرها يف األصول: القاعدة الكلية«
، ٦/٦٢املبـسوط، : ؛ منهـاكتب الفقه والتخــريجكثري من  وردت يف ًوأيضا ؛بود هرموشع
ــدمات املمهــدات، ٩/٢٦ ، ٤٠٠، ٣٩٦، ٣٠٦ ،٢/٣ّ؛ الــدرر رشح الغــرر، ١/٤١٥؛ املق

 .١/١٧٨؛ الـوصـول إىل قواعـد األصـول، ١٥١؛ التـمهيـد لإلسنوي، ص٤٤٥، ٤٣٦



 

 

أن حقـوق النـاس جيـب أن : وهـو(الدليل الرابع للقول الثاين : ًثالثا
وال يكـون ذلـك إال بـإلزامهم والسيام يف العقود املاليـة ونحوهـا، تضبط، 

، حتـى ال يفـتح بـاب للتالعـب والـتملص مـن بمقتىض تعبـريهم الظـاهر
،  القـولنيهـذا الـدليل يمكـن توظيفـه يف التقريـب بـني؛ )حقوق اآلخرين

 :  بأن يقالًوالتعبري عنهام بام يشملهام معا
احلاصــل ممــا ســبق أنــه يمكــن التعبــري عــن حكــم العمــل بالقاعــدة 

ــاق  ــا حمــل وف ــى جيعله ــة–بمعن ــال-يف اجلمل ــأن يق ــة:  ب ــن العناي ــد م  الب
وهـــي  التـــساهل يف تـــرك مـــدلوهلا؛ ألهنـــا األصـــل، ال جيـــوزبالـــصيغة، و

ـــ ـــان ل ـــاسصـــامم األم ـــوق الن ـــ.ضبط حق ـــا إىل  ف ال جيـــوز العـــدول عنه
ــي حتــول  ــت الــضوابط الت ــان القــصد، وحتقق ــصد إال إذا ثبــت رجح الق

 .دون تضييع حقوق الناس
، واخلـالف الـوارد إنـام ينحـرص هذا املوضع حمل وفاق بني العلامء

 للعمل عنـد لعامةوهذا يؤكد أمهية الضوابط ا. يف مدى التوسع يف ذلك
تعارض لفظ املكلف وقصده، وهذا ما سيأيت تفـصيله يف الفـصل الثـاين 

الـضوابط العامـة يف تنزيـل الوقـائع عنـد تعـارض : وهو(من هذا الباب 
 . )١()داللة لفظ املكلف مع قصده

~ ~ ~
 

                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(



 

 

 :أمثلة القاعدة: املسألة اخلامسة
 ًبعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا؛ فام احلكم؟ : و قالل .١

العقد لفظه لفظ البيع ولكـن املقـصود منـه اإلجـارة؛ لوجـود قرينـة 
ًفهل يقـع العقـد بيعـا، بنـاء عـىل أنـه . ًمنفعة الدار شهرا: لفظية، وهي قوله ً

 ًجاء بلفظ البيع، أو يقع إجارة، بناء عىل أهنا املقصود من العقد؟  
 .يقع إجارة؛ ألن العربة باملقاصد ال باأللفاظ :  القاعدةًمتشيا مع

  وهبتك هذا القلم بعرشة رياالت؛ فام احلكم؟ : لو قال .٢
صيغة العقـد تـم التـرصيح فيهـا باهلبـة، ولكـن بنـاء عـىل مـا جـاء يف 

قرينة لفظية تدل عىل ) بعرشة رياالت: (ًيقع العقد بيعا؛ ألن قوله: القاعدة
 .البيع ال اهلبة، والعربة باملقاصد ال باأللفاظأن مقصود املتكلم هو 

املال الذي يضعه اإلنسان يف حـسابه يف املـرصف يـسمى وديعـة،  .٣
  ولكن داللة احلال تتثبت أنه قرض؛ فعىل أهيام حيمل؟

الوثيقة التي تربم بني املرصف واملستفيد تسمى وديعـة، ولكنهـا مـن 
وديعــة حــسب جهــة االســتعامل حكمهــا حكــم القــرض؛ ألنــه لــو كانــت 

املصطلح الرشعي ملا جاز للمصارف استثامرها؛ ألن الوديعة جيـب حفـظ 
ٍّعينها، كام أن املودع يعد أمينا ال ضامن عليه عند تلف الوديعـة بـدون تعـد  ًّ ُ َ ُ
منــه، وهــذه األحكــام ال تلتــزم هبــا املــصارف؛ بــل تتعامــل معهــا معاملــة 

ّ، وترد مثلها عنـد القرض، فهي تترصف يف الودائع وتستثمرها، وتضمنها
فــإن هـذا العقــد يكتـسب حكــم : وبنـاء عــىل مـا جــاء يف القاعـدة. الطلـب

ــذه  ــد ه ــذلك ال حتــل فوائ ــاين ال باأللفــاظ؛ ول ــربة باملع القــرض؛ ألن الع



 

 

 .)١(القروض؛ ألهنا ربوية
التمويل الذي حيـصل عليـه النـاس مـن املـصارف الـرشعية عـن  .٤

ال تثبت أنه بيع؛ فهل يأخذ ًطريق األسهم، يسمونه قرضا، ولكن داللة احل
 حكم البيع أو القرض؟

ًيشتهر عند الناس تسمية هذه املعاملة قرضا، وهذا املصطلح هو مـا 
جيري عليه التفاوض بني العميل ومندوب املرصف مع أن احلال تدل عـىل 
أهنا بيع؛ إذ العملية التي جترى بني العميل واملرصف هي جمرد بيع األسهم 

 وبعد أن تنتقل األسهم إىل حمفظة العميـل وتـصبح مـن للعميل بالتقسيط،
ضامنه ويتحمل ما حيصل هلا من غنم أو غرم، ولـه االختيـار بـني إمـساكها 
ًمجيعا، أو إمساك بعضها وبيع بعضها، أو بيعها مجيعا، كام أن له االختيار يف 

، فهي يف الواقع بيع بني املرصف والعميل، ثـم بيـع ...حتديد سعر العرض
وبناء عىل ما جاء يف : ًلعميل وطرف ثالث، واملرصف ليس إال وسيطابني ا

فــإن هــذا العقــد يكتــسب حكــم البيــع، ال القــرض؛ ألن العــربة : القاعــدة
 .باملعاين ال باأللفاظ

أوصيك بأن تتوىل رعاية ابني القارص أثناء دراسته : لو قال لغريه .٥
و حيمـل عـىل أنـه يف البلد الفالين؛ فهل حيمـل هـذا العقـد عـىل أنـه وصـية أ

 وكالة؟
مقتىض احلال جيعـل هـذا العقـد يف حكـم الوكالـة ال الوصـاية؛ ألن 

                                 
 .١/٥٦٠مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، :  انظر)١(



 

 

املراد من العقد العمل به يف حال حياة املويص، والوصـاية إنـام تكـون بعـد 
صار حكمها حكم الوكالة؛ إذ العربة باملقاصد : ًوفاته؛ فتمشيا مع القاعدة

 .ال باأللفاظ
فـإن : أنت وكييل عىل ابني بعد وفايت:  لهلو قال: ويف اجلانب املقابل

 . )١(هذه وصاية ال وكالة؛ ألهنا يف حال الوفاة
 

~ ~ ~ 

                                 
؛ رشح القواعـد الفقهيـة ١/١٦ لألتـايس، رشح جملـة األحكـام العدليـة:   انظر هذا املثـال يف)١(

 .١/٥٥٤عامالت املالية، ؛ مجهرة القواعد الفقهية يف امل٦٣للزرقا، ص



 

 





 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

ـــة صـــيغة القاعـــدة املـــذكورة عـــرب هبـــا شـــيخ اإلســـالم  ابـــن تيمي
 . )١()هـ٧٢٨ت(

عن القاعـدة بـصيغة أخـرى؛ ) هـ٧٥١ت (كام عرب تلميذه ابن القيم
 دون ظـواهر ،االعتبار يف العقود واألفعـال بحقائقهـا ومقاصـدها«: وهي

 .)٢(»ألفاظها وأفعاهلا
؛ )هـــ٧٩٠ت (وممــن اعتنــى بمعنــى هــذه القاعــدة اإلمــام الــشاطبي

:  مـسألة بـدأها بقولـه عقـدحيث قـرره بعبـارات متعـددة، ومـن ذلـك أنـه
قصد الشارع مـن املكلـف أن يكـون قـصده يف العمـل موافقـا لقـصده يف «

 .)٣(»الترشيع
وممــا يتمــشى مــع احلكــم الــذي تثبتــه القاعــدة كثــري مــن التطبيقــات 

 .)٥( واحلنابلة)٤(ة عند علامء املالكيةالفقهي
                                 

 .٦/٥٤الفتاوى الكربى، : وذلك يف )١(
 .٣/٨٦ أعالم املوقعني، )٢(
 .٢٥٢، ٢/٢٤٦، ١٥٨، ١/١٤٤منه :  وانظر؛٢/٢٥١املوافقات،  )٣(
؛ الـذخرية، ٣٥٣، ٢٧٦، ٢/٢٥٨خمترص خليل والرشح الكبري وحاشـية الدسـوقي، :  انظر  )٤(

٤/٣٢٠. 
؛ الـروض املربـع ١٢٤، ٢٢/١٢٣؛ اإلنـصاف، ١٠/٥١، ٩/١٩٤، ٦/٣١٩املغني، :  انظر )٥(

 .٦/٣٢٠وحاشية ابن قاسم، 



 

 

ــة لــدى علــامء : ويف املقابــل ًيلحــظ أن كثــريا مــن التطبيقــات الفقهي
ُّ يعتـدون ، وما يرد فيها من تعليالت؛ تدل عىل أهنم)٢( والشافعية)١(احلنفية

 .َّبظاهر اللفظ، وال يلتفتون إىل ما يضمره اإلنسان من قصد خمالف للفظ
أمـا عامـة .  واحلنابلـةوعىل هذا فالقاعدة تتمشى مع مذهب املالكية

 . عتدون بالظاهر دون ما يضمره العاقد والشافعية، فياحلنفية
:  والشافعية هذا هو ما عقدت له القاعدة التالية، وهيورأي احلنفية

ن يكــون احلــديث عنــه ؛ فناســب أ»ا دون املقــصود العــربة للملفــوظ نــص«
 . هناك

~ ~ ~
 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
 : املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال
اسـتعملتا يف هـذه القاعـدة للداللـة عـىل ) العقود(و) العربة: (لفظتا

نفس املعنى الذي استعملتا بـه يف القاعـدة الـسابقة؛ فـام قيـل يف تفـسريمها 
 .ًهناك يقال هنا أيضا
أي احلقيقـة التـي يـضمرها العاقـد، والنتيجـة التـي : ودبحقيقة العق

يتوخى حتقيقها من العقد؛ بحيـث متثـل الـدافع والغايـة مـن العقـد ولـو مل 
 .توجد مل ينشأ العقد من األساس

                                 
؛ كنــز ١٠/٥٩العنايــة وفــتح القــدير، : ؛ اهلدايــة ورشحيهــا٣/١٨٧بــدائع الــصنائع، :  انظــر )١(

 .٢٩، ٦/٢٨تبيني احلقائق، : الدقائق ورشحه
 .٩/١٩٠؛ املجموع للنووي، ٧/٤٩٢؛ ٣/٩٠األم، :  انظر)٢(



 

 

 هذه مجلـة تفـسريية :ومقاصدها التي تؤول إليها، والتي قصدت هبا
ــى  ــضاح مــا قبلهــا؛ فمعن ــار بحقيقــة العقــود(إلي ــ) االعتب ن صــاغ عنــد م

 .، والتي قصدت هبا العقودالتي تؤول إليها قاصدأي العربة بامل: القاعدة
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

إذا عرب العاقد بلفظ معـني خيـالف القـصد الـذي يـضمره، وال يعـرب 
فاحلكم بالنسبة هلذا العاقـد : عن املعنى احلقيقي الذي من أجله أبرم العقد

 احلقيقي الذي يقـصده ولـيس اللفـظ الـصوري هو العمل بموجب املعنى
ومثل ذلك يقال فيام لو كان هناك تواطؤ بـني العاقـدين عـىل . الذي يظهره

 .ذلك، فالذي يعتد به هو ما يقصدانه حقيقة، ال ما يظهرانه صورة
~ ~ ~ 

 :طرق الكشف عن القصد الذي يضمره العاقد: املسألة الثالثة
ً معنـى معينـا، ولكنـه يف احلقيقــة إذا كـان العاقـد قـد أظهـر أنــه يريـد

يقصد معنى آخر؛ فاحلكم بموجب مقصوده احلقيقي ال يـسوغ إال إذا تـم 
 :التحقق من ذلك بطريق معتربة؛ وأهم هذه الطرق ما يأيت

 :)١(إقرار العاقد بمقصده احلقيقي .١
ً عـىل نفـسه يكـون طريقـا معتـربة يف مما ال شك فيه أن إقرار اإلنسان

ًرت، سواء أكان هذا اإلضامر صادرا من أحـد العاقـدين، إثبات القصد املست
أم تم تواطؤمها عليه؛ ألنه من املعلوم يف حكم العادة أن العاقل ال يتصور 

                                 
ــةا:  انظــر)١( ــن تيمي ــشيخ اإلســالم اب ــربى ل ــاوى الك ــه ٦/٢٩٤، لفت ــث يف الفق ــة الباع ؛ حقيق

 .٥٨خالد اخلشالن، ص. لـِ د اإلسالمي



 

 

سه بام يرضه والواقع عـىل خالفـه؛ ومـن القواعـد املقـررة أن ْأن يقر عىل نف
 .)١(»املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة«

أن يقـر النـاكح أنـه إنـام : ومن أمثلة ثبـوت القـصد املـضمر بـاإلقرار
 . تزوجها بقصد حتليلها للزوج األول

 :)٢(وجود بينة تثبت ما يضمره العاقد من قصد خمالف للصيغة .٢
التمسك باملقصد املـسترت املخـالف لظـاهر اللفـظ دعـوى حتتـاج إىل 

صل، ومن طرق اإلثبات البينة املتمثلة يف الشهود، ُإثبات؛ ألهنا خالف األ
 .أو العقود املسترتة، ونحو ذلك

دعي(( :‘وهذه الطريق داخلة يف عموم قول النبي  ِالبينـة عـىل امل َّ ُْـ َ َْ َ َ ِّ َ ،
َواليمني عىل من أنَكر َْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ْ(()٣(. 

                                 
؛ جمــامع ٢٣٤، قاعــدة ٢/١٠٧٤ترتيــب الــآليل يف ســلك األمــايل، :  انظــر يف توثيــق القاعــدة)١(

؛ ٣٨، مــادة ؛ جملــة األحكــام العدليــة٣٣٢؛ منــافع الــدقائق، ص٤٧ ص،)اخلامتــة(احلقــائق 
؛ ورشح قواعـدها ١/٨٨؛ ولألتـايس، ١/٤٢؛ ولعيل حيدر، ١/٣٥رشحها لسليم رستم، 

؛ املدخل الفقهـي العـام، ٣٤٩، قاعدة ١٢٩ّ؛ قواعد الفقه للمجددي، ص٣٢٥للزرقا، ص
؛ تبيـني احلقـائق، ٢/٣٦٢ّالـدرر رشح الغـرر، : ؛ وانظر من كتب الفقه٥٨٥، فقرة ٢/٩٧٧
٥/١٠. 

ــة:  انظــر)٢( ــن تيمي ــشيخ اإلســالم اب ــربى ل ــاوى الك ــه ٦/٢٩٤، الفت ــث يف الفق ــة الباع ؛ حقيق
 .٥٨خالد اخلشالن، ص. اإلســـالمي لـِ د

؛ والبيهقي بلفظـه، كـتـاب الدعوى والبيـنــات، ١٩١ بنحوه يف مسنده، صجه الشافعي أخر)٣(
 .١٠/٢٥٢باب البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه، 

إذا ، كتــاب الــرهن، بــاب »اليمـــني عـــىل الـمـدعـــى عـلـيـــه«: وأخرجـــه البخـــاري بـلـفـــظ 
 =، ٢/٨٨٨ّاختلف الراهن واملرهتن ونحوه فالبينـة عـىل املـدعي واليمـني عـىل املـدعى عليـه، 



 

 

فــإذا كــان العمــل بظــاهر اللفــظ دون القــصد املــسترت يرتتــب عليــه 
ٍّتفويت حلق من احلقوق؛ سواء أكان ألحد العاقدين أو غريمها، ومل حيصل 

ه بالـشهود،: إقرار من املدعى عليه  أو ُـفعىل املتمسك بالقـصد املـسترت إثبات
 ...العقود الباطنة، أو القرائن الراجحة

ًفوفقـا : إذا سجل املحل باسم زميله، ثم جحـده الزميـل: مثال ذلك
لـألوراق الرسـمية املحــل باسـم الزميــل، وعـىل مـن يــدعي خـالف ذلــك 
اإلثبات، ومن طرق اإلثبات البينة املتمثلة يف الشهود املعتربين، أو العقود 

                                 
ّ ــ املذكور ــ، كتاب األقضية، باب اليمني عىل املدعى ؛ ومسلم بمثل لفظ البخاري٢٣٧٩ح =

 .١٧١١، ح٣/١٣٣٦عليه، 
 .ù  حديث ابن عباسمجيعهم من

 .»البينة عىل املدعي« زاد عىل الصحيحني لفظ ويلحظ أن البيهقي
 : يف هذه الزيادةومما قاله أهل العلم

حديث   «:  ــ٣/٩٣١ يف األربعني النووية ــ املطبوع مع رشحه جامع العلوم، ل النووي قو-
 .» وغريه هكذا، وبعضه يف الصحيحنيحسن، رواه البيهقي

ــت- ــول احلــافظ يف ف ـــ  وق ــاري ـ ـــ٥/٢٨٣ح الب ــصحيحني، «:  ـ ــست يف ال ــادة لي ــذه الزي وه
 .»وإسنادها حسن

 بـن سـهل مـن طريـق احلـسن... أخرجه البيهقي«:  ــ٨/٢٦٦ يف اإلرواء ــ  وقول األلباين-
 . وعثامن بن األسود عن أبن أيب مليكةثنا عبداهللا بن إدريس ثنا ابن جريج

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الـشيخني، غـري احلـسن بـن سـهل، وهـو : لت ق
 .»...ثقة

ألشـعث بـن قـيس كام أن هذه الزيادة هلا شواهد من حـديث أيب هريـرة ووائـل بـن حجـر وا
 .ّ، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغريهموعبد اهللا بن عمر

 مــن والعمــل عــىل هــذا عـــند أهــل العلــم...  «: ــــ٣/١٩بــل إن الرتمــذي قــال يف ســننه ــــ 
 .»ّأن البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه:  وغريهم ‘ أصحاب النبي



 

 

 .    ن التي ينهض هبا اإلثباتالباطنة املوثقة، أو القرائ
 :)١(القرائن احلالية .٣

من املالبسات والظروف املتعلقة بأحد العاقـدين، (ما حيتف بالعقد 
ــه، ــه، أو زمان ــخ... أو طبيعــة العقــد، أو مكان ً، يعــد طريقــا مــن طــرق )إل
 .الكشف عن القصد املضمر من العقد

 :لعاملومن األمثلة التي توضح ذلك وتثبته يف آن واحد هدايا ا
فإذا توىل إنسان عمال ما وأهدي إليه هديـة مل تكـن هتـدى إليـه قبـل 

 مل يقصد من صيغة اهلدية توليه هلذا العمل؛ فهذه احلال تدل عىل أن املهدي
ذات اهلدية حقيقة، بل قصد أن تكون رشوة يتمكن من خالهلا من التـأثري 

ح غري رشعية؛ هلذا ورد تشديد النكري عـىل هـذا عىل العامل لتحقيق مصال
ِّعن أيب محيـد الـساعديالترصف؛ فقد ثبت  ْ ِْ ِ ٍَّ َ ُ َِ َ ôقـال ،َ ول ((: َ ُاسـتعمل رس ُـَ َ َ ْْ َ

ُ رج‘اهللاَِّ  ُ عىل صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلام جاء حاسـبه، الَ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َّ َُ َ ُّ ٍ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ََ ََ
َقال َهذا مالُكم وه: َ ََ ْ َُ ٌذا هديـةَ ََّ ِ ول اهللاَِّ . َ ُفقـال رس َ َ ُـَ َفهـال :‘َ ِ جلـست يف بيـت َ ْ َ َِ َ ْ َ

ًأبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صـادقا ِْ ِ َِ َّ َ َ ََ ْ ُ ِ َ َ َ َُ َ ََّ ْ ِّ ُ م خطبنـا، فحمـد اهللاََّ .َِ َ ث ِ َ ََ َ َُـ َ َّ
َوأثنى عليه، ثم قال َ ُ َ َّْ ِ ْ ََ َ ِأما بعد، فإين أستعمل الرجل مـ: َ َِ ُ ُـَ ْ ْ ََّ ْ ََّ َُ َِّ َّنُكم عـىل العمـل ممـا ِ ِ ِ َ َْ َ َ ْ

ُين اهللاَُّ، فيأيت فيقولَّالَو ُ َ ََ َِ ْ ِهذا مالُكم وهذا هدية أهـديت يل، أفـال جلـس يف : ِ َ َ َ َّ ََ َ ٌ َ ُ ََ َ ُِ ْ ِ ِْ َ َ َْ َ
ِّبيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، واهللاَِّ ال يأخذ أحد مـنُكم شـيئا بغـري حقـ ُ ََ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َِ ْ ْ َِّ ِ ًِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َ ََّ ُ َُ ْ ِه َْ

َ لقي اهللاََّ حيمله يوم القيامة، فإال ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ُ ُعرفن أحدا منُكم لقي اهللاََّ حيمل بعريا له ألَ َ َ ََّ ُ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ً َ ِ

                                 
 .٥٨خالد اخلشالن، ص. حقيقة الباعث يف الفقه اإلسالمي لـِ د:  انظر)١(



 

 

ُرغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر ٌ َ ٌ َُ ْ ْ َ َ َْ ً ًَ َ َُ َ َ َ ِ ثم رفع يده حتـى رئـي بيـاض إبطـه، .َ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َِ ُ َ ُ َ ََّّ َ َ ُ
ُيقول ُ ْاللهم هل: َ ََّ َّ ُ بلغتُ ْ َّ َ(()١(. 

 :)٢(العرف اجلاري .٤
ما جيري عليه عرف الناس وعاداهتم يعد طريقا من طـرق الكـشف 

 .عن القصد الذي يضمره العاقد
ستقرض عـىل إذا كان العرف السائد يف بلد ما أن يزيد امل: مثال ذلك

: الدين عند السداد، بحيث لو مل يزد لتوجه إليه اللوم ملخالفة عـرف البلـد
فهذا العرف يدل عىل أن املقصود من إقراضه احلصول عىل الزيادة ولـيس 
ًجمرد القرض؛ وهذا جيعل العقد يف احلقيقة ربا ولـيس قرضـا؛ ألن العـرف 

أن : ن القواعـد املقـررةالسائد املتمثل يف الزيادة أصبح بمثابة الـرشط؛ ومـ
ًاملعروف عرفا كاملرشوط رشطا« ً«)٣( . 

                                 
ِكتاب احليل،  بلفظه أخرجه البخاري)١( َ ُِ ُباب، َِ ِاحتيال َ َ ِالعامل ِْ ِ َليهدى َ ْ ُ ُله ِ ؛ ٦٥٧٨، ح٦/٢٥٥٩، َ

ُكتابومسلم بمعناه،  َ ِمارةإلا ِ َ ُباب، َ ِحتريم َ ِ ْ َهدايا َ َ ِالعامل َ َّ ُ  . ١٨٣٢، ح٣/١٤٦٣، ْ
خالــد . ؛ حقيقــة الباعــث لـــِ د٦/٢٩٤، الفتــاوى الكــربى لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة:  انظــر)٢(

 .٥٨اخلشالن، ص
؛ والبــن ١/٢٣٠؛ األشــباه والنظــائر للــسيوطي، ٢/٣٦٢املنثــور، :  انظــر يف توثيــق القاعــدة)٣(

؛ جمـامع احلقـائق ١٦٤، قاعـدة ٢/٨٤١؛ ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل، ١٢٢نجـيم، ص
؛ رشحها ٤٤ و٤٣، مادة  األحكام العدلية؛ جملة٣٢٤؛ منافع الدقائق، ص٤٦، ص)اخلامتة(

؛ ورشح ١٠٠، ١/٩٥؛ ولألتـــايس، ١/٤٦؛ ولعـــيل حيـــدر، ٣٨-١/٣٧لـــسليم رســـتم، 
؛ ٦١٣ و٦١٢ و٦١١، فقرة ٢/١٠٠١؛ املـدخـل الـفـقهي العام، ٢٣٧قواعدها للزرقا، ص
ـــِ د ــة ل ــ.  القواعــد الفقهي ـــِ د٦٥، ٦٠دوي، صعــيل الن  =حممــد الروكــي، .   ؛ قواعــد الفقــه ل



 

 

 :الفرق بني هذه القاعدة والقاعدة السابقة: املسألة الرابعة
ومقاصــدها التــي  االعتبــار بحقيقــة العقــود«: صــيغة هــذه القاعــدة
 .»هباتؤول إليها، والتي قصدت 

العـربة يف العقـود للمقاصـد واملعـاين ال  «:وصيغة القاعـدة الـسابقة
 .»لأللفاظ واملباين

 :وهاتان القاعدتان بينهام وجه تشابه ووجه افرتاق
 :فمام يتشاهبان فيه

 .أن موضوعهام معا هو العقود .١
 .أن احلكم فيهام يتفق عىل تقديم القصد عىل اللفظ .٢

 :ومما يفرتقان فيه
املعنى الذي أراده العاقدان : أن القصد يف القاعدة األوىل يراد به .١

أما القصد يف القاعدة . فظ غري دقيق يف التعبري عنهمن اللفظ، وإن كان الل
ُاحلقيقـة التـي يـضمرها العاقـدان، والنتيجـة التـي يتـوخى : الثانية فرياد به

حتقيقها من العقد؛ بحيث متثل الدافع والغاية مـن العقـد، ولـو مل توجـد مل 
 .ينشأ العقد من األساس، وما صيغة العقد إال تغطية هلذا القصد املسترت

ًالقاعــدة األوىل حيتــاج إليهــا غالبــا يف العقــود التــي ال تكــون أن  .٢
                                 

، ٤٩، ٤٨، ١٦/٢٨، ١٥/١٧١املبـــسوط، : وانظـــر مـــن كتـــب الفقـــه. ٢٢١، ٢١٦ص =
ــي، ٢٣/٣٦ ــة، ٨/٩٤؛ املغن ــن قدام ــايف الب ــووي، ٢/٣٢٢؛ الك ــوع للن ؛ ٩/١٣٣؛ املجم

؛ ٢٣٣، ٢/١٤٩ُّ؛ الـدرر رشح الغـرر، ٣/٣٧٠؛ فتح القدير، ١٠/٤٨٣، ٨/٤٢٨العناية، 
؛ رســـائل ابـــن ٩/٦٤، ٨/٥٠١، ٧/٣٦١، ٨٧، ٦/٥٩؛ رد املحتـــار، ٦/٥٧إلنـــصاف، ا

 .٢/١٢٢، )رسالة نرش العرف(عابدين 



 

 

صيغتها دقيقة يف التعبري عن معناها، ويراد منهـا التوسـعة عـىل العاقـدين؛ 
بإمضائها بنـاء عـىل املعنـى الـذي فهـامه مـن الـصيغة، دون إلـزامهام بفـسخ 

ًدا العقد وإبرام عقد آخر جديد، أو إلزامهام بمقتىض لفظ مل يكن معناه مـرا
ًفيحتاج إليها غالبا يف العقود التي يتعمد العاقدان : بينام القاعدة الثانية. هلام

إظهارها بصيغة ختالف الواقع؛ حتايال عىل الرشع أو األنظمـة، أو رغبـة يف 
، ثـم حيـصل بيـنهام ...اختصار اإلجراءات النظامية، أو ألسباب اجتامعيـة

 .خالف يف تفسري هذه العقود
جمــرد االخــتالف يف تفــسري صــيغة وىل ترجــع إىل أن القاعــدة األ .٣
هل يعول فيهـا عـىل الداللـة اللغويـة الظـاهرة، أو يعـول فيهـا عـىل : العقد

املعنى الذي يف ذهن العاقـد ودلـت عليـه القـرائن اللفظيـة، أو احلاليـة، أو 
 األعراف؟

ِّبينام القاعدة الثانية فرتجع إىل االخـتالف بـني اللفـظ املعلـن البـني، 
د املسترت الذي يضمره العاقدان أو أحـدمها، بحيـث يمثـل الباعـث والقص

 . بينه وبني صيغة العقدولكن ال صلةعىل العقد، 
ــسابق  .٤ ــاء عــىل الفــرق ال وهــو كــون القاعــدة األوىل يرجــع (وبن

، فإن القاعدة األوىل حمل وفاق يف ...)التعارض فيها إىل جمرد تفسري اللفظ
ملة؛ بينام القاعدة الثانية حصل فيها خالف قوي بني القائلني هبـا وهـم اجل

 والـشافعية؛ إذ  واحلنابلة، واملخالفني فيها وهم عامـة احلنفيـةعامة املالكية
ربة عـال«: يف موضـوعها بقاعـدة صـاغوها بقـوهلمعـرب احلنفيـة عـن رأهيـم 

ـــوظ فــللمل ــشافعية» صـا دون املقــصودن ــرب ال ــام ع  عــن ذلــك بقاعــدة ، ك



 

 

 .  )١(»العقود، ال بام ينويه العاقداناالعتبار عندنا بظاهر «: صاغوها بقوهلم
أن القاعدة األوىل تتناول أصالة العقود املاليـة، ومـا يف حكمهـا،  .٥

ـــِ ) هـــ٩٧٠ت (أو مــا عــرب عنــه ابــن نجــيم ، بيــنام )٢()ود التمليكيــةالعقــ(ب
القاعدة الثانية فهي تـشمل كـل مـا فيـه جانـب صـوري يقـصد بـه حقيقـة 
أخرى؛ سواء أكان يتعلق باملعـامالت املاليـة أو الزوجيـة، أو العـادات، أو 

 ...العبادات، أو اجلنايات
~ ~ ~ 

 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة اخلامسة

يف انـدراجهام حتـت احلكـم تشرتك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة 
، ممـا يعنـي أن أدلـة القاعـدة »األمـور بمقاصـدها«: العام للقاعدة الكربى

ًالكربى تتناول هاتني القاعدتني أيضا، بيد أن هلذه القاعدة مزية حتى عـىل 
قــرب إىل هــذه القاعــدة الكــربى، وهــي أن بعــض أدلــة القاعــدة الكــربى أ

القاعدة منه إىل القاعدة الكربى، ولتوافر األدلة التـي تثبـت هـذه القاعـدة 
قاعدة الرشيعة التـي ال جيـوز : (بأهنا) هـ٧٥١ت (وسمها اإلمام ابن القيم

: ، كام أنه وسع مدلوهلا لتتناول مجيع جماالت الرشيعة؛ ومتام كالمه)هدمها
وقاعدة الرشيعة التي ال جيوز هدمها أن املقاصد واالعتقادات معتـربة يف «

؛ فالقـصد الترصفات والعبارات كام هـي معتـربة يف التقربـات والعبـادات
                                 

 . ٦٧٩ والشافعية يف القاعدة الثالثة، ص وسيأيت احلديث عن رأي احلنفية)١(
؛  مبـدأ الرضـا يف العقـود ٦/٢٥١فـتح القـدير، : ً؛ وانظر أيضا٥/٢٩١البحر الرائق، :  انظر)٢(

 . ١/٢٢٧عيل القره داغي، . د لـِ



 

 

ــ ــيشء حــالال أو حرامــا، وصــحيحا أو فاســدا، والني ة واالعتقــاد جيعــل ال
وطاعة أو معصية، كام أن القـصد يف العبـادة جيعلهـا واجبـة أو مـستحبة أو 

 .)١(»تفوت احلرصودالئل هذه القاعدة . حمرمة أو صحيحة أو فاسدة
إن األعــامل «): هـــ٧٩٠ت (وقريــب منــه قــول اإلمــام الــشاطبي

، واألدلـة بالنيات، واملقاصد معتربة يف الترصفات من العبادات والعادات
نـصوص ختمهـا وبعد أن ذكر نـامذج مـن ال. )٢(»ال تنحرصعىل هذا املعنى 

 .)٣(»وهذا املكان أوضح يف نفسه من أن يستدل عليه«: بقوله
 : ومن أمثلة النصوص التي تدل عىل إثبات القاعدة

à :}  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  Mقوله  .١
  X  W...{)٤(. 

مع القصد الـذي ) وهو النطق بكلمة الكفر(فقد تقابل ظاهر اللفظ 
 .عىل القصد وليس اللفظيكتمه يف قلبه، وصار التعويل 

ـــه  .٢ ـــا رجعيـــا- àوقول ـــأن األزواج إذا طلقـــوا طالق : -ً  يف ش
}f  e     d  c  b   a   ̀ _{)مـــع قولــــه)٥ ، :}  -  , 

=<  ;  :  9  8  76  5  4  3   2  1  0/  .{)٦(.  

                                 
 .٣/٨٦ أعالم املوقعني، )١(
 .٢/٢٤٦ املوافقات، )٢(
 .٢/٢٤٧ املوافقات، )٣(
 .من سورة النحل) ١٠٦( من اآلية رقم )٤(
 .قرةمن سورة الب) ٢٢٨( من اآلية رقم )٥(
 .من سورة البقرة) ٢٣١( من اآلية رقم )٦(



 

 

: يتــني؛ فقــال عــن وجـه الداللــة مــن هــاتني اآلوقـد عــرب ابــن القــيم
وذلك نص يف أن الرجعة إنام ملكها اهللا تعاىل ملن قصد الصالح دون مـن «

 .)١(»قصد الرضار
ِّفالزوج عندما يتلفظ بالرجعة مـثال، ولكنـه يـضمر يف قلبـه الـرضار 
بالزوجة؛ كأن يقصد إطالة العدة عليها؛ فإن هذا القصد يؤثر يف مرشوعية 

ئذ من االعتداء املحرم؛ ملا فيها من الرجعة من األساس؛ ألهنا ستكون حين
التعسف يف استخدام حـق الرجعـة، والتالعـب بأحكـام الـرشع واختاذهـا 

 . هزوا
 .)٢(}à :} |{  z  y  x      w  v  u  t  sوقوله  .٣

م َّإنـام قـد«:  عن وجه الداللة من هذه اآلية؛ فقالوقد عرب ابن القيم
ــرضار؛ فــإن قــصده َ الوصــيةاُهللا  عــىل املــرياث إذا مل يقــصد هبــا املــويص ال

 .)٣(»فللورثة إبطاهلا وعدم تنفيذها
َوال جيمع بني متفرق، وال يفرق بـني جمتمـع خـشية ((: ‘وقوله  .٤ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َْ َ ٍ ِ َ َْ ُ َ َ ُْ َّ ِّ ُ ْ َ ٍْ
ِالصدقة َ َ َّ(()٤(. 

ملــك ُفقـد دل احلــديث عــىل أنــه لــو وجــد اثنــان مــثال، كــل واحــد ي
                                 

 .٣/٨٦ أعالم املوقعني، )١(
 . من سورة النساء) ١٢( من اآلية رقم )٢(
 .٣/٨٦ أعالم املوقعني، )٣(
ُ كتاب، أخرجه البخاري)٤( َ ِالزكاة ِ َ ٌ باب،َّ ُجيمعَ ال: َ َ ْ ٍمتفرق، َْنيَب ُ ِّ َُ َوال َ ُيفـرق َ ََّ َبـني ُ ْ ٍجمتمـع َ ِ َ ْ ُ،٢/٥٢٦ ،

 .ôيق من حديث أيب بكر الصد. ١٣٨٢ح



 

 

فال جيوز أن يعقدا عقد رشاكة بينهام قبيـل مـيض احلـول؛ ألن : أربعني شاة
العقد وإن كان يف الظاهر عقد رشاكة، بيد أنه يف احلقيقـة بقـصد أن تكـون 

وهذا يعني أن املعترب هو القـصد ال ظـاهر ! زكاهتام شاة واحدة بدل شاتني
بالــسوية، وكــذلك العكــس؛ كــأن يكــون هلــام ســتون شــاة بيــنهام . اللفــظ 

ِّفيفضان الرشاكة بينهام قبيل ميض احلول؛ بقصد إسقاط الزكاة؛ إذ سيكون  َّ
 !لكل واحد منهام ثالثون شاة، وهذا أقل من النصاب

ُويدخل يف ذلك كل عقد يقصد مـن إبرامـه اهلـروب مـن الزكـاة، ال 
، حيـنام علـق )هــ٨٥٢ت (ذات العقد؛ وهذا ما عرب عنه احلافظ ابن حجر

 والعمـل عـىل ،واستدل به عـىل إبطـال احليـل«: عىل احلديث املذكور فقال
 .)١(» وأن زكاة العني ال تسقط باهلبة مثال،املقاصد املدلول عليها بالقرائن

ِّإنـام األعـامل بالنيـات، وإنـام لكُـل(( : ‘وقول النبـي  .٥ ُِ َِ َ ََّ َِّ َِ َّ ِّ ِ ْ َ امـرئ مـا َ ٍْ ِ
َنوى َ(()٢(. 

فقد دل احلديث عىل أن الترصفات خيتلف حكمها باختالف مقصد 
ًاإلنسان منها، ويدخل يف ذلك ما لـو كـان اإلنـسان يـبطن مقـصدا  ًفاسـدا ُ

ُّخمالفا لظـاهر لفظـه، فالـذي يعتـد بـه حينئـذ النيـة ال اللفـظ؛ ألن األعـامل  ُ ً
 . والترصفات بالنيات، ولكل إنسان ما نواه من عمله وترصفه

عن نحو هذا املعنى عنـدما ) هـ٧٩٥ت (وقد عرب احلافظ ابن رجب

                                 
 .٣/٣١٥ فتح الباري، )١(
 . ٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٢(



 

 

 مــا كــل امــرئل وإنــام بالنيــات، األعــامل(( :‘ بقولــه لاســتد وقــد«: قــال
 حمـرم هو ما إىل التوصل الباطن يف هبا يقصد التي العقود أن عىل )١())نوى
 هـو كـام ونحوهـا، الربـا معنى هبا يقصد التي البيوع كعقود صحيحة، غري

، البيـع ال الربـا، بـه ىنـو إنـام العقد هذا فإن وغريمها، وأمحد مالك مذهب
 .)٢(»نوى  مائامركل وإنام ل

~ ~ ~ 
 

 :أمثلة القاعدة: املسألة السادسة
إذا كان من عادة شخص أن يويف الدين مع زيادة غري منـصوص  .١

تعارف عليها عند الناس، بحيـث يقـصدونه يف اإلقـراض عليها، ولكنها م
 رغبة يف الزيادة؛ فام حكم هذا القرض هبذه النية املبطنة؟

فإنه يمنع هـذا العقـد؛ ألن حقيقتـه : بناء عىل ما جاء يف هذه القاعدة
ــرض ــصورة الق ــان ب ــا وإن ك ــال بموجــب ؛رب ــاملقرض ضــمن رأس امل ِ ف

إذ العـرف الـسائد املتمثـل يف القرض، كام ضمن الزيادة بموجب العـرف؛ 
ًاملعـروف عرفـا «أن : الزيادة أصبح بمثابـة الـرشط؛ ومـن القواعـد املقـررة

 فآل القرض إىل الربا، والعربة باحلقيقة التي تؤول إليها ؛»ًكاملرشوط رشطا
 . العقود، ال بصيغتها الصورية

َّذا كانـت األرض يملكهــا شــخص، ثـم قــام بتــسجيلها رســميا إ .٢

                                 
 ٦٧٩سبق خترجيه، ص) ١(
 .١/٩٥ جامع العلوم واحلكم، )٢(



 

 

ُّباسم شخص آخر لغرض أن يـتمكن اآلخـر مـن التقـدم هبـا إىل صـندوق 
التنمية العقاريـة، مـع بقائهـا يف الواقـع يف ملكيـة األول، ثـم حـصل بيـنهام 

 تنازع يف ملكيتها؛ فام احلكم؟
 ذكـر فإنـه حيكـم فإنه إذا كان الواقـع مـا: بناء عىل ما جاء يف القاعدة

بملكية األول لألرض دون اآلخر؛ ألنه املالك احلقيقي، وما ملكية الثـاين 
إال تغطية صورية لإلهيام بأنه حتققت فيه أحد رشوط احلصول عىل قرض 

دون ظـواهر  بحقائقهـا،  العقوديفاالعتبار البناء، وقد تقرر يف القاعدة أن 
 .ألفاظها

ما يفعلـه بعـض النـاس الـذين : هومما يلحق هبذا املثال ويأخذ حكم
ٍنالوا حق احلصول عىل قرض من صندوق التنمية العقارية، مـن بيـع هلـذا 

 .احلق لشخص آخر، مع بقاء القرض باسم األول
، أحدمها متعلق التنبيه عىل أمرين وقبل االنتهاء من هذا املثال ينبغي

ة التـي تـذكر بجل أمثلة هذه القاعدة، والثاين متعلق بجميع األمثلة الفقهي
 : يف هذا البحث

 أن اخلالف بني العاقدين خيرج املسألة من كوهنا جمـرد :التنبيه األول
ًبيان للحكم الرشعي لعقد من العقود، إىل كوهنا نظر  يف دعوى، ومن أهم اٍ

وقــد ســبق عقــد مــسألة . اإلثبــات بــالطرق املعتــربة: مــا حتتاجــه الــدعوى
ق الكـشف عـن القـصد الـذي طر( :مستقلة للحديث عن ذلك، وعنواهنا

 .   )١ ()يضمره العاقد
                                 

 . ٦٧٩، املذكورة صلثالثةاملسألة ا وهي )١(



 

 

اخلالف يف :  مما له تعلق بتقرير احلكم الفقهي هلذا املثال:التنبيه الثاين
. مرشوعية هذا العقد ابتداء، ومدى تأثريها يف صحة العقـد مـن األسـاس

ٌّولكن تم غض الطرف عنه؛ ألن هذا البحث معني بتعارض داللة اللفـظ  َُّّ
 .والقصد فحسب

ذكر بتنبيهوهذا يقود إىل التذكري  ُـ سبق ذكره، وهو أن احلكم الـذي ي
لألمثلة الفقهية يف هذا البحث األصويل يراعى فيـه االنطـالق مـن املأخـذ 
ِالتأصييل املذكور يف هذا البحث فحسب، بغض النظر عن املآخـذ األخـر؛  َ ُ

ا، وإنـام ألنه ليس املقصود من األمثلة الفقهية هنا تقرير احلكم الرشعي هلـ
 من جهة توضيح املثال للمأخـذ األصـويل، ؛بيان عالقتها باملأخذ األصويل

 . ومن جهة مدى صحة تأثري املأخذ األصويل عىل املثال
مـع مراعـاة –ومما يأخـذ احلكـم العـام املـذكور يف املثـال الـسابق  .٣

كثري من العقود التجارية التي جيري التعامل هبا عىل : -التنبيهني املذكورين
الرغم من عدم التطابق فيها بني األوراق الرسمية، واحلقيقة املبطنة من قبل 

 :العاقدين؛ ومن صور ذلك
كون الراغب يف مزاولة نشاط جتاري موظفا حكوميا، ال يسمح  -

 .له بمزاولة النشاط، فيلجأ إىل تسجيله باسم شخص آخر
كون الراغب يف مزاولة نشاط جتاري له وجاهة اجتامعية، حتـول  -

 .نه وبني مزاولة هذا النشاط، أو العكس بقصد االستفادة من وجاهتهبي
... ًا قـارصًالكون الراغب يف مزاولة نـشاط جتـاري امـرأة أو طفـ -

 . فرغبة يف ختفيف اإلجراءات النظامية جيعالن النشاط باسم رجل



 

 

كون املحل التجاري باسم مواطن يف األوراق الرسـمية، ولكـن  -
 .يف الباطن يملكه وافد

قتىض القاعدة أن يراعى يف مجيع هذه األمثلة املقصد احلقيقي من فم
 .العقد، ال اللفظ الصوري الذي صيغ به العقد

 كـون بعـض اللـوائح النظاميـة :ومما هو من قبيل األمثلة السابقة .٤
تستدعي رشوطا معينة، فيلجأ املتعاقدان إىل التحايل عليهـا بجعـل العقـد 

ر كثرية؛ كاسـتقدام الزوجـة األجنبيـة أو بعض بنوده شكلية، وهذا له صو
بتأشرية مربية، وكبيـع حـق االكتتـاب يف األسـهم األوليـة للـرشكات، مـع 
بقائهــا يف الظــاهر باســم املكتتــب، وكاحلــصول عــىل متويــل بنكــي باســم 

 .شخص آخر يستحق هذا التمويل مع التزام األول بسداد األقساط
 التــي جترهيــا  العقـود الــصورية:لقاعــدةاألمثلــة األخــرى لومـن  .٥

، ونحـوه مـن العقـود )١(بعض املصارف؛ حتايال عىل الربا؛ كالتورق املنظم
 .األخرى

~ ~ ~ 

                                 
 . ٦٧٩ وقد سبق التعريف بالتورق املنظم، واحلديث عن حكمه، ص)١(



 

 





 :صيغة القاعدة: وىلاملسألة األ

: وهـي( صيغة هذه القاعدة تؤدي عكـس مـدلول القاعـدة الـسابقة
ومقاصـدها التـي تـؤول إليهـا، والتـي قـصدت  االعتبار بحقيقـة العقـود«

 وهــو تعــارض اللفــظ املعلــن مــع املقــصود ؛ إذ موضــوعهام واحــد،)»هبــا
املسترت، ولكن احلكم فيهام متباين؛ فاحلكم يف القاعدة الـسابقة هـو تقـديم 
املقصود احلقيقي الذي يبطنه العاقدان عىل الصيغة امللفوظة التي أعلناها، 

ُّورس هـذا . بينام احلكم يف هـذه القاعـدة هـو تقـديم الـصيغة عـىل املقـصود
 واحلنابلة، بينام هذه متثل رأي ك القاعدة متثل رأي املالكيةالتباين هو أن تل

 .  والشافعيةاحلنفية
؛ إذا علم هذا فإن الصيغة املذكورة نص عليها بعض علامء احلنفية  •

، ونـاظر زاده )٢()هــ٨٨٥ت( ومـنال خـرسو )١()هــ٨٥٥ت(منهم العينـي 
، كـام وردت )٤()هــ١١٧٦ت(، وأبو سعيد اخلـادمي )٣()١٠٦١ كان حيا (

 .)٥(خمترصة، أو بمعناها يف طائفة أخرى من كتب احلنفية

                                 
 .١٠/٥٢البناية، :  انظر)١(
 .٢/٢٠٧درر احلكام رشح غرر األحكام، :  انظر)٢(
 .١٦٦، قاعدة ٢/٨٥٥يف سلك األمايل، ترتيب الآليل :  انظر)٣(
 .٤٦، ص)اخلامتة(جمامع احلقائق :  انظر)٤(
 =؛ غنية ذوي األحكام يف بغية درر ١/٤٠٦؛ الفتاوى البزازية، ٣/١٨٧بدائع الصنائع، :  انظر)٥(



 

 

 :َ فقد عربوا عنها بصيغ أخرى، منهاأما علامء الشافعية •
ًأن كـل عقـد كـان صـحيحا يف الظـاهر مل : أصل ما أذهـب إليـه« -

أبطله بتهمة، وال بعادة بني املتبايعني، وأجزته بـصحة الظـاهر، وأكـره هلـام 
وهـذا تعبـري اإلمـام . »النية إذا كانت النيـة لـو ظهـرت كانـت تفـسد البيـع

 .)١()هـ٢٠٤ت (الشافعي
عقـدها، ال د إنام تثبت بظاهر عامة حكم اإلسالم عىل أن العقو« -

 .)٢(ً أيضاوهذا تعبري اإلمام الشافعي. » ...يفسدها نية العاقدين
وهـذا . »تبار عنـدنا بظـاهر العقـود، ال بـام ينويـه العاقـداناالع« -

 .)٣()هـ٦٧٦ت (تعبري اإلمام النووي
 

~ ~ ~ 
 

 :اعدةمعنى الق: املسألة الثانية
 :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال
 . أي اليشء الذي يعتد به يف العقود:العربة

 .َّ أي ملا تلفظ به العاقدان ونصا عليه: للملفوظ نصا
 . أي املقصود الذي يضمره العاقدان:املقصود

                                 
 .٩/٣٥؛ رد املحتار البن عابدين، ٤/٦٣؛ البحر الرائق، ١/٣٨٧احلكام،  =
 .٧/٤٩٢: ؛ وانظر منه٣/٩٠األم، : انظر )١(
 .٧/٤٩٢األم، : انظر )٢(
 .٩/١٩٠املجموع للنووي، : انظر )٣(



 

 

 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
ه يعتد إذا صدرت الصيغة من العاقدين وكانت داللتها واضحة، فإن

هبا وال يلتفت إىل ما يضمرانه من نية وقصد خمالف للفظ حتى لو كان هذا 
 .ًالقصد مؤثرا يف العقد عىل فرض إعالنه أثناء العقد

~ ~ ~ 
العــربة يف العقــود «: الفــرق بــني هــذه القاعــدة وقاعــدة: املــسألة الثالثــة

 :»للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين
 يف القاعـدتني عـىل وجـه هذه املسألة معقودة لتجلية مذهب احلنفيـة

العربة يف العقود للمقاصد واملعاين «اخلصوص، فهم أقوى من تبنوا قاعدة 
؛ إذ اتفقـت كلمـتهم عـىل ذكرهـا بـصيغة اجلـزم، بيـنام »اينال لأللفاظ واملبـ

وردت يف كثــري مــن كتــب املــذاهب األخــرى بــصيغة االســتفهام؛ فكيــف 
ـــأن  ـــون ب ـــا ويقول ـــر هن ـــصـ«يعكـــسون األم ـــربة للملفــــوظ ن ـا دون  الع

 !؟»ودصـقامل
ــذا  ــضمون ه ــه يف اجلــواب عــن م ــوف علي ــا تــم الوق ــضل م مــن أف

ـــره د ـــسؤال جـــواب ذك ـــي، وخالصـــته. ال ـــره داغ َوصـــمنا «: عـــيل الق ْ َ
ــة ــاالعتامد عــىلمــذهب احلنفي ــاء  ب  العبــارة، ومــا هــو حمــسوس، دون اعتن

أن بعــض علــامء احلنفيـــة : وهنــا يثـــور ســؤال. كبــري بالقــصد احلقيقــي
 . )١ (»...َّرصحوا بأن مبنى العقود عىل املعاين

                                 
 .١/٢٢٦ مبدأ الرضا يف العقود، )١(



 

 

وبعـــد أن أورد نـــصني، الثـــاين مـــنهام يمثـــل صـــيغة القاعـــدة عنـــد 
 :، قال) هـ٩٧٠ت (جيمابن ن

إن هـــذه النـــصوص ال تـــدل عـــىل : للجـــواب عـــن ذلـــك نقـــول«
ـــاظ بعـــدما  ـــار املعـــاين لأللف ـــدل عـــىل اعتب ـــصود، وإنـــام ت ـــار الق اعتب

 ...تفسري األلفاظ: أي. صدرت من العاقدين
هـــو أنـــه ال يـــشرتط ألفـــاظ خمـــصوصة : فاملقـــصود هبـــذا الكـــالم

ود، بــل تــؤدى بكــل لفــظ يــدل عــىل العقــد املطلــوب إنــشاؤه، هلــذه العقــ
ــل  ــه ال تفــرس الكلمــة الواقعــة يف اإلجيــاب، أو القبــول بوحــدها، ب كــام أن

 ...بام تدل عليه اجلملة الواقعة هي فيها
ِّفاألحنـــاف ال يقفـــون يف العبـــارة عنـــد نـــصيتها، وحرفيتهـــا، : أي

اقها، وحلاقهــا، بــل يفــرسوهنا حــسب مــا تــدل عليــه اجلملــة مجيعهــا؛ بــسي
ــــارة، وال . وقراهنــــا ــــة يف نطــــاق العب ــــا داخل وهــــذه التفــــسريات كله

 .)١(»تتجاوزها إىل مكامن النفس
ـــاظر زاده  كـــان (ويعـــضد هـــذا اجلـــواب جـــواب خمتـــرص أورده ن

 يف هنايــــة رشحــــه لقاعــــدة العــــربة –، حيــــث قــــال )هـــــ١٠٦١ حيــــا 
ــا: أقــول«: -...للملفــوظ ّيتــوهم أن هــذا األصــل خمــالف ملــا ق : ل القــومُ

 .»إن العربة يف الترصفات للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين«
ٍاالعتبـــار للمعـــاين عنـــد قرينـــة صـــارفة عـــن إرادة : واجلـــواب ُ

                                 
 .١/٢٢٦ مبدأ الرضا يف العقود، )١(



 

 

ــراءة األصــيل يف ال ــام إذا رشطــا ب ــظ، ك ــة اللف ــة بقرين ــة تكــون حوال كفال
 . )١(»براءة األصيل

~ ~ ~ 
 

 :االستدالل للقاعدة: املسألة الرابعة
عموم النصوص التي تدل عىل : مما استدل به القائلون هبذه القاعدة

 :أن أحكام الدنيا تبنى عىل الظاهر، دون الباطن؛ ومن ذلك
؛ فقـد بـني القـرآن الكـريم  مـع املنـافقني‘طريقة تعامـل النبـي  .١

̀   c  b  a   {: ُحاهلم، وأفردت فيهم سورة كاملة، ومما جاء فيها
  q  p     o  n  m  l     k       j  i  hg  f   e  d
�                 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s   r{)٢( ،

نافقني، وأن أيامهنم التي ينطقون هبا إنـام فهاتان اآليتان تدالن عىل كذب امل
 عـن مـصريهم à، كـام أخـرب )٣(»جنة من القتل«ًيتخذوهنا ستارا ووقاية و

¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   {: يف اآلخـــــرة فقـــــال
 بل أوحى إىل نبيه حقيقة كـل واحـد مـنهم، وعـىل الـرغم مـن ،)٤(}  ¬

الظــاهر، ومل يلتفــت إىل  تعامــل معهـم بنــاء عــىل ‘فــإن النبــي : ذلـك كلــه

                                 
 .١٦٦، قاعدة ٢/٨٥٧ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، )١(
 . من سورة املنافقون) ٢(و) ١( اآليتان رقم )٢(
 .٣/٩٠؛ أعالم املوقعني، ٧/٤٨٩ األم، )٣(
 . من سورة النساء) ١٤٥( اآلية رقم )٤(



 

 

بـام فيهـا –وهذا خري دليل عىل أن أحكام الدنيا . احلقيقة التي يعرفها عنهم
 .)١( تبنى عىل اللفظ الظاهر، وليس القصد املسترت-العقود

 :االعرتاض عىل هذا الدليل
لـدليل وبقيـة يف مناقـشة هـذا ا) هــ٧٥١ت (لقد استطرد ابـن القـيم

ــرى  ــة األخ ــا–األدل ــة منه ــر طائف ــيأيت ذك ــي س ــدة -الت ــا ع ، وأورد عليه
 :اعرتاضات، بعضها جمملة، وبعضها تفصيلية

 فهو أهنـا خـارج حمـل النـزاع؛ إذ مـن املـسلم :أما االعرتاض املجمل
كون الواجب محل كالم املكلف عىل املعنى الذي يـدل عليـه؛ ألنـه ال يـتم 

ًام النزاع يف احلمل عىل الظاهر حكام، بعد أن اتضح أن وإن. التفهيم إال هبذا
: مراد املتكلم خالف ما أظهره، فهذا حمل النزاع، فالسؤال مثار النـزاع هـو

هــل االعتبــار بظــواهر األلفــاظ والعقــود، وإن ظهــرت املقاصــد والنيــات 
ــأثري يوجــب االلتفــات إليهــا، ومراعــاة  بخالفهــا، أم للقــصود والنيــات ت

 ؟)٢ (جانبها
 فهــو أن اإليـامن أو النفــاق مـن األحكــام :أمـا االعــرتاض التفـصييل

، à، والتــي ال يعلــم حقيقتهــا عــىل أتــم الوجــوه إال هــو àاملتعلقــة بــاهللا 
واملطلوب من الناس أن جيروا هذه األحكام عـىل مـا يظهـر هلـم يف الـدنيا، 

 .)٣( àفيقبلون ما يتم إعالنه من أعامل اإلسالم، ويكلون الرسائر هللا 
                                 

ــدليل)١( ؛ منــاهج ٣/٩٠؛ أعــالم املــوقعني، ٧/٤٨٩، ٤/١٤٩األم، :  انظــر يف فكــرة هــذا ال
 .٣٣ يف إعامل الباعث، صالفقهاء

 .٩٩، ٣/٩٨أعالم املوقعني، : انظر )٢(
 .١١٥، ٣/١١٤أعالم املوقعني، :  انظر يف فكرة هذا االعرتاض)٣(



 

 

 ‘ أن معرفـــة النبـــي :ويمكـــن أن يـــضاف اعـــرتاض آخـــر، وهـــو
َ له، ومل تبن عىل أدلة ماديـة، àللمنافقني وأحواهلم إنام حتققت بإخبار اهللا 

وحتى لو ظهر يف بعض األحوال قرائن توحي بالنفاق، فإن املصالح العليا 
َّللدولة املسلمة تستدعي غض الطرف عن هذه القرائن التي قـد ال تكـون 

 يف إقناع الرأي العام، والسيام يف املجتمعات املعادية للدولة املسلمة، كافية
ومـن جهـة . هذا من جهة. والتي ترتبص لكل ما من شأنه تشويه اإلسالم

أخرى فإن الدولة املسلمة معنية بتوصيل اإلسالم النقي اخلايل من التشويه 
 .   لتلك املجتمعات

 يف قصة اللعان بني هـالل بـن أميـة وزوجتـه، حديث ابن عباس .٢
ُّفقـال النبـي : حيث جاء يف آخره ِ َّ َ َ َأبـرصوها، فـإن جـاءت بـه أكحـل (( :‘َ ْ ََ َ ْْ َ َِ ِِ ْ َ ِ َ ُ

َالعينني، سابغ ِ َ ِْ َ ْ َاألليتني، خدلج َ ََّ َْ ََ ِ ْ ْالساقني، فهو لرشيك ابن سحامء، فجاءت  َ ََ َ َ َ ْ ََّ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ ِِ ِ
َبــه كــذلك، ف ََ ِ َِ ُّقــال النبــي ِ ِ َّ َ َلــوال مــا مــىض مــن كتــاب اهللاَِّ لَكــان يل وهلــا : ‘َ َ َ ْ ِْ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ َ َ

ٌشأن ْ َ(()١(. 
 مل يكـن مقتنعـا بـصدق املـرأة يف ‘فهذا احلديث يدل عىل أن النبـي 

 واألوصاف القوية املذكورة، ومع ذلك فلم يعمل كالمها بناء عىل القرائن
بموجب هذه القرائن، بل قدم عليها اللفظ الظاهر املتمثل يف شهادة املـرأة 

ويف هـذا أعظـم دليـل وأبينـه عـىل اطـراح املقاصـد، «عىل نفسها بالصدق؛ 
 .)٢(»والبواعث، وإن دلت عليها أعظم القرائن والدالئل

                                 
 . ٦٧٩ سبق ختريج احلديث، وتفسري غريبه، ص)١(
 .٤/١٤٩األم، : ر؛ وانظ٣٥ يف إعامل الباعث، ص مناهج الفقهاء)٢(



 

 

 :االعرتاض عىل هذا الدليل
ً  اعرتاضا قويا عىل االسـتدالل هبـذا احلـديث؛ ونـص  ابن القيمأورد

بعد أن ولدت الغالم عـىل  -إنام قال  ‘وأما قصة املالعن فالنبي «: كالمه
ٌلوال ما مىض من كتاب اهللاَِّ لَكان يل وهلا شـأن((: - بهْتَميُه الذي رَشب َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ ِ َ َ  ؛))َ

 لوال حكـم اهللا بيـنهام باللعـان لكـان شـبه : إنام أراد به- واهللا أعلم -فهذا 
ميت به يقتيض حكام آخر غريه، ولكن حكم اهللا باللعان ألغى الولد بمن ر

 فإهنام دليالن وأحدمها أقوى من اآلخر؛ فكان العمل بـه .هَبَّحكم هذا الش
عمـل دليـل ُا، وهذا كام لو تعارض دليل الفراش ودليل الـشبه، فإنـا نًواجب

 وال نلتفـت إىل الـشبه بـالنص واإلمجــاع، فـأين يف هـذا مـا يبطــل ،الفـراش
ملقاصد والنيات والقـرائن التـي ال معـارض هلـا؟ وهـل يلـزم مـن بطـالن ا

ــع  ــوى منهــا بطــالن احلكــم بجمي ــا هــو أق ــد عارضــها م ــة ق احلكــم بقرين
 .)١(»!القرائن؟
ــضُكم أحلــن (( :‘قــول النبــي  .٣ ُإنُكــم ختتــصمون إيل، ولعــل بع ْ َ َ ََ ْ َّ ُ ْْ َّ َ ََ َ َ ِ ِِ َ َّْ َ

ُبحجته من بعض، فمن قضيت له ْ ْ ْ َ ْ َّ َُ َ َُ َ َ ٍ ِ ِ ِ ِ بحق أخيـه شـيئا بقولـهِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ًِ َ َ ُفـإنام أقطـع لـه : ِّ َُ َ ْ ََ َ َّ ِ
ِقطعة من النار َّ َ َِ ًِ َ فال يأخذها،ْ ْ َُ ْ َ َ(()٢(. 

فقد دل احلديث عىل أن القايض معني بالنظر فيام يظهـر لـه يف كـالم 
                                 

 .٣/١١٤ أعالم املوقعني، )١(
ُ كتــاب بلفظــه، أخرجــه البخــاري)٢( َ ِالــشهادات ِ َ َ ُ بــاب،َّ ْمــن َ َأقــام َ َ َالبينـَـة َ ِّ َبعــد َ ْ ِاليمــني َ ِ َ ،٢/٩٥٢ ،

ُ كتــاب؛ ومــسلم بنحــوه،٢٥٣٤ح َ ُ بــاباألقــضية، ِ ْاحلكــ َ ُ ِبالظــاهر، ِمْ ِ َّ ِواللحــن ِ ْ ِباحلجــة ََّ َّ ُ ْ ِ ،
 .~ كالمها من حديث أم سلمة. ١٧١٣، ح٣/١٣٣٧



 

 

املتداعيني، واحلكم ملن يكون أقوى حجة، وأحلن يف احلديث، أمـا حقـائق 
رة، وأن أحكام الدنيا ال تغـري مـن أحكـام اآلخـرة األمور فمردها إىل اآلخ

 .ًشيئا
 :ويمكن أن يعرتض عىل االستدالل هبذا الدليل بأن يقال

هذا احلديث خارج حمل النزاع؛ ألنه ورد للتحذير من أن يقوم أحـد 
املتداعيني بتعمد إخفاء احلقيقة، واإلهيام بـأن احلـق معـه؛ إذ لـو متكـن مـن 

فإن هذا ال يغـري مـن احلـق : م له بناء عىل ذلكُتلبيس احلق بالباطل، وحك
 .ًشيئا

إذن التقابل يف هذا احلديث بني ما يظهر لدى القـايض مـن احلجـج، 
ًوما كتمه صاحب الباطل، وبقـي مـسترتا، ومل يـتمكن صـاحب احلـق مـن 

َّوحديثنا إنام هو عام إذا متكن صاحب احلق من إثبات احلقيقـة التـي . إثباته
 . كانت مسترتة

~ ~ ~ 
 

 :أمثلة القاعدة: املسألة اخلامسة
ــسابقة  ــدة ال ــة القاع ــع أمثل ــود «:وهــي(مجي ــة العق ــار بحقيق  االعتب

تـصلح أن تكـون أمثلـة ) »ومقاصدها التي تؤول إليها، والتي قصدت هبـا
 القاعدة، ولكن مع تغيري احلكم؛ إذ القائلون بالقاعدة الـسابقة يـرون هلذه

تقديم القصد فيها عىل ظاهر اللفظ، بينام القائلون هبذه القاعدة يتمسكون 
 .بظاهر اللفظ



 

 

وبام أن هذه املسألة معقودة للتمثيل للقاعـدة فمـن املناسـب إضـافة 
اللفظ عـىل القـصد؛ أمثلة أخرى رصح فيها من يتبنى هذه القاعدة بتقديم 

 : فمن هذه األمثلة ما يأيت
 :حكم بيع الوفاء .١

وهو ما يكون فيه عهد بالوفاء من املشرتي، بأن يرد املبيع عىل البائع 
وهذا النوع من البيوع مما اتسعت فيه . )١( رد البائع الثمن عىل املشرتيعند

ه تفريعه دائرة اخلالف حتى بني أرباب املذهب الواحد، ومما يعنينا فيه وج
ــرسو احلنفــي  ــدة مــنال خ ــىل القاع ــل تفريعــه ع ــدة؛ وممــن نق ــىل القاع ع

 اتفق مشاخينا يف هـذا ):جمموع النوازل(كر يف َذ«: ؛ حيث قال)هـ٨٨٥ت(
؛ ألهنام تلفظا بلفظ  عىل ما كان عليه بعض السلف،اًالزمان عىل صحته بيع

 .)٢(»ا دون املقصود والعربة للملفوظ نص ،ري ذكر رشط فيهالبيع من غ
 :التلجئةحكم بيع  .٢

َّصـورة هـذا البيـع، وخـرج ) هــ٦٧٦ت ( الـشافعيلقد بني النووي
 أو اإلكراه ، أن خياف غصب ماله:وصورته«: احلكم فيه عىل القاعدة فقال

 ال ، وقد توافقا قبله عىل أنه لدفع الرش،اًا مطلقً فيبيعه إلنسان بيع،عىل بيعه
االعتبار عندنا بظاهر العقود ال بام  ألن ؛ والصحيح صحته.عىل صفة البيع

                                 
 ابــن تيميــة، جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم:  ً؛ وانظــر أيــضا٧/٥٤٥رد املحتــار، :  انظــر)١(

 .٤/٢٩٦؛ حتفة املحتاج، ٢٩/٢٢٤
؛ ترتيــب الــآليل يف ١٠/٥٢البنايــة، : ؛ وانظــر٢/٢٠٧ درر احلكــام يف رشح غــرر األحكــام، )٢(

 .٩/٣٥؛ رد املحتار، ٢/٨٥٥سلك األمايل، 



 

 

 .)١(»اقدانينويه الع
 :ًحكم بيع عصري العنب ملن يتخذه مخرا .٣

َّإىل صـحة هـذا البيـع، وخـرج ) هــ٢٠٤ت (ذهب اإلمـام الـشافعي
 :أصل ما أذهب إليه«: ذلك عىل رأيه يف القاعدة؛ إذ عرب عن القاعدة بقوله

 ، بتهمة وال بعادة بني املتبايعنيأن كل عقد كان صحيحا يف الظاهر مل أبطله
 وأكره هلام النية إذا كانـت النيـة لـو أظهـرت كانـت ،وأجزته بصحة الظاهر

وكــام أكــره «: َّثـم خــرج عليهــا فـرعني، قــال يف الثــاين مـنهام. »تفـسد البيــع
 وال أفـسد البيـع إذا باعـه ،للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعـرصه مخـرا

 .)٢(»إياه؛ ألنه باعه حالال، وقد يمكن أن ال جيعله مخرا أبدا
 :ذا الرشطحكم النكاح بنية التحليل من غري الترصيح هب .٤

لقد ورد عند القائلني هبـذه القاعـدة تـصحيح هـذا النكـاح وخترجيـه 
إن تزوجت «): هـ٥٨٧ت(عىل القاعدة، ومن ذلك قول الكاساين احلنفي 

 فـإن مل يـرشطا ذلـك بـالقول، وإنـام نويـا، :بزوج آخر ومن نيتهـا التحليـل
د النية يف ألن جمر؛ )٣( حلت لألول يف قوهلم مجيعا؛ودخل هبا عىل هذه النية
 السـتجامع رشائـط الـصحة ؛ فوقع النكاح صـحيحا،املعامالت غري معترب

 .)٤(» كام لو نويا التوقيت، وسائر املعاين املفسدة؛فتحل لألول
                                 

 .٩/١٩٠ املجموع للنووي، )١(
 .٩/٢٦٠املجموع، : املهذب ورشحه: ؛ وانظر٣/٩٠ األم، )٢(
 .أيب يوسف وحممد بن احلسن وزفر:  وأصحابهقول اإلمام أيب حنيفة:  أي)٣(
 .٤/٦٣البحر الرائق، : ؛ وانظر٣/١٨٧ بدائع الصنائع، )٤(



 

 

قـول اإلمـام : ، ومما ورد عنهموهذا احلكم مقرر أيضا عند الشافعية
 أو نية أحدمها دون اآلخر ،لو نكحها ونيته ونيتها«): هـ٢٠٤ت (الشافعي

 وسـواء ، ثبـت النكـاح:أن ال يمسكها إال قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها
 أو مل ينوه وال غريه والوايل والـويل يف ،نوى غريه أو ،نوى ذلك الويل معهام
 . )١(» ما مل يقع النكاح برشط يفسده،د شيئاِسْفُهذا ال معنى له أن ي

 :حكم النكاح بنية الطالق دون اشرتاط ذلك يف العقد .٥
القائلون بجواز النكاح بنية التحليل دون الترصيح بـذلك يف العقـد 

الق دون التنـصيص، حتـى لـو علمـت ًقالوا أيضا بجواز النكاح بنيـة الطـ
الزوجة أو وليها هبذه النية، مـا دام أن العقـد قـد تـم بـدون التـرصيح هبـذا 
 الرشط، ومن النصوص الواردة عنهم يف ذلك ما جاء عن اإلمام الشافعي

يـنكح امـرأة ونيتـه  أن َّا وأحـبًوإن قدم رجل بلد«: ، أنه قال)هـ٢٠٤ت(
 غري أهنام إذا عقدا النكاح مطلقـا ...،ونيتها أن ال يمسكها إال مقامه بالبلد

 ألن النيـة ؛اً مـن النكـاح شـيئُفـسد النيـةُ فالنكاح ثابـت وال ت:ال رشط فيه
 وقـد ينـوي ،ضـع عـن النـاس مـا حـدثوا بـه أنفـسهمُ وقد و،حديث نفس

 .  )٢(»ا غري النيةًفعل حادث فيكون ال، وينويه ويفعله،اليشء وال يفعله
~ ~ ~ 

                                 
 .٣/١٨٣؛ مغنى املحتاج، ٩/١٩٠املجموع للنووي، : ؛ وانظر٥/١١٨ األم، )١(
ــة، : ؛ وانظــر٥/١١٨ األم، )٢( ــاوى البزازي غــرر األحكــام، ؛ درر احلكــام يف رشح ١/٤٠٦الفت

؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ٣/١٨٣؛ مغني املحتاج، ٣/١١٦؛ البحر الرائق، ٢/٢٠٧
 .٩/٣٥؛  رد املحتار، ٢/٨٥٦



 

 







 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل
، ومل يتم الوقـوف )١()هـ٣٤٠ت(ملذكورة أوردها الكرخي الصيغة ا

: وهــي(، )٢(عــىل صــيغة أخــرى للقاعــدة، ولكنهــا بمعنــى القاعــدة األوىل
غايـة الفـرق ، )٣()»العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين«

 أن جمال إعامل األوىل هـو العقـود، وجمـال إعـامل هـذه القاعـدة هـو :بينهام
 .الدعاوى

~ ~ ~ 
 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
 :املعنى اإلفرادي: أوال

 .)٤( أي القاعدة التي يعمل هبا إذا مل يمنع مانع:األصل
 القضائية؛ وممـا جـاء يف  مجع دعوى، ويراد هبا الدعوى:يف الدعاوى

                                 
 .١٦٢رسالة الكرخي يف األصول، ص : انظر )١(
رشح :  هلذا ورد ذكرها يف بعض كتب القواعد عند رشح القاعـدة األوىل؛ ومـن هـذه الكتـب)٢(

حممـد . ؛ القواعد الفقهية عىل املذهب احلنفي والشافعي، لــِ د٦٤رقا، صالقواعد ألمحد الز
 .٣٧٢الزحييل، ص

 .٦٧٩ها، ص احلديث عن وقد سبق)٣(
 .١٢٢الكليات للكفوي، ص:  انظر)٤(



 

 

ُمطالبة حق يف جملس من له اخلالص عند ثبوته«: تعريفها ْ َ ِ ٍّ«)١( . 
ِّأن يطلب اإلنسان حقا له عىل غريه، يف جملـس يملـك املتـصدر : أي  

َختليص هذا الطلب، واإللزام بتحقيقه، ) وهو القايض ومن يف حكمه(فيه 
 .عند ثبوت هذا الطلب

 أي املعنـى الـذي يقـصده املتـداعيني، :مقصود اخلصمني يف املنازعـة
 .والصورة التي وقع النزاع عليها حقيقة، وإن عربا عنها بلفظ آخر

ــه حيكــي :دون الظــاهر ــداعيان، وتومهــا أن ــه املت ــرب ب ــا ع  أي دون م
 .الدعوى
 : املعنى اإلمجايل: ًثانيا

ن هـذا احلـق بلفـظ ٍّإذا حصل نزاع بني خصمني يف حق ما، وعربا عـ
فاألصـل الـذي : معني، ولكن دعوامها تـدل عـىل أن املقـصود معنـى آخـر

 .ينبغي أن يراعى يف الدعوى هو املعنى املقصود، ال الظاهر املتوهم
~ ~ ~ 

 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة

العربة يف «: وهي(هذه القاعدة تشرتك يف احلكم مع القاعدة األوىل؛ 
، مـن جهـة تقـديم املقـصد )»اصد واملعاين ال لأللفاظ واملباينالعقود للمق

                                 
املغنـي : ؛ وللتوسـع يف التعريـف االصـطالحي للـدعوى انظـر٨/١٥٢ العناية عـىل اهلدايـة، )١(

؛ حاشـية الـرشقاوي عـىل ٤/٧٢؛ أنـوار الـربوق يف أنـواء الفـروق، ١٠/٢٤١البن قدامـة، 
 . ١٦١٣، مادة٥/٣ ورشحها لألتايس، ؛ جملة األحكام العدلية٢/٥٠٩حتفة الطالب، 



 

 

الذي فهمه الطرفان عىل داللة اللفظ التي مل تكن مقصودة لدهيام، وما ذكر 
م العـام، دون متييـز بـني  تتنـاول هـذا احلكـ)١(من أدلة لتلك القاعدة هنـاك

ُفام ذكر من أدلة عىل تلك القاعدة ينسحب عىل : وعليه. العقود والدعاوى
 .ًهذه القاعدة أيضا

~ ~ ~ 
 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
ِّإذا ادعى رجالن نكاح امرأة ميتة وتساوت بينتهام؛ فام احلكم؟ .١ ّ 

ٍّبيـنهام، وعـىل كـل ُفإنـه يقـىض بالنكـاح : بناء عىل ما جاء يف القاعـدة
منهام نصف املهر، ولكل واحد منهام نصف مرياث ما يستحقه الـزوج مـن 
ــت  ــد موهتــا اإلرث، فكان ــاح بع ــوى النك ــن دع ــصود م ــا؛ ألن املق ُتركته َ
الدعوى دعوى املـال، ال دعـوى النكـاح، وال مـانع مـن اشـرتاك اثنـني يف 

 . املال
ًأما لو كانت املرأة حية َّ ّد منهام، وتسقط البينتـان؛ ُفإنه ال يقىض ألح: ُ

ُألن املقصود حينئذ نفس النكاح، وال متكن فيه الـرشكة فـيلحظ أنـه نظـر . ٍَ
 .)٢(إىل املقصود وهو حصول الرشكة يف اإلرث، وعدم حصوله يف النكاح

 ِدينـهإذا تنازع اثنان يف عني، كل واحد منهام يثبت أهنا مرهونة ب ِ َ ،
 ٌوالراهن ميت، فام احلكم؟

                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(
 .٦٥ للزرقا، ص رشح القواعد:  انظر)٢(



 

 

يدعيان األحقية بالعني املرهونة، ولكـن مقـصودمها هنا ن املتخاصام
يقىض : هو استيفاء الدين من قيمة هذه العني، وبناء عىل ما جاء يف القاعدة

 هذه العني؛ تقـديام للمقـصود عـىل الظـاهر؛ إذ املقـصود  منهام بنصفٍّلكل
ولو تم إعامل الظـاهر ملـا قبلـت . هو الثمن، والثمن يمكن أن يكون شائعا

ــة، دع ــني املرهون ــة يف الع ــدعوى طلــب األحقي ــا؛ ألن صــيغة ال ًوامهــا مع
 .وحبس العني ال يقبل أن يكون شائعا بني اثنني

 هلذا لو كان الراهن حيا ملا قبلت دعوامها؛ لتطابق ظاهر الدعوى مع 
ُاملقصود، وهو حبس العني املرهونة، والعني ال يقبل أن حتبس الثنني يف آن  ُ

 .)١(واحد
ــة القاعــدة األوىل إذا ويــدخل يف .٣ ــة هــذه القاعــدة مجيــع أمثل  أمثل

 .صيغت عىل أهنا عىل لسان أحد املتداعيني يف جملس القضاء
ُلقد بعته منفعة داري سنة بكذا، ثـم رشطـت : لو قال املدعي: فمثال َُ ُ

ِعليه أن ال يبيع منفعة الدار ألحد، ولكنـه مل يـف هبـذا الـرشط؛ فهـل تقبـل 
 هذه الدعوى؟

ارد يف هذه الدعوى يدل عىل أهنا تتعلـق بـالبيع، ومقتـىض اللفظ الو
البيع ملك العني، وجواز الترصف فيها ببيع أو إجارة أو غري ذلـك، وهـذا 

ولكن القـرائن . يستدعي عدم قبول الدعوى؛ لعدم صحة الرشط املذكور
تــدل عــىل أن املقــصود هــو ) وهــي منفعــة هــذه الــدار ســنة بكــذا(اللفظيـة 

                                 
 .٦٥رشح القواعد للزرقا، ص :  انظر يف فكرة هذا املثال)١(



 

 

وبنـاء . علوم أن املؤجر يملك منـع املـستأجر مـن التـأجرياإلجارة، ومن امل
َألن املعول عليه يف الدعوى  عىل ما جاء يف هذه القاعدة يصح هذا الرشط؛ َّ

 .مقصود اخلصمني دون الظاهرهو 
ومثل ذلك يقال فـيام لـو حـصل نـزاع بـني املـرصف والعميـل يف  .٤

هذه الدعوى  فإن جملس القضاء حول ما يودعه العميل يف حسابه اجلاري؛
 .جيرى عليها أحكام القرض ال الوديعة

وكذلك لو حصل نزاع بني العميل واملرصف يف جملـس القـضاء  .٥
حول التمويل عن طريق تقسيط األسـهم، وجـرى عـىل لـسان املـدعي أنـه 

 . فإن هذه الدعوى جيري عليها أحكام البيع بالتقسيط ال القرضقرض؛
 

~ ~ ~ 



 

 


 

 
 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

، كـام نقلهـا )١()هــ٧٨٦ت(الصيغة املذكورة أوردها البابريت احلنفي 
أيب ، ومــن نــاظر زادة انتقلــت إىل )٢()هـــ١٠٦١كــان حيــا (عنــه نــاظر زادة 
َّ، ومن ثم جملة األحكـام العدليـة)٣()هـ١١٧٦ت(سعيد اخلادمي  املؤلفـة  (َ

 .)٤ ()هـ١٢٩٢عام 
: بلفــظ) هـــ٧١٦ت (وقــد ورد معناهــا عنــد ابــن الوكيــل الــشافعي

دأب الــشارع أن يــضبطها بوصـــف : علقــة بالبــاطناألمــور اخلفيــة املت«
 .)٥(»ظاهر

~ ~ ~ 
 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
 :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 .يشء األمارات والقرائن الدالة عىل ال:دليل اليشء
                                 

 .٦/٣٩١العناية، :  انظر)١(
 .١٢٧، قاعدة ٢/٧٠٤ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٢(
 .٤٥، ص)اخلامتة( جمامع احلقائق : انظر)٣(
 وعــيل حيــدر، ؛١/٤٨ســليم رســـتم، لكــل مــن : وانظــر رشوحهــا. ٦٨املجلــة مــادة:  انظــر)٤(

؛ املـدخل الفقهـي العـام، ٣٤٥؛ ورشح قواعـدها للزرقـا، ص١/١٨٥ألتـايس، ا؛ و١/٦٠
 . ٦٦٤، فقرة ٢/١٠٥٢

 .١/٢٢١ األشباه والنظائر البن الوكيل، )٥(



 

 

 .)١( األمور اخلفية التي يعرس االطالع عليها:األمور الباطنة
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ثانيا
احلقائق اخلفية املحجوبة التي يتعذر أو يعرس االطـالع عليهـا، مـع «

ــات ــاج إىل إثب ــام، وحتت ــدمها األحك ــا وع ــف بوجوده ــالنظر : أهنــا ختتل ف
ُ وجوده يف الواقع، بل ينظر ُالرشعي أن ما كان كذلك ال يبحث عن حقيقة

إىل دالئله، فيقوم وجودها مقام وجوده، وترتبط األحكام بتلك الـدالئل، 
ًوجودا وعدما، وال يلتفت إىل احتامل خالفها ً«)٢(. 

 :تنبيه حول إيراد القاعدة ضمن قواعد الرسالة
ـــا  ـــذكور آنفـــا ذكـــره األســـتاذ مـــصطفى الزرق ـــى اإلمجـــايل امل ًاملعن

ا تــدل عليــه أمثلــة القاعــدة التــي يوردهــا علــامء ، وهــو مــ)هـــ١٤٢١ت(
القواعد، ويلحظ من خـالل هـذا املعنـى أنـه لـيس هنـاك تقابـل بـني لفـظ 
املكلف وقصده الذي هو موضـوع الرسـالة، ولكـن مـربر إيرادهـا ضـمن 

، وأن طائفة مـن )٣(قواعد الرسالة أهنا حتكي عناية الرشع باألمور الظاهرة
َاألحكـام يكتفــى فيهــا بالظــ . اهر، وال يطلـب التحقــق مــن القــصد اخلفــيُ

                                 
 .٢/١٠٥٢املدخل الفقهي العام، :  انظر)١(
 املجلـة رشح: ؛ وانظـر يف بيـان معنـى القاعـدة٦٦٤، فقـرة٢/١٠٥٢ املدخل الفقهـي العـام، )٢(

؛ ترتيــب الــآليل يف ســلك األمــايل ٣٤٥؛ رشح القواعــد للزرقــا، ص ١/١٨٥لألتــايس، 
 . ٢/٧٠٤، )هامش التحقيق(

. قاعـدة األمـور بمقاصـدها لـشيخنا د:  انظر يف االستشهاد بالقاعدة للداللة عىل هذا املعنـى)٣(
 .١٣٣، ١٣١يعقوب الباحسني، ص 



 

 

 أن القصد الذي -فيام يتعلق بموضوع الرسالة–فالذي تفيده هذه القاعدة 
ً ينظر إليه هو ما كان ظاهرا جليا، بحيث يكون أرجح من داللة اللفظ، أما 
 إذا كان خفيا يعرس االطالع عليه فإنه ال يلتفت إليه أصال، فضال أن ينظـر 

 .  ظاهر اللفظيف تقابله مع
~ ~ ~ 

 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة

، فـام يـستدل بـه عـىل )١( بمبدأ القضاء بـالقرائنهذه القاعدة هلا صلة
حجية القرائن بشكل عام يصلح أن يكون من أدلة القاعدة، وأدلة حجيـة 

 :ار ثالثة أدلةالقرائن من الكثرة بمكان، وسيتم االكتفاء باختي
à :}   Z  Y  X  W  V  U   T   Sقوله  .١
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É{)٢(. 
ُّ حصل قـده مـن اخللـف، دليـل عـىل أن Àفكون قميص يوسف 

                                 
 .٦٦٤ فقرة،٢/١٠٥٢املدخل الفقهي العام، :  انظر)١(
 . من سورة يوسف) ٢٨ ــ ٢٥( اآليات رقم )٢(



 

 

ً كان مدبرا امتناعا، وهـي التـي تتبعـه، وقـد تـم العمـل هبـذه Àيوسف 
القرينة، ورشع من قبلنا رشع لنا، وعىل هذا فوجود القرائن التي تدل عىل 

 .سهاليشء بمثابة حتقق اليشء نف
َعن ابن عمروما جاء  .٢ َ ُ َِ ِْ ù :)) َِّول اهللا َأن رس ُـَّ َ َ قاتـل أهـل خيـرب ‘َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ

َحتى أجلأهم إىل قرصهم فغلب عىل ا َ ََ َ ََ َ َ ْْ ْ ْ َِ ِ ِ ُ َ َ ُرض، والزرع، والنخل، فـصاحلوه ألَّ َ َ َُ ْ َْ َ ِ ْ َّ ِ َّ ِ
و ــاهبم، ولرس ــت رك ــا محل م م ــا وهل ــوا منه ــعــىل أن جيل ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َِ َ َ َْ ِ ْ َ َ ُ ََ َ ــْ ُ َ ْ َ ــصفراء ‘ِل اهللاَِّ َ ُ ال َ ْ َّ

ْوالبيضاء، وخيرجون منها، فاشرتط عليهم أن  َ َ َ َ َْ ْ َ ُ ُِ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ْْ َ يْكتموا والِ َُ وا شـيئا، الُ ً يغيب ْ ُـ ِّ َُ َ
َفإن فعلوا، ف ُ َ ْ ََ َ ذمة هلم والِ ْ َُّ َ َ ْ عصمة، فغيبوا مسًكاالِ َ َُ َّ َْ َ َ ِفيه مال وحيل حليي بن  )١(ِ ْ َ ُ َِّ ُ َِ ِ ِ ٌِّ ٌ
َأخطب، ك َ َ ْ ول اهللاَِّ َ ُان احتمله معه إىل خيرب، حني أجليت النضري، فقال رس َ َ َ َ ُـَ َ َ َ َ َُ ِ َّ ِ َِ ْ ْ ُ َ ُ ِْ ُ َ َ َ ِ َ

ٍّ لعم حيي‘ َِّ ُ َ ِما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري؟: ِ ِ َّ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ َ ٍّ ْ َ ََّ َ َفقال َُ َ ُأذهبتـه : َ َْ َ ْ َ
ُالنفقات واحلروب َُ ُ ْ َ َُ َ فقال ،َّ َ َْالعهد قريب واملـ: ‘َ َ ٌ َِ َ ُْ َال أكثـر مـن ذلـكْ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ُ، فدفعـه ُ َ َ ََ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َ إىل الزبري بن العوام، فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك ‘َ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ٌَّ َّ َ َْ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِّ
َقـد دخـل خربــة، فقـال َ َ ً َ ََ َِ َ َ وف يف خربــة هاهنـا، فــذهبوا : ْ ُقـد رأيــت حييـا يط َ َ  َ ُ َْ ُ ََ َ ُـ ََ ٍُ ِ َ ِ ُ َ َ ْ

ُفطافوا، َ ٍ فوجدوا املسك يف خربةَ َ َ َِ َ ِ َ ْ َْ َُ(()٢(. 

                                 
ُاملسك «)١( ْ ْاجللد، واجلمع مسوك: َ ُ ُ ُ ْ ؛ ٦٢٣، ص»مـسك«قاله الفيومي يف املـصباح املنـري، مـادة . »ِ

 . ٤/٣٣١، »مسك«النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة : وانظر
َكتــاب بمعنــاه،  أخرجــه أبــو داود)٢( ِاخلــراج ِ َ َ ِمــارةإلَوا ْ َ ِوالفــيء َ ْ َ ْ ُ بــاب،َ ــا َ َجــاء َم ِحكــم ِيف َ ْ ِأرض ُ ْ َ 

َخيرب َ ْ ُ كتاب؛ وابن حبان بلفظه،٣٠٠٦، ح٣/٤٠٨،َ َ ِاملزارعـة ِ َ ََ ُ ذكـر،ُْ ْ ٍخـرب ِ َ ٍثالـث َ ِ ُيـرصح َ ُِّ َّبـأن َ َ ِ 
َالزجـــر ْ ِعـــن َّ ِاملخـــابرة َ َ َ َ ِواملزارعـــة ُْ َ ََ ُْ ِتـــنيَّالل َ ْ َهنـــى َ َعـــنْهام َ ُ َإنـــام َ َّ َزجـــر ِ َ ُعنـْــه َ َإذا َ َكـــان ِ َعـــىل َ ٍرشط َ ْ َ 
ٍجمهــول ُ ْ ُ كتــاب؛ والبيهقــي بمعنــاه،٥١٩٩ ، ح١١/٦٠٧،َ َ ِالــسري ِ َ ُ بــاب،ِّ ْمــن َ َرأى َ َقــسمة َ َ ْ ِ = 



 

 

َّعم مل يصدق ‘فيلحظ أن النبي  ٍّ حييَ َ ة تكذب دعواه، ؛ لوجود قرينُ
، واملـال أكثــر بكثـري مـن أن هتلكــه النفقـة يف هــذا ًوهـي كـون العهــد قريبـا

االعتــداد هبــا الوقــت اليــسري؛ فــدل احلــديث أن مثــل هــذه القرينــة جيــوز 
 دليل الكذب بمثابة ‘والتعامل معها عىل أهنا متثل الواقع؛ إذ جعل النبي 

 .  حصول الكذب نفسه
ا، جــاء الــذئب (( :‘وقــول النبــي  .٣ ام ابنامه ُكانــت امرأتــان معه َ ْ ــ ُ َْ ــ ُ َِّ َ َ َ َ َ َْ ِ َ ََ ِ

ــت صــاحبتها ــدامها، فقال ــابن إح ــذهب ب َف َ َ ْ ْ َُ َِ ْ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ــك: َ ــام ذهــب بابن ِإن ِ ْ َِ َ َ َ َّ ــت ِ ِ، وقال َ َ َ
َاألخرى ْ َإنام ذهب بابنك، فتحاكمتا إىل داود، فقىض به للُكربى، فخرجتا : ُ َ َ ََّ َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َِ َ

َعىل سليامن بن داود فأخربتاه، فقال َ َ َ َ َُ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ ُْ َ ِ َ قه بيـنهام، فقالـت : َ ِائتوين بالسكِّني أش َ َ َ َُّ ُِّ ْ َ َُ ُـ َْ ِ ِ ِ ُ
َالصغرى ْ ْال تفعل: ُّ ْ ََ َ يرمحك اهللاَُّ، هو ابنها، فقىض به للصغرىَ ْْ َُّ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ُ ََ َ ُ ُ(()١(. 

َحكمـه بـصدق املـرأة الـصغرية عـىل Àُّفقد بنـى نبـي اهللا سـليامن 
قرينة، وهي ما حـصل هلـا مـن خـوف وهلـع عـىل الطفـل، ومـا أبدتـه مـن 

َّل هـو تقـسيم استعداد تام للتنازل عنه، وذلـك كلـه ملجـرد سـامعها أن احلـ
ــزل ســليامن  ــسوية، ون ــنهام بال ــم Àَّالطفــل بي ــام العل ــة مق ــذه الدالل  ه

                                 
ِرايضألا = ِاملغنُومة َ َ ْ ْومن َْ ْمل ََ َيرها َ َ َ ،٩/١٣٧. 

 .» بإسناد رجاله ثقاتخرجه البيهقيأ« ــ ٧/٤٧٩وقد قال عنه احلافظ يف الفتح ــ 
 .»حسن اإلسناد« ــ ٣٠٠٦، ح٢/٢٥٢ يف صحيح سننن أيب داود ــ كام قال عنه األلباين

ُ كتـاب بلفظـه، أخرجه البخـاري)١( َ ِاألنبيـاء ِ َ ِ ُبـاب، َْ ِقـول َ ْ َتعـاىل اهللاَِّ َ َ َ :} N  M  LO  P  
QRT     S     { ] ؛ ومـــسلم ٣٢٤٤، ح٣/١٢٦٠، ]مـــن ســـورة ص ) ٣٠(اآليـــة رقـــم

ُكتاب بنحوه، َ ِاحلدود ِ ُ ُ ُ بـاب،ْ ِبيـان َ َ ِاخـتالف َ ِ َاملجتهـدين ْ ِْ ِ َ ، كالمهـا مـن ١٧٢٠، ح٣/١٣٤٤، ُْ
 .tرة حديث أيب هري



 

 

باحلقيقة، فبنى عليها حكمـه، وهـذا يـدل عـىل أن دليـل الـيشء فـيام يعـرس 
 . معرفته يقوم مقام حتقق اليشء نفسه
~ ~ ~ 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 إصالحه، فهل ًإذا اشرتى سيارة، ثم اكتشف فيها عيبا، فرشع يف .١

 ؟)١(يسقط حقه يف الرد
يسقط حقه يف الرد؛ ألن إصالح العيب : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

ٌدليل عـىل  اختيـار إزالـة العيـب، وعـدم الرغبـة يف الـرد، وبنـاء عـىل كـون 
اإلنسان إذا أعلن إسقاط خيار الرد بالعيـب يـسقط، فكـذلك إذا فعـل مـا 

 . مقامهيدل عىل ذلك، إذ دليل اليشء يقوم
 ببيـع الـرشيك، فـسكت عـن طلـب الـشفعة، أو ُ الشفيعَِملَإذا ع .٢

 ؟)٢(؛ فهل يسقط حقه يف الشفعة...بارك للمشرتي يف املبيع
يـسقط حقـه يف الـشفعة؛ ألن مـن رشط : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

ُّالشفعة املبادرة إليها عنـد العلـم بـالبيع، ويف تـأخر الـشفيع عـن ذلـك مـع 
 إعراضه عن الرشاء دليل عىل إسـقاط  أو انشغاله بام يدل عىلقدرة عليه،ال

 .حقه يف الشفعة، ودليل اليشء يقوم مقامه
ًإذا استعمل القاتل آلة قاتلة وادعى أنه مل يكن متعمدا، فهل تقبل  .٣

                                 
: ًأيـضا: ؛ وانظـر٦/٣٩٠العنايـة وفـتح القـدير، : اهلداية ورشحيهـا:  انظر يف فكرة هذا املثال)١(

؛ ترتيـب الـآليل ٢/١٦٦، درر احلكام يف رشح غـرر األحكـام، ٦/٢٤٨املغني البن قدامة، 
 .  ٢/٧٠٥يف سلك األمايل، 

 .١/١٨٧رشح املجلة لألتايس، :  املثال انظر يف فكرة هذا)٢(



 

 

 ؟)١(دعواه
ال تقبل دعواه؛ ألن استعامل اآللة املعدة : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

القتل، وبناء عىل أن القصد الباطن خفي، فإن دليله للقتل دليل عىل تعمد 
 .يقوم مقامه
إذا حقق اإلنسان ثروة طائلـة يف وقـت وجيـز، مل يعـرف سـببها؛  .٤

فهل يرشع مساءلته عن ذلك؟ وإذا مل يفصح عن السبب املقنع فهل يـرشع 
 ؟ )٢(جتميد أمواله

؛ بناء عىل ما جاء يف القاعدة؛ تـرشع مـساءلته، وجيـوز جتميـد أموالـه
عـىل الثـروة ألن عدم وجود سبب مقنع للثراء املفاجئ دليل عىل احلصول 

 .بطريق غري مرشوع، ودليل اليشء يقوم مقامه
إذا كان بني الشاهد واملشهود له حماباة، ومثله لو كـان بينـه وبـني  .٥

 ؟ )٣(ٍّاملشهود عليه عداوة؛ فهل تقبل شهادة أي منهام
ٍّشهادة أي منهام؛ ألن املحاباة دليل بناء عىل ما جاء يف القاعدة؛ ال تقبل 

عىل امليل إىل مصلحة املشهود له عىل حساب احلق، كام أن املعـاداة دليـل عـىل 
جتـاوز احلـق يف تعمـد امليل إىل اإلرضار باملشهود عليـه عـىل حـساب احلـق، و

 .  مقامهمن األمور الباطنة، وما كان كذلك فإن دليله يقومالشهادة 
                                 

 .٦٦٤، فقرة٢/١٠٥٣املدخل الفقهي العام، :  انظر)١(
؛ املـــدخل الفقهـــي العـــام، ٢٤٦رشح القواعـــد للزرقـــا، ص :  انظـــر يف فكـــرة هـــذا املثـــال)٢(

 .٦٦٤، فقرة٢/١٠٥٣
 .٣٤٧رشح القواعد للزرقا، ص:  انظر يف فكرة هذا املثال)٣(



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 























 

 

 

 



 

 





 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

يم األلفــاظ واألعــراف التــي تفــرس هــذه القاعــدة وردت تــارة بتقــد
األلفاظ، وتارة بتقديم األغراض والنيـات، وهـذا يعنـي أن جمـال تطبيقهـا 
هو ما إذا حصل تعارض بني احلقائق اللغوية أو احلقائق العرفية من جهة، 
َّواألغــراض والنيــات التــي يتــوخى احلــالف حتقيقهــا مــن جهــة أخــرى، 

 اعـدة حيكـي اخلـالف بـني العلـامءواالختالف يف احلكم الذي تعرب عنه الق
 :فيها

ــىل  • ــراف ع ــاظ واألع ــديم األلف ــا تق ــم فيه ــي ت ــصيغ الت ــن ال فم
 :األغراض والنيات

 خـيسوهـذه الـصيغة ذكرهـا الرس. »األيامن مبنيـة عـىل العـرف« .١
، وابـــــن نجـــــيم ) ٢()هــــــ٨٨٥ت(، ومـــــنال خـــــرسو )١()هــــــ٤٨٣ت(
 . )٣()هـ٩٧٠ت(

وهـذه الـصيغة . »األيامن مبنية عـىل األلفـاظ ال عـىل األغـراض« .٢
                                 

 .٣٤٤، ٢/٣٤١؛ موسوعة القواعد الفقهية، ٨/١٨٦، ٥/١٢٧املبسوط، :  انظر)١(
 .٢/٤٤درر احلكام يف رشح غرر األحكام، :  انظر)٢(
، ١٢٢، صالبـن نجـيمقواعـد الفقـه ؛ ١٢٠، ٢٢األشـباه والنظـائر البـن نجـيم، ص، : انظر)٣(

 .٣٢٤، ٤/٣٢٣؛ البحر الرائق، ٩٧قاعدة 



 

 

ولكن -) هـ٩٧٠ت (ابن نجيم:  وممن ذكرهامتثل اللفظ املذكور  للقاعدة،
، وابـن عابـدين )٢()هــ١١٧٦ت( وأبو سعيد اخلـادمي -)١(يف موضع آخر

 .)٣()هـ١٢٥١ت(
ــامن« .٣ ــدة األي ــإن : إن قاع ــضطرب، ف ــرف إذا مل ي ــىل الع ــاء ع البن
، وهذه الصيغة ذكرهـا كثـري مـن الـشافعية. »فالرجوع إىل اللغة: اضطرب

 . )٤()هـ٦٦٠ت (وعزوها إىل العز بن عبد السالم
وهـذه . »ال عـىل األغـراضوالعـرف ن مبنية عىل األلفاظ األيام« .٤

  .)٥()هـ١٠٦١ كان حيا (الصيغة ذكرها ناظر زاده 
ومن خالل الصيغ السابقة يعلم أن احلكم املشرتك بينها أن الغرض 

مع احلقيقة اللغوية، أو احلقيقة العرفية فإنه تقدم احلقيقة والنية إذا تعارضا 
ــة  ــني اللغوي ــة عــىل أن احلقيقت ــة، كــام أن يف بعــضها دالل ــة أو العرفي اللغوي

 .والعرفية إذا تعارضتا فإنه تقدم احلقيقة العرفية حينئذ
ومن الصيغ التي تم فيها تقديم األغراض والنيات عىل األلفـاظ  •

                                 
، ١٥٣لفوائـد الزينيـة لـه كـذلك، ص؛ ا٢١٢، ٧٢ األشـباه والنظـائر البـن نجـيم، ص:انظـر )١(

 .١٨٦ فائدة
 .٢١٢، ٧٢ األشباه والنظائر البن نجيم، ص: انظر)٢(
 .٥/٥٢٨رد املحتار، :  انظر)٣(
؛ كتـاب القواعـد ٢/٤٧٨؛ املجموع املذهب، ١/١٣٤ األشباه والنظائر البن الوكيل، : انظر)٤(

 األشــباه والنــظائر ؛٢/٦٠٤؛ خمترص من قواعد العالئـي واإلســنوي، ١/٤٣٢للحصني، 
  .٤/٣٣٦؛ مغني املحتاج، ١/٢٢٩للسيوطـي، 

 .٤٩، قاعدة ١/٤١٣ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٥(



 

 

 :واألعراف
وهـذه الـصيغة ذكرهـا أبـو القاسـم . »أليامن إىل النيـةُيرجع يف ا« .١
 .)١()هـ٣٣٤ت(اخلرقي 
. » يف األيامن التي ال يقىض عـىل حالفهـا هـو النيـة..املعترب أوال« .٢

يف معــرض تقريــره ) هــ٥٩٥ت( احلفيــد وهـذه الــصيغة ذكرهـا ابــن رشـد
، وقــد تابعــه عــىل ذلــك الدســوقي )٢(للمــشهور يف مــذهب اإلمــام مالــك

 .)٣()هـ١٢٣٠ت(
وهذه الصيغة ذكرهـا ابـن . »مبنى األيامن عىل املقاصد والنيات« .٣

 .)٤()هـ٦٢٠ت (قدامة
 فإن عدمت ،يرجع يف األيامن إىل نية احلالف إذا احتملها اللفظ« .٤

وهـذه الـصيغة ذكرهـا أبـو النجـا . »النية رجع إىل سبب اليمني وما هيجها
 .)٥()هـ٩٦٨ت(َّاحلجاوي 

~ ~ ~ 
 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
 :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 مجع يمني ويراد هبـا احللـف والقـسم، وممـا جـاء يف تعريفهـا :األيامن
                                 

 .١٣/٥٤٣املغني، : خمترص اخلرقي ورشحه:  انظر)١(
 .٢/١٧٨بداية املجتهد، :  انظر)٢(
 .٢/١٦٠حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، :  انظر)٣(
 ١٣/٤٩٢ني، املغ:  انظر)٤(
 .٧/٤٨٠الروض املربع مع حاشية ابن قاسم، : زاد املستقنع ورشحه:  انظر)٥(



 

 

ٍتوكيد احلكم بذكر معظم عىل وجه خمصوص«: اصطالحا َّ ِِ ُ ُ«)١(. 
 . ما يعرب عنه اللفظ من حقيقة لغوية أو رشعية أو عرفية:األلفاظ

 . ما ينويه احلالف ويقصده من يمينه:األغراض
 : املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

إذا حصل تعارض بني املعنى الذي يدل عليه لفظ احلالف من جهة، 
وغرضه الذي نواه وقصده من اليمني مـن جهـة أخـرى، فـإن الـذي تبنـى 

لفـاظ، ال مـا يمثـل الغـرض الـذي نــواه عليـه اليمـني هـو مـا تعـرب عنــه األ
 .احلالف وقصده من اليمني

~ ~ ~ 
 :اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة

اليمني، وما حتمل عليه، واألحكام املتعلقة بذلك؛ من األمـور التـي 
 وتعــددت فيهــا ، واتــسعت فيهــا دائــرة اخلــالف،حظيــت بــاهتامم الفقهــاء

 صـورة واحـدة، وهـي - يف هـذه القاعـدة–، والذي يعنينا منهـا ...الصور
التقابل بني ما يدل عليه لفظ اليمني، واملقصد الذي يريده احلالف من هذه 

 .اليمني
يربز لنـا قـوالن لـدى ) صيغة القاعدة(إذ بالرجوع إىل املسألة األوىل 

 :علامء القواعد
يه ألفاظ احلالف مقدم عىل نيته وغرضـه  أن ما تدل عل:القول األول

 .من اليمني
                                 

 .٢/٧٩٦ الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي، )١(



 

 

 .)٢( والشافعية)١(وهذا قول عامة احلنفية
 أن نية احلالف وغرضه من اليمني مقـدم عـىل مـا تـدل :القول الثاين

 .عليه ألفاظه
 .)٤(، كام قال به عامة احلنابلة)٣(وهذا املشهور عن املالكية

 : األدلة
 أنه منـسجم :مما يالحظ عىل اخلالف يف هذه القاعدة املتعلقة باأليامن

ً انــسجاما تامــا مــع اخلــالف الــذي حتكيــه قاعــدتان ســابقتان تتعلقــان 
 وهـم احلنفيــة( القـائلون هنــا بتقـديم األلفـاظ عــىل النيـات ؛ إذ)٥(بـالعقود

هــم أنفــسهم القــائلون بتقــديمها يف العقــود، كــام أن القــائلني ) والــشافعية
                                 

ــسوط، : انظــر:  انظــر)١(  ؛٢/٤٤؛ درر احلكــام يف رشح غــرر األحكــام، ٨/١٨٦، ٥/١٢٧املب
؛ ٢١٢، ١٢٠، ٢٢،٧٢؛ األشـباه والنظـائر البـن نجـيم، ص،٣٢٤، ٤/٣٢٣البحر الرائق، 

، فائـدة ١٥٣؛ الفوائد الزينيـة لـه كـذلك، ص٩٧، قاعدة ١٢٢، صالبن نجيمقواعد الفقه 
 .٥/٥٢٨؛ رد املحتار، ٤٩، قاعدة ١/٤١٣؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ١٨٦

؛ كتـاب القواعـد ٢/٤٧٨؛ املجموع املذهب، ١/١٣٤األشباه والنظائر البن الوكيل، :  انظر)٢(
؛ األشــباه والنــظائر ٢/٦٠٤؛ خمترص من قواعد العالئـي واإلســنوي، ١/٤٣٢للحصني، 

 .٤/٣٣٦؛ مغني املحتاج، ١/٢٢٩للسيوطـي، 
 .٢/١٦٠؛ حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ٢/١٧٨بداية املجتهد، :  انظر)٣(
؛ ١٣/٤٩٢، )بـدون مـتن اخلرقـي(؛ املغني ١٣/٥٤٣املغني، : خمترص اخلرقي ورشحه:  انظر)٤(

 .٧/٤٨٠الروض املربع مع حاشية ابن قاسم ، :  املستقنع ورشحهزاد
االعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها، والتي قصدت «:  وهاتان القاعدتان مها)٥(

، » لملفوظ نصا دون املقصودالعـربة ل«:  واحلنابلة؛ والثانية هيوهذه متثل رأي املالكية. »هبا
  .٦٧٩، وص٦٧٩وقد سبق احلديث عنهام ص.  والشافعيةوهذه متثل رأي احلنفية



 

 

قالوا بتقديمها يف )  واحلنابلةوهم املالكية(بتقديم النيات عىل األلفاظ هنا 
ُوجل ما ذكر هناك من أدلـة تقـديم اللفـظ أو النيـة يعـد مـن . ًالعقود أيضا
ً التي تشمل العقود واأليامن؛ مما يعني أهنا تنسحب أيضا عىل األدلة العامة

ى أكثر مطابقة لأليامن، وهي عىل ولكن هناك أدلة أخر. األقوال يف األيامن
 :النحو اآليت
v من األدلة التي تدل عىل تقديم األلفاظ عىل النيات يف األيامن: 
ــة ن أ .١ ــث حقيق ــني، أن خيــالف احلــالف احلن ــه اليم ــد علي ــا عق م

 عـىل مـا لـصار احلنـث، كان التعويل عىل نيتـه ال لفظـهواليمني لفظه، فلو 
 !)١(نوى ال عىل ما حلف

فيلزم من ذلك النية بمجردها ال تنعقد هبا اليمني،  من املسلم أن .٢
 .)٢(ال حينث بمخالفتهاأن 

 بالتـسليم بـأن احلنـث خمالفـة مـا عقـد واعرتض عىل هذين الدليلني
، ولكـن هـذا ال يمنـع  النية بمجردها ال تنعقد هبا اليمـنيعليه اليمني، وأن

، ي حيتملها اللفـظالنية التعىل إن اليمني تنعقد : من تقديم النية؛ ألنا نقول
 .)٣(ليست هذه نية جمردة، بل لفظ منوي به ما حيتملهف

v ومن أدلة تقديم النيات عىل األلفاظ يف األيامن: 
̈   ©  à :}   «  ªقوله  .١  §  ¦   ¥  ¤  £

                                 
 .١٣/٥٤٣غني، امل:  انظر)١(
 .١٣/٥٤٣املغني، :  انظر)٢(
 .١٣/٥٤٤املغني، :  انظر)٣(



 

 

¯®  ¬  {)١(. 
 أنه إذا رجع إىل النية يف أصل اليمني، هل :ووجه الداللة من اآلية«

؟ فألن يرجع إليها يف املراد باليمني من هي يمني منعقدة أو غري منعقدة
 .)٢(»باب أوىل
َإنــام األعــامل بالنيــات، وإنــام لُكــل امــرئ مــا (( : ‘قــول النبــي  .٢ ْ َ َ ٍَ ِ ِّ ُِ َِّ َِّ َِ َّ ِّ ِ ْ َ
َنوى َ(()٣(. 

َوإنـام لكُـل امـرئ مـا نـوى: (فقوله ََ ََّ ْ ٍَ ِ ِّ ِ أن اإلنـسان : يـدخل يف داللتـه) ِ
 .يكون له من يمينه بحسب ما نواه منها

تنـرصف اليمـني إليهـا ممـا حيتملهـا اللفـظ، ويـسوغ يف النية التي  .٣
اللغة التعبري به عنها، فليس هناك ما يمنع من محل اللفظ عليهـا، شـأهنا يف 

  .)٤(اريضذلك شأن املع
كـالم الـشارع حيمـل عـىل مـراده، « القياس عىل كالم الشارع؛ إذ .٤

 .)٥(»إذا ثبت ذلك بالدليل، فكذلك كالم غريه
 :الرتجيح

 :بني يدي الرتجيح نحتاج إىل إبراز أمرين مهمني
                                 

 . من سورة املائدة) ٨٩( من اآلية رقم )١(
 .١٥/١٧٣، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )٢(
 . ٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٣(
 .١٣/٥٤٤املغني، :  انظر)٤(
 .١٣/٥٤٤ املغني، )٥(



 

 

ــر األول ــذه :األم ــه والقواعــد عــن ه ــامء الفق  مــن خــالل كــالم عل
يها يتضح أن جمال إعـامل النيـة يف َّالقاعدة، وما جاء يف األمثلة املخرجة عل

اليمــني فــيام إذا مل توجــد مــؤثرات خارجيــة تــستدعي أن ينظــر إىل اليمــني 
باعتبار آخر؛ كأن يتعلق هبا حق لآلخرين، كام لو كانـت اليمـني يف جملـس 
القضاء، أو تكون اليمني مـن األمـور التـي ال تقبـل فيهـا النيـة، كاأللفـاظ 

 أو يكون احلالف مضطرا لليمني لدفع ظلـم الرصحية يف الطالق والعتاق، 
أو نحـو ذلـك، فهـذه األحـوال هلـا قواعـد ختـصها، أمـا إذا خلـت ... عنه،

ًاليمني من مثل هذه املالبسات، فهذا جيعل اخلطب يـسريا؛ ألن املعنـي هبـا 
 . ذات احلالف فحسب
 يف اجلانــب املقابــل فــإن األيــامن مــن األمــور املعظمــة، :األمــر الثــاين

ُجيب أن ال يلجأ إليها إال عند احلاجـة؛ تعظـيام للمقـسم بـه وهـو اهللا والتي 
 ÏÎ   Í  {: - يف شأن األمر بحفظ اليمـني– àجل جالله، قال 

Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð{)ـــذال –، وقـــال )١ يف شـــأن ذم ابت
وإذا كانــت األيــامن هبــذه املثابــة . )٢(}  °  ±¬  ®  ¯ {: -اليمــني

ُالتام يف التعبري عنها، بحيث يعرب احلالف عام ينوي احللـف ُّفينبغي التحرز  ِّ
 .به بكل دقة

 : يمكن أن يقالوبناء عىل األمرين السابقني

                                 
 . من سورة املائدة) ٨٩(قم  من اآلية ر)١(
 . من سورة القلم) ١٠( اآلية رقم )٢(



 

 

أن احلالف إذا صدرت منه اليمني وتوقـف : - واهللا أعلم -الراجح 
اده من هذه اليمـني؛ فـإن األصـل احلكم الرشعي املتعلق هبا عىل معرفة مر

ٌيف حتديد مراده هو نيته التي حيتملها اللفـظ؛ ألن األلفـاظ تعبـري عـن مـراد 
املتكلم، وهو املعني بتفسري مراده، فـإذا وجـدت الـدالئل الكافيـة يف بيـان 
نيته من يمينه فليس هناك ما يمنع من إمضائها بناء عـىل مـا فهـم مـن هـذه 

ألصيل املبني عىل عدم وجـود مـؤثرات خارجيـة هذا هو احلكم ا. الدالئل
ُتستدعي أن ينظر إىل اليمني باعتبار آخر، فإن وجدت تلك املؤثرات فلكل 
صنف من املؤثرات ما يناسبه من القواعـد، وسـيأيت بيـان طائفـة مـن هـذه 

 .)١(القواعد
ٌّوعىل مجيع التقديرات فإن احلالف معني بتعظيم اليمني باهللا، وعـدم 

ُّفال يلجأ إليها إال عند احلاجـة، وإذا احتـاج إليهـا فينبغـي التحـرز ابتذاهلا، 
ُالتام يف التعبري عنها، بحيث يعرب احلالف عام ينـوي احللـف بـه بكـل دقـة،  ِّ
ومن ثم حيصل التطابق بـني اللفـظ والنيـة، ويـسلم مـن تبعـات التعـارض 

 .بينهام، واهللا أعلم
~ ~ ~ 

 

                                 
اللفـظ عـىل  مقاصـد«: الثالثة والرابعة واخلامسة من هذا املبحث؛ ونصوصها:  وهي القواعد)١(

ًاليمني عىل نية احلالف إن كان مظلوما، وعـىل نيـة «، و»نية الالفظ إال يف اليمني عند القايض
 .»اللفظ يف الطالق والعتاق يقام مقام املعنى« و،»ًاملستحلف إن كان ظاملا



 

 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
ٍ فباعـه بتـسع .واهللا ال أبيعـك بخمـسني: و قال البائع للمشرتيل .١

 ؟)١(وأربعني فهل حينث
أن ال يبيعه :  فلفظه؛ تعارض لفظ احلالف مع غرضههفيلحظ أن •

 ،ٍعدم بيعه بخمسني وما دون اخلمسني مـن بـاب أوىل: بخمسني، وغرضه
ا ال فلـو باعـه بتـسع وأربعـني فـإن هـذ. وإنام هيدف إىل بيعه بأكثر من ذلك

 وإنــام خيــالف الغــرض، وحيــث إن العــربة بــاللفظ ولــيس ،خيــالف اللفــظ
 . فاحلكم أنه ال حينث- كام نصت عليه القاعدة -بالغرض 
وهـو القـول الـذي تـم (ولكن بناء عىل القول الثـاين يف القاعـدة  •

فإنــه حينــث؛ ألن غرضــه مــن ): ترجيحــه، القائــل بتقــديم الغــرض والنيــة
 اخلمسني، ويف البيع بأقل من اخلمسني خمالفة هلذا اليمني أن يبيع بأكثر من

 . الغرض، فتحقق احلنث يف اليمني
واهللا ال أنـام الليلـة إال عـىل فـراش لـني، فخـرج ونـام يف :  قاللو .٢

 ؟)٢( وقال قصدت بالفراش األرض؛ فهل حينثالصحراء عىل الرمل،
 القائل بتقديم اللفظ عىل(بناء عىل القول الوارد يف نص القاعدة  •
يف عـرف النـاس ال يـستخدم ) الفـراش اللـني(حينث؛ ألن لفظ ): الغرض

للداللة عىل األرض، وإنام يراد به الفراش املعروف املصنوع من اإلسـفنج 

                                 
،  ترتيـب الـآليل يف سـلك ٧/٤٨١الـروض املربـع وحاشـية ابـن قاسـم، :  انظر يف هذا املثـال)١(

 .٤٩، قاعدة ١/٤١٣األمايل، 
 .١٥/١٧٣؛ الرشح املمتع، ٧/٤٨٠الروض املربع وحاشية ابن قاسم عليه، :  انظر)٢(



 

 

 .أو نحوه
ال حينث؛ ألن املعتـد بـه : وبناء عىل القول بتقديم الغرض والنية •

أن اللفـظ يف األيامن هو النية، واللفـظ حيتمـل هـذا املعنـى؛ وممـا يـدل عـىل 
z  y  x    }  {:  ســـمى األرض فراشـــا فقـــالàحيتملـــه أن اهللا 

ٌالرمل لنيمن املعلوم أن ، و)١(}| ِّ. 
ٍألوقفن سياريت عىل وتد، فأوقفها عىل جبل، واهللا : لو قال .٣ َ َ  :وقالَّ

 ؟)٢(؛ فهل حينثأردت بالوتد اجلبل
حينـث؛ ألن : بناء عىل القول بتقديم اللفـظ عـىل الغـرض والنيـة •

يف عرف الناس ال يستخدم للداللة عىل اجلبال، وإنام يراد بـه ) الوتد(لفظ 
 .الوتد املعروف املصنوع من احلديد

ال حينث؛ ألن املعتـد بـه : وبناء عىل القول بتقديم الغرض والنية •
يف األيامن هو النية، واللفـظ حيتمـل هـذا املعنـى؛ وممـا يـدل عـىل أن اللفـظ 

 .)٣(}  9  : {: ًتادا؛ فقال سمى اجلبال أوàحيتمله أن اهللا 
لو حلف أال ينام إال حتت سقف، ثم خرج إىل الرب ووضع فراشه  .٤

  ؟)٤(وقال قصدت بالسقف السامء؛ فهل حينثونام وليس فوقه إال السامء، 
ــة • ــديم اللفــظ عــىل الني ــول بتق ــاء عــىل الق ــظ : بن ــث؛ ألن لف حين

                                 
 . ة البقرةمن سور) ٢٢( من اآلية رقم )١(
 .١٥/١٧٣الرشح املمتع، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(
 . من سورة النبأ) ٧( اآلية رقم )٣(
 .١٥/١٧٣؛ الرشح املمتع، ٧/٤٨٠الروض املربع وحاشية ابن قاسم عليه، :  انظر)٤(



 

 

ام يـراد بـه يف عرف الناس ال يستخدم للداللـة عـىل الـسامء، وإنـ) السقف(
 .السقف املعروف املوجود يف املباين السكنية

ال حينث؛ ألن املعتد بـه يف األيـامن : وبناء عىل القول بتقديم النية •
هو النية، واللفظ حيتمل هذا املعنى؛ ومما يدل عىل أن اللفـظ حيتملـه أن اهللا 

àســمى الــسامء ســقفا فقــال ً :}   ®  ¬  «ª  ©  ¨  § 
°  ¯{)١(. 

ًقــضني الــدين الــذي يف ذمتــه لزيــد غــدا، فقــضاه يف َ ليلــو حلــف .٥ َّ
 ؟)٢(احلال؛ فام احلكم 

حينـث؛ ألنـه حـدد بلفظـه وقـت : بناء عىل القول بتقـديم اللفـظ •
 .القضاء، ومل يلتزم هبذا اللفظ

ال حينـث؛ ألن غرضـه : وبناء عىل القول بتقـديم النيـة والغـرض •
 .   ا القصدوقصده أن ال يؤخر القضاء ملا بعد الغد، وقد حتقق هذ

   
~ ~ ~ 



                                 
 . من سورة األنبياء) ٣٢( اآلية رقم )١(
 .٧/٤٨١الروض املربع وحاشية ابن قاسم عليه، :  انظر يف هذا املثال)٢(



 

 




 
 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

 واحلنابلـة، بيـنام صيغة هذه القاعدة متثل الرأي السائد عنـد املالكيـة
للحنفية والشافعية رأي خمـالف، وهـذا مـا سيتـضح مـن خـالل ذكـر أهـم 

 :الصيغ املتداولة لدى علامء القواعد
وهو جواز التخصيص (فمن الصيغ املتفقة مع القاعدة يف احلكم  •

 ):والتعميم بالنية
 وتعمـيم ،صيص العمومات وخت،النية تكفي يف تقييد املطلقات« .١

 ورصف اللفظ عـن ، وتعيني أحد مسميات األلفاظ املشرتكات،املطلقات
، كـام أن )١()هــ٦٨٤ت (وهذه الصيغة ذكرها القـرايف. »احلقائق إىل املجازات

خليــل صــاحب املختــرص : ؛ مــنهمحكمهــا مقــرر عنــد كثــري مــن املالكيــة
 . )٤()هـ١٢٠٣ت( ، والدسوقي)٣()هـ١٢٠١ت(، والدردير )٢()هـ٧٦٧ت(

، وهـل )٥(النية تعمم اخلاص، وختصص العام بغري خالف فيهام« .٢
 ه الصيغة ذكرها ابن رجبوهذ. »تقيد املطلق أو تكون استثناء من النص؟

                                 
 .٣/٦٤أنوار الربوق يف أنواء الفروق، :  انظر)١(
 .١٤٠ ــ ٢/١٣٦الرشح الكبري، : خمترص خليل املطبوع ضمن رشحه:  انظر)٢(
 .٢/١٣٧الرشح الكبري عىل خمترص خليل، :  انظر)٣(
 .٢/١٣٧الرشح الكبري، حاشية الدسوقي عىل :  انظر)٤(
 .؛ إذ جل الكتاب معقود لبيان اخلالف بني علامء احلنابلة، واهللا أعلم أي عند احلنابلة)٥(



 

 

ابـن : ؛ مـنهم، كام أن حكمها مقـرر عنـد كثـري مـن احلنابلـة)١()هـ٧٩٥ت(
، والبهـويت )٣()هــ٩٦٨ت(َّ، وأبـو النجـا احلجـاوي )٢()هــ٦٢٠ت (قدامة

 .)٤()هـ١٠٥١ت(
 :ومن الصيغ التي خالفت القاعدة يف احلكم •
وهذه . » وال تعمم اخلاص،النية يف اليمني ختصص اللفظ العام« .١

، كـام ) ٦()هــ٩١١ت(، والـسيوطي )٥()هـ٦٧٦ت (رها النوويالصيغة ذك
، وابــن )٧()هـــ٧٦١ت(العالئــي : ؛ مــنهمأورد معناهــا كثــري مــن الــشافعية

 .)٩()هـ٨٢٩ت( واحلصني )٨()هـ٧٧١ت (السبكي
 وعنـــد ،)١٠( قـــضاء ال ديانـــة مقبـــول بالنيـــة العـــام ختـــصيص« .٢

. »اآلن أره فلـم بالنيـة اخلاص تعميم أما. أيضا قضاء صحي: )١١(افَّاخلص
                                 

 .١٢٥، قاعدة ٢/٥٧٩تقرير القواعد وحترير الفوائد، :  انظر)١(
 .١٣/٥٤٣املغني، :  انظر)٢(
 .١٤/٤١٧كشاف القناع، :  املطبوع ضمن رشحهاإلقناع:  انظر)٣(
 .١٤/٤١٧كشاف القناع، :  انظر)٤(
 .٨/٧٠روضة الطالبني، :  انظر)٥(
 .١/١٣٩األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)٦(
 .١/٢٩٥املجموع املذهب، :  انظر)٧(
 .١/٦٩، األشباه والنظائر البن السبكي:  انظر)٨(
 .١/٢٥٨كتاب القواعد، :  انظر)٩(
فاحلكم مرتبط باألثر األخروي املرتتب عـىل . أي بحسب ما يكون بني اإلنسان وربه:  ديانة)١٠(

 . بحسب األثر الدنيوي الذي يستدعي وجود أدلة ظاهرة: قضاء. الترصف
 .١٨٨، صمعجم لغة الفقهاء: انظر

 = مـن علـامء احلنفيـة. اف الـشيباينَّ اخلـص بن مهري، أبو بكر ــوقيل عمرو ــ  أمحد بن عمر: هو)١١(



 

 

وقــد تعقبــه احلمــوي . )١()هـــ٩٧٠ت (وهــذه الــصيغة ذكرهــا ابــن نجــيم
ال شك يف عـدم قبولـه قـضاء وديانـة، إذا : قيل«: ، فمام قال)هـ١٠٩٨ت(

ـــدل عـــىل منعـــه  ـــشرتك ي ـــه، ومنعـــه عمـــوم امل انعـــدم احـــتامل اللفـــظ ل
 .)٢(»...باألوىل

~ ~ ~ 
 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال
 .ما يعقد عليه القلب أثناء التلفظ باليمني:  يراد هبا:نيةال

ِّختصص  .)٣( تقرصه عىل بعض أفراده:ُ
ِّتعمم ً توسع مدلوله، بحيث يشمل أفرادا مل يوضع اللفـظ ل:ُ َُ ِّ داللـة لُ

 .ًعليها، ولكنه يمكن أن يتناوهلا جتوزا
                                 

احليـل، الـرشوط الكبـري، والـرشوط الـصغري، : من كتبه. الذين هلم عناية باحلديث والرواية =
 .قايضأدب ال

دخلـت بغـداد، وإذا عـىل : أنـه قـال  مـشايخ بلـخما جاء عن أحـد: ومن روائع ما يروى عنه
فتي يف مـسألة ُإن القايض أمحد بن عمرو اخلصاف، است: اجلرس رجل ينادي ثالثة أيام، يقول

مات . كذا، فأجاب بكذا وكذا، وهو خطأ، واجلواب كذا وكذا، رحم اهللا من بلغها صاحبها
 .هـ٢٦١ببغداد سنة 

، ١٨؛ تــاج الــرتاجم، ص١٦٠ ، رقــم١/٢٣٠، َّاجلــواهر املــضية يف طبقــات احلنفيــة: انظــر
 .٢٧٢، رقم١/٤١٨؛ الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، ١٦رقم

، ١/٨٩ائر، ؛ غمـز عيـون البـص٣٧: ؛ وانظر منه٧١األشباه والنظائر البن نجيم، ص :  انظر)١(
١٨٥، ١٨٤ . 

 .١/١٨٥ غمز عيون البصائر، )٢(
 .٢١٦، صمذكرة يف أصول الفقه للشيخ حممد األمني الشنقيطي:  انظر)٣(



 

 

 : املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
ً فظا عاما، ولكنه قصد هبذا اللفظ إذا حلف املكلف وتضمن حلفه ل

. َّفإن املعتد به هـو نيتـه ومقـصوده ال كالمـه وملفوظـه: العام بعض أفراده
ً وكذلك العكس؛ فيام لو تضمن يمينه لفظا خاصا، ولكنه قـصد بـه معنـى 

ًعاما، يمكن أن يتناوله اللفظ جتوزا َّفإن املعتد بـه هـو املعنـى العـام الـذي :  
 . قصده ونواه

~ ~ ~ 
 :اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة

من خالل مـا جـاء يف صـيغة القاعـدة يتـضح أن للعلـامء يف القاعـدة 
 :ثالثة أقوال

.  النية يف اليمني تعمم اللفظ اخلاص، وختصص العـام:القول األول
 .)٢( واحلنابلة)١(وهذا قول عامة املالكية
ــاين ــول الث ــام :الق ــظ الع ــني ختــصص اللف ــة يف اليم ــم ،الني  وال تعم

 .)٤( من احلنفيةافَّاخلص، و)٣(وهذا قول عامة الشافعية. اخلاص
                                 

ــروق، :  انظــر)١( ــواء الف ــربوق يف أن ــوار ال ــري وحاشــية ٣/٦٤أن ــل والــرشح الكب ؛ خمتــرص خلي
 .١٤٠ ــ ٢/١٣٦الدسوقي، 

؛ اإلقنـاع ١٢٥، قاعـدة ٢/٥٧٩؛ تقريـر القواعـد وحتريـر الفوائـد، ١٣/٥٤٣املغنـي، :  انظر)٢(
 .١٤/٤١٧كشاف القناع، : ورشحه

، ؛ األشباه والنظائر البن السبكي١/٢٩٥؛ املجموع املذهب، ٨/٧٠روضة الطالبني، :  انظر)٣(
 .١/١٣٩؛ األشباه والنظائر للسيوطي، ١/٢٥٨اب القواعد للحصني، ؛ كت١/٦٩

 . ٧١، ٣٧األشباه والنظائر البن نجيم، ص:  انظر)٤(



 

 

يف األحكام املتعلقـة   إالةبالني العام ختصيص ال جيوز :القول الثالث
 .)١(وهذا القول املشهور عن احلنفية. باملؤاخذة يف اآلخرة، أما يف الدنيا فال

 يلحظ )٢(وباملقارنة بني األقوال يف هذه القاعدة ويف القاعدة السابقة
 واحلنابلة مطرد يف تقديم النية عىل اللفظ، سواء أكان ذلك أن قول املالكية

يف املبدأ الذي حتمل عليه األيامن من األساس، أم يف التعميم والتخصيص 
 . عىل وجه اخلصوص
ن هـو األلفــاظ،  فقـد رأوا هنــاك أن األسـاس يف األيـامأمـا الـشافعية

وبقوا عىل هذا األساس يف منع تعميم األيـامن بالنيـة، ولكـنهم خـالفوه يف 
 .التخصيص، وقالوا بجواز ختصيص األيامن بالنية

 فقــد اطــرد قــوهلم إىل حــد كبــري، فجعلــوا األلفــاظ هــي أمــا احلنفيــة
 مـن ختـصيص -) هـ٢٦١ت(َّعدا اخلصاف -ا األساس يف األيامن، ومنعو
 . العام بالنية يف أحكام الدنيا

وجــل مــا ورد مــن األدلــة واملناقــشة يف القاعــدة الــسابقة يمكــن أن 
ينسحب هنـا، والـذي تـم ترجيحـه هنـاك هـو تقـديم النيـة عـىل اللفـظ يف 

ومن . األيامن، فيدخل فيها جواز ختصيص العام بالنية وتعميم اخلاص هبا
النيـة التــي  : (األدلـة التــي ذكـرت هنــاك وتناسـب حمــل النـزاع هنــاأنـسب 

تنرصف اليمني إليها مما حيتملها اللفظ، ويسوغ يف اللغـة التعبـري بـه عنهـا، 

                                 
 .٧١، ٣٧األشباه والنظائر البن نجيم، ص:  انظر)١(
 . ٦٧٩ وذلك ص)٢(



 

 

، )فليس هناك ما يمنع من محل اللفظ عليها، شأهنا يف ذلك شأن املعاريض
ياغة ًولكي يكون هذا الدليل مطابقا ملحل النـزاع هنـا حيتـاج إىل إعـادة صـ

يـسوغ «: ، حيث قـال)هـ٦٢٠ت (وتدعيم، وهذا ما أسعفنا فيه ابن قدامة
ثم أثبـت ذلـك بجملـة مـن . )١(» التعبري باخلاص عن العاميف كالم العرب

 : النصوص؛ وهي
 .)٢(}¶   ¸  à:}   ¹ قوله .١
  .)٣(}à :}   7  6  5  4  3وقوله  .٢
ـــــــــــــــول  .٣ à :}    \  [  Z  Y  X  W   Vوق

]{)٤(. 
ــال ــصوص؛ فق ــذه الن ــة مــن ه ــة وجــه الدالل ــن قدام ــني اب ــد ب َوق ُ :

النقــرة التــي يف : والنقــري .والفتيــل مــا يف شــقها .لفافــة النــواة: والقطمــري«
 .)٥(»ء ذلك بعينه، بل نفي كل يشْدِرُومل ي. ظهرها
قــول :  يف التعبــري باخلــاص عــن العــامومــن أمثلــة كــالم العــرب .٤
 :)٦()هـ٤٠ت( النجايش بن عمرو قيس

                                 
 .١٣/٥٤٤ املغني، )١(
 .ساءمن سورة الن) ٤٩( من اآلية رقم )٢(
 . من سورة النساء) ٥٣( من اآلية رقم )٣(
 . من سورة فاطر) ١٣( من اآلية رقم )٤(
 .١٤/٤١٨كشاف القناع، : ؛ وانظر١٣/٥٤٤ املغني، )٥(
 =  .بالنجايش املعروف احلارثي، أبو احلارث مالك بن عمرو بن قيس : هو)٦(



 

 

 درون بذمـةــــــــــ ال يغٌةــــــــبيلُق
 

 )١ (ال يظلمون الناس حبة خردلو
  
~ ~ ~ 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
v  ختصيص اللفظ العام بالنيةمن أمثلة: 
لو عرض سيارته للبيع أمام زمالئـه، فحـصلت بيـنهم خـصومة  .١

واهللا ال أبيـع هـذه الـسيارة ألحـد، : ٍبسبب ذلك، فحلف بلفـظ عـام وقـال
، فباعهـا ملـن ال يعرفـه؛ فهـل حينـث يف )ًوكان قد قصد أحدا من أصدقائه(

 يمينه؟ 
ال حينـث؛ ألن : ناء عىل القول الـراجح الـذي متثلـه صـيغة القاعـدةب

ً وإن كانـت لفظـا عامـا؛ ألهنـا نكـرة يف سـياق النفـي، بيـد أن ) أحـد(لفظة 
 .ًأحدا من أصدقائه، فتكون هذه النية خمصصة للفظ العام: احلالف نوى

ًلو قدم إليه أحدهم حلام؛ فقـال .٢ وكـان قـصد (ًواهللا ال آكـل حلـام : َّ
 ؟)٢(، فأكل غري اللحم الذي نواه؛ فهل حينث)َّ معيناحلام

ال حينـث؛ ألن : بناء عىل القول الـراجح الـذي متثلـه صـيغة القاعـدة
                                 

، تويف انتقل إىل احلجاز، واستقر يف الكوفة،  أصله من نجران.شاعر هجاء خمرضم له صحبة =
 . هـ٤٠نحو سنة 

ــشعراء: انظــر ــشعر وال ــة، ال ــن قتيب ــاريخ دمــشق،١/٣٢٩ الب ــم٥٢/٣٢٠؛ ت ؛ ٥٨٧٨ ، رق
 .٥/٢٠٧؛ األعالم، ٨٨٥٥، رقم٣/٥٥١اإلصابة، 

 .٣/١٧؛ العقد الفريد،١/٣٣١ البن قتيبة، الشعر والشعراء:  انظر)١(
 .١٣/٥٤٣املغني، :  هذا املثال انظر يف)٢(



 

 

 .هذه النية خمصصة للفظ العام
ــه أحــدهم  .٣ ــأرص علي ــة فيهــا مقاعــد حمــدودة، ف لــو كــان يف حافل

وقـصد يف هـذا املكـان، أو يف (واهللا ال أجلـس : باجللوس يف مقعـده؛ فقـال
 ، فجلس يف مكان وزمان آخرين؛ فهل حينث؟)ه الساعةهذ

ال حينـث؛ ألن : بناء عىل القول الـراجح الـذي متثلـه صـيغة القاعـدة
 .هذه النية خمصصة للفظ العام

v ومن أمثلة تعميم اخلاص بالنية:  
لو كان الزوج من عادته االنتفاع بامل زوجتـه برضـاها، فحـدث  .١

ّبينهام خالف بسبب منتها عليه فحلف  واهللا ال أرشب من مائك، : وقال هلاِ
ً، ثم اشرتت طعامـا بامهلـا فأكـل )وكان قصده أن ال ينتفع بأي يشء متلكه(

 منه؛ فهل حينث؟ 
حينث؛ ألن لفظـه : بناء عىل القول الراجح الذي متثله صيغة القاعدة

ّوإن كان خاصا باملاء بيد أنه قصد به االنتفاع بام متلكه عموما، والنية تعمم  ً  
 .خلاصا

ًلو أعطى شخصا مبلغـا مـن املـال، فـرآه اآلخـذ قلـيال، فغـضب  .٢
وكـان قـصده أن ال يعطيـه أي (واهللا ال أعطيك رياال واحدا : املعطي وقال

 ، فأعطاه مائة ريال؛ فهل حينث؟)مبلغ
حينـث؛ ألنـه عـىل : بناء عىل القول الراجح الذي متثله صيغة القاعدة

َقـصده مـن ذكـر الريـال التعمـيم؛ الرغم من أن لفظه خاص بالريال، فـإن 
ّ وحيـث إن النيــة تعمـم اخلــاص فإنـه قــد خـالف يمينــه ،ليـشمل أي مبلــغ



 

 

 .فيحنث
، )يريد هجران أهـل هـذا البيـت(لو حلف ال يدخل هذا البيت  .٣

 ًفدخل عليهم بيتا آخر؛ فهل حينث؟
حينـث؛ ألنـه عـىل : بناء عىل القول الراجح الذي متثله صيغة القاعدة

فظـه خـاص بالبيـت املـشار إليـه، فـإن قـصده منـه التعمـيم الرغم من أن ل
 .ّليشمل الدخول عىل أهل البيت يف أي مكان؛ والنية تعمم اخلاص

 
~ ~ ~ 



 

 





 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

، وممــا جــاء يف صــيغتها هــذه القاعــدة اشــتهرت يف كتــب الــشافعية
 :عندهم
وهــو ) واحــد(مقاصــد اللفــظ عــىل نيــة الالفــظ إال يف موضــع « .١

وهذه الصيغة . »ن احلالفاليمني باهللا عند القايض فإهنا عىل نية القايض دو
 .)٢() هـ٩١١ت( والسيوطي )١()هـ٧٩٤ت (ذكرها الزركيش

 :، ونصها)٣()هـ١٠٣٥ت( األهدل كرها أبو بكرذالتي الصيغة  .٢
 ونيـــــة الالفـــــظ يف احلكـــــم عـــــىل

 
ــد أصــال ــام ق ــظ ك   مقاصــد اللف

 واســتثني اليمــني عنــد مــن حكــم 
 

 ه ال ذي القـــسمفهـــو عـــىل نيتـــ
  
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 املعـاين املقـصودة مـن اللفـظ، بحيـث حيمـل اللفـظ :مقاصد اللفـظ
                                 

 .٣/٣١٢املنثور، :  انظر)١(
 .١/١٣٩األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)٢(
؛ واملواهـب الـسنية ٧١األقامر املضية، ص: الفرائد البهية يف القواعد الفقهية ورشحيها:  انظر)٣(

 . ١٨٨ ــ ١/١٨٦الفوائد اجلنية، : وحاشيتها



 

 

 .عليها
 . أي بحسب ما نواه املتكلم:عىل نية الالفظ

 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
ونه، ثـم حـصل تعـارض يف إذا تكلم اإلنـسان يف أي شـأن مـن شـؤ

َّاملعنى الذي حيمل عليه كالمه؛ بني أن يفـرس بحـسب نيتـه أو بحـسب نيـة  ُ
فإن املرجع يف ذلك هو نية املتكلم ال : ًاملخاطب، واللفظ حيتمل النيتني معا

نية املخاطب، إال يف حالة واحدة وهي إذا كان يرتتب عىل مـا سـيتلفظ بـه 
بأن يطلب منه القايض ومن يف حكمـه إثبات حق لآلخرين أو نفيه عنهم؛ 

أن املعنـى : أي. اليمني، فيكون املرجع حينئذ هو نية القايض ال نية املتكلم
الذي ترصف إليه اليمـني حينئـذ هـو املعنـى الـذي طلـب القـايض تأكيـده 

 .باليمني، ال املعنى الذي يكتمه احلالف، وينوى رصف اللفظ إليه
~ ~ ~ 

 : للقاعدةاالستدالل: املسألة الثالثة
َ هــذه القاعــدة تتــضمن حكــام عامــا، وآخــر اســتثنائيا، ولكنــه يمثــل   ً

 :احلكم الرئيس للقاعدة
أمــا احلكــم العــام فهــو كــون األصــل يف األلفــاظ أن حتمــل عــىل نيــة 

 :املتكلم؛ ومما يمكن أن يستدل به عىل ذلك
 أنـه يــدخل يف القاعــدة دخــوال أوليــا محــل املعــاريض عــىل مــراد  .١

 املخاطب، ولو كان الواجب فيها محلها عىل مـراد املخاطـب؛ ملـا املتكلم ال
 :واألدلة التي تدل عىل جوازها كثرية؛ منها. كان يف جوازها فائدة



 

 

ٍعـن أنـس بـن مالـكما جـاء   .أ  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ ôقـال ،َ ٌكـان ابـن ((: َ ْ َ َيب طلحـة ألَ ْ ََ ِ
َّيشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلام ُّ ََ َ ُ َ َ ْ َ َِ َِّ َ ُ َ ََ َ َ ِ َ و طلحـة قـالْ َ رجـع أب َ َ ْ ََ ُـ َ ََ َمـا : َ

ٍفعل ابني؟ قالت أم سليم َ َ َ َ َْ ْ َُ ُّ ُ ْ َهو أسكن مما كان: ِ َ َّ ِ ُ َ َُ ْ َّ، فقربت إليه العشاء فتعشى، َ ََ َ ْ ََ َ ْ َ َ ََ َِّ ِ ْ
ْثم أصاب منها، فلام فرغ قالت َ َ َ َ َ َ َُ َّ ََّ َ َْ ِ و طلحـة أتـى : َ َواروا الصبي، فلام أصبح أب َ َ ََ ْ َ َ ََ ُـ َ َ ْ َّ ََّ َّ ُِ

ُرس َ فأخربه، فقال‘َول اهللاِ َ َ َ َُ َ َ ْ َأعرستم الليلة؟ قال: َ َ َ َ َّْ ُ ْ َُ ْ َنعم، قال: َ َ ْ َ م بـارك : َ ْالله ِ َ َُّـ
َهلام ُ ُ فولدت غ.َ ْ َ َ  .)١())ًماالََ

َهو أسَكن مما كـان(: ~فقول أم سليم  َ َّ ُِ ُ َْ ، ظـاهره أن الطفـل بخـري، )َ
َّفيام بعد أهنا عرضت بذلك وكان قصدها أنه تويف، وقد أقرها النبـي وتبني 
) هـ٢٥٦ت ( هلذا ترجم البخاري؛ عىل ذلك، فدل عىل جواز التعريض‘

ٌباب«: هلذا احلديث بقوله ِاملعاريض مندوحة عن الَكذب: َ ِ ِ َ ٌُ ََ َُ ْ َ ِ«)٢( . 
ٍعن أنس بن مالكما جاء و  .ب  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ ô :ُأن رج َ َّ َّ أتى النبي الَ ِ َّ َ َ، فقال‘َ َ َ :

ُّيا رسول اهللاَِّ، امحلني، قال النبي  ُ َِ َّ َ َ ْ َِ ِ ْ ٍإنا حاملوك عىل ولد ناقة(( :‘َ ِ َِ َ َ َُ ََّ َ ََ َ قال.ِ َوما : َ َ
ُّأصنع بولد الناقة؟ فقال النبي  ِ َِّ َّ ََ َ َ َ َِ ِ َ ُ ْ ُوهل تلد ا :‘َ َِ ْ َ ِل إِبإلَ ُ النوقالَ ُّ(()٣(. 

                                 
ِدابآلا  كتاب أخرجه مسلم بلفظه،)١( ُ بـاب،َ ِاسـتحباب َ َ ْ ِ ِحتنيـك ْ ِ ْ ِاملولـود َ ُ َعنْـد َْْ ِدتـهالو ِ ِ ِومحلـه َ ِ ْ َ َإىل َ ِ 

ٍصالح ِ ُحينِّكه َ ُ َ ً خمترصا ومعلقا، ؛ كام ذكره البخاري٢١٤٤ ، ح٣/١٦٨٩ ،...ُ ُكتـابً َ ِاألدب ِ َ َ ،
ٌباب ُاملعاريض: َ ِ َ ٌمنْدوحة َ َ ُ ِعن َ ِالكذب َ ِ َ ،٥/٢٢٩٣. 

 .٥/٢٢٩٣،  صحيح البخاري)٢(
َكتـــاب بلفظـــه،  أخرجـــه أبـــو داود)٣( ِدبألا ِ ُبـــاب، َ َجـــاء َمـــا َ ِاملـــزاح ِيف َ َ ِ ؛ ٤٩٩٨ح، ٥/٢٧٠، ْ

ُأبوابوالرتمذي بنحوه، َ ْ ِّالرب َ ِوالصلة ِ َ ِّ ْعن َ ِرسول َ ُ ُبـاب، ‘ اهللاَِّ َ َجـاء َمـا َ ِاملـزاح ِيف َ َ ِ ،٣/٥٢٩ ،
َاالســتئذان كتــاب؛ والبغــوي يف رشح الــسنة بنحوه،١٩٩١ح ْ ِ ، ١٣/١٨١، املـــزاح َبــاب، ْ
 = .٣٦٠٥ح



 

 

ٍإنا حاملوك عىل ولـد ناقـة: (‘فقول النبي  ِ َِ َ َُ ََّ ََ َ َ ، ظـاهره أنـه سـيحمله )ِ
عىل الصغري من ولد الناقة، وهذا ما فهمه الرجل، لكـن تبـني أن الرسـول 

وهو الكبـري مـن ولـد الناقـة؛ ألن :  يريد بذلك معنى آخر حيتمله اللفظ‘
ٌالكبري أيضا ولد للناقة   .، فصار هذا التعريض بقصد املزحً

ــاء   .ج  ــا ج ــشةوم ــن عائ َع َ ِ َ ــي اهللاَِّ ~ َْ َّ، أن نب ِ َ َّ ــن  ‘َ وز م ــه عج َأتت ــ ُ ُِ ٌ َ ْ َ َ
ْنصار، فقالتَاأل َ َ َ ِ َ دخلني اجلنـة، فقـال نبـي اهللاَِّ: ْ ُّيا رسول اهللاَِّ، ادع اهللاََّ أن ي َ ُ َِ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََّ ِ ِ ُـ ُ ْ ََ :
َإن اجلنــة (( ْ ََّّ َ والِ ــ يــدخلها عج ُ َ ََ ُ ُ ــذهب نبــي اهللاَِّ .ٌزْ ُّ ف ِ َ َ َ َ م رجــع إىل  ‘َ َفــصىل، ث َِّ َ َ ََ َّ ــ ُ َ

ُعائشة، فقالت عائشة َ َ َ ََ َِ َِ ْ ُّلقد لقيت من كلمتك مشقة وشـدة، فقـال نبـي اهللاَِّ : َ َ َِ َ ً َّ َْ َ َ ً َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ََ ِ ُ
ْإن ذلك كذلك، إن اهللاََّ إذا أدخلهن اجلنة حوهلن أب :‘ َّ َّ َ َّ ُ َْ َُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ََّّ َ َ ِ ِ َِ َِ  .)١())ًَكاراَِ

َإن اجلنة (( :‘فقول النبي  ْ ََّّ َ ٌ يدخلها عجوزالِ َُ َ َُ ُ ، ظاهره أن املـرأة إذا ))ْ
ًكانت عجوزا يف الدنيا فإهنا لن تدخل اجلنة، وهذا ما فهمته املـرأة، ولكـن 

                                 
ٌهذا حديث صحيح غريب«: وقد قال الرتمذي عقب احلديث = ٌ َ َِ َ ِ ٌِ َ َ«. 

 .٤٨٨٦، ح٣/١٣٦٩ يف حتقيقه ملشكاة املصابيح، كام صححه األلباين
ُبـاب يف البعث والنـشور بمعنـاه،  أخرجه البيهقي)١( َجـاء َمـا َ ِصـفة ِيف َ َ ِحـور ِ ِعـني،ْال ُ ْ ِوالولـدان، َ َ ْ ِْ َ 

ِوالغلامن َِ ْ ْ ؛ وأبـو نعـيم ٥٥٤٥؛ ح٥/٣٥٧؛ والطرباين يف األوسط بلفظه، ٣٧٩، ح١٩٩، صَ
ُذكر بلفظه، اجلنة صفةاألصفهاين يف  ْ ِنساء ِ َ ِأهل ِ ْ ِاجلنَّة َ َ َّوأهنن ْ َُ َّ َيعـدن َ ْ ُ ًأبكـارا، َ َ ْ ِلقولـه َ ِ ِْ َّعـز َ َّوجـل َ َ َ 

}v   u  t     s  r   q  {] ٢/٢٢٣، ] مــن ســورة الواقعــة٣٦ و٣٥تــان اآلي ،
 .٣٩١ح

ِرواه الطـرباين يف «:  ــ١٠/٤١٩وقد تكلم اهليثمي عن أحد أسانيده فقال يف جممع الزوائد ــ  ُّ ِ َ َ ََّ ُ َ
ِوسط، وفيه مسعدة بن اليسع، وهو ضعيٌفألا ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َْ ُ َ«. 

 ـــ ٢٩٨٧، ح٦/١٢٢٤ احلديث عنـه يف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة ـــ كام أطال األلباين
 . »وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده«: وقال يف هناية التخريج



 

 

 كان يف نيته معنى آخـر حيتملـه اللفـظ، وهـو أنـه يريـد ‘تبني أن الرسول 
أهنــا ال تبقــى عــىل صــفة العجــوز عنــد دخــول اجلنــة، فــصار هــذا : بــذلك

 .التعريض بقصد املزح
َني بكالمه، فالشأن أن يفرس وفـق مـا يريـد أن أن املتكلم هو املع .٢ َّ ُ

َيعرب عنه، ال وفق ما يريده اآلخرون ِّ ُ . 
أما احلكم املستثنى فهو كـون يمـني املـتكلم حتمـل عـىل نيـة القـايض 

 :ومن يف حكمه؛ فمام يدل عليه
َيمينك عىل ما (( :‘قول النبي  .١ َ ََ ُ ِ َيصدقك عليه صاحبكَ َُ َ ْ َ ُِ ِ َ َُ ِّ(()١(. 

ُفقد دل احلديث عىل أن اإلنسان إذا اسـتحلف عـىل يشء فيجـب أن 
 ويدخل يف ذلك دخوال أوليـا . ِينوي يف يمينه ما ينويه ويقصده املستحلف

 .ذا كان طالب اليمني هو القايض ومن يف حكمهإ
ّلو كانت اليمني حتمل عىل نية املتكلم عىل الرغم من تعلـق حـق  .٢

ــة  ــني عديم ــضاء؛ ألصــبحت اليم ــس الق ــيام يف جمل ــرين هبــا، والس اآلخ
َاجلدوى، وترتب عىل ذلك ضياع احلقوق املبنية عليها َّ. 

~ ~ ~ 
 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 ذات شقني، الثاين منهام مـستثنى -كام جاء يف بيان معناها-القاعدة 

 : من األول
                                 

ُ كتـاب أخرجه مسلم بلفظـه،)١( َ ِيـامنألا ِ َ ُ بـاب،ْ ِيمـني َ ِ ِاحلـالف َ ِ َ َعـىل ْ ِنيـة َ ِاملـستحلف َِّ ِ ْ َ ْ ُْ ،٣/١٢٧٤ ،
 .tريرة  أيب همن حديث. ١٦٥٣ح



 

 

 .كون األصل يف األلفاظ أن حتمل عىل نية املتكلم :فاألول
 أن الكالم الذي يتكلم به اإلنـسان إذا كـان يمينـا يف جملـس :والثاين

فإن املعنى الذي ترصف إليه اليمني هو املعنى الذي ؛ القضاء وما يف حكمه
قـايض تأكيــده بـاليمني، ال املعنــى الـذي يكتمــه احلـالف، وينــوى طلـب ال

 . رصف اللفظ إليه
v إذا علم هذا فمن أمثلة الشق األول : 
هـل معـك أحـد؟ : لو طرق الباب عىل بيت أحد معارفـه، فقـال .١
ًواهللا معي أحد، ويقصد بذلك ابنه، والسائل يقصد شخـصا غريبـا؛ : فقال ً

 ًفهل يعد الطارق صادقا يف جوابه؟
بناء عىل الشق األول من القاعدة؛ يكون الطارق صـادقا يف جوابـه؛ 
ألن األصل يف كالمه أن حيمل عىل ما يقصده هو ال ما يقـصده املخاطـب، 

 .ٍّوكالمه حيتمله اللفظ، ومل يرتتب عليه إبطال حق لآلخرين
لو ذهب مع زوجته إىل حمل لبيع القـامش، وطلـب منـه أن يبيعـه  .٢

ال أبيعهـا إال بـألف ومخـسامئة، ثـم : فقـال البـائعقطعة قامش بـألف ريـال، 
ذهب وحده إىل حمل آخر فاشرتى نفس القامش بخمسامئة، وبعد أن قدمـه 

واهللا مل خيـصم : إىل زوجته، سألته هل حصلت عىل خصم يف السعر؟ فقـال
رياال واحدا، وهـو ينـوي البـائع األول، بيـنام هـي تقـصد مـا يمثـل القيمـة 

 ًيعد صادقا يف يمينه؟احلقيقية للقامش؛ فهل 
بناء عىل الشق األول من القاعدة؛ يكون الزوج صادقا؛ ألن األصل 
يف كالمـه أن حيمــل عـىل مــا يقـصده هــو ال مـا تقــصده املخاطبـة، وكالمــه 



 

 

 .ٍّحيتمله اللفظ، ومل يرتتب عليه إبطال حق لآلخرين
واهللا إين صـائم، ففهـم : لو مل يـرد األكـل فقـال لـصاحب البيـت .٣

ت أنــه صــائم عــن الطعــام، ويف نيــة املــتكلم أنــه صــائم عــن صــاحب البيــ
 املعايص؛ فهل يعتد بام قصده املتكلم أو املخاطب؟

بناء عىل الـشق األول مـن القاعـدة؛ يعتـد بـام قـصده املـتكلم، ال مـا 
قصده صاحب البيت؛ ألن لفظ الـصيام حيتمـل أن يـراد بـه اإلمـساك عـن 

 .ٍّعنى إبطال حق لآلخريناملعايص، وال يرتتب عىل محله عىل هذا امل
v ومن أمثلة الشق الثاين: 
لو طلب منه القايض أن حيلف عىل أنه مل يدخل الدار، والقـايض  .١

 يقصد املنزل؛ فهل له أن حيلف ويف نيته أنه مل يدخل غرفة يف هذا املنزل؟
فالدار حتتمل املعنيني املذكورين، ومها املنزل والغرفة، ولكـن يتعـني 

د بالدار املنـزل؛ ألن اليمـني يف جملـس القـضاء حتمـل عىل احلالف أن يقص
ُّعىل نية القايض كام ينص عليه الشق الثاين من القاعـدة؛ إذ اليمـني يف هـذه 
احلال تبنى عليها حقوق لآلخرين؛ فيتعني أن تكـون عـىل نيـة القـايض، ال 

 .عىل نية احلالف؛ وإال ضاعت حقوق الناس
مل يـستقرض ألـف ريـال، لو طلب منه القايض أن حيلف عىل أنه  .٢

 والقايض يقصد رياال سعوديا، فهل له أن حيلف عىل أنه مل يستقرض ألـف 
ٌّريال، ويف نيته ريال يمني ال سعودي؟ ٌّ ٌ 

ليس له ذلك؛ ألن عملة الريال عىل الرغم من أهنـا حتتمـل املعنيـني، 
فإن الواجب محلهـا عـىل مـا يقـصده القـايض، ال احلـالف؛ ألن هـذا شـأن 



 

 

 . يف جملس القضاءاأليامن
 يف مال لسعيد ببيع أو رشاء باعتباره وكيال عنه، صقرلو ترصف  .٣

وعندما طلب من سعيد العمل بموجـب التوكيـل؛ أنكـر سـعيد الوكالـة، 
) املوكــل( بينــة عليهــا؛ فلــام طلــب القــايض مــن ســعيد صــقرولــيس لــدى 

 ؟؛ فهل له ذلك)الصقر(طري ، وهو يقصد ًصقراَاليمني، حلف أنه مل يوكل 
ليس له ذلك؛ ألن اليمني عند القايض حتمل عىل ما ينويه القايض ال 

الـذي هـو الشخص الـذي اسـمه صـقر ما ينويه احلالف، والقايض يقصد 
 .حمل الدعوى

 
~ ~ ~



 

 





 

 : صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 :هذه القاعدة وردت بعدة صيغ؛ منها

َإذا(( .١ َحلف ِ َ ًمظلوما، َ َُ ُفالنية ْ ََّ ُنيته، ِّ َُّ َوإذا ِ ِ َحلف َ َ ًظاملا َ ُفالنية َِ ََّ ُنية ِّ َّ ِالذي ِ َّ 
ـــه ُأحلف َْ َ ـــي. ))َ ـــراهيم النخع ـــن إب ـــا ع ـــرا مروي ـــل أث ـــصيغة متث ـــذه ال  ً وه

 وجعلوهـا متثـل رأي ه بعـض علـامء احلنفيـةوقد عزاهـا إليـ .)١()هـ٩٦ت(
، والكاســـــاين )٢()هــــــ٤٨٣ت (الرسخـــــيس: ًاحلنفيـــــة مجيعـــــا؛ مـــــنهم

 .)٤(، وغريمها)٣()هـ٥٨٧ت(
. »النية نية املستحلف، إال أن يكون ظاملا، فهذا تكلموا فيه« .٢

 .)٥()هـ٢٤١ت(وهذه الصيغة ذكرها اإلمام أمحد 

                                 
ٌ كتـاب أخرجه عبد الرزاق بلفظه،)١( َ ُيـامنَألا: ِ َ ذور ْ ُوالنـُّ ُ ٌ بـاب،َ ُاليمـني: َ ِ َ َبـام ْ َيـصدقك ِ ُ ِّ َ َصـاحبك، ُ ُ َِ 

ُّوشك َ ِالرجل َ ُ ِيمينه، ِيف َّ ِ ِ ُوالرجل َ ُ ِيدري  الََّ ْ ْأن َ َيبيـع َ َالـيشء َِ ْ َّثـم َّ ُيبيعـه ُ َ ؛ ١٦٠٢٥، ح٨/٤٩٣&،َِ
ُأبواب والرتمذي بنحوه معلقا، َ ْ ِحكامألا َ َ ْعن ْ ِرسول َ ُ ُ باب،‘  اهللاَِّ َ َجاء َما َ َّأن َ َاليمني َ ِ َعـىل َ  َمـا َ

ُيصدقه َ ُُ ُصاحبه ِّ ُ  .١٣٥٤،ح٣/٦٢٨&، َِ
 .٣٠/٢١٥املبسوط، :  انظر)٢(
 .٣/٢٠بدائع الصنائع، :  انظر)٣(
 .٤/٣٥٦منحة اخلالق عىل البحر الرائق، :  انظر)٤(
 .١٤٢٨ ، فقرة١/٢٩٩، اية أيب داود السجستاين رو مسائل اإلمام أمحد،)٥(



 

 

 فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان :إذا حلف فتأول يف يمينه« .٣
وهذه الصيغة ذكرها أبو القاسم اخلرقي . »ظاملا مل ينفعه تأويله

 .)١()هـ٣٣٤ت(
اليمني عىل نية احلالف إن كان مظلوما، وعىل نية املستحلف إن « .٤
 .)٢()هـ٩٧٠ت (هذه الصيغة ذكرها ابن نجيم. »كان ظاملا

~ ~ ~ 
 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 .ُهو من صدرت منه اليمني: احلالف
 .َهو من طلب من احلالف اليمني: ِاملستحلف

 .ًأي إن كان احلالف جاحدا للحق: اًن ظاملإن كا
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

ُّ هو حكم التأول يف اليمني حال االستحالف، موضوع هذه القاعدة
بحيث يوحي للسامع أنه يقصد املعنى الذي فهمه املستحلف، ويف نيته أنه 

 .يقصد معنى آخر
حـق التحليـف، ُفإذا طلب من اإلنسان اليمـني مـن قبـل مـن يملـك 

 : وأراد أن يتأول يف يمينه فله حالتان
 أن يكــون مظلومــا، بحيــث يرتتـب عــىل التطــابق بــني :احلـال األوىل

                                 
 .١٣/٤٩٧املغني، : خمترص اخلرقي املطبوع مع رشحه:  انظر)١(
 .٧٢األشباه والنظائر البن نجيم، ص :  انظر)٢(



 

 

اليمني ونيـة املـستحلف إسـقاط حقـه أو إلزامـه بباطـل، فحينئـذ جيـوز لـه 
التأول يف اليمني، بحيث حتمل اليمـني عـىل نيتـه؛ لعـدم إيقـاع الظلـم عـىل 

 لـو ترتـب عـىل التطـابق بـني لفظـه ونيـة املـستحلف ومثله يقال فيام. نفسه
 .وهذا ما يمثله الشق األول من القاعدة. إحلاق ظلم باآلخرين
ِ أن يكــون احلــالف ظاملــا، بحيــث يرتتــب عــىل تأولــه :احلــال الثانيــة ِ ُّ ً

ُاإلجحـاف بــاآلخرين، وإســقاط حقــوقهم؛ فــإن تأولــه ال ينفعــه، ويلزمــه  ََّ
وهــذا مــا يمثلـه الــشق الثــاين مــن . تحلفًرشعـا محــل يمينــه عــىل نيـة املــس

 .القاعدة
 :وبعبارة خمترصة، يمكن أن يقال يف املعنى اإلمجايل للقاعدة

ُإذا استحلف اإلنسان من قبل من له حـق التحليـف، وكـان يرتتـب 
ٍعىل تأول احلالف يف اليمني دفع ظلم عن أحد جاز هذا التـأول، ومحلـت : ُ

إذا كـان يرتتـب عـىل ذلـك إيقـاع ظلـم أمـا . ًاليمني رشعا عىل نية احلـالف
ِفال جيوز هذا التأول، وتعني رشعا محل اليمني عىل نية املستحلف: بأحد ً. 

~ ~ ~ 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 أن التأول يف اليمني عنـد االسـتحالف – يف املسألة السابقة -مر بنا 

 :  له حالتان، كل حال متثل شقا من القاعدة
ُأن يكون التأول بحق :ألوىلاحلال ا ؛ لرفع الظلـم عـن نفـسه أو عـن ُّ

فهذا ما عـرب عـن جـوازه الـشق األول مـن القاعـدة؛ وممـا يـدل عـىل : غريه
 :ذلك



 

 

 وزوجته سارة مـع أحـد اجلبـابرة؛ فقـد قـال À قصة إبراهيم .١
و ذات يــوم وســارة، إذ أتــى عــىل جبــار((:  يف شــأهنم‘النبــي  ٍبينــا ه َّ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َُ ْ َِ َ َ ٍ ــ ُ َ مــن َ ِ

ُاجلبابرة، فقيل له ََ َ َِ ِ َ ُإن ها هنا رج: َِ َ َ ُ َ َّ َ معه امـرأة مـن أحـسن النـاس، فأرسـل ًالِ ََ ْ َ َ ْ ََ ِِ َ ََّ ْ ْ ُ َِ ٌ
َإليه فسأله عنها، فقال َ َ َ َ ََ ُ ْْ َ َ َ ِ َمن هذه؟ قال: ِ َ ِ ِ َ ْ َأختي، فـأتى سـارة قـال: َ َ ََ ََ َ َ ِ ْ ُيـا سـارة: ُ َ َ َ :

ِليس عىل وجه األرض مؤمن غري ْ ُ َْ ٌَ ْ َ َ ِْ ِْ َِ َ ِي وغريك، وإن هذا سألني فأخربته أنك َ ِ َِّ َُ ُ َ َْ َ َ ْْ َ ََ َ َ ََّ ِ َ َ
ِأختي، فال تَكذبيني ِِ ِّ َُ َ ْ ُ...(()١(. 

أختـه يف : بأهنا أخته، كـان ينـوي بـه:  عن سارةÀفتعبري إبراهيم 
 وقـد عــرب -يح بـذلك يف روايـة اإلمــام مـسلم  كـام ورد التــرص-اإلسـالم 

بذلك إلهيام امللك أهنا أخته يف النسب حتى ال يبطش به، وهـذا مـن رشع 
ًمن قبلنا الذي ورد يف رشعنا ما يقره، فيكون رشعا لنا أيضا ً. 

ِسويدما جاء عن  .٢ ْ َ ِ بنُ َ حنظلةْ َ َ ْ َ ô )قال)٢ ،َ َخرجنا نريد رسول ((: َ ُ َ َُ ُِ َ ْ َ
َ، ومع‘اهللاِ  ــا وائــل ََ ُن ِ َ ــن حجــراَ ْب ُ ُ ــاس أن )٣(ْ ــه، فتحــرج الن ْ ٍ، فأخــذه عــدو ل َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ٌّ َُّ َّ َ ُ َ َ َ

                                 
ُكتـاب بلفظـه،  أخرجه البخاري)١( َ ِاألنبيـاء ِ َ ِ ُبـاب ، َْ َقـول اهللاَِّ تعـاىلَ َ َْ ِ َ :} q          p  o  n{  

 كتـاب؛  ومـسلم بمعنـاه، ٣١٧٩، ح٣/١٢٢٥، ]النـساءمـن سـورة ) ١٢٥(من اآلية رقم [
ِالفضائل ِ َ َ ِ باب من فضائل إبراهيم اخلليل ، ْ ِِ َ ْ ْ ُ َْ َِ ِ َ ِ ِ  .٢٣٧١، ح٤/١٨٤٠، ‘َِ

ُسويد:   هو)٢( ْ َ ُ بنُ َحنْظلة  ْ َ َ ُّالبكري الكويفَ  النبـي ومل يـرد عنـه حـديث عـنسكن البادية  صحايب. ُّ
 .سوى هذا احلديث ‘

هتــذيب ؛ ٢/١١٣ ؛  االسـتيعاب،١١٥٦ ، رقــم٣/٢٢١ للبغـوي، معجـم الــصحابة: انظـر
 .٣٥٩٧، رقم٣٢/٩٧؛ اإلصابة، ٢٦٤٢ ، رقم١٢/٢٤٦، الكامل يف أسامء الرجال

ُ وائل هو)٣( ِ ُبن َ ُّاحلرضمي الكندي، يعمر، بن وائل بن ربيعة ُحجر، بن ْ ِ ِ ُِّ ُله من أبناء ملوك اليمن، ََ َ 
ٌصحبة َ َ سكن،ُ َ  = .٥٠، وتويف نحو سنة ُالكوفة َ



 

 

ُحيلفوا، وحلفت َْ َ َُ َ ِ َأنه أخي، فخىل عنه، فأتينا رسول اهللاِ : ْ َ َُ َ َ ْْ ُ َُ ََّ َ َّ َ ِ َ َ، فذكرت ذلـك ‘َ ِ َ َ َُ ْ َ
َله، فقال َ َ َأنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت: َُ َ َْ ََ َ َْ ُ ْ َ َْ ْ ََّ َ َُ ْ ْ املس،ُ ِلم أخو املسلمُْ ُِْ ِْ ُُ َ(()١(. 

ُأن يكـون التـأول يف اليمـني بغـري حـق، :احلال الثانية  إذ يرتتـب عـىل ُّ
ُّتأوله يف اليمني ظلم لآلخرين، فهذا التأول يمثل الشق الثاين من القاعدة،  ُّ

ُومما يدل عىل عدم جوازه وتعني   : ِمحل اليمني عىل نية املستحلفُّ
أن محل اليمني عىل ما يبطنه احلالف من نيـة ظاملـة جيعـل اليمـني  .١

 -وسيلة القتطاع حقوق اآلخرين، مما جيعلها تـدخل يف اليمـني الغمـوس 
 جعلها ‘ التي ورد فيها الوعيد الشديد، ومن ذلك أن النبي -والعياذ باهللا

 اإلرشاك باهللا، وعقـوق الوالـدين؛ حيـث يف املرتبة الثالثة من الكبائر، بعد
ِعبدثبت عن  ْ ِ بن اهللاََِّ ٍ عمروْ ْ َ ù،قال أنه َ ِّجاء أعرايب إىل النبي ((: َ َ َِ َّ َ ِ ٌّ َِ ْ َ، فقال‘َ َ َ :

                                 
، ٣/٥٩٢، اإلصــابة،٣/٦٠٥؛ االسـتيعاب،٢٦٠٧ ؛ رقـم٨/١٧٥التـاريخ الكبــري، : انظـر =

 .٨/١٠٦؛ األعالم، ٩١٢٠ رقم
ُكتـاب؛ وابن ماجـه بمعنـاه، ١٦٧٢٦ ، ح٢٧/٢٨٤ أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، )١( َ ِالكفـارات ِ َ َّ َْ ،

ُبـاب ْمـن َ َّورى َ ِيمينـه ِيف َ ِ ِ َكتـاب؛ وأبـو داود بمعنـاه، ٢١١٩ ، ح١/٦٨٥، َ ِيـامنألا ِ َ ذور ْ ِوالنـُّ ُ َ ،
ُباب ِاملعاريض َ ِ َ ِاليمني ِيف َْ ِ َ ُ كتابالبيهقي بمعناه،؛ و٣٢٥٦، ح٣/٥٧٣ ْ َ ِيامنألا ِ َ ُ باب،ْ ِاحللـف َ ِ َ ْ 
َعــىل ــل َ ِالتأوي ِ ْ ــيام َّ َف ــه ِ ُبينَ ْ ــني َ َوب ْ َ ــاىل اهللاِ َ َتع َ ــاه، ١٠/٦٥، َ ــرباين بمعن ، ٦٤٦٤، ح٧/٨٩؛ والط

ُ كتاب؛ واحلاكم بمعناه،٦٤٦٥ َ ِيامناأل ِ َ ِوالنُّذور ْ ُ َ ،٤/٢٩٩. 
َ هـذا«:  عقب احلـديثوقد قال عنه احلاكم ٌحـديث َ ِ ُصـحيح َ ِسـنَاداإل َِ ْومل ْ َ َُخيرجـاه َ َ ِّ ووافقـه . »ُ

 . الذهبي
 .٣٢٥٦، ح٢/٣١٥ يف صحيح سنن أيب داود، كام صححه األلباين

جدة إبراهيم بن عبد األعىل، مل نجـد هلـا ترمجـة، ومـع أنـه روى هلـا «: وقال عنه حمققو املسند
 .» رجال الصحيح،وبقية رجاله ثقات...  وابن ماجه،أبو داود



 

 

َيا رسول اهللاَِّ، مـا الَكبـائر؟ قـال َ َُ َ ُ َِ َ ِاإلرشاك بـاهللاَِّ: َ ُِ َ َ قـال.ْ م مـاذا؟ قـال: َ َث َ َ َُـ م : َّ َّث ُـ
ْعقوق الوالدي ََ ِ ُ ُ َ قال.ِنُ َثم ماذا؟ قال: َ َ َ َُ ُاليمني الغموس: َّ َُ َ ُ ُ قلـت.ِ ْ ُومـا اليمـني : ُ ِ َ ََ
َالغموس؟ قال َ ُ ُ ٌالذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب: َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ٍ َ ْ َِّ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ(()١(. 

ِيمي(( :‘قول النبي  .٢ َنك عىل ما يصدقك عليه صاحبكَ َ َ َُ َ ْ َ ُِ ِ َ َُ َِّ َ ُ(()٢(. 
وهذا يدل عىل أن اليمني حال االستحالف الذي يكون بحـق جيـب 

 . اليمنيأن ينوي احلالف هبا املعنى الذي يطلبه املستحلف، ويفهمه من
 إذ مقــصودها ؛لــو ســاغ التأويــل لبطــل املعنــى املبتغــى بــاليمني« .٣

ختويف احلالف لريتدع عن اجلحود، خوفا من عاقبة اليمني الكاذبة، فمتى 
ساغ التأويل له انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إىل جحـد احلقـوق، وال 

 .)٣()هـ٦٢٠ت( املقديس قاله ابن قدامة. »نعلم يف هذا خالفا
 

~ ~ ~ 
 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 : ذات شقني-كام جاء يف بيان معناها-القاعدة 

 أن يكون احلـالف مظلومـا، فيكـون تأولـه بحـق لـدفع :ُّالشق األول
 . الظلم عن نفسه، ومثله إذا كان لدفع الظلم عن غريه

                                 
ُ كتاب بلفظه، أخرجه البخاري)١( َ ِاستتابة ِ َِ َ َاملرتدين ْ ِّ َ ْ َواملعاندين ُ َ َِ ِ ْوقتاهلم ُ ِِ َِ ُ باب،َ ِإثم َ ْ ْمن ِ َأرشك َ َ ْ  ِباهللاَِّ، َ

ِوعقوبته ِ َ َُ َالدنيا ِيف ُ ْ ِواآلخرة ُّ َِ  .٦٥٢٢، ح٦/٢٥٣٥، َ
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٢(
 .١٣/٤٩٩ املغني، )٣(



 

 

 أن يكون احلالف ظاملـا، فيكـون تأولـه بغـري حـق؛ ملـا :لثاينُّوالشق ا
 .يرتتب عليه من إيقاع الظلم عىل اآلخرين

v إذا علم هذا فمن أمثلة الشق األول : 
لو جلأ إىل بيته مظلوم، ثم طلب منه الظامل أن حيلف بأنه ال يدري  .١

ويف نيتـه أنـه ال يـدري يف أي غرفـة مـن غـرف (أين هو، فحلف عىل ذلـك 
 ؟)١(؛ فهل يصح منه هذا التأول)البيت

يصح منه ذلك ويكـون : بناء عىل ما جاء يف الشق األول من القاعدة
ًصادقا يف يمينه؛ ألنه يرتتب عىل ذلك دفع الظلم، والتأول يف اليمني لدفع 

 .ٌالظلم جائز
لو باع زيد ساعته لسعيد إىل أجل، ثم حل األجل، فجحد سعيد  .٢

 من الظفر بالساعة، فخاصمه سـعيد عنـد البيع من األساس، ثم متكن زيد
القايض، فوجه القايض اليمـني إىل زيـد، وطلـب منـه أن حيلـف عـىل أنـه مل 

ويف نيتـه أن الـساعة لـه يف احلقيقـة (يرسق ساعة سعيد، فحلف عـىل ذلـك 
 ؟)٢(؛ فهل يصح منه هذا التأول)وليست لسعيد

 ويكـون يصح منه ذلك: بناء عىل ما جاء يف الشق األول من القاعدة
ًصادقا يف يمينه؛ ألن هذا من الظفر بـاحلق، والظفـر بـاحلق جـائز، فيكـون 

 .ٌمظلوما بدعوى سعيد عليه، والتأول يف اليمني لدفع الظلم جائز

                                 
 .١٢/٤٦٧موسوعة القواعد الفقهية، :  انظر يف فكرة هذا املثال)١(
 .١٢/٤٦٦موسوعة القواعد الفقهية، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(



 

 

لو أكرهه عىل بيع سيارته لثالث بثمن بخس ظلـام، وقـال أعطـه  .٣
لكني أعطيتهـا لفـالن قبلـه، واسـتحلفه عـىل ذلـك، : سيارتك بكذا، فقال

ًويف نيته أنه أعطاه السيارة عارية ال بيعا(فحلف  ً  ، فهل يصح ذلك؟)َّ
ــشق األول مــن القاعــدة ــا جــاء يف ال ــاء عــىل م ــذا : بن ــه ه ــصح من ي

الترصف، وحتمل يمينه عىل مـا نـواه احلـالف ال املـستحلف؛ ألن احلـالف 
 .  مظلوم، ويف هذه احلال يتعني محل اليمني عىل نية هذا املظلوم

v اينومن أمثلة الشق الث: 
: لو استحلفه القايض عىل أنـه مل يقـبض مـن فـالن وديعـة؛ فقـال .١

، )الـذي(موصـولة بمعنـى ) مـا(ويف نيتـه أن (واهللا ما لفالن عندي وديعة، 
 ؟)١(؛ فام احلكم)وليست نافية

يلزمـه أن تكـون يمينـه عـىل نيـة : بناء عىل الـشق الثـاين مـن القاعـدة
ألنه ظامل يف يمينه لـو كانـت نافية ال موصولة؛ ) ما(املستحلف؛ بأن تكون 

ِبحسب نيته، فيتعني أن تكون يمينه عـىل نيـة املـستحلف؛ فلـو حلـف عـىل 
 .- والعياذ باهللا-وفق ما طلب منه تكون يمينه من اليمني الغموس 

؛ َّلو تسلف مبلغا مـن املـال لـريده بعـد شـهر، ثـم جحـد الـسلف .٢
ًعـىل أنـه مل يستـسلف مـن فالنـا شـيئا، : لف القـايض منكـر الـسلففاستح

؛ )ويف نيته أنـه يقـصد بالـسلف عقـد الـسلم ال القـرض(فحلف عىل ذلك 
 فهل يصح منه محل اليمني عىل هذه النية؟

                                 
 .١٣/٤٩٨املغني، :  انظر)١(



 

 

لـيس لـه ذلـك؛ ألن : بناء عىل مـا جـاء يف الـشق الثـاين مـن القاعـدة
ا فإن اليمـني حتمـل عـىل نيـة احلالف يكون ظاملا بنيته حينئذ، وإذا كان ظامل

املـستحلف، ومـن ثـم يتعـني أن يكــون املقـصود بالـسلف مـا كـان بمعنــى 
 عىل أنـه مل يستـسلف مـن فالنـا القرض ال الذي بمعنى السلم، فلو حلف

 .- والعياذ باهللا -ًتكون يمينه يمينا غموسا ! ًشيئا
َلو شتم موظف زميله يف مقر العمل، وجحد ذلـك، فلـام طلبـت  .٣ ٌ

َجلنة التأديب احللف عىل أنه مل يشتم زميله، حلف عىل ذلك منه  ولكـن يف (ُ
؛ فهل يصح منه محل اليمـني عـىل هـذه )نيته أنه مل يشتمه خارج مقر العمل

 النية؟
لـيس لـه ذلـك؛ ألنـه : بناء عىل ما جـاء يف الـشق الثـاين مـن القاعـدة

د أن سيرتتب عىل ذلك تفويت حق زميله، وهذا ظلم، ويف هذه احلال البـ
تكون : أنه مل يشتم زميلهحتمل اليمني عىل نية جلنة التأديب؛ فلو حلف عىل 

 .- والعياذ باهللا-يمينه من اليمني الغموس 
~ ~ ~ 

 :الفرق بني هذه القاعدة وبقية قواعد األيامن السابقة: املسألة اخلامسة
احلديث عن الفروق بني قواعد األيامن يطول، ولكن يمكن توضيح 

وانب الفروق بينها، وهو جمال إعامل كل قاعـدة، عـىل النحـو جانب من ج
 :اآليت

األيامن مبنية عىل األلفاظ ال عىل «: ، وهيالقاعدة األوىل •
، حيتاج إليها إذا حصل تعارض بشكل عام بني لفظ احلالف »األغراض



 

 

وصيغتها حتكي . ، ونيته وغرضه من اليمني من جهة أخرىمن جهة
 .  والشافعيةمذهب احلنفية

النية يف اليمني ختصص اللفظ العام «:  وهي،القاعدة الثانيةو •
ً تعارضا -ً أيضا-، تشرتك مع القاعدة السابقة يف أن فيها »وتعمم اخلاص

بني لفظ احلالف ونيته، لكنها تتعلق بنوع حمدد من التعارض، وهو مدى 
كام أن صيغتها حتكي مذهب . تأثري النية يف تعميم لفظ اليمني أو ختصيصه

 . واحلنابلةاملالكية
مقاصد اللفظ عىل نية الالفظ إال يف «: القاعدة الثالثة، وهيو •

، هذه حيتاج إليها عند التعارض يف تفسري اليمني بني »اليمني عند القايض
ُّ الذي يفهمه السامع، سواء كان املعني املعنى الذي يريده احلالف واملعنى

باليمني هو احلالف فقط، وهذا ما يمثل الشق األول من القاعدة، أم كان 
ُّاملعني باليمني هو الطالب لليمني، وهو القايض ومن يف حكمه، وهذا ما 

 .يمثله الشق الثاين من القاعدة 
ــةو • ــان  «:وهــي ،القاعــدة الرابع ــة احلــالف إن ك ــني عــىل ني اليم

ًظلوما، وعىل نية املستحلف إن كان ظاملـم ، هـذه القاعـدة كالقيـد للـشق »اً
الثاين من القاعدة السابقة، إذ اليمني ليست عـىل نيـة املـستحلف بـإطالق، 

ذا كان االستحالف بحق، بحيث مل يرتتب عليـه ظلـم وإنام ذلك مقيد بام إ
 .للحالف، أو غريه، وإال كانت عىل نية احلالف

 
~ ~ ~ 



 

 




 
 : عدةصيغة القا: املسألة األوىل

 يف معـرض التقييـد لقاعـدة ذكرها بعض علامء احلنفيـة هذه القاعدة
 :»العربة يف العقود للمقاصد ال لأللفاظ«

 -يف أحـد كتبـه الفقهيـة-) هــ٩٧٠ت (ومن ذلك أن ابن نجـيم .١
فخــرج «: ، ثــم قــال)العقــود التمليكيــة(قاعــدة بـــِ فــرس لفــظ العقــود يف ال

وقريب منه صـنيع . )١(»الطالق والعتاق، فإن اللفظ فيهام يقام مقام املعنى
 .)٣()هـ٨٦١ت(، وابن اهلامم )٢()هـ٨٥٥ت(العيني 
: يف أشباهه، يف معرض التعليق عىل قاعدة– كام ذكرها ابن نجيم .٢

الطـالق والعتـاق تراعـى «: ، حيـث قـال-»ار للمعنى ال لأللفـاظاالعتب«
 . )٤(»فيهام األلفاظ ال املعنى فقط

 
~ ~ ~ 

 :عنى القاعدةم: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

يراد به اللفظ املوضوع يف اللغـة للداللـة : اللفظ يف الطالق والعتاق
                                 

 .٥/٢٩١ البحر الرائق، )١(
 .٧/١٣البناية، :  انظر)٢(
 .٦/٢٥١فتح القدير، :  انظر)٣(
 .٢٣٥البن نجيم، ص  األشباه والنظائر )٤(



 

 

 .)١(عىل الطالق أو العتق
أن : أي.  ينزل منزلة املعنى يف غري الطالق والعتاق:يقام مقام املعنى

ة االعتـداد اللفظ هو الذي يراعى يف الطالق والعتق، واالعتـداد بـه بمثابـ
العربة يف «: باملعنى يف العقود التمليكية، التي وردت فيها القاعدة املشهورة

 .»العقود للمقاصد ال لأللفاظ
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

، )هــ٨٦١ت (اممهذه القاعدة حصل خالف يف تفسريها بني ابن اهل
 وجيه، وألمهية كالمـه أنقلـه ، وما ذكره ابن نجيم)هـ٩٧٠ت(وابن نجيم 

 : بتاممه؛ حيث قال
ويلزم البيع بالتعاطي أيضا؛ ألن جوازه باعتبار الرضا، وقد وجد، «
 واإلشـارة ،»املعترب يف هذه العقود هو املعنـى« عىل أن )اهلداية( يف وقد بناه

 فخرج الطالق والعتاق، فإن اللفـظ ).املعراج(إىل العقود التمليكية كام يف 
 ...فيهام يقام مقام املعنى

 وأنـت تعلـم أن إقامـة ):املعـراج(  بعـد نقـل مـا يف)فتح القدير(ويف 
 )٢(]فارقت..[ فإذا،ر يف ثبوت حكمه بال نية ليس غريَّاللفظ مقام املعنى أث

 فال يثبت بلفـظ ،هذه العقود ذلك اقتىض أن ال يثبت بمجرد اللفظ بال نية
 وحينئذ فـال فـرق بـني بعـت وأبيـع يف توقـف ،البيع حكمه إال إذا أراده به

                                 
 .٥/٢٩١البحر الرائق، :  انظر)١(
فـتح (وهـذا تـصحيف، واملثبـت يف الـصلب هـو لفـظ صـاحب ! »قارنـت«:  يف البحر الرائـق)٢(

 .٥/٢٥١فتح القدير، : انظر. ، وهو الذي يستقيم به املعنى)القدير



 

 

 : فـال معنـى لقولـه.، ولذا ال ينعقد بلفـظ بعـت هـزالاالنعقاد به عىل النية
 .هـ.أينعقد بلفظ املايض وال ينعقد املستقبل 

، فـإن املـراد أن البيـع ال ]والكالم هنا صار البـن نجـيم [وهذا سهو
 والتملك بخالف ،خيتص بلفظ، وإنام يثبت احلكم إذا وجد معنى التمليك

، وإنام تعترب األلفـاظ املوضـوعة الطالق والعتاق، فإنه ال يعترب املعنى فيهام
 .)١(»هلام رصحيا كان أو كناية

 : وعىل هذا فاملعنى اإلمجايل للقاعدة
الصيغ التي يثبت هبا الطالق أو العتاق هلا من اخلـصوصية مـا لـيس 
لغريهـا، فـإذا كانـت ســائر عقـود التملـك تقبــل التوسـعة يف التعبـري عنهــا 

فــظ؛ فــإن الطــالق والعتــاق عــىل بحيــث يراعــى املعنــى، وال يتحــرز يف الل
العكس من ذلك، حيث يقدم فـيهام اللفـظ، ويقـام مقـام تقـديم املعنـى يف 

 .سائر العقود املالية
~ ~ ~ 

 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
احلكم الذي تفيده هذه القاعدة هـو أن الطـالق والعتـاق هلـام صـيغ 

الـصيغ إذا صـدرت عمـل ختصهام، بحيث ال ينعقدان إال هبا، كـام أن هـذه 
فيها بمدلول اللفظ، وال يقبل فيها التأويل، أو دعوى اهلزل واملـزاح، ومـا 

 . إىل ذلك

                                 
 .٥/٢٩١ البحر الرائق، )١(



 

 

 :َّومما يدل عىل ذلك ما يأيت
ٍعن فضالة بـن عبيـد اما جاء  .١ ْ َ ْ ُْ َ َِ َ َ ِّنـصاريألَ َِ ْ ô ِول اهللا ِ، عـن رس ُـ َ ْ َ‘ 

َقال َّ جيوز اللعب فيهنالٌث الَث((: َ ُِ ِ ِ َّ ُ ُ، والنَكاحُقالَّ الط؛َُ ُ، والعتق)١(َِّ ْ ِ ْ َ(()٢(. 
حكـــى ذلـــك ابـــن املنـــذر أن هـــذا ممـــا انعقـــد اإلمجـــاع عليـــه،  .٢

 .)٥(، وغريمها)٤()هـ٦٢٠ت(، وابن قدامة )٣()هـ٣١٩ت(
 

~ ~ ~ 
 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

ًلو وكله بطـالق زوجتـه طالقـا منجـزا، فطلقهـا الوكيـل طالقـا  .١ ً

                                 
حكمهام من جهة بنائه عىل اللفظ ال املعنى، بل  عطُف النكاح عىل الطالق والعتاق، جيعله يف )١(

الـدرر يف رشح الغـرر، : هو آكد مـنهام، وقـد أشـار مـنال خـرسو  إىل يشء مـن ذلـك، فـانظر
٢/٢٢٨ . 

ٍفضالة بن عبيد امن حديث . ١٨/٣٠٤ أخرجه الطرباين بلفظه، )٢( ْ َ ُْ َِ َ َ ِنصارألَ َ  .ôي ْ
ٌواه الطرباين، وفيه ابن هليعة، وحديثه حسن، َر«:  ــ٤/٣٣٥وقد قال عنه صاحب جممع الزوائد ــ  َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ُّ ِ

ِوبقية رجاله رجال الصحيح ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َُ ُِ ِ«. 
 . ٣٠٤٧، ح١/٥٨٥ يف صحيح اجلامع الصغري، كام حسنه األلباين

البـدر املنـري، : د واآلثـار التـي بمعنـاه، وللتوسـع يف ذلـك انظـروهذا احلديث له كثري من الـشواه
 ، ح٦/٢٢٤؛ إرواء الغليــل، ١٥٩٧ ، ح٣/٢٠٩؛ تلخــيص احلبــري، ١٨٣٨، ح١٩/٥٣٣

١٨٢٦. 
 .١٠١اإلمجاع، ص:  انظر)٣(
 .١٠/٣٧٢املغني، :  انظر)٤(
 .١٢/٢١٣كشاف القناع، :  انظر)٥(



 

 

ًمعلقا عىل أمر موجود، كأن يقول هلا، إن كنت يف بيت أهلك فأنت طالق، 
 ؟)١(فهل يقع الطالقوهو يعلم أهنا يف بيت أهلها؛ 

ال يقع الطالق؛ ألن الطالق يراعى فيـه : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
اللفظ، والوكيل مل يتقيد بـاللفظ الـذي حـدده لـه الـزوج، إذ الـزوج وكلـه 

 .ًبطالق منجز، وليس معلقا، وإن كانت النتيجة واحدة يف املعنى
: وابلو سألته عن مثال للجملة االسمية؛ فقـال يف معـرض اجلـ .٢

 ؛ فهل يقع الطالق؟)أنت طالق(
يقـع الطـالق؛ ألن الطـالق يبنـى عـىل : بناء عىل ما جـاء يف القاعـدة

 .األلفاظ، وليس عىل املعاين، وقد خاطب زوجته بلفظ رصيح يف الطالق
أنـت طـالق، وبعـد أن : لو أراد أن خيترب ردة فعـل زوجتـه، فقـال .٣

 لطالق؟إنام كنت أمزح؛ فهل يقع ا: رأى ردة فعلها، قال
يقع الطـالق؛ ألنـه قـد خاطـب زوجتـه : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

 .بلفظ رصيح يف الطالق، والطالق يبنى عىل األلفاظ؛ فيؤاخذ عىل لفظه
إن أحــرضت يل الــيشء الفــالين يف هــذا الكــيس : لــو قــال لعبــده .٤

 ؟)٢(فأنت حر، فأحرضه ولكن يف كيس آخر؛ فهل يعتق
 ال يعتق؛ ألن العتق يراعـى فيـه اللفـظ، :بناء عىل ما جاء يف القاعدة

ًومل يتقيد العبد باللفظ الذي حدده السيد؛ إذ السيد حـدد كيـسا بعينـه، ومل 

                                 
 .٢٣٥ئر البن نجيم، ص األشباه والنظا:  انظر يف فكرة هذا املثال)١(
 .٢٣٥األشباه والنظائر البن نجيم، ص :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(



 

 

 .يلتزم العبد بذلك، وإن كانت النتيجة واحدة يف املعنى
ــس يتظــاهر فيــه باإلنفــاق والكــرم، فــسأله أحــد  .٥ ُلــو كــان يف جمل َُ َ
تقته، ثم ادعى أنه إنام كان نعم أع: هل أعتقت عبدك فالن؟ فقال: جلسائه

 يتظاهر بذلك فحسب، فهل يقع العتق؟
ــاء عــىل مــا جــاء يف القاعــدة ــى عــىل : بن ــق؛ ألن العتــق يبن يقــع العت

األلفــاظ، ولــيس عــىل املعــاين، وقــد تكلــم بلفــظ رصيــح، فــال يلتفــت إىل 
 .دعواه أنه ملجرد التظاهر بذلك

ة، فذكر لو كان يسامر جلسائه وخيتلق هلم بعض القصص اهلزلي .٦
قصة من خياله، وأخرب فيها أنه أعتق عبده، فلام طالبه العبـد باحلريـة، قـال 

 إنام كنت أمزح، فهل يقع العتق؟: السيد
ــاء عــىل مــا جــاء يف القاعــدة ــى عــىل : بن ــق؛ ألن العتــق يبن يقــع العت

األلفـاظ، وال يقبـل فيـه اهلـزل، وقـد تكلـم بلفـظ رصيـح، فـال يلتفـت إىل 
 .اح واهلزلدعواه أنه ملجرد املز

 
~ ~ ~ 



 

 

 

 



 

 












 














 



 

 

 

 



 

 





 : صيغة القاعدة: املسألة األوىل

، وأكثروا هذه القاعدة من القواعد التي حظيت باهتامم علامء احلنفية
 : كام ذكرها غريهم، ومن صيغهامن ذكرها بصيغ خمتلفة

 وهـذه الـصيغة ذكرهـا الرسخـيس. »ال قوام للداللة مع النص« .١
 . )٢()هـ١٤٠٢ت(جددي الربكتي ، وامل)١()هـ٤٨٣ت(

وهـذه صـيغة . »الداللة يسقط اعتبارها عند الترصيح بخالفها« .٢
 .) ٤()هـ٥٩٣ت (، وذكر نحوها املرغيناين)٣()هـ٤٨٣ت (ذكرها الرسخيس

 وهذه الصيغة ذكرهـا الرسخـيس. »لترصيح أقوى من الداللةا« .٣
  .)٧()هـ٨٨٥ت(، ومنال خرسو )٦()هـ٧٤٣ت(، والزيلعي )٥()هـ٤٨٣ت(

ــة« .٤ ــوق الدالل ــرصيح يف ِال ــاين . »َّ ــا املرغين ــصيغة ذكره ــذه ال وه
 .)٩()هـ٨٨٥ت(، ومنال خرسو )٨()هـ٥٩٣ت(

                                 
 .٤٣٢١، فقرة ٥/٢١٨٤ رشح السري الكبري، : انظر)١(
 .٢٥٩، قاعدة ١٠٨قواعد الفقه، ص:  انظر)٢(
 .١٤٤٤، فقرة٢/٨٠٦، ١٨٢، فقرة١/١٧٣، الكبري  رشح السري:  انظر)٣(
 .٩/٢٩٧العناية ونتائج األفكار، : يهااهلداية ورشح:  انظر)٤(
 .٤٢١٢، فقرة٥/٢١٢٥، الكبريرشح السري :  انظر)٥(
 .٢/١٥٦تبيني احلقائق، :  انظر)٦(
 .١/٣٤٧درر احلكام يف رشح غرر األحكام، :  انظر)٧(
 .٨/٢٥٤العناية ونتائج األفكار، : اهلداية ورشحيها:  انظر)٨(
 .٢/٣٤٦كام، درر احلكام يف رشح غرر األح:  انظر)٩(



 

 

ــة الــرصيح« .٥ ــة ال تعمــل يف مقابل ــضا . »الدالل ــذه الــصيغة أي ًوه
 .) ١()هـ٥٩٣ت(ذكرها املرغيناين 

ــاض « .٦ ــةٍالــرصيح ق ــضا ذكرهــا . »عــىل الدالل ــصيغة أي ــذه ال ًوه
 .)٢()هـ٥٩٣ت(املرغيناين 
وهــذه الــصيغة . »ال عــربة بــالعرف إذا جــاء الــرصيح بخالفــه« .٧

 .)٣()هـ٨٦١ت (ن اهلاممذكرها الكامل اب
وهذه الصيغة . »رصيح القول يقدم عىل ما تقتضيه داللة احلال« .٨

 .)٤()هـ٦٢٠ت (ذكرها ابن قدامة
وهـذه الـصيغة . »مقـدم عـىل داللـة العـرف] القـول..[رصيح « .٩

 .)٥()هـ٦٢٠ت (ًأيضا ذكرها ابن قدامة
وهذه الصيغة ذكرها منال . »مقابلة الترصيحبال عربة للداللة « .١٠

، وواضــعو جملــة )٧()هـــ١١٧٦ت(، واخلــادمي )٦()هـــ٨٨٥ت(خــرسو 
، ولكــن اخلــادمي وواضــعو )٨()هـــ١٢٩٢ املؤلفــة عــام (األحكـام العدليــة

                                 
 .٩/٢٣نتائج األفكار، : اهلداية ورشحها:  انظر)١(
 .٩/٢٩٧اهلداية، :  انظر)٢(
 .٣/٣٧٠فتح القدير، :  انظر)٣(
 .٧/٢٢٥املغني، :  انظر)٤(
 .٧/٢٥٠املغني، :  انظر)٥(
 .٢/٢١٨درر احلكام يف رشح غرر األحكام، :  انظر)٦(
 ٤٦، ص)اخلامتة( جمامع احلقائق : انظر)٧(
 =؛ ١/٢٨؛ ولعيل حيدر، ١/٢٥؛ رشحها لسليم رستم، ١٣، مادة  جملة األحكام العدلية:نظر ا)٨(



 

 

 ).   الباء(بدل ) يف(املجلة استخدموا حرف اجلر 
ُالرصيح يفوت الداللة« .١١ ِّ ِ وهذه الصيغة ذكرهـا مـنال خـرسو . »َّ

 .)٢()هـ١٠٦١ كان حيا (، وناظر زاده )١()هـ٨٨٥ت(
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: الثانيةاملسألة 
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

ورد التعبري عنها يف بعـض صـيغ القاعـدة بـالعرف؛ واملـراد : الداللة
ما يفهـم هبـا املـراد مـن غـري تـرصيح بـاللفظ؛ كداللـة احلـال، وداللـة  :هبا

 .)٣(العرف
) ٤()الـنص( ورد التعبري عنـه يف إحـدى صـيغ القاعـدة بــِ :الترصيح

التنصيص عىل املراد بلفظ تام الوضـوح، بحيـث : ؛ واملعنى)٥()رصيحال(و
يكون كفيال بتحقيق الطمأنينة التامة للسامع بأن مـا فهمـه مـن اللفـظ هـو 

                                 
وصيغة املجلة لقيت قبوال عند كثري ؛ ١٤١؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص١/٣٨ولألتايس،  =

، ٩٧٣، و٥٠٦، فقـرة ٢/٨٧٩املـدخل الفقهـي العــام، : من املعارصين؛ فـانظر مـن كتـبهم
عيل النـدوي، . لـِ د القواعد الفقهية ؛٨٦؛ املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية، ص٥٨٠فقرة 
؛ القواعــد ٢/٢١٣؛ موســوعة القواعــد الفقهيــة، ١٣٩؛ الــوجيز، ص٤٥٩، ٤١٧، ١٨٠

 .١٧٤صالح السدالن، ص. د.الفقهية الكربى لشيخنا أ
 .٢/٢٨٨حكام، درر احلكام يف رشح غرر األ:  انظر)١(
 .١٥٣، قاعدة ٢/٧٨٧ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٢(
 .١٣٩الوجيز، ص؛ ٥٨١، فقرة٢/٩٧٢املدخل الفقهي العام، :  انظر)٣(
 . وهي الصيغة األوىل)٤(
 .من الرابعة إىل السابعة، باإلضافة إىل التاسعة:  وهي الصيغ)٥(



 

 

 .مراد املتكلم
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

داللة احلال أو العرف ونحومها إنـام يعـول عليهـا عنـد عـدم وجـود 
راد، أمــا إذا تــم التــرصيح بــاملراد، وكانــت اللفــظ الــرصيح الــذي يبــني املــ

الداللة خمالفـة لـه فـال يعتـد هبـا حينئـذ، وإنـام يعـول عـىل التـرصيح؛ ألنـه 
 .األقوى

~ ~ ~ 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة

: هــذه القاعــدة مندرجــة حتــت احلكــم العــام للقاعــدة الكــربى .١
، فام يستدل به عىل القاعدة الكربى يتناول هذه )١(»اليقني ال يزول بالشك«

                                 
؛ األشـباه ١/٣٠٣؛ املجمـوع املـذهب، ١٦١األصـول للكرخـي، ص:  انظر يف هذه القاعدة)١(

، قاعـدة ١/٢٢٥ِّ؛ األشـباه البـن امللقـن، ٢/٢٨٦؛ املنثـور، ١/١٣، البن السبكي والنظائر
األشـباه ؛ ١/١٧٦؛ خمتـرص مـن قواعـد العالئـي، ١/٢٦٨؛ كتاب القواعـد للحـصني، ١٥

ـــسيوطي،  ـــن نجـــيم، ص١/١٥١لل ـــصائر، ؛ ٢٧٠، ٧٥؛ والب ـــون الب ـــز عي ، ١/١٩٣غم
؛ ولعــيل حيــدر، ١/٢٠؛ رشحهــا لــسليم رســتم، ٤، مــادة؛ جملــة األحكــام العدليــة٢/٤١٩
؛ رسـالة يف القواعــد الفقهيــة ٧٩؛ ورشح قواعــدها للزرقــا، ص١/١٨؛ ولألتـايس، ١/٢٠

، ٢/٩٦٧املـدخل الفقهـي العـام، ؛ ١٨، البيـت رقـم ٢٥، صللشيخ عبد الرمحن الـسعدي
 .يعقوب الباحسني. ؛ قاعدة اليقني ال يزول بالشك لشيخنا د٥٧٤فقرة 

؛ بـدائع الــصنائع، ٨/١٢١، ١/١٢١املبـسوط، : كتـب الفقــه منهـا كـام وردت يف كثـري مـن 
ــــي،  ؛١/٧٣ ، ١٠/٥١٤، ٢/٥١٢، ٤٣٠، ٤٢٦، ٢٧٠، ٢٤٤، ١٤١، ٨٥، ٧٣، ١/٤٤ املغن
ـــدع، ١٨٦، ١/٥٤؛ فـــتح القـــدير، ١٢/١٠٣ ـــق، ١٠/١٧٦، ٧/٣٨٠؛ املب ؛ البحـــر الرائ
 .١/٣٩؛ مغني املحتاج، ٧/٤٣، ٦/٢٦، ٢٢٧، ١٣١، ٣٤، ١/٣٢



 

 

ٍعـن عبـاد بـن متـيممـا ثبـت : ًالقاعدة أيضا، ومن أهم تلك األدلة َِ ِِ ْ َّ َْ ْ، عـن )١(َ َ
ِعمه ِّ ِ، أنه شَكا إىل رسول اهللاَِّ )٢(َ ُ َ َ ِ َ ُ َّ ُ الرجل الذي خييل إليه أنه جيد ‘َ َِّ َ ُُ ْ َّ َُ ِ َِ ُ َّ ُِ َ ِالـيشء يف َّ َ ْ َّ

َالصالة؟ فقال َ َ ِ َ ْ ينفتل َال((: َّ َِ ْ ْ أو -َ ْ ينـرصف الَ ِْ َ َ حتـى يـسمع صـوتا أو جيـد -َ ً َِّ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ
ًرحيا ِ(()٣( . 

 أنــه يــدل عــىل أن اإلنــسان إذا دخــل :ووجــه الداللــة مــن احلــديث
الصالة بطهارة يقينية، فال يزول عنه احلكم املستفاد من هذا اليقني، إال إذا 

يدرك الناقض للوضوء عن طريـق ُوجد يقني آخر يرفع اليقني األول؛ بأن 
حاسة السامع أو الشم، أما جمرد الشكوك واألوهام فـال يلتفـت إليهـا، وال 

 .تقوى عىل إزالة اليقني األول
 متثل مفهوم املخالفـة »ال عربة للداللة يف مقابلة الترصيح«: وقاعدة

اللة هـذا احلـديث؛ ألن الداللـة مـن الطـرق املعتـربة يف إثبـات احلكـم، لد
                                 

ِ عباد بن متيم بن زيد بن عاصم: هو)١( َ َْ ْ  .تابعي، وقيل إن له صحبة. صاري املازين املدين األنْ
ـــري للبخـــاري، ال: انظـــر ـــاريخ الكب ، ١٤/١٠٧؛ هتـــذيب الكـــامل، ١٦٠٤ ، رقـــم٦/٣٥ت
 .٣١٢٣، رقم٤٨٩؛ تقريب التهذيب، ص٣٠٧٥رقم

ْعبد اهللا بن زيد بن عاصم بن عمرو:  هو)٢( َ  أمـه أم عـامرة .صاري املـازين املـديناألنـأبـو حممـد ، َِ
الكـذاب يـوم تل مسيلمة َهو الذي ق وروى عنه، و‘سمع النبي  .واسمها نسيبة بنت كعب

 .، وقيل غري ذلكوستني ثالث سنة َّاحلرة يوم تلُق. الياممة
ــري للبخــاري، : انظــر ؛ ســري أعــالم النــبالء، ٢/٣٠٤؛ االســتيعاب، ٥/١٢التــاريخ الكب
٢/٣٧٧. 

ـــاب بلفظـــه، أخرجـــه البخـــاري)٣( ُ كت َ ِالوضـــوء ِ ُ ـــاب،ُ ُ ب ـــن َ ْم ُيتوضـــأَ ال َ َّ َ ـــن ََ َم ـــشك ِ ِّال ـــى َّ َّحت َ 
َيـستيقن ْ َِ َ ُكتــاب ؛ ومــسلم بلفظـه،١٣٧، ح١/٦٤،ْ َ ِاحلــيض ِ ْ َ ُبـاب، ْ ِالــدليل َ ِ َعـىل َّ َّأن َ ْمــن َ َتــيقن َ ََّ َ 
َالطهارة، َ َ َّثم َّ َّشك ُ ِاحلدث ِيف َ َ َ ُفله ْ َ ْأن َ َيصيل َ ِّ َ ِبطهارته ُ ِ َ َ َ َتلك ِ ْ  .٣٦١ ، ح١/٢٧٦، ِ



 

 

ولكن إذا عارضها ما هو أقوى منها وهو الترصيح، فإنه يعمل بالـرصيح، 
 . وال عربة حينئذ بالداللة

ولو عدنا إىل اندراج هذه القاعدة حتت القاعـدة الكـربى؛ فـإن وجـه 
 املخالف للقاعـدة الكـربى؛  متثل املفهوم-ًأيضا- كوهنا :هذا االندراج هو

ــإذا كــان منطــوق القاعــدة الكــربى ــزول : ف ــني ال ي ــت بيق أن القــوي الثاب
ــا املخــالف ــإن مفهومه ــه، ف ــضعيف املــشكوك في ــني األول إذا : بال أن اليق

عارضه ما هـو أقـوى منـه انتفـت عنـه صـفة اليقـني، وانفـك احلكـم عنـه، 
م يتنـاول قاعـدتنا؛ ألن وهذا املفهـو. وتعلق بام هو أقوى وهو اليقني الثاين

ًالداللة كان احلكم متعلقـا هبـا؛ لعـدم وجـود املنـافس األقـوى، أمـا حـال 
 .وجود الترصيح فإن احلكم ينفك عنها ويتعلق بالترصيح

أن تعبري داللة احلال أو العرف ونحومها عن اإلرادة إنام هو مـن  .٢
تفيـده باب النيابة عن الكالم الرصيح؛ فإذا وجد الترصيح عىل خالف مـا 

 .)١(الداللة،مل تبق هلا صفة النيابة وأصبحت عديمة اجلدوى
أن العمل بالداللة مرشوط بعدم وجود الرصيح الذي خيالفهـا،  .٣

 عن هذا الرشط بقاعدة وقد عرب العلامء. وإذا انتفى الرشط انتفى املرشوط
ِعمل عمل الرصيح إذا مل يوجد رصيح يعارضهاَّالداللة ت«: قالوا فيها ُ ٌ ِ ِِ َّ َ ُ«)٢( . 

                                 
 .٥٨٠، فقرة٢/٩٧٢خل الفقهي العام، املد:  انظر)١(
، ١/٥٨٣، و١٢٦، قاعـدة ٢/٧٠٣ترتيـب الـآليل يف سـلك األمـايل، :  انظر يف هذه القاعـدة)٢(

ــدة  ــسري الكبـــري، :ً؛ وانظــر أيــضا٩٦قاع ، فـقـــرة ٧٨٠، و١٣٣٩، فقــرة ٢/٧٦٢ رشح ال
 =، ٩/٤، ٤/٢٢٧؛ املبــــسوط، ٣٩٠٢، فقــــرة ٥/١٩٤٧، و١٤٤٤، فقــــرة ٨٠٦، و ١٣٨٣



 

 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
ُإذا كــان التأجيــل يف املهــر هــو العــرف الــسائد ، ولكــن اشــرتط  .١

 ؟)١(احلكمالتعجيل رصاحة؛ فام 
جيـب التعجيـل؛ ألن تأجيـل املهـر مـن : بناء عىل ما جـاء يف القاعـدة

ّقبيل الداللة، وتعجيله مرصح بـه، وقـد تعارضـا، فيقـدم التـرصيح؛ إذ ال 
 .عربة للداللة يف مقابلة الترصيح

لو ذهب إنسان إىل حمل بيع األجهزة الكهربائية فاشرتى أجهـزة  .٢
 البـائع بنقلهـا وتركيبهـا، بيـد أن تكييف منه، وقد جـرى العـرف أن يقـوم

ّالبائع رصح بعدم القيام بـذلك ووافـق املـشرتي؛ فهـل للمـشرتى أن يلـزم 
 البائع بالرتكيب بناء عىل داللة العرف؟

لـيس مـن حـق املـشرتي إلـزام البـائع : بناء عـىل مـا جـاء يف القاعـدة
فـال ًبالرتكيب بناء عىل داللة العرف؛ ألن هذه الداللة معارضة للتـرصيح 

 .عربة هبا
ُلو كان لدى حمل خلدمات الطالب جهاز حاسب آيل، وقد تـرك  .٣ ٍُ ٍّ

ُيف قاعة االنتظار بطريقة يفهـم منهـا أن اسـتعامله بـال مقابـل، وعنـدما أراد 
ُأحد املستفيدين استخدامه أخربه املوظف بأن هناك مقابـل يـدفع بحـسب 

فع املقابل بحجة مدة االستخدام، وبعد أن انتهى من االستعامل امتنع عن د
                                 

ــــــة، ٣٠/١٩٩؛ ١٩/٩٩؛ ١١/٥١ = ــــــرر، ٦/٢٥٦؛ العناي ــــــدرر رشح الغ ، ١/٣٣٦ّ؛ ال
٢/١٤٤.     

؛ ترتيـب الـآليل يف سـلك ٣/٣٧٠؛ فـتح القـدير، ٢/١٥٥تبيني احلقائق، :  انظر يف هذا املثال)١(
 .١/٥٨٤األمايل، 



 

 

 داللة احلال؛ فهل له ذلك؟
ليس له ذلك؛ ألن عدم دفع رسوم مـن : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

قبيل داللة احلال، وإخبار املوظف بأن هنـاك رسـوم مـن قبيـل التـرصيح، 
وقد تعارضا، وحيـث إن التـرصيح هـو األقـوى؛ فـال يعتـد بداللـة احلـال 

 .حينئذ
ً نوك رصافا آليا لبنك آخر، ووجدت إذا استخدم عميل ألحد الب .٤

رسوم ثابتة يفرضها البنك املالك للـرصاف، مقابـل كـل عمليـة اسـتعامل، 
وقد جرى العرف بأن يتحملهـا البنـك الـذي يتبعـه العميـل دون الرجـوع 

ولكن لو أعلن هذا البنـك بأنـه سـريجع عـىل العميـل يف . فيها عىل العميل
ل هبـذا اإلعـالن اسـتخدم اجلهـاز دفع هـذه الرسـوم، وبعـد أن علـم العميـ

 وامتنع عن دفع هـذه الرسـوم متـسكا بداللـة العـرف؛ فهـل يكـون حمقـا يف 
 ذلك؟

 ال يكون العميـل حمقـا يف االمتنـاع؛ ألن : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
حتمل املرصف هلذه الرسوم جمرد خدمة تنافسية، تعارف الناس عـىل بـذهلا 

 قبيل داللة العـرف، فـإذا تراجعـت بعـض هلم من قبل املصارف، فهي من
املــصارف عــن هــذه اخلدمــة، وطلبــت الرجــوع يف رســوم اســتخدام هــذه 
األجهزة عىل العمالء، فلهم ذلك؛ ألن هذا الترصيح يفوق الداللة، فيقدم 

 .عليها
لو كان اإلنسان يتعامل مع دار نـرش، وجـرت العـادة بيـنهم بـأن  .٥

 النرش من تسويق كتابه، ولكن عندما يأخذ حقوقه املالية بعد أن تنتهي دار



 

 

اتفق معهم عىل نرش كتاب جديد اشرتط علـيهم رصاحـة إعطـاءه حقوقـه 
خالل شهر من إبرام العقد، ولكنهم عىل الرغم مـن مـيض الـشهر امتنعـوا 

 عن السداد؛ متسكا باحلال السابق بينهم؛ فهل هلم ذلك؟
سك بداللـة لـيس لـدار النـرش أن تتمـ: بناء عىل مـا جـاء يف القاعـدة

احلال السابق؛ ألن الداللة إنـام يعتـد هبـا إذا مل يوجـد التـرصيح املنـايف هلـا، 
 .وحيث وجد الترصيح فال يلتفت إليها حينئذ

 
~ ~ ~ 

  



 

 





 : صيغة القاعدة: سألة األوىلامل

ــري مــن كتــب القواعــد  ــة يف كث ــذه القاعــدة مــن القواعــد املتداول ه
 :ًالفقهية، ولكن بصيغ خمتلفة يف اللفظ واملعنى معا؛ ومن بني هذه الصيغ

 الوكيـل وهذه الـصيغة ذكرهـا ابـن. »املناقضة بنقيض املقصود« .١
 .)١()هـ٧١٦ت(

وهــذه الــصيغة ذكرهــا العالئــي . »املعارضــة بنقــيض املقــصود« .٢
 .)٣()هـ٨٢٩ت(، واحلصني )٢()هـ٧٦١ت(

ما ربط به الشارع حكام فعمد املكلف إىل استعجاله لينال ذلك « .٣
 لوجود األمر ؛ الْ أو،يض مقصوده معاملة له بنق؛احلكم؛ فهل يفوت عليه

  ذكرهـا ابـن الـسبكيوهـذه الـصيغة. »الـذي علـق الـشارع احلكـم عليـه؟
 .)٤()هـ٧٧١ت(

وهــذه الــصيغة ذكرهــا . »املعارضــة بنقــيض املقــصود وعدمــه« .٤
 .)٥()هـ٧٩٤ت (الزركيش

                                 
 .١/٣٥٠األشباه والنظائر البن الوكيل، :  انظر)١(
 .٢/٩٠، )هـ١٤٢٥ واملكتبة املكية، عام طبعة دار عامر(املجموع املذهب :  انظر)٢(
 .٣/٢٤١كتاب القواعد للحصني، :  انظر)٣(

 .٣/١٨٣املنثور، :  انظر)٥(



 

 

 عـىل الواجبـات يـسقط أو احلـل وأ امللـك يفيـد بـسبب أتى من« .٥
 وجوده وصار ،السبب ذلك يألغ ،إليه النفوس تدعو مما وكان ،حمرم وجه

ــه يرتتــب ومل ،كالعــدم  وهــذه الــصيغة ذكرهــا ابــن رجــب. »أحكامــه علي
 .)١()هـ٧٩٥ت(

من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته عـىل وجـه حمـرم عوقـب « .٦
 .)٢()هـ٧٩٥ت (ًوهذه الصيغة ذكرها أيضا ابن رجب. »بحرمانه
الـصيغة وهـذه . »من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانـه« .٧

ــيس )٣()هـــ٩١١ت (ذكرهــا الــسيوطي ، وابــن )٤()هـــ٩١٤ت(، والونرشي
ـــ٩٧٠ت(نجــيم  ــة)٥()ه ــة األحكــام العدلي ــام  (، وواضــعو جمل املؤلفــة ع
 .)٦()هـ١٢٩٢
ــه، مــن اســتعجل شــيئا قبــل أو« .٨ ــه، ومل تكــن املــصلحة يف ثبوت ان

، )٧()هــ٩١١ت (ًوهذه الصيغة ذكرها أيـضا الـسيوطي. »عوقب بحرمانه
 .)٨()ـه١٠٩٨ت(واحلموي 

                                 
 .١٠٢، قاعدة ٢/٤٠١تقرير القواعد وحترير الفوائد، :  انظر)١(
 .١٠٣، قاعدة ٢/٤٠٤قواعد وحترير الفوائد، تقرير ال:  انظر)٢(
 .١/٣٣٦األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)٣(
 .٨٨، قاعدة ١١٥إيضاح املسالك للونرشييس، ص :  انظر)٤(
 .١٨٣األشباه والنظائر البن نجيم، ص:  انظر)٥(
 .٩٩، مادة ١/٢٦٨ ورشحها لألتايس، جملة األحكام العدلية:  انظر)٦(
 .١/٣٣٨األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)٧(
 .١/٤٥٣غمز عيـون البصائر، :  انظر)٨(



 

 

 :، ونصها)١()هـ٩١٢ت(الصيغة التي ذكرها الزقاق  .٩
ـــــــــد ــــبنقــــــيض القــــــصـو

 عــــــــــــــامل إن فسد
ٍيف قـــــاتل أو مـــــــوص أو من  قـد ٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــد وهذه الصيغة . »املعاملة بنقيض القصد الفاسد: صولمن األ« .١٠  ق
   .)٣()هـ٩٩٥ت(، وابن منجور )٢()هـ٩١٤ت(ذكرها الونرشييس 

وبالتأمل يف الصيغ السابقة يلحظ أهنـا متحـدة مـن جهـة املوضـوع، 
ولكن . ل إىل نتيجة ما بوسيلة غري مرشوعةوهو أن يقصد اإلنسان الوصو

 :الصيغ املذكورة ليست عىل درجة واحدة يف دقة التعبري عنه
فبعض صيغ القاعدة فيه من االتساع ما جيعلها تتناول موضـوع  •

القاعدة وزيادة، مما جيعلها تدخل يف القاعدة صورا كثرية ال يناسبها حكم 
 . »ض املقصوداملعارضة بنقي«: القاعدة؛ ومن هذه الصيغ

– قـالعن رفضه هلذه الصيغة؛ ف) هـ٧٧١ت (ابن السبكيوقد عرب 
وهذه القاعدة هي التي يسميها من ال حتقيق عنده «: -عقب كالمه السابق

ثم استطرد يف ذكـر . »، ويأخذ ذلك كالما عاما"املعاملة بنقيض املقصود"
 .بعض التقسيامت للقاعدة

فقـد ارتـىض تعـديلها بإضـافة كلمـة هلـا؛ ) هــ٧٩٤ت (أما الزركيش
 .»املعارضة بنقيض املقصود وعدمه«: حيث قال

ويف اجلانب املقابل فإن بعض صيغ القاعدة فيها من التضييق مـا  •
                                 

 .٢/٤٨١، )املطبوع مع رشحه للمنجور(املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب :  انظر)١(
 .٨٧، قاعدة ١١٣إيضاح املسالك للونرشييس، ص :  انظر)٢(
 .٤٨١ملنهج البن منجور، صرشح ا:  انظر)٣(



 

 

مـن اسـتعجل «: يكاد جيعلها منحرصة يف صورة واحدة، ومن هذه الـصيغ
 .»ا قبل أوانه عوقب بحرمانهًشيئ

:  عىل هذا املأخذ فقال يف هناية حديثه عن القاعدةوقد نبه السيوطي
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور اخلارجة عن القاعـدة أكثـر  :تنبيه«

ــا ــة فيه ــل. مــن الداخل ــا غــري حرمــان القات ــدخل فيه ــة، مل ي ــل يف احلقيق  ب
 . )١(»...اإلرث

وأكثر الصيغ دقة واختصارا وشموال، مع سالمتها من املأخذين  •
: مـن األصـول«؛ وهـي هي الصيغة التي عرب هبا بعـض املالكيـة: السابقني

 .؛ وهلذا تم اختيارها يف هذا البحث»فاسداملعاملة بنقيض القصد ال
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 .)٢ (القاعدة التي يعمل هبا إذا مل يوجد مانع: األصل
 .ان أي معاملة اإلنس:املعاملة

 أي بام يقابل قصد اإلنسان الفاسـد، بحيـث :بنقيض القصد الفاسد
ُيمنع من حتقيق هذا املقصد، وحيرم منه ُ. 

 : املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
لو عدنا قلـيال إىل صـيغ القاعـدة، نلحـظ أن هنـاك صـيغة فيهـا مـن 

                                 
 .١/٣٣٨ األشباه والنظائر للسيوطي، )١(
 .١٢٢الكليات للكفوي، ص:  وقد سبق بيان ذلك وعزوه إىل)٢(



 

 

اإلطالــة والتفــصيل مــا قــد خيرجهــا عــن طبيعــة القواعــد التــي تــستدعي 
صار، ولكــن فيهــا مــن الوضــوح مــا جيعلهــا خــري معــرب عــن املعنــى االختــ

 بـسبب أتـى من«): هـ٧٩٥ت (اإلمجايل للقاعدة، أال وهي قول ابن رجب
 تـدعو ممـا وكـان ،حمرم وجه عىل الواجبات يسقط أو ،احلل أو ،امللك يفيد

 عليـه يرتتـب ومل ،كالعدم وجوده وصار ،السبب ذلك يألغ ؛إليه النفوس
 .)١(»أحكامه

~ ~ ~ 
 : االستدالل للقاعدة:املسألة الثالثة

 :مما يدل عىل القاعدة ما يأيت
ٌليس لقاتل مرياث(( :‘قول النبي  .١ َ ََ ِ ِ ٍِ َ ْ(()٢(. 

فالنــسب ســبب مــن أســباب املــرياث، ولكــن إذا كــان الــوارث هــو 
ىل أنه يعامـل بنقـيض قـصده ِّاملتسبب يف موت املورث، فقد دل احلديث ع

 .الفاسد، وحيرم من املرياث
َوال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمـع خـشية (( :‘وقوله   .٢ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َْ َ ٍ ِ َ َْ ُ َ َ ُْ َّ ِّ ُ ْ َ ٍْ
ِالصدقة َ َ َّ(()٣(. 

فقد دل احلديث عىل أن الترصف بتغري النصاب قبيل ميض احلـول؛ 
اجتامعا بني رشكاء أو تفرقا بينهم أو نحو ذلك؛ ال جيـوز، والنهـي يقتـيض 

                                 
 .١٠٢، قاعدة ٢/٤٠١ تقرير القواعد وحترير الفوائد، )١(
 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق خترجيه ص)٢(
 . ٦٧٩ سبق خترجيه ص)٣(



 

 

الفساد، فيعاملون بنقيض قـصدهم الفاسـد، وتتعـني علـيهم الزكـاة وفقـا 
 .ةحلاهلم السابق

~ ~ ~ 
 :مثلة القاعدةأ: املسألة الرابعة

إذا كان هناك رشيكان يملكان سبعني من الغنم مناصفة، وقبيل  .١
ميض احلول فضوا الرشاكة، وأصبح كل واحد يملك مخسا وثالثني؛ فهـل 

 ؟)١ (تسقط عنهام الزكاة لكون نصيب كل منهام صار أقل من النصاب
ال تسقط عنهام الزكاة؛ ألن فض الرشكة : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

بني عىل قصد فاسد، وهو إسقاط الزكاة، فيعامالن بنقيض هذا القـصد، م
 .وتبقى الزكاة واجبة عليهام يف السبعني

ِّلو كان الوالد غنيا، ولكنه يقرت عىل أوالده، فقتلـه أحـد األبنـاء؛  .٢  
 ؟)٢(ًاستعجاال ألخذ نصيبه من املرياث، فهل يرث هذا القاتل من أبيه

فإن االبن القاتل حيرم من املرياث؛ ألنـه : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
إنام يستحق املرياث لو كان موت املورث ليس بفعل منه، فيعامـل بنقـيض 

 .قصده الفاسد، وجيعل من عقوبته عىل فعله حرمانه من املرياث
لو كان كبريا يف السن ولديـه خـادم خيدمـه، وقـد أوىص للخـادم  .٣

                                 
 .٢/٤٠١تقرير القواعد وحترير الفوائد، :  انظر يف فكرة هذا املثال)١(
ــال)٢( ــذا املث ــرة ه ــد، :  انظــر يف فك ــر الفوائ ــد وحتري ــر القواع ؛ األشــباه والنظــائر ٢/٤٠٢تقري

ــسيوطي،  ــن نجــيم، ص١/٣٦٣لل ــنهج للمنجــور، ١٨٣؛ األشــباه والنظــائر الب ؛ رشح امل
 .٤٨١ص



 

 

 استعجل موت خمدومه، فقتله؛ بقدر من املال أقل من الثلث، ولكن اخلادم
 ؟)١(فهل يأخذ املال املوىص به

فإن اخلادم القاتل حيرم من املال املوىص : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
به إليه؛ ألنه إنام يستحق الوصية لـو كـان مـوت خمدومـه لـيس بفعـل منـه، 
وحيــث إنــه قــصد اســتعجال أخــذ الوصــية بطريــق غــري مــرشوع فيعامــل 

اسـد، وجيعـل مـن عقوبتـه عـىل فعلـه حرمانـه مـن هـذه بنقيض قـصده الف
 . الوصية
لو كان يف مـرض املـوت، وحـصل بينـه وبـني زوجتـه خـصومة،  .٤

فطلقها طالقا بائنا، بقـصد حرماهنـا مـن املـرياث، ثـم مـات؛ فهـل يتحقـق 
 ؟)٢(مقصده، فال تستحق املرياث

ها تبقى مستحقة للمرياث؛ ألنه إنام طلق: بناء عىل ما جاء يف القاعدة
بقصد حرماهنا من املرياث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد، وتبقى زوجتـه 

 .مستحقة للمرياث
لو كانت الزوجة تعمل يف منطقة نائيـة، وترغـب يف االنتقـال إىل  .٥

املدينة، ووجدت أن الوسيلة املتاحة لذلك هو أن يطلقهـا زوجهـا؛ لتثبـت 
 االنتقال بموجـب بصك الطالق أنه مل يعد هلا ويل يف تلك البلدة؛ فتستحق

                                 
، ؛ رشح القواعـد للزرقـا٢/٤٠٢تقريـر القواعـد وحتريـر الفوائـد، : انظر يف فكرة هذا املثـال )١(

 .٤٩٢ص
ــال)٢( ــذا املث ــرة ه ــد، :  انظــر يف فك ــر الفوائ ــد وحتري ــضاح املــسالك ٢/٤٠٢تقريــر القواع ؛ إي

 .٨٧، قاعدة ١١٣للونرشييس، ص 



 

 

النظام؛ ولكن ثبت لدى اجلهات املعنيـة أن الطـالق صـوري لتحقيـق هـذا 
 الغرض؛ فهل يلزم هذه اجلهات العمل بموجب النظام املذكور؟

ال يلـزم اجلهـات املعنيـة العمـل بـذلك : بناء عىل ما جاء يف القاعـدة
ن يتغـري النظام؛ ألنه ثبت أن املقصود من الطالق هو جمرد االنتقال، دون أ

يشء من حال الزوجة؛ فيعامل الزوجان بنقيض قصدمها الفاسد، وجتعـل 
 .الوسيلة التي سلكاها كام لو مل تكن موجودة

 
~ ~ ~ 



 

 




 
 : صيغة القاعدة: املسألة األوىل

؛ سـواء أكـان يف كتـب أكثر من يورد هذه القاعدة هم علـامء احلنفيـة
 الفقــه، ويوردوهنــا بــصيغ متقاربــة؛ كــام يــشري إىل ماألصــول أم القواعــد أ

 :معناها بعض علامء املذاهب األخرى؛ وبيان ذلك عىل النحو اآليت
قيقة واملجاز فاللفظ للحقيقة إىل أن يدل إذا دار اللفظ بني احل« .١

. » لكن املجاز إذا كان عرفيا كان احلكم للعرف... الدليل أنه أراد املجاز
 ، وقريب منه تعبري ابن قدامة)١()هـ٥٠٥ت(وهذا تعبري الغزايل 

 . )٢()هـ٦٢٠ت(
وهذه . »قد ترتك بداللة االستعامل والعادة... احلقيقة... « .٢

 .)٤()هـ٧٨٦ت(، والبابريت )٣()هـ٤٨٢ت(الصيغة ذكرها البزدوي 
وهذه الصيغة ذكرها الكامل ابن . »احلقيقة ترتك بداللة العادة« .٣

كان حيا (، وناظر زاده )٦()هـ٩٧٠ت(، وابن نجيم )٥()هـ٨٦١ت (اهلامم

                                 
 .١/٣٦٠املستصفى، :  انظر)١(
 .٢/٥٥٧روضة الناظر، :  انظر)٢(
 .٢/١٧٥ ،)املطبوع مع رشحه كشف األرسار(أصول البزدوي :  انظر)٣(
 .٨/٣٢٦العناية، :  انظر)٤(
 .٦/٢٦٣، ٣/٣١٤فتح القدير، :  انظر)٥(
 .١٢١األشباه والنظائر البن نجيم، ص:  انظر)٦(



 

 

 .)٢()هـ١٢٩٢املؤلفة عام  (، وواضعو جملة األحكام العدلية)١()هـ١٠٦١
وهذه الصيغة ذكرها . »ترتك احلقيقة بداللة االستعامل والعادة« .٤

 .) ٥) (٤()هـ١٢٥٢ت(ًأيضا، وابن عابدين ) ٣()هـ٩٧٠ت (ابن نجيم
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

، وهـي احلقيقة اللغوية، املتمثلة فيام تواضع عليه أهل اللغة :احلقيقة
اللفظ املستعمل فـيام وضـع لـه أوال «: بأهنا) هـ٦٣١ت(ما عرفها اآلمدي 

 .)٦(»يف اللغة
 أي أن املعنـى الـذي دل عليـه العـرف القـويل أو :ترتك بداللة العادة

                                 
 .١١٤، قاعدة ١/٦٤٧ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)١(
؛ ١/٤٣؛ ولعيل حيدر، ١/٣٦ رشحها لسليم رستم، ؛٤٠، مادة جملة األحكام العدلية:  انظر)٢(

 .٢٣١؛ ورشح قواعدها للزرقا، ص١/٩٣ولألتايس، 
 .١١٥ األشباه والنظائر البن نجيم، ص: انظر)٣(
 .٢/١١٣، )رسالة نرش العرف( رسائل ابن عابدين : انظر)٤(
 : كتب أصول الفقهتوسع انظر من وملزيد من ال)٥(

 ؛ ١٣٩؛ املغنـي للخبـازي، ص١/١٩٠، ؛ أصـول الرسخـيس١١٠الغنية للسجـستاين، ص
؛ التحريــر ٢/٢١٩؛ وقمــر األقــامر، ٣٩٥جــامع األرسار للكــاكي، ص: هيــاملنــار ورشح

 .١/٣١٨وتيسريه، 
 :ومن كتب الفقه 

 .٥/٥٦٨؛ رد املحتار، ٤/٣٤٨بحر الرائق، ؛ ال٨/٣٢٧نتائج األفكار، 
 .١/٥٢ اإلحكام لآلمدي، )٦(



 

 

 .العميل يرتجح عىل احلقيقة اللغوية
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

تعنـى ببيـان أحـد أسـباب تـرك املعنـى احلقيقـي الـذي هذه القاعدة 
أن : إذ معناهـاهـو العـادة، وهـذا الـسبب  ،ُوضعت الكلمـة للداللـة عليـه

ــي وضــعه أهــل اللغــةال ــى حقيق ــا معن ــان هل ــاس كلمــة إذا ك ، ولكــن الن
: استعملوها يف أحد معانيها املجازية؛ وقد حصل تعارض بني االستعاملني

فإن املقدم واملرجح حينئـذ هـو مـا دل عليـه االسـتعامل العـريف ال الوضـع 
 .اللغوي

~ ~ ~ 
 :اخلالف يف القاعدة: ة الثالثةاملسأل

احلقيقة اللغوية، وعىل هذا فموضوع : املراد باحلقيقة يف هذه القاعدة
 .التعارض بني اللغة والعادة: القاعدة 

 وهلم يف ذلك ثالثة وقد اختلف األصوليون والفقهاء يف أهيام يقدم؟
 :أقوال

 . اللغويـةاالستعامل العريف عىل احلقيقـةالقول بتقديم  :القول األول
، كـام )١(، وقد عرب كثري منهم عنه بلفظ هذه القاعـدةهو قول أكثر احلنفيةو

 .)٢(ٌوجه عند الشافعيةأنه 
 .ل العـريفاحلقيقة اللغوية عـىل االسـتعامالقول بتقديم  :القول الثاين

                                 
 ).يف املسألة األوىل، عند ذكر صيغ القاعدة(ً وقد سبق بيان ذلك وتوثيقه قريبا )١(
 .١/٢٢٧األشباه والنظائر للسيوطي،  : انظر)٢(



 

 

 أن كالم األصحاب من ، وقد نقل السيوطي وجه آخر عند الشافعيةوهذا
  .)١(الشافعية يميل إليه
ذا ٍ، عىل اختالف بينهم يف حقيقـة هـ القول بالتفصيل:القول الثالث

 .التفصيل
 .مل ينسبه لقائل، ولكنه )٣(، وحكاه السيوطي)٢( اختيار القرايفوهذا

 : تفصيل خيتلف عن اآلخرٍّولكل منهام
ّفقد فرق بني العرف القويل والفعيل، فجعل األول : أما القرايف -

الفرق الثامن والعرشون بني «: ًمقدما عىل اللغة دون الثاين، حيث قال
: ، وبني قاعدةُالعرف القويل يقىض به عىل األلفاظ وخيصصها: قاعدة

 .)٤(»العرف الفعيل ال يقىض به عىل األلفاظ وال خيصصها
إن كان : وقال غريه«: ُّ فنصه؛ السيوطيالذي حكاهأما القول  -

َّالعرف ليس له يف اللغة وجه ألبتة : وإن كان له فيه استعامل. فاملعترب اللغة: ٌ
ً وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منسيا. ففيه خالف  .)٥(»قدم العرف: ُ

 أن عرف التخاطب له أثر كبري يف حتديـد املـراد :والراجح واهللا أعلم

                                 
 .١/٢٢٧األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)١(
 .١/١٧١واء الفروق، أنوار الربوق يف أن:  انظر)٢(
 .١/٢٢٧األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)٣(
، اإلحكـام يف متييــز الفتـاوى عـن األحكــام ؛١/١٧١أنـوار الـربوق يف أنــواء الفـروق، : انظـر)٤(

 .٢/٢٤١؛ ترتيب الفروق واختصارها، ١١٢، صتنقيح الفصول ورشحه، ٢٢١ص
 .١/٢٢٧ األشباه والنظائر للسيوطي، )٥(



 

 

َّمن الكلمة؛ إذ يعول عـىل املتبـادر للـذهن؛ فـإذا كـان املعنـى احلقيقـي هـو 
 تقديم املعنى احلقيقـي؛ املتبادر للذهن، أو كان مقاربا للمعنى العريف تعني

. )١(»األصـل يف الكـالم احلقيقـة«: ألنه األصل؛ إذ من القواعـد املقـررة أن
أما إذا غلب االستعامل العريف بحيث أصبح هو املتبادر إىل الـذهن فيتعـني 

 .عمل باألقوى متعنيمحل اللفظ عليه؛ ألنه صار هو األقوى، وال
 

~ ~ ~ 
 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

ًلو قال األب احلرضي البنه معاقبا .١ ُّ َ ٍال تنم يف بيت ملدة أسبوع، : َ
 ؟)٢( ما هني عنهه من قبيلفعلما فنام يف خيمة؛ فهل يعد 

 أنه تعارضت احلقيقة والعادة؛ إذ املعنى :يلحظ يف هذا املثال
ال تعد اخليمة : اخليمة، ولكن يف عرف أهل احلرضاحلقيقي للبيت يتناول 

                                 
؛ املحــصول ٢/٧٦كــشف األرسار، : أصــول البــزدوي ورشحــه:  كتــب األصــول انظــر مــن)١(

؛ ١٢٠ ــ فقد حكـى اإلمجـاع عـىل القاعـدة ـــ؛ رشح تنقـيح الفـصول، ص١/١٤٦للرازي، 
؛ رشح ٢/٢٣؛ التقريــر والتحبــري، ١/١٥٣؛ التحبــري، ٢/١٩١، ١/٣٦البحــر املحــيط، 

 .٣/١١٧٥؛ املهذب يف أصول الفقه، ١/٣٩الكوكب املنري، 
؛ املجمــوع املــذهب، ٢/١١٤أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق، : انظــر مــن كتــب القواعــدو
ــد للحــصني، ٢/٤٤٨ ــاب القواع ــسيوطي، ١/٣٩٥؛ كت ــباه والنظــائر لل ؛ ١/١٧٢؛ األش

؛ ١/٣٤يس،  ورشحهـا لألتـا؛ جملـة األحكـام العدليـة٩١األشباه والنظائر البن نجـيم، ص
إعامل الكالم أوىل من إمهاله، : ؛ القاعدة الكلية٦١٦، فقرة٢/١٠٠٣املدخل الفقهي العام، 

 .٩٥ص
 .١/٢٢٧األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(



 

 

ًبيتا؛ وحيث إن القاعدة تنص عىل ترك احلقيقة بداللة العادة، فعليه ال يعد 
 . ًاالبن بنومه يف اخليمة مرتكبا ملا هني عنه

ًإن رشبت ماء هذا النهار فأنت طالق، : لو قال الزوج لزوجته .٢
ُّفرشبت ماء ماحلا ال يعد للرشب؛ فهل تط ُ  ؟)١(لقً

يف هذا املثال حصل تعارض بني احلقيقة والعادة؛ إذ اللفظ الذي 
عرب به هو املاء؛ وهذا اللفظ عام من جهة الوضع اللغوي، يتناول املاء 
املالح وغريه، ولكن يف عرف االستعامل ال يتناول إال املاء املعد للرشب؛ 

 عىل املعنى ًوبموجب القول الذي حتكيه القاعدة ال تطلق؛ تغليبا للعادة
 .احلقيقي
 ؟)٢(ال يأكل حلام، فأكل سمكا؛ فهل حينث يف يمينه: لو حلف .٣

يف هذا املثال حصل تعارض بني احلقيقة والعادة؛ إذ اللفظ الذي 
عرب به هو اللحم؛ وهذا اللفظ عام من جهة الوضع اللغوي، يتناول حلم 

 هبيمة َم إال حلُالسمك وغريه، ولكن يف عرف االستعامل ال يتناول اللحم
ً؛ وبموجب القول الذي حتكيه القاعدة ال حينث؛ تغليبا للعادة عىل األنعام

 .املعنى احلقيقي
أو سمك،  البيضفأكل  ؛ حلف ال يأكل البيض أو الرءوس لو .٤

 ؟)٣(نث؛ فهل حيرءوس احليتانأكل 
                                 

 .١/٢٢٨األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر يف فكرة هذا املثال)١(
 .١/٢٢٨اه والنظائر للسيوطي، األشب:  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(
 .١/٢٢٨األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٣(



 

 

يف الوضع اللغوي يتناول أي بيض، بام فيه بيض ) البيض(لفظ 
 الوضع اللغوي يشمل أي رأس، بام فيه رأس يف) الرأس(السمك، كام أن 

ولكن العادة متنع من تناول لفظ البيض لبيض السمك، ولفظ . احليتان
احلقيقة ترتك بداللة  «:الرأس لرأس احليتان، وبام أن القاعدة تقول

ً، أو رأس احلوت؛ تغليبا للعادة عىل ال حينث بأكل بيض السمك: »العادة
 .احلقيقة
  ؟)١(، فهل تطلق مجيع نسائه زوجتي طالق:لو قال .٥

لفظ زوجتي طالق يف الوضع اللغوي يتناول سائر زوجاته؛ ألن 
اسم اجلنس إذا أضيف عم، ولكن بناء عىل القاعدة ال تطلق مجيع نسائه؛ 

ليق مجيع ط عىل تألن هذا التعبري غري مستعمل يف عرف الناس للداللة
 .نسائه

~ ~ ~ 

                                 
 .١/٢٢٨األشباه والنظائر للسيوطي، :  انظر)١(



 

 





 :صيغة القاعدة: املسألة األوىل

ف عـىل صـيغة هلـا سـوى الـصيغة املـذكورة؛ وقـد هذه القاعدة مل أق
، كـــام نقلهـــا عنـــه ابـــن احلـــسني املكـــي )١()هــــ٦٨٤ت (ذكرهـــا القـــرايف

 .)٣(ولكن معناها مقرر عند العلامء. )٢()هـ١٣٦٧ت(
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

ال يقبـل محلـه عـىل معنـى : أي: كل لفظ ال جيـوز دخـول املجـاز فيـه
... اللفـظ«: وممـا جـاء يف تعريـف املجـاز. جمازي خمالف للوضـع اللغـوي

 .)٤(» يف اللغة ملا بينهام من التعلقاملستعمل يف غري ما وضع له أوال
 أي ال تقـوى النيـة عـىل رصفـه :ال تؤثر النية يف رصفه عن موضوعه

 .عن املعنى احلقيقي الذي وضع اللفظ للداللة عليه إىل معنى آخر جمازي
                                 

 .، الفرق الثاين٤٦أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ص:  انظر)١(
 .، الفرق الثاين١/٤١هتذيب الفروق، :  انظر)٢(
 ــــ احلــديث عــن قاعــدة أخــرى تتوافــق مــع احلكــم الــذي تفيــده هــذه ٦٧٩ وسـيأيت ــــ يف ص)٣(

ِالنية تعمل يف املحـتمالت،  «:القاعدة، وقد تم توثيقها من عدة مصادر، ونص تلك القاعدة ِ ْ ُ
 .»ال يف املوضوعات

 .١/٥٤ اإلحكام لآلمدي، )٤(



 

 

 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا
للفظ؛ ًهذه القاعدة حتدد صنفا من األلفاظ يمتنع فيه تأثري النية عىل ا

إما لكون املعنـى املجـازي ال حيتملـه اللفـظ، وإمـا لكـون اللفـظ أصـال ال 
أن كــل لفـظ يــدل عــىل معنــاه داللــة : إذ معناهــا. ًحيتمـل إال معنــى واحــدا

قطعية، بحيث يمتنع لغة محله عىل معنـى جمـازي، فهـذا الـصنف ال تقـوى 
تمـل إال النية عىل رصفه عن املعنـى احلقيقـي إىل معنـى جمـازي؛ ألنـه ال حي

ومثله يقال إذا كان املعنى املجازي ال حيتمله اللفظ أصال، . املعنى احلقيقي
 .وإن احتمل غريه

~ ~ ~ 
 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة

 :مما يدل عىل القاعدة ما يأيت
املجاز ال يـدخل «: ، وهي متفق عليهاأهنا مبنية عىل قاعدة لغوية .١

 .»يف النصوص، بل يف الظواهر فقط
ــاه  ــه عــن معن ــل يف رصف ــة يف اللفــظ يتمث ــأثري الني ــان ذلــك أن ت وبي

أن النية ال تـرصف اللفـظ إىل «: احلقيقي إىل آخر جمازي، ومن املقرر رشعا
أن : ولكـن مـن املقـرر لغـة ، )١(»معنى إال إذا كان جيـوز الـرصف إليـه لغـة

، وإذا كـان اللفـظ )٢(»املجاز ال يدخل يف النصوص، بل يف الظواهر فقـط«
 عىل معناه داللة نصية فال يدخله املجاز لغة؛ ومن ثم ال مكـان لتـأثري يدل

                                 
 .١/٤٦فروق،  أنوار الربوق يف أنواء ال)١(
 .١/٤٦ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )٢(



 

 

 .النية فيه حينئذ
أن اللفظ إذا كان يدل عىل معناه داللة قطعية؛ فإنـه ال حيتمـل إال  .٢

ِّمعنى واحدا، فكيف يتسنى للنية أن تولد له معنى آخر، ثم حتمله عليه ُ ً ! 
 داللـة ظـاهرة، ومثل ذلك يقال إذا كـان اللفـظ يـدل عـىل معنـاه .٣

ولكن املعنى املجازي املستفاد مـن النيـة ال حيتملـه اللفـظ أصـال؛ فهـذا ال 
ًتقوى النية عىل محله عىل املعنى املجازي أيـضا؛ ألنـه ال عالقـة بـني اللفـظ 

فلو ! واملعنى املجازي؛ إذ كيف يسوغ محل اللفظ عىل معنى ال خيطر بالبال
ادعــى أنــه كــان ينــوي بلفــظ بعتــك هــذه الــسيارة بكــذا، ثــم : قــال قائــل

ه هوسـا ينـزه عنـه ) الثالجـة(شيئا آخـر، وهـو ) السيارة( د كالم ًمـثال؛ لع َُـ َُّـ
 . العقالء

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
نويت بذلك طلقتني، : أنت طالق ثالثا، ثم قال: لو قال المرأته .١

 قاع الثالث؛ هل يلتفت إىل هذه النية؟فعىل القول بإي
ال يلتفت إىل هذه النية؛ ألن الثالث من : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

؛ وما ال )١(»نصوص ال جيوز دخول املجاز فيها ألبتة«أسامء األعداد، وهي 
، كام نصت عىل ذلك  يف رصفه عن موضوعهيدخله املجاز ال تأثري للنية

 .القاعدة
: زوجتك ابنتي زينب، ثم قال كنت أقصد: لو قال الويل للزوج .٢

                                 
 .١/٤٦ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )١(



 

 

 ابنتي سعاد؛ فهل يعتد هبذه النية؟
ال يلتفت إىل هذه النية؛ ألن التلفظ : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

 ا؛ فيكون اللفظ نصا ال يقبل املجاز، باسم البنت من أقوى املعارف يف ذاهت
 . ومن ثم ال يقبل تأثري النية يف رصفه إىل أي معنى جمازي

ًألفا : لو قال بعتك هذه السلعة بألف، ثم قال قصدت بذلك .٣
 ومخسني؛ فهل تؤثر هذه النية؟

ال تأثري هلذه النية؛ ألن األلف من أسامء : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
؛ وإذا كانت )١(»صوص ال جيوز دخول املجاز فيها ألبتةن«األعداد، وهي 

ا، كام نصت عىل  عن موضوعها يف رصفهال يدخلها املجاز فال تأثري للنية
 .ذلك القاعدة

أسقطت حقي : لو علم الرشيك ببيع رشيكه، فهنأه بالبيع وقال .٤
كنت أقصد الشفاعة ألحد بأن يشرتهيا، ومل أقصد : يف الشفعة، ثم قال

  يف الشفعة؛ فهل يعتد بتأثري هذه النية عىل اللفظ؟إسقاط حقي
ال تأثري هلذه النية؛ ألن لفظه رصيح يف : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

الشفعة، وأكدته القرائن احلالية، والتي من بينها التهنئة بالبيع؛ وما كان 
 .رصحيا ال اعتداد فيه بالنية الصارفة، كام نصت عىل ذلك القاعدة

ً معروفا؛ فقال أعرتك هذه السيارة شهرا كامال، ثم لو قدم له .٥
 قصدت باإلعارة اإلجارة؛ فهل يقبل قوله؟: قال

                                 
 .١/٤٦ أنوار الربوق يف أنواء الفروق، )١(



 

 

ال يقبل قوله؛ ألن لفظه رصيح يف : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
اإلعارة، وأكدته القرائن احلالية، والتي من بينها أنه جعلها مقابل تقديم 

ل اإلجارة؛ وما كان كذلك ال معروف له، كام أن لفظ اإلعارة ال حيتم
 .اعتداد فيه بالنية الصارفة، كام نصت عىل ذلك القاعدة

 
~ ~ ~ 





 

 




 
 : صيغة القاعدة: املسألة األوىل

 بعدة صيغ، بعضها عىل شكل قاعدة، وبعضها وردت هذه القاعدة
 :ٍيف سياق تقسيم ونحوه، ولكنها تؤدي معنى القاعدة؛ ومن هذه الصيغ

األصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله جماز متعارف « .١
وهذه الصيغة ذكرها . » لتصحيح الكالم؛حيمل عىل ذلك املجاز

 . )١()هـ٤٨٣ت (الرسخيس
إذا كانت احلقيقة مهجورة ال تتبادر للذهن؛ فإنه يتعني ... « .٢

، )٢()هـ٧٦١ت(وهذه الصيغة ذكرها العالئي . »احلمل عىل املجاز
 .)٣()هـ٨٢٩ت(واحلصني 
 .محل اللفظ إىل ما يتبادر إىل الذهن أوىل: قاعدة« .٣

 ...يقة ما مل يرتجح املجاز بشهرة أو غريهاومن ثم حيمل عىل احلق
وهذا يف شهرة تصري احلقيقة مرجوحة بالكلية، أما شهرة ال متنع 
استعامل احلقيقة فهي مسألة املجاز الراجح، واحلقيقة املرجوحة، وفيها 

 . »املذاهب املعروفة
                                 

 .٥٩٩، فقرة١/٤٢٧رشح السري الكبري، :  انظر)١(
 .٢/٤٨٧املجموع املذهب، :  انظر)٢(
 .١/٤٤١كتاب القواعد للحصني، :  انظر)٣(



 

 

 .)١()هـ٧٧١ت (وهذا ما عرب به ابن السبكي
 وهذه الصيغة ذكرها ابن اهلامم. »يلزم املجاز لتعذر احلقيقي« .٤

 . )٢()هـ٨٦١ت(
أن احلقيقة إذا كانت   عىل:ولذا اتفق أصحابنا يف األصول« .٥

 وهذه الصيغة ذكرها ابن نجيم. » يصار إىل املجازمتعذرة فإنه
 .)٣()هـ٩٧٠ت(

ً بكونه مهجورا حسا أو عرفا - ]باللفظ.. [ّإن تعذر العمل و« .٦  ً
وهذا ما عرب به . »... له جماز متعارف يعمل بههيمل، فإن كان : -ًأو رشعا 

 .)٤()هـ١٠٦١ كان حيا (ناظر زاده 
وهذه صيغة ذكرها . »إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز« .٧

 .)٥()هـ١٢٩٢املؤلفة عام  (واضعو جملة األحكام العدلية
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال
إذا كـان محــل اللفـظ عــىل معنـاه احلقيقــي : أي: ذرت احلقيقــةإذا تعـ

 .ًممتنعا، أو يف حكم املمتنع
                                 

 .١/٢٧٤،  األشباه والنظائر البن السبكي: انظر)١(
 .٢/٣٦التقرير والتحبري، : التحرير املطبوع مع رشحه:  انظر)٢(
 .١٦١األشباه والنظائر البن نجيم، ص :  انظر)٣(
 .٣٣، قاعدة ١/٣٥٠ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٤(
 .٦١، مادة ١/٥٤درر احلكام، :  ورشحهاليةجملة األحكام العد:  انظر)٥(



 

 

 . أي ينتقل إىل املعنى املجازي للفظ:يصار إىل املجاز
 :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

هذه القاعدة متثل أحد أحوال التعارض بـني اللفـظ والقـصد، وهـو 
 -الـذي يمثـل القـصد–ملعنـى املجـازي ًإذا كان املعنى احلقيقي متعذرا، وا

 .ًممكنا؛ فاحلكم حينئذ هو محل اللفظ عىل املعنى املجازي
ــذر املعنــى احلقيقــي لــه صــور؛ ســيأيت ذكرهــا عنــد التمثيــل  وتع

 .)١(للقاعدة
~ ~ ~ 

 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 :مما يدل عىل هذه القاعدة ما يأيت

، واملجاز خلف هلا، »الم احلقيقةاألصل يف الك«أنه من املقرر أن  .١
ومقتىض ذلك أنه إذا تعذر محل اللفظ عىل معناه احلقيقي تعني االنتقال إىل 

 .ما خيلفه، وهو املجاز
أن اللفظ إذا دار بني املعنـى احلقيقـي واملجـازي وتعـذر محلـه يف  .٢

الواقع عىل املعنى األصيل وهو احلقيقي، تعني االنتقال إىل املعنى املجازي؛ 
؛ ألنه لو مل حيمل عليه صار الكالم مهمال، وإعامل الكـالم أوىل مـن إمهالـه

 . عن اللغوًصونا لكالم العقالء
ويلحظ عىل هذا الدليل أنه تضمن التعليل بقاعدة كلية متفق عليها؛ 

                                 
مـسلم .  وفكرة بيان الصور عند بيان األمثلة مستفادة من كتاب املمتع يف القواعد الفقهية لـِ د)١(

 .١٩١الدورسي، ص



 

 

، كـام أن صـياغته تـدل عـىل أن هـذه »إعامل الكالم أوىل من إمهالـه«: وهي
القاعدة من القواعد املندرجة حتت تلك القاعدة املتفق عليها؛ ومن املعلوم 

 . عىل ما يندرج حتته-بالتبع- ُ من أدلة ينسحبَّ الكيلُأن ما يثبت
~ ~ ~ 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
والواقف ليس له أوالد، هذه العامرة وقف عىل أوالدي، : لو قال .١

 وإنام له أحفاد؛ فام احلكم؟
ينرصف الوقف إىل األحفـاد؛ ألن لفـظ : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

ًاألوالد وإن كان موضوعا يف اللغة للداللة عىل األبناء والبنات املبارشين، 
ًبيــد أنــه يتنــاول األحفــاد واحلفيــدات جمــازا؛ وقــد تعــذر محلــه عــىل املعنــى 

 لعدم وجود أوالد له مبارشين، فيكون هذا التعذر قرينة عـىل أن احلقيقي؛
 .الواقف قصد محل اللفظ عىل املعنى املجازي وهو األحفاد

ويلحظ أن التعـذر هنـا نـابع مـن احلـس؛ إذ ال يمكـن إعـامل املعنـى 
ويقاسـمه . احلقيقي يف اخلارج، وهو ما يسمى بالتعذر احلـيس أو احلقيقـي

نابع من عدم االسـتعامل العـريف، وهـو مـا يـسمى تعذران آخران، أحدمها 
التعذر العريف، والثاين نابع من عدم االسـتعامل الـرشعي، وهـو مـا يـسمى 

 .التعذر الرشعي
ًولو عدنا إىل املثال املذكور فـيلحظ عليـه أيـضا أن محـل اللفـظ عـىل 
ــارشين  ــدم وجــود أوالد مب ــستحيل، وغــري ممكــن؛ لع ــي م ــى احلقيق املعن

حدى صور التعذر احليس، ويقابلها صورة أخرى، وهـي للواقف، وهذه إ



 

 

ــا  ــي جتعله ــدة الت ــشقة الزائ ــع امل ــة م ــى احلقيقــي ممكن أن تكــون إرادة املعن
 . )١(كاملمتنعة

ومن خالل هذا التنظري ينتج لنا أربع صـور لتعـذر محـل اللفـظ عـىل 
  :املعنى احلقيقي

ىل معنـاه  التعذر احليس الذي يمتنع فيه محل اللفظ ع:الصورة األوىل
 . احلقيقي

 التعذر احليس الـذي ال يمتنـع فيـه محـل اللفـظ عـىل :الصورة الثانية
 .معناه احلقيقي، وإنام يشق ذلك مشقة زائدة

ــة ــصورة الثالث ــذر العــريف:ال ــى احلقيقــي .  التع وهــو أن يكــون املعن
ًمهجورا عرفا ً. 

وهـو أن يكـون املعنـى احلقيقـي .  التعـذر الـرشعي:الصورة الرابعـة
ًرا رشعامهجو ً. 

والتمثيل بالوقف عىل األوالد توضيح للصورة األوىل، أمـا الـصور 
 :الثالث األخرى فتوضيحها من خالل األمثلة اآلتية

 أن ال يأكل من هذه النخلة؛ فمتى حينث؟: لو حلف .٢
حينث بأكل ثمرهتـا، أو بثمنهـا إن باعهـا : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

 . )٢(ًواشرتى بالثمن مأكوال 
                                 

؛ درر احلكـام رشح ٣٣عدة ، قا١/٣٥٠ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر يف هذا التقسم)١(
 .٦١، مادة١/٥٤جملة األحكام، 

 =؛ األشــباه والنظـائر البـن نجــيم، ص ١٢٦، ٥/١١٧ اهلدايـة والعنايــة وفـتح القديــر، : انظـر)٢(



 

 

هذا مثـال للـصورة الثانيـة؛ إذ املعنـى احلقيقـي للفـظ احلـالف هـو و
، وهـذا ممكــن ولكنـه شــاق مــشقة ...األكـل مــن جريـد النخلــة أو ســعفها

 .شديدة، كام أن التعذر نابع من احلس؛ هلذا يسمى تعذر حيس
ُال يضع قدمه يف دار فالن؛ فمتى حينث؟: لو حلف .٣ َ 

ًه مطلقـا، سـواء دخــل حينـث بدخولــ: بنـاء عـىل مـا جــاء يف القاعـدة
ًراكبا أم ماشيا، حافيا أم متنعال ِّ ً ً وهذا من إعامل املجاز وترك احلقيقة؛ ألن . ً

ًمهجور عرفا ) الذي هو جمرد وضع القدم يف البيت(املعنى احلقيقي  ٌ)١(. 
وهذا مثال للصورة الثالثة؛ إذ إرادة املعنى احلقيقي وإن كانت ممكنة 

بع من عدم استعامل أهل العرف للفـظ املـذكور يف الواقع، بيد أن التعذر نا
 .ً يف الداللة عىل جمرد وضع القدم يف الدار؛ هلذا يسمى تعذرا عرفيا

ًال يأكل حلـام؛ فهـل حينـث بأكـل حلـم اخلنزيـر، وحلـم : لو حلف .٤
 اآلدمي؟

ال حينث بذلك؛ ألن املعنى احلقيقي وإن : بناء عىل ما جاء يف القاعدة
ً مهجور رشعاكان يشمل ذلك، بيد أنه ٌ)٢(. 

ــت  ــى احلقيقــي وإن كان وهــذا مثــال للــصورة الرابعــة؛ إذ إرادة املعن
ًممكنة يف الواقع، بيد أن التعـذر نـابع مـن هجـران هـذا املعنـى رشعـا؛ هلـذا 

 .ً يسمى تعذرا رشعيا
                                 

 .٣٣، قاعدة ١/٣٥١؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ١٦١ =
 .١/٣٥١؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ٢/٤٨ُّالدرر رشح الغرر، :  انظر)١(
 .١/٣٥٢؛ ترتيب الآليل يف سلك األمايل، ٢/٥١ُّالدرر رشح الغرر، :  انظر)٢(



 

 

ًوكلـت فالنـا يف اخلـصومة : لـو قـال: ومن جـنس املثـال األخـري .٥
 ؟)١(عني؛ فام املقصود هبذه الوكالة

يكون وكيال لـه يف التخاصـم يف جملـس : اء عىل ما جاء يف القاعدةبن
القضاء خاصة، ال خماصمة الناس ومنازعتهم بشكل عام؛ ألن هذا املعنـى 
ًوإن كان هو املعنى احلقيقي، بيد أنه ممتنع رشعـا، فتعـني محـل الكـالم عـىل 

 .املعنى املستعمل رشعا، وهو الرتافع عن املوكل يف جملس القضاء
 

~ ~ ~ 

                                 
 .١/٥٤، ٦١مادة درر احلكام رشح جملة األحكام،:  انظر يف فكرة هذا املثال)١(



 

 




 
 

 : صيغة القاعدة: املسألة األوىل
عد اخلالفية التي وردت بصيغ متعددة، ولقوة هذه القاعدة من القوا

اخلالف فيها مل تنفك بعض صيغ القاعدة من الترصيح هبذا اخلالف؛ فمن 
 :صيغها
ــت هلــا حقيقــة ’ األصــل عنــد أيب حنيفــة« .١  أن اليمــني إذا كان

ز مـــستعملة، وجمـــاز متعـــارف؛ فـــالعربة للحقيقـــة املـــستعملة دون املجـــا
، وأبو يوسـف وحممـد يعتـربان املجـاز املتعـارف، كـام يعتـربان ...املتعارف

 .)١()هـ٤٣٠ت(وهذه الصيغة ذكرها الدبويس . »احلقيقة املستعملة
إذا دار اللفظ بني احلقيقة املرجوحة واملجاز الـراجح؛ فعنـد أيب « .٢
. املجـاز الـراجح أوىل: وعنـد أيب يوسـف. احلقيقـة املرجوحـة أوىل: حنيفة

ُوميـل مجاعــة إىل تـساوهيام  وهــذه الـصيغة ذكرهــا ابـن الوكيــل الــشافعي. »َ
 .)٢()هـ٧١٦ت(

وهــذا الــصيغة . »احلقيقــة املــستعملة أوىل مــن املجــاز املتعــارف« .٣
 . )٣()هـ٩٧٠ت (ذكرها ابن نجيم

                                 
 .١٥٢تأسيس النظر، ص:  انظر)١(
 .١/١٥٤: ً؛ وانظر منه  أيضا٢/٢٧٥األشباه والنظائر البن الوكيل، :  انظر)٢(
 .٩٥، قاعدة ١٢٢اعد الفقه البن نجيم، صقو:  انظر)٣(



 

 

 ويعـرب –ب االستعامل املجازي عىل االستعامل احلقيقـي إذا غل« .٤
َ تــشاهب-عنــه باحلقيقــة املرجوحــة وهــذا الــصيغة ذكرهــا ابــن خطيــب . »اَ

 .)١()هـ٨٣٤ت(الدهشة 
ــى جمــازي الل« .٥ ــى حقيقــي مــستعمل، ومعن ــه معن ٌّفــظ إذا كــان ل ِ ً ًٌّ ِ
 - وعنـدمها -رمحـه اهللا-َيرجح املعنـى احلقيقـي عنـد أيب حنيفـة : متعارف

ــام اهللا ــازي: -رمحه ــاظر زاده . »املج ــا ن ــذه الــصيغة ذكره ــان حيــا (وه  ك
 .)٣) (٢()هـ١٠٦١

~ ~ ~ 

                                 
 .١/٣٩٦خمترص من قواعد العالئي، :  انظر)١(
 .٢١٣، قاعدة ٢/١٠١٠ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٢(
 : وللتوسع يف القاعدة يف غري كتب القواعد؛ انظر من كتب األصول)٣(

، الرسخـيس؛ أصـول ٢/١٠٦أصول البزدوي وكـشف األرسار،  ؛٤٩أصول الشايش، ص
؛ ٢/٥٥٧؛ روضــة النــاظر، ٢/٣٣٩؛ رشحــه لألصــفهاين، ١/١٤٦؛ املحــصول، ١/١٨٤

ــيح الفــصول، ص ــي١١٩رشح تنق ــازي؛  املغن ــار ورشوحــه ١٣٨، ص للخب كــشف : ؛ املن
؛ التنقــيح والتوضـــيح ٢/٣٨٧؛ وجــامع األرسار، ١/٢٦٥األرسار ورشح نــور األنــوار، 

؛ رشح ١٦٨؛ القواعـد البـن اللحـام، ص٢٠٠؛ التمهيـد لإلسـنوي، ص١/٩٥والتلويح، 
ــسعود ١/٢٢٠ّمــسلم الثبــوت وفــواتح الرمحــوت، ؛ ١/١٩٥الكوكــب املنــري،  ؛ مراقــي ال

 .٢/٧٨؛ التعارض والرتجيح للربزنحي، ١٣٣مراقي السعود، ص: ورشحه 
 : وانظر من كتب الفقه

؛ ٣/٦١بــدائع الــصنائع، : ؛ رشحهــا٢/٣٢٢، ؛ حتفــة الفقهــاء١٨٧، ٨/١٨١املبــسوط، 
؛ الــدرر ٨/١٠٨، ١٣٧، ١٢٦، ٥/١٢٥اهلدايـة والعنايـة وفــتح القـدير أو نتــائج األفكـار، 

 .٢٥٧؛ النافع الكبري، ص٤/٣٤٩؛ البحر الرائق، ٢/٤٩رشح الغرر، 



 

 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

 للفـظ أي أن املعنى الذي وضعه أهل اللغة: معنى حقيقي مستعمل
ًليس مهجورا بالكلية، بل يستعمله الناس أحيانا، دون أن يصل إىل شـهرة 

  .املعنى املتعارف
 أي أن املعنــى املجــازي هــو الــذي تعــارف :معنــى جمــازي متعــارف

 .الناس عليه، بحيث ينرصف الذهن إليه عند اإلطالق
  :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

للفظ إذا كان له معنى حقيقي موضوع له يف اللغة، ومعنـى جمـازي ا
تعارف الناس عىل استعامل اللفظ للداللة عليه، بحيث يكون هـذا املعنـى 

فإن الذي يقدم حينئـذ هـو املعنـى : هو املتبادر للذهن دون املعنى احلقيقي
 .املجازي

~ ~ ~ 
  :اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة

اشـتهر فيهـا اخلـالف بـني ن القواعد األصـولية التـي هذه القاعدة م
منـه كثـري مـن  وصـاحبيه؛ ولـشهرة هـذا اخلـالف انطلـق اإلمام أيب حنيفـة

ّاألصوليني عند حديثهم عن هذه القاعدة، كـام أن طائفـة مـنهم قـدموا هلـا 
نــزاع فيهـا، ومــن ِّبمقـدمات وتقـسيامت تعــني يف تـصويرها وحتريــر حمـل ال

مقدمة : املقدمات  التي أحسبها وافية يف حترير حمل النزاع وتصوير املسألة 
 :حاصله  ، حيث قال ما)هـ٧٩٤ت (الزركيش
ــا « • ــت احلقيقــة مــستعملة واملجــاز غــري مــستعمل، أو كان إذا كان



 

 

 ...يقة باالتفاقفالعربة باحلق: ًمستعملني واحلقيقة أغلب استعامال
ومـنهم . ًفـالعربة باحلقيقـة أيـضا: سـواء وإن كانا يف االستعاملني •

 ...ذلك؛ بل حكى اخلالف فيه مجاعةمن نقل فيه االتفاق، وليس ك
فـالعربة : ُوإن هجرت احلقيقة بالكلية، بحيث ال تراد يف العـرف •

 ...باملجاز باالتفاق
تعاهـد يف بعـض وأما إذا غلب املجـاز يف االسـتعامل، واحلقيقـة ت •
 : األوقات
 ...احلقيقة أوىل: فقال أبو حنيفة -
 ...املجاز أوىل: وقال صاحباه -
 ...وهو احلق): رشح التنقيح( يف قال القرايف 
، والبيـــضاوي يف )املعـــامل(يف ] الفخـــر الــرازي[إلمـــام واختــار ا -

 ...استواءمها) املنهاج(
َوقال الصفي اهلندي وعزي ذلك إىل الشافعي  ِ ُ... 

أن املجاز هل هو خلف . ..واخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل: قالوا
 عن احلقيقة يف حق املتكلم أو يف احلكم؟

ال تثبـت املزامحـة بـني األصـل : ًفإن كان املجاز خلفا يف حق املـتكلم
ًواخللف، فيجعل اللفظ عامال يف حقيقته عند اإلمكان ُ. 

 ، فاعتمـده واطـرح مـا...هذا حترير التصوير يف هذه املسألة والنقل 
 .)١(»عداه

                                 
؛ ٤٩أصـول الـشايش، ص:  القاعـدة انظـروللتوسـع يف اخلـالف يف. ٢/٢٢٧ ،البحر املحيط )١(

 =؛ ١١٨؛ تنقيح الفصول ورشحه للقـرايف، ص٢/٥٥٧؛ روضة الناظر، ١/٣٥٩املستصفى، 



 

 

 هو ما يقـرره لفـظ القاعـدة؛ مـن تـرجيح – واهللا أعلم –والراجح  
َاملعنى املتعارف عىل احلقيقة التـي تتعاهـد يف بعـض األوقـات؛ ألن اللفـظ  ُ

ه عـىل مـا تعـارفوا عليـه أوىل مــن فــسريصـادر مـن أهـل العـرف، فيكـون ت
 وألن املعنى املتعارف بمثل االستعامل .تفسريه عىل ما وضعه له أهل اللغة

ّ، بينام املعنى احلقيقي يتعاهد يف بعض األوقات، وحيث تعني الغالب للفظ ُ
محل اللفظ عىل أحد االستعاملني فال شك أن االستعامل األكثر مقـدم عـىل 
االستعامل األقل؛ ألنه هو املتبادر للذهن، ولو كان العكـس لفاتـت فائـدة 

 التخاطب
~ ~ ~ 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
ٍّوأشار إىل حب بر أمامه-ُمن هذا الرب لو حلف أن ال يأكل  .١ ُ ؛ -ِّ

فمتى حينث؛ هل ينرصف لفظ األكل إىل املعنى احلقيقي؛ وهو أكل الرب 
، أو يشمل ذلك أي أكل عمال بعموم )١(قضام بأسنانه بشكل مبارش

 ؟ )٢(املجاز
                                 

 .١/١٩٦؛ رشح الكوكب املنري، ١/٣١٥؛ اإلهباج، ٢٠٠التمهيد لإلسنوي، ص =
وهـو أن يأكـل ...  «:ً ــ تفـسريا وافيـا، فقـال٥/١٢٥ــ ) فتح القدير(صاحب : لقد فرس ذلك) ١(

 احلنطة، فإنه معنى ثابت، فـإن النـاس يغلـون احلنطـة ويأكلوهنـا، وهـي التـي تـسمى يف عني
وليس املـراد حقيقـة . ًأي توضع جافة يف القدر، ثم تؤكل قضام: ُ، وتقىل )بليلة(عرف بالدنا 

؛ بل أن يأكل عينها بـأطراف األسـنان أو )وهو األكل بأطراف األسنان(القضم بخصوصها 
ٌللفـظ حقيقـة مـستعملة فهـي أوىل عنـد أيب حنيفـةفإذا ثبت . بسطحها  مـن املجـاز املتعـارف ٍ

 .»)وهو أن يراد بأكل احلنطة أكل خبزها(
 .٢١٣، قاعدة ٢/١٠٢٢ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر يف فكرة هذا املثال)٢(



 

 

بناء عىل القول الراجح الذي متثله صيغة القاعدة، حينث بأكلـه بـأي 
از املتعـارف، عـىل احلقيقـة املـستعملة أحيانـا؛ ألن وسيلة؛ ترجيحـا للمجـ

ــد  ــه اللفــظ عن ــذهن، فيحمــل علي ــادر لل ــو املتب ــى املجــازي صــار ه املعن
 .اإلطالق
ًلو رأى طالب الفتة يف موقف للسيارات مكتوبا عليها .٢ يمنع : (ًٌ

، فأوقف سيارته، وعندما أراد رجل األمن حترير خمالفة يف )وقوف الطالب
العبارة متنع وقوف الطالب، وليس سياراهتم؟ وأنا :  اعرتض وقال؛حقه

 ؟ مل أقف بجسدي؛ فهل يكون الطالب حمقا
 ال يكـون حمقـا؛ : بناء عىل القول الراجح الذي حتكيه صيغة القاعـدة

ألن ما ذكره يمثل املعنى احلقيقي لالفتة، ولكن كون الالفتة موضـوعة يف 
املجازي هو املـراد، وهـو مكان معد لوقوف السيارات يدل عىل أن املعنى 

سيارات الطالب، وقد تعارف الناس عىل االختصار يف الكالم ومن ذلك 
وهـو (، وإقامـة املـضاف إليـه مكانـه )سـيارات: وهو هنـا(حذف املضاف 

 ). الطالب:هنا
عىل كل واحد من أوالدي محل املتاع الفالين؛ ثم خرج، : لو قال .٣

ً مجيعا؛ عمال باملعنى احلقيقي، فاختلف األبناء والبنات؛ هل األمر يشملهم ً
 أو أن األمر خاص باألبناء الذكور؛ عمال باملجاز املتعارف؟ 
يكـون األمـر : بناء عىل القول الـراجح الـذي حتكيـه صـيغة القاعـدة

ــذهن يف عــرف  ــادر لل ــى املتب ــذا املعن ــات؛ ألن ه ــاء دون البن  خاصــا باألبن
 .ًشموله للبنات أيضاالناس، فيقدم عىل املعنى احلقيقي، املتمثل يف 



 

 

هذا البيت وقف عىل طلبة العلم، والعرف : لو قال الواقف .٤
أن يطلق هذا اللفظ عىل طلبة العلم الرشعي خاصة دون : السائد يف جمتمعه

 ؛؛ فهل يشملهم الوقف...العلوم الدنيوية من طب وهندسة وكيمياء و
لرشعي؛ عمال  عمال باملعنى احلقيقي، أو يكون الوقف خاصا بطلبة العلم ا

 باالستعامل العريف؟ 
يكـون الوقـف : بناء عىل القول الراجح الذي حتكيه صـيغة القاعـدة

خاصا بطلبة العلم الرشعي دون طلبـة العلـوم األخـرى؛ ألن هـذا املعنـى 
ــى  ــدم عــىل املعن ــارف مق ــى املتع ــاس، واملعن ــذهن يف عــرف الن ــادر لل املتب

 .احلقيقي
لكل واحد من املقيمني «: يهلو أصدر مدير الرشكة قرارا، قال ف .٥
؛ فهل لفظ املقيمني خاص باملقيمني من غري أهل البلد؛ »ُ الفالنيةُاهلدية

عمال باالستعامل العريف، أو يشمل كل من يسكن فيه؛ عمال باملعنى 
 احلقيقي؟ 

يكـون العطـاء : بناء عىل القول الراجح الذي حتكيـه صـيغة القاعـدة
 دون املواطنني؛ ألن هذا املعنـى املتبـادر لدباملقيمني من غري أهل الب خاصا 

 .للذهن يف عرف الناس، فيقدم عىل املعنى احلقيقي
 

~ ~ ~ 



 

 





 :يغة القاعدةص: املسألة األوىل

 :وردت هذه القاعدة بعدة صيغ؛ منها
. »؛ إذ النية لتعيني املحتمل..ال يفتقر إىل النية.. كان رصحيا]ما[« .١

 .)١()هـ٥٨٧ت(وهذه الصيغة ذكرها الكاساين 
 مـن غـري نيـة، إذا كـان رصحيـا  فيـه بـهىه القول يكتف لما يعترب« .٢

 . )٢()هـ٦٢٠ت (وهذه الصيغة ذكرها ابن قدامة. »فيه
ــة؛ ألن كــل« .٣  مــا هــو رصيــح يف بــاب ال ينــرصف إىل غــريه بالني

 وهـــذه الـــصيغة ذكرهـــا القـــرايف. » إنـــام تـــدخل يف املحـــتمالت...النيـــة
 .)٣()هـ٦٨٤ت(

. »إنام تعمل يف املحـتمالت ال يف املوضـوعات األصـلية.. النية« .٤
، واحلمـــــوي ) ٤()هــــــ٧٨٦ت(وهـــــذه الـــــصيغة ذكرهـــــا البـــــابريت 

 . )٥()هـ١٠٩٨ت(

                                 
 .٤/٤٦بدائع الصنائع، :  انظر)١(
 .١٠/٣٧٣غني، امل:  انظر)٢(
 .١/٣٦أنوار الربوق يف أنواء الفروق، :  انظر)٣(
 .٦/٢٥٠العناية، :  انظر)٤(
 .١/٧٩غمز عيـون البصائر، :  انظر)٥(



 

 

 وال احــتامل يف الــنص ،نيــة إنــام تــرصف اللفــظ إىل حمتمــلال« .٥
 .)١()هـ٧٩٥ت (وهذه الصيغة ذكرها ابن رجب. »الرصيح
وهــذه . »ض حمــتمالت اللفــظ، ال مــا ال حيتملــهالنيــة تعــني بعــ« .٦

 .)٢()هـ٩٧٠ت (الصيغة ذكرها ابن نجيم
ِالنية تعمل يف املحتمالت، ال يف املوضوعات« .٧ ِ ْ وهـذه الـصيغة . »ُ

 .)٣()هـ١٠٦١ كان حيا (ذكرها ناظر زاده 
~ ~ ~ 

 :معنى القاعدة: املسألة الثانية
  :املعنى اإلفرادي للقاعدة: أوال

ِاملحتمالت ِ ْ  .أي األلفاظ التي حتتمل أكثر من معنى: ُ
ُوضعت للتعبري بـشكل رصيـح عـن  أي األلفاظ التي :املوضوعات

 .املعنى بحيث ال حتتمل سواه
  :املعنى اإلمجايل للقاعدة: ًثانيا

هذه القاعدة تعرب عن نطاق تأثري النية يف تفـسري اللفـظ، إذ ينحـرص 
نطاق إعامهلا يف األلفاظ املحتملة، دون الرصحية؛ ألن املعنـى املـستفاد مـن 

كان اللفـظ رصحيـا ال حيتمـل إال معنـى النية البد أن حيتمله اللفظ، أما إذا 
 .ًواحدا؛ فال جمال لرصف اللفظ عن هذا املعنى الوحيد

                                 
 .٢/٥٨٧تقرير القواعد وحترير الفوائد، :  انظر)١(
 .٦٨، قاعدة ١١٢قواعد الفقه البن نجيم، ص:  انظر)٢(
 .٢٥٠، قاعدة٢/١١٣٠ترتيب الآليل يف سلك األمايل، :  انظر)٣(



 

 

 :االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
احلكم املقرر يف هذه القاعـدة سـبق تقريـره مـع االسـتدالل عليـه يف 

كل لفظ ال جيوز دخول املجـاز فيـه ال تـؤثر النيـة يف «: قاعدة سابقة، وهي
، وحيـث إن حكـم القاعـدتني واحـد فـام قيـل يف )١(»وضـوعهرصفه عن م

 .    االستدالل للقاعدة السابقة يمكن أن يقال هنا
~ ~ ~ 

 :أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
: لفاظ الكناية عن الطالق؛ كقولهلو خاطب امرأته بلفظ من أ .١

 ًاحلقي بأهلك، فهل يعد هذا طالقا؟
يفتقر هذا اللفـظ إىل النيـة؛ ألنـه حيتمـل : بناء عىل ما جاء يف القاعدة

 .الطالق وغريه، وال مرجح، فتعني حتديد املراد بالنية
ًأنت طالق، ثم قال نويت طالقا من وثاق؛ فهل : لو قال المرأته .٢

 تؤثر هذه النية؟
مـن ) الطـالق(ال تـأثري هلـا؛ ألن لفـظ : ناء عىل مـا جـاء يف القاعـدةب

األلفاظ الرصحية يف الطالق، واأللفاظ الـرصحية ال تـأثري للنيـة يف رصفهـا 
 .عن معناها
: لو أراد توزيع صدقة عىل مجع من الفقراء، فتزامحوا عليه، فقال .٣

ألحد من ): (أحد(واهللا ال أعطي هذه الصدقة ألحد، ثم قال نويت بلفظ 
 ؛ فهل تؤثر هذه النية؟)املوجودين

                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(



 

 

لفـظ عـام ) أحـد(هلـا تـأثري؛ ألن لفـظ : بناء عىل ما جـاء يف القاعـدة
داللته عىل االستغراق داللة ظنيـة، فيحتمـل التخـصيص املـذكور؛ والنيـة 

 .تعمل يف املحتمالت
لو اعتاد عىل إعطاء فقري من الصدقة بشكل دوري، ثم حصلت  .٤

ٌمنه منة عىل الفق : واهللا ال آخذ منك أي صدقة، ثم قال: ري، فقال الفقريَّ
 ٌقصدت ما إذا صاحبها منة من الغني؛ فهل تؤثر هذه النية؟

هلـا تـأثري؛ ألن اللفـظ حيتملهـا؛ والنيـة : بناء عىل ما جـاء يف القاعـدة
 .تعمل يف املحتمالت

قصدت إخواين : وقفت هذا املال عىل إخواين، ثم قال: لو قال .٥
  تؤثر هذه النية؟وأخوايت؛ فهل

هلـا تـأثري؛ ألن اللفـظ حيتملهـا؛ إذ مـن : بناء عىل ما جـاء يف القاعـدة
 .الشائع يف اللغة تغليب املذكر عىل املؤنث
~ ~ ~ 

 :الفرق بني هذه القاعدة والقواعد األربع السابقة: املسألة اخلامسة
ه القاعـدة، تتمثـل يف أن  وثيقـة هبـذمرت بنا أربع قواعـد ذات صـلة

موضوعها واحد وهو التعارض بني املعنى الوضعي للفظ والقصد الـذي 
 :  يمثل معنى جمازيا للفظ؛ وألفاظ هذه القواعد اخلمس هي

 .»احلقيقة ترتك بداللة العادة« .١
فيه ال تـؤثر النيـة يف رصفـه عـن كل لفظ ال جيوز دخول املجاز « .٢

 .»موضوعه



 

 

 .»إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز« .٣
ــه « .٤ ــان ل ــظ إذا ك ــى جمــازي اللف ــستعمل ومعن ــي م ــى حقيق معن

 .»متعارف يرجح املعنى املجازي
 .»النية تعمل يف املحتمالت ال يف املوضوعات« .٥

وعقد مقارنة بني كل قاعدة والقواعد األخرى يطول، ولكن يمكن 
توضيح الفرق بينهـا بـالرتكيز عـىل بيـان نطـاق إعـامل كـل قاعـدة، ومـدى 

 :احلاجة إليها؛ وذلك عىل النحو اآليت
  :»احلقيقة ترتك بداللة العادة«: القاعدة األوىل

هذه القاعدة تعنـى ببيـان أحـد أسـباب تـرك املعنـى احلقيقـي الـذي 
 .ُوضعت الكلمة للداللة عليه، وهذا السبب هو العادة

وحيتاج إليهـا عنـد بيـان األصـل واملبـدأ واحلكـم اإلمجـايل لتعـارض 
امل الوضع اللغوي مـع االسـتعامل العـريف الغالـب، إذ األصـل أن االسـتع

 .العريف مقدم عىل الوضع اللغوي
كل لفظ ال جيوز دخول املجاز فيـه ال تـؤثر النيـة يف «: القاعدة الثانية
 : »رصفه عن موضوعه

ة اللفظيـة الوضـعية، هذه القاعدة تعنى بإبراز جانب قـوة يف الداللـ
بحيث ال يلتفت أصال إىل تأثري النية يف رصف املعنى عنها إىل غريهـا بـأي 

إذ حيتـاج إليهـا إذا كـان اللفـظ يـدل عـىل معنـاه داللـة . حال من األحـوال
ومثله يقال إذا كان املعنى . قطعية، بحيث يمتنع لغة محله عىل معنى جمازي

 .حتمل غريهاملجازي ال حيتمله اللفظ أصال، وإن ا



 

 

 :»إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز«: القاعدة الثالثة
هذه القاعدة تؤدي عكس ما تؤديه القاعدة السابقة، إذ تعنى بـإبراز 
 جانب قوة يف املعنى املجازي، بحيث يكون محل اللفـظ عليـه هـو املخـرج

ــه ــا يف إحــدى أحــوال . الوحيــد إلعــامل اللفــظ وعــدم إمهال ــاج إليه وحيت
ًالتعــارض بــني اللفــظ والقــصد، وهــي إذا كــان املعنــى احلقيقــي متعــذرا، 

ً ممكنـا؛ فـاحلكم حينئـذ هـو محـل -الـذي يمثـل القـصد–واملعنى املجازي 
 .اللفظ عىل املعنى املجازي

 مـستعمل ومعنـى اللفظ إذا كان له معنـى حقيقـي«: القاعدة الرابعة
 :»جمازي متعارف يرجح املعنى املجازي

هــذه القاعــدة هلــا ارتبــاط وثيــق بالقاعــدة األوىل؛ ألن احلكــم فــيهام 
خيص حلالـة التعـارض، بيـنام واحد؛ بيد أن هذه القاعدة فيها تفصيل وتش

إذ حيتاج إىل هذه القاعدة إذا كان اللفظ . القاعدة األوىل فيها عموم وإمجال
ًله معنى حقيقي موضوع له يف اللغة يستعمله الناس أحيانا، ومعنى جمازي 
غلب استعامل الناس له، بحيث يكون هذا املعنى هو املتبـادر للـذهن دون 

أمـا القاعـدة . دم حينئـذ هـو املعنـى املجـازيفإن الذي يق: املعنى احلقيقي
األوىل فيحتاج إليها ملعرفة املبدأ يف الرتجيح؛ هـل هـو االسـتعامل العـريف؛ 

 .لكونه الغالب، أو املعنى األصيل؛ لكونه األصل
 :»النية تعمل يف املحتمالت ال يف املوضوعات«: القاعدة اخلامسة

هذه القاعدة قريبة من القاعدة الثانية، لكن الفارق بينهام أن منطوق 
يـدل عـىل احلـال التـي تعمـل فيهـا النيـة، : هذه القاعدة ذو شقني؛ أحدمها



 

 

يدل عىل احلال التـي ال تعمـل فيهـا : وهي األلفاظ املحتملة، والشق الثاين
بينام القاعدة الثانية فمنطوقها يدل عىل الشق  .النية، وهي األلفاظ الرصحية

الثاين فقط، وهو احلال التي ال تعمل فيها النية، مع متيزهـا بـأن فيهـا مزيـد 
 . ًتفصيل؛ لذلك عربت عنه بلفظ أطول من شقي القاعدة اخلامسة معا

ومن جهة أخـرى فـإن القاعـدة الثانيـة حيتـاج إليهـا عنـد البحـث يف 
فيه النية، بينام القاعدة اخلامسة حيتاج إليها عند البحث املجاز الذي ال تؤثر 

 .يف النية، من جهة تأثريها يف تغيري داللة اللفظ من عدمه
~ ~ ~






 

 












 





  

 



 

 

 

 



 

 








 





 
 
 
  
 
 



 

 

 

 



 

 


 

 
  :نص الضابط

ٌضابط خمترص )١()هـ٤٦١ت(ُنقل عن أيب القاسم الفوراين  تعارض  لٌ
األصل أن كـل مـن أفـصح بـيشء، «: ؛ ونصهداللة لفظ املكلف مع قصده

 .)٢(» قبل فيام بينه وبني اهللا دون احلكم:فإذا نواهمنه؛  لبوق
 :معنى هذا الضابط

ُأن من رصح بيشء وقبل منه ما رصح به، ولكنه نوى به معنى آخـر  َّ
 :  احلكم خيتلف باختالف أثر هذا احلكمخمالف؛ فإن

 فإن كان أثر االختالف بني لفظ املتكلم وقصده خاصا بـاملتكلم  •
؛ فإنه يفتى له بموجب ما àال يتعداه إىل غريه، بحيث يكون بينه وبني اهللا 

 . نواه

                                 
ُعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فـوران، أبـو القاسـم الفـوراين املـروزي:  هو)١( أحـد . ُ

، ٤٦١هــ، وتـويف بمـرو سـنة ٣٨٨ولد سنة . اإلبانة، والعمدة: ، من مؤلفاتهأعيان الشافعية
 .عن ثالث وسبعني سنة

؛ طبقــات الــشافعية ٤٥٥، رقــم٥/١٠٩،  الكــربى البــن الــسبكيطبقــات الــشافعية: انظــر
 .٢١٢، رقم١/٢٤٩شهبة، ؛ طبقات الشافعية البن قايض ٨٧٠، رقم٢/١٢٠لإلسنوي،

، ولكـن ١/٦٦ يف أشـباهه،؛ كام عزاه إليه ابن الـسبكي١/١١٤األشباه والنظائر للسيوطي، ) ٢(
: لفظــة أخــرى ال يظهــر أن يــستقيم هبــا املعنــى، وهــي) وقبــل منــه(مكــان : جــاء يف املطبــوع

 ).وقيل(



 

 

 أما إذا كان أثر االختالف بني لفظه ونيته ممتدا إىل غـريه، بحيـث  •
فإن احلكم الدنيوي حينئذ يتبع ظاهر لفظه ال ما : متسك غريه بظاهر لفظه

 . فيام يتعلق بأمور اآلخرةàّنواه، ويدين فيام بينه وبني اهللا 
هللا : لو قال شخص من اليمن يقيم يف السعودية: ومثال احلال األوىل

َعيل إن وجدت املتاع الذي أبحث عنه أن أتصدق بألف ريال ثم وجـده، . ُ
ُيقبــل : فبنــاء عــىل ضــابط الفــوراين: يمنــيوقــال كنــت أقــصد ألــف ريــال 

 .ُتفسريه؛ ألن أثر هذا اللفظ ال يتعدى املتكلم
الذي من الـيمن ويقـيم (لو قال ذلك الشخص : ومثال احلال الثانية

وعنــدما وجــده أحــد . مــن وجــد متــاعي فلــه ألــف ريــال): يف الــسعودية
 ضـابط فبنـاء عـىل:   كنت أقـصد ريـاال يمنيـا ال سـعوديا: األشخاص، قال

احلكـم هنـا خيتلـف عـن احلـال األوىل؛ ألن لفظـه تعلـق بـه حـق : الفوراين
 ثـم يلـزم بـألف ريـال دنيوي، واحلقوق الدنيوية تبنـى عـىل الظـاهر، ومـن

 . سعودي ال يمني
 

~ ~ ~ 



 

 





تعـارض ضـابطان ل، )هــ٤٦٢ت(املـروزي القايض حسني ُنقل عن 

 : ؛ أحدمها خمترص، والثاين فيه نوع تفصيلداللة لفظ املكلف مع قصده
 :أما الضابط األول فهو

 ُ اللفظُهَنِّمُا انتظم معه وإن شق؛ فإذا ضًكل ما لو وصله باللفظ نطق«
 وإن . يف احلكـمْقَّصدُـ ومل ي،ن فـيام بينـه وبـني اهللاِّيـُ د؛عاه لنفسهَّ إن اد:ُهَنَّبي

 .)١(» يف احلكمَقِّدُ ص؛ىل نفسهكان ع
 :ضابطومعنى هذا ال

 : أن املعنى الذي نواه املتكلم ومل يرصح به ينظر إليه من جهتني
ُ لو افرتض أن املتكلم قد رصح بام نواه؛ فهل سيحصل :اجلهة األوىل

ًانـسجام بـني هــذا اللفـظ املنطــوق بـه حكــام مـع اللفــظ األول املنطـوق بــه 
 حقيقة، بحيث ينتظم هبام املعنى ولو كان يف ذلك نوع مشقة وتكلف؟ 

 .؛ مل يلتفت إىل نية املتكلم من األساس)ال(إن كان اجلواب ف
 :وإن كان اجلواب نعم؛ فهنا ننتقل إىل اجلهة الثانية

ُ إذا كان اللفظ يمكن أن يتضمن املعنـى الـذي نـواه لـو :اجلهة الثانية َ َ
ُوصل به نطقا؛ فهنا يطلب من املتكلم أن يبـني مـا الـذي يريـد حتقيقـه مـن  ًُ

                                 
 بعـض الـضوابط األخـرى وقـد نقـل ابـن الـسبكي.  ١/٦٦، األشباه والنظائر البن السبكي) ١(

 .التي بمعنى هذا الضابط، فراجعه إن شئت



 

 

 :هذه النية
. ًان ذلك يفيد يف دعوى للمتكلم؛ قبل منه ذلك ديانة ال حكامفإن ك

 . ، دون ما بينه وبني الناسàأي قبل منه فيام بينه وبني اهللا 
وإن كــان ذلــك يفيــد يف دعــوى عــىل املــتكلم؛ قبــل منــه ذلــك ديانــة 
ًوحكام؛ ألن اإلنسان مصدق فيام يقر به عىل نفـسه، إذ يمتنـع عـادة أن يقـر 

 . ً كذبااإلنسان عىل نفسه
 :وأما الضابط اآلخر فهو

إن ملا يبديه الشخص ويدعيه من النية مع ما أطلقه من اللفظ أربـع «
 :مراتب

َّ أن يرفع ما رص:إحداها  ثـم .أنت طـالق: ، كام إذا قال)١( به اللفظَحَ
فـال مبـاالة : الطالقمل أرد إيقاع : ا ال يقع عليك، أو قالً طالقُأردت: قال

 .لظاهر، وال يف التديني يف الباطن ال يف ا،بام يقوله
كام إذا قال أنـت . اً أن يكون ما يبديه مقيدا ملا تلفظ به مطلق:والثانية

 ،اً فـال يقبـل ظـاهر؛ وجميء الشهر،أردت عند دخول الدار: ق، ثم قاللطا
 .ٌويف التديني خالف

 ، ما يدعيه إىل ختصيص عموم؛ فهذا يـدين فيـه)٢( أن يرجح:والثالثة
 .ل ظاهرا خالفويف القبو

                                 
َّأن يكون ما ادعاه من النية قد رفع املعنـى الـذي رصح : ، أي)رصح(اللفظ هنا فاعل للفعل  )١(

 . به اللفظ
 . )يرجع(ا يف املطبوع، ولعلها تصحيف من هكذ )٢(



 

 

 أن يكون اللفظ حمـتمال للطـالق مـن غـري شـيوع وظهـور :والرابعة
 .)١(» ويف هذه الدرجة يعمل فيها بموجب النية،فيه

 إال يف  هذا الـضابط استحسن، أنه)هـ٥٠٥ت(وقد نقل عن الغزايل 
 .)٢(قبول ختصيص العموم من غري دليل

 :معنى هذا الضابط
 عىل هذا الضابط بام أحسبه يعقوب الباحسني. لقد علق شيخنا د

فقد حكي ) هـ٤٦٢ت(أما القايض حسني «: ًكافيا يف توضيحه؛ حيث قال
عنه أن ملا يبديه الشخص، ويدعيه من النية، مع ما صدر منه من اللفظ، 

 :أربع مراتب
أنت طالق، ثم : كام إذا قال. أن يرفع ما نواه ما رصح به اللفظ .١

 فال مباالة ؛مل أرد إيقاع الطالق:  قالًأردت طالقا ال يقع عليك، أو: قال
 . ال يف الظاهر وال يف التديني يف الباطن،بام يقوله
ًأن يكون ما أبداه من النية مقيدا ملا تلفظ به مطلقا .٢ :  كام إذا قال؛ً
فال يقبل .  الشهريءأردت عند دخول الدار، أو عند جم: ق ثم قالالأنت ط

 . الباطن فاألمر خمتلف فيهما يقوله يف الظاهر وأما يف التدين يف
أن يكون ما ادعاه مـن النيـة خمصـصا لعمـوم لفظـه، فهـذا يقبـل  .٣

 كمـن ؛باطنا، فيدين فيه، وأمـا يف الظـاهر ففـي قبولـه خـالف بـني العلـامء

                                 
 .١/٦٦،  األشباه والنظائر البن السبكي)١(
 . ١/٦٦، األشباه والنظائر البن السبكي:  انظر)٢(



 

 

 .نيةكل امرأة يل طالق، وعزل السائلة بال: قالت له امرأته طلقني ، فقال
ويف . أن يكون اللفظ حمتمال للطالق من غري شيوع، وظهور فيه .٤

ًهذه املرتبة يعمل بموجب النية ظاهرا وباطنا ً«)١(. 
 

~ ~ ~ 

                                 
 . ١٣٨األمور بمقاصدها، ص: قاعدة) ١(



 

 




 
 :ُّنص الضابط

من أكثر من أسهب يف احلديث عن تعـارض لفـظ املكلـف وقـصده 
فهو باإلضـافة إىل ضـبطه للتعـارض  ؛)هـ٧٥١ت (جلوزية ااإلمام ابن قيم

ببيان ما يراه من تقسيم له، اعتنى بإبراز وجهـة نظـره يف ذلـك، وتـدعيمها 
 : ’وهذا تلخيص لكالمه . باألدلة
:ثالثة أقسام ... األلفاظ بالنسبة إىل مقاصد املكلفني«

وللظهـور مراتـب تنتهـى إىل .  أن تظهر مطابقة القصد للفظ:أحدها
 ...بمراد املتكلم ... اليقني

 ...ِّ ما يظهر بأن املتكلم مل يرد معناه:القسم الثاين
 :نوعانوهذا القسم 

 .ً أن ال يكون مريدا ملقتضاه، وال لغريه:أحدمها
 .ا ملعنى خيالفهً أن يكون مريد:والثاين 
ّكــاملكره والنــائم واملجنــون، ومــن اشــتد بــه الغـــضب، : فــاألول

 .والسكران
ِوامللغز واملتأول... ِّكاملعرض : والثاين ُ. 

 مــا هــو ظـاهر يف معنــاه، وحيتمــل إرادة املــتكلم لــه، :القـسم الثالــث
 .)١(»...وحيتمل إرادته غريه، وال داللة عىل واحد من األمرين 

                                 
 .٣/٩٧ أعالم املوقعني، )١(



 

 

 :قالمام  فحرر حمل النزاع فيها؛قسام وبعد أن بني األ
وعنـد هـذا . مقاصد املتكلم هبا... فهذه أقسام األلفاظ بالنسبة إىل «

 :يقال
َإذا ظهر قصد املتكلم ملعنى كالمه، أو مل يظهر قـصد خيـالف كالمـه ٌ ّ :

ِوهذا حق ال يناز... وجب محل كالمه عىل ظاهره ُ  ...ع فيه عاملٌّ
ّ الظـاهر حكـام بعـد ظهـور مـراد املـتكلم وإنام النـزاع يف احلمـل عـىل ً

 .)١(»والفاعل بخالف ما أظهره
 :وضح حمل النزاع أكثر فقالثم 
هل االعتبـار بظـواهر األلفـاظ : فهذا هو الذي وقع فيه النزاع وهو«

ّوالعقــود، وإن ظهــرت املقاصــد والنيــات بخالفهــا، أم للقــصود والنيــات  ّ
 .)٢(»بها؟تأثري يوجب االلتفات إليها، ومراعاة جان

 : ًثم بني رأيه فيام حصل فيه النزاع مدعام باألدلة؛ فمام قال
ّة الــرشع وقواعــده عــىل أن القــصود يف العقــود َّوقــد تظــاهرت أدلــ«

 بل أبلغ مـن ،ّمعتربة، وأهنا تؤثر يف صحة العقد وفساده، ويف حله وحرمته
ري  فيـص، وهي أهنا تـؤثر يف الفعـل الـذي لـيس بعقـد حتلـيال وحتـريام؛ذلك

حالال تارة وحراما تارة باختالف النية والقصد، كام يـصري صـحيحا تـارة 
صورة القرض وبيع الدرهم بالدرهم ... كـ وفاسدا تارة باختالفها، وهذا 

                                 
 .٣/٩٨م املوقعني،  أعال)١(
 .٣/٩٨ أعالم املوقعني، )٢(



 

 

 وهــذا معــصية باطلــة ، وهــذا قربــة صــحيحة، صــورهتام واحــدة؛إىل أجــل
  ...بالقصد، 
 تعـاىل يف  كام أهنا أحكام الـرب تعـاىل يف العقـود فهـي أحكامـههوهذ

ــذلك يف رشعــه  ــات؛ فقــد اطــردت ســنته ب ــات والعقوب ــادات واملثوب العب
 ...وقدره

ــواب  ــت يف الث ــت يف اإلجــزاء واالمتثــال فهــو ثاب ــه ثاب وهــذا كــام أن
 ...والعقاب

 ويفسد بصحتها يصح هلا تابع وهو وقوامه، ولبه العمل روح فالنية
 ومهـا ،العلـم كنوز وحتتهام وشفتا كفتا كلمتني قال قد ‘ والنبي بفسادها،

 يف فبـني .)١())نـوى مـا امـرئ لكـل وإنـام بالنيات، األعامل إنام ((:‘ قوله
 ثـم بنية، إال عمل يكون ال وهلذا بالنية، إال يقع ال لالعم أن األوىل اجلملة
 يعـم وهـذا ،نـواه مـا إال عملـه مـن له ليس العامل أن الثانية اجلملة يف بني

 وهـذا واألفعـال، العقـود وسـائر والنـذور واأليـامن واملعامالت العبادات
 مـن يعـصمه وال الربـا، لـه حـصل الربـا عقـد بالبيع نوى من أن عىل دليل
 ...البيع ةصور ذلك

 عـىل لَّفتحيـ ،منـه ومحـاه ،يؤذيـه عـام املـريض الطبيـب هنى لو وهلذا
 حتيلوا ملا قردة اليهود اهللا مسخ وهلذا .عنه هنى ما لنفس متناوال َّدُع ؛تناوله
 ملـا حاملبـا الفعـل إظهـار عقوبتـه مـن يعـصمهم ومل اهللا، حرمـه ما فعل عىل

                                 
 . ٦٧٩ سبق خترجيه ص)١(



 

 

 حـرمهم بـأن اجلنـة أصـحاب عاقـب وهلذا .حمارمه ارتكاب إىل به توسلوا
 وهلـذا .املـساكني نـصيب إسـقاط إىل مـصبحني بجـذاذها توسلوا ملا ثامرها
 إىل التوسل يعصمهم ومل أكله، عليهم اهللا حرم ما ثمن أكلوا ملا اليهود لعن
 عنهـا الـشحوم اسـم إزالة ينفعهم مل اليهود فإن وأيضا. البيع بصورة ذلك

 حتيلوا فلام الودك، اسم إىل وتنتقل االسم يفارقها اإلذابة بعد فإهنا ،بإذابتها
 .)١(»ذلك ينفعهم مل االسم بإزالة استحالهلا عىل

 :معنى هذا الضابط
 : فيام يأيتيمكن تلخيص املعنى الذي يريد تقريره ابن القيم

 :ثالثة أقسام لقصد لهاللفظ وا
فهنـا ال يقبـل .  أن يظهر أن اللفظ والقـصد متطابقـان:القسم األول

ترك ظاهر اللفظ بحال،؛ ألن القرائن التـي أثبتـت القـصد موافقـة لداللـة 
ًاللفظ، فيكون العمل بداللة اللفظ عمال بام يطابقهـا مـن القـصد وال بـد، 

 .وكذلك العكس
لـبس فيـه أن املـتكلم مل يـرد املعنـى  أن يظهر بـشكل ال :القسم الثاين

ًالظاهر للفظ الذي تكلم به؛ كام لو كان املتكلم نائام، أو ملغزا فال إشكال . ِ
 .حينئذ يف اطراح املعنى الظاهر للفظ؛ ألن العمل به كاملتعذر

ــث ــاه، وحيتمــل إرادة :القــسم الثال  أن يكــون اللفــظ ظــاهرا يف معن
 :حاالنهذا القسم له ف. املتكلم له، وحيتمل إرادته لغريه

                                 
 .١٠٢ ــ ٣/٩٩  أعالم املوقعني، )١(



 

 

 يظهـر الأو أن يرتجح أن املتكلم يقصد ظاهر كالمـه،  :احلال األوىل
َقصد خيالف كالمهله  ؛ ألنه ال يمكن أن محل كالمه عىل ظاهرهفهنا جيب : ٌ

 .يتم التفهيم إال بذلك
ً أن يرتجح أن املتكلم يقصد معنـى آخـر خمالفـا لظـاهر :احلال الثانية

: والـذي نـرصه ابـن القـيم. لتـي وقـع فيهـا النـزاعفهذه احلال هـي ا: لفظه
 :ومن األدلة التي ذكرها ما يأيت. تقديم القصد عىل ظاهر اللفظ

 .)١()...)إنام األعامل بالنيات((: حديث .١
القياس عىل حتايل املريض عىل احلمية التي طلبهـا منـه الطبيـب؛  .٢

 عـد :تناولـه عـىل لَّفتحيـ ،منـه ومحـاه ،يؤذيـه عـام َريضامل ُالطبيب هنى لوف
 .فكذلك لو حتايل املكلف عىل أحكام الرشع .عنه هنى ما لنفس متناوال
وجود عدة وقائع تم التظاهر فيها بالعمل بظاهر النـصوص مـع  .٣

ومـن . إضامر قصود فاسدة؛ فتمـت املؤاخـذة فيهـا عـىل القـصود الفاسـدة
 ومل اهللا، حرمـه مـا فعـل عـىل حتيلـوا ملـا قـردة اليهـود مسخ àذلك أن اهللا 

  .حمارمه ارتكاب إىل به توسلوا اَّمل املباح الفعل إظهار عقوبته من يعصمهم
 حـرمهم بـأن ،اجلنة أصحاب  عاقبà أن اهللا: ًومن ذلك أيضا .٤
  .املساكني نصيب إسقاط إىل مصبحني بجذاذها توسلوا ملا ثامرها

 علـيهم اهللا حرم ما ثمن أكلوا ملا اليهود  لعنà أن اهللا: وكذلك .٥
 . البيع بصورة ذلك إىل التوسل يعصمهم ومل أكله،

                                 
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)١(



 

 

 ،بإذابتهـا عنهـا شحومالـ اسم إزالة ينفعهم مل اليهود فإن :وأيضا .٦
 عـىل حتيلـوا فلـام الـودك، اسـم إىل وتنتقـل االسم يفارقها اإلذابة بعد فإهنا

.ذلك ينفعهم مل االسم بإزالة استحالهلا

~ ~ ~



 

 




 
 :نص الضابط

ضبط تعارض اللفظ والقصد، يف ) هـ٧٩٤ت (لقد انطلق الزركيش
هل النظر : أي«: بقوله» العربة بصيغ العقود أو بمعانيها«من تفسري قاعدة 

 أو إىل ما يدل عليه بطريق ،إىل ما وضع له اللفظ بطريق احلقيقة
 .)١(»التضمن؟

يرجع إىل أربعة أقسام، ومثل  صدثم بني أن تعارض اللفظ والق
 :لكل قسم؛ فقال

 : هذه القاعدة ترجع إىل أربعة أقسام«
كالنكاح فإنه بني عىل التعبد  . ما يعترب فيه اللفظ قطعا:األول

 ... دون ما يؤدي ملعنامها،بصيغتي اإلنكاح والتزويج
لو قال أسلمت إليك : فمنها . ما يعترب فيه اللفظ يف األصح:الثاين

الثوب يف هذا العبد فليس بسلم قطعا؛ النتفاء الدينية، وال بيعا يف هذا 
األظهر؛ إلخالل اللفظ، فإن السلم يقتيض الدينية، والدينية مع التعيني 

 ...بيع للمعنى: يتناقضان، وقيل
 . ما يعترب فيه املعنى قطعا:الثالث
اب فمنها إذا وهب برشط الثو .ما يعترب فيه املعنى يف األصح :الرابع

                                 
 .٢/٣٧١ املنثور، )١(



 

 

 أو بيعا بالثمن؟ ، اعتبارا باللفظ؛ أو يصح ويكون هبة،فهل تبطل ملناقضته
 .)١(»...ألصح الثالثا

 :وبعد أن ذكر التقسيم احلارص يف نظره أتى إىل بيان الضابط؛ فقال
  :والضابط هلذه القاعدة«
 كبعتك بال ؛ حكم بالفساد عىل املشهور؛أنه إن هتافت اللفظ •

  .ثمن
إما أن تكون الصيغة أشهر يف مدلوهلا أو  ف:وإن مل يتهافت •
  .املعنى

 كأسلمت إليك هذا الثوب يف هذا ؛فإن كانت الصيغة أشهر -
 وقيل . فاألرجح اعتبار الصيغة؛ الشتهار السلم يف بيوع الذمم:العبد

  ).التنبيه( وهو قضية كالم .ينعقد بيعا
:  كوهبتك بكذا؛وإن مل يشتهر، بل كان املعنى هو املقصود -

 .صح انعقاده بيعافاأل
وإن استوى األمران فوجهان، واألصح اعتبار الصيغة؛ ألهنا  -

 اعترب قبض ؛ فإذا أوقع يف إجارة الذمة لفظ السلم.األصل واملعنى تابع هلا
اعتبار :  وإن أوقع لفظ اإلجارة فوجهان، واألصح.املال يف املجلس قطعا

 ؛ته كذا هبذه الدراهماشرتيت منك ثوبا صف:  وإن قال.املعنى كام يف اهلبة
بيعا يف األصح؛ لتعادل املعنى والصيغة، واألصح اعتبار الصيغة  انعقد

                                 
 .٢/٣٧٢ املنثور، )١(



 

 

 .)١(»فينعقد بيعا
 :معنى هذا الضابط

هو الكالم األخري ) هـ٧٩٤ت (أكثر ما يعنينا يف كالم الزركيش
 االكتفاء بالتعليق عليه ؛ هلذا سيتم)الذي وصفه بأنه الضابط هلذه القاعدة(

 :عىل النحو اآليت
 أن ضبط التعارض بني اللفظ والقصد، )هـ٧٩٤ت( يرى الزركيش

 :يكون بتقسيم اللفظ املقابل للقصد إىل قسمني
ً أن يكون متهافتا، بحيث يكون التعبري به إىل اللغو :القسم األول

فهنا يعد وجود اللفظ . بعتك بال ثمن: كقولهأقرب منه إىل االعتبار؛ 
كعدمه، وإذا كان اللفظ يف حكم العدم، مل يعد للنظر يف تعارضه مع 

 .القصد جدوى، ومن ثم حيكم بفساد العقد من األساس
ً أال يكون متهافتا، بحيث يمكن محله عىل معناه :والقسم الثاين

غة أشهر من املعنى، أن تكون الصي: فهذا القسم له ثالثة أحوال. الظاهر
 :أو العكس، أو يتساويان

  الصيغة؛ فاألرجح اعتبار:فإن كانت الصيغة أشهر من املعنى -
فهنا يعد هذا العقد . أسلمت إليك هذا الثوب يف هذا العبد: ام لو قالك

ًسلام ال بيعا ً. 
  املعنى؛ فاألرجح اعتبار:وإذا كان املعنى هو األشهر من الصيغة -

                                 
 . ٢/٣٧٤املنثور، ) ١(



 

 

 .اًفاألصح انعقاده بيع.  بكذاوهبتك: ام لو قالك
األصح اعتبار الصيغة؛ ألهنا األصل ف :وإن استوى األمران -

صار العقد سلام  ؛لفظ السلمب إجارة الذمة كام لو عرب عن .واملعنى تابع هلا
 .اًرب قبض املال يف املجلس قطعُاعتال إجارة، و

 
~ ~ ~



 

 

 
 
 





 









 

 

 

 



 

 





 :نص الضابط

 ، عن تعارض النيـة وظـاهر اللفـظصبحي رجب حممصاين. تكلم د
وعـىل «: ًثم خلـص كالمـه بـام يمثـل ضـابطا للتعـارض بيـنهام؛ حيـث قـال

أن يعمل بالنية، إال إذا تعلق : فاألصل عند تعارض النية والظاهر: اجلملة
ــذ يعمــل بالظــ ــة؛ فحينئ ــة الني ــذرت معرف اهر بالظــاهر حــق الغــري، أو تع

 .)١(»ًاضطرارا، وعىل سبيل االستثناء
 :معنى الضابط

لتعـارض بـني النيـة وظـاهر اللفـظ إىل صـبحي حممـصاين ا. يقـسم د
 :ثالثة أقسام

 ويقوم الدليل عىل النية، تعارض النية مع الظاهر،أن ت :القسم األول
 .فهنا يعمل بالنية. وال يتعلق بالنية حق لآلخرين

 والتـزم املـستعري يف  عقـد اثنـان عقـدا بلفـظ اإلعـارة، لو:مثال ذلك
 فيمىض العقد عىل أنـه إجـارة: لهالعقد بدفع أجر للمعري، أو تقديم منفعة 

 .بحسب معناه، ال إعارة بحسب لفظه
 ولكـن دون أن يقـوم تعـارض النيـة مـع الظـاهر،أن ت :القسم الثـاين

 .ًفحينئذ يعمل بالظاهر اضطرارا. الدليل عىل النية
                                 

 .٣١٦إلسالم، ص فلسفة الترشيع يف ا)١(



 

 

قـال بعتـك هـذه الـسلعة بكـذا، ثـم يـدعي أنـه كـان   لـو:مثال ذلـك
زم بـام تلفـظ بـه، وال يلتفـت إىل نيتـه؛ فيل: هازال، وال دليل لديه عىل ذلك

 .ألن النية أمر باطن، فال حيكم بموجبها إال إذا وجد ما يدل عليها
 ويقـوم الـدليل عـىل تعـارض النيـة مـع الظـاهر،أن ت :القسم الثالـث

 لـدفع الـرضر ؛ فإنـه يعمـل بالظـاهر:تعلق بالظاهر حق للغريالنية، ولكن 
 . عن الناس

وادعـى احلـالف أنـه خص أمام القايض، ف شِلُحلو است :مثال ذلك
فإنـه ال : يقصد معنى آخر خيـالف املعنـى الظـاهر الـذي فهمـه املـستحلف

يلتفت إىل هذه النية، ويلزم احلالف بحمل يمينه عىل الظـاهر الـذي فهمـه 
 .)١(ًاملستحلف، وإال صارت يمينه غموسا والعياذ باهللا


~ ~ ~

                                 
؛ قاعـدة ٣١٦ ـــ ٣١٤فلـسفة التـرشيع يف اإلسـالم، ص:   انظر ما جـاء يف معنـى الـضابط إىل)١(

 .١٣٣األمور بمقاصدها، ص



 

 





 :نص الضابط

يف احلديث عن ضـبط تعـارض عبد الكريـــم زيــــدان . دلقد أطال 
لفظ املكلـف وقـصده؛ مـن خـالل تقـسيم ذلـك إىل ثامنيـة أحـوال، وبيـان 

 :احلكم يف كل حالة؛ وهذا حاصل ما ذكره
قد حيـدث أن ... «: ذكر أوال صورة املسألة عىل شكل تساؤل؛ فقال

ول، أو ما يقوم مقامه، وال يعرب هذا القول عن إرادة يصدر عن الشخص ق
صحيحة يعتد هبا، أو ال يطابق هـذا القـول اإلرادة الباطنـة؛ فهـل نعتـرب يف 

ونحكم بنشوء العقد، أم هنـدر هـذه العبـارة ونعتـد .. العبارة.. هذه احلالة
 .)١(»باإلرادة الباطنة، وعىل أساسها نحكم بنشوء العقد، أو عدم نشوئه؟

، لكـل االترشع يف ذكر الضابط بتقسيم التعـارض إىل ثـامين حـثم 
 :منها حكم خيصها؛ عىل النحو اآليت

 إذا صدرت العبارة من غري قصد الـتلفظ هبـا؛ كـام يف :احلالة األوىل«
 ...؛ ففي هذه احلالة ال عربة هبا...عبارة النائم، واملجنون

ا مـن غـري فهـم  إذا صدرت العبارة مع قصد التلفظ هب:احلالة الثانية
ًملعناها؛ كام لو لقن أعجميا عبـارة باللغـة العربيـة ؛ ففـي هـذه احلالـة ال ...َّ 

 ...تكون لعبارة األعجمي قيمة
                                 

 .٣٠٠عبد الكريم زيدان، ص.  املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية لـِ د)١(



 

 

 إذا صدرت العبارة مع قصد التلفظ هبا، وفهم معناها، :احلالة الثالثة
ولكن من غري قصد إلنشاء عقد هبا، وإنام لغرض آخر؛ كاحلفظ والـتعلم؛ 

 ...الة هتمل هذه العبارةففي هذه احل
ً صدور العبارة خطـأ مـن غـري قـصد الـتلفظ هبـا، وال :احلالة الرابعة

أنـت عاملـة، فجـرى عـىل : أن يقول لزوجته.. ؛ كام لو أراد ...إرادة معناها
 ...يف هذه احلالة هتمل العبارة: أنت طالقة...: لسانه

 ...  صدور العبارة عىل سبيل اهلزل:احلالة اخلامسة
فــذهب بعــضهم إىل .  يف صــحة عبــارة اهلــازلاختلــف العلــامءوقــد 

يف التــرصفات التــي ال يبطلهــا اهلــزل، وهــي النكــاح والطــالق .. صــحتها
، وما عدا هذه الترصفات من سائر العقود فإهنا تبطل ...والرجعة والعتاق

 .وهذا القول هو الراجح... باهلزل
 ... صدور العبارة باإلكراه:احلالة السادسة
 ال قيمــة هلــا عنــد - إذا مــا تــوفرت رشوط اإلكــراه–َوعبــارة املكــره 

 ...هو الراجح] وهذا... [اجلمهور
 إذا صدرت العبارة وهي تفيـد بوضـعها إنـشاء عقـد :احلالة السابعة
هبا القائل إنشاء عقـد آخـر، وقامـت القـرائن عـىل هـذا معني، ولكن قصد 

القصد؛ ففي هذه احلالة تكون العبارة معتربة، وينعقد هبـا العقـد املقـصود 
 ...)١(]ال املتلفظ به[

                                 
 =ده املـتكلم، ال مـا يصح إبرام العقد هبذه العبارة، وحيمل العقـد عـىل املعنـى الـذي يقـص:  أي )١(



 

 

وقـال . وهبتـك فـريس بامئـة دينـار: وعىل هذا لو قال شخص آلخـر
ًكان العقد بيعا ال هبة. قبلت: اآلخر ً. 

العبـارة بقـصد إنـشاء العقـد الـذي تفيـده  إذا صدرت :احلالة الثامنة
غري : (لعل الصحيح[ًهذه العبارة، ولكن بقصد حتقيق غرض مباح رشعا 

 ...ً؛ كام لو باع عنبه ملن يعرصه مخرا)]ًمباح رشعا
العــــربة بــــاإلرادة الباطنــــة، ال بــــاإلرادة ] َّهنــــا أن... [والــــراجح

 .)١(»الظاهرة
 :معنى هذا الضابط

م زيدان يف ضبط التعارض بـني ظـاهر اللفـظ عبد الكري. لقد هنج د
والقصد هنجا مفصال، يتمثل يف حرص االحتامالت الـواردة للتعـارض  يف 

ويمكـن . ثامنية أحوال، وأبدى رأيه يف كل منها، مدعام بالدليل، والتعليـل
توضيح مراده منها من خـالل دمـج األحـوال التـي جيمعهـا رابـط واحـد، 

 : عىل النحو اآليتوتوجيه احلكم فيها بشكل خمترص
 :زيدان إىل أربعة أحوال. تعود األحوال الثامنية التي أوردها د

 أن ال يكون لداللة اللفظ أي اعتبار عند املتكلم؛ ومن :احلال األوىل
 معناهـا، أو ردد ُمَهـْفَلـو تكلـم وهـو نـائم، أو تكلـم بلغـة ال ي: صور ذلك

، )َسبق لـسان(ًرة خطأ العبارة بقصد احلفظ والتعلم، أو صدرت منه العبا
                                 

 . بهتلفظ =
 .؛ لكان أوضح، وأبعد عن اللبس)يكون القصد هو املعترب، وينعقد به العقد: (ولو قال

 .٣٠٦ ــ ٣٠٠عبد الكريم زيدان، ص.  املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية لـِ د)١(



 

 

ففي مجيـع هـذه الـصور ال يكـون : أو صدرت منه العبارة عىل سبيل اهلزل
للعبارة قيمة، وال ينعقد هبا أي ترصف، إال يف الصورة األخـرية؛ إذ يفـرق 
فيها بني ما يمنع فيه اهلزل وما ال يمنـع فيـه، فالنكـاح والطـالق والرجعـة 

ٌّ أن اهلزل فيها جد، فيمـىض فيهـا )١(والعتاق ورد الترصيح يف السنة النبوية
كالم اهلازل؛ لداللة احلديث، ويبقى احلكم فيام عداها عىل األصـل، وهـو 

 .عدم اإلمضاء
 أن يتكلم بلفظ يقصد معناه ولكنه ال يعرب عن رضـاه، :احلال الثانية

فهنا يكون احلكم كحكم احلال السابقة، . وإنام صدر منه باإلكراه بغري حق
 .عتداد باللفظ رشيطة أن تتوفر رشوط اإلكراهوهو عدم اال

َّإن (( :‘عموم قول النبـي : ومن مستندات احلكم يف هاتني احلالني ِ
ِاهللاََّ وضع عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استْكرهوا عليه ِْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ َُ ِ ُ ْ َ ْ َِّّ َ ُ(()٢(. 

فجميــع الــصور املــذكورة يف احلــال األوىل تعــد مــن قبيــل اخلطــأ أو 
كام أن احلال الثانية دل عليهـا منطـوق احلـديث؛ . النسيان، وما يف حكمهام

 . بوضع أثر اإلكراه، ورفعهإذ ورد فيه الترصيح
ٍ أن يتكلم بلفظ يفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معني، :احلال الثالثة

 . ولكنه قصد به إنشاء عقد آخر، وقامت القرائن عىل هذا القصد
                                 

ــث؛ منهــا)١( ِثــالث ال جيــوز اللعــب فــيه(: ‘قــول النبــي :  وذلــك يف عــدة أحادي ِ ُِ َّ ٌ َُ ُن، الطــالق، َُ َّ َّ
ْوالنِّكاح، والعتُق ِ ْ َ ُ ََ(. 

  ٦٧٩وقد سبق خترجيه ص
 .٦٧٩ سبق خترجيه ص)٢(



 

 

ففي هذه احلال حيمل العقد عىل القصد الذي دلت عليه القـرائن ال 
العـربة يف «: ، وهي)١(وهذا ما تناولته القاعدة التي سبقت دراستها. اللفظ

 .»العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين
 أن يــتكلم بلفــظ يفيــد بوضــعه اللغــوي إنــشاء عقــد :احلــال الرابعــة

ُمعني، ويظهر املتكلم أنه يريد إنشاء هذا العق َد، ولكنه يضمر قـصدا آخـر، ٍ ً
َلو رصح به لتغريت حقيقة العقد، ومن ثم تغري حكمـه، وقامـت القـرائن 

 .عىل هذا القصد
ًففي هـذه احلـال أيـضا حيمـل العقـد عـىل القـصد الـذي دلـت عليـه 

: ، وهـي)٢(وهذا ما تناولته القاعدة التي سبقت دراستها. القرائن ال اللفظ
 .»صدها التي تؤول إليها، والتي قصدت هبااالعتبار بحقيقة العقود ومقا«

 
~ ~ ~ 



                                 
 . ٦٧٩ وذلك ص)١(
 .٦٧٩ وذلك ص)٢(



 

 




 
 :نص الضابط

م ًيعقوب الباحسني كثريا من الضوابط السابقة، ث. لقد ذكر شيخنا د
أما الـذي ظهـر لنـا، بعـد الــتأمل يف «: عرب عن الضابط الذي اختاره فقال

 :حاالت التعارض، أن حالة املتكلم مع قصده، تدخل ضمن األطر اآلتية
أن يكون املتكلم ممن مل يقـصد اإلتيـان بـاللفظ نفـسه، بـل قـصد  .١
أنت ذكية، فيجري عىل لسانه، عـىل : كأن يريد أن يقول المرأته ا آخر،ًلفظ
 .أنت طالق: ري قصد منه، قولهغ

ــأيت   يف الكــالم عــن اخلطــأ يف - إن شــاء اهللا–وبحــث هــذه احلالــة ي
 . )١(النية

أن يكون قد قصد اإلتيان باللفظ نفسه، وتدخل يف هذا املجال،  .٢
 :احلاالت اآلتية

أن يقصد معنى اللفظ، إىل جانب قصده اإلتيـان بـاللفظ نفـسه،     .أ 
مـر، بـل ترتتـب األحكـام عـىل مـا اقتـضاه ويف هذه احلالة ال إشـكال يف األ

 .اًا وباطنً أي ظاهر،اللفظ قضاء وديانة
وهـذا يـدخل يف جمـال . أن ال يقصد معنـاه وال معنـى يف غـريه    .ب 

                                 
يعقـوب فـيام يتعلـق باخلطـأ يف النيـة، . ً سيأيت ــ قريبا يف هذا البحث ــ بيان خالصة ما ذكـره د)١(

 .وذلك  عند بيان معنى الضابط



 

 

 .)١( وسيأيت الكالم عنه عند التعرض إىل دفع الشبهات عن القاعدةاهلزل،
 :أن يقصد معنى آخر، غري معنى اللفظ، وهذا يتناول حالتني   .ج 

 .ً أن يكون اللفظ حمتمال للمعنى اآلخر:األوىلاحلالة 
 . أن يكون اللفظ مما ال حيتمل املعنى اآلخر:احلالة الثانية

ففي احلالة الثانية ال يعتد بام يذكره املتلفظ من قصده، ال يف الظـاهر 
كام هي احلالة األوىل مـن . وال يف الباطن، وإن العربة بام رصح به من لفظه

 .)٢( يف ضابطه)هـ٤٦٢ت ( القايض حسني احلاالت التي ذكرها
ا ويدعي املتكلم  أما احلالة األوىل فهي متسعة، فقد يكون اللفظ عام

ًا ويدعي تقييده بنيته، أو حمتمال ملعنى جمازي يقبلـه ًختصيصه بنية، أو مطلق
 .اللفظ، ويدعي إرادته، أو غري ذلك

ــني العلــامء ، يرتتــب ويف أغلــب هــذه احلــاالت توجــد اختالفــات ب
عىل مـدى  التقعيد يف هذا املجال، أو عىل حتقيق املناط، أوأ بعضها عىل مبد

 .انطباق اجلزيئات عىل املبدأ الذي يأخذون به
 إن من يرى ختـصيص العـام بالنيـة سـتكون :ا لذلك نقولًوتوضيح

ال أكلم : ويف قول القائل . التطبيقوجهة نظره خمالفة ملن ال يرى ذلك عند 
ن إ : قـال بعـضهم:ا نوى به الكتانًا، أو ال ألبس ثوبًا وقال أردت زيدًأحد

 إهنا مؤكدة، وينبني عىل االختالف يف ذلـك، :النية خمصصة، وقال آخرون
                                 

يعقوب فيام يتعلق بتـرصفات اهلـازل، . ً سيأيت ــ قريبا يف هذا البحث ــ بيان خالصة ما ذكره د)١(
 .وذلك  عند بيان معنى الضابط

 . ٦٧٩ وهو ما سبق نقله ص)٢(



 

 

 . اًاختالف يف وجهات النظر أيض
مرهـا، وعىل هذا فإن االختالفات يف هذا املجال ينبغي أن ال هيولنا أ

سـباهبا، ودراسـتها بـصورة دقيقـة، وااللتفـات إىل أكام ينبغـي أن ينظـر إىل 
، والـضوابط احلاكمـة بـدال مـن رصف اجلهـود يف مناقـشة األسس العامـة

 .)١(»اجلزئيات، وإقامة األدلة املتعارضة بشأهنا
 :معنى الضابط

يعقوب الباحسني التعارض بني اللفظ والقصد . لقد قسم شيخنا د
إىل قسمني رئيسني، وأخـرج األول عـن دائـرة االهـتامم يف سـياق احلـديث 

 . ل يف الثاينَّعن التعارض، ورأى أن يبحث يف سياق آخر، وفص
ال أن فهـو : -الـذي أخرجـه عـن دائـرة االهـتامم- أما القـسم األول

وهـذا . ا آخـرًه، بـل قـصد لفظـ اإلتيان باللفظ نفـسقد قصديكون املتكلم 
القسم أحال بحثه إىل موضع آخر من كتابه أفرده لبحـث مـسألة اخلطـأ يف 

، وعند احلديث عن اخلطأ يف النية أحال مرة أخرى إىل موضع آخر، )٢(النية
، وخالصة مـا ذكـره )٣(وهو األحكام املرتتبة عىل الترصفات غري املقصودة

ِّوهلذا فنحن نرجح عدم وقـوع «: قولههناك مما يتعلق بحكم القسم األول 
طالق املخطئ، أو أي ترصف قويل آخر، برشط أن يثبـت خطـؤه؛ ألنـه إن 

                                 
 .  ١٣٩األمور بمقاصدها، ص: قاعدة) ١(
 .١٤٤ ــ ١٤١األمور بمقاصدها، ص: قاعدة:  انظر)٢(
 .١٦٩ ــ ١٥٦األمور بمقاصدها، ص: قاعدة:  انظر)٣(



 

 

 .)١(»ًثبت خطؤه مل يكن مكلفا باإلمجاع
قـد قـصد اإلتيـان بـاللفظ املـتكلم  أن يكـون فهو: وأما القسم الثاين

 :فهذا القسم له ثالثة أحوال. نفسه
لظـاهر مـن اللفـظ هـو ذاتـه مقـصود  أن يكون املعنى ا:احلال األوىل

مـع التنبيـه . فال إشكال حينئذ يف ترتيب األحكام عىل هذا اللفـظ. املتكلم
عـىل أن هـذه احلـال غـري داخلـة يف موضـوع البحـث؛ للتطـابق بـني ظـاهر 

 .اللفظ والقصد، واحلديث إنام هو عن التعارض بينهام
، ولكنه فظ نفسهقد قصد اإلتيان باللاملتكلم يكون  أن :احلال الثانية

فـاحلكم هنـا . غري جاد عند التلفظ هبذا اللفظ؛ كأن يقوله عىل سبيل اهلزل
النكــاح، «هــو عــدم االعتــداد بــاللفظ إال فــيام اســتثنته النــصوص؛ وهــي 

 .)٣(، باإلضافة إىل الكفر باهللا)٢(»والطالق، والرجعة، واليمني، والعتاق
، ولكنه ان باللفظ نفسهقد قصد اإلتياملتكلم يكون  أن :احلال الثالثة

 .مل يقصد ظاهر اللفظ، وإنام معنى آخر
 :وهذه احلال هلا فرعان

 أن ال يكون اللفظ حمتمال للمعنى الذي يدعي املتكلم :الفرع األول
فهنا ال يلتفـت إىل دعـوى املـتكلم، ال قـضاء وال ديانـة؛ لعـدم . أنه يقصده

 .وجود مستند لدعواه
                                 

 .١٦٢األمور بمقاصدها، ص:  قاعدة)١(
 .١٥٧ قاعدة األمور بمقاصدها، ص)٢(
 .١٥٨قاعدة األمور بمقاصدها، ص:  انظر)٣(



 

 

حمتمال للمعنى الذي يدعي املتكلم أنه  أن يكون اللفظ :الفرع الثاين
ــصده ــشعباته، . يق ــرة ت ــرة اخلــالف لكث ــه دائ ــسعت في ــا ات ــرع مم ــذا الف فه

 فقـد يكـون اللفـظ عامـا ًوارتباطها بمسائل أخرى هي حمل خالف أيـضا؛ 
ً، أو مطلقـا ويـدعي تقييـده بنيتـه، أو حمـتمال تهويدعي املتكلم ختصيصه بني ً

يف  ومن املعلوم أنه .عي إرادته، أو غري ذلكملعنى جمازي يقبله اللفظ، ويد
، يرتتب بعضها عىل مبدأ أغلب هذه احلاالت توجد اختالفات بني العلامء

التقعيد يف هذا املجال، أو عىل حتقيق املناط، أو عىل مدى انطباق اجلزيئات 
سـتكون : مثال يرى ختصيص العام بالنية من ف.عىل املبدأ الذي يأخذون به

ال أكلم : ويف قول القائل . وجهة نظره خمالفة ملن ال يرى ذلك عند التطبيق
ًأحدا وقال أردت زيدا، أو ال ألبس ثوبا نوى به الكتان ً إن : قـال بعـضهم: ً

إهنا مؤكدة، وينبني عىل االختالف يف ذلـك، : النية خمصصة، وقال آخرون
 .ًالنظر أيضااختالف يف وجهات 
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 :نص الضابط
ٍلوضع ضوابط عامة لالجتهاد  عند تعارض داللة لفظ املكلـف مـع َِ

 يستدعي احلال تشخيص اخللل من خـالل حماولـة حـرص األحـوال قصده
كــن مــن َّاملحتملــة التــي يرجــع إليهــا التعــارض، ومــن ثــم توظيــف مــا أم

 .القواعد والضوابط السابقة يف بيان ضوابط العمل يف كل حال
إذا علم هذا فإن التعارض بني لفظ املكلف وقصده يرجـع إىل أحـد 

 : اآلتية اخلمساألحوال
ً أن يكون التعارض ناجتا عـن خلـل مـن جهـة اللفـظ، :احلال األوىل

قابـل ُبحيث يلحظ أن اللفظ ال يقـوى عـىل أن يـنهض بنفـسه، فـضال أن ي
 . القصد

ففي هذه احلـال ال يلتفـت إىل اللفـظ، ومـن ثـم ال يبقـى للتعـارض 
 .وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه

ً أن يكون التعارض ناجتا عن خلـل مـن جهـة القـصد، :احلال الثانية
 .ُبحيث يلحظ أن القصد ال جمال له للتأثري يف ذاته، فضال أن يقابل اللفظ

د، ومـن ثـم ال يبقـى للتعـارض ففي هذه احلال ال يلتفـت إىل القـص
 .وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه

 أن يـنهض كـل مـن اللفـظ والقـصد بنفـسيهام، ولكـن :احلال الثالثة
ُـيكون هناك تأثري خارجي يـستدعي أن خيص بحكـم يناسـبه؛ فـاحلكم يف 

 .هذه احلال بحسب املؤثر
 أن ينهض كل من اللفظ والقصد بنفـسيهام، وخيلـوان :احلال الرابعة



 

 

 عـن كـون املـتكلم قـد تكلـم اًاملؤثر اخلارجي، ويكـون التعـارض ناجتـمن 
ٍيفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معـني، ولكنـه قـصد بـه إنـشاء عقـد بلفظ 

 .ذا القصدِّاملرجحة هلآخر، وقامت القرائن 
مل العقد عىل القصد الذي دلت عليه القـرائن ال ُهذه احلال حي ففي

 . اللفظ
كل من اللفظ والقصد بنفسيهام، وخيلوان  أن ينهض :احلال اخلامسة

  عـن كـون املـتكلم قـد تكلـماًمن املؤثر اخلارجي، ويكـون التعـارض ناجتـ
ُبلفظ يفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معني، ويظهر املتكلم أنه يريد إنشاء  ُ ٍ
َهذا العقد، ولكنه يضمر قصدا آخر، لو رصح بـه لتغـريت حقيقـة العقـد،  َ ً

ُومن ثم تغري حكمه َّ  .ذا القصدِّاملرجحة هل، وقامت القرائن َ
ُففي هـذه احلـال أيـضا حي مـل العقـد عـىل القـصد الـذي دلـت عليـه ً

 . القرائن ال اللفظ
 :رشح الضابط وتوجيهه

ينطلق الضابط من تقسيم التعارض بـني لفـظ املكلـف وقـصده مـن 
جهة حماولة حرص األحوال التي يرجع إليها التعارض؛ إذ معرفة ما يرجـع 

 التعارض متثل الطريق األوىل للعـالج، وقـد تـم حـرص ذلـك يف مخـسة إليه
 :أحوال حمتملة

ً أن يكون التعارض ناجتا عـن خلـل مـن جهـة اللفـظ، :احلال األوىل
ُبحيث يلحظ أن اللفظ ال يقـوى عـىل أن يـنهض بنفـسه، فـضال أن يقابـل 

 . القصد



 

 

اهـا، َ لو تكلم وهو نائم، أو تكلم بلغة ال يفهم معن:ومن صور ذلك
ًأو ردد العبارة بقصد احلفظ والتعلم، أو صدرت منه العبـارة خطـأ  َ َسـبق (َّ

، أو صدرت منه العبارة عىل سبيل اهلزل فيام عدا النكـاح والطـالق )لسان
إذ للهـزل يف هـذه الـصور األربعـة حكـم خيـصها، كـام (والرجعة والعتـاق 

 ).سيأيت يف احلال الثالثة
للفظ، وال يكون لـه قيمـة، وال ينعقـد ُففي هذه احلال ال يلتفت إىل ا
 :به أي ترصف؛ ومما يدل عىل ذلك

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  à :}  «  ªقولــــه  .١
   ¯®  ¬{)١(. 

فقد دلت اآلية عىل أن اليمني إذا جرت عىل لـسان املـتكلم مـن غـري 
قصد إليقاعها؛ فإن اإلنـسان غـري مؤاخـذ عليهـا، فكـذلك احلـال فـيام لـو 

َتكلــم بلغــة ال يفهــم معناهــا، أو ردد العبــارة بقــصد تكلــم وهــو نــائم، أو  َّ َ
، أو صدرت منه )َسبق لسان(ًاحلفظ والتعلم، أو صدرت منه العبارة خطأ 

العبارة عىل سبيل اهلزل فيام عدا ما ورد استثناؤه بـالنص؛ إذ يف مجيـع هـذه 
 . الصور صدرت العبارة من غري قصد إليقاعها

َّإن اهللاََّ(( :‘عموم قول النبي  .٢ ِ وضع عن أمتي ِ َّ ُ ْ َ ََ َاخلطأَ َ َ، والنسيان، َْ َ َْ ِّ
ِوما استْكرهوا عليه ْ ََ َ ُ ِ ُ ْ َ(()٢(. 

                                 
 . من سورة املائدة) ٨٩( من اآلية رقم )١(
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٢(



 

 

سان غـري مؤاخـذ عـىل اخلطـأ، فقد دل احلديث رصاحة عـىل أن اإلنـ
 .وتأخذ حكمه الصور املذكورة؛ بجامع عدم القصد يف كل منها

ــول .٣ ــي  ق ــالث(( :‘النب ــم عــن ث ــع القل ٍرف َِ َ َ ْْ ََ ُ ــى ؛ُ ــائم حت َّ عــن الن َ ِْ ِ َّ َ
َيستيقظ ِ ْ ََ ْ...(()١(. 

ًفقد دل احلديث رصاحة عىل أن اإلنسان غري مؤاخـذ إذا كـان نـائام، 
 .ويأخذ حكمه الصور املذكورة؛ بجامع عدم قصد اإليقاع يف كل منها

َإنام األعامل بالنيات، وإنام لُكل امرئ ما (( :‘عموم قول النبي  .٤ ْ َ َ ٍَ ِ ِّ ُِ َِّ َِّ َِ َّ ِّ ِ ْ َ
َنوى َ(()٢(. 

مل يقصدوا إيقاع األلفاظ التي ... وحيث إن النائم واملخطئ واهلازل
 .ًصدرت منهم؛ فإن احلكم يكون تبعا للنية؛ ألن األعامل بحسب النيات

صد إيقاعــه كالعــدم، وإذا كــان اللفــظ يف أن اللفــظ الــذي ال يقــ .٥
 .حكم املعدوم ال يبقى للتعارض وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه

ً أن يكون التعارض ناجتا عن خلـل مـن جهـة القـصد، :احلال الثانية
 .ُبحيث يلحظ أن القصد ال جمال له للتأثري يف ذاته، فضال أن يقابل اللفظ

اللـة نـصية ال حتتمـل  أن يـدل اللفـظ عـىل معنـاه د:ومن صور ذلك
غريه، أو يكون املعنـى الـذي يـراد رصف اللفـظ إليـه ال عالقـة بينـه وبـني 
اللفظ عىل اإلطالق، أو تكون القرائن التي تثبت القصد ضعيفة ال تقـوى 

 . عىل تقديمه عىل داللة اللفظ
                                 

 ..ّ املرجعية غري معرفةاإلشارة! خطأ سبق خترجيه، ص)١(
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٢(



 

 

 :ال يلتفت إىل القصد، ومما يدل عىل ذلك: ففي هذه احلال
 النـاس حتقيـق اإلفهـام باأللفـاظ أن املقصود من التخاطـب بـني .١

التي يستعملوهنا، وهذا ال حيصل إال بوجود عالقة بني اللفظ واملعنى، أما 
 هلــو جــاز محــل اللفــظ عــىل معنــى ال عالقــة للفــظ بــه لتعــذر اإلفهــام هبــذ

 .األلفاظ، ومن ثم ينتفي الغرض من التخاطب برمته
، وهـذا »ةاألصـل يف الكـالم احلقيقـ« أن املقـررةأنه من القواعد  .٢

يعني أنه ال يسوغ االنتقال عنها إىل أي معنى جمازي إال بدليل جيعل املعنى 
املجازي أرجح يف نظر املخاطب من املعنى احلقيقي، وعىل هذا إذا مل يثبت 

 .  رجحان القصد عىل داللة اللفظ فال يسوغ العمل به حينئذ
أن القــصد الــذي ال يقبلــه اللفــظ كالعــدم، وإذا كــان القــصد يف  .٣

 .حكم املعدوم ال يبقى للتعارض وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه
 أن يـنهض كـل مـن اللفـظ والقـصد بنفـسيهام، ولكـن :احلال الثالثة

 .يكون هناك تأثري خارجي يستدعي أن خيص بحكم يناسبه
 .املؤثر اخلارجيخيتلف احلكم بحسب هذا : ففي هذه احلال

ــك •  أن يكــون اللفــظ يتعلــق بإيقــاع الطــالق أو :ومــن صــور ذل
فهذه الصور من األمهية بمكان؛ ألهنا تتعلـق . النكاح أو العتاق أو الرجعة

بإباحة األبضاع أو الرقاب، هلذا جيب التحفظ يف التعبري عنها بحيث يكون 
اللــة عليهــا ال ًالتعبــري مطابقــا للقــصد، فاأللفــاظ املوضــوعة يف اللغــة للد

يدخلها التأويل أو املجاز؛ بل حتى ال يقبل فيها اهلزل واملزاح، ومن ثـم ال 
ومـن القواعـد املتعلقـة هبـذه . اعتبار للقصد املخالف للفظ عىل اإلطـالق



 

 

 . »اللفظ يف الطالق والعتاق يقام مقام املعنى«: الصورة
 : ومما يدل عىل أنه ال يقبل فيها اهلزل ومن باب أوىل ما دونه

ـــ(( :‘قـــول النبـــي  .١ وز اللعـــب فـــيهن، الطـــالٌث الَث َّ جي ََّّ ُِ ِ ِ ُ ـــَ ُق، الُ
ُوالنَكاح، والعتق ِّْ ِ ْ َ ُ َ(()١(. 

ـــه  .٢ ـــ((:‘وقول َّجـــدهن ٌثالَث ُ ُّ ٌّجـــد، ِ َّوهـــزهلن ِ َُ ُ ْ ٌّجـــد َ ـــاح،: ِ ُالنَك ِّ 
َّوالط ُوالرجعة ُق،الَ َ ْ ََّ(()٢(. 

 عن ذلك  اليمني عند القايض؛ وقد عرب العلامء:ًأيضاصور الومن   •
مقاصــد اللفــظ عــىل نيــة الالفــظ إال يف اليمــني عنــد « :بقاعــدة قــالوا فيهــا

 .»القايض
أنه إذا تكلم اإلنسان يف أي شأن مـن شـؤونه، : ومعنى هذه القاعدة

َّثم حصل تعارض يف املعنى الذي حيمل عليه كالمه؛ بني أن يفرس بحسب  ُ
فـإن املرجـع يف : ًنيته أو بحسب نية املخاطب، واللفـظ حيتمـل النيتـني معـا

حـدة وهـي إذا كـان ذلك هو نيـة املـتكلم ال نيـة املخاطـب، إال يف حالـة وا
يرتتب عىل ما سيتلفظ به إثبات حق لآلخرين أو نفيـه عـنهم؛ بـأن يطلـب 

                                 
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)١(
َّ كتاب الطأخرجه ابن ماجه بلفظه،&)٢( ُ َ َ باب مـن طلـَق أو نكـح أو راجـع ،ِقالِ َ ْ َ ْ ْ ُ ََ ََ ََ َ َّ ًعبـاالَ ِ، ١/٦٥٨ ،

ــو داود بلفظــه،٢٠٣٩ح ــاب ؛ وأب َكت ــ ِ ــاب،ِقالَّالط ٌ ب ــ ِيف َ ــىل ِقالَّالط َع ــزل َ ِاهل ْ َ  ، ح٢/٢٥٩ ْ
ُأبواب بلفظه، ؛ والرتمذي٢١٩٤ َ ْ ِواللعان ِقالَّالط َ َ ْعن َِّ ِرسول َ ُ ُ باب،‘  اهللاَِّ َ َجـاء َما َ ِّاجلـد ِيف َ ِ 
ِواهلزل ْ َ  .١١٨٤ ، ح٣/٤٨٢ ، ِقالَّالط ِيف َ

ٌهذا حديث حسن غريب«: قال الرتمذي عقب احلديث ٌ َ َِ َ َ ٌ َِ ِوالعمل عىل هذا عنْد أهـل العلـم ، َ ْ َ ُِ ِِ ْ ََ َ َ َ َ َ َ
ِمن أصحاب النَّ َ ْ َْ ِّبي ِ ْوغريهم ‘ِ ِْ ِ َ َ«. 



 

 

منه القايض ومن يف حكمه اليمني، فيكون املرجع حينئذ هو نية القايض ال 
أن املعنى الذي ترصف إليه اليمني حينئذ هو املعنى الذي : أي. نية املتكلم

ي يكتمــه احلـالف، وينــوى طلـب القـايض تأكيــده بـاليمني، ال املعنــى الـذ
 .رصف اللفظ إليه

 :ومما يدل عىل ذلك
َيمينك عىل ما يصدقك عليه صاحبك(( :‘قول النبي  .١ َ َ َُ َ ْ َ ُ َِ ِ َِ َُ َِّ َ ُ(()١(. 

ُتحلف عـىل يشء فيجـب أن فقد دل احلديث عىل أن اإلنسان إذا اسـ
 ويدخل يف ذلك دخوال أوليـا . ِينوي يف يمينه ما ينويه ويقصده املستحلف

 .إذا كان طالب اليمني هو القايض ومن يف حكمه
ّلو كانت اليمني حتمل عىل نية املتكلم عىل الرغم من تعلـق حـق  .٢

ــة  ــني عديم ــضاء؛ ألصــبحت اليم ــس الق ــيام يف جمل ــرين هبــا، والس اآلخ
َوترتب عىل ذلك ضياع احلقوق املبنية عليهااجلدوى،  َّ. 
 إذا كـان املـتكلم مكرهـا؛ فـإذا تكلـم بلفــظ :ً أيـضاصورالـومـن  •

. يقصد معناه، ولكنه ال يعرب عن رضاه، وإنام صدر منه باإلكراه بغـري حـق
فهنــا يكــون احلكــم هــو عــدم االعتــداد بــاللفظ رشيطــة أن تتــوفر رشوط 

 .اإلكراه املعترب
 : كم يف هذه الصورةومن مستندات احل

à }  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  Mقولــه  .١

                                 
 . ٦٧٩ سبق خترجيه، ص)١(
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فقد دلت اآلية عىل أن املكره ال يؤاخـذ فـيام لـو تكلـم بـالكفر وهـو 
مكره، إذا كان يضمر اإليامن يف قلبه، ويلحق بذلك لو تكلم ببيـع أو رشاء 

ونحو ذلك وهو مكره بغري حق، فاحلكم يتبع ... و نكاحأو هبة أو طالق أ
 .ما يضمره وينويه ال ما يرصح به

َإن اهللاََّ وضع عن أمتـي اخلطـأ، والنـسيان، ومـا (( :‘قول النبي  .٢ ْ ََّ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َِّّ َ ِ ُ َ َ ِ
ِاستْكرهوا عليه ْ َ َ ُ ِ ُ ْ(()٢(. 

فقــد دل احلــديث رصاحــة عــىل أن اإلنــسان غــري مؤاخــذ يف حــال 
 .اإلكراه

 أن ينهض كل من اللفظ والقصد بنفـسيهام، وخيلـوان :احلال الرابعة
 عـن كـون املـتكلم قـد تكلـم اًمن املؤثر اخلارجي، ويكـون التعـارض ناجتـ

ٍيفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معـني، ولكنـه قـصد بـه إنـشاء عقـد ظ بلف
 .ذا القصداملرجحة هلآخر، وقامت القرائن 

هذه احلال حيمل العقد عىل القصد الذي دلت عليه القـرائن ال  ففي
 . اللفظ

العــربة يف العقــود للمقاصــد واملعــاين ال «: وهــذا مــا تناولتــه قاعــدة
 .»لأللفاظ واملباين

                                 
 . من سورة النحل) ١٠٦( اآلية رقم )١(
 .٦٧٩ سبق خترجيه، ص)٢(



 

 

 :ومن أدلة ذلك
َإنــام األعــامل بالنيــات، وإنــام لُكــل امــرئ مــا (( :‘قــول النبــي  .١ ْ َ َ ٍَ ِ ِّ ُِ َِّ َِّ َِ َّ ِّ ِ ْ َ
َنوى َ(()١( . 

َفقد دل احلديث عىل أن املعول عليه يف ترصفات اإلنـسان هـو النيـة  َّ
ًوالقصد منها، سواء أكانت قوال أم فعال، ويدخل يف ذلك ما إذا دل دليل : ً

ٍعىل أنه يقصد معنـى آخـر خيـالف لفظـه؛ فاملقـدم هـو القـصد حينئـذ؛ ألن 
 .تالترصفات بالنيا

أن القول بتقديم القصد عىل اللفظ مبني عىل وجود أدلة تـرجح  .٢
 . كون املتكلم يريد معنى آخر غري ما تلفظ به، والعمل بالراجح متعني

وسـيلة للتعبـري لفظه فام هو إال  األصل، أما قصد املكلف هوأن  .٣
 .ُ، فمتى فهم قصده حصل املطلوب ولو كان عىل خالف داللة اللفظعنه

 أن ينهض كل من اللفظ والقصد بنفسيهام، وخيلوان :ةاحلال اخلامس
 من املؤثر اخلارجي، ويكون التعـارض نـاتج عـن كـون املـتكلم قـد تكلـم

ُبلفظ يفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معني، ويظهر املتكلم أنه يريد إنشاء  ُ ٍ
َهذا العقد، ولكنه يضمر قصدا آخر، لو رصح بـه لتغـريت حقيقـة العقـد،  َ ً

َّومن ثم ت  .ذا القصداملرجحة هلُغري حكمه، وقامت القرائن َ
ًففي هـذه احلـال أيـضا حيمـل العقـد عـىل القـصد الـذي دلـت عليـه 

ــه قاعــدة. القــرائن ال اللفــظ االعتبــار بحقيقــة العقــود «: وهــذا مــا تناولت

                                 
 . ٦٧٩ سبق خترجيه ص)١(



 

 

 .»ومقاصدها التي تؤول إليها، والتي قصدت هبا
 :ومما يدل عىل ذلك

 .)١(}à :} |{  z  y  x      w  v  u  t  sقوله  .١
م َّإنـام قـد«:  عن وجه الداللة من هذه اآلية؛ فقالوقد عرب ابن القيم

ــرضار؛ فــإن قــصده  عــىل املــرياث إذا مل يقــصد َ الوصــيةاُهللا هبــا املــويص ال
 .)٢(»فللورثة إبطاهلا وعدم تنفيذها

َوال جيمع بني متفرق، وال يفرق بـني جمتمـع خـشية ((: ‘وقوله  .٢ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َْ َ ٍ ِ َ َْ ُ َ َ ُْ َّ ِّ ُ ْ َ ٍْ
ِالصدقة َ َ َّ(()٣(. 

ُفقـد دل احلــديث عــىل أنــه لــو وجــد اثنــان مــثال، كــل واحــد يملــك 
د رشاكة بينهام قبيـل مـيض احلـول؛ ألن فال جيوز أن يعقدا عق: أربعني شاة

العقد وإن كان يف الظاهر عقد رشاكة، بيد أنه يف احلقيقـة بقـصد أن تكـون 
وهذا يعني أن املعترب هو القـصد ال ظـاهر ! زكاهتام شاة واحدة بدل شاتني

وكــذلك العكــس؛ كــأن يكــون هلــام ســتون شــاة بيــنهام بالــسوية، . اللفــظ 
ِّل ميض احلول؛ بقصد إسقاط الزكاة؛ إذ سيكون َّفيفضان الرشاكة بينهام قبي

 !لكل واحد منهام ثالثون شاة، وهذا أقل من النصاب
 

~ ~ ~ 
                                 

 . ورة النساءمن س) ١٢( من اآلية رقم )١(
 .٣/٨٦ أعالم املوقعني، )٢(
 .٦٧٩ سبق خترجيه ص)٣(



 

 

 
 
 
 

ةـــــاخلامت



 

 

 

 



 

 



ةــــاخلامت
 

؛ )تعارض داللة اللفظ والقـصد(يف هناية املطاف يف بحث موضوع 
أهلج بام بدأت به من احلمـد والـشكر والثنـاء للبـاري جـل وعـال، عـىل مـا 

ه يل من إمتام هـذا البحـث، فاحلمـد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الـصاحلات، َّيرس
 محدا كثـريا طيبـا مباركـا فيـه، مـلء الـسموات، ومـلء األرض، واحلمد هللا

، أهـل الثنـاء واملجـد، أحـق مـا  ما شاء من يشء بعدوملء ما بينهام، وملء
 وال ينفع ذا ، ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع،قاله العبد، وكلنا له عبد

 .اجلد منه اجلد
، ا تم التوصـل إليهـالنتائج التي أهم بيانويناسب يف خامتة الرسالة 

 : التوصياتأهمو
 :أهم نتائج البحث: أوال

 : يتلخص البحث يف النتائج اآلتية
v عند األصوليني له معنيان التعارض: 

وهـو التعــارض بـني األدلــة، وإذا أطلـق التعــارض : املعنـى اخلــاص
 .به هذا املعنىفرياد 

وهو مطلق التعـارض، سـواء كـان بـني األدلـة، أم بـني : املعنى العام
 .غريها، مما يتعلق باحلكم الرشعي

v التامنـع بـني معلـومني فـأكثر يف «: التعريف املختار للتعارض هو
 .»حق احلكم الرشعي



 

 

v املعنـى َمِهُ فَقِلْطُهي كون اللفظ إذا أ«: الداللة اللفظية الوضعية 
 .» لهالذي هو
v الغايـات التـي «:  هـو أهنـاالتعريف الـراجح للمقاصـد الـرشعية

 .»وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها
v املقاصد هلا استعامالن؛ عام وخاص : 

فيتناول مجيع ما يدخل يف جنس الغايـات التـي : ّأما االستعامل العام
وضعت الرشيعة لتحقيقها؛ سواء أكانت هـذه الغايـات متثـل املقـصد مـن 

عني، أم جمموعة من األحكام املتجانسة، أم أغلب األحكام حكم رشعي م
 .أم مجيعها

. وعىل هذا االستعامل فاملقاصد اجلزئيـة داخلـة يف مـسمى املقاصـد 
 .وهذا هو السائد يف كتابات املتقدمني

وهـذا . دون اجلزئيةفيتناول املقاصد الكلية : ّوأما االستعامل اخلاص
َاالستعامل يكثر يف كتب املقاصـد املعـارصة؛ إذ يعنـى فيهـا باملقاصـد التـي  ُ

ٍّيؤخذ كل منها من نص كيل ٍّ األحكـام ، أو من جمموعـة مـن النـصوص، أو ُ
املتشاهبة، أو السياق، أو من مصادر أخرى غري داللـة الـنص اجلزئـي، أمـا 

ينـه فهـو مـن اهـتامم مباحـث داللة النص اجلزئي عىل قصد الشارع منـه بع
 .دالالت األلفاظ يف كتب أصول الفقه

v  ُبناء عىل ما سـبق فـإن املعنـى اإلمجـايل للتعـارض بـني مـا يفهمـه َ
ُاملجتهد من داللة اللفظ الرشعي وما يفهم التامنـع : أنه املقصد الرشعي هو َ

ٌّبني معلومني من جهة بيان احلكم الرشعي، بحيث يمنع كـل مـنهام حكـم 



 

 

ــوم األول؛ اآلخــر ــشارع أو ظــاهره، :واملعل ــح لفــظ ال ــستفاد مــن رصي  م
 قصد رشعي مستفاد من مصادر أخرى غري اللفظ اجلزئي :واملعلوم اآلخر

؛ كالـسياق الـذي ورد فيـه اللفـظ، أو )ُالذي استفيد منه احلكـم الـرشعي(
جمموعــة مــن النــصوص املــشرتكة يف معنــى واحــد، أو املقــام، أو اســتقراء 

، أو مقصد مستفاد مـن لفـظ ... التي جتمعها حكمة واحدةالعلل الرشعية
 .آخر ولكنه مل يسق لبيان حكم جزئي، وإنام لبيان قاعدة مقاصدية عامة

v مــن تعــارض بــني داللــة اللفــظ الــرشعي واملقــصد ومــا حيكــى 
؛ بــسبب تقــصري الــرشعي فاملقــصود بــه مــا كــان يف نظــر آحــاد املجتهــدين

املجتهد يف التحقق مـن ثبـوت الـدليل، أو يف التحقـق مـن إحكامـه وعـدم 
ًنسخه، أو يف تدبره وفهمه فهام صحيحا، أو يف التحقق مـن ثبـوت املقـصد  ً

ــصور، ــزول ...الــرشعي، أو يف وقوعــه يف آحــاد ال ــا ي ــا م ــذا غالب ــخ؛ هل ًإل
ر آحـاد املجتهـدين التعارض بعد التأمل والبحث، وإذا أمكن بقاؤه يف نظـ

فال يتصور بقاؤه يف نظـر جممـوع املجتهـدين؛ ألن األمـة معـصومة مـن أن 
 . تطبق عىل اخلطأ
v ــني : املــراد مــن تعــارض داللــة لفــظ املكلــف وقــصده التامنــع ب

مستفاد من رصيح لفظ : معلومني من جهة احلكم الرشعي؛ املعلوم األول
مـستفاد مـن مـصادر قـصد للمكلـف : املكلف أو ظاهره، واملعلوم اآلخـر

أخرى غري اللفظ األول؛ كالسياق الذي ورد فيه اللفظ، أو املقام، أو داللة 
ً، وقد يكون مستفادا من قـرائن ...، أو بينة خارجةحال املكلف أو العرف

لفظية موجودة يف اللفظ األول؛ بناء عىل أن املكلف قد يكـون عنـده سـبق 



 

 

 بلفـظ رصيـح يف الداللـة عـىل فيعـرب التعبـرييف ، أو عدم دقـة لسان أو قلم
معنى، ويقرتن هذا اللفظ بقرينة لفظيـة تبـني أنـه يقـصد معنـى آخـر، كـأن 

لفـظ رصيـح يف ) بعتـك: (، فقولـه)ًبعتك هذه السيارة شهرا بكـذا: (يقول
وهـذا . قرينـة لفظيـة تـدل عـىل أنـه يقـصد اإلجـارة) ًشـهرا: (البيع، وقوله

 إذا كان له أثر يف حكـم رشعـي، التعارض إنام يكون حمل بحث املجتهدين
ــشهادة  ــدعاوى وال ــاظ ال ــاح، وألف ــرشاء والنك ــع وال ــود البي ــاظ عق كألف

، أما ما ال أثر له يف احلكم الرشعي، كالتعارض بني النظريـات ...والقذف
ح التعـارض فال تـدخل يف مـصطل... الرياضية املحضة، أو الطبية املحضة
 .عند علامء أصول الفقه وقواعده

v  املقاصد الرشعية تعـد قمـة اهلـرم يف علـوم الـرشيعة؛ ألهنـا متثـل
ــت علــوم التفــسري  الغايــة التــي تنتهــي إليهــا مجيــع هــذه العلــوم، فــإذا كان

تـشرتك ... وعلوم اآللـة كاألصـول والنحـو... واحلديث والعقيدة والفقه
فإن فن املقاصد ليس إال : ع وفهمهيف هدف واحد وهو معرفة قصد الشار

دراسة تنظريية هلذا اهلدف، وإذا كان له نوع اسـتقالل فـإنام هـو يف الرتكيـز 
عــىل املقاصــد الكليــة التــي تؤخــذ مــن اســتقراء جمموعــة مــن النــصوص 
املشرتكة يف معنى واحد، أو العلل الـرشعية التـي جتمعهـا حكمـة واحـدة؛ 

و إخـراج العبـاد عـن داعيـة هـواهم كتحقيق مصالح العبـاد يف الـدارين، أ
ًليكونوا عبادا هللا اختيارا،كام هـم عبـاد هللا اضـطرارا، أو منـع مـا يـؤدي إىل  ً ً

 ... النزاع واخلصومة
v  ِّونظرا لربيق هذا الفـن، وكونـه ينظـر للـدرجات العليـا يف سـلم ُ ً



 

 

ُمعرفة األحكام الرشعية؛ أعجب به بعض املثقفني، والسـيام الـذين بلغـوا 
ليــا يف العلــوم الدنيويــة، ويريــدون أن يكونــوا عــىل نفــس هــذه ٍدرجــات ع

ًاملرتبة يف العلوم الرشعية، ورأوه طريقـا سـهال ملعرفـة األحكـام الـرشعية،  ً
ِدون أن يكلفوا أنفسهم عناء طلب العلم، والتدرج فيه، وثني الركب عند  َ ُّ ِ ْ

ن هنا حصل اخللل، وعمت الفوىض لدهيم يف فهم األحكـام وم... العلامء
ًالرشعية، وأصبح هذا الصنف من الناس يصبغ كثريا من أفكاره وثقافاتـه 
وربام تطلعاته بصبغة رشعية إسالمية، ويكسوها بأحسن احللـل، بـدعوى 
أهنا منسجمة مع مقاصد الرشيعة، كجلب املصالح ودرء املفاسد، وحتقيق 

 ...!التيسري والعدل
v  للربيـق املـذكور لفـن املقاصـد، وخـيش أن  الـشاطبيتفطنوقد 

ُسلام يتسلق به عىل العلوم الرشعية، فينقلب فتنـة ) املوافقات(يكون كتابه  َّ َُّ ً
ن فهموا جوهره؛ هلذا صاغه بألفـاظ للمنبهرين بظاهره، وإن كان حكمة مل

 .حمكمة، خاطب هبا املتضلعني يف العلوم الرشعية
v  ،وإذا كان املغالون يف االعتامد عىل املقاصد قد ابتعدوا عن اجلادة

ًفإنه يقـابلهم صـنف آخـر ال يقـل بعـدا، بنـوا مـنهجهم يف االسـتنباط عـىل 
ُاملبالغة يف األخذ بظواهر النصوص اجلزئية، ففهموها ِ    فهام حرفيا سطحيا، َ

ّوأفرغوها من مضموهنا، وأتوا باآلراء الشاذة التي ال تنسجم مع املقاصـد 
 للرشيعة، وال يسندها الفهم الصحيح للـدليل الكلية، والترصفات العامة

 وجتاهلـه كثـري امءًونظرا لبعد هذا املنهج عن اجلـادة اسـتنكره العلـ. اجلزئي
 .منهم



 

 

v  ــامءواملــنهج ــه العل ــذي علي أن يقــال «:  الراســخون هــواحلــق ال
 ؛باعتبار األمرين مجيعا عىل وجه ال خيـل فيـه املعنـى بـالنص وال بـالعكس

 .»نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقضلتجري الرشيعة عىل 
v  باتفاق –إن املقصد الرشعي كاحلكم الرشعي؛ فكام أنه ال جيوز 

 وصف احلكم بأنه رشعي أو إضافته للشارع إال بدليل، فكذلك املقصد –
ُّالرشعي؛ ألنه بدون الدليل يف كل منهام يكـون ذلـك مـن التقـول عـىل اهللا 

ذا كانت املقاصد الرشعية البد هلا من بغري علم، وهذا من أعظم البغي؛ وإ
دليل فهذا الدليل يف الغالـب هـو االسـتقراء، وهـذا يكـسب املقاصـد قـوة 

هتيمن عىل عملية االجتهاد برمتها، ولكـن دون أن تـستقل وعموما جيعلها 
؛ ألنه البد من حتديدها باألدلة التفـصيلية، وهـذا يف إثبات احلكم الرشعي

 .ام يف دين اإلسالمالتحديد نفسه مقصد رشعي ع
v  ،وكام أن احلكم الرشعي حيتـاج يف حتديـده إىل األدلـة التفـصيلية

هم قاصـد الـرشعية؛ إذ تــسفـإن األدلـة التفـصيلية ذاهتـا ال تــستغني عـن امل
املقاصـــد يف اختيـــار الـــدليل التفـــصييل املناســـب، وفهمـــه، واالســـتفادة 

 يكـن هنـاك وإذا مل. الصحيحة منه، وربـام تعـضده وتقـوي االسـتدالل بـه
هم يف إنــشائه، مــع بقائهــا  يتنــاول الواقعـة فــإن املقاصــد تـسدليـل تفــصييل

 .بعمومها متناولة هلذا الدليل التفصييل، واحلكم املستفاد منه
v هم املقاصد يف إنشائه قـد يكـون وهذا الدليل التفصييل الذي تس

 االستــصالح إن كــان املقــصد كليــا، وقــد يكــون القيــاس إن كــان املقــصد 
وفـق ضـوابط وآليـة  يا، بحيث يمثل كل منهام الدليل املبارش للحكـم، جزئ



 

 

 ويمثل املقصد حلقة الوصل بينهام وبني األدلة النقلية التـي االستدالل به،
ًفيكون احلكم مستفادا مـن القيـاس أو االستـصالح، . استند املقصد عليها

 أو ومهــا مــستفادان مــن املقــصد، واملقــصد مــستفاد مــن الكتــاب أو الــسنة
 .اإلمجاع
v  املخالفة للـنص الـرشعي ممـا أطبـق عليـه العلـامءاملصلحةإلغاء  

. ًجيال بعد جيل؛ ألن جمرد خمالفتها للنص دليل عىل عدم اعتبار الرشع هلـا
َّوقد استمرت احلال عىل ذلـك إىل القـرن الثـامن اهلجـري؛ حيـث نـد عـن 

ً، ولكن بقي رأيـه مغمـورا إىل أن نـرش )هـ٧١٦ت ( الربيع الطويفذلك أبو
 .هـ١٣٢٤عام 

v ــالم الطــويف ــل ك ــد رشحــه حلــديثمــن يتأم ال رضر وال : ( عن
 مل يتحـرر بـشكل واضـح ومطـرد، حيـث املـصلحةجيد أن رأيـه يف ) رضار

ِّالضطراب والتناقض، وهـذا مـا اتفقـت عليـه كلمـة جل اعرتاه كثري من ا ُـ
يمكــن  والــذي . يف املــصلحةالبــاحثني الــذين تكلمــوا عــن نظريــة الطــويف

 بقيود تضيق  عند الترصيح برأيه كان يتحرز، ويأيتأن الطويف: استخالصه
يستطرد ويـأيت فأما عند االستدالل و، دائرة اخلالف بينه وبني عامة العلامء

بحيـث تـدل عـىل اعتبـار (بأدلة داللتها أوسع مـن القـول الـذي رصح بـه 
 ). ًاملصلحة يف غري العبادات واملقدرات مطلقا

v  فإنـه ممـا ال : ا أراده أبو الربيع الطـويف عن حقيقة مالنظروبغض
التعويـل عـىل رعايـة املـصالح فـيام عـدا العبــادات (شـك فيـه أن القـول بــِ 

ٌقـول ال ) واملقدرات، وتقديمها عـىل النـصوص واإلمجـاع عنـد التعـارض



 

 

َّيمكن أن يسوق عىل أنه من الدين؛  قطعية، ملصادمته الرصحية للنصوص الُ
 .وخرقه إلمجاع املسلمني

v  له داللة ظاهرة عىل احلكـم، وعلـم املقـصد اجلزئـي الذياللفظ ُ َ ِ ُ
 :من ترشيعه، فإن تأثري املقصد اجلزئي عىل داللته له مخس حاالت

كال يف ً أن يكون املقصد موافقا لداللة اللفظ، فـال إشـ:احلال األوىل
هذه احلـال، وينبغـي أن ال يكـون هنـاك خـالف فيهـا؛ ألن املقـصد مـا زاد 

 .ًاللفظ إال قوة وتأكيدا
ً أن يكون املقصد اجلزئي موسعا لداللة اللفظ، ومعمام :احلال الثانية ِّ ًِّ

 .هلا
وهذا التعميم داخل يف تعدية احلكم بقياس العلة، وجيـري عليـه مـا 

 .كامجيري عىل القياس من رشوط وأح
ً أن يكون املقصد اجلزئـي مـضيقا لداللـة اللفـظ، كـأن :احلال الثالثة ِّ

ًيكون خمصصا لعموم، أو مقيدا ملطلق ً  .وهذه احلال حمل خالف. ِّ
ً أن يكون املقصد اجلزئي مؤثرا يف فهـم داللـة اللفـظ، :احلال الرابعة

وهـذه احلـال . كأن يرصف اللفـظ مـن معنـاه الـراجح إىل املعنـى املرجـوح
 .ًضا حمل خالفأي

أن القــول بتــأثري املقــصد يف : واألقــرب للــصواب يف هــاتني احلــالني
تضييق داللـة اللفـظ بتخـصيص أو تقييـد أو تأويـل ونحـو ذلـك ال جيـوز 
التجارس عليه إال إذا كان لدى املجتهد دالئل قوية تثبت املقـصد، وجتعلـه 

 .أغلب عىل الظن من ظاهر اللفظ



 

 

ًقصد اجلزئـي خمالفـا لداللـة اللفـظ عـىل  أن يكون امل:احلال اخلامسة
 .وجه يرتتب عىل العمل بأحدمها ترك اآلخر

 : وهذه احلال هلا صورتان
 أن يكــون احلكــم قــد رشع ابتــداء وســيلة لتحقيــق :الــصورة األوىل

مقصد معني، والشأن فيام حيقق هذا املقصد أن يتغري بتغري الزمـان واملكـان 
ــام . واألحــوال ــل يف األحك ــذا يتمث ــصالح، وه ــشارع بامل ــا ال ــي ربطه الت

ــت هــذه  ــت أن احلكــم مــن هــذا القبيــل وكان واألعــراف املتغــرية، فــإذا ثب
املصالح واألعراف منضبطة، فال إشكال يف العمل باملقصد اجلزئي، وترك 
ُمدلول اللفظ، وقد حكي االتفاق عىل ذلك؛ ألن احلكم مل يتعلق بـاللفظ، 

عية املرتتبـة عليـه، وبـام أن هـذا وإنام باملقصد من تـرشيعه واملـصلحة الـرش
احلكم إذا ثبت «املقصد منضبط صار بمثابة العلة، ومن القواعد املقررة أن 

 . »بعلة زال بزواهلا
ً أن يتعلق احلكم بمدلول اللفـظ، باعتبـاره مقـصودا :الصورة الثانية

ون املقـصد اجلزئـي مـن تـرشيع احلكـم عاضـدا لداللـة اللفـظ، لذاته ويكـ
ًومقويا هلا فحسب؛ مما يعني أن ترجيح املقصد عىل اللفـظ سـيرتتب عليـه 

 .ٌزوال كيل لنفس احلكم الذي دل عليه اللفظ
 وهـذا ممـا انعقـد اإلمجـاع عليـه؛ ألن. فهنا يتعني تقديم داللة اللفـظ

معلومة من الدين بالرضورة، ومما ال ٍ يؤدي إىل تغيري أحكام تقديم املقصد
 !شك فيه أن هدم أساسيات الدين مسخ للدين بالكلية

v أن : أهــم أســباب التعــارض املتــوهم بــني املقاصــد والنــصوص



 

 

والـذي يعنينـا يف هـذا . ًيكون أحد الطـرفني املتعارضـني غـري ثابـت أصـال
 هلـا، أو البحث هو طرف املقاصد، واخللل يف ثبوهتا إما أن يعود إىل املثبـت

 :إىل طريق إثباهتا، أو ذات املقصد وضوابطه
فإثبــات املقــصد الــرشعي رضب مــن أرضب االجتهــاد، وهــذا  •

ًاالجتهاد ال يكون معتربا إال إذا كان صـادرا مـن أهلـه، وهـم مـن حتققـت  ً
 .فيهم رشوط االجتهاد

وكون املثبت للمقصد الرشعي من أهل االجتهاد له أثر بالغ يف احلد 
ُّ الومهية، التي تظـن معارضـتها للـدليل اجلزئـي، مـع أهنـا غـري من املقاصد ُ
 .ًثابتة أصال

وبام أن املقصد منسوب إىل الشارع؛ فال بـد أن يكـون لـه مـستند  •
معترب، يثبت نسبته للشارع، وما يذكره علـامء األصـول مـن دالئـل احلكـم 

 ألن تكون دالئل للمقصد الـرشعي، لكـن - يف اجلملة -الرشعي تصلح 
صد نوع خصوصية؛ هلذا حقه أن خيص بذكر الطرق املناسبة إلثباتـه؛ للمق

 :وأمهها
 .فهم املقصد الرشعي من داللة اللفظ الرشعي .١
فهـم املقــصد الـرشعي مــن الـسياق الــذي ورد فيـه اللفــظ، ومــا  .٢

 .احتف به من قرائن
فهم املقـصد الـرشعي مـن عـرف الـرشع وتـرصفاته التـي ألفهـا  .٣

 .املجتهد املامرس لالجتهاد
 .فهم املقصد الرشعي عن طريق االستقراء .٤



 

 

 .فهم املقصد الرشعي وفق مقتضيات اللسان العريب .٥
والطريق الرابعة واخلامسة ليستا مقاسمتني للطـرق األخـرى، وإنـام 

 : ضابطة هلاواخلامسة،  هلامقويةالرابعة 
فالطريق الرابعة وهـي االسـتقراء تعـد أهـم الطـرق وأقواهـا؛ ألهنـا 

رى أو بعــضها وزيــادة، إذ الغالــب يف االســتقراء أن تتــضمن الطــرق األخــ
ً يكون ناجتا من تتبع جمموعة من الطـرق، وكـل طريـق يثبـت املقـصد ظنـا، 

 .ومع تعاقب الظنون وتعاضدها تتقوى إىل أن حيصل القطع باملقصد
أما الطريق اخلامسة فهي تضبط طريقة استنباط الطرق األخرى من 

. مقتضيات اللـسان العـريب  يكون ذلك وفقاأللفاظ الرشعية؛ إذ ال بد أن
 :وحيصل ذلك بمراعاة ثالثة أمور

 عند النظر يف لفظ الشارع السـتنباط املقـصد الـرشعي جيـب :األول
ُأن ينطلق املجتهد من املعنى الذي وضع له اللفظ لغة، ال بحسب ما يمليه 

 .ّالعقل، ويزينه اهلوى
 الـذين نـزل د العـرب فهـم الـرشيعة مـن اتبـاع معهـوالبد يف :الثاين

 .القرآن بلساهنم
ِّ عـىل فهـم غـريهم فـيام يـؤثر فيـه فهـم  تقديم فهم الـصحابة:الثالث

 .دالالت األلفاظ وقرائن األحوال
ًوإذا كان املثبت للمقاصد أهـال لال • ُ جتهـاد، وقـد سـلك الطريـق ِ

ًاملعتربة املوصلة للمقصد، فهناك جانب ثالـث أيـضا ينبغـي التحقـق منـه، 
وهو حتقق صفات املقصد وضوابطه؛ بأن ال يعارض ما هو آكـد منـه، وأن 



 

 

ًون ثابتا ظـاهرا منـضبطا مطـردا؛ يك ً ً إذ املقـصد قـد يكـون لـه مـستند يثبتـه ً
الضابطة له، فيكـون حـصوله ًرشعا، ولكن عند التطبيق ال تتحقق الصفة 

َوكم من احلاالت التي يدعى فيها أهنا متثل حفظ مقصد . ً متومها ال حقيقيا َّ ُ
رشعي معني، ولكن عند التحقيق والنظر يتضح أن ذلك وهـم وخيـال ال 

 !حقيقة
v  ًإن أي مصلحة ال يوثق يف كوهنا حقيقية، عاجال وآجـال، إال إذا ً

ًكان طريق إثباهتا معتربا رشعا؛  إما مـن خـالل إثبـات األدلـة الـرشعية هلـا ً
ًابتداء وتأسيسا، وإما تأكيدا وتقريـرا ملـا أثبتتـه األدلـة التبعيـة؛ ألن الـرشع  ّ ً ًً

ِمهيمن عىل مجيع ترصفات العباد، فال يند عن حْكمه يشء منها ُ. 
v فـإذا . املجتهد هو الذي يعرض له التعارض، وهو املعني بدفعـه

تعارض بني اللفظ الرشعي واملقصد الرشعي؛  – يف بادئ الرأي -ظهر له 
فهناك أسس عليه أن يسلكها ليتمكن مـن دفـع هـذا التعـارض؛ أمههـا مـا 

 :يأيت
 إذا كان حـديثا - التحقق من ثبوت اللفظ الرشعي :األساس األول

 . ، والتحقق من داللته اللفظية- نبويا 
 .  التحقق من ثبوت املقصد الرشعي:األساس الثاين

 عملية االجتهاد حتتاج إىل دليل جزئي لربط احلكم :الثالثاألساس 
به، وإىل مقاصد رشعية لتكون كـامليزان الـذي تـوزن بـه عمليـة االجتهـاد 

 .برمتها
مراعاة أسس العالقة بني الـنص الـرشعي والعقـل : األساس الرابع



 

 

 .البرشي
 . مراعاة أسس العالقة بني الدليل الكيل واجلزئي:األساس اخلامس

التعامـل املـصلحي مـع النـصوص هـو البـديل  «:س السادساألسا
 .»الصحيح عن افرتاض تعارض النص واملصلحة

 . التوفيق بني داللة اللفظ واملقصد الرشعي:األساس السابع
v  ًاملقاصد ابتداء مستفادة من األدلة الرشعية، وبعد أن تستفاد من

؛ فهــي جممـوع األدلــة تعــود إىل آحـاد األدلــة، وختــدمها مـن مخــس جهــات
 :تسهم

 .يف اختيار الدليل اجلزئي املناسب للواقعة .١
ًويف فهمه فهام صحيحا .٢ ً. 
 .ويف طريقة تنزيله عىل الواقعة .٣
 .ويف تقوية االستدالل به وتأكيده وترجيحه .٤
 يف إنشاء الدليل اجلزئي، مع بقائها بعمومها متناولة اإلسهام ويف .٥

 .له وللحكم املستفاد منه
v لنص الرشعي والعقل البرشيمن أهم أسس العالقة بني ا: 
أن العقل له إسهام فاعل يف إدراك املصالح عىل الوجه الـرشعي  .١

ُإذا استمد قوته من خالل افتقاره ألدلة الرشع ََّ. 
خطأ العقل يف اختيار ما يصلح له قد يكـون مـن جهـة اإلدراك،  .٢

ًأو اإلرادة، ويندفع هذا كلـه إذا اهتـدى العقـل بنـور الـرشع، وصـار تابعـا 
 .عللرش



 

 

قـد ولكـن ، العقولرصيح  بام خيالف تأيت ال النصوص الرشعية .٣
 . بام حتار فيه العقولتأيت

 بحال،  يف إثبات األحكامالنص الرشعيعقل املجتهد ال يزاحم  .٤
 .النص، واالستنباط منه، وتنزيله عىل الواقع بفهم وإنام يعنى
v  اًبناء احلكم عىل املقصد الكـيل والـدليل اجلزئـي معـمما يعني عىل 
 :اآلتيةالقواعد 

إنام هـو عـىل أن   الراسخنيمأخذ األدلة عند األئمة «:القاعدة األوىل
تؤخذ الرشيعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبـت مـن كلياهتـا وجزئياهتـا 

 .»املرتبة عليها
 اجلزئيــات معتــربة بكلياهتــا، والكليــات بجزئياهتــا، :القاعـدة الثانيــة

 .واإلعراض عن أحدمها إعراض عن اآلخر
 الدليل الكيل الثابت باالستقراء يكفي يف إثباته النظر :القاعدة الثالثة

 .يف جمموع اجلزئيات وال يلزم مجيعها
 واجلزئـي حمكـوم عليـه ،الكيل ال ينخرم بجزئي ما« :القاعدة الرابعة

ــالكيل ــي،ب ــيل واجلزئ ــسبة إىل ذات الك ــن بالن ــور ، لك ــسبة إىل األم  ال بالن
 .»اخلارجة

 إن كان :ختلف آحاد اجلزئيات عن مقتىض الكيل« :القاعدة اخلامسة
ــذلك راجــع إىل ؛ وإن كــان لعــارض.اً فــال يــصح رشعــ؛لغــري عــارض  ف

 .» أو عىل كيل آخر،املحافظة عىل ذلك الكيل من جهة أخرى
قـد : عن الكليات عنـد التأمـلجلزئيات املتخلفة  ا:القاعدة السادسة



 

 

 عنـدنا داخلـة  أو،دخوهلـاوجـه لكن مل يظهـر لنـا حتتها أصال تكون داخلة 
، أو مل تـدخل أصـال لتخلـف رشط الكـيل أو أوىل بـه هـي ما عارضها لكن

 .وجود مانع
إذا ثبت باالستقراء قاعـدة كليـة، ثـم أتـى الـنص  «:القاعدة السابعة

 ..عىل جزئي خيالف القاعدة بوجه من وجوه املخالفة؛ فـال بـد مـن اجلمـع
 .»بينهام

v  توهم التعارض بني النص واملصلحة ناتج يف الغالب مـن خلـل
 :منهجي يف التعامل معهام

فمــن حيتفــي بــاللفظ يف تقريــر احلكــم، وال يلتفــت إىل املقاصــد  •
 التقابـل مـع فهـم ًسيخطئ كثريا يف فهم اللفظ، ومن ثم يكـون: واملصالح

 .غري صحيح للفظ، فيقع التعارض حينئذ
ومن حيتفي باملصلحة يف تقرير احلكـم، وينطلـق يف تقريرهـا مـن  •

ًسـيخطئ كثـريا يف : العقل والعادة والتجربة، وال هيتـدي يف ذلـك بـاللفظ
ٍفهم املصلحة، ومن ثم يكـون التقابـل مـع فهـم غـري صـحيح للمـصلحة، 

 .فيقع التعارض حينئذ
 املجتهد من الوقوع يف هذا التعارض إذا كان يـوازن بـني ويسلم •

 :اللفظ واملصلحة، وجيعلهام جنبا إىل جانب
فال يفهم املصلحة الرشعية إال باالهتداء بـاللفظ، كـأن يـستقيها  −

من إيامء اللفـظ نفـسه، أو الـسياق الـذي ورد فيـه هـذا اللفـظ، أو القـرائن 
لة يف نـصوص أخـرى، أو املامرسـة احلالية املحتفة به، أو قرائن لفظية متمث



 

 

 ... لالجتهاد املتمثلة يف النظر يف النصوصالعامة
ــك  − ــستعني يف ذل ــظ ي ــة للف ــة اللفظي ــم الدالل ــد فه ــدما يري وعن

 .باملصلحة التي يتوخاها الشارع من ترشيع احلكم
فادة يف فهمهــا مــن التــي تــم االســت(وعنــد تطبيــق داللــة اللفــظ  −

يبـذل جهـده يف حتقيـق ) املصلحة التي يتوخاها الشارع من تـرشيع احلكـم
املصلحة التي يتوخاهـا الـشارع، مـع عـدم اإلخـالل بداللـة اللفـظ إال يف 
احلــاالت العارضــة االســتثنائية التــي حتتــاج إىل نظــر خــاص وفــق أحكــام 

 ...الرخصة أو الرضورة أو احلاجة
v يتوهم أن مراعـاة مقاصـد الـرشيعة فيهـا بسرب األحكام التي قد 

جعلتها معارضة لداللة اللفـظ الـرشعي يلحـظ أهنـا ال ختـرج عـن ثـالث 
 :- وهذه األحوال تتشعب إىل مخس صور -أحوال

ــرضورة، أو احلاجــة، :احلــال األوىل أو ( أن يكــون ذلــك لعــارض ال
م ، فإذا زالتا عـاد احلكـ)ملصلحة رشعية رضورية أو حاجية: بعبارة أخرى

 . األصيل
ٍ أن يكــون اللفـظ الـرشعي أنــاط احلكـم بمــصلحة أو :احلـال الثانيـة

 .واقع متعارف عليه، وقد تغريا، فيتغري احلكم بتغريمها
...  أن تكون هناك قرائن يف الـسياق أو يف أدلـة أخـرى:احلال الثالثة

 .استدعت رصف اللفظ عن ظاهره ومحله عىل معناه املرجوح
ــتج عــن هــذه احلــاالت  ــثالث مخــس صــور هــيوين ــرضورة، : ال ال

 .واحلاجة، واملصلحة، والعرف، والتأويل



 

 

v  احلاجــة والــرضورة بيــنهام صــحبة قويــة يف التطبيــق؛ إذ يمــثالن
ــتثنائية،  ــام االس ــيهام األحك ــع إل ــذين ترج ــسني الل ــسببني الرئي ــدال  أن بي

 :الرضورة هلا مزية ليست موجودة يف احلاجة، والعكس
يع املحظـورات، سـواء أكانـت حمرمـة فالرضورة املعتربة تبيح مج •

لذاهتا أم لغريها، ولكن نطاق تطبيقها ضيق، إذ ينحرص يف الشدة القصوى 
 .ًالتي ال جيد اإلنسان فيها خيارا متاحا سواها

ًوعكسها احلاجة، فهي تبيح مـا كـان حمرمـا لغـريه، دون مـا كـان  •
ِ املشاق غري ًحمرما لذاته، ولكن نطاق تطبيقها واسع، إذ يشمل مراعاة مجيع ِّ

 .املعتادة التي ال تصل إىل حد الرضورة
ً  وهذا يعني أن كـل واحـد مـنهام يـشكل منفـذا رشعيـا قويـا إلباحـة 
املحرم ال يقل أمهية عن اآلخر، وقوة نفوذمها تستدعي إحكام ضوابطهام، 

 .ًحتى ال جيد فيهام ضعفاء النفوس طريقا لاللتفاف عىل النصوص
ــني والتقــارب بــني أحكــام  َّالــرضورة واحلاجــة أثــر عــىل التقــارب ب

 -ً خطـأ – قد يفهم منها ضوابطهام، بل ترددت قاعدة عند كثري من العلامء
 .»احلاجة تنـزل منزلة الرضورة«: التطابق بني أحكامهام، وهي قاعدة

v تتلخص ضوابط العمل بالرضورة يف الضوابط اآلتية: 
ًوجود حقيقة الرضورة رشعا، وحصوهلا يف الواقع، : الضابط األول

 .أو توقع حصوهلا فيام يغلب عىل الظن
 .أن يتعذر دفع الرضورة بوجه مرشوع: الضابط الثاين
القـدر الكـايف ُأن يقترص فـيام تبيحـه الـرضورة عـىل : الضابط الثالث



 

 

 .الذي تزول به الرضورة
 .ًأن تكون الرضورة أرجح رشعا من احلكم األصيل: الضابط الرابع

v تتلخص ضوابط العمل باحلاجة يف الضوابط اآلتية: 
ًوجود حقيقة احلاجة رشعـا، وحـصوهلا يف الواقـع، : الضابط األول

 .أو توقع حصوهلا فيام يغلب عىل الظن
 .دفع احلاجة بوجه مرشوع ليس فيه حرجأن يتعذر : الضابط الثاين
أن يقترص فيام تبيحه احلاجة عىل القدر الكايف الذي : الضابط الثالث

 .تزول به احلاجة
 .أن ال يكون يف األخذ باحلاجة خمالفة لقصد الشارع: الضابط الرابع
 .ًأن تكون احلاجة أرجح رشعا من احلكم األصيل: الضابط اخلامس

v فإن املنهي عنـه إمـا أن : اجة واملنهي عنهعند املقابلة بني احل
 :يكون مكروها، أو حمرما لغريه، أو حمرما لذاته

 .ًفإن كان املنهي عنه مكروها فإنه تبيحه أدنى حاجة •
وإن كان املنهي عنه حمرما لغـريه فإنـه تبيحـه احلاجـة إذا حتققـت  •

 .ضوابطها
 . رةًوإن كان املنهي عنه حمرما لذاته فإنه ال تبيحه إال الرضو •
v َّاحلاجة تنزل منزلة الرضورة، «: من قواعد احلاجة املشكلة قاعدة َّ ُ ُ

َّعامة كانت أو خاصة ً َّ«. 
أن املحـرم : والذي يظهر أن املراد من تنزيل احلاجة منزلـة الـرضورة

ًن يباح بالرضورة، يمكن أيضا أن يباح باحلاجة، وفـق ضـوابط كام يمكن أ



 

 

أن تكـون الـرضورة واحلاجـة أرجـح : ٍّكل منهام، ومن ضوابطهام املـشرتكة
ولكن لكون الرضورة أعىل رتبة مـن احلاجـة؛ فمـن البداهـة . من املحظور

أن تكون املحظورات التي ترجح الرضورة عليها أكثـر ممـا تـرجح احلاجـة 
أن احلاجة ال تقوى إال عىل إباحة ما دوهنا يف : ط الفرق بينهاموضاب. عليها

الرتبة، وهو ما كان حمرما لغريه، مع أنه يف أصله ليس فيه مفسدة تستدعي 
ِّأما الرضورة فهي تتجاوز ذلك إىل ما حرم لذاته. حتريمه ُ. 

احلاجـة : وإذا كان ثمة موضع حيتاج إىل تأمل واجتهـاد خـاص فهـو
 تعاقبها وتكررها، بحيث أصبحت عامـة ال يـسع النـاس َّإذا تقوت بسبب

ففي هـذه احلالـة : ًمجيعا جتاوزها، كام ال يسع الفرد الواحد جتاوز الرضورة
قد يقال بتنـزيل احلاجة منزلة الرضورة يف إباحة املحرم لذاتـه، رشيطـة أن 

مناط الرضورة، بأن ال يـسع النـاس بمجمـوعهم  يتحقق يف احلاجة العامة
 . جتاوزها، وإن وسع ذلك بعض آحاد الناس

 قبـل - وجل العلـامء) هـ٧١٦ت (وعىل هذا حيمل تعبري ابن الوكيل
 اخلاصـةزلة الـرضورة ـزل منــ تنالعامةاحلاجة «: –) هـ٩١١ت (السيوطي

هو أن تقدير احلاجة العامة التي يمكن : غي التأكيد عليهومما ينب. »صوريف 
ــرضورة اخلاصــة، وإعطا ــة ال ـــزل منزل حيتــاج إىل نظــر : هــا حكمهــاءأن تن

خــاص، ال يكــون مقبــوال إال مــن أهــل االجتهــاد، وأن هــذا االجتهــاد يف 
الواقع يتمثل يف مدى حتقق مناط الرضورة بـالنظر إىل عمـوم النـاس، وإن 

 . إىل كل فرد عىل حدةكانت حاجة بالنظر
v أن يكـون :  اللفـظة تـأثري املقـصد اجلزئـي عـىل داللـمن حاالت



 

 

احلكم قد رشع ابتداء لتحقيق مقصد معني، والشأن فيام حيقق هذا املقـصد 
وإذا . أنه من قبيل املصالح التي تتغري بتغري األزمـان واألمـاكن واألحـوال

 باملقـصد اجلزئـي، ثبت كون احلكم من هذا القبيـل فـال إشـكال يف العمـل
وترك مدلول اللفظ؛ ألن احلكم مل يتعلق باللفظ، وإنام باملقصد من ترشيعه 
ًواملــصلحة الــرشعية املرتتبــة عليــه، فيــدور معهــام احلكــم وجــودا وعــدما ً .

، ضوابط إعامل املصلحة التي أناط الرشع احلكم هباولكن البد أن تتحقق 
 :وهي ستة ضوابط

كم الذي يراد تفعيل املـصلحة فيـه مـن  أن يكون احل:الضابط األول
 .أحكام الوسائل ال املقاصد

أن تكون املصلحة املتوخاة من احلكم الرشعي ثابتـة : الضابط الثاين
 .بمستند صحيح

ًأن حتقق الوسيلة اجلديدة املصلحة املقصودة رشعا : الضابط الثالث َ َُ ُ َِّ
سـيلة املنـصوص عىل أتم الوجوه، بحيث تكون مناظرة ملا كانت حتققه الو

 .عليها، أو أوىل منها
ُأال يكــون يف الوســيلة املنــصوص عليهــا مــصالح : الــضابط الرابــع

 .أخرى آكد من املصلحة التي حتققها الوسيلة اجلديدة
ًحمرمة رشعا، أو يرتتب  أال تكون الوسيلة اجلديدة: الضابط اخلامس

ىل رتبـة عىل العمل هبا ارتكاب مفسدة أرجح منها، أو تفويت مصلحة أعـ
 .منها

 عليهـا جانـب أال يكـون يف الوسـيلة املنـصوص: الضابط الـسادس



 

 

 .تعبدي
v هو املوضـع الـذي يـراد تنزيـل احلكـم عليـه، ممـا يعنـي أن املناط 

 . حتقيقه وحتديده ومعرفته عىل حقيقته يف غاية األمهية
v  معنــي بتحقيــق املنــاط بــصفة عامــة وإمجاليــة، املجتهــدوكــام أن ٌّ

ًعىل من هم داخلون حتت هذا العموم، فـإن هنـاك صـنفا وتنزيل األحكام 
من الوقائع يستدعي النظر يف احلاالت الفردية، ومقدار خصوصيتها عـىل 

وهـذا النظـر . وجه الدقة، وما تستوجبه تلك اخلصوصية يف ميزان الـرشع
الدقيق هو ما يعرف بتحقيق املناط اخلاص؛ وتكمـن أمهيتـه يف أن املجتهـد 

ًر احلكم الرشعي املستفاد من األدلة الرشعية أكثر تطابقـا كلام وفق فيه صا
مــع عــني املحــل الــذي يــراد بيــان حكمــه، دون أن حييــد عنــه إىل غــريه، أو 
يتناول بعضه ويغفل جوانب أخرى مـؤثرة فيـه، أو يتناولـه ويتنـاول غـريه 

 ...بشكل عام مما يضعف جانب الرتكيز فيه
v عب ضــبطها؛ ألنــه حتقيــق املنــاط اخلــاص مــن األمــور التــي يــص

 عىل القدرات الفردية التي يتميز هبا - للمجتهدà بعد توفيق اهللا –يرتكز 
حتقيـق صـحة  يف التي يالحـظ أهنـا تـؤثر َولكن ثمة بعض األمور. املجتهد

العوامـل املـؤثرة يف حتقيـق (، والتـي يمكـن التعبـري عنهـا بــ املناط اخلـاص
 :؛ وأهم هذه العوامل)املناط اخلاص

لـه أن احلكـم الـذي قـال بـه غـري منـسجم مـع مقاصـد أن يظهر  •
الـرشيعة، ويف مقــدمتها حتقيــق املــصلحة الـرشعية، وإقامــة العــدل، ورفــع 

 .احلرج



 

 

أن يظهر له ملحظ دقيق يف ذات الواقعة، بحيث يستدعي األمـر  •
تأمـل : َّإعادة النظر يف االجتهاد األويل، وهذا امللحظ قـد جيـده مـن خـالل

ن خالل النظر يف القرائن واملالبسات املحتفـة هبـا، أو أدق يف الواقعة، أو م
من خالل سؤال أهل االختصاص؛ كأهل الطب يف الوقائع الطبية، وأهل 

... االقتصاد يف الوقائع االقتصادية، وأهل الـسياسة يف الوقـائع الـسياسية
 .وهكذا

أن يظهر له ملحظ دقيق يف الشخص املعني بالواقعة، أو ظروفـه  •
ت الـشخص تفـرس يف ذا: هذا امللحـظ قـد جيـده مـن خـاللاملحيطة به، و

 ويـصلح لـه، أو مـن خـالل النظـر يف حالـه واستكشاف مـا يناسـب حالـه
 ...وعاداته ومكانه وزمانه

: ومن العوامل املؤثرة يف صحة حتقيق املناط اخلاص بشكل عـام •
اخلــربة التــي يكتــسبها املجتهــد مــن خــالل املامرســة املــستمرة لالجتهــاد، 

 . االجتهاد الذي يبنى عليه عمل؛ كالفتاوى واألحكام القضائيةوالسيام
املجتهد من ملكة خاصـة تتمثـل به ُما حبي : ًومن العوامل أيضا •

 .يف حنكته، وفراسته، ودقته، وبعد نظره
فـإن مـن آكـد العوامـل املـؤثرة يف صـحة حتقيـق : وقبل ذلك كله •

 .ام عىل املجتهد هبàاحلكمة والفرقان اللذين يمن اهللا : املناط اخلاص
v )ــآالت ــاة امل ــؤثرة يف احلكــم ) مراع ــة امل ــن املوضــوعات املهم م

الــرشعي، وتكمــن أمهيتــه يف كونــه خــري دليــل عــىل عنايــة الــرشع الفائقــة 
، وهو نظر املجتهد يف العواقـب التـي يغلـب عـىل الظـن النتائج املستقبليةب



 

 

بعـاد حصوهلا عند تطبيق احلكم الرشعي، واإلفـادة مـن ذلـك يف تـصوير أ
الواقعة واختيار احلكم املطابق هلا، أو توجيهـه، بحيـث حيقـق املقـصد مـن 

 .ترشيعه عىل أكمل الوجوه
v هلا أربعة ضوابط رئيسةمراعاة املآالت : 

 . أن يكون املآل املتوقع راجح الوقوع مستقبال:الضابط األول
 . أن تكون مراعاة املآالت عىل وفق مقاصد الرشيعة: الضابط الثاين

 .أن يكون املآل املتوقع منضبط املناط واحلكم :بط الثالثالضا
 .ً أن ال يعارض مآال أعظم منه:الضابط الرابع

v مراعاة العرف الذي تتغري الفتوى بتغريه هلا ضابطان: 
أن يكون إعامل العرف يف النطاق الذي أحال الرشع : الضابط األول
 .احلكم فيه إىل العرف
ُ الـرشوط -العرف الذي يراد مراعاتهيف -أن تتحقق : الضابط الثاين

 . العتبار العرفالعامة
 :وهذه الرشوط هي

ًأن يكون العرف مطردا، أو غالبا .١ َّ. 
 .ًأن يكون العرف املراد حتكيمه يف الترصفات قائام عند إنشائها .٢
ٌأن ال يعارض العرف ترصيح بخالفه .٣ َ. 
 .ٌ يف العرف تعطيل لنص ثابت، أو ألصل قطعيأن ال يكون .٤
v )غري املنضبط بالرشع من األمـور التـي حـصل بـسببها ) التأويل

: ِّجدل واسع النطـاق يف جـل العلـوم الـرشعية، والسـيام علمـي األصـول



 

 

ُّأصول الدين، وأصول الفقه؛ وممـا غـذى هـذا اجلـدل أنـه يعـد مـن أسـهل  ُ ّ
سـواء أكـان ذلـك عـن ســوء الطـرق لاللتفـاف عـىل النـصوص الـرشعية؛ 

 .قصد، أم من تلبيس الشيطان واهلوى
v  ومن هنا تكمن أمهية ضبط التأويل، والتزامه بالرشوط الرشعية

 :ًالتي بدوهنا ال يكون صحيحا، وهذه الرشوط تتمثل فيام يأيت
ً أن يكون املؤول أهال:الرشط األول ً للتأويل، ومتوخيا معرفة مـراد ِّ

 .الشارع
للنصوص عـىل  ةالظاهرالداللة  مع ن يكون التعامل أ:الرشط الثاين

ُّ فال يلجأ إىل التأويل إال إذا وجد املربر الرشعي األصل،اأهن ُ ِّ ُ ُ. 
 . أن يكون اللفظ قابال للتأويل:الرشط الثالث
ُـأن يكون املعنـى الـذي محل عليـه اللفـظ ممـا حيتملـه : الرشط الرابع

ًاللفظ لغة، أو رشعا، أو عرفا ً. 
أن يعتضد املعنى املرجوح بدليل جيعله أرجـح مـن : امسالرشط اخل

 .املعنى الظاهر
 .أال ينتج عن التأويل خمالفة ألدلة أقوى: الرشط السادس

v  يعـرب عنـه كثـري ) تعارض داللة لفظ املكلـف وقـصده(موضوع
؛ إذ لكل إنسان إرادة )تعارض اإلرادة الظاهرة والباطنة(من املعارصين بـِ 

ة يستخدمها للتعبري عـن املخفيـة، وتـسمى هـذه املعلنـة خمفية، وإرادة معلن
واألصــل أن . بــاإلرادة الظــاهرة، وتــسمى تلــك املخفيــة بــاإلرادة الباطنــة

تكون هاتان اإلرادتان متطابقتني، ولكن قد حيـصل بيـنهام تعـارض، ومـن 



 

 

العتـداد بجانـب أكثـر مـن اجلانـب  يف مدى اثم حصل خالف بني العلامء
 .اآلخر
v وهذا التعارض له صور متعددة: 
ًإذ قد يكون متعمدا بني الطرفني اللـذين حـصل بيـنهام اإلجيـاب  − ََّ َُ

خمـالف ملـا يظهرانـه لآلخـرين والقبول؛ بحيث يتفقـان عـىل إضـامر معنـى 
 . ماٍلسبب

ًوقد يكون االختالف متعمدا من جهة أحد الطرفني − ََّ َُ. 
ًيكون متعمدا يف األصل، وإنام حيـصل االخـتالف خللـل وقد ال  − ََّ َُ

يف التعبــري، أو يف فهــم املــراد، أو غفلــة عــن قــراءة بعــض رشوط االتفــاق، 
 ...أو

وقــد يكــون هــذا االخــتالف متعلقــا بنطــاق معــني لــه يشء مــن  −
اخلصوصية؛ كاالختالف بني اللفـظ والنيـة يف اليمـني أو يف الطـالق أو يف 

 ...  بني املعنى احلقيقي واملجازيالعتاق، وقد يكون
v  ًوهذه االختالفات بجميع صورها متثـل سـببا رئيـسا لكثـري مـن ً

ًاملنازعات بني الناس؛ هلذا أخذت حيزا كبريا من اهتامم املعنيـني بالقـضاء، 
والســيام أهــل القــانون املختــصون بــصياغة األنظمــة، والعقــود املتنوعــة، 

بالرتافع واملطالبة بحقوق أطراف وتفسريها، وكذلك املحامون املختصون 
ًالنزاع، وأيضا القضاة املعنيون بالفصل يف املنازعـات التـي حتـصل بـسبب 

 .االختالف يف تفسري تلك األنظمة والعقود
: وقـد متـت معاجلـة هـذا املوضـوع مـن أحـد اجلوانـب املهمـة، وهـو



 

 

 .دراسة القواعد املتعلقة بتقديم اللفظ أو القصد عند تعارضهام
v العـربة «: ر قواعد تعارض لفظ املكلف وقـصده قاعـدةمن أشه

، ومن خالل تتبـع ألفـاظ »يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين
إمـا أن تـرد أن صـيغة القاعـدة : القاعدة يف كتب القواعد الفقهيـة يالحـظ

ُباجلزم بتقديم املقصد عىل اللفظ، وإما أن يرتدد فيها بني اللفـظ واملقـصد؛ 
ِبأن تكون بصيغة االستفهام، لكن مل تأت بصيغة اجلزم بتقديم اللفظ عـىل 
املقصد؛ وهذا يعني أنه مل يقل أحد بالتقديم املطلق للفظ عـىل القـصد؛ ممـا 

 لفظه يف العقود املالية ونحوها أن القول بتقديم قصد املكلف عىليدل عىل 
 من جهة املبدأ، واخلالف إنام هو يف مدى التوسـع يف حمل وفاق بني العلامء

 .ذلك
v  احرتام صيغ العقود، واالعتناء هبـا، وعـدم وجوبال جدال يف 

ىل رجحان القصد جواز اإلعراض عنها دون دليل، ولكن إذا دل الدليل ع
 :عىل اللفظ؛ فليس هناك سوى ثالثة احتامالت

العمل بام يفهمـه : أي. ً وفقا للفظالعقد إمضاء :االحتامل األول -
 .املتلقي من اللفظ، وعدم االكرتاث بمقصود املتكلم منه

إمهال ما صدر : أي.  إبطال العقد من األساس:واالحتامل الثاين -
ــه مــن األســاس؛  ــى مــن العاقــد، وإبطال ــني اللفــظ واملعن لعــدم التطــابق ب

 .املقصود
ً وفقا للقصد؛ وذلك بحملـه الترصف إمضاء :واالحتامل الثالث -

 .عىل املعنى املقصود منه وإن خالف ظاهر اللفظ



 

 

 أن داللـة اللفـظ غـري مـرادة لـدى باألدلـة ساقط؛ ألنه ثبت واألول
 !املتكلم، فكيف حيمل كالمه عىل ما ثبت أنه غري مراد لديه؟

 األصل يف الكالم اإلعـامل واإلمـضاء، وال ألنً ساقط أيضا؛ لثاينوا
أن : يلجــأ إىل اإللغــاء واإلمهــال إال عنــد التعــذر؛ إذ مــن القواعــد املقــررة

 .»إعامل الكالم أوىل من إمهاله«
 .ه؛ فيتعني العمل بالثالثوبقي االحتامل 

v العــربة يف العقــود «: مــن القواعــد ذات الــصلة الوثيقــة بقاعــدة
: قاعـدة تـشاهبها يف الظـاهر، وهـي» للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملبـاين

، »إليها، والتي قصدت هباومقاصدها التي تؤول  االعتبار بحقيقة العقود«
أن القـصد يف القاعـدة : ولكن عند التدقيق بينهام تظهر عدة فـروق؛ أمههـا

 املعنى الذي أراده العاقدان من اللفظ، وإن كان اللفظ غـري: األوىل يراد به
احلقيقـة التـي : أما القصد يف القاعدة الثانيـة فـرياد بـه. دقيق يف التعبري عنه

ُيضمرها العاقدان، والنتيجة التي يتوخى حتقيقها من العقـد؛ بحيـث متثـل 
الدافع والغاية من العقد، ولـو مل توجـد مل ينـشأ العقـد مـن األسـاس، ومـا 

 .صيغة العقد إال تغطية هلذا القصد املسترت
v  ًالعاقد قد أظهر أنه يريد معنى معينـا، ولكنـه يف احلقيقـة إذا كان

يقصد معنى آخر؛ فالراجح هو احلكم بموجب مقصوده احلقيقـي، الـذي 
 :أثبتته الطرق املعتربة؛ وأهم هذه الطرق ما يأيت

 .إقرار العاقد بمقصده احلقيقي .١
 .وجود بينة تثبت ما يضمره العاقد من قصد خمالف للصيغة .٢



 

 

 .القرائن احلالية .٣
 .العرف اجلاري .٤
v  ٍّإذا حصل نزاع بني خـصمني يف حـق مـا، وعـربا عـن هـذا احلـق

فاألصـل : بلفظ معني، ولكن دعوامهـا تـدل عـىل أن املقـصود معنـى آخـر
. الذي ينبغي أن يراعى يف الدعوى هو املعنى املقصود، ال الظاهر املتـوهم

األصـل أنـه يعتــرب يف «:  بقاعـدة قـال فيهـاوهـذا مـا عـرب عنـه أحـد العلــامء
 .»مقصود اخلصمني يف املنازعة دون الظاهر: الدعاوى
v  احلالف إذا صدرت منه اليمني وتوقف احلكم الـرشعي املتعلـق

 عـىل – عىل معرفة مراده من هذه اليمني؛ فـإن األصـل يف حتديـد مـراده هبا
ٌ هو نيته التي حيتملها اللفظ؛ ألن األلفاظ تعبري عن مـراد -القول الراجح 

املتكلم، وهو املعني بتفسري مراده، فـإذا وجـدت الـدالئل الكافيـة يف بيـان 
فهـم مـن هـذه نيته من يمينه فليس هناك ما يمنع من إمضائها بناء عـىل مـا 

هذا هو احلكم األصيل املبني عىل عدم وجـود مـؤثرات خارجيـة . الدالئل
وهـذا املعنـى عـرب عنـه بعـض . تستدعي أن ينظـر إىل اليمـني باعتبـار آخـر

أمـا إن . »مبنـى األيـامن عـىل املقاصـد والنيـات«:  بقاعدة قالوا فيهـاالعلامء
 .ُوجدت تلك املؤثرات فلكل صنف من املؤثرات ما يناسبه من القواعد

v  ،ٌّوعىل مجيع التقديرات فإن احلـالف معنـي بتعظـيم اليمـني بـاهللا
وعدم ابتذاهلا، فال يلجـأ إليهـا إال عنـد احلاجـة، وإذا احتـاج إليهـا فينبغـي 
ُالتحرز التام يف التعبري عنها، بحيث يعرب احلالف عام ينوي احللف به بكـل  ِّ ُّ
ــة، ويــسلم مــن تبعــات  ــني اللفــظ والني ــم حيــصل التطــابق ب دقــة، ومــن ث



 

 

 .التعارض بينهام
v  إذا حلف املكلف وتضمن حلفه لفظـا عامـا، ولكنـه قـصد هبـذا ً

ده ال كالمــه َّفــإن املعتــد بــه هــو نيتــه ومقــصو: اللفــظ العــام بعــض أفــراده
ً وكذلك العكس؛ فيام لو تضمن يمينه لفظا خاصا، ولكنه قصد . وملفوظه

ًبه معنى عاما، يمكن أن يتناوله اللفظ جتوزا َّفإن املعتد به هو املعنى العام :  
 :الوا فيهـا بقاعـدة قـوهـذا مـا عـرب عنـه بعـض العلـامء. الذي قصده ونواه

 .» وتعمم اخلاص،النية يف اليمني ختصص اللفظ العام«
v  إذا تكلم اإلنسان يف أي شأن من شؤونه، ثم حصل تعـارض يف

َّاملعنى الذي حيمل عليه كالمه؛ بني أن يفـرس بحـسب نيتـه أو بحـسب نيـ ة ُ
فإن املرجع يف ذلك هو نية املتكلم ال : ًاملخاطب، واللفظ حيتمل النيتني معا

نية املخاطب، إال يف حالة واحدة وهي إذا كان يرتتب عىل مـا سـيتلفظ بـه 
إثبات حق لآلخرين أو نفيه عنهم؛ بأن يطلب منه القايض ومن يف حكمـه 

أن املعنـى : أي. لماليمني، فيكون املرجع حينئذ هو نية القايض ال نية املتك
الذي ترصف إليه اليمـني حينئـذ هـو املعنـى الـذي طلـب القـايض تأكيـده 

وهذا ما . باليمني، ال املعنى الذي يكتمه احلالف، وينوى رصف اللفظ إليه
 اليمني مقاصد اللفظ عىل نية الالفظ إال يف«:  بقاعدةعرب عنه بعض العلامء

 .»عند القايض
v  يمكن توضيح جانب مـن جوانـب الفـروق بـني قواعـد األيـامن

املتعلقة بتعارض اللفظ والقصد، وهو جمال إعامل كل قاعدة، عـىل النحـو 
 :اآليت



 

 

؛ حيتـاج »أللفـاظ ال عـىل األغـراضاأليامن مبنيـة عـىل ا«: قاعدة -
إليها إذا حـصل تعـارض بـشكل عـام بـني لفـظ احلـالف مـن جهـة، ونيتـه 

 وصــيغتها حتكــي مــذهب احلنفيــة. وغرضــه مــن اليمــني مــن جهــة أخــرى
 . والشافعية، والراجح تقديم األغراض عىل األلفاظ

؛ »النية يف اليمني ختصص اللفظ العام وتعمم اخلـاص «:قاعدةو -
ف ً تعارضا بني لفـظ احلـال-ً أيضا-تشرتك مع القاعدة السابقة يف أن فيها 

ونيته، لكنها تتعلـق بنـوع حمـدد مـن التعـارض، وهـو مـدى تـأثري النيـة يف 
 واحلنابلة، وصيغتها حتكي مذهب املالكية. تعميم لفظ اليمني أو ختصيصه

 . وهو الراجح
ــظ إال يف اليمــني عنــد «: ةقاعــدو - مقاصــد اللفــظ عــىل نيــة الالف
؛ هذه حيتاج إليها عند التعارض يف تفسري اليمني بني املعنى الذي »القايض

ُّيريده احلالف واملعنى الذي يفهمه السامع، سواء كان املعنـي بـاليمني هـو 
ُّقاعــدة، أم كــان املعنــي احلــالف فقــط، وهــذا مــا يمثــل الــشق األول مــن ال

باليمني هو الطالب لليمني، وهو القايض ومن يف حكمه، وهـذا مـا يمثلـه 
 .الشق الثاين من القاعدة 

ًاليمـني عـىل نيـة احلـالف إن كـان مظلومـا، وعـىل نيـة «: قاعدةو -
؛ هذه القاعـدة كالقيـد للـشق الثـاين مـن القاعـدة »اًاملستحلف إن كان ظامل

السابقة، إذ اليمني ليست عىل نية املستحلف بإطالق، وإنام ذلـك مقيـد بـام 
إذا كان االستحالف بحق، بحيث مل يرتتب عليه ظلم للحالف، أو غـريه، 

 .وإال كانت عىل نية احلالف



 

 

v ا الطالق أو العتـاق هلـا مـن اخلـصوصية مـا الصيغ التي يثبت هب
ليس لغريها، فإذا كانت سائر عقود التملك تقبل التوسعة يف التعبري عنهـا 
بحيــث يراعــى املعنــى، وال يتحــرز يف اللفــظ؛ فــإن الطــالق والعتــاق عــىل 
العكس من ذلك، حيث يقدم فـيهام اللفـظ، ويقـام مقـام تقـديم املعنـى يف 

اللفـظ يف  «: بقاعـدةا مـا عـرب عنـه بعـض العلـامءوهـذ. سائر العقود املالية
 .»الطالق والعتاق يقام مقام املعنى

v داللة احلال أو العرف ونحومها إنام يعول عليها عند عدم وجود 
اللفــظ الــرصيح الــذي يبــني املــراد، أمــا إذا تــم التــرصيح بــاملراد، وكانــت 
الداللة خمالفـة لـه فـال يعتـد هبـا حينئـذ، وإنـام يعـول عـىل التـرصيح؛ ألنـه 

ال عـربة للداللــة يف  «: بقاعــدةوهـذا مــا عـرب عنــه بعـض العلـامء. األقـوى
 .»يحمقابلة الترص
v »عـىل الواجبـات يـسقط أو ،احلل أو ،امللك يفيد بسبب أتى من 

 وجوده وصار ،السبب ذلك يألغ ؛إليه النفوس تدعو مما وكان ،حمرم وجه
 وهذه قاعـدة عـرب عنهـا بعـض العلـامء. »أحكامه عليه يرتتب ومل ،كالعدم

 .»ملعاملة بنقيض القصد الفاسداألصل ا« :بصيغة خمترصة؛ وهي
v  من قواعـد التعـارض بـني املعنـى احلقيقـي الـذي يمثـل الداللـة

احلقيقة ترتك «: الوضعية للفظ، واملعنى املجازي الذي يمثل املقصد قاعدة
أن الكلمة إذا كان هلا معنى حقيقي وضـعه أهـل : ومعناها. »بداللة العادة

، ولكـن النـاس اسـتعملوها يف أحـد معانيهـا املجازيـة؛ وقـد حــصل اللغـة
 عليــه فــإن املقــدم واملــرجح حينئــذ هــو مــا دل: تعــارض بــني االســتعاملني



 

 

 .االستعامل العريف ال الوضع اللغوي
v  وثيقة هبذه القاعـدة، تتمثـل يف أن  قواعد ذات صلةأربعوهناك 

موضوعها واحد وهو التعارض بني املعنى الوضعي للفظ والقصد الـذي 
 بينهـا ببيـان نطـاق إعـامل كـل ومن صور التفريق يمثل معنى جمازيا للفظ؛ 

 :ة، ومدى احلاجة إليها؛ وذلك عىل النحو اآليتقاعد
 : »احلقيقة ترتك بداللة العادة« :القاعدة األوىل

هذه القاعدة تعنـى ببيـان أحـد أسـباب تـرك املعنـى احلقيقـي الـذي 
 .ُوضعت الكلمة للداللة عليه، وهذا السبب هو العادة

وحيتاج إليهـا عنـد بيـان األصـل واملبـدأ واحلكـم اإلمجـايل لتعـارض 
الوضع اللغوي مـع االسـتعامل العـريف الغالـب، إذ األصـل أن االسـتعامل 

 .العريف مقدم عىل الوضع اللغوي
كل لفظ ال جيوز دخول املجاز فيه ال تـؤثر النيـة يف « :القاعدة الثانية
 : »رصفه عن موضوعه

هذه القاعدة تعنى بإبراز جانب قـوة يف الداللـة اللفظيـة الوضـعية، 
بحيث ال يلتفت أصال إىل تأثري النية يف رصف املعنى عنها إىل غريهـا بـأي 

ىل معنـاه داللـة إذ حيتـاج إليهـا إذا كـان اللفـظ يـدل عـ. حال من األحـوال
ومثله يقال إذا كان املعنى . قطعية، بحيث يمتنع لغة محله عىل معنى جمازي

 .املجازي ال حيتمله اللفظ أصال، وإن احتمل غريه
 :»إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز «:القاعدة الثالثة

لقاعدة تؤدي عكس ما تؤديه القاعدة السابقة، إذ تعنى بـإبراز هذه ا



 

 

جانب قوة يف املعنى املجازي، بحيث يكون محل اللفـظ عليـه هـو املخـرج 
ــه ــا يف إحــدى أحــوال . الوحيــد إلعــامل اللفــظ وعــدم إمهال ــاج إليه وحيت

ًالتعــارض بــني اللفــظ والقــصد، وهــي إذا كــان املعنــى احلقيقــي متعــذرا، 
ً ممكنـا؛ فـاحلكم حينئـذ هـو محـل -الـذي يمثـل القـصد–ي واملعنى املجاز

 .اللفظ عىل املعنى املجازي
اللفظ إذا كان له معنـى حقيقـي مـستعمل ومعنـى « :القاعدة الرابعة

 :»جمازي متعارف يرجح املعنى املجازي
هــذه القاعــدة هلــا ارتبــاط وثيــق بالقاعــدة األوىل؛ ألن احلكــم فــيهام 
واحد؛ بيد أن هذه القاعدة فيها تفصيل وتشخيص حلالـة التعـارض، بيـنام 

إذ حيتاج إىل هذه القاعدة إذا كان اللفظ . القاعدة األوىل فيها عموم وإمجال
ًالناس أحيانا، ومعنى جمازي له معنى حقيقي موضوع له يف اللغة يستعمله 

غلب استعامل الناس له، بحيث يكون هذا املعنى هو املتبـادر للـذهن دون 
أمـا القاعـدة . فإن الذي يقدم حينئـذ هـو املعنـى املجـازي: املعنى احلقيقي

األوىل فيحتاج إليها ملعرفة املبدأ يف الرتجيح؛ هـل هـو االسـتعامل العـريف؛ 
 .صيل؛ لكونه األصللكونه الغالب، أو املعنى األ

 :»النية تعمل يف املحتمالت ال يف املوضوعات« :القاعدة اخلامسة
هذه القاعدة قريبة من القاعدة الثانية، لكن الفارق بينهام أن منطوق 

ال التـي تعمـل فيهـا النيـة، يـدل عـىل احلـ: هذه القاعدة ذو شقني؛ أحدمها
يدل عىل احلال التـي ال تعمـل فيهـا : وهي األلفاظ املحتملة، والشق الثاين

بينام القاعدة الثانية فمنطوقها يدل عىل الشق . النية، وهي األلفاظ الرصحية



 

 

الثاين فقط، وهو احلال التي ال تعمل فيها النية، مع متيزهـا بـأن فيهـا مزيـد 
 . ً بلفظ أطول من شقي القاعدة اخلامسة معاتفصيل؛ لذلك عربت عنه

ومن جهة أخـرى فـإن القاعـدة الثانيـة حيتـاج إليهـا عنـد البحـث يف 
املجاز الذي ال تؤثر فيـه النيـة، بيـنام القاعـدة اخلامـسة فيحتـاج إليهـا عنـد 

 .البحث يف النية، من جهة تأثريها يف تغيري داللة اللفظ من عدمه
v  عند تعارض داللـة ٍعامة لالجتهادَالطريق املثىل لوضع ضوابط 

 تكمن يف تشخيص اخللل من خالل حماولـة حـرص لفظ املكلف مع قصده
 .األحوال املحتملة التي يرجع إليها التعارض، وبيان احلكم يف كل حال

إذا علم هذا فإن التعارض بني لفظ املكلف وقصده يرجـع إىل أحـد 
 :األحوال اآلتية

ًض ناجتا عـن خلـل مـن جهـة اللفـظ،  أن يكون التعار:احلال األوىل
ُبحيث يلحظ أن اللفظ ال يقـوى عـىل أن يـنهض بنفـسه، فـضال أن يقابـل 

 . القصد
ففي هذه احلـال ال يلتفـت إىل اللفـظ، ومـن ثـم ال يبقـى للتعـارض 

 .وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه
ً أن يكون التعارض ناجتا عن خلـل مـن جهـة القـصد، :احلال الثانية

 .القصد ال جمال له للتأثري يف ذاته، فضال أن يقابل اللفظُبحيث يلحظ أن 
ففي هذه احلال ال يلتفـت إىل القـصد، ومـن ثـم ال يبقـى للتعـارض 

 .وجود؛ لعدم وجود أحد طرفيه
 أن يـنهض كـل مـن اللفـظ والقـصد بنفـسيهام، ولكـن :احلال الثالثة



 

 

ُـيكون هناك تأثري خارجي يـستدعي أن خيص بحكـم يناسـبه؛ فـاحلكم يف 
 .هذه احلال بحسب املؤثر

 أن ينهض كل من اللفظ والقصد بنفـسيهام، وخيلـوان : الرابعةاحلال
 عـن كـون املـتكلم قـد تكلـم اًمن املؤثر اخلارجي، ويكـون التعـارض ناجتـ

ٍيفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معـني، ولكنـه قـصد بـه إنـشاء عقـد بلفظ 
 .ذا القصدِّاملرجحة هلآخر، وقامت القرائن 

مل العقد عىل القصد الذي دلت عليه القـرائن ال ُه احلال حيهذ ففي
 . اللفظ

 أن ينهض كل من اللفظ والقصد بنفسيهام، وخيلوان :احلال اخلامسة
  عـن كـون املـتكلم قـد تكلـماًمن املؤثر اخلارجي، ويكـون التعـارض ناجتـ

ُبلفظ يفيد بوضعه اللغوي إنشاء عقد معني، ويظهر املتكلم أنه يريد إنشاء ُ ٍ 
َهذا العقد، ولكنه يضمر قصدا آخر، لو رصح بـه لتغـريت حقيقـة العقـد،  َ ً

ُومن ثم تغري حكمه، وقامت القرائن  َّ  .ذا القصدِّاملرجحة هلَ
ُففي هـذه احلـال أيـضا حي مـل العقـد عـىل القـصد الـذي دلـت عليـه ً

 .القرائن ال اللفظ
 : واالقرتاحات التوصياتأهم: ًثانيا
 :علمية يف املوضوعات اآلتية أويص بإعداد رسائل :أوال

ــني لفــظ املكلــف وقــصده :املوضــوع األول ــائج التعــارض ب ، والنت
 .؛ دراسة نظرية تطبيقيةاملرتتبة عىل ذلك

 :وتكون دراسة هذا املوضوع من ثالثة جوانب



 

 

 القواعد املتعلقة بحكم إبـرام العقـد الـذي مل يتطـابق :اجلانب األول
 .فيه اللفظ والقصد

حتتاج إىل توظيف مجلة من القواعـد  يلية هلذا اجلانبواملعاجلة التأص
املتعلقـة قواعـد ال اقتـضاء النهـي الفـساد، و:كقاعـدةاألصولية والفقهيـة؛ 

الرضورة، واحلاجة، واملشقة، والغرر، وأثـر اجلهالـة يف اإلكراه، وبكل من 
 ...العقود

ـــاين  القواعـــد املتعلقـــة بتقـــدمي اللفـــظ أو القـــصد عنـــد   :واجلانـــب الث
 .ضهماتعار

 املـذكورة يف   وميكن االستفادة من القواعد الفقهية والضوابط العامـة       
 .هذا البحث

 القواعد املتعلقة باحلقوق وااللتزامات املتأثرة بعدم  :واجلانب الثالث
 .التوافق بني اللفظ والقصد
ج إىل توظيف مجلة من القواعـد حتتا هلذا اجلانبواملعاجلة التأصيلية 

اخلراج بالضامن، والغـرم بـالغنم، والنعمـة (: قواعداألصولية والفقهية؛ ك
، وقواعد الـرضر، وقواعـد املوازنـة بـني )بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة

 ...املصالح
فـإن معاجلـة هـذا املوضـوع بجوانبـه الثالثـة : ما سبقباإلضافة إىل و

 ا والبحث عن املآخذ والتعلـيالت التـي بنـو، الفقهاستقراء كتبحتتاج إىل 
، والسيام أن املوضوع الفقهـي عليها آرائهم الفقهية يف املسائل ذات الصلة

ألي مسألة حيصل فيهـا تنـازع بـني اللفـظ والقـصد لـه أثـر بـالغ يف تقـديم 



 

 

ــة بالنكــاح والطــالق مــثال يتحــرز يف  ــسائل املتعلق اللفــظ أو القــصد، فامل
 يتحرز يف البيع واهلبة، كام أن حتديد املراد من اليمـني خيتلـف ألفاظها ما ال

 ...باختالف األحوال املصاحبة وهكذا
 القواعــد الفقهيــة اخلالفيــة؛ دراســة تأرخييــة  صــيغ:املوضــوع الثــاين

 .مقارنة
ًمما يالحظ عىل كتب القواعد الفقهية أن كثريا مـن القواعـد الفقهيـة 

ا قد يكون واحدا ولكـن احلكـم املقـرر املذكورة فيها خالفية، إذ موضوعه
فيها خمتلف، كام أن التطـور التـأرخيي هلـذه القواعـد لـه أثـر كبـري يف تبلـور 

ومن جهة أخرى فإن املنهج الـسائد . هذا من جهة. صيغة القاعدة، وثباهتا
عهـا باألمثلـة الفقهيـة، دون تباإيف كتب القواعد هو ذكر نص القاعدة، ثم 

 .املناقشةراسة وبيان األقوال فيها، واالستدالل، وى القاعدة بالدظأن حت
أمهات كتـب القواعـد الفقهيـة، ويـستخرج منهـا  فأقرتح أن تستقرأ

القواعد الفقهية املتفقة يف املوضوع واملختلفـة يف احلكـم، ثـم ترتـب صـيغ 
القاعدة الواحدة اخلالفية حسب الرتتيب التأرخيي هلا، ثم تدرس القاعـدة 

ذكـر القـول ملـسائل اخلالفيـة، ويف هنايـة املطـاف يـتم وفق عنارص دراسـة ا
الراجح يف موضوع القاعـدة، واختيـار الـصيغة املناسـبة للتعبـري عنـه، ثـم 

     .التفريع الفقهي عىل تلك الصيغة
 التعـارض الظـاهري بـني داللـة اللفـظ الـرشعي :املوضـوع الثالـث

 ... يف أبواب العباداتواحلكمة من ترشيع احلكم
يصلح أن يمثل سلسلة من الرسائل العلمية يف الفقه؛ وع املوضهذا 



 

 

؛ إذ كتـب الفقـه ممتلئـة جانب من جوانب الفقـهب كل رسالة ختتصبحيث 
بـني داللـة  - يف نظر املجتهد–باألمثلة التطبيقية التي حيصل فيها تعارض 

بعض النصوص الرشعية، واحلكمة مـن تـرشيع احلكـم، وهـذا متكـرر يف 
تكون الدراسة الواحدة منهـا مـن خـالل تتبـع األمثلـة ف. مجيع أبوب الفقه

َّ، ثم تدرس دراسة خالفيـة، ثـم ختـرج عليهـا يف العبادات مثالاملشار إليها 
وهكذا يف بقية أبـواب الفقـه .. .اهب الفقهية املختلفةقواعد أصولية للمذ

 .األخرى
 بوضـع معـايري القائمني عىل الفتـوى مـن أكـابر العلـامء أويص :ًثانيا

للفتوى، بحيث يتعامل الناس مع الفتاوى واملفتني عـىل ضـوئها، وأقـرتح 
 طبيعــة الواقعــة، ومالبــساهتا، وزماهنــا، أن تنطلــق هــذه املعــايري مــن كــون

هــي التــي حتــدد رشوط مــن يتــوىل االجتهــاد فيهــا؛ إذ بعــض ... ومكاهنــا
ا نظائر كثرية، أو أثرها منحـرص يف املـستفتي، أو الوقائع تكون مشتهرة وهل

ٍأن فيها خصومة وحتتاج إىل نظر متتابع وجلسات متعـددة، ومـن ثـم عـدد  ٍ
ً، أو يكـون زمـان الواقعـة ضـيقا ال يـسع ملزيـد كبري من القضاة املجتهـدين

فهـذه ... ْ ينـدر فيـه املجتهـدون األكفـاءبحث وتأمل، أو يكـون املكـان ممـا
 . الوقائع ونحوها مما يتساهل فيها ما ال يتساهل يف غريها

أنـواع أخـرى مـن الوقـائع؛ كالوقـائع الـشائكة : ويف اجلانب املقابـل
 التي ال يكون هلا نظائر يف السابق، أو يكون أثرها ممتدا إىل رشحية كبرية من 

عـىل املجتهـد، فيحتـاج يف تـصورها إىل الناس، أو تكون طبيعتهـا غامـضة 
فهـذه ... املختصني بالعلوم ذات الصلة؛ كالطب أو السياسة أو االقتـصاد



 

 

الوقائع ونحوها هي التي ينبغي التحرز فيها، والتدقيق يف الرشوط، وربـام 
ال تتحقـق الـرشوط يف فـرد واحـد، وإنــام يف جمموعـة مـن األفـراد، بحيــث 

 وفـق مـا يـسمى الواحد املـستكمل للـرشوط،ًيقومون مجيعا مقام املجتهد 
 .باالجتهاد اجلامعي

 
ا لوجهــه ً أن يكــون هــذا البحــث خالــصالعظــيمأســأل اهللا ًوختامــا 

ا بقبـول ًوفـائز، املتـنيا عـن دينـه ًمنافحـوا لرشعه القويم، ًموافقوالكريم، 
ىل اهللا وسـلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وص  .أرحم الرامحني

، والتابعني هلـم بإحـسان  األكرمنيوصحبهالطاهرين، آله بينا حممد وعىل ن
.إىل يوم الدين


~ ~ ~ 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 قائمة املصادر



 

 

 

 

 

 



 

 

 
حممـد . د. أبحاث معارصة يف الفقه اإلسالمي وأصـوله، دراسـات مقارنـة .١

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . دار عامر: ّعامن. خالد منصور
دار : القــاهرة. حممــد أبــو زهــرة. ه، آراؤه وفقهــهابــن حــزم؛ حياتــه وعــرص .٢

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (الفكر العريب
بـن  عيل). عىل منهاج الوصول إىل علم األصول(اإلهباج يف رشح املنهاج  .٣

، وولــــده عبــــدالوهاب )هـــــ٧٥٦ت(عــــيل الــــسبكي بــــن  عبــــدالكايف
 ).تأرخيهابدون رقم الطبعة و. (دار الكتـب العلمية: بريوت). هـ٧٧١ت(
بن  سطامبن  عبدالعزيز. د). أصله رسالة دكتوراه(اختاذ القرار باملصلحة  .٤

سـعود اإلسـالمية، بن  جامعة اإلمام حممد: الرياض. عبدالعزيز آل سعود
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . عامدة البحث العلمي

). هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرمحن السيوطي . اإلتقان يف علوم القرآن .٥
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار الكتب العلمية: بريوت

. خالــد العــواد: حتقيــق). هـــ١٨٩ت(احلــسن الــشيباين بــن  حممــد. اآلثــار .٦
 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الطبعة األوىل، . دار النوادر: دمشق

). أصــله رســالة دكتــوراه(أثــر األدلــة املختلــف فيهــا يف الفقــه اإلســالمي  .٧
الطبعـة .  القلـم، دار العلـوم اإلنـسانيةدار: دمـشق. مصطفى ديب البغـا.د

 .هـ١٤١٣الثانية، 
أيمـن عـيل عبـدالرؤوف ). أو العلـة والـنص(أثر تعليل النص عىل داللتـه  .٨

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، . دار املعاين: ّعامن. صالح
نـور الـدين . د. االجتهاد االستصالحي؛ مفهومه، حجيته، جماله، ضوابطه .٩



 

 

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . بن حزمدار ا: بريوت. عبايس
خمتـار بـن  نـور الـدين. د. االجتهاد املقاصدي؛ حجيته ضـوابطه جماالتـه .١٠

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض. اخلادمي
ناديـــة رشيـــف . د.أ. االجتهــاد يف اإلســـالم؛ أصــوله، أحكامـــه، آفاقــه .١١

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ الثالثة، الطبعة. مؤسسة الرسالة: بريوت. العمري
أصـله رسـالة (االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبي؛ دراسـة مقارنـة  .١٢

الطبعـة . دار ابـن حـزم: بـريوت. عبـد اهللا علـوانبـن  عامر. د). دكتوراه
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦األوىل، 

. د). سلسلة حوارات لقـرن جديـد(االجتهاد؛ النص، الواقع، املصلحة  .١٣
ــسوين و حممــد  ــاروتأمحــد الري ــريوت. مجــال ب ــارص، : ب دار الفكــر املع

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢الطبعة الثانية، . دار الفكر: دمشق
عبـداهللا عمـر : حتقيـق). هـ٣١٨ت(املنذر بن  إبراهيمبن  حممد. اإلمجاع .١٤

/ هــ١٤٠٦الطبعة األوىل، . مؤسسة الكتب الثقافية: بريوت. البارودي
 .م١٩٨٦

بـن  عبـد اهللا. الشيخ د.  والرتبويةاألجوبة الفقهية عىل األسئلة التعليمية .١٥
وهو منشور عىل موقع الـشيخ عـىل ). هـ١٤٣٠ت(عبد الرمحن اجلربين 

 :الرابط اآليت
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=٦&book=٢&toc=٣٨  

: حتقيق). هـ٦٤٣ت(عبد الواحد املقديس بن  حممد. األحاديث املختارة .١٦
الطبعــة . دار خــرض: بــريوت. شدهــيبــن  عبــد اهللابــن  عبــد امللــك. د. أ

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠الثالثة، 

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat


 

 

عـيل، ابـن دقيـق العيـد بـن  حممد. إحكام األحكام رشح عمدة األحكام .١٧
الطبعـة الثانيـة، . عـامل الكتـب: بـريوت. أمحد حممد شـاكر). هـ٧٠٢ت(

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
خلــف، أبــو الوليــد بــن  ســليامن. إحكـــام الفــصول يف أحكــام األصــول .١٨

ـــاجي  ـــ٤٧٤ت(الب ــق). ه ــوري. د: حتقي ـــد اجلب ــداهللا حمم ــريوت. عب : ب
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الطبـعـة األوىل، . مؤسسـة الرسالـة

ــرآن .١٩ ــن  حممــد. أحكــام الق ــريب ب ــابن الع ــروف ب ــو بكــر املع ــد اهللا، أب عب
ـــ٥٤٣ت( ــق). ه ــا: حتقي ــادر عط ــد الق ــد عب ــريوت. حمم ــب : ب دار الكت

 ).بدون تاريخ نرش(الطبعة األوىل، . العلمية
أمحد، أبو حممد ابن حزم الظاهري بن  عيل. ام يف أصول األحكاماإلحك .٢٠

/ هـــــ١٤٠٤الطبعــــة األوىل، . دار احلـــديث: القــــاهرة). هــــ٤٥٦ت(
 .م١٩٨٤

ــام .٢١ ــن  عــيل. اإلحكــام يف أصــول األحك ــدي ب ــو احلــسن اآلم حممــد، أب
. دار الكتــاب العـريب: بـريوت. سـيد اجلمـييل. د: حتقـيـق). هـ٦٣١ت(

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 
. اإلحكام يف متييـز الفتـاوى عـن األحكـام وتـرصفات القـايض واإلمـام .٢٢

عبدالفتاح : اعتنى به). هـ٦٨٤ت(إدريس، أبو العباس القرايف بن  أمحد
دار البــشائر : مكتــب املطبوعــات اإلسـالمية، بــريوت: حلـب. أبـو غــدة

 .هـ١٤١٦الطبعة الثانية، . اإلسالمية
). هــ٥٠٥ت(مـد، أبـو حامـد الغـزايل حمبـن  حممـد. إحياء علـوم الـدين .٢٣

. دار القلـم: بـريوت. عبد العزيز عـز الـدين الـسريوان: صحح بإرشاف



 

 

 ).بدون رقم الطبعة(الطبعة الثالثة 
عــيل، أبــو عبــد اهللا الــصيمري بــن  حــسني. أخبــار أيب حنيفــة و أصــحابه .٢٤

/ هــــ ١٤٠٥الطبعـــة الثانيـــة، . عـــامل الكتـــب: بـــريوت). هــــ٤٣٦ت(
 .م١٩٨٥

مجـع . لعلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيميـةاألخبار ا .٢٥
بـن  الـشيخ حممـد: تعليـق). هــ٨٠٣ت(حممـد الـبعيل بن  عيل: وترتيب

. دار العاصـمة: الرياض. حممد اخلليلبن  أمحد: حتقيق. صالح العثيمني
 .  م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 

ـــبـــن  إســـامعيل. اختـــصار علـــوم احلـــديث .٢٦ ن كثـــري عمـــر، احلـــافظ اب
). الباعث احلثيث ألمحد حممد شـاكر: مطبوع مع رشحه).  (هـ٧٧٤ت(

الطبعـــة . دار العاصـــمة: الريــاض.  حـــسن األثـــريبــن  عـــيل: حتقيــق
 . هـ١٤١٥األوىل،

رسـالة ماجـستري  يف الفقـه . (االختصاص القضائي يف الفقـه اإلسـالمي .٢٧
ة أم اإلسالمي، مقدمة إىل كلية الـرشيعة والدراسـات اإلسـالمية بجامعـ

. حممـد الغامـديبن  نارص: إعداد). هـ١٤١٨القرى بمكة املكرمة، عام 
 .فؤاد عبد املنعم أمحد. د: إرشاف

). هـــ٢٠٤ت(إدريــس الــشافعي بــن  اإلمــام حممــد. اخــتالف احلــديث .٢٨
دار : بـريوت. حممد أمحد عبـد العزيـز: حتقيق). مطبوع هناية كتاب األم(

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة األوىل، . الكتب العلمية
). هـــ٣١٠ت(جريــر، أبــو جعفـر الطــربي بـن  حممــد. اخـتالف الفقهــاء .٢٩

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار الكتب العلمية: بريوت



 

 

حممد املختار الـشنقيطي بن  الشيخ حممد األمني. آداب البحث واملناظرة .٣٠
بـدون (مكتبـة العلـم : مكتبـة ابـن تيميـة، جـدة: القاهرة). هـ١٣٩٣ت(

 ).رخيهارقم الطبعة وتأ
). مطبــوع مــع الفــروق للقــرايف(إدرار الــرشوق عــىل أنــواء الفــروق  .٣١

ــن  قاســم ــشاط ب ــابن ال ــشهور ب ــصاري، امل ــداهللا األن ـــ٧٢٣ت(عب ). ه
مصور عن طبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة سـنة . (عامل الكتب: بريوت
 ).هـ، بدون رقم الطبعة١٣٤٧

. بدران أبـو العينـني. د.أ. أدلة الترشيع املتعارضة ووجوه الرتجيح بينهم .٣٢
 ).بدون رقم الطبعة (١٩٨٥عام . مؤسسة شباب اجلامعة: مرص

بـن  حييى). جامع العلوم واحلكم: مطبوع مع رشحه(األربعون النووية  .٣٣
حممـد األمحـدي أبـو . د: حتقيـق). هــ٦٧٦ت(رشف، أبو زكريا النـووي 

انيـة، الث: الطبعـة. دار السالم للطباعة والنـرش والتوزيـع: القاهرة. النور
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤

 .تفسري أيب السعود= إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم
علـــي بــن  حممــد. إرشــاد الفحــول إىل حتقيـــق احلـــق مــن علــم األصــول .٣٤

: مـرص. شعبان حممـد إسـامعيل. د.أ: حتقيق). هـ١٢٥٠ت(الشـوكـانـي 
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الطبعة األوىل، . دار الكتبى

حممد نارص الدين األلبـاين .  ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف .٣٥
ــة، . املكتــب اإلســالمي، دمــشق: بــريوت). هـــ١٤٢١ت( الطبعــة الثاني

 . م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
: حققـه). هــ٥٠٥ت(حممد، أبو حامد الغزايل بن  حممد. أساس القياس .٣٦



 

 

/ هـ١٤١٣عام . مكتبة العبيكان: الرياض. حممد السدحانبن  فهد. د.أ
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٣

عبـد : حتقيق). هـ٤٦٣ت(عبد اهللا، ابن عبد الرب بن  يوسف. االستذكار .٣٧
. م١٩٩٣/ هــ١٤١٤الطبعـة األوىل، . مؤسسة الرسالة. املعطي قلعجي

ــد اهللا الرتكــي، ونــرش. د: ويف طبعــة أخــرى بتحقيــق( ــز هجــر : عب مرك
 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦بالقاهرة عام

. الـرشيعة اإلسـالمية وأصـول فقههـااالستصالح واملصالح املرسـلة يف  .٣٨
ــاء ــصطفى أمحــد الزرق ــتاذ م ــشق. األس ــم: دم ــة األوىل، . دار القل الطبع

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
عبــد اهللا، ابــن عبــد الــرب بــن  يوســف. االســتيعاب يف أســامء األصــحاب .٣٩

ـــ٤٦٣ت( ــن حجــر). (ه ــوع هبــامش اإلصــابة الب ــريوت). مطب دار : ب
 ).هابدون رقم الطبعة وتأرخي. (الكتاب العريب

). هــ٦٣٠ت(األثـري بـن  حممـدبـن  عيل. أسد الغابة يف معرفة الصحابة .٤٠
. دار الكتـب العلميـة: بريوت. عيل معوض وعادل عبد املوجود: حتقيق

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة األوىل، 
: تعريـب. وحيد الدين خان. اإلسالم يتحدى؛ مدخل علمي إىل اإليامن .٤١

مكتبـة . عبدالصبور شاهني. د: ظفر اإلسالم خان، ومراجعة وحتقيق. د
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (الرسالة

. صـالح الغـصنبن  عبد اهللا). أصله رسالة ماجستري(أسامء اهللا احلسنى  .٤٢
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، . دار الوطن: الرياض

ـــاه والنظــائر  .٤٣ ــوراه للمحقــق(األشب ــن  عمــر). أصــله رســالة دكت عــيل ب



 

 

محـــد . د: حتقيـــق ).هــــ٨٠٤ت( األنــصاري، املعـــروف بـــابن امللقـــن
الطبعـة األوىل، . إدارة القـرآن والعلـوم اإلسـالمية: باكستان. اخلضريي
 .هـ١٤١٧

عمر، بن  حممد). أصله رسالتا مـاجستـري للمحققني(األشبـاه والنـظائر  .٤٤
عـــادل . أمحـــد العنقـــري، ود. د.أ: حتقيـــق). هــــ٧١٦ت(ابـــن الوكيـــل 
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ األوىل، الطبعة. مكتبة الرشد: الرياض. الشويرخ

بــن  زيــن العابــدين. األشــباه والنظــائر عــىل مــذهب أيب حنيفــة الــنعامن .٤٥
عبـدالكريم : حتقيـق). هــ٩٧٠ت(إبراهيم املعروف بابن نجـيم احلنفـي 

 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . املكتبة العرصية: صيدا. الفضيل
أيب بــكر، بـن  نعبـدالرمح. األشباه والنظائر يف قواعد وفـروع الـشافعية .٤٦

. حممــد حممــد تــامر ورشيكــه: حتقيــق). هـــ٩١١ت(اجلــالل الــسـيوطي 
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . دار السالم: القاهرة

عبـدالكايف، التـاج الـسبكي بـن  عـيلبن  عبدالـوهاب. األشباه والنظائر .٤٧
/ هــ١٤١١الطبعـة األوىل، . دار الكتـب العلميـة: بريوت). هـ٧٧١ت(

 .م١٩٩١
عيل، احلافظ ابن حجـر العـسقـالين بن  أمحـد. ابة يف متييز الصحابةاإلص .٤٨

ـــريوت). هــــ٨٥٢ت( ـــاب العـــريب: ب ـــم الطبعـــة . (دار الكت ـــدون رق ب
 ).وتأرخيها

حممد ابن بن  عيل). كشف األرسار: مطبوع مع رشحه(أصول البزدوي  .٤٩
: بريوت. حممد البغدادي: تعليق). هـ٤٨٢ت(احلسني، الفخر البزدوي 

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة الثانية، .  العريبدار الكتاب



 

 

الطبعـة . دار املعـارف: مرص. عيل حسب اهللا. أصول الترشيع اإلسالمي .٥٠
 .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦اخلامسة، 

). أصله رسـالة دكتـوراه(األصول التي اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة هبا  .٥١
بـدون دار . (م١٩٩٦/ هــ١٤١٦الطبعـة األوىل، . حممد فاتح زقـالم. د

 ).نرش
الـشيخ ). مطبوع مع حاشية ثالثة األصول البن قاسم(األصول الثالثة  .٥٢

/ هــ١٤٠٨الطبعـة الـسادسة، ). هــ١٢٠٦ت(عبـد الوهـاب بـن  حممد
 ).بدون دار نرش(م ١٩٨٨

). هــ٤٨٣ت(أيب سهل الرسخيس بن  أمحدبن  حممد. أصول الرسخيس .٥٣
 بنـرشه عنيـت(دار الكتـب العلميـة : بيـروت. أبو الوفـا األفغاين: حتقيق

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، ). جلنة إحياء املعارف النعامنية
إسحاق، أبو علــي الـشـايش احلنفـي بن  حممدبن  أمحـد. أصول الشايش .٥٤

م ١٩٨٢/ هـــ١٤٠٢عــام . دار الكتــاب العــريب: بــريوت). هـــ٣٤٤ت(
 ).بدون رقم الطبعة(
). حقـقأصله رسـالة املاجـستري وجـزء مـن الـدكتوراه للم(أصول الفقه  .٥٥

: حتقيـق). هــ٧٦٣ت(مفلـح، شـمس الـدين املقـديس احلنـبيل بـن  حممد
الطبعـة األوىل، . مكتبـة العبيكـان: الرياض. حممد السدحانبن  فهد.د.أ

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠
دار الفكـــر : بـــريوت. وهبـــة الـــزحييل. د.أ. أصـــول الفقـــه اإلســـالمي .٥٦

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، . دار الفكر: املعارص، دمشق
. نـامي الـسلميبن  عياض. د.أ. صول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهأ .٥٧



 

 

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . دار التدمرية: الرياض
ــدالوهاب بــن  يعقــوب. د. أصــول الفقــه، احلــد واملوضــوع والغايــة .٥٨ عب

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض. الباحسني
. ســليامن األشــقربــن  حممــد. د.  للتقــويماألصــول املحاســبية املعــارصة .٥٩

بحــث مطبــوع ضــمن أبحــاث وأعــامل النــدوة الــسابعة لقــضايا الزكــاة 
هـــ، ١٤١٧ ذي احلجــة، ٢٤ – ٢٢املعــارصة املنعقــدة يف الكويــت، مــن 

  &.م١٩٩٧ مايو ١ - أبريل٢٩املوافق 
بــن  عبـداهللا. د.أ). أصــله رسـالة دكتــوراه(أصـول مـذهب اإلمــام أمحـد  .٦٠

ـــريوت. رتكـــيعبداملحـــسن ال ـــة، . مؤســـسة الرســـالة: ب الطبعـــة الثالث
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

صـــالح  العثيمـــني بـــن  الـــشيخ حممـــد. األصـــول مـــن علـــم األصـــول .٦١
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، . دار طيبة: الرياض). هـ١٤٢١ت(
الشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي . أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٦٢

دار : مكة املكرمـة. عبد اهللا أبو زيدبن  بكر. د: إشــراف). هـ١٣٩٣ت(
 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . عامل الفوائد

ــصام .٦٣ ــراهيم. االعت ــن  إب ــن  موســىب ــاطي، ب ــو إســحاق الغرن حممــد، أب
دار ابـن : اخلـرب. عيـد اهلـاليلبـن  سـليم: حتقيـق). هـ٧٩٠ت(الشاطبي 

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، . عفان
أيب بكر، أبو عبداهللا ابـن قيــم بن  حممد. عاملنيأعالم املوقعني عن رب ال .٦٤

: بـريوت. حممد املعتصـم بـاهللا البغـدادي: تعليق). هـ٧٥١ت(اجلـوزيـة 
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، . دار الكتاب العريب



 

 

ــزركيل. األعــالم .٦٥ ــني. خــري الــدين ال الطبعــة : بــريوت. دار العلــم للمالي
 .م١٩٩٧الثانية عرشة، 

أيب بكـر، أبـو عبـداهللا ابـن بـن  حممـد. من مصائد الشيطانإغاثة اللهفان  .٦٦
. ختـريج الـشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين). هــ٧٥١ت(قيم اجلوزيـة 

بـدون . (دار ابن اجلـوزي: الدمام. حسن احللبي األثريبن  عيل: حتقيق
 ). رقم الطبعة وتأرخيها

). قـقأصله رسالة ماجستري للمح(إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار  .٦٧
: الريــاض. خالــد حممــد حنفــي. د: حتقيــق. حممــد الــدهلويبــن  حممــود

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد
ـــضاء الـــرصاط املـــستقيم ملخالفـــة أصـــحاب اجلحـــيم .٦٨ ـــن . اقت أمحـــد اب

أصله رسالة دكتـوراه ) (هـ٧٢٨ت(عبداحلليم، شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مكتبـة : الريـاض. يم العقـلعبـد الكـربـن  نـارص. د: حتقيـق). للمحقق

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(الرشد 
القاســم بـن  حممــدبـن  إبــراهيم. األقـامر املـضيئة رشح القواعــد الفقهيـة .٦٩

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، . مكتبة جدة: جدة. األهدل
أمحـــد، أبــو النجـــا احلجـــاوي بـــن  موســى. اإلقنــاع لطالـــب االنتفـــاع .٧٠

دار : القـاهرة. هللا ابن عبد املحسن الرتكيعبدا.د.أ: حتقيق). هـ٩٦٨ت(
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . هجر

دار الكتـب : بـريوت). فتح املغيـث: مطبوعة مع رشحها(ألفية العراقي  .٧١
 ).بدون رقم الطبعة. (م١٩٩٦/ هـ١٤١٧عام . العلمية

ختريج ). هـ٢٠٤ت(إدريس، أبو عبد اهللا الشافعي بن  اإلمام حممد. األم .٧٢



 

 

الطبعـة األوىل، . دار الكتـب العلميـة: بـريوت.  حممود مطرجي:وتعليق
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

دالالت األلفــــاظ، دالالت (أمـــايل الـــدالالت وجمــــايل االختالفـــات  .٧٣
الطبعـة . دار املنهـاج: جـدة. ّبيـهبن  الشيخ املحفوظبن  عبداهللا). املعاين

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧األوىل، 
، أبـو العبـاس الـشهاب القـرايف إدريـسبـن  أمحد. األمنية يف إدراك النية .٧٤

/ هــ١٤٠٤الطبعـة األوىل، . دار الكتـب العلميـة: بريوت). هـ٦٨٤ت(
 .م١٩٨٤

حممـد خليـل : حتقيق). هـ٢٢٤ت(سالم، أبو عبيد بن  القاسم. األموال .٧٥
ــر. هــراس ــرتاث اإلســالمي: قط ــاء ال ــة . (إدارة إحي ــم الطبع ــدون رق ب
 ).وتأرخيها

أصله (كرها؛ دراسة نقدية رشعية االنحراف العقدي يف أدب احلداثة وف .٧٦
ــوراه ــارص الغامــديبــن  ســعيد.د). رســالة دكت ــدلس : جــدة. ن دار األن

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة الثانية، . اخلرضاء
ســليامن املــرداوي بــن  عــيل. اإلنــصاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف .٧٧

ــداهللا الرتكــي ورشيكــه.د.أ: حتقيــق). هـــ٨٨٥ت( . هجــر: القــاهرة. عب
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، الطبعة األوىل

إدريـس، أبـو العبـاس الـشهاب بـن  أمحد. أنوار الربوق يف أنواء الفروق .٧٨
مصور عن طبعة دار إحيـاء . (عامل الكتب: بريوت). هـ٦٨٤ت(القرايف 

 ).هـ١٣٤٧الكتب العربية، عام 
يوسف، أبـو حممـد ابـن هـشـام األنـصـاري بن  عبداهللا. أوضح املسالك .٧٩



 

 

عدة السالك و ضياء السالك، وعند : مطبوع مع رشحيه). (هـ٧٦١ت(
 ).اإلحالة إليه أقرنه بالرشح املطبوع معه

ّإيــضاح املــبهم مــن معــاين الــسلم يف املنطــق .٨٠ عبـــداملنعم بــن  أحـــمد. ّ
ـــوري  ـــ١١٩٣ت(الدمنه ــايب : مــرص). ه ــصطفى الب ــة م ــة ومكتب مطبع

 .م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧الطبعة األخرية، . احللبي
يــحيى بـن  أمحــد.  عبـداهللا مــالكإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمـام أيب .٨١

عبــدالرمحن بــن  الــصادق: دراســة وحتقيــق). هـــ٩١٤ت(الونـرشيــسـي 
الطبعـة . منشورات كليـة الـدعوة اإلسـالمية: طرابلس الغرب. الغرياين
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١األوىل، 

. دار الـوطن: الرياض. إبراهيم احلمدبن  حممد. اإليامن بالقضاء والقدر .٨٢
 .هـ١٤١٦الطبعة الثانية، 

عبـد القـادر بن  حممد. د. اإليامن؛ أركانه وثمراته يف ضوء القرآن والسنة .٨٣
 ).بدون دار نرش. (هـ١٤٢٦الطبعة الرابعة، . هنادي

: تعليق. أمحد حممد شاكر. البـاعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث .٨٤
: الريـاض. حـسن األثـريبـن  عـيل: حتقيق. الشيخ نارص الدين األلباين

 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . دار العاصمة
حممد الشهري بن  إبراهيمبن  زين الدين. البحر الرائق رشح كنز الدقائق .٨٥

الطبعـة الثالثـة، . دار املعرفـة: بـريوت). هــ٩٧٠ت(بابـن نجيم احلنفـي 
 .م١٩٩٣/  هـ١٤١٣
 . مسند البزار= البحر الزخار

كــيش عبــداهللا الزربــن  هبـادربــن  حممــد. البحـر املحــيط يف أصــول الفقـه .٨٦



 

 

ــت. عمــر األشــقر وآخــرون.د: حتريــر ومراجعــة). هـــ٧٩٤ت( : الكوي
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية 

ــصنائع يف ترتيــب الــرشائع .٨٧ ــدائع ال ــو بكـــر.  ب ــن  أب ــن  مــسعودب أمحــد ب
بـدون . (دار الكتب العلميـة: بريوت)   هـ٥٧٨ت(الكاسـانـي الـحنفي 
 ).هارقم الطبعة وتأرخي

ــد .٨٨ ــدائع الفوائ ــد. ب ــن  حمم ـــة ب ـــم اجلـوزي ــن قي ــداهللا اب ــو عب ــر، أب أيب بك
ـــ٧٥١ت( ــق). ه ــيل: حتقي ــن  ع ــرانب ــد العم ــدة. حمم ــه : ج ــع الفق جمم

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، . دار عامل الفوائد: اإلسالمي، مكة
ــة املقتــصد .٨٩ ــة املجتهــد وهناي ــد. بداي ــد احلفيــد بــن  حمم أمحــد، ابــن رش

ــق). هـــ٥٩٥ت( ــرؤوف ســعدطــ: حتقي ــد ال ــريوت. ه عب ــل، : ب دار اجلي
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، . مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة

حتقيق ). هـ٧٧٤ت(عمر، احلافظ ابن كثري بن  إسامعيل. البداية والنهاية .٩٠
ــة . د عبــداهللا الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربي

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ة األول، الطبع. واإلسالمية بدار هجر بمرص
عـيل الـشوكاين بـن  حممـد. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع .٩١

 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(دار املعرفة، : بريوت). هـ١٢٥٠ت(
عـيل، أبـو حفـص بـن  عمر. البدر املنري يف ختريج أحاديث الرشح الكبري .٩٢

: الريـاض. كائـهعمر عـيل عبـد اهللا ورش: حققه). هـ٨٠٤ت(ابن امللقن 
 .  م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠الطبعة األوىل، . دار العاصمة

الطبعـة . جمموعة زاد: اخلرب. حممد صالح املنجد. بدعة إعادة فهم النص .٩٣
 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١األوىل، 



 

 

 .هناية الوصول إىل علم األصول= بديع النظام 
). هــ٥٥٢ت(عبداحلميـد األسـمندي بن  حممد. بذل النظر يف األصول .٩٤

ــدالرب. د: حتقيــق ــاهرة. حممــد زكــي عب ــرتاث: الق ــة دار ال الطبعــة . مكتب
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢األوىل، 

عبـداهللا، أبـو املعــايل اجلـويني بـن  عبـدامللك. الربهـان يف أصـول الفقــه .٩٥
ـــ٤٧٨ت( ــه). ه ــديب. د: حقق ــدالعظيم ال ــصورة. ّعب ــاء: املن . دار الوف

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 
). هـــ٧٩٤ت(عبــد اهللا الزركــيش بــن  حممــد. الربهــان يف علــوم القــرآن .٩٦

. دار املعرفـة: بـريوت. يوسـف عبـد الـرمحن املرعـشيل ورشيكـاه: حتقيق
 .م١٩٩٤/ هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

ــز .٩٧ ــاب العزي ــائف الكت ــز يف لط ــصائر ذوي التميي ــد. ب ــن  حمم ــوب ب يعق
بدون رقم الطبعة . (املكتبة العلمية: بريوت). هـ٨١٧ت(الفريوزابادي 

 ).اوتأرخيه
: حتقبق).هـ٤٥٨ت(احلسني، احلافظ البيهقي بن  أمحد. البعث والنشور .٩٨

الطبعـة األوىل، . مؤسـسة الكتـب الثقافيـة: بـريوت. حممد سعيد زغلول
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

دار : دمـشق. يوسف بلمهدي. البعد الزماين واملكاين وأثرمها يف الفتوى .٩٩
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة األوىل، . الشهاب

عــيل، احلــافظ ابــن حجــر بــن  أمحـــد.  مــن أدلــة األحكــامبلــوغ املــرام .١٠٠
: اجلبيـل الـصناعية. سـمري الـزهريي: حتقيـق). هـ٨٥٢ت(العسقـالين 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل، . مكتبة الدليل



 

 

موسـى، بـدر الـدين العينـى بـن  أمحـدبـن  حممـود. البناية رشح اهلدايـة .١٠١
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١الطبعة الثانية، . دار الفكر: بريوت). هـ٨٥٥ت(
عبد احللـيم، شـيخ اإلسـالم بن  أمحد. بيان الدليل عىل بطالن التحليل .١٠٢

: مـرص. شـايل املطـرييبـن  فيحـان. د: حتقيـق). هــ٧٢٨ت(ابن تيمية 
 . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة الثانية، . مكتبة لينة

عبـدالرمحن، أبـو بـن  حممـود. بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجـب .١٠٣
دار : جـدة. حممـد مظهـر بقـا. د: حتقيق). هـ٧٤٩ت(الثناء األصفهاين 

من مطبوعـات جامعـة (م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة األولـى، . الـمدين
 ).أم القرى

أمحـد، احلافظ ابـن بن  عبدالرمحن. بيان فضل علم السلف عىل اخللف .١٠٤
دار : بريوت. حممد نارص العجمي: حققه). هـ٧٩٥ت(رجـب احلنبيل 

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦األوىل، الطبعة . البشائر اإلسالمية
. الشيخ حممد احلبيـب، ابـن اخلوجـة. بني علمي أصول الفقه واملقاصد .١٠٥

/ هــــ١٤٢٥عـــام . وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية: الدوحـــة
 ). بدون رقم الطبعة(م ٢٠٠٤

قطلوبغـا، أبـو العـدل بن  قاسم. تاج الرتاجم يف من صنّف من احلنفية .١٠٦
ــق). هـــ٨٧٩ت(احلنفــي  ــراهي: حتقي ــأمون : دمــشق. م صــالحإب دار امل
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، . للرتاث

حممـد الزبيـدي بـن  حممـد مرتـىض. تاج العروس من جواهر القاموس .١٠٧
: الكويــت. عبــد الكــريم الغربــاوي ورشكائــه: حتقيــق). هـــ١٢٠٥ت(

ـــاء بـــدون رقـــم (م ١٩٦٧/ هــــ١٣٨٦عـــام .  وزارة اإلرشـــاد واألنب



 

 

 ).الطبعة
).  مطبوع مع مواهب اجلليل للحطاب(رص خليل التاج واإلكليل ملخت .١٠٨

: ختـريج وضـبط). هــ٨٩٧ت(ّيوسف، أبـو عبـد اهللا  املـواق بن  حممد
الطبعـــة األوىل، . دار الكتـــب العلميـــة: بـــريوت. زكريـــا عمـــريات

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦
). هـــ٣١٠ت(جريــر، أبــو جعفــر الطــربي بــن  حممــد. تــاريخ الطــربي .١٠٩

بـدون رقـم . (دار املعـارف: قـاهرةال. حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق
 ).الطبعة وتارخيها

: بـريوت). هــ٢٥٦ت(إسـامعيل البخـاري بـن  حممـد. التاريخ الكبـري .١١٠
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(مؤسسة الكتب الثقافية، 

فهـيم : حققه). هـ٢٦٢ت(ّشبة البرصي بن  عمر. تاريخ املدينة املنورة .١١١
 ). بدون معلومات نرش(حممد شلتوت، 

). هــ٤٦٣ت(عيل، أبو بكر اخلطيـب البغـدادي بن  أمحد. خ بغدادتاري .١١٢
 &).بدون رقم الطبعة، وتأرخيها. (دار الكتب العلمية: بريوت

). هـــ٥٧١ت(احلــسن، احلــافظ ابــن عــساكر بــن  عــيل. تــاريخ دمــشق .١١٣
الطبعـة . دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. عيل عاشور اجلنويب: حتقيق

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١األول 
حـسن بـن  عبـد الـرمحن.  عجائـب اآلثـار يف الـرتاجم واألخبـارتاريخ .١١٤

دار : بــريوت. إبــراهيم شـمس الــدين: حتقيـق). هـــ١٢٣٧ت(اجلـربيت 
 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الطبعة األوىل، . الكتب العلمية

). هــ٤٦٣ت(عـيل، اخلطيـب البغـدادي بن  أمحد. تاريخ مدينة السالم .١١٥



 

 

الطبعـة األول . الميدار الغـرب اإلسـ: بـريوت. بشار عـواد. د: حققه
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

. هاشم سعيد: ترمجة. حممد أركون. د. تارخيية الفكر العريب اإلسالمي .١١٦
. املركـز الثقـايف العــريب: الـدار البيـضاء. مركـز اإلنـامء العـريب: بـريوت

 .  م١٩٩٦الطبعة الثانية، 
ـــداهللا. تأســـيس النظـــر .١١٧ ـــن  عب ـــي ب ـــدبويس احلنف ـــد ال ـــو زي ـــر، أب عم

دار : بـريوت. مـصطفى حممـد القبـاين الدمـشقي: حتقيـق). هـ٤٣٠ت(
بـدون رقـم الطبعـة . (مكتبـة الكليـات األزهريـة: ابن زيدون، القـاهرة

 ).وتأرخيها
أصــله جــزء مــن (تأصــيل فقــه األولويــات؛ دراســة مقاصــدية حتليليــة  .١١٨

الطبعــة . دار العلـوم: َّعـامن. حممـد مهــام ملحـم. د). رسـالة الـدكتوراه
 .م٢٠٠٧األوىل، 

مركـز : الريـاض. عبـداهللا املنيـع: الـشيخ. بـني احلـالل واحلـرامالتأمني  .١١٩
. م٢٠٠٢/ هــ١٤٢٣. امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية

 ).بدون رقم الطبعة(
دار العواصم : بريوت. إبراهيم الثنيانبن  سليامن. د. التأمني وأحكامه .١٢٠

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . املتحدة
ــر .١٢١ ــل اللغــوي يف الق ــة دالليــة التأوي أصــله رســالة (آن الكــريم؛ دراس

الطبعـة . دار ابـن حـزم: بـريوت. حـسني حامـد الـصالح. د). دكتوراه
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦األوىل، 

رسـالة ماجـستري . (التأويل عند األصوليني، وأثره يف األحكام الفقهية .١٢٢



 

 

). هــ١٤٠٦يف أصول الفقه مقدمـة إىل كليـة الـرشيعة بالريـاض، عــام 
. د: إرشاف. حممــــــــد الريـــــــسبـــن   املحـــســــنعبــــد: إعـــــــداد
 .عبد اهللا الدريويشبن  عبدالرمحن

). هـــ٢٧٦ت(قتيبــة بــن  مــسلمبــن  عبــد اهللا. تأويــل خمتلــف احلــديث .١٢٣
املكتــب اإلســالمي، دار : بــريوت. حممــد حمــي الــدين األصــفر: حتقيــق

 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، . اإلرشاق
رشحـه ). هـ٢٧٦ت(قتيبة بن  مسلمبن  عبد اهللا.تأويل مشكل القرآن .١٢٤

ــرشه ــسيد أمحــد صــقر: ون ــاهرة. ال ــرتاث: الق ــة الثانيــة، . دار ال الطبع
 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣

ـــه  .١٢٥ ـــصـرة يف أصــــول الفق ـــوراه(التب ـــن رســـالة دكت ). أصـــله جـــزء م
حممـد . د: حتقيـق). هــ٤٧٦ت(عـيل الـشريازي الـشافـعي بن  إبـراهيم

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دار الفكر، : دمشق. حسن هيتو
حمجـن، أبـو عمـر بـن  عـيلبـن  عثامن. تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق .١٢٦

بـدون (مكتبة إمداديـة ملتـان : باكستان). هـ٧٤٣ت(الزيلـعي احلنفي 
 ).رقم الطبعة وتأرخيها

أمحـد، احلـافظ شـمس الـدين الـذهبي بن  حممد. جتريد أسامء الصحابة .١٢٧
 ).وتأرخيهابدون رقم الطبعة (دار املعرفة : بريوت). هـ٧٤٨ت(
أصـله ثـالث رســائل (التحبـري رشح التحريـر يف أصـول الفقـه احلنـبيل  .١٢٨

: حتقيـق). هــ٨٨٥ت(سـليامن املـرداوي بن  عيل). دكتوراه للمحققني
: الريـاض. أمحد الرساح. عوض القرين ود. عبد الرمحن اجلربين ود. د

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد



 

 

حممــد، بـن  حممــود). رشح الرسالة الشمـسية (حترير القواعد املنطقية .١٢٩
مـصور مـن (منـشورات الـرىض : إيـران). هــ٧٦٦ت(القطب الرازي 

 .هـ ش١٣٤٣الطبعة الثانية، ).  عيسى البايب-دار إحياء الكتب العربية
بـن  عيـاض. د.أ. حترير املقال فيام تصح نـسبته للمجتهـد مـن األقـوال .١٣٠

 ).بدون دار نرش(. هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . نامي السلمي
ســـليامن املـــرداوي بـــن  عـــيل. التحريـــر يف أصـــول الفقـــه احلنـــبيل .١٣١

. مكتبـة الرشـد: الريـاض. التحبـري: مطبوع مع رشحـه). (هـ٨٨٥ت(
 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

عبدالواحد، كـامل الـدين ابـن اهلـامم بن  حممد. التحرير يف أصول الفقه .١٣٢
لتقريـر، وتيـسري التحريـر، ا: مطبوع مع رشحيـه). (هـ٨١٦ت(احلنفي 

 ).وعند اإلحالة إليه أقرنه بالرشح املطبوع معه
: تـونس). هــ١٣٩٤ت(حممـد الطـاهر ابـن عاشـور . التحرير والتنوير .١٣٣

 ).بدون رقم الطبعة(م، ١٩٨٤عام . الدار التونسية للنرش
أصــله رســالة (التحــسني والتقبــيح العقليــان وأثرمهــا يف أصــول الفقــه  .١٣٤

. دار كنوز إشبيليا: الرياض. عبد اهللا الشهراينبن  عايض. د). دكتوراه
 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الطبعة األوىل، 

عمر، بن  إسامعيل. حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب .١٣٥
محيـد بـن  عبـد الغنـي: دراسـة وحتقيـق). هــ٧٧٤ت(احلافظ ابن كثـري 

 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، . دار حراء: مكة املكرمة. الكبييس
). هبـامش حـوايش الـرشواين وابـن قاسـم(املحتاج برشح املنهاج حتفة  .١٣٦

املطبعــة : القــاهرة). هـــ٩٧٤ت(حممــد، ابــن حجــر اهليتمــي بــن  أمحــد



 

 

 ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣١٥عام . امليمنية
موسى الرهـوين بن  حييى. حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى السول .١٣٧

: ديب. خرض القيميوسف األ. اهلادي شبييل ود.د: حتقيق). هـ٧٧٣ت(
الطبعــة األوىل، . دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء الــرتاث

 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢
حتقيق ودراسة اجلزء الثاين مـن كتـاب الفوائـد الـسنية رشح األلفيـة يف  .١٣٨

. أصول الفقه؛ من أول مباحث العمـوم واخلـصوص إىل آخـر الكتـاب
تـوراه يف أصـول رسـالة دك). (هــ٨٣١ت(حممد عبد الدائم الربمـاوي 

ــاض، عــام  ــة الــرشيعة بالري : إعــداد). هـــ١٤١٥الفقــه مقدمــة إىل كلي
عبـد الـرمحن بـن  عبـد العزيـز. د. أ: إرشاف. حممد املرزوقيبن  حسن
 .الربيعة

). هــ٦٥٦ت(أمحـد الزنــجاين بن  حممود. ختريج الفروع عىل األصول .١٣٩
الطبعــة . مؤســسة الرســالة: بــريوت. حممــد أديــب صــالح. د: حـققـــه

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧اخلامسة، 
أصـله (ختريج الفروع عىل األصول؛ دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية  .١٤٠

الطبعـة . دار طيبـة: الريـاض. عـثامن حممـد شوشـان). رسالة ماجستري
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩األوىل، 

أيب بكـر، بـن  عبـد الرحــمن. تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي .١٤١
: الريـاض.  أبو قتيبه الفاريـايب: قهحق). هـ٩١١ت(اجلـالل السـيوطي 

 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، . مكتبة الكوثر
 .رشح اخلبييص عىل التهذيب= التذهيب عىل رشح التهذيب 



 

 

أيب بكــر املرعــشني، الــشهري بــساجقيل زاده بــن  حممــد. ترتيــب العلــوم .١٤٢
دار : بـريوت. إسـامعيل الـسيد أمحـدبـن  حممـد: حتقيق). هـ١١٤٥ت(

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . ةالبشائر اإلسالمي
إبـراهيم، أبـو عبـداهللا البقـوري بـن  حممد. ترتيب الفروق واختصارها .١٤٣

وزارة األوقاف والـشئون :املغرب. ّعبادبن  عمر: حتقيق). هـ٧٥٧ت(
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، ). مطبعة فضالة(اإلسالميـة 

ــايل  .١٤٤ ــآليل يف ســلك األم ). للمحققأصــله رســالة ماجــستري(ترتيــب ال
بـن  خالـد: حتقيـق). هــ١٠٦١كـان حيـا (سـليامن نـاظر زادة بن  حممد

ـــدالعزيز آل ســـليامن ـــاض. عب ـــة الرشـــد: الري ـــة األوىل، . مكتب الطبع
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

القـايض . ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مـذهب مالـك .١٤٥
تاويــت بـن  حممـد: حتقيــق). هــ٥٤٤ت(عيـاض ابـن موســى  الـسبتي 

ــة. نجــيالط ــشؤون اإلســالمية: اململكــة املغربي . وزارة األوقــاف وال
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

حممـد شـمس الـدين . د.أ. تسهيل القطبي يف رشح الرسـالة الشـمـسيـة .١٤٦
حممـــد : راجعـــه. نـــرص حممـــد القـــايض.د: تـــصحيح. إبـــراهيم ســـامل
األوىل، الطبعـة . إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية: كراتيش. البدخشاين
 . هـ١٤١٦

). أصـله رسـالتا دكتـوراه للمحققـني(تشنيف املسامع بجمع اجلوامـع  .١٤٧
عبـداهللا . د: حتقيـق). هــ٧٩٤ت(عبـداهللا الزركـيش بن  هبادربن  حممد

ــز. ربيــع و د مؤســسة قرطبــة، املكتبــة : مكــة املكرمــة. ســيد عبــد العزي



 

 

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . ّاملكية
ــض .١٤٨ وابط الفقهيــة يف جمــال األحــوال الشخــصية تطبيقــات القواعــد وال

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ). (قواعد وضوابط وفروع خمتارة(
هــــ ـ ١٤١١يف قـــسم الفقـــه املقـــارن باملعهـــد العـــايل للقـــضاء، عـــام 

عبـد . إرشاف الشيخ د. عبد اهللا الغديانبن  سعود: إعداد).  هـ١٤١٢
 .اهللا اجلربين

. محـدي صـبح طــه. د.أ. الـتخلص منـهتعـارض أدلـة التـرشيع وطـرق  .١٤٩
/ هـــ١٤٢٥عــام . جملــس النــرش العلمــي بجامعــة الكويــت: الكويــت
 ).بدون رقم الطبعة(م  ٢٠٠٤

حممـد . د.  تعارض األدلة الرشعية من الكتاب والسنة والرتجيح بينهـا .١٥٠
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٢/ هـ١٤١٢عام . املتنبي: القاهرة. وفا

عبداحلميـد . د.أ. رتجـيح عنـد األصـولينيتعارض األدلة الـرشعية وال .١٥١
بـدون رقـم (م ٢٠٠٣عـام . املكتبـة املـرصية: اإلسـكندرية. أبو املكارم

 ).الطبعة
تعارض األقوال واألفعال وحتقيق كتاب تفـصيل اإلمجـال يف تعـارض  .١٥٢

رسـالة ماجـستري يف أصـول الفقـه مقدمـة . (األقوال واألفعال للعالئي
ــاض، عــام  . د: إعــداد). م١٩٨٢/  هـــ١٤٠٢إىل كليــة الــرشيعة بالري

 .طه جابر العلواين. د. أ: إرشاف. عبد العزيز املطريبن  عبدالرمحن
أصــله (تعــارض القيــاس مــع خــرب الواحــد وأثــره يف الفقــه اإلســالمي  .١٥٣

الطبعـة . دار ابـن حـزم: بـريوت. خلرض خلـضاري. د). رسالة دكتوراه
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧األوىل، 



 

 

بحث السـتكامل متطلبـات املاجـستري (التعارض بني النص واملصلحة  .١٥٤
/  م٢٠٠١يف الفقه واألصول مقدم إىل جامعة آل البيت باألردن، عـام 

 .نمر خشاشنة. د: إرشاف. أسامة جوارنة: إعداد). م٢٠٠٢
رسـالة دكتـوراه يف أصـول . (تعارض دالالت األلفاظ والرتجيح بينها .١٥٥

عبـد : عـدادإ). هــ١٤٢١الفقه مقدمة إىل كلية الرشيعة بالرياض، عـام 
عبــدالعزيز ابــن عبــد الــرمحن . د. إرشاف أ. حممــد العويــدبــن  العزيــز
 .الربيعة

). أصــله رســالة ماجــستري(التعــارض والرتجــيح بــني األدلــة الــرشعية  .١٥٦
ــداللطيف ــن  عب ــداهللا الربزنجــيب ــريوت. عب ــة: ب . دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 
. د. أ. أثرمها يف الفقه اإلسـالميالتعارض والرتجيح عند األصوليني و .١٥٧

ــاوي ــة، . دار الوفــاء: املنــصورة. حممــد احلفن / هـــ١٤٠٨الطبعــة الثاني
 .م١٩٨٧

رسالة دكتوراه يف أصول الفقـه . (التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية .١٥٨
ــام  ــاض، ع ــرشيعة بالري ــة ال ــة إىل كلي ــداد). ١٤٢٥مقدم ــد . د: إع عب

 .يعيل الضوحي. د. أ: إرشاف. السالم احلصني
إبــراهيم : حتقيــق). هـــ٨١٦ت(حممــد اجلرجــاين بــن  عــيل. التعريفــات .١٥٩

/ هـــ١٤١٣الطبعــة الثانيــة، . دار الكتــاب العــريب: بــريوت. األبيــاري
 .م١٩٩٢

رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة . (تعليل األحكام الرشعية؛ دراسة وتطبيـق .١٦٠
) هــ١٤٠٨الدكتوراه يف أصول الفقه من كلية الرشيعة بالرياض، عـام 



 

 

عبد بن  عبد العزيز. د. أ: إرشاف. حممد العنقريبن  أمحد. د. أ: إعداد
 .الرمحن الربيعة

تعليل األحكام، عرض وحتليل لطريقـة التعليـل وتطوراهتـا يف عـصور  .١٦١
. حممـد مـصطفى شـلبي.د). أصله رسـالة دكتـوراه(االجتهاد والتقليد 

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الطبعة الثانية، . دار النهضة العربية: بريوت
 .كتاب التعيني يف رشح األربعني= ني يف رشح األربعنيالتعي

عيل، احلافظ ابن حجـر بن  أمحـد. تغليق التعليق عىل صحيح البخاري .١٦٢
: بـريوت. سعيد عبد الـرمحن القزقـي: حتقيق). هـ٨٥٢ت(العسقـالين 

/ هـــ١٤٠٥الطبعــة األوىل، . دار عــامر: دمــشق. املكتــب اإلســالمي
 .م١٩٨٥

إسامعيل .د). أصله رسالة علمية( اإلسالمية تغري األحكام يف الرشيعة .١٦٣
/ هــــ١٤٢١الطبعـــة األوىل،. مؤســـسة الرســـالة: بـــريوت. كوكـــسال
 .م٢٠٠٠

ال ينكـر تغـري األحكـام بتغـري «تغري األحكام؛ دراسـة تطبيقيـة لقاعـدة  .١٦٤
. سـها سـليم مكـداش. د). أصـله رسـالة دكتـوراه(» القرائن واألزمان

 م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 
. د. أ. الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الرشيعة اإلسـالميةتغري  .١٦٥

/ هــ١٤٣١الطبعـة األوىل، . دار الـسالم: القـاهرة. حممد قاسم املنـيس
 .م٢٠١٠

 .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري
ــسعود املــسمى .١٦٦ ــا القــرآن : تفــسري أيب ال إرشــاد العقــل الــسليم إىل مزاي



 

 

دار ).  هـــ٩٥١ت(ر بـأيب الـسعود العــامدي املـشهوبـن  حممـد. الكـريم
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (الفكر

عـالء الـدين . لبـاب التأويـل يف معـاين التنزيـل: تفسري اخلازن املـسمى .١٦٧
). هـــ٧٤٨ت(إبــراهيم البغـدادي الـشهري باخلـازن بـن  حممـدبـن  عـيل

ــة الكــربى: القــاهرة بــدون رقــم ( هـــ ١٣٢٨عــام . دار الكتــب العربي
 ).الطبعة
 .جامع البيان= الطربيتفسري 

ـــرآن العظـــيم .١٦٨ ـــن  إســـامعيل. تفـــسري الق ـــري ب ـــن كث عمـــر، احلـــافظ اب
: دمـشق. دار القبلـة: جـدة. حممد إبراهيم البنا. د: حتقيق). هـ٧٧٤ت(

هــ ١٤١٩الطبعة األوىل، . دار ابن حزم: بريوت. مؤسسة علوم القرآن
 .م١٩٩٨/ 

 .اجلامع ألحكام القرآن= تفسري القرطبي
دار : بـريوت). هــ١٣٥٤ت(عـيل رضـا بـن  حممـد رشـيد. تفسري املنار .١٦٩

  &).بدون تأريخ الطبعة. (الطبعة الثانية. املعرفة
بـن  عبـد اهللا. تفسري النسفي املسمى مدارك التنــزيل وحقـائق التأويـل .١٧٠

. زكريا عمـريات: ضبط وختريج). هـ٧١٠ت(حممود النسفي بن  أمحد
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية:بريوت

ــذيب .١٧١ ــن  أمحـــد. تقريــب الته ــسقـالين ب ــن حجــر الع ــيل، احلــافظ اب ع
دار الرشيد، الطبعة الثالثـة، : حممد عوامة، حلب: ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(

 . م١٩٩١/هـ١٤١١
ـــم األصـــول .١٧٢ ــب الوصـــول إىل عل ــد. تقري ــن  حمم ــن  أمحــدب جــزي ب



 

 

الـشيخ بـن  حممـد املختـار.د: حتقيـق). هــ٧٤١ت(الغرنـاطي املـالكي 
. مكتبة العلـم: مكتبة ابن تيمية، جدة: القاهرة. حممد األمني الشنقيطي

 .هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 
الطيــب، القــايض أبــو بكــر بــن  حممــد). الــصغري(التقريــب واإلرشــاد  .١٧٣

. مؤسـسة الرسـالة: بـريوت. عبداحلميـد أبـو زنيـد.د: حتقيق. الباقالين
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعـة الثانية، 

ــسري .١٧٤ ــب والتي ــذيرالتقري ــشري الن ــنن الب ــة س ــووي. ( ملعرف ــب الن ) تقري
ــه( ــع رشح ــوع م ــراوي: مطب ــدريب ال ــى).  ت ــن  حيي ــووي ب رشف الن
الطبعـة . الكـوثر: الريـاض.  نظر حممد الفاريـايب: حتقيق). هـ٦٧٦ت(

 .هـ١٤١٥الثانية، 
أمحــد، احلـافظ ابـن بـن  عبـدالرمحن. تقـرير القــواعد وحتــرير الفوائـد .١٧٥

دار ابـن : اخلـرب. مشهور آل سلامن: حتقيق. )هـ٧٩٥ت(رجـب احلنبيل 
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . عفان

حممد، ابن أمـري احلـاج احللبـي بن  حممد. التقرير والتحبري عىل التحرير .١٧٦
الطبعــة الثانيــة، . دار الكتــب العلميــة: بــريوت). هـــ٨٧٩ت(احلنفــي 
 ).هـ١٣١٦مصور من طبعة بوالق سنة . (هـ١٤٠٣

مطبوع مع حاشية البنـاين عـىل رشح املحـيل جلمـع (ني تقريرات الرشبي .١٧٧
حممـــد الـــرشبيني املـــرصي الـــشافعي بـــن  عبـــدالرمحن). اجلوامـــع

 ). هـ١٣٢٦ت(
ـــو زيــــد الدبـوســـي بــن  عبــد اهللا). خمطــوط(تقــويم األدلــة  .١٧٨ عمـــر، أب

سـعود اإلسـالمية، بـرقم  بـن  مكتبة جامعة اإلمام حممد).  هـ٤٣٠ت(



 

 

 . ف/ ٣٣٤٣
عمــر، أبــو زيــد الــدبويس بــن  عبــداهللا.  أصــول الفقــهتقــويم األدلــة يف .١٧٩

دار الكتـب : بـريوت. خليـل حميـي الـدين املـيس: حققـه). هـ٤٣٠ت(
الطبعــة األوىل، . مكتبــة عبــاس أمحــد البــاز: العلميــة، مكــة املكرمــة

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١
عــيل بــن  حــسنيبــن  حممــد. تكملــة البحــر الرائــق رشح كنــز الــدقائق .١٨٠

الطبعــة . دار املعرفـة: بـريوت). هـــ١١٣٨ت بعـد (الطـوري القـادري 
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣الثالثة، 

حممـد عـثامن . د. التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهيـة .١٨١
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، . دار القلم: دمشق. شبري

). هـــ٥٩٧ت(عبــد الــرمحن، أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي . تلبـيس إبلــيس .١٨٢
بـدون رقـم الطبعـة . (دار الفكر: القاهرة. ملنرييةإدارة الطباعة ا: حتقيق

 ). وتأرخيها
عــيل، بــن  أمحـــد. تلخــيص احلبــري يف ختــريج أحاديــث الرافعــي الكبــري .١٨٣

الــسيد عبــد اهللا : حتقيــق). هـــ٨٥٢ت(احلــافظ ابــن حجــر العــسقـالين 
 ). بدون رقم الطبعة(م، ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤. هاشم اليامين املدين

بن  مسعود). التلويح عىل التوضيح(نقيح التلويح إىل كشف حقائق الت .١٨٤
. دار الكتــب العلميــة: بــريوت). هـــ٧٩٢ت(عمــر، الــسعد التفتــازاين 

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
بن  حمفوظ). أصله رسالتا دكتوراه للمحققني(التمهيد يف أصول الفقه  .١٨٥

مفيـد أبـو .د: حتقيـق). هــ٥١٠ت(أمحد، أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبيل



 

 

. دار املدين للطباعة والنرش: جدة. إبراهيمبن  عيلبن   حممد.عمشة ود
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، 

احلـسن، أبـو بـن  عبـدالرحيم. التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصـول .١٨٦
: بـريوت. حممـد حـسن هيتـو.د: حتقيـق). هــ٧٧٢ت(حممد اإلسنـوي 
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الطبعة األولـى،. مؤسسة الرسـالة

: حتقيــق). هـــ٤٦٣ت(عبــد اهللا، ابــن عبــد الــرب بــن   يوســف.التمهيــد .١٨٧
ــه ــوي ورشكئ ــصطفى العل ــام . م ـــ١٣٨٧ع ــة . (م١٩٦٧/ ه ويف طبع

ــق د ــد اهللا الرتكــي. بتحقي ــاهرة. عب ــز هجــر: الق ــة األوىل، . مرك الطبع
 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦عام

ــني الــرشيعة  .١٨٨ ــة ب ــضائي؛ دراســة تطبيقيــة مقارن تنــازع االختــصاص الق
استكامال ملتطلبات املاجـستري يف قـسم العدالـة بحث مقدم . (والقانون

: إعـداد). م٢٠٠٤/ هــ١٤٢٥اجلنائية بجامعة نـايف بالريـاض، عـام 
 حممد أرزقي نسيب: إرشاف. حممد العنقريبن  عبدالرمحن

حـسن . د. تنازع القوانني وأحكامه يف القانون الـدويل اخلـاص األردين .١٨٩
 .م١٩٩٣، الطبعة األوىل. دار حممد الوي: ّعامن. اهلداوي

عبيـد ). التلـويح والتوضـيح: مطبـوع ضـمن رشحيـه(تنقيح األصول  .١٩٠
دار الكتـب : بـريوت). هــ٧٤٧ت(مسعود املحبـويب البخـاري بن  اهللا

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (العلمية
مطبوع ضمن رشح (تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول  .١٩١

ـــه ـــن  أمحـــد). املؤلـــف ل ـــب ـــو العبـــاس ال ـــس، أب شهاب القـــرايف إدري
مكتبـة الكلــيات : القاهرة. طه عبدالرؤوف سعد: حققه). هـ٦٨٤ت(



 

 

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(األزهرية 
). هـــ٥٠٥ت(حممـد، أبــو حامـد الغــزايل بــن  حممـد. هتافـت الفالســفة .١٩٢

بــدون (الطبعــة الرابعــة . دار املعــارف: القــاهرة. ســليامن دنيــا: حتقيــق
 ).تأريخ الطبعة

عمـر، التفتــازاين بـن  مـسعود). ع مـع رشح اخلبيـيصمطبـو(التهـذيب  .١٩٣
 عيـسى البـايب احللبـي -دار إحياء الكتب العربيـة : مرص). هـ٧٩١ت(

 .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠عام . ورشكاه
ــذيب .١٩٤ ــن  أمحـــد. هتــذيب الته ــسقـالين ب ــن حجــر الع ــيل، احلــافظ اب ع

ـــ٨٥٢ت( ــاء). ه ــق ورشيكــه: اعتن ــراهيم الزيب ــريوت. إب مؤســسة : ب
 .٤٥٤ص &. م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ألوىل، الرسالة، الطبعة ا

مطبـوع هبـامش (هتذيب الفروق والقواعد الـسنية يف األرسار الفقهيـة  .١٩٥
ـــرايف ــــد). الفـــروق للق ـــن  حمم ـــيلب ـــن  ع ـــالكي ب حـــسني املكـــي امل

مـصور عــن طبعــة دار إحيــاء . (عــامل الكتــب: بــريوت). هــ١٣٦٧ت(
 ).هـ١٣٤٧الكتب العربية، عام 

عبد الرمحن، أبـو احلجـاج بن  وسفي. هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .١٩٦
ــزي  ــدين امل ـــ٧٤٢ت(مجــال ال ــق). ه ــشار عــواد. د: حتقي ــريوت. ب : ب

 .٤٥٤ص &. م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة، . مؤسسة الرسالة
عبـد الوهـاب بـن  الـشيخ حممـد. التوحيد الذي هو حق اهللا عىل العبيد .١٩٧

 ).تيـسري العزيـز احلميـد: مطبوع مـع رشحـه). (هـ١٢٠٦ت(التميمي 
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الطبعة الثامنة، . املكتب اإلسالمي: بريوت

ــة ألصــول  .١٩٨ ــرشيعة اإلســالمية؛ دراســة رشعي ــضية يف ال توصــيف األق



 

 

أصـله (وفروع تنزيل األحكام الكلية عـىل الوقـائع القـضائية والفتويـة 
الطبعــة األوىل، . حممــد آل خنــنيبــن  عبــد اهللا. د). رســالة دكتــوراه

 ).ر نرشبدون دا. (م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣
بيـت : كراتـيش. حممـد أنـور البدخـشاين. توضيح الفـرائض الـرساجية .١٩٩

 .هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . العلم
بـن  عبـداهللا). مطبوع مـع التلـويح(التوضيح يف حل غوامض التنقيح  .٢٠٠

. دار الكتب العلميـة: بريوت). هـ٧٤٧ت(مسعود املحبويب البخاري  
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
حممــد ). معجــم لغــوي مــصطلحي(امت التعــاريف التوقيــف عــىل مهــ .٢٠١

. حممـد رضـوان الدايـة. د: حتقيـق). هــ١٠٣١ت(عبدالرؤف املنـاوي 
ـــريوت ـــشق: ب ـــارص، دم ـــة، . دار الفكـــر: دار الفكـــر املع ـــادة طبع إع
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣

حممـود البخـاري بـن  حممـد أمـني. تيسري التحرير عـىل كتـاب التحريـر .٢٠٢
دار الكتــب : بــريوت). هـــ٩٨٧ تــويف حــوايل(املعــروف بــأمري بادشــاه 

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (العلمية
عبـد بـن  للـشيخ سـليامن. تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد .٢٠٣

ــن  اهللا ــن  حممــدب ـــ١٢٣٣ت(عبــد الوهــاب ب املكتــب : بــريوت). ه
 .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩الطبعة الثامنة، . اإلسالمي

ــ .٢٠٤ نــارص بــن  عبــدالرمحن. انتيــسري الكــريم الــرمحن يف تفــسري كــالم املنّ
بـن  عبـدالعزيزبـن  الـشيخ عبـداهللا: ّقـدم لـه). هــ١٣٧٦ت(السعدي 

بـن  عبـدالرمحن.د: حتقيـق. صـالح العثيمـنيبـن  عقيل والـشيخ حممـد



 

 

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة : الرياض. معال اللوحيق
ــاد، بــريوت ــالة: واإلرش / هـــ١٤٢١الطبعــة األوىل، . مؤســسة الرس

 .م٢٠٠٠
أصله رسالة (تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول و املعقول  .٢٠٥

). هــ٨٧٤ت(حممـد، ابـن إمـام الكامليـة بن  حممد). دكتوراه للمحقق
الطبعــة . الفــاروق احلديثــة: القــاهرة. عبــدالفتاح الدمخيــيس. د: حتقيــق

 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣األوىل، 
. د). رسـالة دكتـوراهأصـله (الثبات والـشمول يف الـرشيعة اإلسـالمية  .٢٠٦

الطبعـة األوىل، . مكتبـة املنـارة: مكـة املكرمـة. حممد الـسفياينبن  عابد
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

حيـدر :  اهلنـد). هــ٣٥٤ت(حبان التميمـي البـستي بن  حممد. الثقات .٢٠٧
الطبعــة األوىل، .  مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة-آبــاد الــدكن 

 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
ــارجــامع .٢٠٨ ــن  حممــد.  األرسار يف رشح املن ــن  حممــدب ــسكاكي ب أمحــد ال

مكتبـة : مكـة املكرمـة. فضل الـرمحن األفغـاين. د: حتقيق). هـ٧٤٩ت(
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . نزار مصطفى الباز

جريـــر الطـــربي بـــن  حممـــد. جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن .٢٠٩
 الرتكي بالتعاون مـع عبد اهللا ابن عبد املحسن. د: حتقيق). هـ٣١٠ت(

: القـاهرة. مركز البحوث والدراسات العربية واإلسـالمية بـدار هجـر
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، . دار هجر

ــن  أمحــد. جــامع الرســائل .٢١٠ ــة ب ــن تيمي ــيم، شــيخ اإلســالم اب ــد احلل عب



 

 

الطبعـة . مطبعة املـدين: القاهرة. حممد رشاد سامل. د: حتقيق). هـ٧٢٨(
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥األوىل، 

). هــ١٨٩ت(احلسن، أبو عبـد اهللا الـشيباين بن  حممد. اجلامع الصغري .٢١١
 .م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، .  عامل الكتب: بريوت

ــم .٢١٢ ــوم واحلكــم يف رشح مخــسني حــديثا مــن جوامــع الكل . ًجــامع العل
: حتقيـق). هــ٧٩٥ت(أمحـد، احلافظ ابن رجـب احلنبيل بن  عبدالرمحن

دار الــسالم للطباعــة والنــرش : القــاهرة. النــورحممــد األمحــدي أبــو . د
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤الثانية، : الطبعة. والتوزيع

عيسى، احلـافظ أبـو بن  حممد). املشهور بسنن الرتمذي(اجلامع الكبري  .٢١٣
: بـشار عـواد معـروف، بـريوت: حتقيـق). هـ٢٧٩ت(عيسى الرتمذي 

 . م١٩٩٨الطبعة الثانية، . دار اجليل: بريوت. دار الغرب اإلسالمي
). هــ١٨٩ت(احلـسن، أبـو عبـد اهللا الـشيباين بن  حممد.  اجلامع الكبري .٢١٤

الطبعـة . دار املعـارف النعامنيـة: الهـور. أبو الوفـاء األفغـاين: اعتنى به
 .م١٩٨١/  هـ١٤٠١األوىل، 

. ِّاجلــامع ألحكــام القــرآن واملبــني ملــا تــضمنه مــن الــسنة وآي الفرقــان .٢١٥
عبـــد اهللا ابـــن . د: حتقيـــق). هــــ٦٧١ت(أمحـــد القرطبـــي بـــن  حممـــد

ـــريوت. عبداملحـــسن الرتكـــي الطبعـــة األوىل، . مؤســـسة الرســـالة: ب
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

). هـ٤٥٨ت(احلسني، احلافظ البيهقي بن  أمحد. اجلامع لشعب اإليامن .٢١٦
. بومباي، الـدار الـسلفية: اهلند. عبد العيل عبد احلميد حامد. د: حققه

 . م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 



 

 

ـــرازي . ح والتعـــديلاجلـــر .٢١٧ عبـــد الـــرمحن، احلـــافظ ابـــن أيب حـــاتم ال
حيدر آبـاد الـدكن ، مطبعـة جملـس دائـرة املعـارف : اهلند). هـ٣٢٧ت(

 ).بدون رقم الطبعة(الطبعة األوىل، . العثامنية
). هــ٧٧١ت(عيل، التاج ابـن الـسبـكي بن  عبدالوهاب. مجع اجلوامع .٢١٨

 ).ن مع رشحهمطبوع مع عدة رشوح، وعند اإلحالة إليه يقر(
. عــيل أمحــد النــدوي. د. مجهــرة القواعــد الفقهيــة يف املعــامالت املاليــة .٢١٩

ـــاض ـــرصفية لالســـتثامر: الري ـــة الراجحـــي امل ـــة األوىل، . رشك الطبع
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

. د). أصله رسالة علمية(جناية التأويل الفاسد عىل العقيدة اإلسالمية  .٢٢٠
الطبعة . دار ابن عفان: ةدار ابن القيم، القاهر: الدمام. حممد أمحد لوح

 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤األوىل، 
بـن  حممـد. اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء .٢٢١

الطبعة األوىل، عـام ). هـ٧٥١ت(أيب بكر، أبو عبداهللا ابن قيم اجلوزية 
 ).بدون دار نرش. (م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

حممـد، أبـو حممــد ن بـ عبـد القـادر. ّاجلواهر املضية يف طبقـات احلنفيـة .٢٢٢
: القـاهرة. عبد الفتاح احللـو. د: حتقيق). هـ٧٧٥ت(القرشـي احلنفـي 

/ هــــ١٤١٣الطبعـــة الثانيـــة، . مؤســـسة الرســالة: دار هجــر، دمـــشق
 .م١٩٩٣

ــاظريبــن  حممــد. جــوهرة الفــرائض رشح مفتــاح الفــائض .٢٢٣ . أمحــد الن
بـدون رقـم . (م١٩٧٤/ هــ١٣٩٤. مكتبة السيد حممد املؤيد: الطائف

 ).طبعةال



 

 

دار الكتـب : بـريوت. أمحد كايف. احلاجة الرشعية؛ حدودها وقواعدها .٢٢٤
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، . العلمية

رسالة مقدمة لنيـل . (احلاجة وأثرها يف األحكام؛ دراسة نظرية تطبيقية .٢٢٥
درجــة الــدكتوراه يف أصــول الفقــه مــن كليــة الــرشيعة بالريــاض، عــام 

: إرشاف. عبـد الـرمحن الرشـيدبن  دأمح: إعداد) هـ١٤٢٧/ هـ١٤٢٦
 . عبد اهللا الشعالنبن  عبد الرمحن. د
ــذيب  .٢٢٦ ــيص للته مطبوعــة هبــامش (حاشــية ابــن ســعيد عــىل رشح اخلبي

ســـعيد بـــن  عـــيلبـــن  حممـــد). حاشـــية العطـــار عـــىل رشح اخلبيـــيص
. م١٩٩٧/ هــ١٤١٧عـام . املكتبة األزهريـة: القاهرة). هـ١١٩٩ت(
ربــــية ، عـيـــسى البــــايب احللبـــي مـــصور عـــن دار إحيـــاء الكتـــب الع(

 ).وشـركاه
ــاج .٢٢٧ ـــة املحت ــضياء عــىل هناي ــن  عــيل. حاشــية أيب ال ــضياء ب ــو ال عــيل، أب

 ).مطبوع مع هناية املحتاج). (هـ١٠٠٤ت(الشربامليس 
ويل اإلزمـــريي بـــن  حممـــد. حاشـــية اإلزمـــريي عـــىل مـــرآة األصـــول .٢٢٨

ــــ١١٠٢ت( ـــامرة: (اســـتانبول). ه ـــة الع ـــن املطبع ـــصور ع ـــام . م ع
 ).ـه١٣٠٩

عمــر بــن  حممــد. ّحاشــية البقــري عــىل رشح ســبط املــارديني للرحبيــة .٢٢٩
دار : دمــشق. مـصطفى ديــب البغـا. د: حتقيــق). هــ١١١١ت(البقـري 

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤الطبعة السادسة، . القلم
جـاد بـن  عبدالرمحن. حاشية البناين عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع .٢٣٠

الطبعــة .  البــايب احللبــيمــصطفى: القــاهرة). هـــ١١٩٨ت(اهللا البنــاين 



 

 

 .م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦الثانية، 
حممـد، الـسيد بـن  عـيل. حاشية اجلرجاين عىل حتريـر القواعـد املنطقيـة .٢٣١

مصور من (منشورات الرىض : إيران). هـ٨١٦ت(الرشيف اجلرجاين 
 .هـ ش١٣٤٣الطبعة الثانية، ). دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب

عرفــه بــن  أمحـــدبــن  حممـــد. الكبــريحاشــية الدســـوقي عــىل الــشـرح  .٢٣٢
عيـسى (دار إحياء الكتب العلمية : القاهرة). هـ١٢٣٠ت(الدسـوقي  

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها) (البايب احللبي ورشكاؤه
حممـد، ابـن قاسـم بـن  عبـدالرمحن. حاشية الرحبيـة يف علـم الفـرائض .٢٣٣

 ).بدون دار نرش(&). هـ١٣٩٢ت(احلنبيل 
حممـد، بـن  عبـدالرمحن: مجع. ح زاد املستقنعحاشية الروض املربع رش .٢٣٤

. هـــ١٤١٠الطبعــة الرابعــة، عــام ). هـــ١٣٩٢ت(ابــن قاســم احلنــبيل 
 ).بدون دار نرش(
ــرشقاوي .٢٣٥ ــية ال ــد اهللا. حاش ــن  عب ــازيب ــن  حج ــشافعي ب ــراهيم، ال إب

دار إحيــاء : بــريوت). هـــ١٢٢٦ت(األزهــري الــشهري بالــرشقاوي 
 ).خيهابدون رقم الطبعة وتأر. (الرتاث العريب

علــي، أبـو الوفـاء بـن  حممد. ّحاشية الصبان عىل رشح السلم للملوي .٢٣٦
. مطبعة مصطفى البـايب احللبـي: مرص). هـ١٢٠٦ت(ّالعرفان الصبان 

 .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧الطبعة الثانية، 
حممـد، أبو الـسعـادات بن  حسن. حاشية العطـار عىل شـرح اخلبيصـي .٢٣٧

/ هـــ١٤١٧عــام . ألزهريــةاملكتبــة ا: القــاهرة). هـــ١٢٥٠ت(ّالعطــار 
مصور عن دار إحياء الكتب العربـية ، عـيسى البـايب احللبـي (م ١٩٩٧



 

 

 ).وشـركاه
حممــد، بـن  حــسـن. حاشية العطار عىل رشح املحىل عىل مجع اجلوامع .٢٣٨

دار الكتـب : بـريوت). هـ١٢٥٠ت(أبو السعـادات العطـار الشـافعـي 
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (العلمية

). هـ١٣٩٢ت(قاسم بن  حممدبن  عبد الرمحن. ة ثالثة األصولحاشي .٢٣٩
 ).بدون دار نرش(م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة السادسة، 

: مـرص. حاشيتا القليويب وعمرية عىل رشح املحىل عىل منهاج الطـالبني .٢٤٠
 .م١٩٥٦/هـ١٣٧٥الطبعة الثالثة، . مكتبة ومطبعة البايب

احلـسن األرمــوي بـن  حممـد. احلاصـل من املحصـول يف أصـول الفقه .٢٤١
منـشورات : بنغـازي. عبـد الـسالم أبـو نـاجي. د: حتقيق). هـ٦٥٣ت(

 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٤عام . جامعة قاريونس
). هـــ٤٥٠ت(حممــد، أبــو احلــسن املــاوردي بــن  عــيل. احلـاوي الكبــري .٢٤٢

ــق ــد املوجــود: حتقي ــادل عب ــوض، وع ــريوت. عــيل مع ــب : ب دار الكت
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . العلمية

. حممـد طعمـة حلبـي: اعتنى به. ويل الدين الدهلوي. حجة اهللا البالغة .٢٤٣
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة الثانية، . دار املعرفة: بريوت

فـوزي حممـد . د. حجية املرسل عنـد املحـدثني واألصـوليني والفقهـاء .٢٤٤
م ١٩٨٢/ هــ١٤٠٢عام . املطبعة العاملية: القاهرة. عبدالقادر البتشتي

 ).رقم الطبعةبدون (
مطبـوع يف هنايـة . (احلديث الثاين والثالثني من رشح األربعني للطـويف .٢٤٥

: مـرص). املصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجـم الـدين الطـويف: كتاب



 

 

 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤الطبعة الثانية، . دار الفكر العريب
حممــد حــسن . د. احلـديث املرســل، حجيتـه وأثــره يف الفقــه اإلسـالمي .٢٤٦

ــو ــريوت. هيت ــشائر اإلســالمية: ب ــة األوىل، . دار الب ـــ١٤٠٩الطبع / ه
 .م١٩٨٩

. حممــد صــديق حــسن خــان. حــصول املــأمول مــن علــم األصــول .٢٤٧
 ).بدون رقم الطبعة. (هـ١٢٩٦مطبعة اجلوائب، عام : القسطنطينية

دار : الريـاض. خالـد اخلـشالن. د. حقيقة الباعث يف الفقـه اإلسـالمي .٢٤٨
 .م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . كنوز إشبيليا

حــسني بـن  حممــد. د. حقيقـة الـرضورة الــرشعية وتطبيقاهتـا املعـارصة .٢٤٩
 . هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، . مكتبة دار املنهاج: الرياض. اجليزاين

دراسة أصولية ترصد دعاوى (احلكم الرشعي بني الثبات والصالحية  .٢٥٠
. د). أصـله رسـالة دكتـوراه) (العرصانيني يف ثبـات األحكـام وتغريهـا

ـــد اجلل ـــل زهـــري ضـــمرةعب ـــة األوىل، . دار النفـــائس: ّعـــامن. ي الطبع
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦

. الـصادق عبـدالرمحن الغريـاين.د. احلكم الرشعي بـني النقـل والعقـل .٢٥١
 .م١٩٨٩عام . دار الغرب اإلسالمي: بريوت

عبــداهللا، أبــو نعـــيم بــن  أمحــد. حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء .٢٥٢
 .العلميةدار الكتب : بريوت). هـ٤٣٠ت(األصفهاين 

أمحـد : حتقيـق). هــ١٨٢ت(إبراهيم، أبـو يوسـف بن  يعقوب. اخلراج .٢٥٣
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار املعرفة: بريوت. شاكر

حممـد بـن  عـيلبـن  عبـدالكريم. د.أ. اخلالف اللفظي عند األصـوليني .٢٥٤



 

 

 .م١٩٩٦هـ١٤١٧الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض. النملة
). أصـله رسـالة دكتـوراه للمحقـق(لفاظ اخلرقـي الدر النّقي يف رشح أ .٢٥٥

). هــ٩٠٩ت(حسن احلنبيل الدمشقي املعروف بابن املـربد بن  يوسف
ــةبــن  رضــوان. د: حتقيــق الطبعــة األوىل، . دار املجتمــع: جــدة.  غربي
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١

عبد احللـيم، شـيخ اإلسـالم بن  أمحد. درء التعارض بني النقل والعقل .٢٥٦
جامعـة : الريـاض. حممد رشاد سـامل. د: حتقيق). هـ٧٢٨ت(ابن تيمية 

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١الطبعة الثاين، . سعود اإلسالميةبن  اإلمام حممد
. عبداملجيــد حممــد الــسوسوه. د. دراســات يف االجتهــاد وفهــم الــنص .٢٥٧

ــريوت ــشائر اإلســالمية: ب ــة دار الب ــة األوىل، . رشك ـــ١٤٢٤الطبع / ه
 .م٢٠٠٣

ســيد صــالح . د. صــولينيدراســات يف التعــارض والرتجــيح عنــد األ .٢٥٨
/ هـــ١٤٠٠الطبعــة األوىل، . دار الطباعــة املحمديــة: القــاهرة. عــوض
 .م١٩٨٠

عـيل، احلـافظ ابـن حجـر بـن  أمحــد. الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايـة .٢٥٩
: عنــي بتــصحيحه وتنــسيقه والتعليــق عليــه). هـــ٨٥٢ت(العــسقـالين 

بـدون رقـم (يـة مكتبـة ابـن تيم: القـاهرة. السيد عبد اهللا هاشـم الـيامين
 ).الطبعة وتأرخيها

املحـامي فهمـي : تعريـب. عيل حيـدر. درر احلكام رشح جملة األحكام .٢٦٠
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار الكتب العلمية: بريوت. احلسينى

فرامـوز احلنفـي الـشهري بن  حممد. درر احلكـام يف شـرح غرر األحكام .٢٦١



 

 

هــ ١٣٢٩عـام . دةمطبعة دار الـسعا: مرص). هـ٨٨٥ت(بمال خسـرو 
 ).بدون رقم الطبعة(
بــن  دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الــرشيعة أليب بكــر أمحــد .٢٦٢

: بريوت. عبد املعطي قلعجي. د: حتقيق). هـ٤٥٨ت(احلسني البيهقي 
 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الطبعة الثانية، . دار الكتب العلمية

أصــول داللــة االقتــضاء وأثرهــا يف األحكــام الفقهيــة، دراســة يف علــم  .٢٦٣
الطبعـة األوىل، . هجـر: مـرص. نادية حممد رشيـف العمـري. د.أ. الفقه

 .م١٩٨٨/ ١٤٠٩
. الدليل املاهر الناصح رشح املجاز الواضح يف قواعد املذهب الراجح .٢٦٤

. دار عـامل الكتـب: الرياض). هـ١٣٢٩ت(حممد حييى الواليت املالكي 
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

نور الدين، بن  إبراهيم.  أعيان علامء املذهبالديباج املذهب يف معرفة .٢٦٥
. حممـد األمحـدي أبـو النـور: حتقيـق). هــ٧٩٩ت(ابن فرحون املالكي 

 . مكتبة دار الرتاث: القاهرة
مركز : بريوت. حممد عابد اجلابري. د. الدين والدولة وتطبيق الرشيعة .٢٦٦

 .م٢٠٠٤الطبعة الثانية، . دراسات الوحدة العربية
حممـد حجـي : حتقيـق). هــ٦٨٤ت(إدريس القـرايف  بن أمحد. الذخرية .٢٦٧

 . م١٩٩٤الطبعة األوىل، . دار الغرب اإلسالمي: بريوت. وآخرون
: حتقيـق). هــ٥٩٧ت(عبد الرمحن، أبو الفرج ابـن اجلـوزي . ذم اهلوى .٢٦٨

. دار الكتــاب العــريب: الريــاض. خالــد عبــد اللطيــف الــسبع العلمــي
 .  م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 



 

 

وليني يف املصلحة املرسلة واالستحـسان مـن حيـث احلجيـة رأي األص .٢٦٩
دار : ديب. زين العابدين العبد حممد النـور. د.أ). أصله رسالة دكتوراه(

الطبعـــة األوىل، . البحـــوث للدراســـات اإلســـالمية وإحيـــاء الـــرتاث
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

دار : القــاهرة. مــصطفى حممــود. د. رحلتــي مــن الــشك إىل اإليــامن .٢٧٠
 ). ون رقم الطبعة وتأرخيهابد. (املعارف

). أصــله رســالة ماجــستري(الــرخص الــرشعية، أحكامهــا وضــوابطها  .٢٧١
م ٢٠٠٢عام . دار اإليامن، دار القمة: إسكندرية. أسامة حممد الصاليب

 ). بدون رقم الطبعة(
ــة .٢٧٢ ــرشعية يف األصــول والقواعــد الفقهي ــداهللا . د. الرخــصة ال عمــر عب

الطبعــة . دار ابــن حــزم:  بــريوتاملكتبــة املكيــة،: مكــة املكرمــة. كامــل
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠األوىل، 

عمـر، بـن  حممد أمني. رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار .٢٧٣
ــي  ــن عابــدين احلنف ــق). هـــ١٢٥٢ت(اب ــد املوجــود : حتقي عــادل عب

/ هـــ١٤١٥الطبعــة األوىل، . دار الكتــب العلميــة: بــريوت. وصــاحبه
 . م١٩٩٤

 مع عدة رشوح، وعند اإلحالـة أقرنـه بأحـد مطبوع(الرسالة الشمسية  .٢٧٤
 ).هـ٤٩٣ت(عيل القزويني بن  عمربن  عيل). رشحه

بـن  عبيـد اهللا).  مطبوع مع تأسيس النظر(رسالة الكرخي يف األصول  .٢٧٥
.  مصطفى القباين: حتقيق). هـ٣٤٠ت(الـحسيـن، أبو احلسن الكرخي 

بـدون . (ةمكتبـة الكليـات األزهريـ: دار ابن زيدون، القـاهرة: بريوت



 

 

 ).رقم الطبعة وتأرخيها
نــارص الــسعدي بــن  الــشيخ عبــدالرمحن. رســالة يف القواعــد الفقهيــة .٢٧٦

: الرياض. عبدالرمحن حسن حممود: أرشف عىل الطبع). هـ١٣٧٦ت(
 ).بدون تأريخ الطبعة(الطبعة األوىل . املؤسسة السعدية

د أمح: حتقيق). هـ٢٠٤ت(إدريس، اإلمام الشافعي بن  حممد.  الرسالة .٢٧٧
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (املكتبة العلمية:بريوت. حممد شاكر

. رفع األعالم عىل سلم األخرضي وتوشيح عبد السالم يف علم املنطق .٢٧٨
. حممد حممـود ولـد األمـني: النارش. الشيخ ابن فحفبن  حممد حمفوظ

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، 
عيل، التاج ابن بن  عبدالوهاب. رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب .٢٧٩

ـــق). هــــ٧٧١(الـــسبكي  عـــيل حممـــد معـــوض، وعـــادل أمحـــد : حتقي
ـــداملوجود ـــريوت. عب ـــب: ب ــــ١٤١٩الطبعـــة األوىل، . عـــامل الكت / ه

 .م١٩٩٩
أصــله (رفــع احلــرج يف التــرشيع اإلســالمي؛ دراســة أصــولية وفقهيــة  .٢٨٠

ــاطف أمحــد حمفــوظ). رســالة ماجــستري ــاهرة. ع ــة : الق ــة جامع مطبع
 ).بدون دار نرش ورقم الطبعة. (م١٩٩٦عام . املنصورة

ـــوراه(رفـــع احلـــرج يف الـــرشيعة اإلســـالمية  .٢٨١ . د). أصـــله رســـالة دكت
ــن  صــالح ــدب ــن محي ــداهللا اب ــام . دار االســتقامة. عب ــة، ع الطبعــة الثاني
 .هـ١٤١٢

يعقوب . د). أصله رسالة دكتوراه. (رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية .٢٨٢
الطبعــة الثانيــة، . رش الــدويلدار النــ: الريــاض. عبــدالوهاب الباحــسني



 

 

 .هـ١٤١٦
أمحـد، احلـافظ بـن  سـليامن. الروض الـداين إىل املعجـم الـصغري للطـرباين .٢٨٣

 :بـريوت. حممد شكور حممود احلاج أمريـر: ، حتقيق)هـ٣٦٠ت(الطرباين 
/ هــــ١٤٠٥الطبعـــة األوىل، . دار عـــامر ، عـــامن. املكتـــب اإلســـالمي

 .م١٩٨٥
ـــستقنع .٢٨٤ ـــع رشح زاد امل ـــروض املرب ـــصور. ال ـــن  من ـــونس البهـــويت ب ي

الطبعـة الرابعـة، عـام ). مطبوع مع حاشية ابن قاسـم). (هـ١٠٥١ت(
 ).بدون دار نرش. (هـ١٤١٠

). هـــ٦٧٦ت(رشف، أبــو زكريــا النــووي بــن  حييــى. روضـة الطــالبني .٢٨٥
ــداملوجود وصــاحبه: حتقيــق ــة : بــريوت.  عــادل عب دار الكتــب العلمي

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
بـن  مـصطفى. د.  رشح منظومة القواعـد البـن سـعديروضة الفوائد .٢٨٦

/ هـــ١٤٢٠الطبعــة األوىل، . دار إشــبيليا: الريــاض. كرامــة اهللا خمــدوم
 .م١٩٩٩

بـن  روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد .٢٨٧
). هــ٦٢٠ت(أمحد، موفق الدين ابن قدامة املقديس بن  عبداهللا. حنبل
الطبعـة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض. م النملةعبدالكري.د.أ: حتقيق
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

). هـــ٩٦٨ت(أمحــد، أبــو النجــا احلجــاوي بــن  موســى. زاد املــستقنع .٢٨٨
الطبعـة . دار ابـن خزيمـة: الريـاض. عبـد اهللا اهلبـدانبـن  حممد: حتقيق

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الثانية، 



 

 

لفرج ابن اجلوزي عيل، أبو ابن  عبد الرمحن. زاد املسري يف علم التفسري .٢٨٩
/ هــ١٤٠٤الطبعـة الثالثـة، . املكتب اإلسالمي: بريوت). هـ٥٩٧ت(

 .  م١٩٨٤
أيب بكر، أبـو عبـداهللا ابـن قيــم بن  حممد. زاد املعاد يف هدي خري العباد .٢٩٠

شـــعيب األرنـــؤوط وعبـــد القـــادر : حققـــه). هــــ٧٥١ت(اجلـوزيــــة 
الطبعـة . ميةمكتبة املنار اإلسال: الرسالة، الكويت: بريوت. األرنؤوط

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧اخلامسة عرشة، 
بـن  عبـدالعزيز. د.أ). أصـله رسـالة دكتـوراه(السبب عند األصوليني  .٢٩١

ســـعود بـــن  جامعـــة اإلمـــام حممـــد: الريـــاض. عبـــدالرمحن الربيعـــة
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٨٠/ هـ١٣٩٩عام. اإلسالمية

م ابـن السببية عند أهل السنة واجلامعة من خالل مؤلفات شيخ اإلسال .٢٩٢
رسالة دكتوراه يف العقيدة اإلسـالمية، مقدمـة إىل كليـة أصـول . (تيمية

ــاض، عــام  بــن  توفيــق. د: إعــداد). م٢٠٠٣/ هـــ١٤٢٤الــدين بالري
 .عبدالعزيز الراجحي. د: إرشاف. إبراهيم املحيش

ــة األحكــام .٢٩٣ ــن  حممــد. ســبل الــسالم رشح بلــوغ املــرام مــن مجــع أدل ب
فواز أمحد زمريل : حتقيق). ١١٨١ت (إسامعيل األمري اليمني الصنعاين

/ هـــ١٤٠٧الطبعــة الرابعــة، . دار الكتــاب العــريب: بــريوت. ورشيكــه
 .م١٩٨٧

). أصـله رسـالة دكتـوراه للمحقـق. (الرساج الوهـاج يف رشح املنهـاج .٢٩٤
أكـرم .د: حققـه).هــ٧٤٦ت(يوسـف، اجلـاربردي بن  حسنبن  أمحد

/ هـــ١٤١٦ألوىل، الطبعــة ا. دار املعــراج الدوليــة: الريــاض. أوزيقــان



 

 

 . م١٩٩٦
ــــصحيحة .٢٩٥ ــــث ال ــــاين . سلــــسلة األحادي ــــدين األلب ــــارص ال حممــــد ن

الطبعــــة الرابعــــة، . املكتــــب اإلســــالمي: بــــريوت). هـــــ١٤٢١ت(
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

عـيل، بن  حممد خليل. سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش اهلجري .٢٩٦
شائر دار ابن حـزم، دار البـ: بريوت). هـ١٢٠٦ت(أبو الفضل املرادي 

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة، . اإلسالمية
سيدي حممد األخـرضي بن  عبد الرمحن. السلم املنورق يف علم املنطق .٢٩٧

 ).مطبوع مع عدة رشوح وعند اإلحالة إليه يذكر الرشح). (هـ٩٨٣(
يزيـــد، احلـــافظ ابـــن ماجـــه القزوينـــي بـــن  حممـــد. ســـنن ابـــن ماجـــه .٢٩٨

بـدون رقـم (دار الفكـر، . يحممد فؤاد عبـد البـاق: حتقيق). هـ٢٧٥ت(
 ). الطبعة وتأرخيها

األشــعث، احلــافظ أبــو داود السجــستاين بــن  ســليامن. ســنن أيب داود .٢٩٩
ــق). هـــ٢٧٥ت( ــدعاس: حتقي ــد ال ــزت عبي دار احلــديث، : محــص. ع
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
أليب الطيـب ). هــ٣٨٥ت(عمر الـدارقطني بن  عيل. سنن الدارقطني .٣٠٠

دار : القـاهرة. السيد عبد اهللا هاشم يـامين املـدين: قحتقي. العظيم آبادي
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (املحاسن للطباعة

). هـ٢٥٥ت(عبد الرمحن، احلافظ الدارمي بن  عبد اهللا. سنن الدارمي .٣٠١
الطبعــة الثالثــة، . دار القلــم: دمــشق. مــصطفى ديــب البغــا: حتقيــق
 .  م١٩٩٦/ هـ١٤١٧



 

 

). هـــ٤٥٨ت(سني، احلــافظ البيهقــي احلــبــن  أمحــد. الــسنن الــصغرى .٣٠٢
دار الكتــب : بــريوت. عبــد الــسالم عبــد الــشايف وأمحــد قبــاين: حتقيــق
 ). بدون رقم الطبعة. (م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، . العلمية

ــن  أمحــد. الــسنن الكــربى .٣٠٣ ). هـــ٤٥٨ت(احلــسني، احلــافظ البيهقــي ب
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار املعرفة: بريوت

أرشف ). هـ٣٠٣ت(شعيب، احلافظ النسائي بن  أمحد. نن الكربىالس .٣٠٤
الطبعــة األوىل، . مؤسـسة الرسـالة: بــريوت. شـعيب األرنـؤوط: عليـه
 . م٢٠٠١/هـ١٤٢١

ــسائي  .٣٠٥ وحاشــية ) هـــ٩١١ت(بــرشح الــسيوطي ) الــصغرى(ســنن الن
مكتـب : حلب. ّعبد الفتاح أبو غدة: اعتنى به). هـ١١٣٨ت(السندي 

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة الرابعة، . املطبوعات اإلسالمية
عبـد اهللا  آل بـن  سـعد. د: حتقيق). هـ٢٢٧ت(منصور بن  سنن سعيد .٣٠٦

ِمحيد  . م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . دار الصميعي: الرياض. ُ
عبد احلليم، أبو بن  أمحد. السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية .٣٠٧

حممـد بـن  عـيل:  حتقيـق).هـ٧٢٨ت(العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية  
مؤسـسة ســليامن : دار عــامل الفوائـد، الريـاض: مكـة املكرمـة. العمـران

 .هـ١٤٢٩الطبعة األوىل، . الراجحي اخلريية
أرشف عـىل ). هــ٧٤٨ت(أمحـد الـذهبي بـن  حممد. سري أعالم النبالء .٣٠٨

مؤسـسة : بـريوت. شـعيب األرنـؤوط: حتقيق الكتاب وخرج أحاديثـه
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ة، الطبعة التاسع. الرسالة

أيوب، أبو حممـد املـشهور بـابن بن  هشامبن  عبدامللك. السرية النبوية .٣٠٩



 

 

مـــصطفى الـــسقا وإبـــراهيم األبيـــاري : حتقيـــق). هــــ٢١٨ت(هــشام 
بـدون رقـم . (دار إحيـاء الـرتاث العـريب: بـريوت. وعبداحلفيظ شـلبي

حممـد حمـي : وهناك طبعة أخرى بمراجعـة وتعليـق). (الطبعة وتأرخيها
رئاسة إدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء : الرياض. ين عبداحلميدالد

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
منـشورات : طـرابلس. محـادي العبيـدي. الـشاطبي ومقاصـد الـرشيعة .٣١٠

الطبعـة . كلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ عـىل الـرتاث اإلسـالمي
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١١األوىل، 

عبـداهللا، أبـو املعــايل اجلـويني بـن  لكعبـدامل. الشامل يف أصول الـدين .٣١١
: االسـكندرية. عـيل سـامي النـشار، ورشيكـه. د: حتقيـق). هـ٤٧٨ت(

 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٦٩عام . منشأة املعارف
العـامد بـن  أبو الفـالح عبـد احلـي. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .٣١٢

ــبيل  ـــ١٠٨٩ت(احلن ــريوت). ه ــة: ب ــم . (دار الكتــب العلمي ــدون رق ب
 ) ة وتأرخيهاالطبع

رشح أصول اعتقاد أهل الـسنة واجلامعـة مـن الكتـاب والـسنة وإمجـاع  .٣١٣
احلـسن، احلـافظ أبـو القاسـم بـن  هبـة اهللا. الصحابة والتابعني بعـدهم

: الريـاض. سعد الغامـديبن  أمحد. د: حتقيق). هـ٤١٨ت(الاللكائي 
 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة الرابعة، . دار طيبة

ــــىل ســــلمه  .٣١٤ ــــبهم(رشح األخــــرضي ع ــــضاح امل ــــع إي ــــوع م ). مطب
مطبعـة مـصطفى : مرص). هـ٩٨٣ت(حممد األخرضي بن  عبدالرمحن

 .م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧الطبعة األخرية، . البايب احللبي وأوالده



 

 

صـالح  العثيمـني بـن  الـشيخ حممـد. رشح األصول من علم األصـول .٣١٥
ـــصرية: اإلســـكندرية). هــــ١٤٢١ت( ـــدون رقـــم الطبعـــة . (دار الب ب

 ).وتأرخيها
حتقيق ودراسة اجلزء الثاين من كتاب الفوائـد = أللفية للربماويرشح ا

 .السنية رشح األلفية يف أصول الفقه
احلــسن البدخــيش بــن  حممــد. رشح البدخــيش عــىل منهــاج الوصــول .٣١٦

بـــدون رقـــم الطبعـــة . (دار الكتـــب العلميـــة: بـــريوت). هـــ٩٢٢ت(
 ).وتأرخيها

ت نحـو (خلبيـيص فضل اهللا ابن  عبيداهللا. رشح اخلبييص عىل التهذيب .٣١٧
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، عيــسى البــايب احللبــي : مــرص). هـــ١٠٥٠
 . م١٩٦٠/هـ١٣٨٠عام . ورشكاه

: القــاهرة). هـــ١١٨١ت(عبــد الفتـاح امللــوي بــن  أمحــد. رشح الـسلم .٣١٨
 .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧الطبعة الثانيــة، عام . مطبعة مصطفى البايب

زهـري : حتقيـق. )هــ٥١٦ت(مـسعود البغـوي بن  احلسني. رشح السنة .٣١٩
الطبعــة . املكتــب اإلســالمي: بــريوت. الــشاويش وشــعيب األرنــاؤط

 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الثانية 
). هــ٤٨٣ت(أمحد، أبـو بكـر الرسخـيس بن  حممد. رشح السري الكبري .٣٢٠

معهـد املخطوطـات، مطبعـة : القـاهرة. صالح الدين املنجـد.د: حتقيق
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٧١عام. مرص

حممـد، أبـو بـن  أمحـد). طبوع هبـامش بلغـة الـسالكم(الرشح الصغري  .٣٢١
/ هــ١٤٠٩عـام . دار املعرفـة: بـريوت). هــ١٢٠١(الربكات الدردير 



 

 

 ).بدون رقم الطبعة. (م١٩٨٨
صـــالح العثيمـــني بـــن  الـــشيخ حممـــد. رشح العقيـــدة  الـــسفارينية .٣٢٢

دار : اإلسـكندرية. إسالم منصور عبـد احلميـد: تعليق). هـ١٤٢١ت(
 ). الطبعة وتأرخيهابدون رقم. (البصرية

عـــيل، ابـــن أيب العـــز الدمـــشقي بـــن  عـــيل. رشح العقيـــدة الطحاويـــة .٣٢٣
. عبداملحــسن الرتكــي ورشيكــهبــن  عبــداهللا.د: حتـــقيق). هـــ٧٩٢ت(

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة الثانية، . مؤسسـة الرسالة: بـريوت
أمحــد بــن  عبــدالرمحن. رشح القــايض العــضد ملختــرص ابــن احلاجــب .٣٢٤

: بريوت). هـ٧٥٦ت(لشافعي امللقب بعضد الدين اإلجيي الشريازي ا
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، . دار الكتب العلمية

الطبعـة ). هــ١٣٥٧ت(حممـد الزرقـا بـن  أمحد. رشح القواعد الفقهية .٣٢٥
 ).بدون دار نرش. (م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩الثانية، 

). هـــ٦٧٢ت(عبــد اهللا، ابــن مالــك بــن  حممــد. رشح الكافيــة الــشافية .٣٢٦
الطبعــة . دار املــأمون للــرتاث: دمــشق. عبــد املــنعم هريــدي. حتقيــق د
 .  م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢األوىل، 

أمحد، شمس الدين ابـن قدامـة بن  حممدبن  عبدالرمحن. الرشح الكبري .٣٢٧
: القـاهرة. عبداهللا الرتكـي ورشيكـه. د.أ: حتقيق). هـ٦٨٢ت(املقديس 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . هجر
أمحد الفتـوحي احلنـبيل، املعـروف بـابن بن  مدحم. رشح الكوكب املنري .٣٢٨

ــزحييل ورشيكــه.د: حتقيــق). هـــ٩٧٢ت(النجــار  ــاض. حممــد ال : الري
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣عام . مكتبة العبيكان



 

 

عـيل، أبـو إسـحاق الفريوزأبـادي الـشريازي بـن  إبراهيم. ّرشح اللمع .٣٢٩
رب دار الغــــ: بــــريوت. عبداملجيــــد تركــــي: حققــــه). هـــــ٤٧٦ت(

 . م١٩٩٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . اإلسالمي
دار : بــريوت). هـــ١٣٢٨ت(ســليم رســتم بــاز اللبنــاين . رشح املجلــة .٣٣٠

وهــي مــصورة عــن طبعــة األســتانة (الطبعــة الثالثــة . الكتــب العلميــة
 ).هـ١٣٠٥املجازة عام 

حممــد : وأمتــها ابنــه) هـ١٣٢٦ت(حممد خالد األتاسـي . رشح املجلة .٣٣١
بـدون رقـم الطبعـة . (املكتبـة احلبيبيـة: باكستان). هـ١٣٤١ت(طاهـر 

 ).وتأرخيها
) هـ٨٦٤(أمحد، اجلالل املحيل بن  حممد. رشح املحيل عىل مجع اجلوامع .٣٣٢

ــه ( ــه أقرن ــة إلي ــد اإلحال ــار، وعن ــاين والعط ــع حاشــيتي البن ــوع م مطب
 ). بإحدامها

). هــ٦٩١ت(حممـد اخلبـازي بـن  عمـر. رشح املغني يف أصـول الفقـه .٣٣٣
الطبعـة األوىل، . املكتبـة املكيـة: مكة املكرمـة.  حممد مظهر بقا.حتقيق د
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

أمحــد اخلــوارزمي القــاءاين بــن  منــصور. رشح املغنــي يف أصــول الفقــه .٣٣٤
رسالتان مقدمتان إىل قـسم أصـول الفقـه بكليـة ). (هـ٧٧٥ت(احلنفي 

 مـساعد -لنيـل درجـة الـدكتوراه-أعـدها : الرشيعة بالريـاض، األوىل
عيـسى . د: هـ، وكـان املـرشف عليهـا١٤٠٨تق املحمد املعتق، عام املع

 حممــد -لنيــل درجــة املاجــستيـر-أعــدها : عليــوه زهــران، والثانيــة
. د. أ: هــــ، وكـــان املـــرشف عليهـــا١٤١٦عبدالــــعزيز املبــــارك، عـــام 



 

 

 ).عبدالرمحن الربيعةبن  عبدالعزيز
لعثيمــني صــالح ابــن  الــشيخ حممــد. الــرشح املمتــع عــىل زاد املــستقنع .٣٣٥

 .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، . دار ابن اجلوزي: الدمام). هـ١٤٢١ت(
ــضاوي يف علــم األصــول .٣٣٦ ــدالرمحن، بــن  حممــود. رشح املنهــاج للبي عب

عيل بن  عبدالكريم. د.أ: حتقيق). هـ٧٤٩ت(شمس الدين األصفهاين 
 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض. النملة

أصـــله رســـالة دكتـــوراه (قواعـــد املـــذهب رشح املـــنهج املنتخـــب إىل  .٣٣٧
حممـد الـشيخ .د: حتقيق). هـ٩٩٥ت(عيل املنجور بن  أمحد). للمحقق

بـدون بلـد النـرش ورقـم . (دار عبـداهللا الـشنقيطي للنـرش. حممد األمني
 ).الطبعة وتأرخيها

بــن  أمحــد. رشح تنقــيح الفــصول يف اختــصار املحــصول يف األصــول .٣٣٨
ــاس الــشهاب القــرا ــس، أبــو العب ـــ٦٨٤ت(يف إدري طــه : حققــه). ه

بـدون رقـم (مكتبـة الكلــيات األزهريـة : القـاهرة. عبـدالرؤوف سـعد
 ).الطبعة وتأرخيها

).  هـ٦٨٦ت(احلسن االسرتاباذي بن  حممد. رشح شافية ابن احلاجب .٣٣٩
: حتقيــق). هــ١٠٩٣(مـع رشح شـواهده للعـامل عبـد القـادر البغـدادي 

/ هــ١٤٠٢العلميـة، دار الكتـب : بريوت. حممد نور احلسن ورشيكيه
 .م١٩٨٢

ــيل. رشح صــحيح البخــاري .٣٤٠ ــف، أبــو احلــسن ابــن بطــال بــن  ع خل
ــارس: تعليــق). هـــ٤٤٩ت( ــراهيمبــن  ي ــاض. إب ــة الرشــد: الري . مكتب

 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الطبعة الثانية، 



 

 

). هـ٦٧٦ت(رشف، أبو زكريا النووي بن  حييى. رشح صحيح مسلم .٣٤١
ــأمون شــيخا: حتقيــق ــ: بــريوت. خليــل م ــة، . ةدار املعرف الطبعــة الثامن
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

ــه .٣٤٢ ــداهللا. د.أ. رشح عمــدة الفق ــن  عب ــدالعزيز اجلــربينب ــاض. عب : الري
الطبعـة الثانيـة، . كريس األمري سلطان للدراسات اإلسالمية املعـارصة

 . هـ١٤٢٩
أرشف : حتقيـق. صـالح العثيمـنيبـن  الشيخ حممد. رشح ملعة االعتقاد .٣٤٣

الطبعــة . مكتبــة اإلمــام البخــاري: اإلســامعيلية بمــرص. عبــد املقــصود
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الثانية، 

عبـــد القـوي، أبـو الربيــــع بـن  سـليامن. شــــــرح خمتصـــر الروضــــة .٣٤٤
الطبعة . عبد اهللا الرباهيمبن  إبراهيم. د: حتقيق). هـ٧١٦ت(الطـــويف 

 ).بدون دار نرش. (م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩األوىل، 
ــصـر الروضـــة .٣٤٥ ــن  ســليامن. رشح خمت ـــويف ب ـــع الط ــو الربي ــدالقوي، أب عب

: بــريوت.  عبداملحــسن الرتكــيعبــداهللا ابــن. د.أ: حتقيــق). هـــ٧١٦ت(
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة األوىل، . مؤسسة الرسالة

حممــد، اإلمــام أبــو جعفــر الطحــاوي بــن  أمحــد. رشح مــشكل اآلثــار .٣٤٦
. مؤسـسة الرسـالة: بـريوت. شـعيب األرنـؤوط: حققـه). هـ٣٢١ت(

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 
ــار .٣٤٧ ــاين اآلث ــن  أمحــد. رشح مع ــو جعفــر الطحــاوي ب ــام أب حممــد، اإلم

الطبعـة . دار الكتب العلمية. حممد زهري النجار: حققه). هـ٣٢١ت(
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الثانية، 



 

 

بـن  عبـد العزيـزبـن  عبـد اللطيـف. رشح منار األنوار يف أصول الفقـه .٣٤٨
الطبعـة . ب العلميـةدار الكتـ: بـريوت). هــ٨٠١ت(فرشته، ابن ملك 

مـــصور عـــن نـــسخة املطبعـــة النفيـــسة (م ٢٠٠٤/ هــــ١٤٢٤األوىل، 
 ). هـ١٣٠٨العثامنية سنة 

ـــسعدي .٣٤٩ ـــدالرمحن ال ـــة للـــشيخ عب . د. رشح منظومـــة القواعـــد الفقهي
الطبعــة األوىل، . دار القاســم: الريــاض. حممــد العويــدبــن  عبــدالعزيز
 .هـ١٤٢٥

عـيل، احلـافظ ابـن بـن  ـدأمح. شـرح نخبة الفكر يف مصطلـح أهل األثر .٣٥٠
حممـــد عـــوض : مراجعــة وتعليـــق). هــــ٨٥٢ت(حجــر العـــسقـالين 

. مكتبـة الغـزايل: مؤسـسة مناهـل العرفـان، دمـشق: بـريوت. ورشيكه
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة الثانية، 

حـافظ شـيخ ). مطبوع مع كشف األرسار(رشح نور األنوار عىل املنار  .٣٥١
ــن  أمحــد ــون احلب ــروف بمالجي ــعيد، املع ــي أيب س ـــ١١٣٠ت(نف ). ه

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية: بريوت
قتيبـة الـدينوري بـن  مـسلم، أبـو حممـدبـن  عبـد اهللا. الشعر والـشعراء .٣٥٢

الطبعـة . دار املعـارف: القاهرة. أمحد حممد شاكر: حتقيق). هـ٢٧٦ت(
 .١٩٥٨/ هـ١٣٧٧الثانية، عام 

أصـله جـزء مـن (ومسالك التعليل شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل  .٣٥٣
حممد، أبو حامـد الغـزايل بن  حممدبن  حممد). رسالة دكتوراه للمحقق

عـام . مطبعـة اإلرشـاد: بغـداد. محـد الكبيـيس. د: حتقيق). هـ٥٠٥ت(
 .م١٩٧١/هـ١٣٩٠



 

 

حممــد وحيــد الــدين . د. الــشكل يف الفقــه اإلســالمي، دراســة موازنــة .٣٥٤
ــاض. ســوار ــة: الري ــد اإلدارة العام ــة األوىل، . معه ـــ١٤٠٥الطبع / ه
 .م١٩٨٥

 . م١٩٨٨الطبعة األوىل، . دار العودة: بريوت. أمحد شوقي. الشوقيات .٣٥٥
أمحــد : حتقيــق). هـــ٣٩٣ت(محــاد اجلــوهري بــن  إســامعيل.  الـصحاح .٣٥٦

/ هــ١٣٩٩الطبعـة الثانيـة، . دار العلـم للماليـني: بـريوت. عبدالغفار
 .م١٩٧٩

صــالح بــن   حممــدالـشيخ. الـصحوة اإلســالمية؛ ضــوابط وتوجيهــات .٣٥٧
هــ ١٤٢٦عـام . دار الـوطن للنـرش: الرياض). هـ١٤٢١ت(العثيمني 

 ).بدون رقم الطبعة(
بلبــان الفــاريس بــن  عــيل. صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان .٣٥٨

. مؤسـسة الرسـالة: بـريوت. شـعيب األرنـؤوط: حققـه). هـ٧٣٩ت(
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة الثانية، 

). هــ٢٥٦ت( اإلمـام البخـاري إسامعيل،بن  حممد. صحيح البخاري .٣٥٩
. الياممـة: دار ابـن كثـري، دمـشق: بـريوت. ُمصطفى ديـب البغـا: حتقيق

 . م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة اخلامسة، 
ــب .٣٦٠ ــب والرتهي ــاين . صــحيح الرتغي ــدين األلب ــارص ال ــد ن ــشيخ حمم ال

/ هــ١٤٢١الطبعـة األوىل، . مكتبة املعـارف: الرياض). هـ١٤٢١ت(
 .م٢٠٠٠

الـشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين . وزيادتـهصحيح اجلـامع الـصغري  .٣٦١
/ هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة، . املكتب اإلسالمي: بريوت). هـ١٤٢١ت(



 

 

 . م١٩٨٨
ـــن ماجـــه .٣٦٢ ـــاين . صـــحيح ســـنن اب ـــدين األلب ـــارص ال ـــشيخ حممـــد ن ال

الطبعـــة األوىل للطبعـــة . مكتبـــة املعـــارف: الريـــاض). هــــ١٤٢١ت(
 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧اجلديدة، 

ــــاين .صــــحيح ســــنن أيب داود .٣٦٣ ــــدين األلب ــــارص ال ــــشيخ حممــــد ن  ال
/ هــ ١٤١٩الطبعـة األوىل، . مكتبة املعارف: الرياض). هـ١٤٢١ت(

 .م١٩٩٨
الـــشيخ حممـــد نـــارص الـــدين األلبـــاين . صـــحيح ســـنن الرتمـــذي .٣٦٤

/ هــ١٤٢٠الطبعـة األوىل، . مكتبة املعـارف: الرياض). هـ١٤٢١ت(
 . م٢٠٠٠

ــسلم .٣٦٥ ــسلم. صــحيح م ــام م ــن  اإلم ــب سابوري احلجــاج القــشريي الني
عـام . دار الفكـر: حممد فؤاد عبد الباقي، بـريوت: حتقيق). هـ٢٦١ت(

 ). بدون رقم الطبعة(م، ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
ــــاين . ضــــعيف ســــنن أيب داود .٣٦٦ ــــدين األلب ــــارص ال ــــشيخ حممــــد ن ال

الطبعــة الثانيــة للطبعــة . مكتبــة املعــارف: الريــاض). هـــ١٤٢١ت(
 . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١اجلديدة، 

. بنيونس الويل.  التعارض لدى األصولينيضوابط الرتجيح عند وقوع .٣٦٧
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل،. أضواء السلف: الرياض

. د). أصـله رسـالة دكتـوراه(ضوابط املـصلحة يف الـرشيعة اإلسـالمية  .٣٦٨
ــوطي ــعيد رمــضان الب ــد س ــشق. حمم ــالة: دم الطبعــة . مؤســسة الرس

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦اخلامسة، 



 

 

ــة وأصــول االســتدالل و .٣٦٩ ــاظرةضــوابط املعرف ــدالرمحن حــسن . املن عب
/ هــــ١٤١٤الطبعـــة الرابعـــة، . دار القلـــم: دمـــشق. حبنكـــة امليـــداين

 .م١٩٩٣
صـفوة الكـالم عـىل توضـيح ابـن (ضياء السالك إىل أوضـح املـسالك  .٣٧٠

بـدون تـأريخ الطبعـة (الطبعـة الثانيـة . حممد عبدالعزيز النجار). هشام
 ).ودار نرش

عبـدالقادر التميمـي بن   الدينتقي. الطبقات السنية يف تراجـم احلنفية .٣٧١
. عبــدالفتاح حممــد احللــو. د: حتقيــق). هـــ١٠١٠ت(الغـــزي املــرصي 

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، . دار الرفاعي: الرياض
ــربى .٣٧٢ ــشافعية الك ــات ال ـــوهاب. طبق ــن  عبدال ــسبكي ب ــاج ال عــيل، الت

مطبعـة : القـاهرة. حتقيق حممود حممد الطناحي ورشيكـه). هـ٧٧١ت(
 م١٩٦٤/ هـ١٣٨٣الطبعة األوىل، . لبايب احللبيمصطفى ا

حممــد، أبــو بكــر ابــن قــايض شــهبة، بــن  أمحــد. طبقــات الــشافعية .٣٧٣
. عـامل الكتـب: بـريوت. عبـدالعليم خـان.د: علـق عليـه). هـ٨٥١ت(

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، 
احلــسن، أبــو حممــد اإلسنـــوي بــن  عبــدالرحيم. طبقــات الــشافعية .٣٧٤

/ هــ١٤٠٧الطبعة األوىل، .  الكتب العلميةدار: بريوت). هـ٧٧٢ت(
 .م١٩٨٧

دار صـادر، : بـريوت). هــ٢٣٠ت(سـعد بـن  حممد. الطبقات الكربى .٣٧٥
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
حممـد ابـن بـن  عبـد اهللا. طبقات املحدثني بأصـبهان والـواردين عليهـا .٣٧٦



 

 

عبـد الغفـور عبـد احلـق حـسني : حتقيـق). هـ٣٦٩ت(حيان بن  جعفر
/ هــــ١٤١٢الطبعـــة األوىل، . مؤســـسة الرســـالة: ريوتبـــ. البلـــويش
 . م١٩٩٢

بـن  يعقـوب. د. طرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني .٣٧٧
ــاب الباحــسني ــد الوه ــاض. عب ــة الرشــد: الري ــة، . مكتب ــة الثالث الطبع

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
أيب بكــر، ابــن قــيم بــن  حممــد. الطــرق احلكميــة يف الــسياسة الــرشعية .٣٧٨

جممع الفقـه : جدة. أمحد احلمدبن  نايف: حتقيق). هـ٧٥١ت(اجلوزية 
بــدون رقــم الطبعـــة . (دار عــامل الفوائــد: اإلســالمي، مكــة املكرمــة

 ).وتأرخيها
أصـله بحـث تكمـييل لنيـل درجـة (طرق الكشف عن مقاصد الـشارع  .٣٧٩

الطبعــة األوىل، . دار النفــائس: ّعــامن. نعــامن جغــيم. د). الــدكتوراه
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢

ــاء يف الظــاهر  .٣٨٠ ــد األصــوليني، وأثرمهــا يف اخــتالف الفقه ــؤول عن وامل
رســالة ماجــستري يف أصــول الفقــه مقدمــة إىل كليــة الــرشيعة . (النكــاح

. عــيل عبــد اهللا حممــد: إعــــــداد). هـــ١٤١٢بجامعــة أم القــرى، عـــام 
 . عبد القادر حممد أبو العال. د: إرشاف

، أبـو بكـر عبـد اهللابـن  حممـد. عارضة األحوذي رشح سـنن الرتمـذي .٣٨١
بدون (دار الكتب العلمية : بريوت). هـ٥٤٣ت(املعروف بابن العريب 
 ).رقم الطبعة وتأرخيها

حممد حميـي الـدين عبداحلميـد . عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك .٣٨٢



 

 

بـدون رقـم الطبعـة . (املكتبة العـرصية: صيدا، بريوت). هـ١٣٩٣ت(
 ).وتأرخيها

بــن  حممــد).  دكتــوراه للمحقــقأصــله رســالة(العــدة يف أصــول الفقــه  .٣٨٣
احلـــسني الفـــراء البغـــدادي احلنـــبيل املعـــروف بالقـــايض أيب يعــــىل 

الطبعـة الثانيـة، . عيل سـري املبـاركيبن  أمحد. د.أ: حتقيق). هـ٤٥٨ت(
 ).بدون دار نرش. (م١٩٩٠/هـ١٤١٠

مكـة . ّعبـدالعزيز ويل قوتـهبن  عادل). أصله رسالة ماجستري(العرف  .٣٨٤
 .م١٩٩٧/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . كيةاملكتبة امل: املكرمة

مــصطفى حممــد . العــرف عنــد األصــوليني وأثــره يف األحكــام الفقهيــة .٣٨٥
بـدون رقـم . (دار اإليـامن للطبـع والتوزيـع: االسـكندرية. رشيد مفتي

 ).الطبعة، وال تارخيها
ــانون  .٣٨٦ ــره يف الــرشيعة والق . د.أ). أصــله رســالة ماجــستري(العــرف وأث

ــن  أمحــد ــاب ــة األوىل، . ركيعــيل ســري املب ـــ١٤١٢الطبع . م١٩٩٢/ ه
 ).بدون دار نرش(
. العــرف والعمــل يف املــذهب املــالكي ومفهومهــا لــدى علــامء املغــرب .٣٨٧

ــدالكريم اجليــديبــن  عمــر ــة . عب ــة واإلمــارات العربي اململكــة املغربي
ــضالة : املتحــدة ــرتاث اإلســالمي، مطبعــة ف ــة املــشرتكة لنــرش ال اللجن

 .م١٩٨٤/ ـه١٤٠٤عام . باملحمدية باملغرب
ــد .٣٨٨ ــن  أمحــد. العقــد الفري ــيس ب ــه األندل ــد رب ــابن عب حممــد، املعــروف ب

ـــ٣٢٨ت( ــق). ه ــه: حتقي ــني ورشيكي ــريوت. أمحــد أم ــاب : ب دار الكت
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، . العريب



 

 

إدريـس، أبـو العبـاس بـن  أمحـد. العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم .٣٨٩
: املغـرب. علـوي بنـرصحممـد : حتقيـق). هــ٦٨٤ت(الشهاب القـرايف 

بـدون (م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨عام .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 ).رقم الطبعة

حممد، بن  أمحد). مطبوعة مع رشحها البن أيب العز(العقيدة الطحاوية  .٣٩٠
ــر الطحــاوي  ــو جعف ــام أب ـــ٣٢١ت(اإلم ــداهللا.د: حتـــقيق). ه ــن  عب ب
ـــريوت. عبداملحــسن الرتكــي ورشيكــه الطبعــة . مؤســسـة الرســالة: ب

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الثانية، 
). هــ٣٨٥ت(عمـر الـدارقطني  بـن  عيل. العلل الواردة يف األحاديث .٣٩١

الطبعـة . دار طيبة: الرياض. حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. د: حتقيق
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦األوىل، 
 .كتاب العلل= العلل

بن  يزعبدالعز. د.أ. علم أصول الفقه، حقيقته ومكانته وتارخيه ومادته .٣٩٢
بـدون دار . (م١٩٩٦/ هــ١٤١٦الطبعـة األوىل، . عبدالرمحن الربيعـة

 ).نرش
: الريــاض. خمتــار اخلــادميبــن  نــور الـدين. د. علـم املقاصــد الــرشعية .٣٩٣

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الطبعة األوىل، . مكتبة العبيكان
الطبعـة . عبـدالرمحن الربيعـةبن  عبدالعزيز. د.أ. علم مقاصد الرشيعة .٣٩٤

 ).بدون دار نرش(م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣األوىل، 
: بنغـازي. عبدالـسالم حممـد الـرشيف العـامل. د. علم مقاصد الرشيعة .٣٩٥

 .م١٩٩٨الطبعة األوىل، . جامعة قاريونس



 

 

. د). أصـله رسـالة علميـة) (تأرخيية النص(العلامنيون والقرآن الكريم  .٣٩٦
ـــس الطعـــان ـــن حـــزم. أمحـــد إدري ـــاض، دار اب الطبعـــة األوىل، . الري

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨
أمحــد بــن  بــدر الــدين حممــود. ة القــاري رشح صــحيح البخــاريعمــد .٣٩٧

: بـريوت. عبد اهللا حممود حممـد: ضبط وتصحيح). هـ٨٥٥ت(العيني 
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية

أمحـد، بن  حممودبن  حممد). مطبوع مع فتح القدير(العناية عىل اهلداية  .٣٩٨
بـدون رقـم . (دار الفكـر: وتبـري). هــ٧٨٦ت(أكمل الـدين البـابريت 

 ).الطبعة وتأرخيها
حممـد، ابـن بـن  حممـد. عيون األثر يف فنون املغـازي والـشامئل والـسري .٣٩٩

ِّسيد الناس اليعمري  جلنـة إحيـاء الـرتاث العـريب : حتقيق). هـ٧٣٤ت(َ
الطبعـة الثالثـة، . دار اآلفـاق اجلديـدة: بـريوت. يف دار اآلفاق اجلديـدة

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
أمحــد الــسفاريني بــن  حممــد. لبــاب رشح منظومــة اآلدابغــذاء األ .٤٠٠

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة الثانية، . مؤسسة قرطبة). هـ١١٨٨ت(
الـصديق حممـد األمـني . د.أ. الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي .٤٠١

ـــرضير ـــصاد . ال ـــة يف االقت ـــل للرســـائل اجلامعي ـــسلة صـــالح كام سل
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة الثانية، . اإلسالمي

حممد بن  السيد أمحد. غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر .٤٠٢
الطبعـة . دار الكتـب العلميـة: بـريوت). هـ١٠٩٨ت(احلنفي احلموي 

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥األوىل، 



 

 

مطبـــوع يف هـــامش درر (غنيـــة ذوي األحكـــام يف بغيـــة درر احلكـــام  .٤٠٣
عـة دار مطب: مـرص). هـ١٠٦٩ت(عامر الرشنباليل بن  حسن). احلكام
 ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٢٩عام . السعادة

). هـــ٢٩٠ت(إســحاق السجــستاين بــن  منــصور. الغنيــة يف األصــول .٤٠٤
/ هــ١٤١٠الطبعـة األوىل، . أمحـد البورنـوبن  حممد صدقي. د: حتقيق
 ).بدون دار نرش. (م١٩٨٩

عبد اهللا، إمام احلرمني أبو بن  عبد امللك. غياث األمم يف التياث الظلم .٤٠٥
عبد العظـيم . د: حتقيق ودراسة وفهارس). هـ٤٧٨ت( اجلويني املعايل
 .هـ١٤٠١الطبعة الثانية، . الديب

بــن  حممـد). أصـله رســالة دكتـوراه للمحقــق(الفـائق يف أصـول الفقــه  .٤٠٦
). هـــ٧١٥ت(عبــدالرحيم، صــفي الــدين األرمــوي اهلنــدي الــشافعي 

ر االحتاد دا: القاهرة. عيل العمريينيبن  عبدالعزيزبن  عيل. د.أ: حتقيق
 .هـ١٤١١عام . األخوي للطباعة

مطبـوع هبــامش األجـزاء الثالثــة ) (اجلــامع الـوجيز(الفتـاوى البزازيـة  .٤٠٧
شـهاب، الكـردري بـن  حممـدبـن  حممد). األواخر من الفتاوى اهلندية

. دار إحيـاء الـرتاث العـريب: بريوت). هـ٨٢٧ت(البزازي اخلوارزمي 
صورة عن الطبعة الثانية وهي م. (م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

 ).هـ١٣١٠للمطبعة األمريية ببوالق، 
عبــد احللــيم، شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة بــن  أمحــد. الفتــاوى الكــربى .٤٠٨

. حممد عبد القادر عطا ومـصطفى عبـد القـادر عطـا: حتقيق). هـ٧٢٨(
ــريوت ــة: ب ــب العلمي ــاهرة. دار الكت ــان: الق ــة األوىل، . دار الري الطبع



 

 

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
ــاوى .٤٠٩ ــاءفت ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي : مجــع وترتيــب.  اللجن

الطبعـة األوىل، . دار املؤيـد: الريـاض. عبـد الـرزاق الـدويشبـن  أمحد
ــة . هـــ١٤٢٤ ويف طبعــة أخــرى نــرشهتا رئاســة إدارة البحــوث العلمي

 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . واإلفتاء بالرياض
ارصة، من الندوة األوىل إىل فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املع .٤١٠

 .اهليئة الرشعية العاملية للزكاة، بيت الزكاة: الكويت. الندوة السابعة
عـيل، احلـافظ ابـن حجـر بن  أمحد. فتح الباري رشح صحيح البخاري .٤١١

الـشيخ عبـد : تـصحيح. حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: حتقيق). هـ٨٥٢ت(
 ). خيهابدون رقم الطبعة وتأر(دار الفكر، . العزيز ابن باز

حممـد بـن  عبدالكريم). مطبوع مع املجموع(فتح العزيز رشح الوجري  .٤١٢
ــي  ــم الرافع ــو القاس ــة املنرييــة، : مــرص). هـــ٦٢٣ت(أب إدار ة الطباع

دون (ومطبعة التضامن، ودار الفكر، واملكتبة الـسلفية باملدينـة النبويـة 
 ).رقم الطبعة وتأرخيها

أمحـد الربـاعي بن  احلسن. ارفتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املخت .٤١٣
 هـ ١٤٢٧ مكة املكرمة، ط األوىل –دار عامل الفوائد ) هـ١٢٧٦ت(
إبـراهيم، ابـن نجـيم احلنفـي بـن  زيـن الـدين. فتح الغفار برشح املنـار .٤١٤

الطبعـة . رشكة ومطبعة مصطفى البـايب احللبـي: القاهرة). هـ٩٧٠ت(
 . م١٩٣٦/ هـ١٣٥٥األوىل، 

احــد الــسيوايس املعــروف بــابن اهلــامم عبدالوبــن  حممــد. فــتح القــدير .٤١٥
ـــريوت). هــــ٨٦١ت(احلنفـــي  ـــدون رقـــم الطبعـــة . (دار الفكـــر: ب ب



 

 

 ).وتأرخيها
دار : بـريوت). هــ١٢٥٠ت(علــي الـشـوكـانـي بن  حممد. فتح القدير .٤١٦

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (إحياء الرتاث العريب
اوي عبــد الــرمحن الــسخبــن  حممــد. فــتح املغيــث رشح ألفيــة احلــديث .٤١٧

. م١٩٩٦/ هــ١٤١٧عـام . دار الكتب العلمية: بريوت). هـ٩٠٢ت(
 ). بدون رقم الطبعة(
: الريــاض. حممــد اخلنـنيبـن  عبــد اهللا. الفتـوى يف الــرشيعة اإلسـالمية .٤١٨

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الطبعة األوىل، . العبيكان
نظم ألشـباه الـسيوطي، مطبـوع مـع (الفرائد البهية يف القواعد الفقهية  .٤١٩

أبـو بكـر ابـن أيب القاسـم األهـدل الـشافعي ). ر املـضيئةاألقـام: رشحه
ــــ١٠٣٥ت( ـــة جـــدة: جـــدة). ه ـــة األوىل، . مكتب ــــ١٤٠٧الطبع / ه

 .م١٩٨٦
ــــد الفقهيــــة .٤٢٠ ــــة يف القواعــــد والفوائ ــــد البهي ــــود محــــزة . ّالفرائ حمم

/ هـــــ١٤٠٦الطبعــــة األوىل، . دار الفكـــر: دمــــشق). هــــ١٣٠٥ت(
 .م١٩٨٦

َأبــو شــجاع شــري. الفــردوس بمــأثور اخلطــاب .٤٢١ ْشــهر دار ابــن بــن  َويهْ
. بـسيوين زغلـولبـن  الـسعيد: حتقيـق). هــ٥٠٩ت(شريويه الـديلمي 

 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية: بريوت
الـشيخ . الفرق بني احلاجة والرضورة مـع بعـض التطبيقـات املعـارصة .٤٢٢

ية وهو بحث منشور يف جملة دراسات اقتصادية إسـالم. بيهبن  عبد اهللا
الصادرة عن املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب، العـدد األول مـن 



 

 

 .هـ١٤٢١املجلد الثامن، شهر رجب، 
رسـالة . (الفروق األصولية يف اإلمجاع والقياس؛ مجعا وتوثيقا ودراسة .٤٢٣

ــة الــرشيعة  ــه مــن كلي ــل درجــة املاجــستري يف أصــول الفق ــة لني مقدم
. أ: إرشاف. الفـرمنوف بنت ماجـد : إعداد). هـ١٤٢٧بالرياض، عام 

 .نامي السلميبن  عياض. د
. حممـد إبـراهيم سـليم: حتقيـق. أبو هـالل العـسكري. الفروق اللغوية .٤٢٤

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(دار العلم والثقافة، : القاهرة
رسالة ماجـستري . (الفروق يف االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح .٤٢٥

/ هــ١٤٢٣ة بالريـاض، عـام يف أصول الفقه، مقدمـة إىل كليـة الـرشيع
عبـد . د. أ: إرشاف. نورة بنت عبد العزيـز املوسـى: إعداد). هـ١٤٢٤
 .عيل النملةبن  الكريم

محـزة الفنـاري الرومــي بـن  حممــد. فـصول البـدائع يف أصـول الـرشائع .٤٢٦
/ هــ١٤٢٧الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية: بريوت). هـ٨٣٤ت(

 .م٢٠٠٦
عـيل، أبـو بن  أمحد). بأصول اجلصاصاملشهور (الفصول يف األصول  .٤٢٧

دار : بــريوت. حممـد حممـد تـامر: حققــه). هــ٣٧٠ت(ّبكـر اجلـصاص 
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل . الكتب العلمية

ــد عمــر النجــار. فــصول يف الفكــر اإلســالمي يف املغــرب .٤٢٨ ــد املجي . عب
 .م١٩٩٢الطبعة األوىل، . دار الغرب اإلسالمي: بريوت

دار : دمـشق. األستاذ مصطفى أمحد الزرقـا.  فيهالفعل الضار والضامن .٤٢٩
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، . دار العلوم: القلم، بريوت



 

 

ــضوابط  .٤٣٠ حممــد ). أصــله رســالة علميــة(فقــه األولويــات، دراســة يف ال
الطبعـة . املعهد العـاملي للفكـر اإلسـالمي: هريندن ، فريجينيا. الوكييل
 .م١٩٩٧األوىل، 

بـن  عبـدالوهاب. د.أ. ته املعـارصة آفـاق وأبعـادفقه الرضورة وتطبيقا .٤٣١
املعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب، : جــدة. إبــراهيم أبــو ســليامن

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . البنك اإلسالمي للتنمية
: جــدة. حـسني حامــد حـسان. د.أ. فقـه املـصلحة وتطبيقاتــه املعـارصة .٤٣٢

ــة، املعهــد اإلســالمي للب ــدريبالبنــك اإلســالمي للتنمي . حــوث والت
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

عبــد . د. أ. فقــه املعــامالت احلديثــة مــع مقــدمات ممهــدات وقــرارات .٤٣٣
الطبعـة األوىل، . دار ابن اجلـوزي: الدمام. الوهاب إبراهيم أبو سليامن

 .هـ١٤٢٦
أصــله  ("امليــسور ال يــسقط باملعــسور"فقــه املمكــن عــىل ضــوء قاعــدة  .٤٣٤

.  دار عـامل الكتـب: بـريوت. ي إبراهيم السويدناج. د). رسالة دكتوراه
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، 

نـاجي ). أصـله رسـالة ماجـستري(فقه املوازنات بني النظرية والتطبيـق  .٤٣٥
ـــسويد ـــراهيم ال ـــريوت. إب ـــة: ب ـــب العلمي ـــة األوىل، . دار الكت الطبع

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
. ة فقهية تطبيقيةفقه املوازنات يف باب املصالح واملفاسد؛ دراسة أصولي .٤٣٦

. دار البحـوث العلميـة، دار هجـر: أهبـا. حممـد البـصييلبـن  جربيل. د
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، 



 

 

احلـسن احلجـوي بـن  حممـد. الفكر السامي يف تاريخ الفقـه اإلسـالمي .٤٣٧
دار : بـريوت. أيمـن شـعبان: اعتنـاء). هــ١٣٧٦ت(الثعالـبي الفـايس 

الطبعـــة األوىل، . كتبـــة دار البـــازم: الكتـــب العلميـــة، مكـــة املكرمـــة
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

دار العلـم : بـريوت. صـبحي حممـصاين. د. فلسفة الترشيع يف اإلسالم .٤٣٨
 .م١٩٨٠الطبعة اخلامسة، . للماليني

الفوائــد اجلنيــة حاشــية املواهــب الــسنية رشح الفوائــد البهيــة يف نظــم  .٤٣٩
). هـ١٤١٠ت(حممد ياسني ابن عيسى الفاداين املكي . القواعد الفقهية

الطبعـة . دار البـشائر اإلسـالمية: بـريوت. رمـزي سـعد الـدين: تقديم
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الثانية، 

حممـد : حتقيـق). هــ٧٦٤ت(شـاكر الكتبـي بـن  حممد. فوات الوفيات .٤٤٠
م، ١٩٥١. مكتبـة النهـضة املـرصية: القـاهرة. حميي الدين عبـد احلميـد

 ). بدون رقم الطبعة(
ــسلم الث .٤٤١ ــرشح م ــواتح الرمحــوت ب ــوت ف ــصفى(ب ــع املست ــوع م ). مطب

نظام الدين حممد، أبو العباس اللكنـوي األنـصاري بن  عبدالعيل حممد
ـــ١٢٢٥ت( ــريوت). ه ــريب: ب ــرتاث الع ــاء ال ــى، دار إحي ــة املثن .  مكتب
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
حممـــد عبـــدالرؤوف املنـــاوي . فـــيض القـــدير رشح اجلـــامع الـــصغري .٤٤٢

 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها (دار املعرفة،: ، بريوت)هـ١٠٣١ت(
ــة»املــشقة جتلــب التيــسري«قاعــدة  .٤٤٣ . د. ، دراســة نظريــة تأصــيلية تطبيقي

الطبعـة . مكتبـة الرشـد: الريـاض. عبد الوهاب الباحـسنيبن  يعقوب



 

 

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الثانية، 
أصــل هــذا الكتــاب رســالة (» امليــسور ال يــسقط باملعــسور«قاعــدة  .٤٤٤

دار الكيـان، : الريـاض.  احلميـد اهلـاديإيامن عبـد اهللا عبـد). ماجستري
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، عام. مكتبة ابن تيمية: والشارقة

أصـله رســالة (» تـرصف اإلمــام عـىل الرعيــة منـوط باملــصلحة«قاعـدة  .٤٤٥
الطبعــة . مكتبــة الرشــد: الريــاض. حممــد حممــود طالفحــة. د). علميــة

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩األوىل، 
. ؛ دراسة تأصيلية تطبيقية»حكام بتغري األزمانال ينكر تغري األ«قاعدة  .٤٤٦

رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم أصول الفقه . إبراهيم الرتكيبن  حممد
 .هـ١٤٢٩/ ١٤٢٨العام اجلامعي . بكلية الرشيعة بالرياض

ــدالوهاب الباحــسنيبــن  يعقــوب. د. قاعــدة األمــور بمقاصــدها .٤٤٧ . عب
 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد: الرياض

بـن  يعقـوب. د. قاعدة العادة حمكمـة؛ دراسـة نظريـة تأصـيلية تطبيقيـة .٤٤٨
ــاب الباحــسني ــد الوه ــاض. عب ــد: الري ــة الرش ــة األوىل، . مكتب الطبع

 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
. عبـدالوهاب الباحـسنيبن  يعقوب. د. قاعدة اليقني ال يزول بالشك .٤٤٩

 ).عةبدون رقم الطب(م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧عام . مكتبة الرشد: الرياض
ــن  حممــد. القــاموس املحــيط .٤٥٠ ــادي ب ــوب الفريوزآب ـــ٨١٧ت(يعق ). ه

. مؤسـسة الرسـالة: بـريوت. مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة: حتقيق
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، 

مــن : الــدورات. قــرارات املجمــع الفقهــي اإلســالمي بمكــة املكرمــة .٤٥١



 

 

. ين بعـد املائـةمـن األول إىل الثـا: القـرارات. األوىل إىل الـسابعة عـرشة
 ). بدون تأريخ الطبعة(الطبعة الثانية 

قرارات وتوصـيات جممـع الفقـه اإلسـالمي املنبثـق مـن منظمـة املـؤمتر  .٤٥٢
. د: تنـسيق. ٩٧ – ١: ، القـرارات١٠ -١الـدورات . اإلسالمي بجدة

. جممـع الفقـه اإلسـالمي: دار القلم، جدة: دمشق. عبد الستار أبو غدة
 .م١٩٨٨ /هـ١٤١٨الطبعة الثانية، 

بـن  سـعد. د). أصـله رسـالة دكتـواره(القطع والظن عنـد األصـوليني  .٤٥٣
ــشثري ــارص ال ــاض. ن ــب: الري ــة األوىل، . دار احلبي ـــ١٤١٨الطبع / ه

 .م١٩٩٧
حممد أمني بن  حممد عبداحلليم. قمر األقامر لنور األنوار يف رشح املنار .٤٥٤

: بـريوت. حممد عبدالسالم شـاهني: مراجعة). هـ١٢٨٥ت(اللكنوي 
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، .  الكتب العلميةدار

). أصله رسالة دكتوراه للمحقـق األول(قواطع األدلة يف أصول الفقه  .٤٥٥
حـافظ بـن  عبداهللا. د: حتقيق). هـ٤٨٩ت(حممد السمعاين بن  منصور

. مكتبــة التوبــة: مكــة املكرمــة. عبــاس احلكمــيبــن  عــيل. احلكمــي ود
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

حممــد املقــري بــن  حممــد). أصــله رســالة دكتــوراه للمحقــق(لقواعــد ا .٤٥٦
: مكــة املكرمــة. محيــدبــن  أمحــد ابــن عبــداهللا. د: حتقيــق). هـــ٧٥٨ت(

بـدون رقـم الطبعـة (جامعة أم القرى، مركز إحياء الـرتاث اإلسـالمي 
 ).وتأرخيها

ــام .٤٥٧ ــدين. قواعــد األحكــام يف مــصالح األن ــز ال ــن  ع ــدالعزيزب ــن  عب ب



 

 

بدون . (دار الكتب العلمية: بريوت). هـ٦٦٠ت(مي عبدالسالم السل
 ).رقم الطبعة وتأرخيها

قواعــد األصــول ومعاقــد الفــصول، خمتــرص حتقيــق األمــل يف علمــي  .٤٥٨
ــداملؤمن. األصــول واجلــدل كــامل الــدين عبــداحلق البغــدادي بــن  عب

مكـة . عباس احلكمـيبن  عيل. د: حتقيق وتعليق). هـ٧٣٩ت(احلنبيل 
ــة ــة لل: املكرم ــة مك ــرشرشك ــة والن ــة األوىل، . طباع ـــ١٤٠٩الطبع / ه
 .م١٩٨٨

القـواعد األصـولية عند اإلمام الشـاطبي مـن خـالل كتابـه املوافقــات  .٤٥٩
دار ابـن القـيم، : الـدمام. اجلـيالين املرينـي.د). أصله رسالة ماجستري(

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، . دار ابن عفان: اجليزة
 . أحكام املقاصدخمترص الفوائد يف= القواعد الصغرى

ــة (قواعــد الفقــه  .٤٦٠ رســالة للمحقــق إلكــامل متطلبــات املاجــستري يف كلي
زيــن ). هـــ١٤١٦الرتبيــة يف جامعــة امللــك ســعود، الريــاض، عــام 

بن  مبارك.د: إعداد). هـ٩٧٠ت(نجيـم املرصي بن  إبراهيمبن  الدين
 .د حممد رواس قلعه جي. أ: إرشاف. سليامن آل سليامن

ــه اإلســال .٤٦١ ــسائل "مي قواعــد الفق ــاب اإلرشاف عــىل م مــن خــالل كت
حممد . د). أصله رسالة علمية ("اخلالف للقايض عبدالوهاب املالكي 

الطبعــة . جممــع الفقــه اإلســالمي: دار القلــم، جــدة: دمــشق. الروكــي
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩األوىل، 

حممـــــد عمـــــيم اإلحـــــسان املجـــــددي الربكتـــــي . قواعـــــد الفقـــــه .٤٦٢
الطبعـة األوىل، .  والنرش والتأليفجلنة النقابة: كراتيش).هـ١٤٠٢ت(



 

 

 .هـ١٤٠٧
ــا .٤٦٣ ــا تفــرع عنه ــة الكــربى وم ــد الفقهي ــن  صــالح. د.أ. القواع غــانم ب

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، . دار بلنسية: الرياض. السدالن
عبداملجيــد . القواعــد الفقهيــة املــستخرجة مــن كتــاب أعــالم املــوقعني .٤٦٤

دار ابن : لقيم، اجليزةدار ابن ا: الدمام. مجعة، أبو عبدالرمحن اجلزائري
 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل،. عفان

. حممـد الـزحييل. د.أ. القواعد الفقهية عىل املـذهب احلنفـي والـشافعي .٤٦٥
الطبعـة . جامعـة الكويـت، جلنـة التـأليف والتعريـب والنـرش: الكويت
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠األوىل، 

نـي القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت من خـالل كتـاب املغ .٤٦٦
رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه مـن كليـة الـرشيعة يف (البن قدامة 

عيـسى العيـسى، بـن  عبـداهللا: إعداد الشيخ). هـ١٤١٠الرياض، عام 
 .عبدالرمحن الربيعةبن  د عبدالعزيز.أ: إرشاف

). هـــ١٤٢١ت(صـالح العثيمــني بــن  الـشيخ حممــد. القواعـد الفقهيــة .٤٦٧
 ).بدون رقم الطبعة. (ردار اآلثا: دار البصرية، صفاء: مرص

الطبعــة . دار القلــم: دمــشق. عــيل أمحــد النــدوي. د. القواعــد الفقهيــة .٤٦٨
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الثالثة، 

العز عبد . القواعد الكربى املوسوم بـِ قواعد األحكام يف مصالح األنام .٤٦٩
نزيــه محــاد . د: حتقيـق). هـــ٦٦٠ت(عبــد الـسالم الــسلمي بــن  العزيـز

عـام .  طبعـة وزارة األوقـاف بدولـة قطـر.دار القلـم: دمشق. ورشيكه
 .  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩



 

 

صـالح بـن  الشيخ حممـد. القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلسنى .٤٧٠
الطبعـة . مكتبـة الـسنة: القاهرة. أرشف عبد املقصود: حتقيق. العثيمني
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١األوىل، 

ًقواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي؛ عرضا ودراسـة وحتلـيال .٤٧١ أصـله . (ً
املعهـد العـاملي للفكـر : ّعـامن. عبـدالرمحن الكـيالين.د) رسالة دكتوراه

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة األوىل، . دار الفكر: اإلسالمي، دمشق
عـبداحلليــم، شيــخ اإلســالم ابـن بن  أمحد. القواعـد النورانية الفقهية .٤٧٢

مكتبـــة : الريــاض. حممــد حامــد الفقــي: حتقيــق). هـــ٧٢٨ت(تيـميـــة 
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، . عارفامل
. د). أصــله رســالة دكتــوراه(قواعــد الوســائل يف الــرشيعة اإلســالمية  .٤٧٣

الطبعـة األوىل، . دار إشـبيليا: الريـاض. كرامـة اهللا خمـدومبن  مصطفى
 .م١٩٩٩هـ١٤٢٠

الشيخ . القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة .٤٧٤
. رمـادي للنـرش: الدمام). هـ١٣٧٦ت(السعدي نارص بن  عبدالرمحن

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 
القـواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتـايب الطهـارة والـصالة  .٤٧٥

جامعة : مكة املكرمة. عبداهللا امليامنبن  نارص). أصله رسالة ماجستري(
م عــا. أم القــرى، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي

 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦
أصـله (القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املاليـة عنـد ابـن تيميـة  .٤٧٦

دار : القــاهرة. إبــراهيم احلــصنيبــن  عبدالــسالم.د). رســالة ماجــستري



 

 

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، . التأصيل
ــدين  .٤٧٧ ــام مجــال ال ــر لإلم ــن التحري ــصة م ــضوابط املستخل القواعــد وال

. عيل أمحـد النـدوي. د). أصله رسالة دكتوراه) (هـ٦٣٦ت(صريي احل
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١الطبـعة األوىل، . مطبعة املدين: القاهرة

). هــ٨٠٣ت(عبـاس الـبعيل املعـروف بـابن اللحـام بن  عيل. القواعد .٤٧٨
الطبعــة األوىل، . دار احلــديث: القــاهرة. أيمــن صــالح شــعبان: حتقيــق
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥

أصـله (مام الشافعي، دراسـة تأصـيلية عـىل كتـاب األم القياس عند اإل .٤٧٩
ــاض. ســعد اجلهنــيبــن  فهــد). رســالة دكتــوراه جامعــة اإلمــام : الري

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، . سعود اإلسالميةبن  حممد
حممــد ). أصــله رسـالة ماجــستري(القيـاس يف العبــادات، حكمـه واثــره  .٤٨٠

ــاض. منظــور إهلــي ــة الرشــد: الري ــة . مكتب ـــ١٤٢٤األوىل، الطبع / ه
 .م٢٠٠٤

حممود، أبو عبـداهللا بن  حممد. الكاشف عن املحصول يف علم األصول .٤٨١
ــق). هـــ٦٥٣ت(العجــيل األصــفهاين  ــداملوجود : حتقي عــادل أمحــد عب

ــة: بــريوت. ورشيكــه / هـــ١٤١٩الطبعــة األوىل، . دار الكتــب العلمي
 .م١٩٩٨

: حتقيـق). ٦٢٠ت(أمحد، املوفق ابن قدامة املقديس بن  عبداهللا. الكايف .٤٨٢
الطبعـة . دار هجـر: القاهرة. عبداهللا الرتكي بالتعاون مع دار هجر. د.أ

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األوىل، 
). هــ٦٣٠ت(حممد، عز الدين ابن األثـري بن  عيل.  الكامل يف التاريخ .٤٨٣



 

 

الطبعـة . دار الكتاب العـريب: بريوت. عمر عبد السالم تدمري: حتقيق
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األوىل، 

). هــ٣٦٥ت(عدي اجلرجـاين بن  عبد اهللا.  ضعفاء الرجالالكامل يف .٤٨٤
دار : بــريوت. الــشيخ عــادل عبــد املوجــود ورشيكيــه: حتقيــق وتعليــق
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . الكتب العلمية

احلـــسني، احلـــافظ البيهقـــي بـــن  أمحـــد. كتـــاب األســـامء والـــصفات .٤٨٥
ـــ٤٥٨ت( ــه). ه ــد اهللا احلاشــدي: حقق ــسوا: جــدة. عب ــة ال . ديمكتب

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 
ـــدليل .٤٨٦ ـــى ال ـــة األصـــول والوجـــازة يف معن ـــاب اإلشـــارة يف معرف . كت

حممـد عـيل : حتقيـق). هـ٤٧٤ت(خلف، أبو الوليد الباجي بن  سليامن
. املكتبـة املكيـة: دار البشائر اإلسالمية، مكة املكرمة: بريوت. فركوس

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 
عبـدالقوي، أبـو الربيـع بـن  سـليامن. يف رشح األربعـنيكتاب التعيـني  .٤٨٧

مؤسـسة : بريوت. أمحد حاج حممد عثامن: حتقيق). هـ٧١٦ت(الطويف 
/ هــــ١٤١٩الطبعـــة األوىل، . املكتبـــة املكيـــة: الريـــان، مكـــة املكرمـــة

 .م١٩٩٨
). هـ٣٢٧ت(أيب حاتم بن  للحافظ أيب حممد عبد الرمحن. كتاب العلل .٤٨٨

خالـد . سعد احلميد و د. د: ، إرشاف وعنايةفريق من الباحثني: حتقيق
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . اجلرييس

ــه .٤٨٩ ــه واملتفق ــاب الفقي ــن  أمحــد. كت عــيل، احلــافظ اخلطيــب البغــدادي ب
دار ابــن : الــدمام. يوســف العــزازيبــن  عــادل: حتقيــق). هـــ٤٦٢ت(



 

 

 ..م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل، . اجلوزي
حممد، بن  أبو بكر). ا ماجستري للمحققنيأصله رسالت(كتاب القواعد  .٤٩٠

. عبدالرمحن الـشعالن و د. د: حتقيق). هـ٨٢٩ت(تقي الدين احلصني 
الطبعة . مكتبة الرشد، رشكة الرياض للنرش: الرياض. جربيل البصييل

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨األوىل، 
خلف، أبو الوليد البـاجي بن  سليامن. كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج .٤٩١

دار الغــــرب : بــــريوت. عبداملجيــــد تركــــي: حتقيــــق). هـــــ٤٧٤ت(
 .م١٩٨٧الطبعة الثانية، . اإلسالمي

ــار أصــبهان .٤٩٢ ــر أخب ــاب ذك ــن  أمحــد. كت ــيم ب ــو نع ــد اهللا، احلــافظ أب عب
الطبعـة الثانيـة، . الـدار العلميـة: دهلـي، اهلنـد). هـ٤٣٠ت(األصبهاين 
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

ـــون .٤٩٣ ـــشاف اصـــطالحات الفن ـــد عـــيل. ك ـــن  حمم ـــانويب ـــد الته  حمم
دار الكتـب : بريوت. أمحد حسن بسج: وضع حواشيه). هـ١١٥٨ت(

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعـة األوىل، . العلمية
ـــاع .٤٩٤ ـــاع عـــن مـــتن اإلقن ـــصور. كـــشاف القن ـــن  من ـــونس البهـــويت ب ي

: الريــاض. جلنــة متخصــصة يف وزارة العــدل: حتقيــق). هـــ١٠٥١ت(
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، . وزارة العدل

بــن  عبــدالعزيز.  أصــول فخــر اإلســالم البــزدويكــشف األرسار عــن .٤٩٥
ـــ٧٣٠ت(أمحــد، العــالء البخــاري  ــاهللا : ختــريج). ه حممــد املعتــصم ب

/ هـــ١٤١٤الطبعــة الثانيــة، . دار الكتــاب العــريب: بــريوت. البغــدادي
 .م١٩٩٤



 

 

كشف اخلفاء ومزيـل اإللبـاس عـام اشـتهر مـن األحاديـث عـىل ألـسنة  .٤٩٦
: حتقيـق). هـ١١٦٢ت(راحي حممد العجلوين اجلبن  إسامعيل.  الناس

/  هــ١٤٠٥الطبعـة الرابعـة، . مؤسسة الرسالة: بريوت. أمحد القالش
 .م١٩٨٥

عبــداهللا بــن  مــصطفى. كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون .٤٩٧
. دار الكتب العلميـة: بريوت). هـ١٠٦٧ت(املعروف بـحاجي خليفة 

 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣عام 
موسـى، بـن  أيـوب). طلحات والفروق اللغويةمعجم املص(الكليات  .٤٩٨

ـــش . د: حتقيـــق). هــــ١٠٩٤ت(أبـــو البقـــاء الكفـــوي،  عـــدنان دروي
/ هـــ١٤١٩الطبعــة الثانيــة، . مؤســسة الرســالة: بــريوت. ورشيكــه
 .م١٩٩٨

. كليات الرشيعة؛ حقيقتها، أمهيتها للمجتهد، عالقتها باألدلـة اجلزئيـة .٤٩٩
شور يف جملـة كليـة الـرشيعة بحـث منـ. عبد اهللا الضوحييبن  أمحد. د. أ

ــاين،  ــسابع عــرش، اجلــزء الث / هـــ١٤٢٦والقــانون بأســيوط، العــدد ال
 .م٢٠٠٥

بـن  عـيلبن  عثامن). تبيني احلقائق: مطبوع ضمن رشحه(كنز الدقائق  .٥٠٠
ـــعي احلنفــي  ــو عمــر الزيل ــة : باكــستان). هـــ٧٤٣ت(حمجــن، أب مكتب

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(إمدادية ملتان 
حـسام الـدين بـن  عـيل املتقـي. ل يف سـنن األقـوال واألفعـالكنز العام .٥٠١

دار : بــريوت. حممــود عمــر الــدمياطي: حتقيــق). هـــ٩٧٥ت(اهلنــدي 
 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . الكتب العلمية



 

 

 .أصول البزدوي= كنـز الوصول إىل معرفة األصول 
هبـادر، بـن  عبـد اهللابـن  حممـد. الآليل املنثـورة يف األحاديـث املـشهورة .٥٠٢

: بــريوت. لطفــي الــصباغبــن  حممــد: حتقيــق). هـــ٧٩٤ت(الزركــيش 
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (املكتب اإلسالمي

رشـــيق املـــالكي بـــن  احلـــسني. لبـــاب املحـــصول يف علـــم األصـــول .٥٠٣
ـــ٦٣٢ت( ــق). ه ــايب: حتقي ــر ج ــزايل عم ــد غ دار البحــوث : ديب. حمم

ــرتاث ــاء ال ـــ١٤٢٢، الطبعــة األوىل. للدراســات اإلســالمية وإحي / ه
 .م٢٠٠١

مكـرم، أبـو الفـضل مجـال الـدين ابـن منظـور بـن  حممـد. لسان العرب .٥٠٤
الطبعـــة الثالثــــة، . دار صـــادر، دار الفكــــر: بــــريوت). هــــ٧١١ت(

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤
ـــزان .٥٠٥ ـــسان املي ـــن  أمحــــد. ل ـــن حجـــر العـــسقـالين ب عـــيل، احلـــافظ اب

ـــ٨٥٢ت( ــق). ه ــرمحن املرعــشيل: أرشف عــىل التحقي ــد ال ــد عب . حمم
الطبعــة . دار إحيــاء الــرتاث العــريب، مؤسـسة التــاريخ العــريب: تبـريو

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األوىل، 
: القـاهرة. األستاذ حممد أبو زهرة. مالك؛ حياته وعرصه، آراؤه وفقهه .٥٠٦

 .م١٩٩٧الطبعة الثالثة، . دار الفكر العريب
. د). أصـله رسـالة دكتـوراه(مباحث العلة يف القياس عند األصـوليني  .٥٠٧

الطبعـة الثانيـة، . دار البشائر: بريوت. عبدالرمحن السعديعبداحلكيم 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

مبــدأ الرضــا يف العقــود؛ دراســة مقارنــة يف الفقــه اإلســالمي والقــانون  .٥٠٨



 

 

عـيل . د). الروماين والفرنيس واإلنجليزي واملرصي والعراقـي(املدين 
 الطبعـة. دار البـشائر اإلسـالمية: بـريوت. حميي الدين عيل القره داغي

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦األوىل، 
). هــ٨٨٤ت(مفلح بن  حممدبن  حممدبن  إبراهيم. املبدع رشح املقنع .٥٠٩

ــاض بــدون رقــم . (م٢٠٠٣/ هـــ١٤٢٣عــام . دار عــامل الكتــب: الري
 ).الطبعة

دار : بــريوت). هـــ٤٨٣ت(أيب ســهل الرسخــيس بــن  أمحــد. املبــسوط .٥١٠
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . الكتب العلمية

وهو نظم للقواعـد الفقهيـة (اضح يف قواعد املذهب الراجح املجاز الو .٥١١
حممـد حييـى الـواليت املـالكي ). مطبوع مع رشحه الدليل املاهر الناصح

دار عـامل : الريـاض. بابـا حممـد عبـداهللا: راجعه حفيده). هـ١٣٢٩ت(
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل، . الكتب

بــن  حممــد). ائقمنــافع الــدق: مطبــوع يف آخــر رشحــه(جمــامع احلقــائق  .٥١٢
مطبعـة احلــاج : اســتانبول). هــ١١٧٦ت(حمــمد، أبـو ســعيد اخلـادمي 
وله نـسخة ). بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٠٣حمرم أفندي البسـنوي، سنة 

خطية يف مكتبة السليامنية باستانبول، فهرس احلاج مـصطفى عـاطف، 
 .٧١٤رقم 

 .سنن النسائي الصغرى= املجتبى
: حتقيـق). هــ١٣٥٩(عبـداهللا القـاري ن ب أمحد. جملة األحكام الرشعية .٥١٣

الطبعـة . هتامـة: جـدة. حممد إبراهيم. عبدالوهاب أبو سليمـان ود. د.أ
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١األوىل، 



 

 

مطبوعــة مــع عــدة رشوح وإذا عــزوت إليهــا (جملــة األحكــام العدليــة  .٥١٤
 ).قرنتها بأحد رشوحها

لعــدد ا. رابطــة العــامل اإلســالمي: مكــة املكرمــة. جملــة املجمــع الفقهــي .٥١٥
 &. احلادي عرش

. العـدد الثـاين. منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي: جـدة. جملة املجمـع الفقهـي .٥١٦
 .٤٣٦ص &

أيب بكــر اهليثمــي بــن  احلــافظ عــيل. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .٥١٧
/ هــ١٤٠٢الطبعة الثالثـة، . دار الكتاب العريب: بريوت). هـ٨٠٧ت(

 . م١٩٨٢
كليكلدي بن  ين خليلصالح الد. املجموع املذهب يف قواعد املذهب .٥١٨

مكــة . جميــد عــيل العبيــدي ورشيكــه.د: حتقيــق). هـــ٧٦١ت(العالئــي 
بـدون (م ٢٠٠٤/ هــ١٤٢٥. دار عـامر: ّاملكتبـة املكيـة، عـامن: املكرمة

 ).رقم الطبعة
رشف، أبـــو زكريـــا النـــووي بـــن  حييـــى. املجمـــوع رشح املهـــذب .٥١٩

. بدار عامل الكتـ: الرياض. حممد نجيب املطيعي: حققه). هـ٦٧٦ت(
 ).بدون رقم الطبعة. (م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣عام 

ــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد .٥٢٠ ــن  جممــوع فت ــةب ــد . تيمي مجــع وترتيــب عب
طبعة جممـع امللـك فهـد . قاسم وساعده ابنه حممدبن  حممدبن  الرمحن

بــدون رقــم . (م٢٠٠٤/ هـــ١٤٢٥لطباعــة املــصحف الــرشيف، عــام 
 ).الطبعة

الشيخ . الح العثيمنيصبن  جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد .٥٢١



 

 

بـن  نارصبن  فهد: مجع وترتيب). هـ١٤٢١ت(حممد صالح العثيمني 
ــا: الريــاض. إبــراهيم الــسليامن ــة، . دار الثري / هـــ١٤١٤الطبعــة الثاني

 .م١٩٩٤
بـاز بـن  سـامحة الـشيخ عبـد العزيـز. جمموع فتاوى ومقـاالت متنوعـة .٥٢٢

: ضالريـا. سـعد الـشويعربن  حممد. د: مجع وإرشاف). هـ١٤٢٠ت(
 ).بدون رقم الطبعة(دار القاسم 

بـن  حممــد أمـني). نـرش العـرف: رسـالة(جمموعة رسائل ابـن عابـدين  .٥٢٣
دار إحيـاء الـرتاث : بـريوت).هــ١٢٥٢ت(عمر، ابن عابدين احلنفـي 

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(العريب 
: قطـر. أمحـد الريـسوين. د. أ. حمارضات يف مقاصد الرشيعة اإلسالمية .٥٢٤

ــدعو ــشؤون اإلســالميةإدارة ال ــاف وال ــوزارة األوق ــم . (ة ب ــدون رق ب
 ).الطبعة وتأرخيها

رسـالة . (حماوالت التجديد يف أصول الفقـه ودعواتـه؛ دراسـة وتقـويام .٥٢٥
ــام  ــاض، ع ــرشيعة بالري ــة ال ــة إىل كلي ــه مقدم ــوراه يف أصــول الفق دكت

ـــ١٤٢٠ ــداد). ه ــن  هــزاع. د: إع ــد اهللا الغامــديب . د. أ: إرشاف. عب
 . املباركيعيل سريبن  أمحد

عبـداهلادي املقـديس بـن  أمحـد، احلـافظبـن  حممـد. املحرر يف احلـديث .٥٢٦
. يوسف املرعشيل وحممد سليم ومجال الذهبي.د: حتقيق). هـ٧٤٤ت(

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة األوىل، . دار املعرفة: بريوت
عبـد اهللا، أبـو بكـر املعـروف بـابن بن  حممد. املحصول يف أصول الفقه .٥٢٧

ـــ٥٤٣ت(العــريب  ــاء). ه ــدري ورشيكــه: اعتن دار : ّعــامن. حــسني الي



 

 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، . البيارق
احلـسني، الفخــر بـن  عمــربن  حممـد. املحصـول يف علم أصـول الفقه .٥٢٨

الطبعــة األوىل، . دار الكتــب العلميــة: بــريوت). هـــ٦٠٦ت(الـــرازي 
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

ســيدة بــن  بــراهيمإبــن  عــيل. املحكــم واملحــيط األعظــم يف اللغــة .٥٢٩
معهــد : جامعــة الــدول العربيــة. مــراد كامــل. د: حتقيــق). هـــ٤٥٨ت(

 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٢الطبعة األوىل، . املخطوطات العربية
ــن  عــيل. املحــىل .٥٣٠ ــن  أمحــدب ــزم الظــاهري ب ــن ح ــد اب ــو حمم ســعيد، أب

بـــدون رقـــم الطبعـــة (دار اآلفـــاق اجلديـــدة : بـــريوت). هــــ٤٥٦ت(
 ).وتأرخيها

أيب بكـــر املــشهـور بــابن بــن  عمـــربــن   عثمـــان.خمتــرص ابــن احلاجــب .٥٣١
مطبوع مع رشح العضد ومع بيان املختـرص ). (هـ٦٤٦ت(الـحاجـب 

 ).لألصفهاين، وعند اإلحالة إليه أقرنه بالكتاب الذي طبع معه
عـيل، أبـو بكـر اجلـصاص بـن  أمحد. خمترص اختالف العلامء للطحاوي .٥٣٢

ـــ٣٧٠ت( ــق). ه ــداهللا نــذير أمحــد. د: حتقي ــري. عب دار البــشائر : وتب
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، . اإلسالمية

احلـســــــني بـن  عمــــــر). املغنـي: مطبوع مـع رشحـه(خمترص اخلرقي  .٥٣٣
: القــاهرة. عبــداهللا الرتكــي ورشيكــه. د: حتقيــق). هـــ٣٣٤ت(اخلرقـي 

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الثانية، . هجر
أيب بكر، ابن بن  حممد. ةخمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطل .٥٣٤

أضواء : الرياض. احلسن العلوي. د: حتقيق). هـ٧٥١ت(قيم اجلوزية 



 

 

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، . السلف
عـز ). املعروف بالقواعـد الـصغرى(خمترص الفوائد يف أحكام املقاصد  .٥٣٥

. د: حتقيــق). هـــ٦٦٠ت(عبدالــسالم الــسلمي بــن  الــدين عبــدالعزيز
ــن  صــالح ــدالعزيز ب ــصورعب ــاض. آل من ــان: الري ــة . دار الفرق الطبع
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األوىل، 

ختـريج ). هــ٢٦٤ت(حييـى املـزين بن  إسامعيل. خمترص املزين عىل األم .٥٣٦
الطبعـة األوىل، . دار الكتب العلمية: بريوت. حممود مطرجي: وتعليق
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

مطبوع مع ). (هـ٧٧٦ت(موسى بن  إسحاقبن  خليل. خمترص خليل .٥٣٧
 ). ة رشوح، ويف حال اإلحالة إليه يقرن مع أحد رشوحهعد

الطبعـة . دار الريـان: القاهرة. عبد الوهاببن  حممد. خمترص زاد املعاد .٥٣٨
 . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الثانية، 

أصـله رسـالة ماجـستري (خمترص من قواعـد العالئـي وكـالم اإلسـنوي  .٥٣٩
: حتقيـق). هـ٨٣٤ت(أمحد، ابن خطيب الدهشة بن  حممود). للمحقق

م ١٩٨٤عــام . مطبعــة اجلمهــور: املوصــل. مــصطفى الينجــويني. د
 ).بدون رقم الطبعة(
أصله رسالة (ّخمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل  .٥٤٠

عمــر، املعــروف بــابن احلاجــب بــن  عــثامن). دكتــوراه دولــة للمحقــق
الرشكة اجلزائرية اللبنانية، : اجلزائر. نذير محاد. د: حتقيق). هـ٦٤٦ت(
 . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . دار ابن حزم: ريوتب
أيب بـن  حممـد. }إياك نعبد وإياك نستعني{مدارج السالكني بني منازل  .٥٤١



 

 

حممـد حامـد : حتقيـق). هــ٧٥١ت(بكر، أبو عبداهللا ابن قيـم اجلـوزيـة 
بـدون رقـم . (مكتبة السنة املحمدية، مكتبة ابـن تيميـة: القاهرة. الفقي

 ).الطبعة وتأرخيها
 .تفسري النسفي= مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

دار : بــريوت. األســتاذ مــصطفى أمحــد الزرقــا. املــدخل الفقهــي العــام .٥٤٢
 .م١٩٦٨-١٩٦٧الطبعة التاسعة، . الفكر

. إبراهيم حممـد حممـود احلريـري. د. املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية .٥٤٣
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . دار عامر: عامن

: القـاهرة. حممـد معـروف الـدواليبي. د. دخل إىل علم أصـول الفقـهامل .٥٤٤
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . دار الشواف

املدخل إىل علم مقاصد الرشيعة من األصول النـصية إىل اإلشـكاليات  .٥٤٥
الطبعـة . مكتبـة الرشـد: الريـاض. حـرزاهللابن  عبدالقادر. د. املعارصة
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦األوىل، 

بــدران بـن  عبـدالقــادر. حنبــلبـن  ىل مذهب اإلمـام أحــمداملدخل إ .٥٤٦
. عبداملحـسن الرتكـيبن  د عبداهللا.أ: تعليق). هـ١٣٤٦ت(الدمشـقي 

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة، . مؤسسة الرسالة: بريوت
: بـريوت. عبـدالكريم زيـدان. د.أ. املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية .٥٤٧

/ هــ١٤٠٥الطبعـة الثامنـة، . القـدسمكتبـة : مؤسسة الرسالة، بغـداد
 .م١٩٨٥

ــن  حممــد.د. املــدخل لدراســة القــرآن الكــريم .٥٤٨ ــو شــهبة ب ت (حممــد أب
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة، . دار اللواء: الرياض). هـ١٤٠٣



 

 

روايـة اإلمــام ). هـــ١٧٩ت(أنـس بــن  اإلمــام مالـك. املدونـة الكـربى .٥٤٩
دار :  بــريةت.القاسـمبـن  سـعيد عـن اإلمــام عبـدالرمحنبـن  سـحنون

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (الكتب العلمية
حممد املختار الشنقيطي بن  الشيخ حممد األمني. مذكرة يف أصول الفقه .٥٥٠

/ هــ١٤٠٩الطبعـة األوىل، . مكتبة ابن تيميـة: القاهرة). هـ١٣٩٣ت(
 .م١٩٨٩

فراموز الشهري بن  حممد). مطبوع مع حاشية اإلزمريي(مرآة األصول  .٥٥١
بدون (هـ ١٣٠٩املطبعة العامرة، : استانبول). هـ٨٨٥ت(بمالخرسو 
 ).رقم الطبعة

). هــ٢٧٥ت(األشـعث، أبـو داود السجـستاين بـن  سـليامن. املراسيل .٥٥٢
ــاض. مــساعد الزهــراينبــن  عبــد اهللا. د: حتقيــق . دار الــصميعي: الري

 . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، 
). تري للمحقـقأصـله رسـالة ماجـس(مراقي السعود إىل مراقي السعود  .٥٥٣

حممــد : حتقيـق). هــ١٣٢٥ت(أمحـد زيـدان اجلكنــي بــن  حممـد األمـني
الطبعـة األوىل، . مكتبة ابن تيميـة: القاهرة. حممد الشنقيطيبن  املختار
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣

). هــ٨٨٥ت(فرامـوز الـشهري بمالخـسـرو بن  حممـد. مرقاة الوصول .٥٥٤
مطبوع مع ). (عةبدون رقم الطب(هـ ١٣٠٩املطبعة العامرة، : استانبول

 ).حاشية اإلزمريي عىل مرآة األصول رشح مرقاة الوصول
. األشـعث السجـستاينبـن  رواية أيب داود سليامن. مسائل اإلمام أمحد .٥٥٥

. مكتبـة ابـن تيميـة: القـاهرة. حممـدبـن  عـوض اهللابـن  طـارق: حتقيق



 

 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
، أبـو نعـيم األصـبهاين عبـد اهللابن  أمحد. املستخرج عىل صحيح مسلم .٥٥٦

. دار الكتـب العلميـة: بريوت. حممد حسن حممد: حتقيق). هـ٤٣٠ت(
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
عبــداهللا، أبــو عبــد اهللا احلــاكم بــن  حممــد. املــستدرك عــىل الــصحيحني .٥٥٧

: بريوت. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي). هـ٤٠٥ت(النيسابوري 
 ). وتأرخيهابدون رقم الطبعة (دار املعرفة، 

حممــد، أبــو حامــد الغــزايل بــن  حممــد. املستــصفى مــن علــم األصــول .٥٥٨
بـدون (مكتبة املتنبي، دار إحياء الـرتاث العـريب : بريوت). هـ٥٠٥ت(

 ).رقم الطبعة وتأرخيها
ضـمن فـواتح الرمحـوت وكالمهـام يف (مسلم الثبوت يف أصـول الفقـه  .٥٥٩

هلنــدي عبدالــشكور البهــاري ابــن  حمــب الــدين). هــامش املستــصفى
ــاء الــرتاث العــريب . مكـــتبة املتـنـــبي: بــريوت). هـــ١١١٩ت( دار إحي
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
داود، احلافظ أبـو داود الطيالـيس بن  سليامن. مسند أيب داود الطياليس .٥٦٠

دار : القـاهرة. عبد اهللا ابـن عبـد املحـسن الرتكـي.د: حتقيق). هـ٢٠٤(
 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩الطبعة األوىل، . هجر

عــيل، أبــو يعــىل املوصــيل التميمــي بــن  أمحــد. مــسند أيب يعــىل املوصــيل .٥٦١
. دار الثقافـة العربيـة: دمـشق. حسني سليم أسـد: حتقيق). هـ٣٠٧ت(

 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 
عبد . د: أرشف عىل التحقيق). هـ٢٤١ت(حنبل بن  مسند اإلمام أمحد .٥٦٢



 

 

الطبعة الثانيـة، . رسالةمؤسسة ال: بريوت. اهللا ابن عبد املحسن الرتكي
 . م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

). هــ٢٩٢ت(عمرو اإلمـام البـزار بن  أمحد). البحر الزخار(مسند البزار  .٥٦٣
مكتبــة العلــوم : املدينــة املنــورة.  الــرمحن زيــن اهللاحمفــوظ. د: حتقيــق
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، . واحلكم

: حتقيق). هـ٣٦٠ت(أمحد الطرباين بن  احلافظ سليامن. مسند الشاميني .٥٦٤
الطبعـة األوىل، . مؤسـسة الرسـالة: بـريوت. محدي عبد املجيد السلفي

 . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦
. د: حتقيـق). هــ٣٣٥ت(كليـب أبـو سـعيد الـشايش بـن  اهليثم. املسند .٥٦٥

الطبعـة . مكتبة العلـوم واحلكـم: املدينة املنورة. حمفوظ الرمحن زين اهللا
 . هـ١٤١٠األوىل،

عبدالـسالم، شـيخ بـن  عبـداحلليمبـن  أمحـد. ّاملسودة يف أصـول الفقـه .٥٦٦
). هــ٦٥٢(وجـده ) ٦٨٢ت(وأبـوه ) هــ٧٢٨ت(اإلسالم ابن تيمــية 

دار الكتــاب العــريب : بــريوت. حممــد حميــي الــدين عبداحلميــد: حتقيــق
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(
سـليامن بـن  صـالح. د). أصـله رسـالة ماجـستري(املشقة جتلب التيسري  .٥٦٧

ــاض. اليوســف ــستامل: الري ــة لألوف ــابع األهلي ــام . ط ـــ١٤٠٨ع / ه
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٨٨

حتقيـق حممـد . عبـداهللا اخلطيـب التربيـزيبـن  مشكاة املـصابيح ملحمـد .٥٦٨
ــة، . املكتــب اإلســالمي: بــريوت. نــارص الــدين األلبــاين الطبعــة الثالث

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥



 

 

مــشكالت القــرآن ومــشكالت األحاديــث أو التوفيــق بــني النــصوص  .٥٦٩
حممد عبده ورشيد رضا وأبو الوفا درويش وحممـد : بأقالم. رضةاملتعا

ــزي ــيل يوســف: مــرص. العن ــا ع ــم الطبعــة . (مطبعــة زكري ــدون رق ب
 ).وتأرخيها

. عبــدالوهاب خــالف. مــصادر التــرشيع اإلســالمي فــيام ال نــص فيــه .٥٧٠
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢. دار القلم، الطبعة اخلامسة: الكـويت

عبـد . د. راسة مقارنة بالفقه الغـريبمصادر احلق يف الفقه اإلسالمي؛ د .٥٧١
دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التأريخ : بريوت. الرزاق السنهوري

 ).بدون تأريخ الطبعة(الطبعة األوىل . العريب
. مصادر املعرفة يف الفكر الديني والفلسفي؛ دراسـة يف ضـوء اإلسـالم .٥٧٢

إلسـالمي، املعهـد العـاملي للفكـر ا. زيـد الزنيـديبـن  عبد الرمحن. د.أ
 .  مكتبة املؤيد: الرياض

ــه اإلســالمي .٥٧٣ ــة الفق حممــد أمحــد .د. املــصالح املرســلة وأثرهــا يف مرون
. دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء الــرتاث: ديب. بوركــاب

 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، 
. د.أ. املصالح املرسلة؛ مفهومها وجماالهتا توظيفها وتطبيقاهتا املعـرصة .٥٧٤

ـــص ـــريوت. طفى ســـانوقطـــب م ـــن حـــزم: ب ـــة األوىل، . دار اب الطبع
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

بن  املصالح والوسائل من كتاب القواعد الكربى لسلطان العلامء العز .٥٧٥
مركـز : اجلزائـر. حممد أقرصي. د). أصله رسالة دكتوراه(عبد السالم 

/ هـــ١٤٢٩الطبعــة األوىل، . دار ابــن حــزم: اإلمــام الثعــالبي، بــريوت



 

 

 .م٢٠٠٨
أيب بكـر البوصــريي بـن  أمحــد. ح الزجاجـة يف زوائــد ابـن ماجـهمـصبا .٥٧٦

: مـرص. عزت عـيل عطيـة. موسى حممد عيل، ود: حتقيق). هـ٨٤٠ت(
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، . دار السالم

ــري .٥٧٧ ــرشح الكب ــب ال ــري يف غري ــصباح املن ــن  أمحــد. امل ــومي ب ــد الفي حمم
بـدون رقـم . (املؤسسة احلديثـة للكتـاب: طرابلس لبنان). هـ٧٧٠ت(

 ).الطبعة وتأرخيها
. صالح الدين عبد احلليم سلطان. د. املصلحة املرسلة ومدى حجيتها .٥٧٨

الطبعــــة األوىل، . ســــلطان للنــــرش: الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة
 .  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

أصــله رســالة (املـصلحة يف التــرشيع اإلســالمي ونجــم الــدين الطــويف  .٥٧٩
حممـد يـرسي . د:  تعليـق).م١٩٧٨ت(مصطفى زيـد . د.أ). ماجستري
 ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٤٢٤. دار اليرس: مرص. إبراهيم

). هـ٢١١ت(مهام، احلافظ أبو بكر الصنعاين بن  عبد الرزاق. املصنف .٥٨٠
الطبعـة . املكتـب اإلسـالمي: بريوت. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق

 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الثانية، 
ــصنف .٥٨١ ــد اهللا. امل ــن  عب ــدب ــن  حمم ــراهيم، أب ــيبة إب ــن أيب ش ــر اب ــو بك ب

مكتبـة : الريـاض. محد اجلمعة و حممد اللحيـدان: حتقيق). هـ٢٣٥ت(
 .  م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، . الرشد

). أصـله رسـالة دكتـوراه(معامل أصول الفقه عند أهل الـسنة واجلامعـة  .٥٨٢
الطبعة األوىل، . مكتبة ابن اجلوزي: الدمام. حسن اجليزاينبن  حممد.د



 

 

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦
طبـع ). هــ٣٨٨ت(حممـد، أبـو سـليامن اخلطـايب بـن  محد. معامل السنن .٥٨٣

الطبعـة . مطبعة حممـد الطبـاخ: حلب. حممد راغب الطباخ: وتصحيح
 .  م١٩٣٤/ هـ١٣٥٢األوىل، 

أصـله بحـث (معـامل وضـوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  .٥٨٤
: ّعـامن. العـالء الـدين حـسني رحـ. د). تكمييل لنيل درجة الدكتوراه

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، . دار النفائس
عـــيل، أبـــو احلـــسني البـــرصي بـــن  حممـــد. املعتمـــد يف أصـــول الفقـــه .٥٨٥

املعهـد العلمـي : دمـشق. حممد محيداهللا ورشيكـه: حتقيق). هـ٤٣٦ت(
بــدون رقــم (م ١٩٦٤/ هـــ١٣٦٤عــام . الفرنــيس للدراســات العربيــة

 ).الطبعة
). هـــ٣٦٠ت(محــد، احلــافظ الطــرباين أبــن  ســليامن. املعجــم األوســط .٥٨٦

الطبعــة . دار احلــرمني: القــاهرة. طــارق عــوض اهللا ورشيكــه: حتقيــق
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦األوىل، 

عبــد اهللا، أبــو عبــد اهللا الرومــي احلمــوي بــن  يــاقوت. معجــم البلــدان .٥٨٧
 .م١٩٩٥الثانية، : الطبعة. دار صادر: بريوت). هـ٦٢٦: املتوىف(
: حتقيـق). هــ٣٦٠ت(أمحد الطرباين بن  امناحلافظ سلي. املعجم الكبري .٥٨٨

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، . عبد املجيد السلفيبن  محدي
ــة .٥٨٩ ــصطلحات القانوني ــرم. د. معجــم امل ــريوت. عبدالواحــد ك ــامل : ب ع

 .م١٩٨٧هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، . الكتب
حممـــود عبـــدالرمحن . د. معجـــم املـــصطلحات واأللفـــاظ الفقهيـــة .٥٩٠



 

 

 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (دار الفضيلة: رةالقاه. عبداملنعم
دار : بـريوت. عزيزة فوال بابـستي. د. املعجم املفصل يف النحو العريب .٥٩١

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الطبعة األوىل، . الكتب العلمية
إبـراهيم . د: قـام بـإخراج الطبعـة. جممع اللغة العربية. املعجم الوسيط .٥٩٢

ـــس ومـــن معـــه الطبعـــة الثانيـــة، . ميةاملكتبـــة اإلســـال: اســـتانبول. أن
 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

. دار النفـائس: بريوت. د حممد رواس قلعه جي. أ. معجم لغة الفقهاء .٥٩٣
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 

يوســف بـن  حممــد. معراج املنهاج رشح منهاج الوصـول للبيـضاوي .٥٩٤
: القــاهرة. شـعبان حممــد إســامعيل. د: حتقيــق). هـــ٧١١ت(الــجزري 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة األوىل، . اإلسالميةمطبعة احلسني 
). هــ٤٥٨ت(احلسني، احلافظ البيهقي بن  أمحد. معرفة السنن واآلثار .٥٩٥

جامعـة الدراسـات اإلسـالمية، : كراتـيش. عبد املعطي قلعجي: حتقيق
ــة، حلــب: دمــشق الطبعــة . دار الوفــاء: القــاهرة. دار الــوعي: دار قتيب

 .م١٩٩١/ هـ١٤١١األوىل، 
. د). أصـله رسـالة دكتـوراه( اإلسـالم؛ مـصادرها وجماالهتـا املعرفة يف .٥٩٦

الطبعة األوىل، . دار عامل الفوائد: مكة املكرمة. حممد القرينبن  عبد اهللا
 .هـ١٤١٩

عـــيل، أبـــو إســـحاق الفريوزأبـــادي بـــن  إبـــراهيم. املعونـــة يف اجلـــدل .٥٩٧
دار : بـــريوت. عبداملجيــد الرتكـــي: حققـــه). هــــ٤٧٦ت(الــشريازي 

 . م١٩٩٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . يالغرب اإلسالم



 

 

املعيـار املعـرب واجلـامع املغـرب عـن فتـاوى أهـل أفريقيـه واألنـدلس  .٥٩٨
ــيس بــن  أمحــد. واملغــرب ــى الونرشي خرجــه مجاعــة ). هـــ٩١٤ت(حيي
وزارة األوقـاف والـشؤون : اململكـة املغربيـة. حممد حجي. بإرشاف د
 ). بدون رقم الطبعة(م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١عام . اإلسالمية

مارســدن . حتقيــق د) هـــ٢٠٧ت(عمــر الواقــدي بــن  املغــازي ملحمــد .٥٩٩
  بريوت–جونس، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

. اخلطيـب الـرشبينيبـن  حممـد. مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهـاج .٦٠٠
الطبعــة األوىل، . دار املعرفــة: بــريوت. حممــد خليــل عيثــاين: اعتنــى بــه
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

بن  حسنبن  يوسف. كتب الكثرية األحكاممغني ذوي األفهام عن ال .٦٠١
ـــ ــشهري ب ــداهلادي، ال ــربد(عب ــن امل ْاب ــاء). ٩٠٩ت) (َ ــن  أرشف: اعتن ب

/ هـــ١٤١٦الطبعــة األوىل، . مكتبــة طربيــة: الريــاض. عبداملقــصود
 .م١٩٩٥

). ٦٩١ت(حممد، أبـو حممـد اخلبـازي بن  عمر. املغني يف أصول الفقه .٦٠٢
جامعــة أم القــرى، مركــز : مكــة املكرمــة. حممــد مظهــر بقــا. د: حتقيــق

 .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، . البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي
). هـــ٦٢٠ت(أمحــد، املوفــق ابــن قدامــة املقــديس بــن  عبــداهللا. املغنــي .٦٠٣

الطبعــة الثانيــة، . هجــر: القــاهرة. عبــداهللا الرتكــي ورشيكــه. د: حتقيــق
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢

ــاء الفــروع عــىل األصــ .٦٠٤ ــاح الوصــول إىل بن ــن  حممــد. ولمفت أحـــمد ب
مكــة . حممــد عــيل فركــوس: حتقيــق). هـــ٧٧١ت(التلمــساين املــالكي 



 

 

ــة ــريوت: املكرم ــة، ب ــة املكي ــالة: املكتب ــة األوىل، . مؤســسة الرس الطبع
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩

أيب بـن  حممـد. مفتاح دار السعادة ومنشور واليـة أهـل العلـم واإلرادة .٦٠٥
حسن بن  عيل: حتقيق). هـ٧٥١ت(بكر، أبو عبداهللا ابن قيـم اجلـوزيـة 

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، . دار ابن عفان: اخلرب. احللبي
حممـــد الراغـــب األصـــفهاين بـــن  احلـــسني. مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن .٦٠٦

ــراهيم شــمس الــدين: ختــريج). هـــ٥٠٣ت( دار الكتــب : بــريوت. إب
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . العلمية

: الدار البيـضاء. نرص أبو زيد.  د. مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن .٦٠٧
 .م٢٠٠٥الطبعة السادسة، . املركزالثقايف العريب

حممد . املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة .٦٠٨
. حممـد عـثامن اخلـشت: حتقيق). هـ٩٠٢ت(ين عبدالرمحن السخاوي 

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة الثانية، . دار الكتاب العريب: بريوت
رسالة ماجستري يف أصول الفقه مقدمة إىل . (مقاصد الشارع الرضورية .٦٠٩

بـن  حممـد: إعـداد.). هــ١٤٢٦/ ١٤٢٥كلية الرشيعة بالريـاض عـام 
 .سعد الضوحييبن  عيل. د. أ: إرشاف.  عيل املري

موسـى، أبـو بـن  إبـراهيم. املقاصد الـشافية يف رشح اخلالصـة الكافيـة .٦١٠
. عيـد الثبيتـيبـن  عيـاد. د. أ: قحتقيـ). هــ٧٩٠ت(إسحاق الـشاطبي 

. معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث بجامعة أم القرى: مكة املكرمة
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 

زيــاد حممــد . د). أصــله رســالة دكتــوراه(مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية  .٦١١



 

 

ـــريوت. امحيـــدان / هــــ١٤٢٥الطبعـــة األوىل، . مؤســـسة الرســـالة: ب
 .م٢٠٠٤

مكـة . حممـد بكـر حبيـب. ة اإلسالمية تأصيال وتفعـيالمقاصد الرشيع .٦١٢
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . دار طيبة اخلرضاء: املكرمة

). أصـله رسـالة ماجــستري(مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية يف الــشهادات  .٦١٣
ـــم ـــي ملح ـــات أمحـــد بن ـــامن. برك ـــائس: ّع ـــة األوىل، . دار النف الطبع

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥
دار : بــريوت. عــالل الفــايس.  ومكارمهــامقاصــد الــرشيعة اإلســالمية .٦١٤

 .م١٩٩٣الطبعة اخلامسة، . الغرب
). هــ١٣٩٤ت(عاشـور بن  حممد الطاهر. مقاصد الرشيعة اإلسالمية .٦١٥

وزارة األوقـاف : الدوحـة. الشيخ حممد احلبيـب، ابـن اخلوجـة: حتقيق
 ). بدون رقم الطبعة(م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥عام . والشؤون اإلسالمية

أصــله رســالة دكتــوراه (اصــة بالتــرصفات املاليــة مقاصــد الــرشيعة اخل .٦١٦
الطبعـة األوىل، . مركز مجعة املاجد: ديب. زغيبةبن  عز الدين. د). دولة

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
دار : بـريوت. عبـد املجيـد النجـار. د. مقاصد الـرشيعة بأبعـاد جديـدة .٦١٧

 .م٢٠٠٦الطبعة األوىل، . الغرب اإلسالمي
يوسـف . د).  رسـالة دكتـوراهأصـله(مقاصد الـرشيعة عنـد ابـن تيميـة  .٦١٨

/ هــ١٤٢١الطبعـة األوىل، . دار النفـائس: ّعـامن. أمحـد حممـد البـدوي
 .م٢٠٠٠

أصــله رســالة (عبــد الــسالم بــن  مقاصــد الــرشيعة عنــد اإلمــام العــز .٦١٩



 

 

الطبعـة . دار النفـائس: ّعـامن. عمـربـن  صـالحبـن  عمر. د). دكتوراه
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣األوىل، 

أصله . (حلرمني، وأثرها يف الترصفات املاليةمقاصد الرشيعة عند إمام ا .٦٢٠
. مكتبـة الرشـد: الريـاض. هشام سعيد أمحد أزهـر. د). رسالة دكتوراه
 .  م٢٠١٠/ هـ١٤٣١الطبعة األوىل، 

. د). أصله رسالة دكتوراه(مقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة الرشعية  .٦٢١
، الطبعــة األوىل. دار اهلجــرة: الثقبــة. أمحــد اليــويببــن  حممــد ســعد

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨
ــزحييل. د.أ. مقاصــد الــرشيعة .٦٢٢ الطبعــة . دار املكتبــي: دمــشق. حممــد ال

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨األوىل، 
يوسـف . د). أصله رسالة دكتوراه(املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية  .٦٢٣

: الــدار العامليــة للكتــاب اإلســالمي، هرينــدن:الريــاض. حامــد العــامل
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥طبعة الثانية، ال.املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

رســالة ماجــستري يف أصــول الفقــه (مقاصــد املكلفــني عنــد األصــوليني  .٦٢٤
: إعـداد). م١٩٩٧/ هــ١٤١٨مقدمة إىل كلية الرشيعة بالرياض، عام 

ــصل. د ــن  في ــيب ــعود احلليب ــد. د: إرشاف. س ــن  حمم ــد الــرزاق ب عب
 .الدويش

. د).  رسالة دكتـوراهأصله(ُمقاصد املكلفني فيام يتعبد به لرب العاملني  .٦٢٥
. مكتبـة الفـالح: دار النفائس، الكويـت: األردن. عمر سليامن األشقر

 .م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الثانية، 
املقـــاصد يف املـــذهب املـــالكي خــالل القـــرنيني اخلـــامس والـــسادس  .٦٢٦



 

 

ــوراه(اهلجــريني  ــالة دكت ــار اخلــادمي. د). أصــله رس ــدين خمت ــور ال . ن
 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ألوىل، الطبعة ا. مكتبة الرشد: الرياض

). هـ٣٩٥ت(زكريا، أبو احلسني بن  فارسبن  أمحد. املقاييس يف اللغة .٦٢٧
الطبعـة األوىل، . دار الفكـر: بـريوت. شهاب الدين أبـو عمـرو: حتقيق
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥

ــة مــن األحكــام  .٦٢٨ ــضته رســوم املدون ــان مــا اقت ّاملقــدمات املمهــدات لبي
.  مــسائلها املــشكالتالــرشعيات والتحــصيالت املحكــامت ألمهــات

. حممد حجي. د: حتقيق). هـ٥٢٠ت) (ّاجلد(رشـد بن  أمحـدبن  حممـد
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، . دار الغرب اإلسالمي: بريوت

عمـر، بـن  عـيل). أصله رسالة ماجـستري للمحقـق(مقدمة يف األصول  .٦٢٩
. كرامـة اهللا خمـدومبـن  مـصطفى. د: حتقيـق). هــ٣٩٧ت(ابن القصار 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، . دار املعلمة: اضالري
. نارص الشثريبن  سعد. د. مقدمة يف علم مقاصد الرشيعة اإلسالمية .٦٣٠

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، . دار املسلم: الرياض
رسـالة مقدمـة لنيـل . (املقصود من رشع احلكم؛ دراسة نظريـة تطبيقيـة .٦٣١

الــرشيعة بالريــاض، عــام درجــة املاجــستري يف أصــول الفقــه مــن كليــة 
عبـد . د. أ: إشــــــراف. نـارص النـارصبـن  عبـد اهللا: إعـداد) هـ١٤٠٦
 .عبد الرمحن الربيعةبن  العزيز

). هـــ٦٢٠ت(أمحــد، املوفــق ابــن قدامــة املقــديس بــن  عبــداهللا. املقنــع .٦٣٢
الطبعـة األوىل، . هجـر: القـاهرة. عبداهللا الرتكـي ورشيكـه. د.أ: حتقيق
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤



 

 

: حتقيق). هـ٥٤٨ت(عبد الكريم الشهرستاين بن  حممد. ل والنحلاملل .٦٣٣
رشكــة ومطبعــة مــصطفى البــايب احللبــي : القــاهرة. حممــد ســيد كــيالين

 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٨٦/ هـ١٣٩٦عام . وأوالده
دار : الريـاض. حممـد الـدورسيبـن  مـسلم. املمتع يف القواعد الفقهية .٦٣٤

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، . إمام الدعوة
مطبوع مع عـدة رشوح ). (هـ٧١٠ت(أمحد، النسفي بن  عبداهللا. املنار .٦٣٥

 ).وعند اإلحالة إليه يقرن مع أحد رشوحه
. خمتار اخلادميبن  نور الدين. د. املناسبة الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة .٦٣٦

دار ابـن : املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بـريوت:  فريجينيا-هريندن 
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧وىل، الطبعة األ. حزم

الــسيد الكــوز بــن  مــصطفى. منــافع الــدقائق يف رشح جمــامع احلقــائق .٦٣٧
مطبعـة احلـاج حمـرم : اسـتانبول). هــ١٣٤٦ كان حيـا عـام (احلصاري 

 ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٠٣أفندي البسنوي، عام 
: الريـاض. خالد اخلشالن. د. مناهج الفقهاء يف إعامل الباعث وإمهاله .٦٣٨

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، . شبيليادار كنوز إ
: القـاهرة. حممد عبد العظـيم الزرقـاين. مناهل العرفان يف علوم القرآن .٦٣٩

 .دون تأريخ الطبعة. الطبعة الثالثة. فيصل عيسى البايب احللبي
ــى رشح موطــأ مالــك .٦٤٠ ــاجي بــن  ســليامن. املنتق خلــف، أبــو الوليــد الب

دار الكتــب : بــريوت. حممــد عبــد القــادر عطــا: حتقيــق). هـــ٤٧٤ت(
 .  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، . العلمية

). هــ٧٩٤ت(هبـادر الزركـيش بن  بدر الدين حممد. املنثور يف القواعد .٦٤١



 

 

ــق ــائق أمحــد. د: حتقي ــسري ف ــت. تي ــشؤون : الكوي ــاف وال وزارة األوق
 طباعــة رشكــة دار الكويــت - أعــامل موســوعية مــساعدة-اإلســالمية
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية،. للصحافة

حممـد علـيش بـن  أمحدبن  حممد. منح اجلليل عىل خمترص سيدي خليل .٦٤٢
مـصور عـن مطبعـة . مكتبـة النجـاح: طرابلس الغرب). هـ١٢٩٩ت(

 ).بدون رقم الطبعة. (١٢٩٤حممد عيل، سنة بن  إبراهيمبن  إسامعيل
حممــد ). مطبــوع مــع البحــر الرائــق(منحــة اخلــالق عــىل البحــر الرائــق  .٦٤٣

ـــــني ـــــن  أم ـــــرعب ـــــن  م ـــــدين ب ـــــابن عاب ـــــشهري ب ـــــدالعزيز ال عب
/ هــــ١٤١٣الطبعـــة الثالثــة، . دار املعـــرفة: بــريوت).هـــ١٢٥٢ت(

 .م١٩٩٣
حممـد، أبـو حامـد الغـزايل بـن  حممـد. املنخول مـن تعليقـات األصـول .٦٤٤

. دار الفكـر: بـريوت ودمـشق. حممد حسن هيتو.د: حتقيق). ٥٠٥ت(
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة الثالثة، 

ــد .٦٤٥ ــصورات (املنطــق املفي ــسم ) قــسم الت ــسنة األوىل مــن الق لطــالب ال
ـــة والبحـــوث اإلســـالمية ـــانوي األديب للمعاهـــد األزهري حممـــد . الث

بـدون دار نـرش ورقـم (م ١٩٩٨/ هــ١٤١٨عـام . عبدالعزيز البهنيس
 ).الطبعة

مطبــوع مــع عــدة رشوح لــه وعنــد اإلحالــة إليــه أقرنــه بأحــد (املنهــاج  .٦٤٦
 ).هـ٦٧٦ت(رشف النووي بن  حييى). رشوحه

عبــد بــن  أمحــد. منهــاج الــسنة النبويــة يف نقــض كــالم الــشيعة القدريــة .٦٤٧
حممـد رشـاد . د: حتقيـق). هــ٧٢٨ت(احلليم، شيخ اإلسالم ابن تيمية 



 

 

الطبعــة . ســعود اإلســالميةبــن  جامعــة اإلمــام حممــد: الريــاض. ســامل
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١الثانية، 

مطبوع مع . ()هـ٦٨٥ت(حممد البيضاوي بن  عمربن  عبداهللا. املنهاج .٦٤٨
 ).رشوح خمتلفة وعند اإلحالة إليه أقرنه بأحد رشوحه

مـنهج استنبـــاط أحكـــام النـــوازل الفقهيـة املعــارصة، دراســة تأصــيلية  .٦٤٩
دار : جدة. عيل القحطاينبن  مسفر. د). أصله رسالة دكتوراه(تطبيقية 

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، . األندلس اخلرضاء
حممــد بــن  الــشيخ حممــد األمــني. وحكمتــهمـنهج التــرشيع اإلســالمي  .٦٥٠

ــشنقيطي  ــار ال ــورة). هـــ١٣٩٣ت(املخت ــة املن ــة، : املدين ــة العلمي املكتب
 . سلسلة حمارضات اجلامعة اإلسالمية

رائد نرصي مجيـل . منهج التعليل باحلكمة وأثره يف الترشيع اإلسالمي .٦٥١
ــؤنس ــا-هرينــدن. أبــو م . املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي:  فريجيني

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨عة األوىل، الطب
). مطبوع يف ضمن رشحه للمنجور(املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب  .٦٥٢

حممد، أبو احلسن التجيبي الفـايس املـشهور بالزقـاق بن  قاسمبن  عيل
بـدون بلـد النـارش ورقـم الطبعـة (دار عبداهللا الشنقيطي ). هـ٩١٢ت(

 ).وتأرخيها
بـن  الـشيخ حممـد األمـني. ربجاملنهج إىل املنهج إىل أصـول املـذهب املـ .٦٥٣

بــن  احلــسني: حتقيــق). هـــ١٣٢٥ت(أمحــد زيــدان اجلكنــي الــشنقيطي 
: دار الكتـاب املـرصي، بـريوت: القـاهرة. حممد األمنيبن  عبدالرمحن

مكتبـة عمـوم اللـوازم والوسـائل : دار الكتاب اللبنـاين، املدينـة املنـورة



 

 

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (التعليمية
: الريـاض. عبدالكريم عيل النملة. د.أ.  أصول الفقه املقارناملهذب يف .٦٥٤

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، . مكتبة الرشد
أصله رسالة (املوازنة بني املصالح؛ دراسة تطبيقية يف السياسة الرشعية  .٦٥٥

الطبعـة األوىل، . دار النفـائس: ّعـامن. أمحـد عليـوي الطـائي). دكتوراه
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧

 داللـة الــنص والقيـاس األصـويل وأثــر ذلـك عـىل الفــروع موازنـة بـني .٦٥٦
مكتبـة العلـوم : املدينـة املنـورة. محـدي الـصاعديبـن  محـد. د. الفقهية

/ هــ١٤١٤الطبعـة األوىل، . دار احلريـري للطباعـة: واحلكم، القـاهرة
 .م١٩٩٣

موسى، أبو إسحاق الشاطـبي بن  إبراهيم. املوافقـات يف أصـول الفقـه .٦٥٧
ـــداهللا دراز: رشح). هــــ٧٩٠ت(املالـكــــي  ـــريوت. عب ـــب : ب دار الكت

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(العلمية 
ــالم .٦٥٨ ــم الك ــف يف عل ــرمحن. املواق ــد ال ــن  عب ــضد اإلجيــي ب أمحــد، الع

: مكتبـة املتنبـي، دمـشق: عـامل الكتـب، القـاهرة: بريوت). هـ٧٥٦ت(
 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها. (مكتبة سعد الدين

حممـــد، أبــو عبــداهللا بــن  حممــد. ح خمتــرص خليــلمواهــب اجلليــل بــرش .٦٥٩
دار : بـريوت. زكريـا عمـريات: ختـريج). هــ٩٥٤ت(املغريب احلطـاب 
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، .  الكتب العلمية

املؤلـف .  املواهب السنية رشح الفوائد البهية يف نظم القواعـد الفقهيـة .٦٦٠
. البـشائر اإلسـالميةدار : بريوت). الفوائد اجلنية: مطبوع مع حاشيته(



 

 

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة الثانية، 
ــوعة الفقهيــة .٦٦١ وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية : إصــدار. املوس

 . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الطبعة الثالثة، . بالكويت
. أمحـد البورنـو الغـزيبـن  حممد صـدقي. د. موسوعة القواعد الفقهية .٦٦٢

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل، . مكتبة التوبة: الرياض
دار أحياء . حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق. أنسبن  اإلمام مالك. املوطأ .٦٦٣

 ). بدون رقم الطبعة وتأرخيها(الكتب العربية، 
أصـله رسـالة (موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة  .٦٦٤

الطبعة . دار العاصمة: الرياض. صالح الغصنبن  سليامن. د). دكتوراه
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األوىل، 

أصله رسالة دكتـوراه (ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه  .٦٦٥
: حتقيـق). هــ٥٣٩ت(أمحد، أبو بكر السمرقندي بن  حممد). للمحقق

وزارة األوقاف والشؤون الدينية، جلنة : املغرب. عبدامللك السعدي.د
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، . إحياء الرتاث العريب واإلسالمي

 مطبوع -تكملة فتح القدير(األفكار يف كشف الرموز واألرسار نتائج  .٦٦٦
). هـــ٩٨٨ت(محـد ابـن قـودر املعـرف بقـايض زاده ). مـع فـتح القـدير

 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(دار الفكر : بريوت
الطبعــة اخلامــسة . دار املعــارف: مــرص. عبــاس حــسن. النحــو الــوايف .٦٦٧

 ).بدون تأريخ الطبعة(
املعهــد : ّعــامن. مجــال الــدين عطيــة. د. يعةنحــو تفعيــل مقاصــد الــرش .٦٦٨

/ هــ١٤٢٤إعادة طبعـة، . دار الفكر: العاملي للفكر اإلسالمي، دمشق



 

 

 .م٢٠٠٣
). هـ٨٥٢ت(عيل، احلافظ ابن حجر العسقـالين بن  أمحـد. نخبة الفكر .٦٦٩

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، . دار الصميعي: الرياض
إبـراهيم العلـوي بـن   عبـداهللاسيــدي. نرش البنود عىل مـراقي السعـود .٦٧٠

الطبعـــة . دار الكتـــب العلميـــة: بـــريوت). هــــ١٢٣٠ت(الـــشنقـيطي 
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩األوىل، 

رسـالة دكتـوراه يف اآلداب، (النص واملصلحة بني التطابق والتعـارض  .٦٧١
ــد األول يف  ــة حمم ــسانية بجامع ــوم اإلن ــة اآلداب والعل ــة إىل كلي مقدم

. حفيظـة بـوكراع. د: إعداد). م٢٠٠٥/ م٢٠٠٤وجدة باملغرب، عام 
 .أمحد الريسوين. د. أ: إرشاف

يـوسف أبو حممـد احلنــفي بن  عبد اهللا. نصب الرايـة ألحاديث اهلداية .٦٧٢
دار : مــرص. حممــد يوســف البنــوري: حتقيــق). هـــ٧٦٢ت(الزيـلعـــي 
 .  هـ١٣٥٧عام  . احلديث

بــن  مجيــل حممـد. د). أصـله رســالة علميـة(نظريـة الـرضورة الــرشعية  .٦٧٣
/ هــــ١٤٠٨الطبعـــة األوىل، . دار الوفـــاء: مـــرص، املنـــصورة. مبـــارك
 .م١٩٨٨

. مؤسـسة الرسـالة: دمشق. وهبة الزحييل. د. نظرية الرضورة الرشعية .٦٧٤
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة، 

حـسني . د). أصله رسالة دكتـوراه(نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي  .٦٧٥
ــد حــسان ــاهرة. حام ــي: الق ــة املتنب ــام. مكتب ــم (م ١٩٨١ ع ــدون رق ب

 ).الطبعة



 

 

. د. أ). أصـله رسـالة ماجـستري(نظرية املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي  .٦٧٦
املعهــد العــاملي للفكــر : الواليــات املتحــدة األمريكيــة. أمحــد الريــسوين

الطبعة الرابعة، . الدار العاملية للكتاب اإلسالمي: اإلسالمي، الرياض
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

. إسامعيل احلـسني. عاشوربن   حممد الطاهرنظرية املقاصد عند اإلمام .٦٧٧
الطبعـة الثانيـة، . املعهد العـاملي للفكـر اإلسـالمي:  فريجينيا-هريندن 
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

إدريــس، أبــو العبــاس بــن  أمحــد. نفــائس األصــول يف رشح املحــصول .٦٧٨
الطبعـة . دار الكتـب العلميـة: بـريوت). هــ٦٨٤ت(الشهاب القـرايف 

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠األوىل، 
ــضاوي  .٦٧٩ ــاج الوصــول للبي ــسول رشح منه ــة ال ــع رشح (هناي ــوع م مطب

). هــ٧٧٢ت(احلـسن اإلسـنوي الـشافعي بن  عبدالرحيم). البدخيش
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(دار الكتب العلمية : بريوت

أمحد الـرميل الـشهري بالـشافعـي بن  حممـد. هنايـة املحتاج شـرح املنهاج .٦٨٠
/ هــ١٤١٤عام .  الكتب العلميةدار: بريوت). هـ١٠٨٧ت(الصغـري 
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٩٣

). أصــله رســالة دكتــوراه للمحقــق(هنايــة الوصــول إىل علــم األصــول  .٦٨١
بـن  سـعد. د: حتقيـق). هــ٦٩٤ت(عيل، ابن الساعايت بن  الشيخ أمحد

بـدون رقـم (هــ ١٤١٨عـام . جامــعة أم القــرى: مكـة. غرير السلمي
 ).الطبعة

ــدي .٦٨٢ ــب احل ــة يف غري ــرالنهاي ــارك. ث واألث ــن  املب ــري ب ــن األث ــد، اب حمم



 

 

املكتبـة : بـريوت. طـاهر أمحـد الـزاوي ورشيكـه: حتقيـق). هـ٦٠٦ت(
 ).بدون رقم الطبعة وتأرخيها(العلمية 

. د.أ). أصـــله رســـالة دكتـــوراه(النيـــة وأثرهـــا يف األحكـــام الـــرشعية  .٦٨٣
الطبعـة الثانيـة، . دار عـامل الكتـب: الريـاض. غانم السدالنبن  صالح
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤

عــيل الــشوكاين بــن  ملحمــد.نيــل األوطــار مــن أرسار منتقــى األخبــار .٦٨٤
دار : الرياض. عوض اهللابن  طارق: حققه وعلق عليه). هـ١٢٥٠ت(

/ هــــ ١٤٢٦الطبعـــة األوىل، . دار ابـــن عفـــان: القـــاهرة. ابـــن القـــيم
 .م٢٠٠٥

حممـــد حييـــى الـــواليت املـــالكي . نيــل الـــسول عـــىل مرتقـــى الوصـــول .٦٨٥
ـــ١٣٢٩ت( ــةم). ه ــواليت: راجع ــى ال ــد حيي ــد اهللا حمم ــد عب ــا حمم . باب

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة األوىل، . دار عامل الكتب: الرياض
أيب بكـر، بن  عيل). مطبوع مع نصب الراية(اهلداية رشح بداية املبتدي  .٦٨٦

أمحد : حتقيق). هـ٥٩٣ت(أيب احلسني، برهان الدين، املرغيناين احلنفي 
/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل، .  العلميةدار الكتب: بريوت. شمس الدين

 .م١٩٩٦
.  هدية العارفني يف أسـامء املـؤلفني وآثـار املـصنفني مـن كـشف الظنـون .٦٨٧

/ هـــ١٤١٣. دار الكتــب العلميــة: بــريوت. إســامعيل باشــا البغــدادي
 . م١٩٩٢

. حــسن حنفــي. د. مهــوم الفكــر والــوطن، الــرتاث والعــرص واحلداثــة .٦٨٨
 . م١٩٩٨، عام الطبعة األوىل. دار قباء: القاهرة



 

 

). هــ٥١٣ت(عقيل، أبو الوفاء احلنـبيل بن  عيل. الواضح يف أصول الفقه .٦٨٩
. مؤسـسة الرسـالة: بريوت. عبداملحسن الرتكيبن  عبداهللا. د.أ: حتقيق

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
). هـ٧٦٤ت(أيبك الصفدي بن  صالح الدين خليل. الوايف بالوفيات .٦٩٠

املعهـد األملـاين للبحـوث : بريوت. عامرةجاكلني سوبلة، وعيل : اعتناء
بدون . (م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩عام . مؤسسة الرياض: الرشقية، الرياض

 ). رقم الطبعة
عيل بن  حسني). أصله رسالة دكتوراه للمحقق(الوايف يف أصول الفقه  .٦٩١

دار : القــاهرة. أمحــد حممــد الــيامين. د: حتقيــق). هـــ٧١٤ت(الــسغناقي 
 ).بدون رقم الطبعة (م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤عام . القاهرة

حممد عابد . د. وجهة نظر، نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص .٦٩٢
الطبعــة الثانيــة، . مركــز دراســات الوحــدة العربيــة: بــريوت. اجلــابري
  .م١٩٩٤

ــة .٦٩٣ ــضاح قواعــد الفقــه الكلي أمحــد بــن  حممــد صــدقي. د. الــوجيز يف إي
 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ة، الطبعة الثاني. مكتبة املعارف: الرياض. البورنو

). هــ٤٦٨ت(أمحد الواحدي بن  عيل. الوسيط يف تفسري القرآن املجيد .٦٩٤
. دار الكتـب العلميــة: بــريوت. عــادل عبـد املوجــود ورشكائـه: حتقيـق

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 
). هـ٥١٨ت(برهان البغدادي بن  عيلبن  أمحد. الوصول إىل األصول .٦٩٥

ـــق ــو زن. د: تـحقي ــد أب ــدعبداحلمي ــاض. ي ــة املعــارف: الري ــام . مكتب ع
 ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣



 

 

مركـز البحـث والتطـوير . سامي الـسويلم. د. وقفات يف قضية التأمني .٦٩٦
 .هـ١٤٢٣رجب، .  برشكة الراجحي املرصفية لالستثامر

. دار النفـائس: ّعـامن. رأفت كامـل الـسيوري. اليرس يف القرآن الكريم .٦٩٧
 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، 
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نع توهم إثبات املقاصد الرشعية بطريق صحيح، وأثر ذلك يف م: املبحث الثاين
 ٤٤٣........................................التعارض بينها وبني األدلة اجلزئية

 ٤٤٥.....................صفات املجتهد املثبت للمقاصد: املطلب األول
 ٤٦٤............................ضوابط املقاصد الرشعية:  املطلب الثاين
 ٤٩٩.......................طرق إثبات املقاصد الرشعية: املطلب الثالث
 ٥٠٠.........................:مقدمات بني يدي املوضوع: املسألة األوىل
 ٥٠٢..:يف خامتة مقاصده من طرق، ومناقشتهاما ذكره الشاطبي : املسألة الثانية
 ٥١٧...................:بيان الطرق التي تثبت هبا املقاصد: املسألة الثالثة
أثر إثبات املقاصد بطريق صحيح يف منع توهم التعارض : املطلب الرابع

 ٥٦٨..................................................بينها وبني األدلة اجلزئية
 منع إثبات املصالح الرشعية من مصادرها املعتربة، وأثر ذلك يف: املبحث الثالث

 ٥٧٥......................................توهم التعارض بينها وبني النصوص
 ٥٧٩...........................املصــــــادر األصليـــــــــة: املطلب األول
 ٥٨٩...........................املصــــــــادر التبعيــــــــــــة: املطلب الثاين

ًبناء احلكم عىل املقصد الكيل والدليل اجلزئي معا، والقواعد املعينة : املبحث الرابع
 ٦٠٣.................................................................عىل ذلك

 عمل املجتهد عند تعارض داللة اللفظ الرشعي وما يفهم أسس: املبحث اخلامس
 ٦٣٣.......................................................أنه املقصد الرشعي
أسس عمل املجتهد عند تعارض داللة اللفظ الرشعي وما : املطلب األول

 ٦٣٧...................................يفهم أنه املقصد الرشعي الكيل واجلزئي
األسس اخلاصة بعمل املجتهد عند تعارض داللة اللفظ : املطلب الثاين
 ٦٧١.............................أنه املقصد الرشعي اجلزئيالرشعي وما يفهم 



 

 

صور تأثري املقاصد الرشعية يف العمل بداللة األلفاظ الرشعية، : الفصل الثاين
 ٦٧٧......................................................وضوابط كل صورة

 هو مراعاة الظروف الطارئة -يف اجلملة -واقع االستحسان املعمول به : التمهيد
 ٦٧٩...........................................للمحافظة عىل مقاصد الرشيعة

عي املتمثل يف مراعاة الرضورة يف العمل بداللة تأثري املقصد الرش: املبحث األول
 ٦٨٣...........................................اللفظ الرشعي، وضوابط ذلك

 ٦٨٥...............................حقيقــــــة الضـــــرورة:املطلب األول
 ٦٨٥...............................:تعريف الرضورة لغة: املسألة األوىل
 ٦٨٦.........................:ًتعريف الرضورة اصطالحا: املسألة الثانية
 ٦٩٠...........ً إثبات كون مراعاة الرضورة مقصدا رشعيا: املطلب الثاين
 ٦٩٥..............................ضــــوابط الضـــرورة: املطلب الثالث
أمثلة تطبيقية لتأثري مراعاة الرضورة يف العمل بداللة اللفظ : املطلب الرابع

 ٧١٣..................................................................الرشعي
تأثري املقصد الرشعي املتمثل يف مراعاة احلاجة يف العمل بداللة : املبحث الثاين

 ٧٢٩...........................................اللفظ الرشعي، وضوابط ذلك
 ٧٣١..........اجة، والفرق بينها وبني الرضورةحقيقة احل: املطلب األول
 ٧٣١..................................:تعريف احلاجة لغة: املسألة األوىل
 ٧٣٢...........................:تعريف احلاجة اصطالحا: املسألة الثانية
 ٧٣٥........................:الفرق بني احلاجة والرضورة: املسألة الثالثة
 ٧٤٣.............ً إثبات كون مراعاة احلاجة مقصدا رشعيا: املطلب الثاين
 ٧٥٤............................ـــــاجةضـــــــوابط احلـــ: املطلب الثالث

ــاجة يف العمل بداللة اللفظ : املطلب الربع ــ ــ أمثلة تطبيقية لتأثري مراعاة احلـ
 ٧٦٩..................................................................الرشعي



 

 

تأثري املقصد الرشعي املتمثل يف حتقيق املصلحة يف العمل بداللة :املبحث الثالث
 ٧٨٣...........................................اللفظ الرشعي، وضوابط ذلك

 ٧٨٥............................حقيقــــــــــة املصلحــــــة: املطلب األول
 ٧٨٩............ً إثبات كون حتقيق املصلحة مقصدا رشعيا: طلب الثاينامل

 ٧٩٧...........................ضوابط املصلحة الرشعية: املطلب الثالث
تغري الفتوى بتغري : خالصة ما ذكره ابن القيم يف مسألة: املسألة األوىل

 ٧٩٩...................................................................مناطها
 ٨١٠....ضوابط إعامل املصلحة التي أناط الرشع احلكم هبا: املسألة الثانية
أمثلة تطبيقية لتأثري مراعاة املصلحة يف العــــــمل بداللة : املطلب الرابع
 ٨٤٢........................................................اللفــــــظ الرشعي

مراعاة الواقع عند تنزيل (تأثري املقصد الرشعي املتمثل يف : املبحث الرابع
 ٨٥٣.................يف العمل بداللة اللفظ الرشعي، وضوابط ذلك) األحكام
 ٨٥٥..........................................املراد من مراعاة الواقع: التمهيد

 ٨٥٧.................................حتقيق املناط اخلاص: لاملطلب األو
 ٨٥٨..:تعريف حتقيق املناط اخلاص والفرق بينه وبني العام: املسألة األوىل
 ٨٦٤..............أمهية حتقيق املناط اخلاص، وأدلة اعتباره: املسألة الثانية
 ٨٧٣...........أهم العوامل املؤثرة يف حتقيق املناط اخلاص: املسألة الثالثة
ــاط اخلاص يف العمل بداللةأمثلة ألثر حتقيق امل: املسألة الرابعة ــ ــ  ٨٧٥ اللفظنـ
 ٨٨٢........................مراعــــــــــــاة املـــــــــــــآالت: املطلب الثاين
 ٨٨٣ اخلاصاملراد من مراعاة املآل، والفرق بينه وبني حتقيق املناط: املسألة األوىل
 ٨٨٦.............ً إثبات كون مراعاة املآالت مقصدا رشعيا: املسألة الثانية
 ٨٩٤...............................ضوابط مراعاة املآالت: ثةاملسألة الثال

 ٨٩٧.أمثلة ألثر مراعاة املآالت يف العمل بداللة اللفظ الرشعي: املسألة الرابعة



 

 

 ٩٠٥.........................مراعـــــــــاة  العــــــــــــرف: املطلب الثالث
 ٩٠٦..............تعريف العرف، والفرق بينه وبني العادة: املسألة األوىل
 ٩٠٩.............ً مقصدا رشعياإثبات كون مراعاة العرف : املسألة الثانية
 ٩١٧ضوابط مراعاة العـــــــرف الذي تتغري الفتـــوى بتغريه: املسألة الثالثة
 ٩٢٨.أمثلة ألثر مراعاة العرف يف العمل بداللة اللفظ الرشعي: املسألة الرابعة
تأثري املقصد الرشعي الذي دلت عليه القرائن الصارفة يف تأويل : املبحث اخلامس
 ٩٣٩............................................ضوابط ذلكاللفظ الرشعي و

 ٩٤٣..................................حقيقـــــة الظــــاهر:املطلب األول
 ٩٤٣..................................:تعريف الظاهر لغة: املسألة األوىل
 ٩٤٤...........................:ًتعريف الظاهر اصطالحا: املسألة الثانية
 ٩٤٦.............................حقيقــــــــة التأويــــــــــل:املطلب الثاين
 ٩٤٦.................................:تعريف التأويل لغة: املسألة األوىل
 ٩٤٦...........................:ًصطالحاتعريف التأويل ا: املسألة الثانية
 ٩٤٩............................شـــــــروط التأويـــــــــل: املطلب الثالث
أمثلة تطبيقية لتأثري املقصد الرشعي الذي دلت عليه القرائن : املطلب الرابع

 ٩٥٨.........................................الصارفة يف تأويل اللفظ الرشعي
........................٩٦٧ 

 ٩٦٩.......................لباطنة للمكلفاإلرادة الظاهرة، واإلرادة ا: التمهيد
القواعد الفقهية املتعلقة بتعارض داللة لفظ املكلف وقصده، : الفصل األول

 ٩٧٥.....................................................ودراسة هذه القواعد
 ٩٧٧........................القواعد املتعلقة بالعقود والدعاوى: املبحث األول

 ٩٧٩..»العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين«: القاعدة األوىل



 

 

 ٩٧٩......................................:غة القاعدةصي: املسألة األوىل
 ٩٨٢.......................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ٩٨٣..:ُاألمور التي يعرف هبا القصد الذي أراده املتكلم من لفظه: املسألة الثالثة

 ٩٨٦.................................:اخلالف يف القاعدة: املسألة الرابعة
 ٩٩٦.....................................:أمثلة القاعدة: املسألة اخلامسة
تي تؤول إليها، والتي االعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها ال«: القاعدة الثانية

 ٩٩٩..............................................................»قصدت هبا
 ٩٩٩ :صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٠٠.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٠١:طرق الكشف عن القصـــــد الذي يضمره العـــاقد: املسألة الثالثة
 ١٠٠٦..........:الفرق بني هذه القاعدة والقاعدة السابقة: املسألة الرابعة

 ١٠٠٨.............................:تدالل للقاعدةاالس: املسألة اخلامسة
 ١٠١٢...................................:أمثلة القاعدة: املسألة السادسة
 ١٠١٦.....» العــــربة للملفــــوظ نصــــا دون املقصــــود«: القاعدة الثالثة
 ١٠١٦....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠١٧.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 يف العقود للمقاصد العربة«: الفرق بني هذه القاعدة وقاعدة: املسألة الثالثة

 ١٠١٨............................................:»واملعاين ال لأللفاظ واملباين
 ١٠٢٠..............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الرابعة

 ١٠٢٤...................................:أمثلة القاعدة: املسألة اخلامسة
مقصود اخلصمني يف املنازعة : األصل أنه يعترب يف الدعاوى«: القاعدة الرابعة

 ١٠٢٨...........................................................»دون الظاهر
 ١٠٢٨....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل



 

 

 ١٠٢٨.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٢٩...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 ١٠٣٠....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

 ١٠٣٣......»دليل اليشء يف األمور الباطنة يقوم مقامه«:القاعدة اخلامسة
 ١٠٣٣....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٣٣.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية

 ١٠٣٥...............................:االستدالل للقاعدة:  الثالثةاملسألة
 ١٠٣٨....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

 ١٠٤١................القواعد املتعلقة باأليامن والطالق والعتاق:املبحث الثاين
 ١٠٤٣......»األيامن مبنية عىل األلفاظ ال عىل األغراض«: القاعدة األوىل
 ١٠٤٣....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٤٥.....................................:اعدةمعنى الق: املسألة الثانية
 ١٠٤٦................................:اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة
 ١٠٥٢....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 ١٠٥٥..» اخلاصالنية يف اليمني ختصص اللفظ العام وتعمم«: القاعدة الثانية
 ١٠٥٥....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٥٧.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٥٨................................:القاعدةاخلالف يف : املسألة الثالثة
 ١٠٦١....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 ١٠٦٤»مقاصد اللفظ عىل نية الالفظ إال يف اليمني عند القايض«: القاعدة الثالثة
 ١٠٦٤....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٦٤.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٦٥...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة



 

 

 ١٠٦٨....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
ًاليمني عىل نية احلالف إن كان مظلوما، وعىل نية «: القاعدة الرابعة

 ١٠٧٢................................................»ًاملستحلف إن كان ظاملا
 ١٠٧٢....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٧٣.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٧٤...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 ١٠٧٧....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

 ١٠٨٠......:الفرق بني هذه القاعدة وبقية قواعد األيامن: املسألة اخلامسة
 ١٠٨٢.....»اللفظ يف الطالق والعتاق يقام مقام املعنى«: القاعدة اخلامسة

 ١٠٨٢....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٨٢.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٨٤...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة

 ١٠٨٥....................................:أمثلة القاعدة:  الرابعةاملسألة
 ١٠٨٩....................................قواعد أخرى متفرقة: املبحث الثالث

 ١٠٩١..............»ال عربة للداللة يف مقابلة الترصيح«: القاعدة األوىل
 ١٠٩١....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١٠٩٣.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١٠٩٤...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 ١٠٩٧....................................:ثلة القاعدةأم: املسألة الرابعة
 ١١٠٠...........»األصل املعاملة بنقيض القصد الفاسد«: القاعدة الثانية
 ١١٠٠....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١١٠٣.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١١٠٤...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة



 

 

 ١١٠٥....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
 ١١٠٨.......................»داللة العادةاحلقيقة ترتك ب«:القاعدة الثالثة
 ١١٠٨....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١١٠٩.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١١١٠................................:اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة
 ١١١٢....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة
كل لفظ ال جيوز دخول املجاز فيه ال تؤثر النية يف رصفه «: القاعدة الرابعة

 ١١١٥.........................................................»عن موضوعه
 ١١١٥....................................:صيغة القاعدة: ملسألة األوىلا

 ١١١٥.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١١١٦...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 ١١١٧....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

 ١١٢٠............»إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز«: القاعدة اخلامسة
 ١١٢٠....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١١٢١.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١١٢٢...............................:االستدالل للقاعدة: املسألة الثالثة
 ١١٢٢....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل ومعنى جمازي «: القاعدة السادسة
 ١١٢٧.........................................»متعارف يرجح املعنى املجازي

 ١١٢٧....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١١٢٩.....................................:قاعدةمعنى ال: املسألة الثانية
 ١٢٢٩................................:اخلالف يف القاعدة: املسألة الثالثة
 ١١٣١....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة



 

 

ِالنية تعمل يف املحتمالت، ال يف املوضوعات«: القاعدة السابعة ِ ْ ُ«...١١٣٤ 
 ١١٣٤....................................:صيغة القاعدة: املسألة األوىل
 ١١٣٥.....................................:معنى القاعدة: املسألة الثانية
 ١١٣٦...............................: للقاعدةاالستدالل: املسألة الثالثة
 ١١٣٦....................................:أمثلة القاعدة: املسألة الرابعة

 ١١٣٧.:الفرق بني هذه القاعدة والقواعد األربع السابقة: املسألة اخلامسة
الضوابط العامة يف تنزيل الوقائع عند تعارض داللة لفظ املكلف مع : الفصل الثاين

 ١١٤١..................................................................قصده
 ١١٤٣.........................ضوابـــط العلمـــــاء املتقـــدمني: املبحث األول

 ١١٤٥........................ضابط أيب القاسم الفوراين: الضابط األول
 ١١٤٧.............ضـــــــــابط القـــــــــــــايض حســــــني: الضابط الثاين
 ١١٥١...................ضــــــــــابط ابن القيـــــــــــــــم: الضابط الثالث
 ١١٥٧.......................ضــــــابط الزركشـــــــــــــي: الضابط الرابع
 ١١٦١...............الباحثني املعارصينضوابط العلامء و: املبحث الثاين

 ١١٦٣...........ضابط الدكتور صبحي رجب حممصاين: الضابط األول
 ١١٦٥.................عبد الكريـــم زيــــدان. ضـــابط د: الضابط الثاين
 ١١٧٠......................يعقوب الباحسني. ضابط  د: الضابط الثالث

 ١١٧٤.......................الضابط املختار ورشحه وتوجيهه: املبحث الثالث
 ١١٨٧..................................................................اخلامتة

 ١٢٢٩..........................................................قائمة املصادر
 ١٣٣٥.....................................................س املوضوعاتفهر

~ ~ ~ 
 


