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  :مقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنـا،           

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،   من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،

  :وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد 

آفاق الشريعة، وجتيـب   ةسعظهر ا ت، ألقاصدية يف االجتهادفقد برزت أمهية البحوث امل        

عن أسئلة الواقع ونوازله اليومية املتكاثرة، وتشبع م الباحثني يف ربط الشريعة باحلياة؛ وإن مـن  

الترجيح باملقاصد عند التعارض، إذ أضـحى حمجـة الطـالبني ومهـرع     : أهم جماالت البحث

 وبيـان حقيقتـه،   تني، لذا لزم البحث يف طوايا هذا املوضوع،املتحججني ومسند املتكلمني واملف

  .لية تطبيقاته يف الفقه اإلسالميوجت ،وتقرير ضوابطه

  : املوضوع وعنوانه 

فاملوضوع املبتغى طرقه هو البحث يف حقيقة وقوع الترجيح باملقاصـد عنـد حـدوث    

ا وبني القياس، أو فيما بني األقيسة أو بينه كما يف دالالت األلفاظ فيما بينها، التعارض بني األدلة،

حني يعارض بعضها بعضا، أو حني يتعارض االستحسان أو االستصالح مع غريمها، أو كتعارض 

وبيان  سد الذرائع مع باقي األدلة، وغري ذلك من أشكال التعارض، مع كشف وصياغة ضوابطه،

سة يامالت واحلدود واجلنايات والسالعبادات واملعا: أثر ذلك الترجيح يف الفروع الفقهية بأقسامها

  :الشرعية، فاخترت له هذا العنوان

  الترجيح باملقاصد ضوابطه وأثره الفقهي

  :إشكالية البحث

الشرعية يسلك العلماء طرقا للترجيح فيما بينها، فهل اعتـربت   ةعند التعارض بني األدل         

وهل مراعاا يف الترجيح أصـلية؟؛   املقاصد يف هذا الترجيح وحكّمت وجهتها وغلّب جانبها؟،

حبيث تعترب هي األساس يف الترجيح، فيكون االعتماد على املقاصد، وكل طريق من طرق الترجيح 

وعند ذلك هل ميكن اعتمادها مسلكا مستقال عند  إمنا هو عالمة وداللة على تقصي تلك املقاصد،

تبعية على سبيل االستئناس؟، فإن كانـت  عجز تلك املسالك املعلومة؟، أم أن مراعاا ثانوية أو 
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مراعاا على سبيل االستئناس فكيف ميكن  التوفيق بني رعاية املقاصد وتلك األدلة املسـتعملة يف  

طرق الترجيح؟، ويف كل ذلك ماهي ضوابط الترجيح باملقاصد؟، وكيف توظف يف االجتهاد حىت 

شرعي صحيح، يدرأ عنـها  قاصدها يف نسق يتم التوفيق بني أدلة الشريعة وأحكامها وقواعدها وم

  .ينفي عنها االضطراب؟االخنرام و

  :أمهية املوضوع

ميأل هذا املوضوع فراغا حبثيا يف جمال االجتهاد املقاصدي، حبيث يدرس حقيقـة االعتبـار          

، باملقاصد، واختاذها مسلكا من مسالك الترجيح، مع حتديد ضوابطه، كما يبني تطبيقاته يف الفروع

  .ليتجلّى عمل الفقهاء يف هذا النوع من الترجيح من خالل الفروع الفقهية

  :أسباب اختيار املوضوع 

  : األسباب املوضوعية 

احلاجة امللحة إىل حتقيق موضوع الترجيح باملقاصد، نظرا لتشعب االختالف وطريان التعارض -1

  .وانبثاث املقاصد يف جل أحكام الدين

  .ثي يف هذه املسألة، إذ أا مل تفرد بعد بالتصنيف حسب علميالوفاء بتغطية فراغ حب-2

التحقيق يف اجلدل الدائر حول دور املقاصد يف األدلة الشرعية استنباطا واسـتدالال، وبيـان   -3

 .وإيضاح أثر ذلك يف الفروع وكشف وتقرير ضوابط الترجيح ا، حجيتها يف الترجيح،

  : األسباب الذاتية

إميانا بأمهيتها العظمى يف االجتهاد ويف فهم  والشغف الشديد ا، الولوع باملقاصد-1

  .والوقوف على حقيقة استدالالت األصوليني والفقهاء النصوص،

الرغبة يف اكتساب أدوات الترجيح السليم يف خضم التعارض  واالخـتالف مـن   -2

  .خالل مسلك األخذ باملقاصد املعتربة يف الشرع
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  :الدراسات السابقة 

والذي وقفت  تناول باحثون موضوعات تشترك مع هذا البحث يف أصول وفروع ومسائل،      

  :عليه منها ميكن تصنيفه إىل جمموعات حسب احملتوى كما يلي

  :منها :التفسري املقاصدي للنصوص: أوال

جامعـة   حامدي،روحة دكتوراه للباحث عبد الكرمي أط: مقاصد القرآن من تشريع األحكام  -1

  .قسنطينةاألمري، 

حبث ماجستري للباحث فـؤاد بـن   ": سورة النساء منوذجا"قاصد الشرعية يف القرآن الكرمي امل -2

 .عبيد، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة

كليـة  لة ماجستري للباحث حممد حسني، رسا: املقاصد الشرعية الضرورية يف األربعني النووية -3

 .ل الدين، اجلزائرأصو

للباحث عبـد الـرمحن    رسالة ماجستري  :الدهلوياإلمام التفسري املقاصدي للنص النبوي عند  -4

 . رداد، جامعة األمري، قسنطينة

  :منها : التعليل املقاصدي لألحكام: ثانيا

جستري، ، رسالة ماللباحث عبد القادر بن حرز اهللا :التعليل املقاصدي ألحكام الفساد والبطالن-1

  .باتنة، املعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية

ماجستري للباحثة فريدة  رسالة: البعد املقاصدي يف فقه عمر بن اخلطاب وأثره يف الفقه املالكي -2

  .زوزو، املعهد الوطين للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية، باتنة

  :منها: أثر املقاصد يف األصول والفروع: ثالثا

الـدكتور   للباحث أطروحة دكتوراه، :ضوابط اعتبار املقاصد يف حمالّ االجتهاد وأثرها الفقهي -1

، كلية أصول الدين، اجلزائر، لكن هذا البحث مل يصلين إال بعد الفراغ من عبد القادر بن حرز اهللا

  .الكتابة

جامعـة األمـري،    للباحث لعيادي عبد العزيز، حبث ماجستري،: االجتهاد املقاصدي ومناهجه -2

 .قسنطينة
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حبث ماجستري للباحث عبد احلميد زاليف، كلية : االجتهاد املقاصدي وأثره يف اختالف الفقهاء -3

 .باتنة جامعة احلاج خلضر، العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،

للباحثة جوهرة خيدوس، رسالة ماجسـتري،  : أثر املقاصد يف االجتهاد ومسالك الكشف عنها -4

  . املعهد الوطين للعلوم اإلسالمية، باتنة

وحبوث هذه اموعة  هي األقرب إىل املوضوع املختار، بسبب كون الترجيح من مسائل االجتهاد 

  .عند طروء التعارض بني األدلة

  :منها :دراسة املقاصد ذاا: رابعا 

عد اليـويب، أطروحـة   للباحث الدكتور حممد س: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة -1

  .دكتوراه، جامعة املدينة املنورة 

 . للدكتور أمحد الريسوين: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب  -2

للباحثة الدكتورة مليكة خملويف، أطروحة دكتوراه، جامعة : املقاصد األصلية واملقاصد التبعية -3

 .األمري، قسنطينة

  : منها: الفروعدراسة مسائل معينة يف األصول و: خامسا

حبث ماجستري للطالب عبد احلميد عماري، : ضوابط التعارض والترجيح عند اإلمام الشاطيب -1

  .جامعة األمري، قسنطينة

حبث ماجستري للطالبة مسعودة علواش، جامعـة  : املصلحة الشرعية وتطبيقاا عند ابن القيم -2

 .قسنطينة األمري،

 .ستري للطالب منصور رمحاين، جامعة األمري، قسنطينةحبث ماج: حفظ النفس يف الشريعة  -3

حبث ماجستري للطالبة جناة حيوي، : املقاصد الشرعية يف األموال وأثرها يف االقتصاد اإلسالمي -4

 .جامعة األمري، قسنطينة

االهتمام الالئق واملستحق، ومل يفـرد  ترجيح باعتبار املقاصد عاريا عن ولكن بقي موضوع ال     

والتنقيب والتصنيف حسب علمي إال ما ملسته البحوث السالفة، أو ذكـر تصـرحيا أو    بالدرس
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 تلميحا يف مؤلفات األصوليني أو الفقهاء، قدامى أو حمدثني، هلذا رأيت أن أوجه جهـدي إليـه،  

  .جاعال إياه ميدان حبثي يف هذه املذكرة

  :أهداف املوضوع

  :وترادفه أهداف أخرى تبعية وهي  اهلدف  الرئيس هو اإلجابة عن اإلشكالية،      

  .بيان العالقة بني املقاصد واألدلة -1

 .املقاصد واألحكامبني بيان العالقة  -2

 .الكشف عن سبب هام من أسباب االختالف وهو االختالف يف تقدير املقاصد أو األخذ ا -3

ل مباحث الكشف عن جانب حيوي من جوانب االجتهاد وهو االجتهاد املقاصدي من خال -4

 .الترجيح

كشف وتقرير ضوابط الترجيح باملقاصد محاية من االحنراف يف االجتهاد بسبب اجلهـل أو   -5

 .اهلوى أو التأويل الفاسد

الكشف عن فاعلية املقاصد يف الوفاء باحلاجة التشريعية يف العبادة واالجتهاد والعمل وسـائر   -6

 .فروع احلياة

اليت تتخطّى يف الظاهر النصوص أو القواعد إذا مـا ربطـت   جتلية حقيقة بعض االجتهادات  -7

 .املقاصدبعللها 

بيان مدى ارتكاز األصوليني والفقهاء على املقاصد يف االستنباط والتخريج، وكيف يوفقـون   -8

 .بني النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها

  :منهج البحث

وذلك يف تتبع مواقع الترجيح باملقاصد، مث  استعملت يف حبثي منهجا  متكونا من االستقراء،      

ا وعالقااالستنباط من ا فيما بينها، مث التحليل من أجل إدراك حقيقة اجلزئيات املستقراة يف مظا

خالل استكناه حقيقة مسلك اعتبار املقاصد واألخذ ا يف الترجيح، من خالل ضوابط واضـحة  

  .فاعلة يف االجتهاد
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  : منهجية البحث

وهي إيراد مفهوم الـدليل مث   ،اتبعت منهجية حمددة يف دراسة الترجيح باملقاصد يف كل دليل      

جلريان االتفاق يف هذا النوع إال حجيته إن كان تبعيا واالستغناء عن ذكر احلجية إن كان أصليا، 

عـدة  مث أدخل صلب البحث بذكر املعاين املقاصدية يف القار القياس، اما كان من الشذوذ يف إنك

الترجيح باملقاصد من خالهلا، إال ما شذّ وذلك يف األصولية، مث أعرج على دراسة التعارض فيها و

مطلب الترجيح، بسبب ما رمت إليـه  ت بني مطلب التعارض فيها ولْدالالت األلفاظ، حيث فص

من التفصيل فيها، الشتباه كوا مقاصدية، بل دأب باحثون علـى تقسـيم األدلـة إىل لغويـة     

 .كون  دالالت األلفاظ ليست مقاصدية شأن األدلة األخرىاعتقاد مقاصدية، مما يورث و

ـ و املرجع يف أول الصفحة التاليـة إ إذا تكرر املصدر أأما بالنسبة للتهميش فقد اخترت  ادة ع

ألنين أراه أيسر من إحالة القارئ إىل الصفحة السابقة، وإن خالفت املعهـود، وكـذا إذا    ؛ذكره

كما أعيد ختريج احلديث إذا تكرر، لنفس التعليل، فس الصفحة وفصل بينهما  فاصل، يف نتكرر 

املوافقات : واستغنيت يف بعض الكتب الشهرية عن ذكر مصنفيها عند التهميش ما أمن اللبس؛ مثل

بالرسم العثماين على قراءة عاصم بن أيب النجود بروايـة  منسوخة اآليات  نقلترب، وولسان الع

  .حفص

، 1.5األلفية للسنة النبويـة، اإلصـدار   ت األحاديث واآلثار معتمدا قرص املكتبة جخرو

ترمجت لغري املشهورين من وعمان، : ألحباث احلاسب اآليلركز التراث م، م1999 -هـ1419

  .األعالم

القوسني مع التهميش، وإن نقلـت بـاملعىن اكتفيـت    أضع له لنقل احلريف توثيق ا مث إنين يف 

، ومل ومل أجعله بني قوسنيلطبيعتها، استثناء الشروح اللغوية فإن جلها منقول لفظا  بالتهميش، مع

ألتزم ترتيب األقوال وال تقدمي مذهب اجلمهور يف الذكر، وتركت ذلك حسب ما يساعد تسلسل 

  .األفكار

يف اختيار املسائل يف فصل األثر الفقهي ذكرت ذات االختالف الوارد املذكور يف كتـب  و      

لفقه واألصول أو احلديث والتفسري، أو املسائل ذات االشتباه واليت حتتاج إىل دقة نظر، وتنقيـب  ا
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 ح  

يها، ولكن األكثر هلا مرتلة املسائل املختلف فمقاصدي خاص، فوجود االحتماالت املختلفة فيها يرتّ

  .هو النوع األول

سألة ومصدرها، وما جاء فيها وعند ميش رأس املسألة يف هذا الفصل فمعناه ذكر مرجع امل     

  .بني قوسني من غري إحالة فمرجعه مرجع رأس املسألة

أبواب الفقه إثباتا للترجيح باملقاصد  وأنه شامل للفقه  منأكثرت من املسائل، وعممتها و

  .كله، وليس خاصا بباب معني كاملعامالت دون غريها من األبواب

  :خطة البحث

  :ومبادئ البحث تأصيل مصطلحات: الفصل التمهيدي

  مفهوم املقاصد وأقسامها ومراتبها :املبحث األول

  مفهوم التعارض وأسبابه واملخلص منه : الثاين املبحث

  مفهوم الترجيح وحكمه ومسالكه  :املبحث الثالث

  تالزم املقاصد والتعارض والترجيح ومفهوم الترجيح باملقاصد  :املبحث الرابع

  األثر الفقهيمفهوم الضابط و: املبحث اخلامس

  :الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية:الفصل األول

  الترجيح باملقاصد يف دالالت األلفاظ :املبحث األول

  سنادالترجيح باملقاصد يف اإل :املبحث الثاين

  الترجيح باملقاصد يف دالالت األفعال واألحوال   : املبحث الثالث

  اع الترجيح باملقاصد  يف اإلمج :املبحث الرابع

 الترجيح باملقاصد يف القياس: املبحث اخلامس

  :الترجيح باملقاصد يف األدلة التبعية:الفصل الثاين

  الترجيح باملقاصد يف االستحسان: املبحث األول

  الترجيح باملقاصد يف سد الذرائع :املبحث الثاين

  الترجيح باملقاصد يف املصلحة املرسلة :املبحث  الثالث

  جيح باملقاصد يف االستصحابالتر: املبحث الرابع
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  الترجيح باملقاصد يف العرف :املبحث اخلامس

  الترجيح باملقاصد يف شرع من قبلنا:املبحث السادس

  الترجيح باملقاصد يف قول الصحايب:املبحث السابع 

  :ضوابط الترجيح باملقاصد:الفصل الثالث

  الضابطان الظهور واالنضباط: األول املبحث

  ابطان املعقولية والتعبدية الض: الثاين املبحث

  الضابطان املظنة ومظنة املظنة : الثالث املبحث

  الضابطان العموم واخلصوص : املبحث الرابع

  الضابطان اإلطالق والتقييد :املبحث اخلامس

   الضابطان القطع والظن  :املبحث السادس

  الضابطان املناسبة والغلبة :املبحث السابع

  :ي للترجيح باملقاصداألثر الفقه:الفصل الرابع

  أثر الترجيح باملقاصد يف العبادات  :املبحث األول

  أثر الترجيح باملقاصد يف  املعامالت  :املبحث الثاين

     أثر الترجيح باملقاصد يف فقه األسرة :املبحث الثالث

     أثر الترجيح باملقاصد يف العقوبات :املبحث الرابع

 يف السياسة  الشرعية أثر الترجيح باملقاصد :املبحث اخلامس

  :الصعوبات 

أهم الصعوبات اليت  كانت يف طريق البحث هي سعة املوضوع، ألنه يفرض دراسة شاملة         

قاصد مبثوثة فيها كلـها، مث هـو   ألن الترجيح ميسها مجيعا، وامل جلميع أبواب علم أصول الفقه،

الشافعي فصاعدا، بل حىت قبلـه   ض دراسة جلّ أمهات أصول الفقه اإلسالمي من لدن اإلمامرفي

وكذا دراسة جلّ أمهات الفروع الفقهية، ودراسة كتب العلوم األخرى، ملا فيها مـن البحـوث   

سواء كتب التفسري أو كتب شروح احلـديث أو غريمهـا، لـذلك     ؛الترجيحية الثرية باملقاصد

  .اضطررت إىل االكتفاء جبزئيات من هنا وهناك، تدل على غريها إن شاء اهللا
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ي 

  :املصادر واملراجع

، فاختذت أمهـات  جل الكتب يف علمي األصول والفقه عناصر هذا البحث مبثوثة يف ثنايا       

مثل الرسالة للشافعي رمحه اهللا وحمصول الرازي ومعتمد البصري  هذين العلمني موردين أساسيني،

 ،جـب وشـروحه  وكذا كتاب ابـن احلا  وإحكام اآلمدي وشروح احملصول كالنفائس للقرايف،

ونظرية املصلحة للبوطي ونظرية الضـرورة  كتب الريسوين وغريها، دون إمهال كتب املتأخرين ك

جديـدة   االجتهاد املقاصدي للخادمي، ومقاصد الشريعة بأبعادو الشرعية للزحيلي ورسالة اليويب

  .العبد ايد النجار وغريه

مدت املوطـأ واألم واملدونـة   مث إن كتب الفروع كلها مصادر ومراجع يف البحث، فاعت

 والبيان والتحصيل وحاشية ابن عابدين، واموع واملغين وبداية املقتصد واحمللى واحلاوي وغريها،

وكـذا   كما رجعت إىل بعض شروح احلديث كفتح الباري وعارضة األحوذي وشرح النووي،

  .كتب التفسريبعض 

    :خامتة

ا وصلت إليه ووفقين اهللا تعاىل إىل إثباته وتقريـره مـن   مذيال بأهم م أخريا أيت البحثو       

، ووضـعت  النتائج، مث توجيه توصيات أراها نافعة خادمة ألهداف البحث، حمققة ملقاصد الشرع

للبحث فهارس اآليات واألحاديث واآلثار واألعالم املترجم هلم واملصادر واملراجـع، مث فهـرس   

  .واهللا ويل التوفيق املوضوعات،

الربكـة  احلمد والثناء وأدعو أن يضع فيه النفع وبت فمن اهللا سبحانه التسديد فله فإن أص

  .وجيعله صدقة جارية، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان أستغفر اهللا وأتوب إليه

  وما أبرئ نفسي إنين بشر          أسهو وأخطئ ما مل حيمين قدر

مد وآله وصحبه ومن اتبع هداه إىل يـوم  واحلمد هللا رب العاملني وصلّى اهللا وسلم وبارك على حم

  .الدين
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إن حبث الترجيح باملقاصد البد من التوطئة له ببيان معىن املقاصد ومعىن الترجيح وكذا   
التعارض لعالقته بالترجيح، مع جتلية أنواع املقاصد ومراتبها مما له صلة وثقى بالترجيح وكذا مسالك 

، إضافة إىل الترجيح، لذلك جاء هذا الفصل لتمهيد السبيل أمام املباحث األساسية التالية يف البحث
 استعماهلا يفد ريالكشف عن معىن الضوابط واألثر الفقهي، ألا مصطلحات برزت يف العنوان وس

  .، وأقدم هنا مقتطفات وملخصات تكفي من يقف عليها ليأخذ نظرة عن البحثالبحث

  مفهوم املقاصد وأقسامها ومراتبها: املبحث األول

    :مفهوم املقاصد: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للمقاصد: لالفرع األو

  :منها املقاصد مجع املقصد وهو مصدر ميمي من قصد يقصد قصدا، وهو على معان

’’’’﴿: ، قصد يقصد قصدا فهو قاصد، ومعىن قول اهللا تعاىل)1(استقامة الطريق: القصد: األول nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 

ßß ßß‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   .هل مستقيمس: تبيني الطريق املستقيم باحلجج، وطريق قاصد :)2(﴾####$$

  :)3(قال أبو اللحام التغليب ،العدل: القصد:الثاين

  قضيته أن ال جيور ويقصد      يوما إذا قضى على احلكم املأيتِّ

  .يقصد أي يعدل

  :التعريف االصطالحي للمقاصد: الفرع الثاين

                                                             

: احملـيط ، القاموس 3/353، م1994-هـ1414، 4بريوت، ط: أبو الفضل مجال الدين، دار صادر حممد بن مكرم بن منظور: لسان العرب -1
بـريوت،  : حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: مكتب التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق

 .396، م1996-هـ1416، 5ط

 . 9 اآلية: سورة النور -2

 .396، القاموس احمليط، 3/353لسان العرب،  -3
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ليني، يستعمل مصطلح املقاصد باملعىن الثالث والرابع، إذ مها املعنيان به يف استعماالت األصو  
فاملقاصد تعين االجتاه والنحو والغرض واهلدف الذي يؤمه صاحبه، سواء بالنية واإلرادة أو بالفعل أو 

  .التعريف املناسب رتختاواردة على لسان العلماء، مث ت تعريفا تقدمقد ما معا، و

  :واكتفي هنا بذكر هذا التعريف

لعامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مقاصد التشريع ا« :تعريف اإلمام ابن عاشور رمحه اهللا
، وهذه املعاين واحلكم هي مرادات اهللا سبحانه ، ولذلك فإن كال )1(»مجيع أحوال التشريع أو معظمها

  .التعريفني يعرب عن نفس احلقيقة ولكن بألفاظ خمتلفة

اوت املقاصد فذلك راجع إىل تف» مقاصد التشريع العامة«: يف قوله» العامة«وأما ورود لفظ 
مقاصد التشريع هي «: كما يلي هوالتعميم والتخصيص، فيمكن أن يصاغ تعريف االحنساريف االنتشار و

  .»املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف أحوال التشريع

والعربة باملقاصد تشتد كلما قويت أو عمت أو توسعت، ولذلك اختصر التعريف يف موضع 
  .)2(»هو جلب الصالح ودرء الفساد«الشريعة  آخر فذكر أن املقصد األعظم من

متقاربة األلفاظ ومتوافقة املعاين ألن حمتواها يكاد يكون موحدا، وميكن اليت قدمتها التعريفات و
مقاصد الشريعة هي مرادات اهللا سبحانه من تشريع األحكام «: صياغة تعريف مناسب كما يلي

  .»ملصلحة العباد والتكليف ا

رادات اهللا هي ما شاء تعاىل أن يكون واملقصود به هنا اإلرادة الشرعية، وبيان ذلك م :شرح التعريف
  :)3(أن إرادة اهللا نوعان

ßß﴿: وهي الدينية األمرية املتضمنة للمحبة والرضى، كما يف قوله تعاىل :اإلرادة الشرعية ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### ﴾َ)1(.  

                                                             

 .251، م2001-هـ1421، 2ط عمان،: حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس: الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق: مقاصد الشريعة اإلسالمية -1

 .276، فسهن -2

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، شـعيب األرنـاؤوط،   / د: ، حتقيق)هـ792ت (ي بن حممد بن أيب العز علي بن عل: شرح العقيدة الطحاوية -3
 .1/174، م2001 -هـ1421، اإلصدار الثاين، 2بريوت، ط: مؤسسة الرسالة
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    : وهي املشيئة الشاملة جلميع احلوادث، كقوله تعاىل ،لقيةوهي كونية خ :ادة الكونيةاإلر

﴿  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 

$$$$ ¸¸ ¸¸)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨èèèè ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ββββ﴿ :وله، وق)2(﴾####$$ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ﴾)3( ،

ββββ¨﴿ :وقوله ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø    tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ﴾)4( .  

  .أي ألجل مصلحتهم: ملصلحة العباد

 وهي حتقيق مصاحل العباد من اهللا ومراضيه يف شريعته إىل الناس فمقاصد الشريعة هي حماب ،
  .صلحة املقصودة، فيتعني إذن تعريف املخالل التشريع والتكليف

  : تعريف املصلحة

  .ملا كانت املقاصد هي جلب املصاحل ودفع املفاسد حيسن تعريف املصلحة واملفسدة

  :التعريف اللغوي للمصلحة

ح لَضد الفساد، صلَح يصلَح ويصلُح صالحا وصلُوحا، وص: املصلحة مفعلة من الصالح
  : )6(، وأنشد أبو زيد)5(كصلُح

  وما بعد شتم الوالدين صلُوح    ا شتمتين فكيف بإطراقي إذا م

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد «ويف احلديث 

  .)7(»كله، أال وهي القلب

                                                                                                                                                                                                 

 .185اآلية : سورة البقرة -1

 .125اآلية : سورة األنعام -2

 .34اآلية : سورة هود -3

 .14اآلية : سورة احلج -4

 .2/516لسان العرب،   -5

 .فسهن -6

، 3بـريوت، ط : البغـا، دار ابـن كـثري، اليمامـة     بيدمصطفى : حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي، حتقيق: حيح البخاريص -7
 .1/28، 52استربأ لدينه، من حديث مالك بن نويرة رضي اهللا عنه مرفوعا، حديث  من  كتاب اإلميان، باب فضل م،1987-هـ1407
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  .املنفعة: واملصلحة، )1(الصالح، وهي واحدة املصاحل: واملصلحة مبعىن

  :التعريف االصطالحي للمصلحة

، )2(»أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة« :تعريف الغزايل رمحه اهللا
لكننا نعين باملصلحة احملافظة «: وحدد مراده جبلب املنفعة ودفع املضرة وأن ذلك حسب مورد الشرع

وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم : على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة
ل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه ونسلهم وماهلم، فك
  .)3(»األصول فهو مفسدة

  .فقد عرفها باملنفعة املقصودة للشارع يف حفظ أحكامه يف خلقه

  .وقد أضفت تعريفات غريه من العلماء يف أصل البحث

  :أقسام املقاصد: املطلب الثاين

  :معيار تقسيم املقاصد: الفرع األول

عيار تقسيم املقاصد خيتلف حسب الغرض الفقهي واألصويل املبتغى من التقسيم، فإذا كان إن م  
اهلدف بيان عالقة املقاصد بالدنيا واآلخرة قسمت إىل مصاحل دنيوية ومصاحل أخروية، واملفاسد 

، وإذا كان اهلدف بيان مدى اتساعها ومشوهلا قسمت إىل )4(وية ومفاسد أخرويةيمفاسد دن: كمثلها
صاحل عامة ومصاحل خاصة، وهكذا إىل سائر األغراض اليت سأبينها يف الفرع التايل، من خالل تعداد م

  .التقسيمات املختارة

  :تعداد تقسيمات املقاصد: الفرع الثاين

  :تقسيم املقاصد باعتبار الدنيا واآلخرة: أوال

                                                             

 .2/517لسان العرب،  -1

، 1بـريوت، ط : حممد سليمان األشقر، مؤسسـة الرسـالة  / د: بن حممد بن حممد الغزايل، حتقيقحممد أبو حامد : املستصفى من علم األصول -2
 .1/416، م1997-هـ1417

 .1/417،  فسهن -3

 .239-2/238ين بن عبد السالم، عز الد: ، قواعد األحكام257الريسوين، : نظرية املقاصد عند الشاطيب -4
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  .قسمت إىل مقاصد دنيوية ومقاصد أخروية ومقاصد مشوبة  

  :ملقاصد باعتبار حظ املكلفتقسيم ا: ثانيا

قسمت ذا االعتبار إىل مصاحل أصلية ومصاحل تبعية، كما ذهب إليه الشاطيب، وميكن إضافة   
  .نوع ثالث إليهما وهو املشوب ما معا

  .قسمت إىل مقاصد كلية ومقاصد جزئية :تقسيم املقاصد باعتبار موضوعها: ثالثا

  .)1(قسمت إىل مقاصد عامة ومقاصد خاصة :لمكلفنيتقسيم املقاصد باعتبار مشوهلا ل: رابعا

قسمت إىل مقاصد معتربة ومقاصد ملغاة ومقاصد  :تقسيم املقاصد حسب اعتبار الشارع هلا: خامسا
  .)2(مرسلة

  .وشاع هنا استعمال مصطلح املصاحل املرسلة، وهي يف احلقيقة مقاصد مرسلة

اعتبارها نصا أو استنباطا بطرق االجتهاد املعروفة  وهي املقاصد اليت ثبت يف الشرع: املقاصد املعتربة

¨¨﴿: وفق أدلة معتربة يف الشرع، مثل البيع قال تعاىل ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyìììì øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm uu uuρρρρ (( ((#### 44 44θθθθ tt tt//// ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$  :والنكاح، )3(﴾####$$

﴿####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρ yy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ﴾)4(.  

اطا بطرق االجتهاد وهي املقاصد اليت ثبت يف الشرع دليل إلغائها نصا أو استنب :املقاصد امللغاة

$$$$ ﴿ :يالتبن املعروفة، مثل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&﴾)5(.  

وهي املقاصد اليت مل يثبت يف الشرع دليل اعتبارها ال نصا وال استنباطا، وال دليل : املقاصد املرسلة
  .وال استنباطا، ولكن تندرج يف الكليات اخلمس، مثل مجع القرآن يف مصحف واحدإلغائها نصا 

  .قسمها عز الدين بن السالم إىل مصاحل ومفاسد :تقسيم املقاصد باعتبار األحكام اخلمسة: سادسا
                                                             

 .149يوسف حامد، : املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية -1

  .149يوسف حامد، : املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية -2
 .275اآلية : سورة البقرة -3

 .3اآلية : سورة النساء -4

 .4اآلية : سورة األحزاب -5
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  .)1(مصاحل املباحات ومصاحل املندوبات ومصاحل الواجبات: جعلها ثالثة أقسام وهي : أقسام املصاحل

صالة التطوع والصدقة، ومثال : األكل والشراب والنوم، ومثال املندوبات: املباحاتمثال 
  .الصالة املفروضة والصيام املفروض والنفقة الواجبة: الواجبات

  .مفاسد املكروهات، ومفاسد احملرمات: جعلها قسمني ومها: أقسام املفاسد

: حراما، ومثال املفاسد احملرماتالنظر إىل األجنبية، وقد يكون : ومثال املفاسد املكروهات
  .اخللوة باألجنبية، وأكل مال اليتيم

جعل املصاحل قسمني واملفاسد قسمني  :تقسيم املقاصد باعتبار الثواب والعقاب املترتب: سابعا
  :كذلك

  : أقسام املصاحل

اية لعظم مصلحته أو مفسدته، وهو فروض كف )2(ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه:القسم األول
ل باجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر لألوىل، وقراءة الفاحتة وأركان ومثّ ،أو فروض أعيان

  .الصالة للثانية

 :مثل ،وهو فروض كفاية وفروض أعيان ،)3(ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه :القسم الثاين
  .األذان واإلقامة لألوىل، وصيام األيام الفاضلة للثانية

   )4(:ام املفاسدأقس

  .ل بالتعرض للدماء واألبضاع واألموالما يعاقب على فعله ويؤجر على تركه، ومثََّ:القسم األول

ما ال يعاقب على فعله، ولكن تفوته مصلحة تركه، كالصالة يف األوقات املهين عنها،  :القسم الثاين
  .وترك السنن املشروعة يف الصالة وغريها

                                                             

 .1/9عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام -1

 .1/41عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام -2

 .1/42، فسهن -3

 .1/43، فسهن -4
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  :عتبار الوسائلتقسيم املقاصد با: ثامنا

قسمت إىل وسائل ومقاصد، فاملقاصد هي املطلوبة لذاا مثل اإلميان والصالة والزكاة واحلج، 
والوسائل هي املطلوبة ال لذاا ولكن لكوا يتوصل ا إىل غريها من األغراض وهي املقاصد، مثل 

ن، ومثل ضرب املتهم السعي كوسيلة إىل الصالة يف املساجد، ومثل اجلهاد كوسيلة لنصر الدي
فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسائل،  ؛وللوسائل أحكام املقاصد«الستخراج احلق منه، 

  .)1(»والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل، مث تترتب بترتيب املصاحل واملفاسد

  :تقسيمات أخرى: تاسعا

ال الشخص، وباعتبار املعيار املوضوعي ذكرها الدكتور الرفعي باعتبار املعيار الشخصي أي ح
أي نوع املصلحة، والثالث شخصي من وجه وموضوعي من وجه آخر وهو اعتبار األول والثاين 

  .  )2(معا

  .)3(وقد أبلغها الدكتور عبد القادر بن عزوز إىل ستة عشر قسما باعتبارات متنوعة

  :مراتب املقاصد: املطلب الثالث

: ونادرة الوقوع مصاحل ومفاسد، قال عز الدين بن عبد السالم دجواملقاصد احملضة عزيزة الو
واعلم أن املصاحل اخلالصة عزيزة الوجود، فإن املآكل واملشارب واملالبس واملناكح واملراكب «

، وهذا بسبب ما يشوب إحدى اجلهتني )4(»واملساكن ال حتصل إال بنصب مقترن ا أو سابق أو الحق
صلحة تشوا املفسدة، واملفسدة تشوا املصلحة، فالبد من النظر الدقيق من اجلهة األخرى، فامل

املصاحل إن وعندئذ مل اجلهة األخرى املغلوبة واملرجوحة، مث ، والترتيب بينهما واعتبار الغالب منهم
  .واملفاسد الواقعة ليست يف رتبة بل تتفاوت درجاا

  :معيار الترتيب: الفرع األول

                                                             

 .1/43، عز الدين بن عبد السالم: قواعد األحكام -1

 .41الرفعي، : فقه املقاصد -2

 .42 – 33، م2006-هـ1427، 1اجلزائر، ط: عبد القادر بن عزوز، دار قرطبة/ د: حماضرات يف مقاصد الشريعة -3

 .1/8عز الدين عبد السالم، : قواعد األحكام -4
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وأساس التفريق والتمييز هو قوة املصلحة يف ذاا، فهناك مقاصد أصلية فهي معيار الترتيب   
ذات قوة نوعية يلزم تقدميها، وهي ما اصطلحوا على تسميته بالضروريات، واملقاصد األخرى تبعية 

  .اتيخادمة هلا مكملة ملعانيها وأغراضها، وهي ما اصطلحوا على تسميته باحلاجيات والتحسين

  

  .ه املراتب بشيء من التفصيلواآلن أعرض هذ

  :ذكر املراتب: الفرع الثاين

  :الضروريات تعريفا وتأصيال: أوال

  :التعريف اللغوي للضروريات

القوة، : اجتماع الشيء، والثالث: األول خالف النفع، والثاين: الضاد والراء ثالث معان: ضر
، وهي احلاجة، )1(من الضرورة وعلى األول اسم الضرة، ألا تضر األخرى كما تضرها تلك، واضطر

  .)2(الضرورة والضاروراء: ويقال

  :التعريف االصطالحي للضروريات

فهي مما حيتاج إليه حاجة اضطرار  ،استعمل اصطالح الضروريات من الضرورة مبعىن احلاجة
ن والدنيا، فأما الضرورية فمعناها أا البد منها يف قيام مصاحل الدي« :قال الشاطيب يف تعريفها ،وافتقار

حبيث إذا فقد مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت 
الدين : )4(، وبني جمموع هذه الضروريات وهي مخس)3(»النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني

  .والنفس والعقل والنسل واملال والعقل

                                                             

 .3/360ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة - 1

 .550القاموس احمليط،  - 2

 .2/7املوافقات،  - 3

 .2/8، فسهن- 4
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فهي أقوى «: رتبة هي أعظم املراتب وأعالها، قال اإلمام الغزايلوهذه ال: تأصيل الضروريات: ثانيا
، وأكده من قبل )2(الضرورة، كما ذكر اإلمام الرازي ، وسبب ذلك أا يف حمل)1(»املراتب واملصاحل

ما يعقل معناه، وهو أصل، ويؤول املعىن املعقول منه إىل «: اإلمام اجلويين فوصف هذه الرتبة بقوله
  .)3(»هضروري البد من

وتابع األصوليون هذا التأصيل للضروريات فثبتوا القاعدة وحرروا هلا الشروط والضوابط، فمن 
 :ذلك تصنيف اآلمدي هلذه املرتبة يف نفسها، فجعل ما يرجع إىل حفظ الكليات اخلمس هو األصل

، )5(روري، وما مل يكن أصال فهو املكمل للض)4(»فإن كان أصال فهو الراجع إىل املقاصد اخلمسة«
  .حد قليل املسكر: ومثاله

  : تشريع املقاصد الضرورية

فالدين شرعت مقاصده : تشريع هذه املقاصد بإقامة أركاا وتأصيل أسسها من جهة إجيادها  
بأحكام العبادات، والنفس شرعت مقاصدها بإباحة العادات من املآكل واملشارب واملساكن واملالبس، 

من املآكل واملشارب وكذا التعليم، والنسل شرع له النكاح، واملال  والعقل شرع له ما شرع للنفس
  .شرع له التكسب وإباحة املبادالت

  :حفظ املقاصد الضرورية

حتفظ املقاصد الضرورية من جانب العدم بأحكام شرعت لذلك، فحفظ الدين يدفع عنه  قتال   
فس بتشريع  القصاص، وحفظ العقل يف حق املبتدع وأحكام الردة، وحفظ الن رالكفار وأحكام التعزي

  .بتشريع حد اخلمر وحترمي كل مسكر، وحفظ النسل بتشريع النكاح وحترمي الزنا وتشريع احلد عليه

                                                             

 .1/417الغزايل، : املستصفى -1

حممد عبد القـادر  : ، علق عليه ووضع حواشيه)هـ606ت(حممد بن عمر بن احلسني أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي : احملصول يف علم األصول -2
 .2/282، م1999-هـ1420، 1بريوت، ط: عطا، دار الكتب العلمية

 :صالح بن حممد بن عويضة، بريوت: علق عليه وخرج أحاديثه ،)هـ478ت(عبد امللك بن عبد اهللا أبو املعايل اجلويين : الربهان يف أصول الفقه -3
 .2/79، م1997-هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط

الشيخ إبراهيم العجـوز، دار الكتـب   : ضبطه وكتب حواشيه: سيف الدين اآلمدي أبو احلسن علي بن أيب علي: اإلحكام يف أصول األحكام -4
 .3/240، ت.ط.بريوت، د: العلمية

علي حممد : ، حتقيق)هـ771ت(ن السبكي عبد الوهاب بن علي بن علي عبد الكايف أبو نصر تاج الدي: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  -5
 .4/334، م1999-هـ1419، 1بريوت، ط: معوض وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب
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  .)1(حلدود ذات الصلة ااالقصاص، وحلفظ املال شرعت الضمانات و: وشرع حلفظ النفس

  

  :ترتيب الضروريات

وهي املقاصد اليت توجدها من العدم، مث يف  ،وهذه الضروريات منها ما هو يف الرتبة األوىل  
الرتبة الثانية املقاصد اليت حتافظ عليها حىت ال تزول، مث الرتبة الثالثة وهي املكمالت واملتممات، وهي 

  .)2(اليت بزواهلا ال تزول الضروريات، ولكن تنخرم بوجه ما

  :تالكليا حصر

ه إىل اخلالف حول حصر الكليات، فإذا قبل تقرير الترتيب بني الكليات اخلمس حيسن التنبي
، )3(الدين والنفس والعقل والنسل واملال  :كان قد وقع شبه إمجاع على حصر الكليات يف هذه اخلمس

وجود تشريع حد  مع فإن النظر قد انصرف إىل مسألة العرض وعالقتها ذه الكليات، وخصوصا
  .بد من تعريفه حىت يتبني املوضوعل بيان عالقته بالكليات الوقب القذف بسبب املساس به،

خليقته احملمودة، وقيل ما ميدح به : حسبه، وقيل نفسه، وقيل: عرض الرجل :التعريف اللغوي للعرض
  : )5(، قال حسان بن ثابت)4(ويذم

  لعرض حممد منكم وقاء    عرضيفإن أيب ووالده و  

  .خالف النقد من املال: بالتحريك متاع الدنيا، والعرض بسكون الراء: والعرض

  .استعمل العرض اصطالحا مبعىن ما ميدح به ويذم من النسب :التعريف االصطالحي للعرض

عده اإلمام الرازي من الكليات فتصري ست كليات، وتبعه  :عالقة العرض بالكليات اخلمس
من الضروريات، ، ولكن الصواب يف املسألة أن العرض ليس )2(بعض املعاصرين، وقال بذلك )1(القرايف

                                                             

 .2/283الرازي، : احملصول - 1

 .3/238اآلمدي، : اإلحكام - 2

 .2/8 ، املوافقات،3/240اآلمدي، : ، اإلحكام4/342حممد عليش، : شرح منحل اجلليل - 3

 .7/170ب، لسان العر - 4

 .1/18، 1974ط، .بريوت، د: يوان حسان بن ثابت، دار صادرد- 5
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، وإمنا يلحق بنقصانه العنت ال ينتج عنه توقف احلياة وذهااالضروريات، وذلك بالنظر إىل أن اخنرامه 
واحلرج، وذلك يصنف يف احلاجيات وليس يف الضروريات، وهذا الذي رجحه اإلمام ابن عاشور 

، )3(»يوأما عد حفظ العرض يف الضروري فليس بصحيح والصواب أنه من قبيل احلاج«رمحه اهللا 
النفس واملال، معلال ذلك بكون العقل والدين : وأرجعها كلها إىل ثالث كليات الدكتور الرفعي

  .)4(والنسل والعرض من مكونات النفس

فأما من ناحية األصل  فإن النسل والعرض والعقل من مكونات النفس هذا صحيح، ولكن 
قدانه، فإن النفس تفقد العقل وهي مصون، العربة يف متييز الضروري هو احلاجة إليه وما يترتب عن ف

  .وتفقد العرض وهي موفورة، فلذلك ينبغي أن تعد كليات مستقلة بأحكامها

وأما ما أضافه الباحثون املعاصرون إىل الضروريات؛ من مثل احلرية والعدالة ومحاية البيئة فال 
وجيلّ خطره حسب الزمان  خترج عن كوا وسائل لتلك الكليات بوجه أو آخر، وكل نوع يعظم أثره

  . واألحوال

  :احلاجيات تعريفا وتأصيال: ثانيا

  :تعريف احلاجيات -1

  : التعريف اللغوي للحاجيات

، واحلاجة واحدة )5(احلاء والواو واجليم أصل واحد وهو االضطرار إىل الشيء: حوج
  .)6(وحوائجحاجات وحاج، وحوج : احلاجة واحلوجاء وهي الفقر، واجلمع: احلاجات، ويقال

  .، واحلاجيات نسبة إىل احلاجة)7(وحاج حيوج مبعىن احتاج

                                                                                                                                                                                                 

 .4/170القرايف، : نفائس األصول - 1

 .103، م2003 -هـ1424، 1بريوت، ط: أمحد الريسوين، دار اهلادي/ د: من أعالم الفكر املقاصدي - 2

 .305ابن عاشور، : مقاصد الشريعة -3

 .90الرفعي، : فقه املقاصد - 4

 .2/114ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة - 5

 .236القاموس احمليط،  - 6

 .2/114ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة - 7
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  :التعريف االصطالحي للحاجيات

وأما احلاجيات «: من تلك املعاين اللغوية أخذ املصطلح، وهي معاين الفقر واحلاجة، وتعريفها
واملشقة الالحقة فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج 

، هذا تعريف اإلمام الشاطيب رمحه اهللا، وقد بني أن فقدها ال يبلغ مبلغ الفساد )1(»بفوت املطلوب
املترتب عن فقدان الضروريات، ولكن يلحق املكلف حرج ومشقة ما، ومثل بالرخص يف العبادات، 

  .والقسامة يف اجلنايات، وتضمني الصناع يف املعامالت

  :احلاجياتتأصيل مرتبة  -2

هذه املرتبة دون املرتبة السابقة، ألن احلاجيات يف حكم املكمل للضروريات، إذ هي ليست يف 
$$$$﴿، وتشريعها من أجل التوسعة ورفع احلرج والضيق؛ )2(يف حمل احلاجة: حمل الضرورة بل هي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm﴾)3(إين إمنا بعثت باحلنيفية «: وسلمقال النيب صلى اهللا عليه ، و

  .)5(»إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه« :، وقال)4(»السمحة، ومل أبعث بالرهبانية

  .)6(رخص القراض والسلم واحلكم باللوث وإباحة الصيد: ومن أمثلتها

كمل واحلاجيات شرع هلا كذلك ما يتممها، فاملهر مثال من احلاجيات، وشرع له ما هو كامل
  .)7(وهو اعتبار املثل، والبيع إن اعترب من احلاجيات كان الرهن واإلشهاد مكملني له

  

  

  
                                                             

 .2/9املوافقات،  - 1

 .2/283الرازي، : احملصول - 2

 .78 اآلية: سورة احلج - 3

 .4/302، هـ1407ط، .ة، بريوت، درالقاه: كتاب العريبعلي بن أيب بكر اهليثمي، دار الريان للتراث، دار ال: مع الزوائد ومنبع الفوائدجم -4

 .1/23، 39كتاب اإلميان، باب الدين يسر، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا، حديث : صحيح البخاري -5

 .2/9 ،املوافقات - 6

 .11-2/10 ،فسهن - 7
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  :تأصيالالتحسينيات تعريفا و: ثالثا

  :تعريف التحسينيات -1

  :التعريف اللغوي للتحسينيات

اجلمال، واجلمع حماسن : ، واحلُسن)1(ضد القبح احلسنمن التحسني واحلسن، و: التحسينيات
  .)2(ري قياسعلى غ

  :التعريف االصطالحي للتحسينيات

اجلمال والتزيني اشتق مصطلح التحسيين، وعرفت التحسينيات قريبا من  :من هذا املعىن اللغوي
فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، : وأما التحسينات« :هذا املفهوم، قال اإلمام الشاطيب

ما ، وبني أن ذلك يف مكارم األخالق، و)3(»قول الراجحاتوجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها الع
ل احلاجيات من العبادات واملعامالت والعادات واجلنايات، ومثّكذلك الضروريات جتري فيه  هجتري في

بأحكام النجاسات وستر العورات وآداب األكل والشراب، ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان يف 
  .احلرب

  :سينياتتأصيل مرتبة التح -2

التحسينيات هي املقصود الذي ال يقع موقع الضرورة، وال يطلب للحاجة، فهو متمم للمرتبتني 
وأما إن كان املقصود ليس من قبيل احلاجات الزائدة، فهو « : السابقتني، لذلك قال عنها اآلمدي

، )4(»ت واملعامالتالقسم الثالث، وهو ما يقع موقع التحسني والتزيني ورعاية أحسن املناهج يف العادا
، والغرض من املقاصد التحسينية هو بلوغ املراتب العالية يف العبادات واملعامالت وسائر )4(»واملعامالت

                                                             

 .2/57ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة - 1

 .1535القاموس احمليط،  - 2

 .2/9 ،املوافقات - 3

 .3/241اآلمدي، : اإلحكام - 4
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، مث هي مرتبة )1(واإلحسان م الشاطيب حديث اإلسالم واإلميانوسائر األحكام، و ذا فسر اإلما
حلماية احلاجي  مكملة للمرتبتني السابقتني، وهي حصن هلا وصون، ألن من يرعى التحسيين فإنه ميهد

مث الضروري، مثل التوقي عن النجاسات املفضي إىل حتقيق الطهارة فتصح بذلك العبادة، وقس على 
  .سائر التحسينيات

ومن هذا التأصيل يتضح مشول التحسيين ألحكام الشريعة وأبواا يف العبادات واملعامالت، وال 
  .يقتصر على اآلداب واألخالق

  :ماذا تعين املراتب

ذه املراتب يف احلقيقة هي مراتب مقاصدية بسبب اختالف املصاحل واملفاسد يف قوا يف إن ه
ذاا ونفسها، فنظر إليها الشرع حسب ذلك فرتبها ترتيبا تتفاوت فيه الدرجات واألمهية واألحكام 
وكل متعلقات الترتيب، ومن ذلك األجر والثواب يف اآلخرة، وكذا تفاوت الفضل يف هذه الدنيا 

  .)2(سب هذا التفاوت يف املصاحل واملفاسدحب

وملا كانت األحكام إمنا شرعت ملصاحل الناس ودفع الفساد عنهم اقتضت الضرورة واحلاجة 
 توفري كل املصاحل ودفع كل املفاسد، لكن بسبب التعارض يتعذر اجلمع بينها، وملا كانت الفطرة مسة

قد تدرجت هذه األحكام لتحقيق اليسر الذي ف )3(هذه األحكام وكذا اليسر والسماحة واإلحسان
 .يصبغ الشريعة

 

  

  

  

                                                             

، مـن حـديث أيب   50كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان، حديث : صحيح البخاري -1
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث  : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق :مسلم ، صحيح1/27هريرة رضي اهللا عنه، 

 .1/37، 8حسان، من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، حديث كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلت، .ط.بريوت، د :العريب

 .1/24عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام - 2

 .71-69الرفعي، : فقه املقاصد - 3
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  مفهوم التعارض وأسبابه واملخلص منه: املبحث الثاين

  :مفهوم التعارض: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للتعارض: الفرع األول

وعرض الشيء يعرض ، )1(أي يباريين: قابله، وفالن يعارضين: عارض الشيء بالشيء معارضة
انتصب ومنع وصار عارضا كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق متنع السالكني وحتول : رضواعت

  .)3(املنع: ، واالعتراض )2(دوم

ωωωω﴿: ويف اآلية uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ©© ©©!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊ óó óó���� ãã ãããããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ XX XX{{{{ χχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ •• ••���� yy yy9999 ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ èè èè???? uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ﴾)4( ،مانعا لكم أن تربوا أي)5(ض اجلانب والناحيةرواملعارضة والع ،)6(.  

  :التعريف االصطالحي للتعارض: الفرع الثاين

  .أحاول ترجيح التعريف املناسب إن شاء اهللا تعاىلمث  ،أقدم تعريفات خمتارة وأبني ما فيها

املدافعة واملمانعة مسيت فإذا تقابل احلجتان على سبيل «: قال السرخسي رمحه اهللا :التعريف األول
  .)7(»معارضة

                                                             

 .7/167 لسان العرب، -1

 .7/168، فسهن -2

 .833القاموس احمليط،  -3

 .224اآلية : سورة البقرة -4

: حممد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة  : ، خرج أحاديثه وعلق عليه)هـ742ت (أبو بكر  حممد بن عبد اهللا بن العريب: أحكام القرآن -5
 .1/240، م1988-هـ1408، 1بريوت، ط

 .7/176لسان العرب،  -6

أبو عبد الرمحن صالح بن حممد : ، خرج أحاديثه وعلق عليه)هـ450ت(أبو بكر السرخسي  حممد بن أمحد بن أيب سهل: احملرر يف أصول الفقه -7
 .2/10، م1996-هـ1417، 1بريوت، ط: بن عويضة، دار الكتب العلمية
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يف هذا التعريف ينقص ذكر تساوي وواملعارضة هي إطالق آخر للتعارض كما سيأيت البيان، 
الدليلني وهو شرط يف التعارض وإن كان املؤلف ذكره يف شرحه، ولكنه أحرى أن يتجلى لفظه يف 

  .شأنه التحاشي عن هذاالتعريف، مث عطفه للممانعة حشو إذ هي املدافعة، والتعريف 

  :يف احلاشية حني عرف تعادل القطعيني )1(قال حسن العطار: التعريف الثاين

أنه مل يذكر شرط : وفيه، )2(»أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منايف ما يدل عليه اآلخر«
  .التساوي بني القطعيني

وهو ... « :)3(الدين األنصاريلصاحب فواتح الرمحوت عبد العلي حممد بن نظام : التعريف الثالث
  .)4(»تدافع احلجتني

  :رمحه اهللا بقوله )5(عرفه عبد العزيز البخاري: التعريف الرابع

  .)6(»تقابل احلجتني على السواء، ال مزية ألحدمها يف حكمني متضادين: ركن املعارضة«

  : عرفه حممد مصطفى شليب بقوله: التعريف اخلامس

 .)1(» على سبيل التمانعتقابل الدليلني املتساويني«

                                                             

كحالة، : ، معجم املؤلفني6/104إمساعيل باشا، : العارفنيهدية : ، شافعي من علماء األزهر، ترمجته يف)هـ1250-1180(حسن بن العطار  -1
1/587. 

حسن العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع لإلمام ابن السبكي رمحهم اهللا، وامشه تقرير عبـد  : حاشية العطار على مجع اجلوامع -2
-هـ1420، 1بريوت، ط: علي بن حسني املالكي، دار الكتب العلمية الرمحن الشربيين على مجع اجلوامع، وبأسفل الصلب واهلامش تقريرات حممد

 .2/400، م1999

الفقيه احلنفي األصويل املنطقي، مـن   ،لقب ببحر العلوم ،)هـ 1225ت(  العباس اللكنوي األنصاري بوعبد العلي حممد بن نظام الدين حممد أ -3
عمر رضا كحالة، مؤسسة : ، معجم املؤلفني7/71 الزركلي،: ترمجته يف األعالمفقه، فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت يف أصول ال: أشهر مؤلفاته

  .3/653م،1993-هـ1414، 1بريوت، ط: الرسالة
حمب اهللا بن عبد الشكور البـهاري  : ، بشرح مسلم الثبوت)هـ1225ت(عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري اهلندي : فواتح الرمحوت -4

 .2/243، م1998-هـ1418، 1بريوت، ط: دار إحياء التراث، )هـ1119ت(اهلندي 

كشف األسرار، : املسمى  كتابهيف، فقيه حنفي وأصويل، شرح أصول البزدوي )هـ730ت(هو عبد العزيز أمحد بن حممد عالء الدين البخاري  -5
دمشق، : إبراهيم صاحل، دار املأمون للتراث: حلنفي، حتقيقزين الدين ا أبو العدل قاسم بن قطلوبغا: تاج التراجم يف من صنف من احلنفية: ترمجته يف

 .4/13الزركلي، : ، األعالم128-127م، 1992-هـ1412، 1ط

عبد اهللا حممود حممد : ، وضع حواشيه)هـ730ت(عالء الدين البخاري  عبد العزيز بن أمحد: كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -6
 .3/120، م1997-هـ1418، 1وت، طبري: عمر، دار الكتب العلمية
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  .استعملت لفظ التقابل وهو لفظ مشترك لداللته على املدافعة وغريها :مالحظات حول التعريفات

التمانع بني األدلة الشرعية مطلقا حبيث يقتضي أحدمها عدم ما «التعارض هو  :التعريف السادس
، فإا حيسن االستغناء »مطلقا«ة ويالحظ عليه زياد، ، وهو لعبد العزيز الربزجني)2(»يقتضيه اآلخر

يفيد هذا » ألدلة الشرعيةا«عنها، ألنه إمنا أضافها لتشمل مجيع أنواع األدلة، وواضح أن ذكر 
 ،، وأراها حشوا يف التعريف»حبيث يقتضي أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر«وكذا فيه زيادة ، اإلطالق

أن مينع أحد الدليلني «: ، وشرحه بقوله»مانعالت«بل جاءت قبلها كلمة تؤدي نفس املعىن وهي قوله 
  .)3(»مقتضى الدليل اآلخر

وأحسن التعريفات الدالة على املراد ما ذكر فيه التمانع والتساوي بني الدليلني، لذلك أختار 
  .»التعارض هو التمانع بني الدليلني املتساويني« :هذا التعريف

  .ضي عدم ما يقتضيه اآلخرمن املنع إذ أحدمها يقت: التمانع :شرح التعريف

  .جنس يشمل مجيع األدلة بإطالق :»بني الدليلني«

 .قيد إلخراج غري املتساويني فليس بينهما تعارض :»املتساويني«

استعملت مصطلحات أخرى وهي بنفس معىن التعارض ولذلك أذكرها مع  :مصطلحات ذات صلة
  .بذلك يمواطنها وأكتف

هذا التعادل إن حصل للمجتهد ختري يف « :ال يف التعادل بني األمارتنيفق )4(رموياستعمله اُأل: التعادل
   .)5(»نفسه، وإن استفيت خري، وإن استحكم عني ليقطع اخلصومة

                                                                                                                                                                                                 

 .522حممد مصطفى شليب، : أصول الفقه - 1

: عبد اللطيف عبد اهللا عزيز الربزجني، دار الكتـب العلميـة  : بني األدلة الشرعية حبث أصويل بني املذاهب اإلسالمية املختلفة التعارض والترجيح -2
  .1/23، م1993-هـ1413، 1بريوت، ط

 .نفسه -3

-، فقيه شافعي وأصويل ومتكلم، وكان من القضاة، ينسب إىل بلدته أُرميـة  )هـ682-594( بكر بن حامد بن أمحد اُألرموي حممود بن أيب -4
: شرح احملصول املسمى التحصيل، شرح اإلشارات البن سينا يف املنطق واحلكمـة، ترمجتـه يف  : يف أذربيجان، سكن دمشق، من تصانيفه -بالضم

 .3/801كحالة، : معجم املؤلفني ،1/289الزركلي، : األعالم

: عبد احلميد علي أبو زيند، مؤسسة الرسـالة : ، دراسة وحتقيق)هـ682ت(رموي اُألسراج الدين حممود بن أيب بكر : التحصيل من احملصول -5
 .2/254، م1988-هـ1408، 1بريوت، ط
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  .)2(جاهيف شرح املن )1(سنويواستعمله كذلك اِإل

  .)3(»اعلم أن التعارض مبعىن التضاد والتنافر« :جاء يف تعريف اإلمام املازري للتعارض: التضاد

  . )4(التناقض لغة ما يتخالف معناه، من النقض ضد اإلبرام: التناقض

إما أن يقع يف حكمني : تعادل األمارتني«: وقد استعمله اإلمام الرازي حيث قال ،التناقض هو التنايف
  .)5(»وإما أن يكون يف فعلني متناقضني واحلكم واحد... متناقضني والفعل واحد 

، )6(شارح أصوله عبد العزيز البخاري هطلح اإلمام البزدوي، واتبعاستعمل هذا املص: املعارضة
احلنابلة وظاهر كالم الشافعيني عند ، و)7(واجلمهور على أن التعارض والتعادل واملعارضة مبعىن واحد

 ،التفريق بني التعادل والتعارض فيخصون باألول األدلة املتساوية يف القوة من حيث السند والداللة
  .)8(سم من التعارض عندهمفالتعادل ق

  

                                                             

فقيه شافعي، أصويل متكلم،  ،سنا مبصرإىل إِ ، ينسب)هـ772-704(اِإلسنوي  مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن  بن علي بن عمر -1
اية السول شرح : ، من كتبههد، انتهت إليه رياسة الشافعية يف عصره يف التدريس واإلفتاء والتصنيفزلاو ورعال عولغوي، تبحر يف العلم م ومؤرخ

الكامنـة يف  الدرر : ترمجته يف ،النظائر يف الفقهواألشباه و ،صول الفقهوالتمهيد يف ختريج الفروع على األصول يف أ ،ج علم األصول للبيضاويمنها
ـ 1414ط، .، دبـريوت : ، دار اجليل)هـ852ت( ين أمحد بن علي بن حجر العسقالينشهاب الد :أعيان املائة الثامنة ، 1/307م، 1993-هـ

 .6/223، ت.ط.بريوت، د: لكتب العلميةأبو الفالح احلنبلي، دار ا عبد احلي بن العماد: يف أخبار من ذهب شذرات الذهب

، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسـنوي  ) هـ685ت(ناصر الدين البيضاوي : يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول اية السول -2
 .3/160، م1999-هـ1420، 1شعبان حممد إمساعيل، دار ابن احلزم، بريوت، ط/ د: ، حتقيق)هـ722ت(

: عمار طاليب، دار الغرب اإلسـالمي / د: ، حتقيق)هـ536ت(أبو عبد اهللا التميمي املازري  حممد بن علي: صول من برهان األصولإيضاح احمل -3
 .365، م2001، 1، طبريوت

 .281الرازي، : خمتار الصحاح -4

 .4/417القرايف، : نفائس األصول -5

 .3/121عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار -6

 .1/39الربزجني، : لترجيحالتعارض وا -7

 .1/40، نفسه -8
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  :املخلص من التعارض: املطلب الثالث

  :التوفيق بني األدلة: الفرع األول

öö﴿: يقول اهللا تعاىل öö≅≅≅≅ èè èè%%%% @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø    tt ttƒƒƒƒ 

$$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn﴾)1(ويقول عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،: ﴿$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ فأحكام الشريعة ، )2(﴾####$$

الشريعة كلها حق وينبغي التزامها والعمل على التوفيق بينها واجلمع ما أمكن ذلك، من أجل حتقيق 
  .أداء تكاليف الشرعريعة بالتزام األوامر والنواهي ومقاصد الش

  :مفهوم التوفيق-1

  :التعريف اللغوي للتوفيق

، )3(الوفْق واملوافقة: تقاربا وتالءما، ويقال: فق الشيئانتدل على مالءمة الشيئني، وات: وفق
  .والتوفيق من املوافقة

  : للتوفيق التعريف االصطالحي

  .التوفيق بني األدلة هو العمل بكال الدليلني املتعارضني يف الظاهر  

  .مقتضى الدليل من األحكام الشرعية التزامجنس يعين : العمل: شرح التعريف

  .بيان أنه يف التوفيق ال يرد أي دليل بل يعمل جبميع األدلة: بكال الدليلني

تقييد للدليلني بكوما متعارضني إلخراج غري املتعارضني فإن العمل باألدلة غري املتعارضة : املتعارضني
  .ال يقال له توفيق

                                                             

 .78اآلية : سورة النساء - 1

 .3اآلية : سورة النجم - 2

 .6/128ابن فارس،  :معجم مقاييس اللغة - 3
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ن العمل قيد للتعارض وأنه يف بادي الرأي وليس تعارضا حقيقيا، فإنه عند البحث إن أمك: يف الظاهر
  جبميع األدلة مسي هذا التعارض ظاهريا، ألنه عدم يف احلقيقة

  :بيان كيفية التوفيق بني األدلة-2

، أعين به اجلمع بينها ألا مطلوبة كلها، مرادة هللا تعاىلا هو األصل يف األدلة الشرعية، وهذ
  .)1(»...شباه ذلك فإنه إن أمكن اجلمع فال تعارض، كالعام مع اخلاص، واملطلق مع املقيد، وأ«

بل هذا فيما إذا تقابل ... «ويعمل بكال الدليلني وإن بدا أحدمها مرجوحا يف الظاهرة، 
وإن -الكتاب والسنة، كانت السنة متواترة أم آحادا، وأمكن اجلمع من وجه، فإنه ال يلغى أحدمها 

  .ذكرا يف األصل قد، وكيفية اجلمع والتوفيق تكون بطرق و)2(»إلمكان إعماهلما - كان مرجوحا

  :أثر املقاصد يف التوفيق بني األدلة: الفرع الثاين

إعمال الدليلني أوىل من «فإن  ،بالنظر الفاحص يتبني الغرض من التوفيق بني األدلة املتعارضة  
فهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ألا جاءت للتكليف ا والعمل ا، وتعطيلها  ،»إمهال أحدمها

قصد، وإمهال أحد الدليلني بدعوى العمل باآلخر فيه تعطيل هذا الدليل وهو إبطال مناقض هلذا امل
  .للشريعة

مث إن هذه الطرق تنوعت حبسب املقاصد املختلفة من العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد 
واختالف األحوال واألحكام، فالتوفيق يتبع املقاصد الشرعية يف كل هذه األبواب ويتنوع بتنوعها؛ 

إذا عرفت ركن املعارضة وشرطها، وجب أن تبين عليه كيفية املخلص عن املعارضة على سبيل و«
من قبل احلجة ومن قبل احلكم، ومن قبل احلال، ومن قبل الزمان صرحيا : العدم، وذلك مخسة أوجه

  .)3(»ومن قبل الزمان داللة

  :)4(وصاغ الشاطيب هذه الطرق يف أربع صور

                                                             

 .4/217املوافقات،  -1

سعيد بن علـي  / د: حتقيق، )هـ771ت(تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي : منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه -2
 .109الغماري، : خترج أحاديث اللمع: نظرا، و428، م1999-هـ1420، 1بريوت، ط: حممد احلمريي، دار البشائر اإلسالمية

 .137-3/136عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار -3

 .224-4/221املوافقات،  -4
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كلية مع جهة جزئية حتتها، ومثل بالكذب احملرم مع الكذب لإلصالح بني أن يكون يف جهة  :األوىل
  .الزوجني

  .أن يقع يف جهتني جزئيتني كتعارض حديثني أو قياسني أو عالمتني على جزئية واحدة :الثانية

التعارض يف جهتني جزئيتني ال تدخل إحدامها حتت األخرى، مثل املكلف ال جيد ماء وال  :الثالثة
  .تيمما

: التعارض يف كليني من نوع واحد، مثل وصف املال بوصفني كاملتضادين، كقوله تعاىل :رابعةال

﴿!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö öö//// ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù﴾)1( مع قوله :﴿ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####﴾)2(.  

  :مذاهب العلماء يف التوفيق بني األدلة-3

لى أن اجلمع أوىل وهو التوفيق بني األدلة، حبيث يعمل اتهد على اجلمع، فإن مل اجلمهور ع
  .)3(ميكن صار إىل الترجيح

  .)4(»وهو رأي مردود«: وأنكر البعض اجلمع، وقال عنه السبكي رمحه اهللا

وذكر السبكي يف منع املوانع مثال خرتير البحر؛ فأنكر البعض اجلمع بني الكتاب والسنة، 
احلل «، حلديث )5(من يقدم الكتاب فيحرمه، ومنهم من يقدم السنة ألا بيان للكتاب فيحلهفمنهم 

إن أمكن اجلمع كان ولكن ، يقدم الكتاب عند السبكي كانت السنة آحادا أو متواترةو ،)6(»ميتته
ا على إىل بناء احلديثني املتعارضني بعضهممالك لك يذهب لذو ولو بوجه، وإال حكم بالتقابل، األوىل

، كحديث صالة النائم وحديث النهي عن الصالة بعد )7(»حىت ال يعطل واحدا من احلديثني«اآلخر 
  . العصر

                                                             

 .15اآلية : سورة التغابن -1

 .46اآلية : سورة الكهف -2

 .4/109عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار -3

 .429السبكي، : منع املوانع -4

 .431 فسه،ن -5

 ..1/22، 41كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، حديث : وطأ مالكم - 6

 .365املازري، : إيضاح احملصول - 7
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  مفهوم الترجيح وحكمه ومسالكه: املبحث الثالث

بعد الفراغ من حبث املقاصد وبيان أقسامها ومراتبها، وكذا حبث التعارض وبيان أسبابه   
  .تناول الترجيح مفهوما وحكما ومسالك اآلن ينبغي ،وكيفية املخلص منه

  :مفهوم الترجيح: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للترجيح: الفرع األول

أثقله حىت مال، وأرجحت ورجحت ترجيحا إذا : وزنه ونظر ما ثقْله، وأرجح امليزان: رجح الشيء
: مال، والراجح: ناأعطيت راجحا، ورجح الشيء يرجح ويرجِح ويرجح رجوحا ورجحانا ورجحا

  .)3(اهتزازها: ، وأراجيح اإلبل)2(الفلوات: األراجيحو، )1(الوازن

من املعاين اللغوية السابقة وهي غلبة الثقل وامليل إىل : التعريف االصطالحي للترجيح: الفرع الثاين
  .إحدى اجلهتني جاء استعمال اصطالح الترجيح

  :وقد ذكرت عشرة تعريقات منها

  .)4(»وهو اقتران األمارة مبا تقوى به على معارضها: الترجيح«: التعريف األول

  .وفيه ختصيص الترجيح باألمارة، وليس األمر كذلك، فإنه يكون يف األمارة ويكون يف الدليل كذلك

الترجيحات تغليبات «، )5(»الترجيح تغليب بعض األمارات على بعض يف سبيل الظن«: التعريف الثاين
  .)1(»تغليبات لطرق الظنون

                                                             

 .279، القاموس احمليط، 2/445لسان العرب، - 1

 .279يط، ، القاموس احمل2/445لسان العرب،  - 2

 .279، القاموس احمليط، 2/445لسان العرب،  - 3

 .393عضد الدين اإلجيي، : ، شرح العضد4/608السبكي، : رفع احلاجب - 4

 .2/175اجلويين، : الربهان - 5
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  .»إظهار قوة أحد الدليلني املتعارضنيالترجيح هو « :لتعريف املختارا

   .شتماله على العناصر اجلامعة املانعة مع اختصارهالوهو أفضل 

هي املزية اليت قوي ا : »قوة«من عمل اتهد وهو الكشف والبيان : »إظهار« :شرح التعريف
شرط للترجيح، : »املتعارضني«الراجح واملرجوح،  :مها الدليالن الظنيان: »الدليلني«، الدليل الراجح

  .وذلك أن يكونا متساويني

أوىل » إظهار«وعمل اتهد هو كشف عن املزية فليس تقوية يف احلقيقة، فيبدو أن اختيار لفظ 
فليس يكفي للداللة على املعىن، ألن املزية املرجحة موجودة » اقتران«وأما لفظ  ،»تقوية«من لفظ 

  .لدليل، والترجيح ليس ذلك، وإمنا هو إبرازها لتتم الغلبة جلهة هذا الدليلمتضمنة يف ا

  :الترجيحلفظ مصطلحات ذات صلة ب: الفرع الثالث

 اهناك مصطلحات كثرية مبعان قريبة أو متطابقة مع الترجيح حيسن الوقوف على أمهها إمتام
  .لبيان معىن الترجيح

  :األولويات: أوال

  :اتالتعريف اللغوي لألولوي

  .)2(أحرى وأجدر: وأوىل معناه ،أوىل من أول وهو الذي ال يتقدمه غريه، وأوىل اسم تفضيل  

  :التعريف االصطالحي لألولويات

ظهر هذا املصطلح حديثا يف حقل الدعوة اإلسالمية، مث انتقل إىل البحوث الشرعية يف الفقه   
ضع كل شيء يف مرتبته بالعدل من و«: يوسف القرضاوي قال خواألصول وغريمها، وممن عرفها الشي

                                                                                                                                                                                                 

 .2/176، فسهن - 1

 .15/408لسان العرب،  - 2
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األحكام والقيم واألعمال، مث يقدم األوىل فاألوىل بناء على معايري شرعية صحيحة، يهدي إليها نور 
  .)1(»الوحي ونور العقل

األعمال والقيم، من أجل وهكذا عرف فقه األولويات، فاألولويات عنده هي ترتيب األحكام 
ولكن حيسن إضافة عنصر التعارض، ألنه ال يقدم حكم ، للترجيح تقدمي األوىل فاألوىل، وهو مطابق

على حكم إال عند التعارض، إذ األصل العمل جبميع األحكام، ونفس األمر يوجه إىل تعريف الباحثة 
العلم بكيفية التقدمي بني األحكام الشرعية العملية عند «: ألا عرفت فقه األولويات بقوهلا ؛نادية رازي
: فينبغي أن يقال، )2(»نور العقلية صحيحة يهدي إليها نور الوحي وء على معايري شرعالترتيل بنا

  .»التقدمي بني األحكام الشرعية العملية املتعارضة«

يعين [والعالقة بني الوسيلتني «ولقد فرق الدكتور طه جابر العلواين بني املقاصد واألولويات 
اصد ميكن من فهم الوحي، وفقه  األولويات ميكن من ففقه املق: عالقة جدلية] املقاصد واألولويات

، ولكن البد من التأكيد على أن األولويات فرضها تفاوت )3(»فهم الواقع، والتدين تركيب هلذا وذلك
  .املقاصد وترتيبها يف سلم له ضوابط شرعية تتحكم يف الترجيح باملقاصد

  :املوازات: ثانيا

منهما على زنة اآلخر أو  كل الشيئني موازنة ووزانا إذا كانوازن بني  :تالتعريف اللغوي للموازنا
  .، فهي مبعىن احملاذاة واملقارنة)4(حياذيه

تعارض املصلحتني وترجيح «: عرفه ناجي إبراهيم السويد يف حبثه كما يلي :التعريف االصطالحي
امها، ودفع مها، أو ترجيح خري اخلريين وشر الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناحدإ

  .)5(»املفسدتني باحتمال أدنامها

                                                             

، م1999-هـ1420، 1بريوت، ط: القرضاوي، املكتب اإلسالمي الدكتور يوسف: دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة يف فقه األولويات -1
9. 

قسم الشريعة، كلية العلوم االجتماعيـة والعلـوم    نادية رازي،رسالة ماجستري، : فقه األولويات ودوره يف احلكم على قضايا السياسية الشرعية -2
 .11، م2007-2006 :هـ املوافق1428-هـ1427 ،باتنة ،اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر

 .124، م2005-هـ1426، 2بريوت، ط: طه جابر العلواين، دار اهلادي/ د :مقاصد الشريعة اإلسالمية -3

 .300، الرازي: ، خمتار الصحاح13/447لسان العرب،  -4

 .27، م2002-هـ1423، 1بريوت، ط: ناجي إبراهيم السويد، دار الكتب العلمية: فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق -5
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املوازنات ترجيح بني املصاحل « :ولقد أحسن إذ بىن التعريف على التعارض ويكفيه أن يقول
  .، إذن املوازنات هي يف احلقيقة ترجيحات»واملفاسد

  :ريب والتغليب وعرفه بثالثة معاينقاستعمله الريسوين يف نظرية الت :التقريب: ثالثا

، )1(من املطلوب اة اليقني يف االعتقادات واألحكام وإدراك أمر ما وتصوره على صورة ما قريبمقارب
االعتقاد التام  ترجيحيكون وهو ذه املعاين ال خيلو من موافقة الترجيح بصورة أو أخرى، ففي األول 

عن إدراك  فإن مل ميكن رجح ما دونه وهو استعمال القريب منه، ويف التصور عند العجز ،الصحيح
الكتفاء بالتصور القريب منها، ويف العمل حني تعرض العوارض دون متامه يرجح ااحلقيقة يرجح 

  .اإلتيان به بصورة قريبة من التمام

  : التغليب: رابعا

  .)2(التغليب تفعيل من غلب يغلب غلبة وغلَبا وغَلْبا مبعىن قهر :التعريف اللغوي للتغليب

األخذ بأحد أمرين أو بأحد أمور، «: دكتور أمحد الريسوين بقولهعرفه ال :عريف االصطالحيتال
لكان » تقتضي هذا التقدمي« :ولو قال، )3(»وتقدميه على غريه يف االعتبار، ملزية تقتضي هذا التغليب

األخذ « :وهذا التقدمي هو عني الترجيح، ولذلك ينبغي أن يضاف للتعريف قيد التعارض فيقال، أحسن
، فال يكون تقدمي أمر على أمر إال عند التعارض، كما »رضني أو بأحد أمور متعارضةبأحد أمرين متعا

إذ جعل التغليب أوسع وأكثر من  ،غري صحيح )4(ولذلك فإن تفريقه بني الترجيح والتغليب، سبق بيانه
و تطبيق ميثل به إال وهو ترجيح ما وفق ضوابط معينة من أما من صورة يوردها  ولكن ،الترجيح

  .ط الترجيح باملقاصد كما سيأيت إن شاء اهللاضواب

  :الترجيحاألخذ بحكم : املطلب الثاين

  : يف املسألة أربعة مذاهب وهي  

                                                             

 .30، م1997-هـ1418، 1املنصورة، ط: أمحد الريسوين، دار الكلمة/ د.أ: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمية -1

 .1/651لسان العرب،  - 2

 .30الريسوين، : نظرية التقريب والتغليب - 3

 .31، فسهن - 4
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  .)1(القول بالترجيح، وهو مذهب اجلمهور: الترجيحمذهب : الفرع األول

  . )4) (3(، وينسب التخيري إىل أيب عبد اهللا البصري)2(مذهب  التخيري: الفرع الثاين

مبذهب التخيري مذهب القائلني بالتصويب، أي أن مجيع اتهدين مصيبون، وأحسن من ويلحق 
يف كتابه امليزان الكربى، فقد أرجع اخلالف كله إىل مرتبيت التخفيف والتشديد،  )5(ميثلهم الشعراين

فة إىل و حنيذهب أب: وكالمها من الشريعة، وجيوز العمل ما على التخيري، ال فرق بينهما، ومثال ذلك
فرجع األمر إىل مرتبيت  فاألول مشدد والثاين خمفف،«عند األئمة الثالثة ال يقع، وقوع طالق املكره، و

  .، وهكذا جرى منهجه يف سائر اخلالف)6(»امليزان

  .ونسب هذا القول إىل أيب بكر الباقالين :)7(مذهب التوقف: الثالثالفرع 

  .)8(التساقطذهب م: الرابعالفرع 

  

  : اهبأدلة املذ

  .استدلوا بالسنة واإلمجاع واملعقول: أدلة املذهب األول

                                                             

عبد الكرمي بن علي بن حممد / د.أ: ، حتقيق)هـ749ت(عبد الرمحن األصفهاين  مشس الدين حممود: شرح املنهاج للبيضاوي يف علم أصول الفقه -1
 .2/787، م1999-هـ1420، 1الرياض، ط: النملة، مكتبة الرشد

 .396 ،2/388الرازي، : احملصول -2

وعمـار وأيب ذر وعثمـان   ، ولد عام بدر  أو أحد، حدث عن أبيه وعلي )هـ95ت(أبو عبد اهللا البصري هو مطرف بن عبد اهللا بن الشخري  -3
الـذهيب،  : أعالم النبالءسري : وابن سريين، ، ترمجته يف هو: وعائشة وغريهم من الصحابة، عاش بالبصرة، ومل ينج من فتنة ابن األشعث إال رجالن

4/187. 

  .2/787مشس الدين األصفهاين، هامش، : شرح املنهاج -4
فقيه أصـويل حمـدث   ويكىن كذلك أبا املواهب،  ،)هـ973ت ( شعراين األنصاري الشافعيعبد الوهاب بن أمحد بن علي أبو عبد الرمحن ال -5

ابن العماد،  :شذرات الذهب :ترمجته يف ،وامليزان الكربى شرح اجلوامع للسبكي والدرر  املنثورة يف زبد العلوم املشهورة: من تصانيفه الكثرية ،صويف
 .4/181الزركلي، : األعالم ،8/372-374

عبـد  : ، ضبطه وصححه وخـرج آياتـه  )هـ973ت(عبد الوهاب بن أمحد بن علي بن أمحد أبو املواهب الشعراين : زان الكربى الشعرانيةاملي -6
 .2/170، م1998-هـ1418، 1بريوت، ط: الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية

 .2/388الرازي، : احملصول -7

 .2/781األصفهاين، مشس الدين : ، شرح املنهاج2/401حاشية العطار،  -8
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، فقال »كيف تقضي«: فقالحديث معاذ حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن : دليل السنة

فإن مل «: فبسنة رسول اهللا، قال: ، قال»فإن مل يكن يف كتاب اهللا«: أقضي مبا يف كتاب اهللا قال

احلمد «: أجتهد رأيي وال آل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال»يكن يف سنة رسول اهللا

فأجابه وأقره على ترتيب األدلة، وهذا فيه داللة على إقراره له ، )1(»هللا الذي وفق رسول رسول اهللا
  .)2(على الترجيح

وقد نقل هذا وهو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم يف اجتهادهم على العمل بالراجح،  :دليل اإلمجاع
على  )4(تقدميهم حديث عائشة يف االغتسال من التقاء اخلتانني :، ومن أمثلة ذلك)3(اإلمجاع غري واحد

أنه صلى اهللا عليه عائشة وكذا تقدمي خرب ، )5(»إمنا املاء من املاء«: على حديث أيب هريرة مرفوعا
   .)6(»جنبا فال صيام لهمن أصبح «: أيب هريرة موقوفا وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم على خرب

 مفاده أن اإلنسان فطر على حتصيل املصاحل، وتقدمي األقوى منها على ما دوا، وكذا: دليل املعقول

ومعظم مصاحل الدنيا ومفاسدها معروف «جلب على دفع املفاسد، وتقدمي دفع األفسد فاألفسد، 
جيح شرعا ومسعا بتيسري طريق واستدل اجلويين على ثبوت التر، )7(»بالعقل وذلك معظم الشرائع

ولوال ما دل شرعا ومسعا على ذلك ملا توصلنا إليه «: الوصول إليه عقال، وإال ملا أدركناه، قال
  .)8(»عقال

                                                             

 ،ت.ط.أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العـريب، بـريوت، د  : حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، حتقيق: ذيسنن الترم -1
لقاسـم  أبو ا: ، املعجم الكبري3/416، 1327كتاب األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، حديث 

 .20/170، 362الطرباين، حديث 

 .4/461اآلمدي، : إحكام األحكام -2

مشس الـدين  : ، شرح املنهاج4/110البخاري، عبد العزيز : ، كشف األسرار2/175اجلويين، : ، الربهان4/460اآلمدي، : إحكام األحكام -3
 .2/788األصفهاين، 

 .1/101، 287، حديث نكتاب الغسل، باب إذا التقى اخلتانا: صحيح البخاري -4

 .1/269، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، 343كتاب احليض، باب إمنا املاء من املاء، حديث : صحيح مسلم -5

 ت، كتاب الصيام، باب مـا .ط.مصر، د: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب: مالك بن أنس أبو عبد اهللا األصبحي، حتقيق: ملوطأا -6
: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، حتقيـق : حيح ابن حبانص، 1/290، 639حديث جاء يف صيام الذي يصبح جنبا يف رمضان، 

حممد بن إدريس أبو عبد اهللا : ند الشافعي، مس8/263، 3488م، حديث 1993-هـ1414، 2طبريوت، : شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
 .1/178، ت.ط.بريوت، د: العلمية الشافعي، دار الكتب

 .1/6اآلمدي، : إحكام األحكام -7

حممد حسن حممد حسـن إمساعيـل، دار   : ، حتقيق)هـ478ت(أبو املعايل اجلويين  عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف: التلخيص يف أصول الفقه -8
 .324، م2003-هـ1424، 1بريوت، ط: الكتب العلمية
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التوقف بأدلة استدل الذين منعوا الترجيح وقالوا بالتخيري أو التساقط أو  :دليل املذاهب املانعة للترجيح
  .املعقولمن الكتاب والسنة و

))﴿: استدلوا بقول اهللا تعاىل: الكتاب دليل ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ العمل باملرجوح من : وقالوا، )1(﴾####$$

  .االعتبار، فيجوز العمل به

والعمل باملرجوح عمل ، )2(»حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائرإمنا « :استدلوا حبديث: دليل السنة
  .رحهبالظاهر، فيجوز العمل به وال جيب ط

األمارات الظنية ال تزيد قوة، والترجيح يف البينات ال يزيدها قوة، فالشهادات ليس فيها   :دليل املعقول
  .ترجيح، فال يرجح أربعة على اثنني

خاصة وأا إمجاع الصحابة رضي وة أدلته وسالمتها من املعارضة، يرجح رأي اجلمهور لق :الترجيح
  .اهللا عنهم، وإمجاعهم حجة قاطعة

  :مسالك الترجيح: ملطلب الثالثا

  :التعريف اللغوي للمسلك

  .)4(أدخلته فيه فدخل: وسلكت الشيء يف الشيء فانسلك، )3(املسلك هو الطريق

  :)6( )5(قال ساعدة بن العجالن

  على مشاء مهواها بعيد    وهم منعوهم الطريق وأسلوكهم   

                                                             

 .2اآلية : سورة احلشر -1

، املدينة: دار الطبع. السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين، د: ، حتقيق)هـ852ت(أبو الفضل العسقالين  حجر بنأمحد بن علي : تلخيص احلبري -2
 .4/192استنكره املزين، : ، وقال2100حديث 

 .10/443لسان العرب،  -3

 .10/442، فسهن -4

 ، معجـم الشـعراء  1/485ابن حجـر، : اإلصابة: ل، كان ممن يغري على رجليه، ترمجته يفشاعر خمضرم من شعراء هذي ،ساعدة بن العجالن  -5

�� وا������ .105، م2001، 1ب�وت، ط: *�آ+ *!( ا�$�ی'&، �$#!" �! �ن ����ون/ د: ا���ه�

 .10/442لسان العرب،   -6
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  :التعريف االصطالحي ملسالك الترجيح

ق دفع التعارض، وهي اجلمع والنسخ والترجيح والتخيري والتوقف هي طر :مسالك الترجيح
  .والتساقط

املعىن العام ملسالك الترجيح، وتطلق كذلك على املعىن اخلاص للترجيح، وهي طرق هو هذا 
تقدمي أحد الدليلني على اآلخر عند التعارض، وجلي أن هذا جزء من املعىن األول الذي يشمله ويشمل 

  .جلمع وهلم جراغريه من النسخ وا

  : مذاهب العلماء يف مسالك الترجيح

اختلف العلماء يف التقدمي والتأخري بني الطرق املختلفة اليت يدفع ا التعارض عن األدلة   
الشرعية، فمذهب اجلمهور تقدمي اجلمع، بينما مذهب األحناف هو تقدمي الترجيح، وهناك من خالف 

  .هذا وذاك

  :يف الترجيح مسلك اجلمهور: الفرع األول

  .)2(الرازي إليه ذهب اإلمامو، )1(اجلمع :أوال

  .)3(الترجيح :ثانيا

  .النسخ :ثالثا

  .)4(التساقط والرجوع إىل األدلة األخرى كالرباءة األصلية :رابعا

  : مسلك احملدثني: الفرع الثاين

  .والغزايل يف املستصفى )1(وهو مسلك عبد العزيز البخاري

                                                             

، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسـن اإلسـنوي   ) هـ685ت( ناصر الدين البيضاوي: اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول -1
 .4/449، م1999-هـ1420، 1بريوت، ط :زمشعبان حممد إمساعيل، دار ابن ح/ د: ، حتقيق)هـ722ت(

 .2/393الرازي، : احملصول -2

 .244الشوكاين، : إرشاد الفحول -3

 .1/167الربزجني، : التعارض والترجيح -4
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  .اجلمع :أوال

  .النسخ :ثانيا

  .الترجيح :ثالثا

  .التساقط والرجوع إىل األصول األخرى أو الدليل األدىن :رابعا

  

  .)3(وهو مذهب احملدثني ،)2(وهذا ما ذهب إليه الدكتور التركي يف حبثه

  :مسلك احلنفية:الفرع الثالث

  .النسخ :أوال

  .الترجيح :ثانيا

  .اجلمع :ثالثا

  .دىنالتساقط والرجوع إىل الدليل األ :رابعا

  .)4(وهذه طريقة األحناف

هذا معىن و ،»تقدمي الراجح هو املعقول وعليه انعقد اإلمجاع«: )5(قال صاحب مسلم الثبوت
  .قوله بتصرف، ولكن االختالف شهري، فكيف يدعى اإلمجاع

ملا اختلف اخلربان يف صالة الكسوف رجعوا إىل القياس على  :ومثال الرجوع إىل غريمها من األدلة
  . )6(الصلواتباقي 

                                                                                                                                                                                                 

 .3/121زيز البخاري، عبد الع: كشف األسرار -1

 .268التركي، : أسباب اختالف الفقهاء -2

 .1/177الربزجني، : التعارض والترجيح  -3

 .532-527م، 1986-هـ1406ط، .بريوت، د: دار النهضة العربيةشليب، حممد مصطفى : اإلسالمي أصول الفقه -4

 .2/243مسلم الثبوت،  -5

 .2/254الكاساين، : دائع الصنائعب -6
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  .)1(وممن يقدم النسخ السبكي يف اإلاج

  :مسلك التوقف أو التخيري: الفرع الرابع

، وعند اإلمام أمحد قول )2(يكون التوقف أو التخيري هكذا اختلفوا: عند العجز عن الترجيح
ذا الشك يف احلكم الشرعي وه ،  ملا يلزم عنه من)3(ال جيوز أن تتعارض األدلة دون مرجح: ثالث
  .ترجيح باستعمال املقاصد ووه ،باطل

ويف احلقيقة فإن مذاهب دفع التعارض كثرية وإن حصرت يف هذه الطرق األساسية، وبناء عليه 
التوزيع وهو : الوقف، ومنها: األخذ باألغلظ، ومنها: ، منها)4(فقد أبلغها الزركشي إىل تسعة مذاهب

  .التساقط والتخيري: من اجلمع، ومنها

  )5(:ئلني بتقدمي اجلمعأدلة القا

  :من الكتاب: الدليل األول

77﴿: قال عن اآليتني عكرمةفهذا   77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù āā āāωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!$$$$ yy yy____﴾)6( ،

﴿šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&&﴾)7( :» ،هاضبع، وال يسأل يف هاضبعيسأل يف القيامة مواطن«)8(.  

آية، ولكن فسر كل آية حبال غري حال األخرى فانتفى التعارض الذي يلجئ إىل  لم يرجح آية علىف
  .الترجيح

                                                             

) هـ756ت (علي بن عبد الكايف السبكي ): هـ685ت (إلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي ا  -1
 .3/213، م1995-هـ1416 ،ط.بريوت، د: ، دار الكتب العلمية)هـ771ت (وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي 

، 1بـريوت، ط : دقي بن أمحد حممد البورنو أبو احلـارث الغـزي، مؤسسـة الرسـالة    حممد ص: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر -2
 .449، م2002-هـ1423

 .فسهن -3

: ، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليـه )هـ794ت(اإلمام حممد بن ادر بن عبد اهللا بدر الدين الزركشي : البحر احمليط يف أصول الفقه -4
 .413-4/412، م2000-هـ1421، 1بريوت، ط: ميةحممد حممد تامر، دار الكتب العل/ د

 .1/178الربزجني، : التعارض والترجيح -5

 .39اآلية : سورة الرمحن -6

 .92اآلية : سورة احلجر -7

 .10/41القرطيب، : جلامع ألحكام القرآنا -8
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األصل يف كل دليل اإلعمال ال اإلمهال، واجلمع حيقق هذا املقصد، وهذا دليل قوي إذ : الدليل الثاين
  .حني أمكن اجلمع فقد انتفى التعارض

أن زيادة الظن لو كانت معتربة يف «ا وهو الربزجني ذكر دليال يبدو متكلفالباحث وللتنبيه فإن 
، وببطالنه أي الترجيح مل يبق إال اجلمع، )1(»األمارات، لكانت معتربة يف الشهادات والتايل باطل

والصحيح أن الزيادة يف الظن من مزايا الترجيح يف األمارات، ويف الشهادات جمال لذلك عند النظر يف 
  .عدالن على الشاهدين غري العدلنيميزان العدالة، فيترجح الشاهدان ال

بعد النظر والبحث ومناقشة األدلة تبدو قوة أدلة املذهب األول مذهب اجلمهور، لسالمتها : الترجيح
  .، واهللا جل جالله أعلمعن املعارضات، وبالتايل فهو املذهب الراجح يف املسألة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .1/179الربزجني، : التعارض والترجيح -1
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  مفهوم الترجيح باملقاصدتالزم املقاصد والتعارض والترجيح و: املبحث الرابع

سبق يف املباحث املاضية بيان حقيقة املقاصد ومراتبها وحقيقة التعارض وكذا الترجيح، إال أنه   
أثرها يف موضوع الترجيح باملقاصد، وملا كان البحث  جيلّىو ،حيق أن تبحث العالقة بني هذه احلقائق

  .ر يف التعليل املقاصدياملقاصد وتتبعها تعليال ا أضحى مناسبا تقدمي النظ يف

  :التعليل املقاصدي: املطلب األول

  :التعارض بني مراتب املقاصد: املطلب الثاين

  :إخالل التعارض بالترتيب املقاصدي: الفرع األول

الضروريات : الثالث وسائلها قد مر كيف تترتب املقاصد يف كلياا اخلمس ويف درجات
ملتناسق مع املصاحل املرعية يف الشرع احلنيف، ولكن حيدث واحلاجيات والتحسينيات، ذلك الترتيب ا

التعارض بني املقاصد يف مصاحلها املختلفة املتباينة، فيختل الترتيب ويتغري التوازن يف الكليات 
 أن حمالّ«والدرجات، فاألوامر والنواهي بني مرتبتني، وذلك باختالف املصاحل واملفاسد فيهما، ذلك 

فصارت الواسطة ... يف نفي وإثبات ظهر قصد الشارع يف كل واحد منهما اخلالف دائرة بني طر
  .)1(»يتجاذا الدليالن معا، دليل النفي ودليل اإلثبات، فتعارض عليها الدليالن فاحتيج إىل الترجيح

إن هذا التعارض مقاصدي، ألنه تعارض بني مقصد ومقصد أي بني مصلحة ومصلحة، أو بني 
مصلحة ومفسدة، هذا هو التشريح الدقيق للتعارض؛ فإن وقعت مصاحل حمضة  مفسدة ومفسدة، أو بني
ألمر اضة دفعت وعمل وفق ذلك، لكن عند االختالط خيتل حم فاسدم انتكإن جلبت وعمل وفقها، و

  .وحيتاج إىل الترتيب، كما حيتاج إليه يف تعارض املصلحتني وتعارض املفسدتني

ن درؤها درأنا، وإن تعذر درء اجلميع درأنا األفسد إذا اجتمعت املفاسد احملضة فإن أمك«
أن يكره على : ، ومن أمثلة ذلك)2(»فاألفسد، واألرذل فاألرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخري

قتل مسلم، فهذا ال جيوز له اإلقدام على ذلك، لتساوي املفسدتني، فال يدفع القتل عنه بقتل غريه، لكن 

                                                             

 .4/218املوافقات،  - 1

 .1/71ين بن عبد السالم، عز الد: قواعد األحكام - 2
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ريه ألن مفسدة االضطرار أعظم من مفسدة املال، وكذا له التداوي لالضطرار له أن يأكل مال غ
  .بالنجاسات

لكن املرتبتني هناك من جعلهما كلتيهما من الشريعة؛ وليس األمر كذلك، بل هناك ترتيب 
فإن جمموع الشريعة يرجع إىل األمر والنهي، وكل منهما ينقسم عند ... « :قال الشعراينوترجيح، 

ني ختفيف وتشديد، وأما احلكم اخلامس الذي هو املباح فهو مستوي الطرفني، وقد العلماء على مرتبت
  .)1(»يرجع بالنية الصاحلة إىل قسم املندوب، وبالنية الفاسدة إىل قسم املكروه

فأما من ناحية تفاوت مصاحل األمر ومفاسد النهي فنعم مها بني طرفني أحدمها ختفيف، وهذا 
ألن أحكامها شرعت تيسريا ورمحة ومصاحل وحكمة وخريا، وأما  االصطالح يوافق مقاصد الشرع

ßß ﴿ ،تسمية الطرف اآلخر تشديدا ففيه نظر؛ فليس يف الشرع شدة وال غلظة وال غُل ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ﴾)2( ،﴿$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ èè èè???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ®® ®®ΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss ss ss???? !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyssss èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ss ssππππ ss ss%%%%$$$$ ss ssÛÛÛÛ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////﴾)3( ، الرخصة«اهللا كامل يف كتابه عبد عمر  الدكتور لفظهمن قريب يف وقد نقل هذا املعىن 

حيث اتفق العلماء على أا إحدى املرتبتني الكبريتني اللتني تعود إليهما «: الدون عزو، ق )4(»الشرعية
، وهو يعين بذلك العزمية والرخصة، فقد قال يف »مرتبة التشديد ومرتبة التخفيف: مجيع األحكام، ومها

من قوي منهم ... فينبغي أن ال خترج عن مرتبيت العزمية والرخصة «:  موضع آخر من نفس الكتاب
  .)5(»طب بالتشديد وااللتزام بالعزائم، ومن ضعف منهم خوطب بالرخصةخو

وإن يف هذا لنظرا؛ إذ العزمية ليست تشديدا، وهذا املذهب خيالف مقاصد التيسري والرمحة 
من «: ووضع اآلصار واألغالل عن هذه األمة، فعن أيب صرمة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                             

 .1/8الشعراين، : امليزان الكربى - 1

 .157اآلية : سورة األعراف - 2

 .286اآلية : سورة البقرة - 3

: عمر عبد اهللا كامل، املكتبة املكيـة / د: الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية ومناذج تطبيقية يف فتاوى شرعية لبعض املعامالت املالية - 4
 .65، م1999-هـ1420، 1بريوت، ط: ة، دار ابن حزممك

 .104، نفسه - 5
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مث إن الشعراين رد مجيع اخلالف إىل هاتني املرتبتني،  ،)1(»اق شاق اهللا عليهضار ضار اهللا به ومن ش
وجعلهما كلتيهما من الشريعة وكلتيهما من الصواب، وليس األمر كذلك، بل فيه خطأ وصواب 

  .حبسب ما يترجح بالدليل والربهان

  :البحث عن الترتيب البديل: الفرع الثاين

ديد بعد االختالل الناشئ عن التعارض، وهذا لتقدمي صار من الضرورة البحث عن ترتيب ج
  .من لوازم دراسة مراتب املقاصد هوخري اخلريين ودفع شر الشرين،  و

والتخيري وإن كان مقوال به عند تعارض الدليلني مع «وحري بالتنبيه أن التخيري تأباه املقاصد، 
ة ملا قبله، كيف وإن احلكم إمنا يثبت التساوي من كل وجه، فليس إال على بعض اآلراء الشاذة بالنسب

ملا يصلح أن يكون مقصودا، وإثبات احلكم عند التعارض من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه 
  .)2(»يلزم منه مفسدة مساوية ال يصلح أن يكون مقصودا، فاحلكم يكون منتفيا النتفاء مقصوده

صدي أيضا، إذ رد التخيري ألنه هذا حتليل اآلمدي، وللشاطيب رمحه اهللا تفسري آخر وهو مقا
  .يناقض قصد الشارع يف إخراج املكلف عن داعية هواه

إن الترتيب البديل يكون حسب املصاحل، والعلل الشرعية تتبع املصاحل واملفاسد، وختتلف 
فإذا اختلفت املصلحة وجب أن خيتلف احلكم، فال تعلل األحكام املتماثلة بالعلل «باختالفها، 

، لكن قد يكون للحكم الواحد علل خمتلفة، كالقتل بسبب الردة وبسبب الزنا مع )3(»املختلفة
  .اإلحصان وبسبب القصاص، والغرض هنا هو بيان كيفية الترتيب اجلديد للمصاحل واملفاسد

                                                             

أيب  نسـن  ،332/ 4، 1940باب ما جاء يف اخليانة والغش، حديث،  الرب والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب: ذيسنن الترم -1
كتاب أبـواب مـن   ت، .ط.د بريوت،: عبد احلميد، دار الفكرحممد حميي الدين : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيق: داود

 .3/315، 3635القضاء، حديث 

 .4/497اآلمدي، : إحكام األحكام - 2

 .2/220القرايف، : نفائس األصول - 3
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إذا نظرنا لكونه « :فاملباح يتغري ترتيبه بسبب التعارض وبسبب كونه ذريعة ألحد الطرفني
وقسم ... قسم يكون ذريعة إىل منهي عنه : إطالق، بل هو ثالثة أقساموسيلة فليس تركه أفضل ب

  .)1(»وقسم ال يكون ذريعة إىل شيء، فهو املباح املطلق... يكون ذريعة مأمور به 

هذا الترتيب بديل عند تعارض املقاصد يف استعمال املباح خلدمة الطلب فعال أو تركا، وهو 
  .اجي أو حتسيين أو تكميلي، وضرب ال يكون كذلكضرب خادم ألمر ضروري أو ح: على ضربني

وهكذا أيضا حكم املندوب، حيث يتحول واجبا واملكروه يتحول ممنوعا حبسب هذا التعارض 
، هذا كالم الشاطيب ويقصد أن املندوب )2(»إذا كان الفعل مندوبا باجلزء كان واجبا بالكل«مع غريه، 

املفسدة، مثل األذان وصالة اجلماعة والعيدين والتطوع  إذا عارضته مفسدة يف تركه حتول واجبا لدفع
صري والنكاح، فإن تركها مجلة يفضي إىل مفاسد يف أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، وعندئذ ت

، ومثل لذلك »إذا كان الفعل مكروها باجلزء كان ممنوعا بالكل«، واجبة، وكذا بالنسبة للمكروه
غناء املكروه، فهذا يقدح يف العدالة بالتكثري منه، وأورد فتوى حممد بالشطرنج من غري قمار ومساع ال

  .إذا شغله عن اجلماعة: يف النرد والشطرنج )3(بن عبد احلكم

يقتدر ا «إن معرفة رتب األدلة واملقاصد واملصاحل من ضرورات الناظر يف أحكام الشريعة، 
، ويعين تصحيح الصواب وإفساد )4(»ادعلى التصرف باجلمع والتفريق والترتيب والتصحيح واإلفس

  .الباطل ورده

لذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم أعمق األمة علما وفهما ألم أعلم األمة مبقاصد الشرع 
حصلوها وأسسوا و عرفوا مقاصد الشريعة فقد ،وأقدرها على التصرف فيها اجتهادا  واستنباطا وتفريعا

  .)1(قواعدها وأصلوها
                                                             

 .1/80املوافقات،  - 1

 .1/94، فسهن - 2

وابن وهب وأشهب وابن القاسم، وأخـذ عـن الشـافعي،    ، مسع من أبيه )هـ268-182(هو حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أبو عبد اهللا  -3
 ،127ابن فرحـون،  : الديباج املذهب: أحكام القرآن، الرد على الشافعي، ترمجته يف: وانتهت إليه رئاسة مذهب مالك يف مصر زمانه، من تصانيفه

ـ 544ت(يت سلبالقاضي عياض بن موسى بن عياض ا :ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك عبـد القـادر   : ، حتقيـق )هـ
 ، وفيـات األعيـان  4/157م، 1983-هـ1403، 2اململكة املغربية، ط: حممد بن شريفة، سعيد أمحد أعراب، وزارة األوقاف/ الصحراوي، د

، م1994-هـ1414ط، .بريوت، د: إحسان عباس، دار صادر: ، حتقيق)هـ681ت(مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان : وأنباء أبناء الزمان
4/193. 

 .415البورنو، : كشف الساتر - 4
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  :تمية الترجيح باملقاصدح: املطلب الثالث

  :مفهوم الترجيح باملقاصد وأركانه: املطلب الرابع

  :التعريف االصطالحي للترجيح باملقاصد: الفرع األول

، وبالنسبة للترجيح باملقاصد »إظهار قوة أحد الدليلني املتعارضني«سبق تعريف الترجيح بأنه   
  : تار كما يلييناسب إدخال ركن املقاصد يف التعريف فيكون النص املخ

  .»الترجيح باملقاصد هو تقدمي أحد الدليلني املتعارضني لقوة مصلحته«

قيد يدخل فيه القطع : »قوة«: وقد سبق شرح التعريف فال أعيده، وأكتفي بشرح العنصرين املضافني
  .والظن واخلصوص والعموم واملناسب والغالب وهلم جرا مما سيتضح يف فصل الضوابط إن شاء اهللا

  .املصلحة جلبا أو املفسدة دفعا فإا تسمى كذلك مصلحة: »لحتهمص«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

 .1/4املوافقات،  - 1
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  ط واألثر الفقهيبمفهوم الضا: املبحث اخلامس

  :ابطمفهوم الض: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للضابط: الفرع األول

  .)1(لزوم الشيء وحبسه، وحفظه باحلزم: الضبط

  .)4(األسد كالضابط: ، واألضبط) 3(لهالقوي على عم: ، والضابط)2(احلازم: الضابط

  :التعريف االصطالحي للضابط:الفرع الثاين

من معىن لزوم الشيء وحبسه استعمل الضابط يف عرف األصوليني والفقهاء، ألن الضابط   
  . )5(حيصر وحيبس الفروع اليت تدخل يف إطاره

  .سترسال يف تعريف الضابطونظرا لعالقة الضابط بالقاعدة حيسن السبق بتعريف القاعدة قبل اال

  :التعرف اللغوي للقاعدة

øø﴿ساس، اِإل: أصل اُألس، والقواعد: القاعدة øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßßìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ãã≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ﴾)6(ساسهإِ: ، قواعد البيت)واِإلساس مجع اُألس واألساس، وهو أصل كل بناء)7 ،.  

  

  

  

                                                             

 .872، القاموس احمليط، 7/340لسان العرب،  - 1

 .872القاموس احمليط، - 2

 .فسهن -3

 .فسهن -4

 .58يعقوب الباحسني، : القواعد الفقهية - 5

 .127اآلية : سورة البقرة - 6

 .3/361لسان العرب،  - 7
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  :القاعدة اصطالحا

األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها : القاعدة«: رفها السبكي بقولهع
  .)1(»منها

واتضح كيف أخذ املعىن اللغوي ووظف يف هذا االستخدام، فإنه ملا كان معىن القاعدة أساسا صلح  
القاعدة يف املعىن أن يكون امسا هلذا األمر الكلي ألنه أساس لغريه يبىن عليه، كما يبىن غريه على 

  .اللغوي

ر رالض«، و)2(»األمور مبقاصدها«، مثل »حكم أغليب ينطبق على جزئيات كثرية«وعرفها غريه بأا  
  .)3(»يزال

  .)4(»هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا: القاعدة«: وعرفها اجلرجاين بقوله

  : وأما تعريف الضابط ففيه اجتاهان

  : هو القاعدةالضابط  :االجتاه األول

  :)5(وعرفه بذلك

  .)7(عرفه كما عرف القاعدة ومجع إليهما القانون واألصل: )6(بن اهلمام الكمال-

  

  
                                                             

عوض، دار معادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد : ، حتقيق)هـ771ت(تاج الدين الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي : باه والنظائراألش - 1
 .1/11، م1991-هـ1441، 1بريوت، ط: الكتب العلمية

 .1/54، فسهن - 2

 .1/41، فسهن - 3

 .140اجلرجاين، : التعريفات -4

 .59حسني، يعقوب البا: القواعد الفقهية - 5

، إمام من أئمة احلنفية، له علم بالتفسري واألصـول والفقـه   )هـ861-790(هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي  -6
، بن العمادا :شذرات الذهب: والفرائض وغريها، أخذ العلم عن أيب زرعة العراقي و السراج، من مصنفاته شرح اهلداية املسمى فتح القدير، ترمجته يف

 . 6/255الزركلي، : ، األعالم7/298

 .59يعقوب الباحسني، : القواعد الفقهية - 7
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ألمر الكلي املنطبق على مجيع االقاعدة يف االصطالح مبعىن الضابط  وهي «: حيث قال )1(الفيومي-
  .)2(»جزئياته

  .)3(عبد الغين النابلسي-

  : الضابط والقاعدةالتفريق بني :االجتاه الثاين

: وسبق ذكر تعريفه للقاعدة، وأما بشأن الضابط فقال :تاج الدين السبكي: )4(ممن فرق بينهما
ما عم : والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاة أن يسمى ضابطا، وإن شئت قل«

  .)5(»صورا

والقاعدة حتتوي على  ،ألبوابالضابط بأنه ما خيص بعض ا عرف :يف كتابه تشنيف املسامع: كشيرزال
   .أبواب كثرية

ألن القاعدة جتمع فروعا من أبواب «: فرق بينهما يف األشباه والنظائر يف النحو، إذ قال: السيوطي
شىت، والضابط جيمع فروع باب واحد، وقد ختتص القاعدة بالباب، وذلك إذا كانت أمرا كليا منطبقا 

  .)6(»»قاعدة الباب كذا«: وهلمعلى جزئياته، وهو الذي يعربون عنه بق

والفرق بني الضابط والقاعدة أن القاعدة جتمع فروعا من «: وممن فرق بينهما ابن جنيم حيث قال
  .)7(»أبواب شىت، والضابط جيمعها من باب واحد، هذا هو األصل

                                                             

، 1/224الزركلي، : ، لغوي اشتهر بكتابه املصباح املنري، ترمجته يف األعالم)هـ770ت(أبو العباس الفيومي مث احلموي  أمحد بن حممد بن علي -1
  .1/281كحالة، : معجم املؤلفني

 .510، ت.ط.، دبريوت: ، دار الفكر)هـ770ت ( د بن حممد بن علي املقري الفيوميأمح: باح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملص  - 2

: ين واألدب، له مصنفات كـثرية، منـها  دعامل بال ، من نابلس بفلسطني،)هـ1143-1050( عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي - 3
مصـطفى عبـد اهللا   : ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون4/32الزركلي، : األعالم: علم الفالحة، ترمجته يف الست،فهرس كتب احلديث 

ـ 1413ط، .بـريوت، د : القسطنطيين الرومي احلنفي الشهري باملالّ كاتب اجلليب واملعروف حباجي خليفة، دار الكتـب العلميـة    م،1992-هـ
2/1112 . 

 .59الباحسني،  وبيعق :القواعد الفقهية - 4

 .1/11السبكي، : األشباه والنظائر - 5

، 3بـريوت، ط : عبد العال سامل مكرم، دار الكتـاب العـريب  / د: ، حتقيق)هـ 911ت (جالل الدين السيوطي  :األشباه والنظائر يف النحو - 6
 .27-1/26، م1996-هـ1417

ـ 970ت(بدين بن إبراهيم بن جنيم زين العا: األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان - 7 ، 1بـريوت، ط : ، دار الكتـب العلميـة  )هـ
 .166، م1993-هـ1413
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  .)1(اءكإطالق الضوابط على التعريفات وعلى املقاييس وتقاسيم األشي: وأطلق الضابط على معان أخر

 ،، فهذا تعريف العصبة وأطلق عليه اسم الضابط)2(العصبة كل ذكر ليس بينه وبني امليت أنثى: مثل
  .ضابط املشقة هو كذا، يعنون مقياسه: ومثل قوهلم

  :والذي حيسن اتباعه هو التفريق بني القاعدة والضابط لألسباب التالية

بس فهو أضيق، خبالف القاعدة فإا أساس يبىن الضابط معناه احلصر واحل: من الناحية اللغوية :أوال
  .عليه غريه فيحتمل السعة

التأسيس خري من التأكيد، فليكن للضابط معىن جديد خري من أن يؤكد معىن : األصل يف الكالم :ثانيا
  .القاعدة

  .تفريق جلة العلماء الذين ذكرم يكون أسوة يف هذا االختيار :ثالثا

فقهي وهو حصر فروع الباب الواحد حىت يسهل التفريق بني فروع كل حتقيق مقصد علمي  :رابعا
  .باب، وهذا أحسن األسباب لثمرته العلمية

وإمنا بسطت قليال ما يف تعريف الضابط والقاعدة ألن طبيعة البحث تتطلب استعمال 
يد، واهللا املصطلحني كثريا وهناك فصل خاص بضوابط الترجيح باملقاصد، فليكن األمر بينا ذا التمه

  .ويل التوفيق

  :مفهوم األثر الفقهي: املطلب الثاين

  :التعريف اللغوي لألثر والفقه: الفرع األول

  .)3(األعالم: بقية الشيء، واجلمع آثار وأثور، واآلثار: األثر

                                                             

 .66يعقوب الباحسني، : القواعد الفقهية - 1

 .2/304السبكي، : والنظائر باهاألش- 2

 .4/5لسان العرب،  - 3
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====Ü﴿ :اخلرب، واجلمع آثار، ويف اآلية: األثر çç ççGGGG òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu uu uuρρρρ﴾)1(، لفوا من أي نكتب ما أس

  .)2(أعماهلم

  .)3(الفهم للشيء والعلم به: والفقه

  :التعريف االصطالحي للفقه: الفرع الثاين

  .)4(»العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية باالستدالل«: الفقه اصطالحا هو

كام األحخراج قيد إل: ه، األحكام الشرعيةالغالب فإنه يعمل ب )5(يشمل الظن: العلم: شرح التعريف
  .قيد اإلخراج األحكام األخالقية والعقدية: يةلمعالعقلية واحلسية، ال

يعين باالجتهاد إلخراج علم النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه بالوحي، وعلم املقلد فليس : باالستدالل
  .)6(»معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد«: لذلك عرفه الزركشي بقوله ،اجتهادا

  

  

  

  

                                                             

 .12اآلية : ورة يسس - 1

 .4/6لسان العرب،  - 2

 .13/522، فسهن -3

على مع شرح نور األنوار ) هـ710ت(أبو الربكات املعروف حبافظ الدين النسفي  عبد اهللا بن أمحد: ر شرح املصنف على املناركشف األسرا - 4

ـ 1406، 1بـريوت، ط : ، دار الكتب العلميـة )هـ1130ت(حافظ شيخ أمحد املعروف مبالجيون بن أيب سعيد الصديقي امليهوى : املنار -هـ
  .1/9، م1986

شرح أمحد بن قاسـم العبـادي   : ، وامشه)هـ1255ت(حممد بن علي بن حممد الشوكاين : حتقيق احلق يف علم األصولإىل  إرشاد الفحول - 5
  .3، ت.ط.بريوت، د: الشافعي على شرح جالل الدين على الورقات، دار املعرفة

أبو إسحاق إبراهيم بن علي : معه، اللمع يف أصول الفقهعبد اهللا بن حممد الصديقي الغماري احلسين، و: ختريج أحاديث اللمع يف أصول الفقه  - 6
 .51، م19886-هـ1406، 2بريوت، ط: يوسف عبد الرمحن املرعشلي، مؤسسة عامل الكتب/ خرج أحاديثه وعلق عليه، د: الشريازي
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املقصود باألدلة األصلية األدلة اليت ترجع إليها كل قواعد الشرع وسائر أدلته، وهي 
  .، ولذلك متيز عن غريها وهي األدلة األوىل بالتقدمي واالهتمام)1(الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

  الترجيح باملقاصد يف دالالت األلفاظ: املبحث األول

  :مفهوم دالالت األلفاظ: املطلب األول

  :األلفاظودالالت لالتعريف اللغوي ل: الفرع األول

  :الدالالت لغة

      :)3(، قال الشاعر)2(سدده إليه: دلَّه على الشيء يدلُّه دال ودالَلة فاندلَّ

  وكيف يندلُّ امرؤ عثْولُّ    مالك يا أمحق ال تندلُّ 

  :)6) (5(عبيد، وأنشد أبو )4(ودله على الطريق يدلُّه داللة وداللة ودلولة

  .إين امرؤ بالطُرق ذو دالالت

  .احملجة البيضاء: الدال، والدليلة: الذي يدلك، والدليل: والدليل 

  

  

  
                                                           

ـ 1417، 1ط بـريوت، : حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة/ د: ، حتقيق)هـ489ت(أبو مظفر السمعاين : قواطع األدلة يف األصول -1 -هـ
 .47، م1996

 .11/248لسان العرب،  -2

 .نفسه -3

 .11/249، نفسه -4

األمـوال،  : كنيته أبو عبيد، مسع شريكا وابن املبارك، كان حافظا حمدثا فقيها، له تصانيف منها ،)هـ224ت( غداديبام الهو القاسم بن سلّ -5
أبو هاجر حممد، السعيد بن بسـيوين زغلـول، دار   : ، حتقيق)هـ748ت(مشس الدين الذهيب : العرب يف خرب من غرب :وغريب احلديث، ترمجته يف

  .415-12/403اخلطيب، : ، تاريخ بغداد1/308، ط.ت.بريوت، د: الكتب العلمية
 .11/249لسان العرب،  -6
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  :األلفاظ لغة

: الالم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء، وغالبه من الفم، تقول: لفظ
  .فهو ملفوظ ولفيظ )2(لفظ ولفظ بهنطق كتلفَّط، و: لَفظ بالكالم، )1(لفظ بالكالم يلفظ لفظا

  .)3(مات: وتلفَّظ فالن

  : )4(وقال ابن مالك

  فعل مث حرف الكلمواسم و  كالمنا لفظ مفيد كاستقم

وهذا عند النحويني، أما األصوليون فيستعملونه فيما  مفاد البيت أن اللفظ قد يفيد وقد ال يفيد، 
  .ومجعه ألفاظ يفيد،

  :صطالحي لدالالت األلفاظالتعريف اال: الفرع الثاين

  ي بتعريف دالالت األلفاظأقدم تعريف الدليل أوال للحاجة إليه مث أثن.  

ه إىل علم ما ال يعلم فالدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر في«: عرفه اجلويين بقوله
ر احلسية وأخرج ما يعلم باالضطرار لعدم احلاجة إىل الدليل للوقوف عليه، كاألمو ،)5(»باالضطرار

  .احلسية مثل كون النار حمرقة

  .)6(»هو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي«: وعرفه ابن املشاط بقوله

  .)6(»خربي
  

                                                           

 .5/259ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة -1

 .902القاموس احمليط،  -2

 .فسهن -3

 .1/28الفاخوري، حنا : حتقيق ،على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل -4

 .10اجلويين، : التلخيص -5

عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سـليمان، دار  : ، دراسة وحتقيق)هـ1399ت(حسن بن حممد املشاط : يف بيان أدلة عامل املدينة اجلواهر الثمينة -6
 .121، م1986-هـ1406، 1بريوت، ط: الغرب اإلسالمي
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، ومل يفرق بينه وبني األمارة، وغريه يرى )1(»املرشد إىل املطلوب«: وعرفه الشريازي بقوله
  .أن األمارة ما أدى إىل غالب الظن، والدليل ما أدى إىل العلم

  .كل ما أرشد بطريق صحيح من االستدالل واالستنباط إىل علم فهو دليلف

 ﴿: قوله تعاىل: مثال على الدليل yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù﴾)2(،  هذا نص دل على
الشرط ب احلكموجوب صيام شهر رمضان، ويتوقف ذلك على النظر يف هذه األلفاظ، وربط 

ذه كلها من متطلبات النظر الصحيح للوصول إىل الثمرة وهي علم حكم ومعرفة مقتضى األمر، فه
  .وهو وجوب الصيام فيه ،من شهد الشهر

  : داللة األلفاظ

الداللة إضافة عارضة للشيء بالقياس إىل آخر، وهي كون «: الداللة بقوله عرف األصفهاين
لفظية، وغري اللفظية إما وغري  ة، مث قسمها إىل لفظي)3(»الشيء حبيث يلزم فهمه فهم شيء آخر

وضعية كداللة دلوك الشمس على وجوب الصالة، أو عقلية كداللة حتقق املسبب على حتقق 
  .سببه

أَح «والداللة اللفظية إما عقلية كداللة األلفاظ املسموعة على الالفظ، وإما طبيعية كداللة 
ة اللفظية الوضعية هي كون والدالل«يف البحث؛  وإما وضعية، وهي املقصودة، على الوجع» أَح

  .وهي داللة مطابقة وداللة تضمن وداللة إلزام، )4(»اللفظ حبيث يلزم فهمه فهم غريه للعلم بالوضع

  .إلزام
  .»وكذلك الداللة«: ومسى اجلويين الدليل بعد تعريفه السابق داللة فقال

                                                           

 .13/28ابن حجر، : فتح الباري: ، وانظر49الغماري، : ختريج أحاديث اللمع -1

 .185اآلية : سورة البقرة -2

ومعه شرح اإلسـنوي ايـة    ،حممد بن احلسن البدخشي :مناهج العقول شرح البدخشي، 1/178مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -3
، ت.ط.بـريوت، د : دار الكتب العلمية ،)هـ685ت(، كالمها على منهاج البيضاوي )هـ772ت (مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي : السول
1/240. 

 .1/179مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -4
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  .فاعل إذن الداللة هي الدليل، ولكن الداللة مصدر والدليل اسم فاعل ألنه فعيل مبعىن

داللة اللفظ صفة له، وهي كونه حيث يفيد مراد املتكلم به، أو «: وعرفها الطويف بقوله
  .)2(»ي الفهم من اللفظ أو إفهام اللفظه« :وعرفها القرايف بقوله، )1(»إفادته مراد املتكلم

قصود فامل«: إذن الداللة هي ما أرشد إليه اللفظ من الفهم، ألن اللفظ إمنا فائدته يف اإلفهام
  .)3(»إفهام املقصود الذي هو ضمري املتكلم: أي ،منه اإلفهام

وهو تعريف بثمرا  ،)5(ما أدى بالنظر الصحيح فيه إىل احلكم: بأا )4(وعرفها السمعاين
  .، وهو نفسه تعريف الدليلوهو احلكم

  .»أصالة أو تبعاهي إرشادها إىل املعاين املرادة داللة األلفاظ « :إذن ميكن صياغة التعريف التايل

  :شرح التعريف

تسدد وتصوب، وهذه هي وظيفة األلفاظ إذ توجه إىل املعاين : إرشادها كوا ترشد أي
  .للسامعتوصلها املنوطة فيها و

أي اليت قصدها صاحب  :املرادة، جنس يدخل فيه كل ما فهم من اللفظ، وهو الفائدة منه: املعاين
  .الكالم

تشمل املعاين اليت تفهم من السياق وليست : تبعا، دة لذاا من لفظهاتشمل املعاين املقصو: أصالة
  .أصلية يف اللفظ

                                                           

 .3/677الطويف، : شرح خمتصر الروضة -1

 .3/613القرايف، : نفائس األصول -2

 .1/186مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -3

 ،الشافعي ،احملدث املفسر األصويل الفقيه ،)ـه489ت (ظفر املروزي السمعاين هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد أبو امل:السمعاين -4
الربهان يف اخلالف، ترمجته  ،قواطع يف األصولال مكث على مذهب أيب حنيفة ثالثني سنة مث صار إىل املذهب الشافعي، من مصنفاته تفسري املعاين،

   .3/211 ابن خلكان، :، وفيات األعيان19/114 الذهيب،: سري أعالم النبالء :يف

 .35السمعاين، : قواطع األدلة -5



 الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية                                                                           الفصل األول                        

 

 

83

لدفع إيهام إخراج املعاين التبعية عن دالالت  )1(»أصالة أو تبعا«وأضفت إىل التعريف 
األلفاظ، واستفدته من تقسيمات علماء األحناف للمعاين إىل معاين مقصودة أصالة ومعاين 

رأيته تقسيما حسنا حيقق الفائدة املبتغاة من وضع تعريف مناسب لدالالت مقصودة تبعا، و
  .األلفاظ

: فداللة األلفاظ هي ما ترشد إليه من املعاين أصالة أو تبعا، وأضفي عليه الصبغة املقاصدية فأقول
  . »داللة األلفاظ هي إرشادها إىل املقاصد أصالة أو تبعا«

  :يف دالالت األلفاظاملعاين املقاصدية : املطلب الثاين

  :أقسام األلفاظ: الفرع األول

اعتىن العلماء بتقسيم األلفاظ حسب أغراض خمتلفة، لذلك اخترت ما يناسب موضوع   
  :البحث، ألنين يف حاجة إىل الربط بني األلفاظ واملقاصد، فكانت هذه األقسام كل باعتبار خاص

  .ىل األوامر والنواهيتقسم إ :أقسام األلفاظ باعتبار الطلب: النوع األول

  .تقسم إىل العام واخلاص واملطلق واملقيد :أقسام األلفاظ باعتبار انتشار املعىن: النوع الثاين

 ،الظاهر واملفسر واحملكموتقسم إىل النص   :أقسام األلفاظ باعتبار وضوح املعىن: النوع الثالث
  .اخلفي واملشكل وامل واملتشابه: اويقابله

اء ميالعبارة واإلشارة واإلتقسم إىل  :أقسام األلفاظ باعتبار املعىن منطوقا أو مفهوما: النوع الرابع
  .)2(واالقتضاء واحلقيقة وااز

وهناك تقسيمات باعتبارات أخرى أضربت عنها لتحاشي التطويل، وأرى أن االكتفاء ذا 
  .املنهج يف التقسيم يفي بغرضي يف الدراسة واهللا أعلم

  :األلفاظ باعتبار الطلب مقساأ: النوع األول

                                                           

 .2/72املوافقات،  -1

 .46-1/43عبد العزيز البخاري، : ، كشف األسرار26-1/23احلافظ النسفي، : كشف األسرار - 2
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تنقسم األلفاظ باعتبار األحكام إىل األمر والنهي، واألمر يشمل الوجوب والندب، والنهي   
  .فإذا تساويا كان احلكم لإلباحة ،يشمل احلرام والكراهة

  :مفهوم األمر -1

$$$$ ﴿: ، أمر أمرا، واجلمع أوامر، ويف اآلية)1(األمر نقيض النهي :لألمر التعريف اللغوي tt ttΡΡΡΡ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 

$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) || ||¡¡¡¡ xx xx ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù﴾)2( أي أمرناهم بالطاعة)وهذا يف القول الراجح من معانيها، فاألمر إذن ، )3

  .هو طلب الطاعة

  : لألمر التعريف االصطالحي

، هذا تعريف اجلويين، )4(»هو القول املتضمن اقتضاء الطاعة من املأمور لفعل املأمور به«
عدم التفريق بني اآلمر واملأمور بكون أحدمها أعلى، وهذا مهم يف التعريف  ولكن يالحظ عليه

أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة «: بقوله لذلك عرفه التلمساين
  . )5(»االستعالء

  .وداللته تفيد اإللزام والوجوب والندب واالستحباب على تفصيل سيأيت الحقا

  : مفهوم النهي -2

  .)6(كف: النهي خالف األمر، اه ينهاه يا فانتهى، وتناهى :للغوي للنهيالتعريف ا

  :)1(قال زياد بن زيد العذري
                                                           

 .4/26لسان العرب،  -1

 .16اآلية : سورة اإلسراء -2

، خرج )هـ1393ت( حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي: رآن بالقرآنأضواء البيان يف إيضاح الق: وانظر ،4/28لسان العرب،  -3
ابـن العـريب،   : ، أحكام القرآن3/356، م2007 -هـ1427، 3بريوت، ط: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية: آياته وأحاديثه

 .1/1260الشوكاين، : ، فتح القدير3/182

 .57اجلويين، : التلخيص -4

/ د: الشريف أبو عبد اهللا بن أمحد احلسني التلمساين، حتقيق: مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ويليه كتاب مثارات الغلط يف األدلة -5
 .64الغماري، : ختريج أحاديث اللمع: ، انظر281، م1999-هـ1420ط، .د اجلزائر،: حممد علي فركوس، دار حتصيل العلوم

 .15/343لسان العرب،  -6
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  أطال فأملى أو تنهاى فأقصرا    إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده 

  .أي كففت حيث توقف علمي

  :التعريف االصطالحي للنهي

هي طلب الترك، لذا عرفه اجلويين األمر يف املعىن، فاألمر طلب الفعل والن النهي يعاكس
، وأحسن منه تعريف )2(»هو القول املتضمن اقتضاء طاعة املنهي بترك الفعل املنهي عنه«: بقوله

، ألنه تضمن ذكر الناهي )3(»القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه« :هوو الزركشي
، ولكن ال يصح، )4(»سبيل الوجوبعلى «واملنهي، والتفريق بينهما، وهناك من زاد يف التعريف 

  .وجيدر أن يبقى عاما لتدخل فيه الكراهة أيضا

القول الدال على طلب االمتناع من الفعل «النهي هو : وأضبط من ذلك تعريف التلمساين
  .)5(»على جهة االستعالء

األمر والنهي ألن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو : إن األلفاظ قسمت إىل هذين النوعني
  .وفق هذين النوعني األحكامب ترك، هلذا جاءت طل

  :أمثلة

$$$$ ﴿: قال اهللا تعاىل pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘﴾)6(، ﴿ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¢¢ ¢¢••••9999 $$ $$####﴾)7( ،

  .فهذه أوامر ألا تطلب فعل العبادة والصالة والزكاة

  

                                                                                                                                                                                     

 .15/344، نفسه -1

  .60اجلويين، : التلخيص - 2
 .85الغماري، : ختريج أحاديث اللمع - 3

 .نفسه - 4

 .311التلمساين، : مفتاح الوصول - 5

 .21اآلية : سورة البقرة - 6

 .77اآلية : سورة النساء - 7
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ŸŸ ﴿: وقال تعاىل على لسان لقمان ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©﴾)1(، وقال: ﴿ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? 

šš šš[[[[ øø øø ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////﴾)2( ،﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### ﴾)3(﴿ ، $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω 

(( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? (( ((#### ## ##θθθθ tt tt//// ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ≈≈≈≈ yy yyèèèè ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& ZZ ZZππππ xx xx yy yyèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ •• ••ΒΒΒΒ﴾)4( ، ا تطلبالكف عن الشرك وقتل النفس بغري فهذه نواه أل

  .حق وقربان الزنا وأكل الربا

  .فدالالت األلفاظ هنا أفادت األمر أو النهي حسب كل موضع

 ،)6(»أد األمانة إىل من ائتمنك«، )5(»صلوا كما رأيتموين أصلي«: ومن أمثلة السنة
ال «: هللا عليه وسلم هذه أوامر، ومن النواهي قوله صلى ا ،)7(»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«

أخيه خطبة ال خيطب املسلم على «، )8(»ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
  .)9(»املسلم وال يبع على بيعه

  

  
                                                           

 .36اآلية : سورة النساء -1

 .151اآلية : سورة األنعام -2

 .32ية اآل: سورة اإلسراء -3

 .130اآلية : سورة آل عمران -4

 .1/226، 605كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة، حديث : صحيح البخاري -5

، 3/564، 3/1264، 1264كتاب البيوع، باب ما جاء يف النهي للمسلم أن يدفع إىل الذمي اخلمر يبيعها له، حـديث  : سنن الترميذي -6
، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه وغـريه مرفوعـا،    3535كتاب البيوع، باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده، حديث : ودسنن أيب دا

 .2/53، 2296احلاكم، حديث : ، املستدرك3/29

كتاب الصـيام، بـاب   : صحيح مسلم، 2/672، 1801كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، حديث : صحيح البخاري -7
 .2/759، 1080جوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل، حديث و

، من حديث أيب 1679كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، حديث : صحيح مسلم -8
 .3/1305بكر رضي اهللا عنه مرفوعا، 

، من حـديث أيب هريـرة مرفوعـا،    4849خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع، حديث كتاب النكاح، باب ال : صحيح البخاري -9
، من حديث أيب هريرة رضي 1408كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، حديث : ، صحيح مسلم5/1975

 .2/1029اهللا عنه مرفوعا، 
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  :األلفاظ باعتبار انتشار املعىن مأقسا: النوع الثاين

  :العام: أوال

  :التعريف اللغوي للعام

  .)2(اجلماعة: والعم واألعم، )1(اجلسم التام: عظم اخللق يف الناس وغريهم، والعمم: العمم

  .)2(اجلماعة
  :التعريف االصطالحي للعام

 :استعمل املعىن اللغوي للعام وهو اجلماعة يف إفادة املعىن االصطالحي، فعرفوه كما يلي
وزاد بعضهم للتعريف قيدا ليفرق بينه وبني املطلق ، )3(»هو كالم مستغرق جلميع ما يصلح له«

فالعام هو لفظ يستغرق مجيع املعاين الصاحلة له «:  يصلح له أيضا؛ فقال فإنه يستغرق مجيع ما
¬¬ ﴿: فالعام ما مشل معناه مجيع األفراد، فانتشاره تام، مثاله ،)4(»دفعة من غري حصر ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷kkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™﴾)5( ،كلفنيفلفظ الناس عام يشمل مجيع األفراد امل ،

àà﴿: ومثال آخر، كلفنيامل ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ‾‾ ‾‾==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà ààΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO && && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%﴾)6( ، لفظ املطلقات إذ

  .عام

  :اخلاص: ثانيا

                                                           

 .12/426لسان العرب،  -1 

 .12/427، نفسه -2 

 .1/189، البصري أبو احلسني: املعتمد - 3

 .130املشاط، ابن : اجلواهر الثمينة - 4

 .97اآلية : سورة آل عمران - 5

 .228اآلية : سورة البقرة - 6
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خصه بالشيء خيُصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية : التعريف اللغوي للخاص
  .)1(أفرده به دون غريه: وخصصه

  :)2(قال  أبو زبيد الشاعر

  على التنائي لعندي غري مكفور    رءا خصين عمدا مودتهإن ام

  .واخلاصة خالف العامة

  :التعريف االصطالحي للخاص

  .)3(اللفظ مقصورا على بعض ما يتناولهكون : اخلاص هو

، وقوله )5(»فكل لفظ وضع ملعىن معلوم على االنفراد: أما اخلاص« :فقال )4(يفوعرفه احلافظ النس
شترك فإن معناه وضع على سبيل اإلام، ومن املعاصرين عرفه حممد قيد إلخراج امل» معلوم«وقوله 

  .)6(»هو صرف العام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي حتته من أفراد«: أديب صاحل بقوله

من تعريف العام واخلاص تبني أن املعىن إذا عم مجيع األفراد ومشلهم باحلكم فهذا انتشار تام 
خصوص أو  :ويقال ،خاص وإذا احنسر املعىن يف أفراد معينة فهله ويسمى العام والعموم، وأما 

أخرج من العام، فبحسب انتشار املعىن يكون نوع اللفظ عاما أو خاصا،  ه قدنأل ،ختصيص
  .وتكون الداللة بالعموم أو باخلصوص

                                                           

 .7/24لسان العرب،  -1

  .7/24لسان العرب،  -2
-هـ1415، 2بريوت، ط: باجي، دار الغرب اإلسالميأبو الوليد ال: إحكام الفصول يف أحكام األصول، 364التلمساين، : مفتاح الوصول -3

 .1/254، م1995

عامل بالفقـه واألصـول   ينسب إىل نسف من بالد السند، ، )هـ710ت( ربكات النسفيالأبو حافظ الدين حممود  بنهو عبد اهللا بن أمحد  -4
وكرت الدقائق يف الفقه، وكتـاب  ، الذي هو من وضعهملنار وغريمها من العلوم، من تصانيفه كشف األسرار يف شرح منار األنوار، وهو شرح ملتنه ا

  .4/67الزركلي، : ، األعالم1/247ابن حجر، : الدرر الكامنة: ترمجته يفالتفسري، 

 .1/26احلافظ النسفي، : كشف األسرار -5

 .2/78حممد أديب صاحل، : تفسري النصوص -6
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)) ﴿: قوله تعاىل: مثال ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ﴾)1(فظ عام، ، املشركني ل

ويقابله حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان فهذا خاص، 
فاملعىن انتشر يف األول ومشل كل املشركني، ولكن النهي مشل بعضهم، فاقتضى التخصيص 

  .وإخراج البعض املشار إليه من العموم

 ﴿: قوله تعاىل yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù﴾)2( هذا عام فكل مكلف شهد الشهر ،

 ﴿: وجب عليه الصيام، مث قوله تعاىل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� xx xx yy yy™™™™ ×× ××οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&&﴾)3( ،
  .فهذا ختصيص للمريض واملسافر من سائر املكلفني فلهما الفطر

àà ﴿ومثل  ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ‾‾ ‾‾==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà ààΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO && && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%﴾)4(،  ،هذا عام يف كل مطلقة﴿ àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq﴾)5(هذا خاص بأوالت األمحال، فهن خيصصن من العام ،.  

   :املطلق: ثالثا

ثابة ا، ألن املطلق مبهمقواعد املطلق واملقيد وأحكامهما تشبه قواعد العام واخلاص وأحكام
  .)6(العام واملقيد مبثابة اخلاص

  :التعريف اللغوي للمطلق

، وأطلقت )7(ال عقال هلا: تركهم، وناقة طَلْق وطُلُق: تركها، وطلق القوم: طلّق البالد
  .)8(خليته: األسري

                                                           

 .5اآلية : سورة التوبة -1

 .185اآلية : سورة البقرة - 2

 .185اآلية : سورة البقرة - 3

 .228اآلية : سورة البقرة - 4

 .4اآلية : سورة الطالق - 5

 .1/432مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج - 6

 .10/226لسان العرب،  - 7

 .10/227، نفسه - 8
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  : التعريف االصطالحي للمطلق

ما دل «: هيف مسلم الثبوت بقول نصارياأل ، وعرفه)1(املطلق هو اللفظ الشائع يف جنسه
، والفرق بينه وبني العام، أن انتشار املعىن يف العام إمنا يكون يف األفراد، وأما )2(»على فرد ما منتشر

وأما يف املطلق فإن انتشاره إمنا يكون يف اجلنس وليس يف األفراد، فالعام منتشر يف األفراد واملطلق 
  .منتشر يف الفرد

: ومثاله، )3(»ل على مدلول شائع يف جنسهاملطلق هو اللفظ الدا«: وعرفه اآلمدي بقوله
﴿!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ tt tt7777 ss ss)))) yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’ ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪﴾)4(غري معني يف  ا، فرقبة لفظ مطلق يتناول واحد

  .فالويل مطلق، )5(»ال نكاح إال بويل« يقيد بأي قيد يقلل انتشاره، ومثل ملجنسه و

   :املقيد: رابعا

  :التعريف اللغوي للمقيد

  :)6(املنع، قال امرؤ القيس: القيد

  مبنجرد قيد األوابد هيكل     وقد أغتدي والطري يف وكَناا   

مينعها من احلركة بلحوقه ا، ومنه : الوحش، ومعناه: واملنجرد هو الفرس القصري السريع، واألوابد
  .فتك القتل، وال)1(أي اإلميان مينع من الفتك باملؤمن ،)7(»اإلميان قيد الفتك«احلديث 

                                                           

 .383التلمساين، : مفتاح الوصول -1

 .1/388األنصاري، : فواتح الرمحوت -2

 .3/5اآلمدي، : إحكام األحكام -3

 .13-12اآلية : سورة البلد -4

كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، من حديث أيب موسى وعائشة وابن عباس وأيب هريرة وعمران بـن حصـني   : نن الترمذيس -5
: مد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرحم: حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، حتقيق: نن ابن ماجة، س3/407، 1101وأنس، رضي اهللا عنهم، حديث 

، مسند الشافعي، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنـهما،  1/605، 1880، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث ت.ط.ت، دوبري
1/220.  
 .3/372لسان العرب،  -6

أمحد بن حنبل أبو عبـد اهللا  : سند أمحد، م3/87، 2769كتاب اجلهاد، باب يف العدو يؤتى على غرة ويتشبه م، حديث : سنن أيب داود -7
 .4/392، 8037احلاكم، حديث : املستدرك ،1/166، 1426ت، حديث .ط.مصر، د: الشيباين، مؤسسة قرطبة
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  :التعريف االصطالحي للمقيد

  .)2(»ما أخرج عن االنتشار بوجه ما«: بقوله عرفه صاحب مسلم الثبوت

فاملطلق ينتشر معناه يف جنسه ويشيع فيه، بينما املقيد مينع من ذلك االنتشار، فهو نوع من 
، فينتشر املعىن يف عتق الرقبة يف الظهار واألميان مطلقة: التخصيص كاخلاص مع العام، ومثال ذلك

 ﴿ ،أي جنس رقبة العبد، ولكن يف كفارة قتل اخلطأ مقيدة باإلميان ،كل رقبة tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ �� ��ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ 

$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ yy yyzzzz ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ﴾)3( ، فاإلميان قيد للرقبة املطلقة، فاحنسر معىن اللفظ يف الرقبة املؤمنة

  . وخرجت بذلك الرقبة الكافرة

، فقد قيد »فصيام شهرين متتابعني« ذلك ة بشيوع املعىن سعة وضيقا، ومن أمثلةفالعرب
÷÷ ﴿: الشهران بالتتابع عند من يأخذ بالقراءة الشاذة يف األحكام، وكذلك ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ %%%% �� ��nnnnθθθθ àà àà óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ﴾)4(  قيد

  .الدم باملفسوح، فهذه أوصاف قيدت املطلق

  :املشترك: خامسا

  :التعريف اللغوي للمشترك

تشترك فيه معان كثرية كالعني : اسم مشترك«، فهو )5(خمالطة الشريكني: والشرِكةالشركة 
  .)6(»وحنوها

  :التعريف االصطالحي للمشترك

  .)1(»وأما املشترك فما يتناول أفرادا خمتلفة احلدود على سبيل البدل«

                                                                                                                                                                                     

 .3/372لسان العرب،  -1

 .1/388األنصاري، : فواتح الرمحوت -2

 .92اآلية : سورة النساء -3

 .145اآلية : سورة األنعام -4

 .10/448لسان العرب،  -5

 .نفسه -6
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على منبع املاء، واشترط يف التعريف كون األفراد خمتلفة، مثل العني تدل على الباصرة وعلى النقد و
  .اسقه من عني، فهنا يصح أن يسقى من أي عني ماء: وهذا إلخراج املتواطئ، مثل قولنا

  .إلخراج العام فإنه يتناول أفرادا خمتلفة دفعة» على سبيل البدل«و

  .القرء لفظ مشترك يطلق على احليض وعلى الطهر: مثاله

  :أقسام األلفاظ باعتبار وضوح املعىن: النوع الثالث

  : النص: أوال

  :التعريف اللغوي للنص

ما : املنصة، رفع الشيء، نص احلديث ينصه نصا رفعه، نصت الظبية جيدها رفعته: النص
أقصى الشيء وغايته ومسي به ضرب : والنص، )2(تظهر عليه العروس أو سرير العروس وكرسيها

  .)3(شدته وغايته وأقصاه: من السري السريع، إذن نص الشيء معناه

  :تعريف االصطالحي للنصال

  .)4(النص هو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىن واحدا

اللفظ الكاشف ملعناه الذي يفهم املراد به من غري «هو : تعريفا بسط فيه فقال )5(ملازريا وأورد
  .)6(»احتمال، بل من نفس اللفظ

                                                                                                                                                                                     

 .1/199احلافظ النسفي، : كشف األسرار -1

 .7/97لسان العرب،  -2

 .نفسه -3

 .322التلمساين، : مفتاح الوصول -4

، واملازري نسبة إىل مدينة مازر يف جزيرة صقلية، كنيته أبو عبـد اهللا، فقيـه   )هـ536-453(هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري  -5
إيضـاح  : الطب، من تصـانيفه األصول والفقه ووتفنن يف علوم خمتلفة منها  ،ستوطن املهدية بتونس وانتهت إليه رئاسة الفتوىمالكي وحمدث، ا

يف  ومل يكمله، وهو الذي أكمله القاضي عيـاض رمحـه اهللا  يشرح فيه الربهان للجويين، املعلم بشرح صحيح مسلم  ،احملصول من برهان األصول
 .6/88خليفة، : بن فرحون، كشف الظنون: الديباج: ترمجته يف، إكمال املعلم: كتابه

 .305املازري، : إيضاح احملصول -6



 الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية                                                                           الفصل األول                        

 

 

93

ال يشوش ظهر املراد من غري احتم دإذن فالنص هو اللفظ الدال على املعىن بوضوح، فق
كم فالنص كل لفظ دل على احل« :، ولذلك عرفه الزركشي بقولهوالغموضالظن  ثريالفهم وي

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا : مثاله، )1(»بصرحيه على وجه ال احتمال فيه
فظ فل، )2(»إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرار« :صلى اهللا عليه وسلم

$$$$﴿: السبع عدد معلوم ال حيتمل غريه فهو نص، ومثل ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù﴾)3(  هذا نص يف

ÌÌ ﴿: االختيار بني املن والفداء يف األسرى، ومثل ÌÌ���� xx xx.... ©© ©©%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ ee eeáááá yy yymmmm ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uu‹‹‹‹ ss ssVVVVΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$####﴾)4(.  

  :الظاهر: ثانيا

  : لظاهرلالتعريف اللغوي 

     ظهورا فهو ظاهر وظهري، وظاهر كل شيء أعاله، ظهر يظهر  ،خالف الباطن: الظاهر

﴿ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ﴾)5(،  الذي يدل عليهوظاهر الكالم)والظهور يدور حول )6 ،

  .)7(بينته: الشيء اخلفي إذا بان، أظهرت الشيء

  :التعريف االصطالحي للظاهر

  :صطالح الظاهر، وقد عرفه الزركشي قائالمن هذا املعىن وهو البيان وضد الباطن، أطلق ا

، وهذا دور ال يصح به التعريف، )8(»وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين، ويف أحدمها أظهر«
  :الصحيح تعريف التلمساين، قالالشيء نفسه فالظاهر هو األظهر، والتعريف، إذ عرف الشيء ب

                                                           

 .143الغماري، : ختريج أحاديث اللمع -1

 .1/234، 279كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث : صحيح مسلم -2

 .4اآلية : سورة حممد -3

 .11اآلية : سورة النساء -4

 .120آلية ا: سورة األنعام -5

 .4/523لسان العرب،  -6

 .4/527 ،نفسه -7

 .144الغماري، : ختريج أحاديث اللمع -8
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، فاحتماله )1(»عهو اللفظ الذي حيتمل معنيني وهو راجح يف أحدمها من حيث الوض«
يبينه على اآلخر، بشرط أن ، مث إن الرجحان ألحدمها يظهره ومعنيني جيعل فيه شيئا من اخلفاء

، خبالف )2(حترمي النيب أكل كل ذي ناب من السباع: مثاله، ويكون من نفس اللفظ ال من غريه
  .)3(من فسره بأن معناه ما أكلته

  :املؤول: ثالثا

  :التعريف اللغوي للمؤول

  .)5(، وأول إليه الشيء رجعه، واَْألول الرجوع)4(لتأويل والتفسري مبعىن واحدا

  :التعريف االصطالحي للمؤول

من معىن التفسري جاء تعريف املؤول فهو تفسريه مبعىن غري متبادر من لفظه، فقال 
  .)6(»هو محل اللفظ غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له«: التأويل :يف حده اآلمدي

وهذا التعريف يدخل فيه التأويل الصحيح والباطل، فإذا أريد تقييده بالصحة أضيف هذا القيد 
  .)7(»بدليل يعضده«

محل اللفظ على ااز ال على : ، وهي)8(»ملا كانت أسباب الظهور مثانية كانت التأويالت مثانية«و
ωωωω ﴿ :على احلقيقة، مثل uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™﴾)1( ،

  .فتحمل على العقد ال على الوطء أي من زىن ا األب

                                                           

 .352التلمساين، : مفتاح الوصول -1

كتاب الصيد والذبائح وما : ، صحيح مسلم5/2103، 5210كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب، حديث : حيح البخاريص -2
  .3/1533، 1932أكل كل ذي ناب، حديث يؤكل من احليوان، باب حترمي 

 .361التلمساين، : مفتاح الوصول -3

 .5/55لسان العرب،  -4

 .11/32، نفسه -5

 .3/50اآلمدي، : إحكام األحكام -6

 .نفسه -7

 .385التلمساين، : مفتاح الوصول -8
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واالشتراك، مثل القرء، واإلضمار، والترادف والتأكيد، والتقدمي والتأخري، والتخصيص، 
   .والتقييد

تقييد الشهود فيه  ،)2(»ال حيل نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل«: ومثال األخري
tt ﴿: ، ومثل)3(عنده عدالة، ومل يقيد أبو حنيفة لعدم ثبوت اخلرببال tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ©© ©©???? || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù﴾)4(، 

  .)5(»حترميها التكبري« :صلى اهللا عليه وسلم قيد بقولهي

  :امل: رابعا

  :التعريف اللغوي للمجمل

سن، وأمجلت احل أحدمها جتمع وعظم اخللق، واآلخر: اجليم وامليم والالم أصالن: مجل
  .)6(الشيء حصلته

  :التعريف االصطالحي للمجمل

امل «: استعمل باملعىن األول وهو جتّمع املعاين يف اللفظ الواحد، فعرفه التلمساين بقوله
، أي هو اللفظ الدال )7(»هو ماله داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر بالنسبة إليه

  .، فمن هنا وقع اإلمجال)8(على معنيني ليس فيهما راجح

اللفظ الذي يكون متساويا للداللة بالنسبة إىل «هو: بقوله )1(واصطالحا عرفه البيضاوي
، ويف امل يترجح واحد من املعاين، ومن صورها التعارض بني اازات، )2(»املعاين املتعددة

                                                                                                                                                                                     

 .22اآلية: سورة النساء -1

 .7/125، مرفوعا اهللا عنه ، من حديث احلسن رضي13498سنن البيهقي الكربى، حديث  -2

 .405التلمساين، : مفتاح الوصول -3

 .15اآلية : سورة األعلى -4

كتاب أبواب الطهـارة،  : ، سنن الترميذي1/16علي مرفوعا، حديث ن م، 61كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، حديث : سنن أيب داود -5
، 275كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصالة الطهور، حـديث  : ماجة، سنن ابن 1/9، 3حديث  باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور،

1/101. 

 .1/481ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة -6

 .322التلمساين، : مفتاح الوصول -7

 .3/10اآلمدي،  :إحكام األحكام  -8
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أو ، )3(»صالة، وال صيامال « :ألنه أقرب إىل احلقيقة كنفي الصحة من قوله«: يترجح أحدمهاف
إن اهللا جتاوز يل عن أميت « :ألنه أظهر عرفا، أو أعظم مقصودا، كرفع احلرج وحترمي األكل من

MMMM﴿و ،)4(»اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ èè èèππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، هذا كالم )6(»)5(﴾####$$

  .البيضاوي

حا وفظ إىل آخر، فأشده وضإن وضوح املعىن من خالل اللفظ ختتلف درجاته من ل
uu﴿: مثل ،وظهورا هو ما ال حيتمل إال معىن واحدا وهو النص uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ££ ££γγγγ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####﴾)7(،﴿ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ©© ©©%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 

ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ ee eeáááá yy yymmmm ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uu‹‹‹‹ ss ssVVVVΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$####﴾)8(، ﴿ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____﴾ )9( فهذه ألفاظ ال حتتمل سوى معىن ،

  .غريه فكل منها نص واحد ال يتطرق إليه احتمال

فإن احتمل اللفظ معنيني وكان أحدمها راجحا من جهة اللفظ نفسه ال من خارجه فهو 
ωωωω ﴿: الظاهر، فإن كان الرجحان من جهة غري اللفظ فهو املؤول، مثل uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ 

ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™﴾)10( العقد، وحيتمل الوطء، ، فلفظ النكاح حيتمل
                                                                                                                                                                                     

فقيه شافعي،  ،بة إىل البيضاء، قرية من قرى شريازنسوالبيضاوي ، )هـ685ت( هو عبد اهللا بن عمر بن حممد أبو اخلري ناصر الدين البيضاوي -1
البدايـة  : منهاج الوصول إىل علم األصول، والذي تلقاه العلماء بالقبول وعكفوا على شرحه ونظمـه، ترمجتـه يف  : وأصويل بارع، من مصنفاته

، 2بـريوت، ط : مد غازي بيضـون، دار املعرفـة  عبد الرمحن الالذقي وحم: تىن به ووثقهعا ،)هـ774ت(مساعيل بن كثري أبو الفداء إ: والنهاية
 .5/392ابن العماد، : ، شذرات الذهب13/356، م1997-هـ1471

 .1/436مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -2

ء ال كتاب الصوم، باب مـا جـا  : ، وهذا اللفظ له، سنن الترمذي2/173كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغريه، : ينلدارقطنن اس -3
، »من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له«: ، من حديث حفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال730صيام ملن مل يعزم من الليل، حديث 

: صحيح مسـلم ، 1/542، 1700كتاب الصيام، باب ما جاء يف فرض الصوم من الليل واخليار يف الصوم، حديث : ، سنن ابن ماجة3/108
ال صالة ملن «: مرفوعا بلفظ ة بن الصامت رضي اهللا عنه، من حديث عباد394، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، حديث كتاب الصالة

 .1/295، »مل يقرأ بفاحتة الكتاب

 .4/170، 33حديث : ، سنن الدارقطين1/659، 2043كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، حديث : سنن ابن ماجة -4

 .3 اآلية: ائدةسورة امل -5

 .1/436مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -6

 .4اآلية : سورة الزمر -7

 .11اآلية : سورة النساء -8

 .4اآلية : سورة النور -9

 .22اآلية : سورة النساء -10
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لكنه يف العقد أظهر، إذن فهو الراجح ويسمى ظاهرا، والترجيح وقع من جهة اللفظ نفسه، إذ 
  .الشرع استعمله يف العقد يف مواضع كثرية

ال « :وحديث ،)1(»ال نكاح إال بويل«: دخول النفي على احلقائق الشرعية مثل: ومثاله
  .)3(»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«، )2(»صيام ملن مل جيمع الصيام قبل الفجر

  :أقسام األلفاظ باعتبار املعىن منطوقا أو مفهوما: النوع الرابع

  : العبارة :أوال

  :التعريف اللغوي للعبارة

  .، فالعبارة الكالم)4(عرب اللسان عما يف الضمري إذا تكلم

  :التعريف االصطالحي للعبارة

وهذا ، )5(»مل بظاهر ما سيق الكالم له وأريد به قصدااالستدالل بعبارة النص هو الع«
))﴿ :مثل قول اهللا تعاىل ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ ŸŸ، و﴿)6(﴾####$$ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ الدال على فريضة الصالة   )7(﴾####$$

)) ﴿ :الصالة وحرمة الزنا، وقوله تعاىل ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρ yy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ﴾)8( 

  .العدد وهو املقصود األصليحصر على الدال 

                                                           

  .2/188، 2717احلاكم، حديث : ، املستدرك9/387، 4076صحيح ابن حبان، حديث  -1

كتاب الصوم، باب مـا جـاء ال   : ، وهذا اللفظ له، سنن الترمذي2/173لصيام، باب تبييت النية من الليل وغريه، كتاب ا: ينسنن الدارقط -2
، »من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام لـه «: ، من حديث حفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال730صيام ملن مل يعزم من الليل، حديث 

 .1/542، 1700ام، باب ما جاء يف فرض الصوم من الليل واخليار يف الصوم، حديث كتاب الصي: ، سنن ابن ماجة3/108

، من حديث عبادة بـن الصـامت رضـي اهللا عنـه،     394كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، حديث : صحيح مسلم -3
1/295. 

  . 172الرازي، : خمتار الصحاح -4
  . 1/374احلافظ النسفي، : كشف األسرار -5
  .31اآلية : سورة الروم -6
  .32اآلية  : سورة اإلسراء -7
 .3اآلية : سورة النساء -8
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  .)1(إذن العبارة هي اللفظ الدال على ما سيق له قصدا

  

  :اإلشارة: ثانيا

  :التعريف اللغوي لإلشارة

  .)2(أشار إليه باليد أومأ

  :التعريف االصطالحي لإلشارة

 ،)3(»بالتبع داللة اإلشارة فهي إشارة اللفظ ملعىن ليس مقصودا منه باألصل بل«
 ،وال سيق له النص ،واالستدالل بإشارة اللفظ هو العمل مبا ثبت بنظمه لغة لكنه غري مقصود«

  .)4(»وليس بظاهر من كل وجه

داللته بنفسه على معىن يفهم منه، ومل يقصد يف سوق الكالم، ومل يبلغ : إذن إشارة اللفظ
  .)5(مرتبة الظاهر يف الوضوح

¨¨ ﴿: قوله تعاىل: همثال ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ss ss'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] ss ssùùùù §§ §§����9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ﴾)6(  فيه داللة اإلشارة على

  .جواز صيام اجلنب

  .سبق التعريف اللغوي للفظي الداللة والنص: داللة النص: ثالثا

  :التعريف االصطالحي لداللة النص

                                                           

 .1/374احلافظ النسفي، : كشف األسرار -1

 .147الرازي، : خمتار الصحاح - 2

 .183املشاط،  بنا: اجلواهر الثمينة - 3

 .1/375احلافظ النفسي، : كشف األسرار - 4

 .فسهن - 5

 .187آلية ا: سورة البقرة - 6
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ا ثبت مبعىن النص لغة م«: هي ما ثبت مبعىن النص من غري اجتهاد، وعرفها البزدوي بقوله
  .)1(»ال اجتهادا وال استنباطا

واملراد ا يف عرف الشرع اإلرشاد إىل أن حكم الشيء اخلاص الذي «: قال ابن حجر رمحه اهللا
ويقصد املفهوم، واستدل ، )2(»يرد فيه نص خاص داخل حتت حكم دليل آخر بطريق العموم

 ﴿: ئل عن احلمر فقالملا سصلى اهللا عليه وسلم النيب البخاري حبديث  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ 

#### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ﴾)3)(4(ال آكله وال أحرمه«: فقالعن الضب سئل ، و«)فاستدل ابن عباس على أنه ، )5

  .أنه ليس حبرام

  .النهي عن التأفف عبارة، والضرب داللة ألنه يفهم من املعىن وال حيتاج إىل استنباط: مثال

  :فظاقتضاء الل: رابعا

  :التعريف اللغوي لالقتضاء

  .)7(، والقضاء احلكم)6(اقتضيت مايل عليه أي قبضته وأخذته: يقال

  :التعريف االصطالحي لالقتضاء

اقتضاء النص هو لزوم إثبات لفظ لداللة املعىن عليه ومل يذكر يف النص، وعرفه احلافظ 
  . )1(»را تصحيحا للمذكوراملقتضى جعل غري املذكور مذكو«: بعبارة دقيقة وخمتصرة النسفي

                                                           

 .   1/115البخاري، عبد العزيز : كشف األسرار - 1

 .13/280ابن حجر، : فتح الباري -2

 .7اآلية : سورة الزلزلة -3

كتاب الزكاة، : ، صحيح مسلم4/1897، 4678حديث.. كتاب التفسري، باب تفسري سورة إذا زلزلت األرض زلزاهلا : صحيح البخاري -4
 .2/681، 987باب إمث مانع الزكاة، حديث 

عبد الغفار سليمان البنـداري  : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: سنن الكربى، ال2/10، 4573مسند اإلمام أمحد، حديث  -5
باب الرخصة يف إمسـاك الكلـب   .. ، كتاب الصيد والذبائح م1991-هـ1411، 1بريوت، ط: والسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية

 .1/168، مسند الشافعي، من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، 3/156، 4826ث للحرث، حدي

 .15/188لسان العرب،  -6

 .15/186، نفسه -7
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  .)2(»هو جعل غري املنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق«: ومثله تعريف الزركشي

  .هو الدافع امللزم إلثبات املقتضى: »تصحيحا للمذكور«وقوله 

≅≅≅≅﴿: مثال tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù﴾)3( القرية، و» أهل«، أي﴿ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ èè èèππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾)4( 

ôô ﴿أي أكل امليتة، و ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&﴾)5( ،أي نكاحهن.  

أي رفع إمث، ومعلوم ، )6(»ستكرهوا عليهارفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما «وحديث 
  .أن اخلطأ موجود وكذا النسيان واالستكراه

  :احلقيقة: خامسا

  :التعريف اللغوي للحقيقة

ما أقر يف : واحلقيقة، حقائق: ومنعه والدفاع عنه ومجعها ما يلزمه حفظه: حقيقة الرجل
  .)7(االستعمال على أصل وضعه، وااز ضده

  :التعريف االصطالحي للحقيقة

  .)8(»اللفظ املستعمل فيما وضع له اصطالح التخاطب« :بقولهاحلقيقة عرف البيضاوي 

، فهي استعمال اللفظ )1(»ضع لهأما احلقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما و« :وعرفها النسفي بقوله
احلد احلقيقة اللغوية وقد دخل يف هذا «الح، طيف املعاين اليت وضع للداللة عليها يف أصل االص

  .)2(»الشرعيةوالعرفية و

                                                                                                                                                                                     

 .1/393كشف األسرار، احلافظ النسفي،  -1

 .2/317الزركشي، : البحر احمليط -2

 .82اآلية : سورة يوسف -3

 .3اآلية : سورة املائدة -4

  .23اآلية : سورة النساء -5
 .4/170، 33حديث : ، سنن الدارقطين1/659، 2043كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، حديث : سنن ابن ماجة -6

 .10/52لسان العرب،  -7

 .1/225مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -8
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  :واحلقيقة ثالثة أنواع

الصالة حقيقة لغوية يف : وهي اللفظ الدال على ما وضع له أصل اللغة، مثل: احلقيقة اللغوية-1
  .، والزكاة حقيقة لغوية يف النماءواحلج حقيقة لغوية يف القصد الدعاء،

الغائط كان وضع : ، مثل)3(هي اللفظ الدال على ما وضع له يف أصل العرف: احلقيقة العرفية-2
يف أصل اللغة للداللة على املكان املنخفض، مث صار حقيقة باالستعمال العريف للداللة على مكان 

  .يقة يف الفضالتقضاء احلاجة، مث صار حق

صارت : الصالة: مثل، )4(وهي اللفظ الدال على ما وضع له يف أصل الشرع: احلقيقة الشرعية-3
وهكذا الزكاة واحلج، فقد نقلت ، حقيقة شرعية يف عبادة خمصوصة ذات أقوال وأفعال خمصوصة

  .معانيها إىل هذه احلقائق الشرعية

  :ااز: سادسا

  :التعريف اللغوي للمجاز

ززا وجوازا وجمازا سرت فيه وسلكتهجو5(ت الطريق واملوضع ج(.  

  :التعريف االصطالحي للمجاز

، )6(»اللفظ املستعمل يف معىن غري موضوع له يناسب املصطلح« :عرفه البيضاوي بقوله
هو ما أفيد به معىن مصطلحا عليه غري ما اصطلح عليه : ااز«: وعرفه أبو احلسني البصري بقوله

معىن «قوله  :وهذا فيه نظر من وجهني، )7(»تلك املواضعة اليت وقع التخاطب عليها يف أصل
 يذكر قيد التشابه بني ، ومل»مصطلحا عليه«والصواب حذف  ،يصريه حقيقة» مصطلحا عليه

                                                                                                                                                                                     

 .1/225احلافظ النسفي، : كشف األسرار -1

 .1/11أبو احلسني البصري، : املعتمد -2

 .1/229مشس الدين األصفهاين، : اجشرح املنه -3

 .2/405أبو احلسني البصري، : املعتمد -4

 .5/326لسان العرب،  -5

 .1/225مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -6

 .1/11أبو احلسني البصري، : املعتمد -7
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وهو الذي يساعد على االنتقال إىل ااز، وهو شرط؛ ألن ااز إمنا يعدل  ،احلقيقة واملعىن اجلديد
االتساع يف املعىن، والتوكيد له، والتشبيه، فهناك رابطة ما بني احلقيقة واملعىن املراد : ان ثالثةإليه ملع

  .نقلها إليه

و أما ااز فاسم ملا أريد به غري ما وضع «: وهلذا كان تعريف احلافظ النسفي أصوب، قال
  .)1(»له ملناسبة بينهما

ôô ﴿: قوله تعاىل: تهأمثلومن  ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ فاجلناح جماز عرب به عن  )2(﴾####$$

  .التواضع

  :املنطوق: سابعا

  :التعريف اللغوي للمنطوق واملفهوم

ق بالكسر نالبليغ، واملنطق : ، واملنطيق)4(واستنطقه كلمه ،)3(طقا بالضم تكلمنطَق ينط
  .واملنطوق مفعول من النطق وهو املتكلم به ،الكالم

  :يف االصطالحي للمنطوقالتعر

  .)5(»املنطوق هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق«

  :املفهوم: ثامنا

  :التعريف اللغوي للمفهوم

  .)6(مهلعقله وع :ةهامفَمعرفة الشيء بالقلب، فهِمه فهما وفَهما و: الفهم

                                                           

 .1/226احلافظ النسفي، : كشف األسرار -1

 .24اآلية : سورة اإلسراء -2

 .10/354لسان العرب،  -3

 .277، الرازي: خمتار الصحاح -4

 .1/357اإلسنوي، : اية السول -5

 .12/459لسان العرب،  -6
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  .واملفهوم مفعول من الفهم

  :التعريف االصطالحي للمفهوم

  .)1(»فظ ال يف حمل النطقواملفهوم ما دل عليه الل«

  .واملفهوم ينقسم إىل مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة

، )2(»أن يكون موافقا للمنطوق يف اإلجياب والسلب ويسمى فحوى اخلطاب« :مفهوم املوافقة
ŸŸ ﴿ :مثل ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&&﴾)3( ،يدل على حترمي الضرب.  

ويسمى دليل اخلطاب وحلن اخلطاب ومفهوم أن يكون خمالفا للمنطوق، « :مفهوم املخالفة
  .وغريمها ، وهو أنواع، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط)4(»املخالفة

  :التقسيمات السابقةكفاية 

هناك تقسيمات أخرى وهي مشاة ملا اخترته، وإمنا ختتلف يف بعض األلفاظ، كاملؤول 
الظاهر والنص  منك من جعل ، وهنا)5(هناك من جعله مع اخلاص والعام واملشترك يف قسم واحد

  .اخلفي واملشكل وامل واملتشابه: وقابل هذه األربعة بأربعة معاكسة ،املفسر واحملكم تقسيما

، ولكنين اخترت ما قدمته لداللته على )7(، وللغزايل تصنيف خمتلف)6(وللجويين تصنيفات أخرى
  .ع األلفاظ مبختلف رتبهااملقصود من بيان عالقة األلفاظ باملعاين، مث الستيعابه أنوا

فسر واملبني، فهي اخلفي واملشكل واملتشابه واحملكم وامل: وما أعرضت عنه يدل عليه ما ذكرته، مثل
  .وبه التوفيق كلها مستوعبة يف طوايا األنواع املذكورة، وهللا احلمد

                                                           

 .385-1/357اإلسنوي، : اية السول -1

 .1/360، نفسه -2

 .23اآلية : سورة اإلسراء -3

 .1/361، نفسه -4

 .1/22احلافظ النسفي، : كشف األسرار -5

 .42-1/40اجلويين، : الربهان -6

 .146-143الغماري، : ، ختريج أحاديث اللمع1/39الغزايل، : ملستصفىا -7
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  :العالقة بني اللفظ واملعىن: الفرع الثاين

  :التعريف اللغوي للفظ واملعىن

هذه األرض مل تعن : فهو الفائدة، يقال: وأما املعىن، سبق تعريفه وأنه النطق والكالم اللفظ
  .)1(مل تعنِ: أي مل تنبت، ويقال

  .، فاملعىن املراد)2(وعىن بقوله كذا يعين عناية أراد

  :التعريف االصطالحي للفظ واملعىن

املعىن هو الشيء املقصود من « ذنإ ،اللفظ هو الكالم، واملعىن هو الفائدة اليت حيملها اللفظ
  .)3(»الكالم

  :بيان العالقة بني اللفظ واملعىن

إن الناظر يف األلفاظ يقف على حقيقة صرحية وهي أن األلفاظ حبروفها وكلماا ليست 
هي املرادة للمتكلم، وإمنا هي معتربة مبا حتمله من فوائد تفهم منها، وهي املعاين، فحري أن 

  .روابطمن البينهما وما بني اللفظ واملعىن،  نكشف وشائج الصلة

فاللفظ غري مراد لذاته بل سيق لفهم املعاين واحلقائق واألحكام وما يبثه املتكلم فيه من 
أفكار؛ هذا يف خماطبات الناس، وأما يف الشرائع فإن األلفاظ حتمل احلقائق الشرعية والعلمية اليت 

  .حلق والعدل، وليصلحوا أمرهم يف الدنيا واآلخرةيبثها الوحي إىل الناس ليستقيموا على ا

                                                           

 .15/103لسان العرب،  - 1

 .192الرازي، : خمتار الصحاح  - 2

 .1/26، ت.ط.بريوت، د :احملامي فهمي احلسين، دار الكتب العلمية: علي حيدر، تعريب: درر احلكام شرح جملة األحكام - 3
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وبناء على ذلك انقسمت األلفاظ الشرعية إىل األمر والنهي، فاألمر له معان، والنهي له 
ع، سمعان خمتلفة عن معاين األمر، فاألول طلب الفعل والثاين طلب الترك، وبني املعنيني بعد شا

  .واختالف واسع يف املراد

تشمل أفرادا كثريين كالعام واملطلق وألفاظ ال تشمل إال قليال  وانقسمت إىل ألفاظ
كاخلاص واملشترك، فهذا التنوع وهذا الترتب والتدرج واالختالف هو من اختالف املعاين؛ بعضها 

  .له معىن منتشر وبعضها هلا معىن منحصر، وبني هذا وذاك درجات

عىن بينا قاطعا كالنص الذي ال وكذلك انقسمت يف الوضوح والظهور إىل ما انبلج فيه امل
مل الذي حيتاج إىل تفسري وبيان، ألن املعىن مبهم إىل ما فيه غموض ما كاو حيتمل غريه،

  .ومشكل قد خفي عن األذهان، فليطلب من أدلة أخرى

لذلك قرر اإلمام الشاطيب هذه القاعدة يف العالقة بني األلفاظ وما حييط ا من مساقات 
: احلديث عن ألفاظ القرآن الكرمي، قال حني ساقراد، وهو مقاصد الكالم، تؤثر يف فهم امل

أن املساقات ختتلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل،  –واهللا املستعان  –والقول يف ذلك «
وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان، فالذي يكون على بال املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول 

حبسب القضية، وما اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف أوهلا دون آخرها وال يف آخرها الكالم وآخره، 
  .)1(»دون أوهلا

من أجل ذلك كان تقسيم األلفاظ حبسب داللتها بالعبارة أو اإلشارة أو االقتضاء، أو 
واضع الداللة مع اعتبار احلقيقة أو ااز، وإن اختلف الفقهاء يف بعض تفاصيل األقسام، اشتد يف م

  .وخف يف أخرى، كمثل االختالف يف ااز

تفسري أيب عبيد القاسم بن : )2(ودليل اخلطاب الذي يقول به اجلمهور مستدلني بأدلة منها
ففهم منه أن غري الواجد ال جتوز عقوبته، ، )1(»الواجد حيل عرضه وعقوبته يلُّ« :سالم حلديث

                                                           

 .3/309املوافقات،  -1

 .74-3/70اآلمدي، : م األحكامإحكا -2
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ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري «:م قالعن النيب صلى اهللا عليه وسل  وفسر حديث ابن عمر
  .بالكثرة، وهو من أهل اللغة )2(»من أن ميتلئ شعرا

أنه ملا ربط العقوبة وحل العرض مبماطلة الواجد، كانت صفة الواجد هلا : وجه الداللة
معىن وفائدة وذات أثر، فاملقصد هو عقوبة صاحب الثراء الذي تعدى باالمتناع عن أداء احلق 

يه، فهذا املعىن يقضي أن فاقد هذه الصفة خيتلف احلكم يف حقه بسبب اختالف العلة، الواجب عل
  .فهذا حبث مقاصدي يف املسألة

االمتالء بالشعر يدل على أن صفة االمتالء ذكر ونفس األمر يقال يف احلديث اآلخر، فإن 
لكثرة، وهذا أخذ مبفهوم هلا أثر يف احلكم، فإذا انتفى االمتالء تغري احلكم، فحمله أبو عبيد على ا

  .املخالفة

)) ﴿: األول الوجوب مثل: )3(مقاصد األمر ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####﴾َ)4(.  

#### ﴿: اإلذن مثل: والثاين ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== nn nn==== yy yymmmm (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù﴾)5(.  

  .وغريها من املقاصد كما هي يف األصل

  : )6(مقاصد النهي

                                                                                                                                                                                     

كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب لصاحب احلق مقال ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يل الواجد : صحيح البخاري -1
عمرو بن الشريد ، من حديث 6289، 6288حديث  مطلي الغين، النسائي، كتاب البيوع، باب: ، السنن الكربى2/845حيل عقوبته وعرضه، 

 .6/51، 11061كتاب باب حبس من عليه الدين إذا مل يظهر ماله وما على هذا يف املطل، حديث : ، سنن البيهقي الكربى4/59عن أبيه، 

باب ما يكره من أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حىت يصده عن ذكر اهللا والعلم والقرآن، حـديث   األدب،: كتاب: صحيح البخاري -2
، مـن حـديث سـعد،    2258حديث  كتاب الشعر، دون باب،: ، صحيح مسلم5/2279، من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، 5802
4/1769. 

 .283-281: التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -3

 .31آلية ا: الرومسورة  -4

 .2اآلية : سورة املائدة -5

 .312: التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -6
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ŸŸ ﴿: بيان العاقبة، واليأس كقوله تعاىلالنهي والدعاء و: صيغة ال تفعل هلا ستة مقاصد ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx xx xx.... yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))﴾)1( ،واإلرشاد، والتحقري.  

ألن اللفظ مىت وضع ملعىن كان ذلك املعىن الزما له إال «هلذا كان االهتمام مبقاصد الوضع، 
ستعمال اللغة، والرتبك يف ألفاظ ، ولوال هذا الرتفعت األمانة يف ا)2(»أن تدل قرينة على خالفه

الشرع، إذ ال ميكن عقد ضوابط املقاصد لفهمها ورعاية املراد من األلفاظ إال ذه املرجعية 
  .الوضعية، وكذلك املرجعية الشرعية من خالل القرائن الدالة على مقاصد الشرع

رع أو من فما وقع من ختصيص مقاصد الوضع باصطالحات استعمالية معينة، سواء يف الش
بحسب القرائن والسياقات يعرف ويشتهر للفظ فقبل أي طائفة تتواضع على تغيري املعىن األصلي 

إن أصلها الدعاء لغة، مث خصت يف ... كما تقول يف الصالة ... «، وال يهدر األصل العام للغة
الشرع بدعاء خمصوص على وجه خمصوص، وهي فيه حقيقة ال جماز، فكذلك نقول يف ألفاظ 

  .) 3(»العموم حبسب االستعمال الشرعي إا إمنا تعم حبسب مقصد الشارع فيها

  :األلفاظ وسيلة املقاصد لإلفهام: الفرع الرابع

من احلقائق الكربى يف الشريعة أن الدين جاء ملقاصد عالية حتقق مصلحة الناس يف الدنيا 
ك فهم هذه املقاصد وحتقيق حسن واآلخرة، فإذن البد من االعتناء التام والرعاية القصوى ملسال

إدراكها دون حتريف أو غلو أو تقصري، فهي اهلدف األمسى واملقام املبتغى من نصوص القرآن 
والسنة واجتهادات العلماء يف شىت علوم الشريعة، وما األلفاظ إال وسيلة هلذه املقاصد، كما هو 

ينهم وفق مقاصد حتملها تلك األلفاظ، الشأن بني املتخاطبني فإمنا يستعملون األلفاظ ليتعارفوا ب
  .فاأللفاظ وسيلة، ومعانيها املرادة من املتكلمني هي املقاصد املبتغاة والثمرات اتناة من قبل املتلقي

  :يف األمر والنهي يةاملقاصداملعاين 

                                                           

  .66اآلية  :سورة التوبة -1
 .1/67التفتازاين، : شرح التلويح: صدر الشريعة احملبويب، املطبوع مع: التنقيع مع شرح التوضيح -2

  .3/205املوافقات،  -3



 الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية                                                                           الفصل األول                        

 

 

108

األمر حيمل املصلحة، والطلب فيه طلب لتحصيل تلك املصلحة، والنهي حيمل بيان املفسدة يف 
   .نهي عنهامل

  :املعاين املقاصدية يف شروط العمل مبفهوم املخالفة

  :إن القائلني مبفهوم املخالفة شرطوا للعمل به شروطا تقيد العمل به منها

ãã ﴿مثل : أال خيرج خمرج الغالب- ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç çç6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ãã ããmmmm﴾)1(.  

)) ﴿ مثل: أال خيرج خمرج االمتنان- ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑ óó óóssss ss ss9999 $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÛÛÛÛ﴾)2(.  

āā ﴿ :كقوله تعاىل: أال خيرج لكونه موافقا للواقع- āāωωωω ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾)3(.  

  .أال يكون املخاطب جاهال للحكم-

ال « :لم قالعن النيب صلى اهللا عليه وس )4(حديث زينب بنت أيب سلمة أال خيرج تأكيدا مثل-
  .)5(»حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على أحد أكثر من ثالثة أيام إال زوجها

  .)6(»...مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم «: أن ال يكون احلد حمصورا للقياس مثل-

$$$$ ﴿ :أن ال يقصد ويل احلكم مثل- ˆˆ ˆˆ)))) yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####﴾)1()2(.  

                                                           

 .23اآلية : سورة النساء -1

 . 14اآلية : سورة النحل-2

 .28 اآلية :سورة آل عمران -3

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أمها أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان امسها زينب بنت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومية، ربيبة رس -4
روت عنه وعن أزواجه عائشة وغريها، وكانت مـن  وبرة فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب، حفظت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

ابـن حجـر،   : اإلصابة:  بن زمعة، وحممد بن عطاء وعروة بن الزبري وغريهم، ترمجتها يفأفقه أهل زماا، وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد اهللا
4/458. 

 .2/1123، 1486كتاب الطالق، باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترمي ذلك إال ثالثة أيام، حديث : صحيح مسلم -5

كتاب احلج، : ، صحيح مسلم3/1204، 3136احلرم، حديث  كتاب بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف: صحيح البخاري -6
 .2/856، 1198باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم، حديث 
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وط كلها ضابطة ملقاصد مفهوم املوافقة، ألن السياق يقضي بوجود مقاصد إن مجلة هذه الشر
   .أخرى غالبة على املفهوم وقد وردت يف الكالم

ذكر الفسق تعليق احلكم عليه، فيقاس على كل حيوان القصد من  )3(»مخس فواسق«في حديث ف
  .هذا املقصدفيه هذه الصفة فيعطى نفس احلكم، فالعدد املذكور هنا ال مفهوم له بسبب 

وهي تبني  ،وهكذا سائر األمثلة وباقي الشروط الواردة تفيد أن مفهوم املخالفة له ضوابط وقيود
ن مىت يعترب ويستعمل ومىت يهملاملقاصد من الكالم وتعي.  

  :املعاين املقاصدية يف العموم

  :املعاين املقاصدية يف العبارة واإلشارة

¨¨ ﴿ :ويتضح ذلك من خالل هذا املثال ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ss ss'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] ss ssùùùù §§ §§����9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ﴾)4(، 

فيها حل قربان النساء يف ليايل رمضان بعد أن كان حمظورا، وهذا هو القصد الذي سيق : فالعبارة
له الكالم، مث إن داللة اإلشارة إمنا ترشد إىل معىن آخر مقصود بالتبع، وهو يف هذا املثال جواز أن 

لصائم جنبا، فهذا مقصد فهم من اإلشارة حكمه، وهذا من تيسري اهللا على هذه األمة، فقد يصبح ا
))﴿: كان الطعام ليايل رمضان حيرم على من نام، وحيرم غشيان النساء، مث نسـخ احلكمـان   ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt7777 oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ää ääÝÝÝÝ øø øø‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ââ ââÙÙÙÙ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ øø øø‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx øø øø9999 $$ $$####﴾)5(.  

  :فائدة اعتبار املقاصد يف الدالالت

                                                                                                                                                                                     

  .236 اآلية: سورة البقرة -1
 .142-140املشاط،  بنا: ، اجلواهر الثمينة419-416التلمساين، : مفتاح الوصول -2

كتاب احلج، : ، صحيح مسلم3/1204، 3136، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، حديث كتاب بدء اخللق: صحيح البخاري -3
  .2/856، 1198باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم، حديث 

 .187اآلية : قرةسورة الب -4

 .187اآلية : قرةسورة الب -5
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فائدة ذلك حتصيل املصاحل املرجوة من أحكام الشريعة، وموافقة إرادة الشارع يف شريعته، وأما 
خمالفة املقاصد ولو بشيء من موافقة األلفاظ يف الظاهر فذلك يكون خمالفة لقصد الشارع يف 

   .أحكامه

  :وبيان الترجيح باملقاصد األلفاظ دالالتض يف التعار: املطلب الثالث

: لتعارض دالالت األلفاظ صور خمتلفة متنوعة ال حتصر، كتعارض األمر والنهي، مثل
﴿(( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ﴾)1( ، صلى اهللا عليه وسلمفهذا يعارضه النهي يف قوله: 

دوا روأب«و )3(»صلوا الصالة لوقتها« :وتعارض األمرين، )2(»ال تقتلوا النساء والوالدان«
، وتعارض )5(ومثل تعارض العام مع العام والعام مع اخلاص واخلاص مع اخلاص ،)4(»بالصالة

املنطوق مع املفهوم، والعبارة مع اإلشارة، واملشترك مع النقل وااز، وغري ذلك من صور رمست 
وبعض كتب التفسري الفقهية وكذا كتب شرح احلديث  فروعها يف حماهلا من الكتب املطوالت،

  .اليت تعىن بالفقه

  :األلفاظ دالالتأثر املقاصد يف ترجيح : الثاين الفرع

قد تبني احملتوى املقاصدي يف معاين الدالالت، وأن األلفاظ وسيلة حتمل مراد املتكلم، هلذا فإن 
ها املقاصدية وإال خولفت أو عطلت أو ألفاظ الشارع احلكيم جيب أن ينظر إليها من خالل معاني

  .حرفت عما أريد هلا أن حتققه

  :الترجيح باملقاصد يف األمر

ليس يا عن ضده ولكنه : فعند مجهور الفقهاء ،من ذلك هل األمر بالشيء ي عن ضده
  .هو ي عن ضده: وعند األشاعرة، يتضمنه

                                                           

 .5اآلية : سورة التوبة -1

 .6/484، 33132، حديث مصنف ابن أيب شيبة -2

 .1/317، 421، حديث ...كتاب الصالة، باب تقدمي اجلماعة من يصلي م: حيح مسلمص -3

استحباب اإلبراد  كتاب الصالة، باب: ، صحيح مسلم1/198، 510كتاب مواقيت الصالة، باب اإلبراد بالظهر، حديث : حيح البخاريص -4
 .1/430، 615بالظهر، حديث 

 .109الغماري، : ث اللمعختريج أحادي -5
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  .)1(ليس يا عن ضده وال يتضمن النهي عنه: وعند املعتزلة

: ري، قدم هلا بأصل مقاصدي، قالويف املسألة حتليل مقاصدي موفق من قبل اإلمام املاز
األوامر  تقرر عند العقالء اختالف مواقع األفعال يف القصود، وكذلك ختتلف عندهم أحكام«

  .)2(»والنواهي يف القصود

مما ال يتم ، ولكن وضرب مثال باحلج، فإن احلج هو املقصود، وقطع املسافة غري مقصود
إنه منهي عنه وجيري ذلك جمرى القصد املنهي عنه فليس مبصيب، : وأما من قال« ،الواجب إال به

فمن جهة أنه ال ميكن االمتثال  إال ، )3(»ملا قدمناه أيضا من أن القصد امتثال الفعل املأمور به
ق تنحصر هذه املذاهب فإىل هذا املضي«النهي، ال حبكم القصد إىل النهي عنه،  وقع مبجانبة الضد

 .)4(»املتقدمة ، وعلى هذا التحقيق جيب أن تعرض

   :الترجيح باملقاصد يف النهي

   .كما قال الرازي )5(»قد ترد للمرة«: منها مسألة هل صيغة النهي تفيد التكرار، فمنهم من قال

  :الترجيح باملقاصد يف العام واخلاص

كلف متوقفة على أحكامها، فهي مطلوبة أدلة الشريعة جاءت للعمل ا، ألن مصلحة امل
للعمل، فإذا فرضت وأمكن بناء بعضها على بعض كما سبق يف الفصل التمهيدي كان ذلك هو 
السبيل، وإن مل ميكن كليا وأمكن جزئيا كان ذلك كذلك، وهذا أوىل من إمهال دليل من أحد 

عام على اخلاص استعملنا اخلربين وإذا بنينا ال«الدليلني، فاقتضى األمر بناء العام على اخلاص، 
، وكذا األمر بالنسبة لدليلني من غري األخبار، فهذا ترجيح مبقصد إعمال الدليلني، وهي )6(»مجيعا

                                                           

 .222املازري، : إيضاح احملصول -1

 .225املازري، : إيضاح احملصول -2

 .نفسه -3

 .فسهن -4

 .2/389القرايف، : نفائس األصول-5

 .1/262، الباجي: إحكام الفصول -6
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قاعدة مقاصدية هلا تطبيقات أصولية متناثرة كما مر وكما سيأيت، وهي قاعدة حلفظ األدلة 
  .مندرجة ضمن حفظ الدين رأس الكليات الضرورية

  :املقاصد يف املؤولالترجيح ب

  :التأويل له شروط، ا حيصل صرف الظاهر عن معناه املتبادر وهي

  .كون اللفظ حمتمال للمعىن الذي يراد صرفه إليه :أوال

  .وأن يكون ذلك املعىن قد دل عليه دليل :ثانيا

  .)1(ظهور مزية يف ذلك الدليل ترجحه على األصل يف الظاهر :ثالثا

أميا امرأة نكحت بغري «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث عائشة قالت: مثال
أوله األحناف على البكر وانونة والصغرية، وهذا ال  ،)2(»إذن أهلها فنكاحها باطل باطل باطل

جيعله ال ميكن أن يصرف إىل أفراد » باطل«والتأكيد بتكرار » أي«يصح، ألن قوة العموم بلفظ 
فيصري احلديث كاللغز، وهذا من مقاصد العموم هنا بسبب التأكيد، نادرة اخلطورة على الذهن، 

فال يقاومه ظن ذلك املقصد النادر، وهذا له ارتباط بضوابط الترجيح باملقاصد وخصوصا 
  .القطع والظن: الضابطني

  :الترجيح باملقاصد يف العبارة واإلشارة واالقتضاء

ه، خبالف اإلشارة فإن مقصدها تبعي العبارة تقدم على اإلشارة، ألن مقصدها سيقت ألجل
  .ال أصلي

والداللة أقل من اإلشارة ألن اإلشارة فيها النظم واملعىن، والداللة فيها املعىن دون النظم فقويت 
  .اإلشارة

                                                           

 .411التلمساين، : مفتاح الوصول -1

بـاب يف الـويل،    ،كتاب النكاح: ، سنن أيب داود3/407، 1102يل، حديث كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بو: سنن الترمذي -2
 .1/605، 1879كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث : ، سنن ابن ماجة2/229، 2083حديث 
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  . )1(وتقدم الداللة على االقتضاء، ألن النص يوجب الداللة، وأما االقتضاء فيثبت للحاجة

ÏÏ﴿: قوله تعاىل :أمثلة ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ﴾)2(.  

  .)3(»الفقراء«سيق الستحقاق الغنيمة، وأشار إىل زوال ملكهم عما خلفوه يف دار احلرب بلفظ 

ŸŸ ﴿: داللة النص مثالهو ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&&﴾)4( ،ن داللة فاألذى يفهم من اللفظ معىن ال نصا، فكا

  .)5(وليس عبارة

  : الترجيح باملقاصد يف احلقيقة وااز

  :حدد البيضاوي مقاصد ااز كما يلي

يعدل إىل ااز لثقل لفظ احلقيقة كاخلنفقيق للداهية، أو حلقارة معناه كقضاء احلاجة، أو لبالغة «
الم على الس العايل ويقال س، )6(»أو زيادة بيان كاألسد ،لفظ ااز، أو عظم معناه كالس

  .لسلطانلحتية 

املبالغة وتفهيم املعقول يف : وذكر الزركشي فوائد العدول إىل ااز كالتعظيم، مثل قوهلم
  .)7(صورة احملسوس وتكثري الفصاحة

، ألن مقاصد الوضع )8(»األصل يف الكالم احلقيقة«واألصل تقدمي احلقيقة على ااز، إذ 
 )9(مثل ،لكن قد تطرأ أحوال فتغري الترجيحالنصوص ومن كالم املتكلمني، و منأساس ملعرفة املراد 

احتجاج املالكية على أن من وجد سلعته عند املفلس فهو أحق ا، حبديث قال أبو هريرة  )9(مثل
                                                           

 .398-1/381احلافظ النسفي، : كشف األسرار -1

 .8 اآلية: سورة احلشر -2

 .1/109عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار -3

 .23اآلية : سورة اإلسراء -4

 .1/116عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار -5

 .1/255مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -6

 .1/545الزركشي، : البحر احمليط -7

 .1/26علي حيدر، : شرح جملة األحكام -8

 .387-385التلمساين، : مفتاح الوصول -9
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صاحب  أنقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رجل مات أو أفلس « :رضي اهللا عنه
إن املفلس هو صاحب املتاع : ولكن ختالف احلنفية فتقول، )1(»املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه

  .حقيقة ألن السلعة بيده، والرد أن ااز هنا تعني هلذه املصلحة بسبب اإلفالس

وكذا القول بأن الزنا يوجب حرمة املصاهرة، ذهب إىل هذا احلنفية وبعض املالكية، ونصر 
ية يذهبون إىل أن املصاهرة ال تثبت إال بالعقد وهو هذا التلمساين، والشافعية ومن معهم من املالك

أن النكاح يف اآلية معناه الوطء ألن األبناء يف اجلاهلية خيلفون آباءهم يف الوطء ال يف : املراد، والرد
  .العقد

وثبت مما مضى  ،، مستدال بأن ذلك إلباس والقرآن مرته عنه)2(منع ااز يف القرآنومن العلماء من 
ااز إلباس، وهو من أساليب لغة العرب، وأن مقاصد الوضع تثبته، وجاء ذلك  مضى أن ليس يف

  .يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .6/12، 29085، مصنف ابن أيب شيبة، حديث 3/29، 106يث كتاب البيوع، حد: سنن الدار قطين -1

 .1/243مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -2
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  الترجيح باملقاصد يف األسانيد: املبحث الثاين

  :التعريف اللغوي لإلسناد

  .)2(استند إليه اعتمدند إىل الشيء ووس، )1(ما ارتفع من األرض، واجلمع أسناد بالفتح: السند

  :التعريف االصطالحي لإلسناد

: ، والسند)3(»رفع احلديث إىل قائله«: أخذ املعىن االصطالحي من املعىن اللغوي فقيل فيه
احملدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء «: ، وقال ابن مجاعة)4(»هو اإلخبار عن طريق املنت«

  .)5(»واحد

اإلسناد من وسائل حفظ ، ووإسنادا العتماد احلفاظ عليه يف صحة احلديث وضعفه وإمنا مسي سندا
  .السنة، فهو وسيلة إىل مقاصد حفظ الدين

استقامة املنت، والترجيح باملقاصد يف األسانيد واألخبار أساسه النظر يف صحة اإلسناد ويف 
الراوي ويتناول الثاين الترجيح لذلك قسمته إىل مطلبني يتناول األول الترجيح باملقاصد يف شروط و

  .باملقاصد يف شروط املروي وهو املنت

  :الترجيح باملقاصد يف شروط الراوي: املطلب األول

                                                           

 .3/220لسان العرب،  -1

 .133، الرازي: خمتار الصحاح -2

، دار اللطيـف عبد الوهاب عبد : ، حتقيق)هـ911ت (جالل الدين عبد الرمحن أبو بكر السيوطي : تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي -3
 .1/42، م1979-هـ1399، 2بريوت، ط: إحياء السنة النبوية

 .1/41، نفسه -4

 .1/42، نفسه -5
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اإلسالم والعقل : ، وقد اشترط له)1(من أوجه الترجيح يف األسانيد الترجيح حبال الراوي
أما الشرطان ف، )2(»ضابط رواية كل مكلف عدل مسلم: واملقبول«: والضبط والعدالة، قال الغزايل

اإلسالم والعقل فمعلومان، واإلسالم ال يشترط يف التحمل ويشترط يف األداء، ويقبل حتمل الصيب 
صلى اهللا عليه  النيب عقلت من« :رضي اهللا عنه )3(املميز بدليل قبوهلم حديث حممود بن الربيع

  .)4(»مخس سنني من دلوابن وسلم جمة جمها يف وجهي وأنا 

  .الضبط والعدالة فعقدت هلما الفرعني التالينيوأما 

  :العدالةشرط  يف الترجيح باملقاصد: الفرع األول

  :التعريف اللغوي للعدالة

العدالة والعدولة واملعدلة : يقال ،)5(العدل ضد اجلور، وهو ما قام يف النفوس أنه مستقيم
  .، ورجل عدل وامرأة عدل وعدلة)6(واملعدلة العدل

  :االصطالحي للعدالة التعريف

العدالة عبارة عن استقامة السرية يف الدين، ويرجع حاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس «
إذ العدالة صفة جتعل صاحبها مالزما للدين يف ، )7(»حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا

 :ب الصغائر، وأما العدلالتقوى واملروءة، والتقوى اجتناب الكبائر وإتيان الفرائض، واملروءة اجتنا

                                                           

 .800األصفهاين، : شرح املنهاج -1

 .1/290الغزايل، : املستصفى -2

أكثر روايته عن الصحابة، ، صحايب من بين احلارث بن اخلزرج، كنيته أبو حممد، )هـ99ت(حممود بن الربيع بن سراقة األنصاري اخلزرجي  -3
  .3/520الذهيب، : ، سري أعالم النبالء3/386ابن حجر، : اإلصابة: روى عنه ابن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة وأبو املقدام، ترمجته يف

ب كتاب املساجد ومواضع الصالة، بـا : ، صحيح مسلم1/41، 77كتاب العلم، باب مىت يصح مساع الصغري، حديث : صحيح البخاري -4
 .1/456، 33الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذر، حديث 

 .1331، القاموس احمليط، 11/430لسان العرب،  -5

 .11/431لسان العرب،  -6

 .1/293الغزايل، : املستصفى -7
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وهو يف « :، وضده الفاسق)1(»يف الشرع حقيقة فيمن كان مرضي الدين واملروءة العتداله«فهو 
فالعدل هو املتصف ، )2(»الشرع حقيقة فيمن كان مسخوط الدين والطريقة خلروجه عن االعتدال

  .بالعدالة وهي االستقامة بالتقوى واملروءة

  ، )3(»خلروج صفاما عن الضبط واحلصر«جلرح والتعديل؛ وقد عظم االجتهاد يف أمر ا

  :الترجيح باملقاصد يف اجلرح والتعديل

فمن ذلك أن اجلرح يقبل بدون استفصال إذا كان واقعا من ثقة يف اجلرح والتعديل، 
، ألنه بصري بشروط التعديل، وأما غريه فرياجع ويستفصل يف األمر، فهنا )4(فيكتفى بإطالقه

عود لغلبة الظن يف أحد الطرفني اجلرح أو التعديل، وهذا هو ضابط قبول اجلرح والتعديل الترجيح ي
ببينة أو دون بينة، وحىت يف التعارض بينهما فإن األصل تقدمي اجلرح، فإن نفاه املزكي قدم التعديل 
على اجلرح، فهذا ترجيح مبقصد وجودها، فأي اجلهتني غلبت يف الظن كان احلكم هلا، وهذا 

  .القطع والظن والغلبة وغريها: سب ضوابط الترجيح باملقاصدح

  :الترجيح باملقاصد يف رواية جمهول احلال

سبق ذكر أقوال العلماء فيها، فمنهم من قبلها، ومنهم من ردها وبالترجيح املقاصدي؛ إذ 
  . ألا حمتملة )5(أرادوا دفع مفسدة الكذب

  :الترجيح باملقاصد يف رواية الفاسق املتأول

يتفاوت الفسق يف درجاته من املظنون إىل املقطوع، والتأويل خيتلف من اعتقاد إىل آخر،   
، فهذا فسق )6(»إذا شرب احلنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته«: وقد نقل اآلمدي عن الشافعي قوله

                                                           

علـي حممـد   : دي، حتقيقأبو احلسن املاور علي بن حممد: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وهو شرح خمتصر املزين -1
-هـ1414، 1بريوت، ط: حممد بكر إمساعيل وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية/ د.أ: معوض وعادل أمحد عبد املوجود، قدم له وقرظه

 .17/149، م1994

 .نفسه -2

 .295اجلويين، : التلخيص -3

 .1/304الغزايل، : املستصفى -4

 .2/310اآلمدي، : إحكام األحكام -5

 .2/314، نفسه -6
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فإن  مظنون، وأما الفسق املقطوع فمثل اعتقاد اخلوارج والروافض، فإن األمر هنا مرتبط باملفسدة،
من  )1(كان الراوي ممن يرى الكذب، فهنا يقطع بوجود املفسدة فال تقبل روايته، مثل اخلطائية

الروافض؛ ألم يستحلون الكذب، فال تؤمن املفسدة هنا، وأما اخلوارج فاختلفوا يف روايتهم، 
 ولكن األظهر قبوهلا، ألم يتوفرون على الصدق، وقد روى البخاري لعدد من اخلوارج يف

وعند احلنفية تقبل رواية فاسق االعتقاد، ألنه ، )2(صحيحه، والشافعي وأتباعه يقبلون روايتهم
، ولقد سرد السيوطي أمساء الرواة )3(صاحب غلو يف طلب احلجة، وهذا ال يكون فيه مة الكذب
  .)4(من أهل البدع الذين أخرج هلم البخاري ومسلم وهم كثري

  .ال تقبل روايته )6(وأبو هاشم )5(أبو علي :عند املعتزلة ومنهم الشيخانو

  .)7(وعند جل الفقهاء تقبل، ألن الظن يقوى بصدق من هذه صفته بشرط أن يكون متحرجا

  :الترجيح باملقاصد يف شرط الضبط: الفرع الثاين

  :التعريف اللغوي للضبط

  .)8(لزوم الشيء وحبسه: الضبط

  :التعريف االصطالحي للضبط

  .)9(يثبت على ذلك إىل أن يؤديهلرواية كما مسعت ومل مبعىن حفظ ااستع

                                                           

 .نفسه -1

 .فسهن -2

 .1/263السرخسي، : احملرر -3

 .329-1/328السيوطي، : تدريب الراوي -4

، شيخ املعتزلة يف زمانه، اشتغل عليه أبو احلسن األشعري مث رجع عنه، له مصنف )هـ303-235(أبو علي اجلبائي  حممد بن عبد  الوهاب -5
 .14/183الذهيب، : ، سري أعالم النبالء11/149ابن كثري، : والنهاية البداية: يف تفسري القرآن، ترمجته يف

، عامل بالكالم، وهو من كبار أئمة املعتزلة، وأصبح شيخهم بعد وفاة والده أيب علي اجلبـائي،  )هـ321-247(عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب أبو هاشم اجلبائي  -6
 .4/7الزركلي، : ، األعالم15/32الذهيب، : سري أعالم النبالء: مل يف الفقه، والعدة يف أصول الفقه، ترمجته يفالشا: تنسب إليه فرقة البهشمية، من تصانيفه

 .135-2/134سني البصري، احلأبو : املعتمد -7

 .7/340لسان العرب،  -8

 .1/258السرخسي، : احملرر -9
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  :بيان الترجيح باملقاصد يف شرط الضبط

ومن «وثقة أوثق،  ،ومتقن وأتقن ،إن الضبط تتفاوت دراجته لذلك يقال ضابط وأضبط
، وهذا لغلبة الظن أن األضبط )1(»أسباب الترجيح أن يكون أحد الراويني أضبط وأتقن يف الرواية

ظن احلفظ والضبط لاملصيب وأن الوهم دخل على من دونه، فتبني أن الترجيح إمنا هو واألتقن هو 
يف هذه اجلهة فتحقق مقصد بلوغ اخلرب الصحيح والظفر باحلق، فهو ترجيح باملقاصد لكون الضبط 

  . من وسائل حفظ الدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .325اجلويين، : التلخيص -1
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  الاألحووفعال األالترجيح باملقاصد يف دالالت : املبحث الثالث

  :مفهوم دالالت األفعال واألحوال: املطلب األول

    :التعريف اللغوي لألفعال واألحوال: الفرع األول

الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غري متعد، فَعل يفعل فَعال وفعال، فاالسم مكسور 
االسم ، وهو اصطالح حنوي يقابل )2(، ويقال كذلك األفعال)1(واملصدر مفتوح واجلمع الفعال

  .كتاب األفعال )3(واحلرف، والبن القطّاع

أحوال : كينة اإلنسان، وهو ما يكون عليه من خري وشر، يذكر ويؤنث، ومجعه: احلال
  .)4(صروفه : الوقت الذي أنت فيه، وحاالت الدهر وأحواله: واحلال، وأحولة

  .)5(سنة، مثل حوول وحؤول: وأحوال مجع حول

  :االصطالحي لألفعال واألحوال التعريف: الفرع الثاين

  .قبل تعريف أفعال الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيسن تعريف السنة ملا بينهما من عالقة

                                                           

 .4/511ابن فارس، : اللغة، معجم مقاييس 528/ 11لسان العرب،  -1

  .1/284، لسان العرب، 1/24، الرازي: خمتار الصحاح -2
، يكىن أبا القاسم، أديب لغوي حنوي، وكاتب شاعر ومؤرخ، ولد بصـقلية،  )هـ515-433(علي بن جعفر بن القطّاع السعدي الصقلي  -3

كحالـة،  : معجـم املـؤلفني  : زيرة، الشايف يف علم القوايف، ترمجتـه يف كتاب األفعال، الدرة اخلطرية من شعر أهل اجل: وأقام مبصر، من تصانيفه
  .5/695خليفة، : ، كشف الظنون2/457
 .68الرازي، : خمتار الصحاح: ، انظر190/ 11لسان العرب،  -4

 .184/ 11لسان العرب،  -5
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إذن فالفعل  ،)1(السنة هي ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة
وقد « للسنة، دثنيحملجزء من السنة ويقابل كال من القول والصفة، وهذا التعريف هو تعريف ا

تطلق على ما كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم من األدلة الشرعية مما ليس مبتلو وال معجز، وال 
؛ فهي ما صدر عن النيب صلى ، وهذا النوع هو املقصود يف حبوث األصوليني)2(»داخل يف املعجز

  .اهللا عليه وسلم من األقوال واألفعال الدالة على التشريع

العبادات النافلة املنقولة : السنة«: قال األصفهاين ،ما يقابل الفرضفقهاء السنة هي ال وعند
  .)3(»عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

واختلفت التعريفات بسبب اختالف األغراض، فكل حصر ما حيتاجه فنه، فاتسعت دائرة املوضوع 
لكن اجتمعت كلها صفة أو تقرير، و: أو ضاقت حبسب ما يضاف أو ينقص من الضوابط مثل

  .على اعتبار الفعل سنة، مع اختالف أغراضها مما حيتم حتديد معىن الفعل عند كل فريق

  .)4(وظهر أن الفعل جزء من السنة على اختالف بني الفقهاء واألصوليني واحملدثني

الفعل هو العمل املفيد كدليل كلي لألحكام الشرعية العملية، فعندهم الفعل : فعند األصوليني
  .قاعدة أصولية ودليل أصويل

  .الفعل عمل يفيد دليال جزئيا، أي أنه دليل تفصيلي ملسألة معينة: وعند الفقهاء

د النيب صلى اهللا عليه وسلم بالصالة فهذا عند األصوليني يفيد دليال كليا، وأفاد ابرإ: مثال ذلك
  .ألة وضوابطهاجواز اإلبراد بالصالة وذلك بشروط املس: عند الفقهاء دليال جزئيا هو

  .فاملقاصد ختتلف من فن إىل فن، فاختلفت التعريفات

                                                           

، 1بـريوت، ط : سليمان، دار الغـرب اإلسـالمي  عبد الوهاب بن إبراهيم أبو : دراسة وحتقيق) هـ1399ت(بن املشاط ا: اجلواهر الثمينة -1
: حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة: وداللتها على األحكام الشرعية فعال الرسول صلى اهللا عليه وسلمأ: ، انظر155 ،م1986-هـ1406

 .1/18، م1996-هـ1416، 4بريوت، ط

 .2/497مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -2

 .فسهن -3

 .19-1/18 ا����،: رسول صلى اهللا عليه وسلمفعال الأ -4
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النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهم ينقلون عنه كل  نوأما عند احملدثني فالغرض وصف كل ما صدر ع
هد عليه أو منه أو يف حضرته، فمن األفعال ذا التوسع ماال يدخل يف تعريف وما مسع وش

قهاء، ومن هنا البد من جتريد البحث لبيان أنواع األفعال وحاالا األصوليني، وال يف تعريف الف
  .املختلفة وأحكامها

  

  :التعريف االصطالحي ألحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم

سبق يف التعريف اللغوي أن احلال كينة اإلنسان أي صفته اليت يكون عليها وهو يقول أو 
ع ولذلك جعلها اإلمام ابن عاشور اثين عشر حاال يعمل أو يقرر، إذن فاحلال شاملة هلذه األنوا

التشريع، والفتوى، والقضاء، واإلمارة، واهلدي، والصلح، واإلشارة على املستشري،  :وهي
  .)1(والنصحية، وتكميل النفوس، وتعليم احلقائق العالية، والتأديب، والتجرد عن اإلرشاد

، والتجرد عن اإلرشاد هو ما )2(ويةينواهلدي هو اإلرشاد، واإلرشاد هو ما كان ملصلحة د
 .ال قصد منه إىل تشريع أو طلب متابعة، بل هو أمور وفق اجلبلة

  :املعاين املقاصدية يف أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحواله: املطلب الثاين

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم املعاين املقاصدية يف أفعال: الفرع األول

ليه وسلم تدل على مقاصد شرعية خمتلفة، فتصلح مسلكا من أفعال النيب صلى اهللا ع
  .)3(كشف عنهاالمسالك 

البداية من حكم أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد اختلف فيه حسب ما يفهم من و
  :)4(قصد الفعل، وقسمها ابن املشاط إىل مخسة أنواع

                                                           

 .114عالل الفاسي، : ، مقاصد الشريعة212بن عاشور، ا: مقاصد الشريعة -1

 .2/368اآلمدي، : إحكام األحكام -2

 .34ار، جالن: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة -3

 .157-156املشاط،  بنا: اجلواهر الثمينة -4



 الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية                                                                           الفصل األول                        

 

 

123

  .ستحباب عند بعض املالكيةإن كان يفيد االن جبلة، فهذا ال يعد من امللة، وما يكو :أوال

  .)1(»صلوا كما رأيتموين أصلي«: ما يكون بيانا مل، مثل أفعال الصالة بيان لقوله :ثانيا

  .ما يكون من خصائصه:ثالثا

  .مثل الركوب يف احلج وضجعة الفجر، ووقع خالف يف حكمه: ما يكون فيه جبلة وعبادة:رابعا

، ما علمت صفته من الوجوب والندب، فهو )2(نوعنيغري ما تقدم من األفعال وهو على  :خامسا
على ذلك، وما مل تعلم ففيه خالف، وكل من رجح جهة فقد رجحها باملقصد الذي يراه هو علة 

  .، وردت يف األصل)3(الفعل وألجله صدر، ومذاهب العلماء يف املسألة أربعة

  :وسلم املعاين املقاصدية يف أحوال النيب صلى اهللا عليه: الفرع الثاين

أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم متنوعة كما سبق، وسبب تنوعها هو اختالف مصدر 
ها ووجودها، مث املقصد املرام من تلك الصفة وهاتيك عروضكل صفة، وهي العلة الدافعة إىل 

اهليئة، فانقسامها مقاصدي، فإذا كان املقصد هو تشريع حكم عام لألمة كانت اهليئة تشريعية 
حاال تشريعية، وهذا الغالب من أحواله صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه جاء رسوال ومبلغا واحلال 

$$$$ ﴿وبشريا ونذيرا،  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõJJJJ ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMM øø øøóóóó ‾‾ ‾‾==== tt tt//// 

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘﴾)4( ،﴿ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ �� ��ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 

%%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ���� uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ﴾)5(.  

وإذا كان املقام مقام فتوى، فإن املقصد إعطاء جواب سؤال للمستفيت حبسب حاله، فما 
ء، ليس ان خيتلف عما يصدر بصفة التشريع، ألن املقصد خيتلف، وكذا القضايصدر يف هذا اإلب

                                                           

 .1/226، 605باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة، حديث كتاب األذان، : صحيح البخاري -1

 .159-158املشاط،   بنا: اجلواهر الثمينة -2

 .1/414الرازي، : احملصول -3

 .67اآلية : سورة املائدة -4

 .46-45اآلية : سورة األحزاب -5
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إنكم ختتصمون إيل ولعل « ،كحال التشريع وال الفتوى، فإنه يف القضاء يكون بشرا وقد خيطئ
بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو مما أمسع فمن قطعت له من حق 

ومثله هذا احلديث، عن عبد اهللا بن  ،)1(»فإمنا أقطع له به قطعة من النار ،أخيه شيئا فال يأخذه
إنه لو حدث يف الصالة شيء لنبأتكم به، ولكن إمنا أنا بشر مثلكم « :مسعود رضي عنه مرفوعا

وإذا كان املقام مقام إمارة كانت السياسة الشرعية ، )2(»أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين
األمراء والوالة وعزهلم، وتوزيع األعطيات،  ةهي اليت تصبغ التصرفات بصبغتها، مثل تولي

حاديث الواردة يف هذا وقع فيها اخلالف حول معانيها، واخلالف يف حقيقته مقاصدي، بسبب واأل
األئمة من «انتحاء كل جمتهد مقصدا، خيالف املقصد الذي ينتحيه غريه، مثل تفسري حديث 

  .)3(»قريش

ولذلك عاب اإلمام ابن عاشور رمحه اهللا من يقف من أهل االجتهاد عند األلفاظ يعتصرها 
ج لبها غافال عما حتفه من السياقات والقرائن تكشف عن مقاصدها، فيتوحل يف خضخاص ليخر

، ولكن هذا ليس على إطالقه فإن مقاصد الوضع كما )4(من األغالط بسبب الذهول عن املقاصد
سبق ال ميكن إمهاهلا، فإن هلا األثر املعلوم يف كشف املراد، مع االستعانة بالقرائن واالصطالحات 

  .قات اليت تعني صفات األحوالواملسا

ولقد كان من صفات أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفريقهم بني أحواله يف 
أوامره ونواهيه، فيميزون ما كان من األوامر والنواهي بصفة التشريع عما كان منها بغري صفة 

  .، ألم كانوا يعرفون مقاصد الشرع يف كل حال)5(التشريع

، قال هذا عالل الفاسي حني ذكر أن )1(»ني ذلك مما يوضح املقاصد الشرعيةوال شك أن تبي«
  .أول من أشار إىل التفريق هو اإلمام القرايف

                                                           

كتاب األقضـية،   : صحيح مسلم ،2/867، 2326ديث كتاب اخلصومات، باب إمث من خاصم يف باطل وهو يعلمه، ح: صحيح البخاري -1
 .3/1337اللفظ له، ، و1713اهر واللحن باحلجة، حديث باب احلكم بالظ

 .1/156، 392كتاب الصالة، باب التوجه حنو القبلة حيث كان، حديث : صحيح البخاري -2

 .3/467، 5942النسائي، حديث : ربى، السنن الك8/143كتاب قتال أهل البغي، باب األئمة، : سنن البيهقي الكربى -3

 .204ابن عاشور، : مقاصد الشريعة -4

 .210، فسهن -5
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  :التعارض يف أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحواله وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

  :وبيان الترجيح باملقاصدالتعارض يف أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الفرع األول

من أشهر املسائل األصولية تعارض الفعل مع القول، فمن العلماء من يقدم القول ألن 
داللته صرحية، ومنهم من يقدم الفعل ألن داللته مفسرة مبينة للقول، ومنهم من يتوقف، واملنهج 

   .منهالصحيح هو تطبيق الترجيح باملقاصد فينظر إىل حقيقة الفعل وما املقصود 

  :بيان الترجيح باملقاصدوالنيب صلى اهللا عليه وسلم التعارض يف أحوال : الفرع الثاين

من التعارض يف أحوال تصرفات املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كونه رسوال مبلغا وإماما قائما 
على شؤون األمة وقاضيا حاكما فيها ومفتيا يقبل عليه الناس يبتغون اجلواب عن حادثام 

زهلم اليومية، ولذلك فرق اإلمام القرايف بني هذه األحوال، فلكل لوازم وأحكام ختصه ختتلف ونوا
   .عن غريه من األنواع، وكمثال على ذلك مسألة سلب القتيل يف احلرب

  الترجيح باملقاصد يف اإلمجاع: املبحث الرابع

س يستساغ اقتران قبل اخلوض يف هذا املوضوع جيدر بيان موقع الترجيح يف اإلمجاع، إذ لي
اإلمجاع مع الترجيح، إذ األول يفيد اتفاق اجلميع، والثاين يظهر اختالفهم مع تقوية اجلهة 
الراجحة، واملقصود أن اإلمجاع قد يأيت بعد اختالف، أو ينعقد بعد مناظرات، ويكون الرأي 

يه بالترجيح باملقاصد يف املختار امع عليه إمنا ذهب إليه اجلميع بناء على املقاصد، فهذا الذي أعن
، فأىب )2(حني تشاور عمر وأبو بكر رضي اهللا عنهما يف شأن كتابة املصحف: اإلمجاع، مثال ذلك

أبو بكر، ولكن عمر حاجج باملقاصد وبني أن فيه خريا ملا رأى فيه من صون كتاب اهللا بعدما رأى 
   .من ذهاب القراء، فقبل أبو بكر ذلك مث صار إمجاعا من الصحابة

                                                                                                                                                                                     

 .114عالل الفاسي، : مقاصد الشريعة -1

كتاب تفسري القرآن، باب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم، : صحيح البخاري -2
 .4/1720، 4402حديث 
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  :وبيان الترجيح املعاين املقاصدية يف اإلمجاع: املطلب الثاين

  :املعاين املقاصدية يف اإلمجاع :الفرع األول

  :أبني املعاين املقاصدية يف اإلمجاع من خالل عدة مسائل

  :مستند اإلمجاع

  .فيه خالف ،اإلمجاع هل يكون مبنيا على مستند أو جيوز أن يكون ال على مستند؟

اعلم أن األمة ال جتتمع إال عن داللة أو أمارة، وال جتتمع « :سني البصري رمحه اهللاقال أبو احل
إن مل يكن هلم ق ال عن توقيف، أي يوفقهم اهللا واإلمجاع عن توفي: ، وذكر أن قوما قالوا)1(»عبثا
  .داللة

واإلمجاع عن توقيف يكون مثال على آيات حمكمات وأحاديث النيب صلى اهللا عليه 
  .ومعىن هذا أن اإلمجاع يتضمن الدليل ،)2(وسلم

ويظهر من أدلة القائلني بأنه يستند إىل دليل ما أن املسألة ذات بعد مقاصدي، فمن األدلة 
إن القول يف الدين من غري داللة وال أمارة خطأ، فلو : املسلك الرابع« :العقلية اليت ساقها اآلمدي

إن : املسلك اخلامس«، )3(»ال قادح يف اإلمجاعاتفقوا عليه كانوا جممعني على اخلطأ، وذلك حم
املقالة إذا مل تستند إىل دليل ال يعلم انتساا إىل وضع الشارع، وما يكون كذلك ال جيوز األخذ 

فهذا تأكيد أن اإلمجاع ال يكون عن غري دليل، ألن ذلك يدل على بطالنه، واملعىن ، )4(»به
  .ياملقاصدي يف ذلك هو اشتماله على دليل شرع

                                                           

 .2/56البصري، أبو احلسني : املعتمد -1

وخرج أحاديثه وعلـق   ، ضبط نصوصه)هـ370ت (صاص الرازي أبو بكر أمحد بن علي اجل: أصول اجلصاص املسمى الفصول يف األصول -2
 .2/121، م2000-هـ1420، 1بريوت، ط: حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية/ د: عليه

 .1/222، نفسه -3

 .1/222 اجلصاص، :أصول اجلصاص -4
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وإمنا كانا متضمنني للدليل ألنه حيرم على األمة ... « :القبيل ما قاله التلمساينهذا  ومن
ويقصد اإلمجاع ، )1(»وعلى الصحايب احلكم يف مسألة من املسائل من غري استناد إىل دليل شرعي

لقول ولكن هناك فرق بني اإلمجاع فإنه حجة قطعية خالفا  ،فهما يتضمنان الدليل: قول الصحايبو
  .الصحايب فإن فيه تفصيال كثريا

هل جيوز أن يكون انعقاده عن االجتهاد : ويف قوهلم بأن اإلمجاع يكون مستندا إىل دليل اختلفوا
إمجاعات : جوازه ووقوعه، ومن أمثلته)2(واملختار، والقياس، فأجازه األكثرون، واختلفوا يف وقوعه
، وحترمي شحم اخلرتير قياسا على حترمي حلمه، الصحابة يف إمامة أيب بكر وقتال مانعي الزكاة

  .وحكمهم يف حد شارب اخلمر

كون مبنيا ي«فقد  ،ومن املعاين املقاصدية يف اإلمجاع أن يكون أساسه املصلحة الشرعية
، فمثال )3(»على مقاصد الشريعة ومصاحلها، فتكون احلاجة يف هذه احلالة إىل املقاصد ضرورية

فاتفقوا على صواب العمل به وأنه فضيلة عظيمة وحسم ملادة كل « :إمجاعهم على مجع املصحف
وهلذا فإن اإلمجاع يف احلقيقة متضمن ، )4(»ملحد ومعاند، فاتفقوا على ذلك بعد اخلالف فيه

للمصلحة، وخمالفه خمطئ ألنه ثبت أن اإلمجاع ال يكون إال عن مستند وهو الدليل ففيه املصلحة، 
  . )5(»طئ قطعا لتعني املصلحة فيهخمالف اإلمجاع خم«لذلك فإن 

  :الترجيح باملقاصد يف عمل أهل املدينة: املطلب الثالث

  :التعريف االصطالحي لعمل أهل املدينة: الفرع األول

ذهب بعض أهل األصول من غري املالكية إىل أن مالكا يرى عمل أهل املدينة إمجاعا يقدمه 
ونسبوا إليهم أم ال يعتدون إال ، ية يف هذا األصلعلى إمجاع العلماء، ولذلك شنعوا على املالك

                                                           

 .551التلمساين، : مفتاح الوصول -1

 .1/224اآلمدي، : إحكام األحكام -2

ـ 1418، 1الريـاض، ط : حممد سعد بن أمحد مسعود اليويب، دار اهلجـرة / د: ةمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعي -3 -هـ
 .516، م1998

 .2/599الباجي، : إحكام الفصول -4

 .3/344القرايف، : صولنفائس األ -5
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قبل أن «، و»أللعمل أول أم ال أول له؟«: )1(وأورد ابن حزم أسئلته عليهم، بإمجاع أهل املدينة
وإمنا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من يريدون، وأما هم فال «، »يعمل به أحق هو أم باطل؟

  .»يدرون عمل من يعنون

الكية وإن اختلفوا يف حتديد معىن عمل أهل املدينة الذي هو أصل عندهم واحلقيقة أن امل
الغالب منها، فالقاضي عياض آلراء يف املسألة ورجحوا القوي ووحجة فقد بني حمققوهم هذه ا

  :)2(والباجي وغريمها بينوا أن املالكية اختلفوا فيه ولكنه يف احلقيقة على ضربني

  .ي املنقوالت املستمرة، كاألذان واإلقامة واملد والصاعما كان من طريق النقل، أ :األول

  .ما كان من طريق االجتهاد :الثاين

  

هو ما اتفق عليه العلماء والفضالء : عمل أهل املدينة«: أن يقال لذلك كان أحسن تعريف
  .)3(»باملدينة كلهم أو أكثرهم يف زمن الصحابة والتابعني، سواء أكان سنده نقال أم اجتهادا

  :بيان الترجيح باملقاصد يف عمل أهل املدينة: رع الثاينالف

يتضح الترجيح باملقاصد يف عمل أهل املدينة من خالل تقسيمه إىل ضرب نقلي وضرب 
اجتهادي، فالنقلي ما هو إال وحي أخذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو يف درجة املتواتر، 

ة للترجيح بكونه سنة متواترة، وما كان اجتهادا وعمل أهل املدينة هنا مظنة قطعية ظاهرة ومناسب
وال يكون كذلك إن كان له  ،فهو من مذهب الصحايب فينظر إن مل يكن له خمالف فهو حجة

يف االتفاق، قال أبو العباس » كلهم أو أكثرهم«ولذلك جاء يف التعريف قيد  ،خمالف من الصحابة

                                                           

 .231-2/230ابن حزم، : حكاماإل -1

: حممد املداين بوساق، دار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء التراث/ د :دراسةلك على عمل أهل املدينة توثيقا وما املسائل اليت بناها اإلمام -2
 .79-1/78، م2000 -هـ1421، 1ديب، ط

 .1/77بوساق، : املسائل -3
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اعهم، وإمنا حجيته ناشئة من جهة نقلهم إمجاع أهل املدينة ليس حجة من حيث إمج«: القرطيب
  .)1(»املتواتر، أو جهة مشاهدم األحوال الدالة على مقاصد الشرع

  : )2(ولذلك اشترط عند مالك للعمل ذا األصل شرطان

  .جمال للرأي فيه أن يكون مما ال :األول

  .أن يكون من الصحابة والتابعني فقط :والثاين

  

  

  ملقاصد يف القياسالترجيح با: املبحث اخلامس

  :مفهوم القياس: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للقياس: الفرع األول

: املقدار، واملقياس: قاس الشيء يقيسه قَيسا وقياسا، واقتاسه  وقيسه إذا قدره على مثاله، واملقياس
  .لغة يف قاسه يقيسه: وقاس الشيء يقوسه قوسا، ما قيس به

  .)3(مفاعلة من القياس: قايسةوامل، القدر: والقيس والقاس

  :التعريف االصطالحي للقياس: الفرع الثاين

  .جاءت تعريفاته رمن املعىن اللغوي للقياس وهو التقدي

  :لإلمام الشافعي رمحه اهللا: التعريف األول

  .)1(»القياس ما طلب بالدالئل على موافقة اخلرب املتقدم من الكتاب أو السنة«

                                                           

 .3/100 حبري،توالالتقرير : ، نقال عن71-1/70بوساق، : ائلاملس -1

 .275يطي، قالشن: مذكرة أصول الفقه -2

 .6/187لسان العرب،  -3
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يه كل دليل مفاده موافقة اخلرب من الكتاب والسنة، فاملصلحة والذرائع وهذا تعريف عام، يدخل ف
  .واالستحسان وغريها توافق اخلرب وليست قياسا باملعىن االصطالحي اخلاص

  : التعريف الثاين

القياس هو «: بعضهم قالو ،»القياس هو األمارة على احلكم«، )2(لبعض الشافعية وهو
  .»االجتهاد

وأما «: كونه عاما غري مانع من دخول غري القياس فيه، قال الزركشيويعاب هذا التعريف ل
  .، وكذا األمارة أعم من القياس)3(»االجتهاد فهو أعم من القياس

  :املعاين املقاصدية يف القياس: املطلب الثاين

   .األصل والفرع والعلة واحلكم :تبني من تعريف القياس أن أركانه أربعة

، وهو أهم ركن يف »يوجد احلكم بوجوده وينتفي بانتفائهالوصف الذي «: هيالعلة و
القياس، وقد اشترط األصوليون يف العلة املناسبة، وإال فإن ربط احلكم به ال فائدة منه سوى 

  .التعريف باحلكم، والتعريف يتم مبجرد خطاب الشرع، ال خبصوص العلة

واملختار أنه البد وأن تكون «ولذلك اختلفوا يف جواز كون العلة مبعىن األمارة اردة، 
أي مشتملة على حكمة صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من شرع  ؛العلة يف األصل مبعىن الباعث

  . ، فامتنع التعليل بالوصف الطردي الذي ال حكمة فيه)4(»احلكم

 فهذه معاين مقاصدية؛ إذ اشتراط املناسبة يف العلة جيعل القياس دليال مقاصديا، ألن املناسبة
هي ما يترتب على شرع احلكم عنده من حكمة ومصلحة هي مقصود الشرع، وتدخل فيها العلة 

الشافعي وأصحابه وأمحد والقاضي أبو بكر عبد اجلبار وأبو : )5(القاصرة، وقد أخذ ا اجلمهور

                                                                                                                                                                                     

 .40الشافعي، : الرسالة - 1

 .275الغماري، : ختريج أحاديث اللمع - 2

 .نفسه - 3

 .1/180الباجي، : لفصولإحكام ا - 4

 .3/192اآلمدي، : إحكام األحكام - 5
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ري احلسني البصري وأكثر الفقهاء واملتكلمني، ومل يأخذ ا أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد اهللا البص
ولكن أضحت الثمينة غري قاصرة فهي متعدية إىل ، الثمنية يف الرباوا لذلك بومثل ،والكرخي

  . األوراق النقدية والنقود املعدنية

 نفهذا حبث يف معاين العلة وأن املانعني إمنا منعوا بسبب عدم الفائدة لعدم التعدي، والذي
كم، وإمنا فائدا يف معرفة الباعث املناسب إنه ال تنحصر الفائدة يف إثبات احل: ا قالوا اأخذو

لكونه معقول املعىن  فهو أدعى للقبول، وهنا استعمل هذا الفريق ضابط املعقولية وضابط املناسبة 
  . لترجيح التعليل بالعلة القاصرة

ومن ذلك التعليل باحلكم غري املضبوطة، فأورد البيضاوي القول بردها وناقشه ورجح 
ال يعلل باحلكم الغري املضبوطة، كاملصاحل واملفاسد، ألنه ال يعلم وجود : قيل«: هباملقاصد األخذ ب

، ورجح إن حتقق الظن بوجودها أن يعلل به، فاستعان )1(»القدر احلاصل يف األصل يف الفرع
لو مل جيز ملا جاز بالوصف املشتمل عليها، فإذا حصل الظن : قلنا«: بضابط الظن يف هذا الترجيح

وأيد ذلك الشارح ألن الوصف ، )2(»ملصلحة وجدت يف الفرع حيصل ظن احلكم فيه بأن احلكم
  .الضابط إمنا يعلل به الشتماله على احلكم

وهو أن تتردد املسألة بني أصلني خمتلفني يف احلكم « ،ومن هذا الباب إثبات قياس الشبه
مناسبة، فهنا ينظر إىل أكثرمها ، ألنه إذا تردد الفرع بني أصلني وكالمها فيه )3(»وهو أقوى شبها به

  .مثل تردد الوضوء بني التيمم وإزالة النجاسة يف مسألة افتقاره إىل النية، فيلحق به وأقوى شبها

ومن املعاين املقاصدية يف القياس أن ما وجد فيه معىن احلالل فهو حالل وإن مل ينص عليه 
وهذه موافقة للكتاب   ،عليه الشارعالشارع، وما وجد فيه معىن احلرام فهو حرام وإن مل ينص 

أن يكون اهللا أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم حرم الشيء ... «:قال الشافعي رمحه اهللا، والسنة
منصوصا أو أحله ملعىن، فإذا وجدنا ما يف مثل ذلك املعىن فيما مل ينص فيه بعينه كتاب وال سنة 

                                                           

 .2/728مشس الدين األصفهاين، : شرح املنهاج -1

 .2/728، نفسه -2

 .526التلمساين، : مفتاح الوصول -3
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، وسبق معرفة ارتباط احلالل باملصاحل واحلرام )1(»أحللناه أو حرمناه، ألنه يف معىن احلالل أو احلرام
باملفاسد يف الفصل التمهيدي، فما وجد فيه من هذه املعاين املقاصدية حلق بنظريه، وهذا هو 

  .القياس

 :ويف مسألة ثبوت القياس نفسه أورد الرازي إثباته باستعمال املقاصد، فمن مسالك االحتجاج له
، )2(»أن القياس يفيد ظن دفع الضرر، فوجب جواز العمل به :وهو املعقول: املسلك السابع«

وذلك أنه ملا كانت خمالفة احلكم سببا للعقاب، كان دفع العقاب بالعمل ذا احلكم الثابت يف 
أن ترجيح ما غلب على ظنه خلوه عن املضرة على ما : ونعلم بالضرورة«الفرع بالقياس ولو ظنا، 

، فثبوت القياس فيه حتقيق هذا املقصد )3(»ة أوىل من العكسغلب على ظنه اشتماله على املضر
  .الشرعي

ومن أهم األدلة لترجيح العمل بالقياس أن تركه يفضي إىل فساد وهو خلو احلوادث من 
، ومن األوجه املقاصدية املذكورة يف التعبد )5(، وذلك يبطل األحكام ويوقع احلروب)4(األحكام

: ، واحتج القرايف للقياس باعتبار املصاحل واملفاسد)6(فكره وحبثه بالقياس ثواب اتهد يف إعمال
ومن اعترب الشرائع كلها وجدها مصاحل للعباد حادثة على القياس، وتتبع املصلحة يف مجيع «

  .)7(»صورها

ويف هذه املسألة أنكر النظام التعبد بالقياس مستعمال األسلوب املقاصدي، فيعلل ذلك 
علما منه بأنه ال صالح فيه للمكلفني، ويف تكليفهم «: هم اهللا بالقياسباملصلحة إذ مل يتعبد

  .، فعلم أن التعبد به مفسدة، نقل كالمه اإلمام اجلويين)8(»استفسادهم

                                                           

 .40عي، فالشا: الرسالة -1

 .2/255الرازي، : احملصول -2

 .2/256، نفسه -3

 .433-432الشنقيطي، : مذكرة أصول الفقه -4

 .2/576الباجي، : إحكام الفصول -5

 .4/273 اآلمدي،: إحكام األحكام -6

 .3/120القرايف، : نفائس األصول -7

 .428اجلويين، : التلخيص -8
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وبالتعليل املقاصدي حياجج اإلمام الباجي املنكرين من الشيعة والظاهرية بعد املعتزلة مثل 
، وذكر أن العلل إمنا هي أمارات للحكم، وورود )1(»أن احلكم به مفسدة«؛ الذين يرون النظام

وهذا صحيح ألن مناسبة العلل للحكم عقلية ، التعبد ا يدل على املصلحة يف ربط األحكام ا
  .)2(مصلحية يدرك العقل طلب حتصيلها

ومن املعاين املقاصدية يف ركن العلة عدم التعليل بالوصف العدمي، إذ ال فائدة فيه، فعند 
ألن العلة البد وأن تشمل يف نفسها على مصلحة حتصل عند مشروعية احلكم، : قالوا«: يةاملالك

وهذا يؤكد كون القياس دليال مقاصديا ألن ، )3(»والعدم يف نفسه ال يكون مشتمال على مصلحة
ركنه األساسي يربطه بتحقيق املصلحة واحلكمة، وقد شرطوا هلا الدوران ويسمى بالطرد 

، فيدل ذلك على أن )4(»ن يوجد احلكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمهوهو أ« والعكس، 
عصري العنب إذا دخله اإلسكار حرم، وإذا مل يدخله مل : هذا الوصف هو علة ذلك احلكم، مثل

  . )5(حيرم وهو إمجاع

الة خف يناسب احلكم، ويعرب عنها باإلومن مسالك العلة املناسبة، وهي كون الوص
بيان علة «تدالل وبرعاية املقاصد، واستخراجها يسمى ختريج املناط وهو وباملصلحة وباالس

استنباطا، ألن املناسبة املقصودة هي اليت ل حول املقاصد استخراجا ورعاية و، فدار الدلي)6(»األصل
من خالل ما تقدم تظهر العالقة بني املقاصد والقياس، وهو أن «، )7(اليت تتفق مع مقاصد الشارع

 ،)8(»هم العلة، والعلة يشترط فيها املناسبة، واملناسبة هي مراعاة مقاصد الشريعةالقياس ركنه األ
  . )9(»وأما القياس فمبين على احلكم واملصاحل« :لذلك قال القرايف

                                                           

 .2/539الباجي، : إحكام الفصول -1

 .433-432الشنقيطي، : مذكرة أصول الفقه -2

 .503التلمساين، : لومفتاح الوص -3

 .525، فسهن -4

 .نفسه -5

 .379اإلسنوي، : زوائد األصول -6

 .521اليويب، : مقاصد الشريعة -7

 .524، نفسه -8

 .284/ 3القرايف، : نفائس األصول -9
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واخلالصة أن القياس دليل مقاصدي غين مبعاين روح الشريعة ومصاحلها وحكمها، يربط 
  . هي مناط احلكم ومن خالهلا تتبني املصاحل وتثبتبني املنصوص وغري املنصوص بواسطة العلة اليت

  

  :التعارض يف القياس وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

تعددت صور التعارض يف القياس حىت ال ميكن حصرها، وتنوعت صور الترجيح كذلك 
وتعددت مسالكه، ولذلك أختار مسائل من هنا وهناك تبني كيف يكون الترجيح مبنيا على 

  .ملقاصدا

ينبغي أن ترجح مبا يرجع إىل طريقها، ومبا يرجع إىل احلكم الذي هي «: الترجيح يف العلل
  .)1(»طريقه، ومبا يرجع إىل مكاا؛ وهو األصل أو الفرع أو مها مبجموعمها

التعليل باحلكمة أوىل من التعليل بالعدم وبالوصف اإلضايف وباحلكم الشرعي وبالوصف «
كالم اإلمام الرازي يف بيان أولوية احلكمة على غريها، واحلكمة هي املصلحة  ، هذا)2(»التقديري

  :الشرعية، وبني هذا يف شرحه الختياره

فألن العلم بالعدم ال يدعو إىل شرع احلكم إال إذا حصل العلم باشتمال : أما أنه أوىل من العدم«
قيقة هو املصلحة ال العدم، ذلك  العدم على نوع مصلحة، فيكون الداعي إىل شرع احلكم يف احل

  .)3(»وإذا كانت العلة هي املصلحة ال العدم كان التعليل باملصلحة أوىل من التعليل بالعدم

ولذلك يقدم الوصف املناسب على غري املناسب، مث املناسب درجات؛ فيقدم األقوى 
م على حسب الترتيب الذي مر بيانه يف الفصل التمهيدي، فالوصف املناسب الضروري يقد

الوصف املناسب احلاجي، والوصف املناسب احلاجي يقدم على الوصف املناسب التحسيين، 
وهكذا، مث إن كان الوصف يف درجة واحدة مع الوصف املعارض نظر يف ترتيب الكليات؛ فيقدم 

                                                           

 .2/300أبو احلسني البصري، : املعتمد -1

 .2/413الرازي، : احملصول -2

 .نفسه -3
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الوصف ذو العالقة بالدين مث الوصف ذو العالقة مع النفس، مث النسل مث العقل مث املال، هكذا يف 
  .نسيق مقاصدي دقيق مراعاة للترجيح السليمت

ومن ذلك قياس الشبه، فالترجيح يف القول به عند من قال به سببه ألن األشبه يكون هو 
عن الوضوء والتيمم يف : األصلح واألقرب إىل املقصود الشرعي، ويتضح مبثال اإلمام الشافعي

وبيان ذلك فيما وقع املثل « :يين، وشرح ذلك اجلو»طهارتان فكيف تفترقان«: حكم النية، قال
أن التيمم ليس فيه غرض ناجز، وقد تبينا من كلي الشريعة أا مبنية على االستصالح، فإذا مل : به

ربط ما ال غرض فيه ناجز بصالح العقىب، وهو التعرض  صالح ناجز يظهر من املآخذ الكليةيلح 
إىل النية بناء على هذا الترجيح باملقصد ، فافتقر )1(»للثواب، وال سبيل إليه إال بقصد التقرب

  .األخروي

ومن ذلك تقدمي االستحسان على القياس يف مسألة سؤر سباع الطري، فإن القياس يقضي 
بنجاسته اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة حرمة التناول يف كل، ولكن ملا كانت سباع الوحش 

  .)2(ة استحساناينتفع ا، دل على طهارة عينها، فيكون اعتبار الطهار

ويقدم القياس على خرب الواحد من باب البيان والتأويل والتخصيص بالنظر املقاصدي، 
وذكر اليويب أن ما نسب إىل أيب حنفية أنه يقدم القياس على خرب الواحد غري صحيح، وأن ذلك 

صد عند ، واملهم هو أن الترجيح كان ترجيحا باملقا)3(هو مذهب عيسى بن أبان وتبعه املتأخرون
  .كلال

ويذهب املالكية إىل ختصيص عموم القرآن وعموم خرب الواحد بالقياس، وهو مذهب 
، خصصه بعض املالكية بقياس الكلب املأذون يف )5(ومثال ذلك حديث ولغ الكلب، )4(اجلمهور

  .اختاذه على اهلرة جبامع التطواف، وأما احلنفية فال خيصصون عموم القرآن بالقياس، وكذا اخلرب

                                                           

 .2/217اجلويين، : الربهان -1

 .566اليويب، : مقاصد الشريعة -2

 .504-501، نفسه -3

 .401التلمساين، : مفتاح الوصول -4

 .1/234، 279ارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث كتاب الطه: صحيح مسلم -5
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ومذهب الشافعية كاملالكية يف ختصيص العموم بالقياس، ومن األدلة الكاشفة للترجيح 
مجع بني دليلني، فكان أوىل من إسقاط أحدمها «باملقاصد يف تقدمي القياس على العموم، أن هذا 

  .)1(»كالنطق اخلاص والنطق العام

بقصد الشارع، وإذا  وبناء على ذلك قرر اإلمام اجلويين أن خمالفة القياس لغريه منوطة
وحتته عشرة  )3(، ومثل بقصة إسالم غيالن)2(استبان قصد الشارع يف النص مل جيز خمالفته بقياس

فمن ذهب  ،)4(»أمسك أربعا وفارق سائرهن«: نسوة ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقلة احتفال  سرف وجماوزة حد«إىل القول بأن جيدد عليهن العقد كاألحناف كان هذا نوع 

  .صحاب احلال، والذي موجبه االستدامة واست)5(»بكالم الشارع

كما  ولكن لو عارض القياس اإلمجاع وظهر مقصد الشرع يف القياس فإنه يقدم القياس،
  .قدم اإلمجاع على النص، إذا كانت املصلحة قطعية وتوفرت فيها الشروط

ة إن كانت باقية، مث حكم اإلمجاع على وأما القياس فمبين على احلكم واملصاحل، فاملصلح«
خالفها كان هذا تعارضا بينا أكثر من التعارض يف النصوص، لكونه معارضا يف نفس األمر، 

، ومن ذلك خمالفة القياس للقواعد العامة والكلية، فإن )6(»خبالف النصوص إمنا هو باعتبار الظاهر
نب القاعدة العامة والكلية بالنظر إىل املقصد هذا التعارض ينظر فيه من جهة املقاصد، فإذا قوي جا

الشرعي الذي تعمل له وتويف نتائجه وآثاره رجح جانبها، وإال بقي ترتيب األدلة على ما هو 
  .معروف

                                                           

 .1/272الباجي، : إحكام الفصول -1

 .1/202اجلويين، : الربهان -2

، وشهد بدرا هـو  اهو غيالن بن سلمة، كان حليفا حلمزة بن عبد املطلب، وكان شاعرا، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قومه فأسلمو -3
: ، الطبقات الكربى3/192ابن عبد الرب، : االستيعاب: ، مات يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنهما، ترمجته يفعن األسقوابنه مرثد، روى عنه واثلة ب

 .6/46ابن سعد، 

 .7/181، من حديث سامل عن أبيه، 13819كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث : سنن البيهقي الكربى -4

 .1/201اجلويين، : لربهانا -5

 .3/284القرايف، : نفائس األصول -6
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فالذي « :، قال الباحث يعقوب الباحسنيفمن أمثلة ذلك تعارض رفع احلرج مع القياس
بأن : قالوا«: ألسباب، ومنها تعليل احلنفيةوذكر ا ،)1(»يترجح عندنا تركه واألخذ برفع احلرج

القياس ترك للعرف، وال معىن لترك القياس للعرف إال ألن العرف أمارة احلاجة اليت يتحقق بتلبيتها 
فاحلاجة كانت مزية الترجيح باملقاصد يف تقدمي العرف على القياس، وكذلك ، )2(»رفع احلرج

عىن متحقق يف سائر مظاهر رفع احلرج، كاالستحسان بالنسبة لرفع احلرج فاألمر أوىل، وهذا امل
واملصاحل  املرسلة وغريمها، ومبثل هذا الترجيح عمل يف مسألة قتل اجلماعة بالواحد، ألن القياس 

، وهي مقصد القصاص من الردع )3(وهو النفس بالنفس يعارض قاعدة كلية أوىل منه: اجلزئي هنا
اعلم أن اهللا شرع «: السالم رمحه اهللا هذه القاعدة فقالوالزجر والعدل، وبني عز الدين بن عبد 

لعباده السعي يف حتصيل مصاحل عاجلة وآجلة جتمع كل قاعدة منها علة واحدة، مث استثىن منها ما 
يف مالبسته مشقة شديدة أو مفسدة تريب على تلك املصاحل، وكذلك شرع هلم السعي يف درء 

قاعدة منها علة واحدة، مث استثىن منها ما يف اجتنابه مشقة مفاسد الدارين أو يف أحدمها جتمع كل 
شديدة أو مصلحة تريب على تلك املفاسد، وكل ذلك رمحة بعباده ونظر هلم ورفق، ويعرب عن 

  .وساق أمثلة تربو على ثالثة وأربعني مثاال ،)4(»ذلك كله مبا خيالف القياس

  .تأخريه منوط باملقاصد الشرعية مصاحل ومفاسد فهذا تقرير جيد هلذه املسألة وأن تقدمي القياس أو 

قياس التغليظ وقياس : وكمثال على ذلك مسألة قضاء الصالة للعامد، فإا يتجاذا قياسان
الرفق، فإن كان األول جاز قياس العامد على الناسي، ألن التغليظ يناسبه القضاء، فيقاس على 

لعذر له، وأن ال حيرم من ذلك اخلري، فالعامد ال الناسي، وإن كان الثاين وهو الرفق بالناسي وا
  .)5(يستساغ له هذا اإلعذار فال يقاس على الناسي

  :اخلالصة

                                                           

 .104يعقوب الباحسني، : رفع احلرج -1

 .105، نفسه -2

 .81-2/80اجلويين، : الربهان -3

 .2/307عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام -4

 .306 :التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -5
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لترسيخ أصل الترجيح باملقاصد يف دالالت األلفاظ، ويف األسانيد واألخبار ويف  إن ما مضى يكفي
، وقوة وضعفا، فإذا كان األمر ااإلمجاع والقياس، ولقد تبني أن الترجيح فيها يتبع املقاصد وجودا وعدم

يف األدلة األصلية فكيف يكون الشأن بالنسبة لألدلة التبعية؟، يأيت هذا يف الفصل التايل إن شاء  كذلك
  .اهللا
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بيان عالقة املقاصد بالترجيحات يف األدلة األصلية، وثبت بذلك أن أصل الترجيح إمنا  سبق  

هو لتحقيق اجلهة احلاوية ملراد اهللا تعاىل احلاملة ملقاصد نافعة للمكلف حني وقع التعارض وفقد 

ا إىل الطرق إمكان مجع األدلة، ألن األصل العمل جبميع األدلة، وليس إمهاهلا، فإن تعذر اجلمع اجتهن

األخرى من البحث يف النسخ أو الترجيح، وهناك من ذهب إىل إسقاط املتعارضني والتوقف 

  .فيهما، واالنتقال إىل أدلة أخرى

فإن تقرر أن الترجيح يف األدلة األصلية إمنا هو باملقاصد، فهل يكون يف األدلة التبعية 

عليها، هذا ما تعرضه مباحث هذا كذلك؟ ألا انبثقت منها وتفرعت عنها وانبنت وخرجت 

  .الفصل إن شاء اهللا تعاىل

  الترجيح باملقاصد يف االستحسان: املبحث األول

  :تهيمفهوم االستحسان وحج: املطلب األول

  :التعريف اللغوي لالستحسان: الفرع األول

  .)1(عد الشيء حسنا، واحلسن ضد القبيح: االستحسان

  :الستحسانالتعريف االصطالحي ل: الفرع الثاين

  :عرفه احلنفية تعريفني

، )2(»العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكوال إىل آرائنا«: التعريف األول

$$$$ ﴿: تقدير املتعة يف قوله تعاىل: ومثاله JJ JJèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÷÷ ÷÷êêêê yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////﴾)3(﴿ ، ££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////﴾ِ)4(،  فهو

  .استحسان بغالب الرأي

 

                                                           

 .1535القاموس احمليط،  -1

 .2/148السرخسي، : احملرر -2

 .236اآلية : سورة البقرة -3

 .233اآلية : سورة البقرة -4



 ملقاصد يف األدلة التبعيةالفصل الثاين                                                                                                       الترجيح با

 

 

188

  :املعاين املقاصدية يف االستحسان: ملطلب الثاينا

االستحسان من األدلة اليت تعد راعية املقاصد، ويكفي أن أبا احلسني البصري عده راجعا 

، والعلة يشترط فيها املناسبة للحكم وهي أن تترتب عليها حكمتها )1(إىل ختصيص العلة

بالعلة،  فذلك التخصيص إمنا هو  وتلك هي مقاصد الشرع املرعية بإناطة احلكم ومصلحتها،

  .بسبب تغري احلكمة واملصلحة فيقتضي ذلك تغيري احلكم من أجل رعاية مقاصد الشريعة

  :التعارض يف االستحسان وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

التعارض الذي يقع مع االستحسان يكون بني االستحسان والنص، أو بني االستحسان 

 االستحسان والقياس، وهكذا أيضا العرف واملصلحة املرسلة، وصور التعارض واإلمجاع، أو بني

ŸŸ ﴿وصية احملجور عليه فإن النص فيه : كثرية، فأما تعارض االستحسان مع النص فمثل ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? 

uu uu !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx���� �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&﴾)2(،  ،ولكن االستحسان اقتضى يف الوصية معىن خاصا ال يناقض مقاصد احلجر

، ويف تصرف السفيه غري احملجور عليه اختالف فيجوزه ابن القاسم )3(قبلت الوصية منه استحساناف

من املالكية، وعامتهم يردونه، وذهب ابن العريب رمحه اهللا يف ترجيح مقاصدي مستحسنا تصرفه 

والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ وإن تصرف بغري سداد «: بالشروط املصلحية فقال

  .)4(»طلب

  

  

  

  

                                                           

 .2/296، البصري نياحلس وبأ: املعتمد - 1

 .5اآلية : سورة النساء -2 

 .746وهبة الزحيلي، : أصول الفقه اإلسالمي - 3

 ..1/332 ،ابن العريب :أحكام القرآن - 4
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  الترجيح باملقاصد يف سد الذرائع: املبحث الثاين

  :مفهوم سد الذرائع وحجيته: املطلب األول

  :التعريف اللغوي لسد الذرائع: الفرع األول

الدريئة، وهو مجل : الذريعةذرائع، تذرع فالن بذريعة توسل، والذريعة الوسيلة، واجلمع 

  .)1(السريع: لشيء، والذريعالسبب إىل ا: خيتل به الصيد، والذريعة

  .)2(جبل وحاجز: وسد معناه

  :التعريف االصطالحي لسد الذرائع: الفرع الثاين

من التعريفات اللغوية السابقة أخذ التعريف االصطالحي؛ فإن سد الذرائع معناه حجز 

تذرع ومعناه كل فعل ميكن أن ي«: الوسائل وغلق طريقها ومنعها، فعرف ابن العريب الذرائع بقوله

منع اجلائز لئال يتوسل به إىل «: ، فسد الذرائع معناه إذن)3(»به أي يتوصل به إىل ما ال جيوز

  .)4(»املمنوع

  :التعارض يف سد الذرائع وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

  .التعارض بني سد الذرائع وغريه من األدلة ينظر فيه حسب املقاصد املترتبة

صوص الكتاب أو السنة وقع منه الكثري، ومنه مثال عزم النيب صلى فتعارض الذرائع مع ن

لوال أن الناس « ،اهللا عليه وسلم على إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي الفتنة

                                                           

 .97-8/96لسان العرب،  -1

 .367القاموس احمليط،  -2

 .2/786ابن العريب، : القبس -3

 .3/192املوافقات،  -4
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حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من احلجر 

  .)1(»ل الناس منه، وبابا خيرجون منهمخسة أذرع، وجلعلت هلا بابا يدخ

فإعادة بناء البيت كما بناه اخلليل إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم أمر مطلوب مندوب أو 

واجب ولكن سيفضي إىل مفسدة عظيمة، وهي ردة الناس عن اإلسالم إذا رأوا رسول اهللا صلى 

أفكار شيطانية بسبب مساس اهللا عليه وسلم يفعل ذلك، ألم ستزيغ م الوساوس إىل أوهام و

البيت، وهو عندهم من أقدس احلرمات، فامتنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسما هلذا الشر 

  .وقطعا لدابر الفتنة

الترجيح باملقاصد يف فتح الذرائع واالحتياط واملآالت واحليل ومراعاة اخلالف : املطلب الرابع

  :واخلروج من اخلالف

  .وفق ما مضى من املنهجية درست هذه القواعدوقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .2/970، 1333ا ، حديثباب نقض الكعبة وبنائه كتاب احلج،: صحيح مسلم  -1
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  الترجيح باملقاصد يف املصلحة املرسلة: املبحث الثالث

  :مفهوم املصلحة املرسلة وحجيتها: املطلب األول

  :املصلحة املرسلة: التعريف اللغوي أللفاظ: الفرع األول

  .املصلحة سبق تعريفها ومعناها املنفعة

óó ﴿، )1(لهأطلقه وأمه: أرسل الشيء: تقول: املرسلة óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ –– ––———— àà ààσσσσ ss ss???? #### xx xx———— rr rr&&&&﴾)2(.  

  .)3(التوجيه: اإلرسالو

  :التعريف االصطالحي للمصلحة املرسلة: الفرع الثاين

  .من معىن اإلطالق واإلمهال جاء التعريف االصطالحي

منفعة داخلة يف مقاصد الشارع دون أن يكون هلا هي كل «: املصلحة املرسلة: التعريف األول

  .)4(»شاهد باالعتبار أو اإللغاء

كل وصف مالئم ملقاصد الشرع، حيصل من ربط احلكم به جلب مصلحة أو «: التعريف املختار

  .»درء مفسدة، ومل يشهد له الشرع ال اعتبارا وال إلغاء

  :شرح التعريف

  .انجنس يشمل األقوال واألفعال واألعي: وصف

  .قيد ضروري ومعناه اندارج الوصف يف الكليات اخلمس: مالئم ملقاصد الشرع

                                                           

 .11/285لسان العرب،  -1

 .83اآلية : سورة مرمي -2

 .11/283لسان العرب،  -3

 .35، م1999هـ1420، 3بريوت، ط: دمشق، الدار الشامية: مصطفى ديب البغا، دار القلم/ د: أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي -4
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  .جلب منفعة كما عرفت سابقا: جلب مصلحة

  .أي مل يرد له دليل على عينه: مل يشهد له الشرع ال اعتبارا

  .أي مل يرد له يف الشرع دليل يرده عينا: وال إلغاء

  :وبيان الترجيح باملقاصد التعارض يف املصلحة املرسلة: املطلب الثالث

فإن كان النص قاطعا فال ميكن أن تتقدم : فمن ذلك تعارض املصلحة املرسلة مع النص

املصلحة على النص، وإن كان النص ظنيا فهنا ينظر يف املصلحة وألا ثبتت مبجموع النصوص 

  .فهذا أصل املصلحة املرسلة، فيمكن أن ختصص العام وتقيد املطلق

أن التعارض ليس بني املصلحة والنص كما صرح به الطويف رمحه اهللا  وهذا يبني...

وإمنا هنالك تناقض ممكن بني نصوص صرحية خاصة ومقصد شرعي «وجاءت عليه الردود تترى، 

، فنص قسمة الغنيمة صريح ولكنه )1(»عام ينقدح يف نفس اتهد من أدلة كلية ال من دليل معني

حة رعاية شؤون األمة ورعاية فقراء املسلمني ورعاية حوائج أبناء حيتمل التخصيص والتقييد، ومصل

املسلمني يف األجيال املتالحقة هذه مصلحة ثبتت بأدلة كلية، فوقع التعارض، وهو ما أوجب 

تقدمي مصلحة  مومات والظواهر الظنية، وليس فيهسلوك الترجيح، فهو بيان وختصيص وتقييد للع

مث مها إما أن يوافقا رعاية املصلحة أو خيالفاها، فإن «وى األدلة، اإلمجاع أقعلى نص، فإن النص و

، لكن إن خالفت املصلحة النص أو اإلمجاع فهنا املعضلة، )2(»وافقاها فبها ونعمت وال نزاع

التقييد والتأويل جيح باملقاصد، والعمل بالتخصيص ووالبد من دقة النظر واستدعاء ضوابط التر

لقواعد األصولية املقاصدية كما مر يف الفصل األول، وهذا مجع بني األدلة والبيان، وغري هذا من ا

وإن خالفاها وجب تقدمي رعاية املصلحة «: وتوفيق بينها، وهذا الذي يعنيه الطويف رمحه اهللا بقوله

عليهما، بطريق التخصيص والبيان هلما، ال بطريق االفتئات عليهما والتعطيل هلما، كما تقدم السنة 

، والطويف رمحه اهللا ال يقصد النص القطعي، بل يقصد النص الظين )3(»لقرآن بطريق البيانعلى ا

                                                           

 .151عالل الفاسي، : مقاصد الشريعة - 1

 .110الطويف، : رسالة الطويف -2

 .نفسه -3
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، وقد قرر هذا )1(»وجدته يصرح بأن النص الذي يعنيه ليس النص القطعي« القابل للتأويل، 

مع أن مذهبه يف هذه احلالة يغدو قريبا من املذاهب األخرى، وإن بدا « : حسني حامد حسان

، وأحيانا ال يقيد عباراته فتوهم غري ما )2(»رضه، مثريا يف أسلوبه، خشنا يف عبارتهغريبا يف ع

  .يقصده فتتخذ ذريعة للتحريف

وتقرير ذلك أن النص واإلمجاع «: وهذا هو الصواب يف نقد نظرية الطويف رمحه اهللا، فقوله

شيئا من ذلك فهما  إما أن ال يقتضيا ضررا وال مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك، فإن مل يقتضيا

غري جار وفق مقاصد الشريعة، إذ النصوص ال ميكن أن تقتضي  )3(»متوافقان لرعاية املصلحة

خالف مقاصد الشرع، وإمنا يكون بسبب انتفاء أسباب ترتيلها على الوقائع وختلف شروط 

وإن «: كحتصيلها أو وجود املوانع، فال ينسب اقتضاء الضرر والفساد إىل النص كما قال بعد ذل

أو بعضه، فإن كان ) النص واإلمجاع(جمموع مدلوليهما ) أي الضرر(اقتضيا ضررا، فإما أن يكون 

ر وال رال ض«: جمموع مدلوليهما فالبد أن يكون من قبيل ما استثين من قوله عليه السالم

حلدود والعقوبات والكفارات ، فا)5(»وذلك كاحلدود والعقوبات على اجلنايات ،)4(»ضرار

ا والذي ثبت بالنصوص واإلمجاع ليس ضررا، بل هو املصلحة الشرعية ملا ريها مما على منواهلوغ

فيه من تطهري النفوس وتكفري الذنوب، ورد املظامل وحتقيق العدل ودرء الفساد األكرب، ومر يف 

  .الفصل التمهيدي أن املرجوح يف حكم امللغى، فاملصلحة املرجوحة يف حكم امللغاة

  :، وهذا خطأ من وجوه)6(إىل أن املصلحة أقوى األدلة وتقدم على اإلمجاع والنصمث خلص ...

مجاع وهو ال يصح، ألن املصلحة بقسميها املعتربة به املصلحة دليال قسيما للنص واإلنص :األول

واملرسلة هي لب األدلة كلها، وحوهلا تدور، فحقيقة املصلحة أا علة كل دليل، فال ميكن أن 

  .لألدلة فيقال تقدم أو تؤخر جتعل قسيما
                                                           

ـ 1421، 1بـريوت، ط : يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة ناشـرون / د: السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها -1 -هـ

 .146، م2000

 .نفسه -2
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النص أقوى وأوىل، واملصلحة ما كسبت حجيتها إال بالنص سواء املعتربة فهي قد عرفت  :الثاين

بالنص، أو باألدلة األخرى اليت هي يف احلقيقة من النصوص انبثقت، أو املرسلة فإن شرطها 

ا من أجلّ شروطها كي األساسي أن تالئم مقاصد الشرع باندراجها يف الكليات اخلمس، فهذ

  .فكيف يقال تقدم على النص؟ ،تقبل ويعمل ا

وأما التعبري عن هذا الترجيح بالتخصيص والتقييد والبيان والتأويل وفق الضوابط  :الثالث

الصحيحة كما سيأيت يف الفصل الالحق إن شاء اهللا فهذا ال إشكال فيه، وعليه جرت اجتهادات 

ونصيب املؤلفة قلوم وغريها، وذا  يئلنصوص يف تقسيم الفعمر رضي اهللا عنه يف ختصيص ا

موافقة لقواعد املقاصد، غري  ،هاالتفسري تكون نظرية الطويف سليمة يف جوهرها، صحيحة يف أساس

  .ناقضة لنصوص الشرعم

فمذهب الطويف قائم على القواعد األصولية املقررة، مثل اجلمع بني الدليلني، قال يف شرح 

وأما معناه فهو ما « :)1(»ال ضرر وال ضرار«: عيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوعاحديث أيب س

أشرنا إليه من نفي الضرر واملفاسد شرعا، وهو نفي عام إال ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقدمي 

، )2(»مقتضى هذا احلديث على مجيع أدلة الشرع وختصيصها به يف نفي الضرر وحتصيل املصلحة

  .عمال ذا احلديث هو مجع بني الدليلني وليس تعطيال ألحدمها في الضررنألن 

  الترجيح باملقاصد يف االستصحاب: املبحث الرابع

  :مفهوم االستصحاب وحجيته: املطلب األول

  :التعريف اللغوي لالستصحاب: الفرع األول

  .)3(الزمه: عاشره، واستصحب الشيء: صحبه يصحبه صحبة وصحابة وصاحبه

  :التعريف االصطالحي لالستصحاب: ينالفرع الثا

                                                           

 .2/66، 2345احلاكم، حديث : ستدركامل -1

 .109، يفالطو: رسالة الطويف -2

 .520-1/519لسان العرب،  -3
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  .)1(»استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا« :التعريف األول

  

  :باملقاصد حتعارض يف االستصحاب وبيان الترجيال: املطلب الثالث

يظهر التعارض بداية مع األدلة، فإذا ثبت دليل ما ينظر ماذا يقدم حبسب قوة الدليل، ومن 

فمن العلماء من حيكم : أصل األشياء قبل ورود الشرع: ذات العالقة ذا املوضع هذه املسائل
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  .ميقبل أن يتلى احملرم، أي قبل تشريع التحر

أشرت آنفا إىل أن اخلالف يف التطبيق ال يف «: ومن ذلك التعارض يف تطبيقات القاعدة

، وهذا يؤكد أن مدار )8(»»حتقيق املناط«أصل القاعدة، وهو ما يطلق عليه األصوليون اصطالح 

النظر والبحث هو اآلثار والنتائج، أي حبسب ما خيدمه الدليل، فيقدر ما يوفره من مقاصد 

، وحبسب رعاية هذه املقاصد وحتقيقها يدور احلكم، فهذا ترجيح باملقاصد، واألمر مناط الشريعة

بالضوابط، ألن حتقيق املناط يكون حبسب كل موضع وكل جزئية، فاالستصحاب دليل ثابت 

                                                           

 .1/255ابن القيم، : إعالم املوقعني -1

 .29اآلية : سورة البقرة -2

 .50اآلية : سورة طه -3

شجرة  :، متضلع يف األصول والفقه واللغة، ويل القضاء، ترمجته يففقيه ،)هـ330ت( املالكي البغدادي فرجالأبو  عمر بن حممد بن عبد اهللا -4
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يعمل به، ولكن هل يف اإلثبات أو الدفع أو فيهما؟، للمجتهد النظر، ألن االستصحاب ستعارضه 

فالدليل األقوى هو  ،عربة بالقوة، والقوة إمنا تكون بقدر حتقيق املقاصد الشرعيةأدلة أخرى، فال

  .الدليل الذي يوفر أكرب قدر وأوىف من املصاحل الشرعية

  الترجيح باملقاصد يف العرف: املبحث اخلامس

  :مفهوم العرف وحجيته: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للعرف: الفرع األول

  .الصرب: الوجه، ألن اإلنسان يعرف به، والعرف والعرف: املعروفالوجوه، و: املعارف

  : )1(قال أبو دهبل اجلمحي

  ما أحسن العرف يف املصيبات    قل البن قيس أخي الرقيات 

  .)2(ضد املنكر وهو ما يستحسن من األفعال، والعرف والعارفة واملعروف واحد: املعروف

  :التعريف االصطالحي :ثاينالفرع ال

ن هذه املعاين اللغوية أخذ استعمال العرف يف االصطالح للتعبري به عما يستحسنه الناس م

الشيء الذي يتكرر عند الناس حىت يصبح ديدم من أفعال أو : من أقوال أو أفعال، وكذا العادة

  .أقوال

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ « :التعريف األول

، وهذا تعريف )3(»اللغة وال يتبادر غريه عند مساعهتعارفوا على إطالقه على معىن خاص ال تألفه 

  .يعرب عن شروط العرف من اتفاق الناس وأن ذلك ال يستعمل يف اللغة ولكنه تعريف طويل

  :التعارض يف العرف وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

                                                           

 .9/238لسان العرب،  - 1
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من التعارض يف العرف التعارض مع العموم، فهل خيصصه العرف؟، فهنا حبسب النظر يف 

أن التخصيص ... «فالعرف الذي نزل عليه القرآن خيصص به إذا كان مقصودا يف الكالم، : األدلة

إذا جرى موافقا ملا يصادف ويلقى يف مستقر العرف، فالشافعي ال يرى االستمساك باملفهوم فيه، 

، ومثل )1(»ىل محل االختصاص على حماولة تطبيق الكالم على ما يلقى جاريا يف العرفويصري إ

{{ ﴿: اجلويين هنا بقوله تعاىل }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ øø øø)))) ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ββββ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx....﴾)2( ،»ل املسافرين، وكذا حديث عائشةفجرى ذلك على األعم األغلب يف أحوا :

فمقتضى املفهوم الصحة باإلذن، والشافعي رمحه اهللا ذكر إذا كانت متربجة ، )3(»فنكاحها باطل«

  .كاشفة حجاب احلياء، فنعم يصح باإلذن، أما إن بقيت ملتفة باألولياء فال

هذا ف« ب االستعمال حىت صار حقيقة عرفيةفإن غل وأما العرف بعد زمن نزول الوحي

وما قاله الزركشي يف عدم  ،، مثل األميان، وهذا فيه تفصيل)4(»خيص به العموم بغري خالف

وأما العرف والعادة فال جيوز ختصيص العموم «: التخصيص غري مستساغ ألنه غري صحيح، قال

به، ألن الشرع مل يوضع على العادة، وإمنا وضع يف قول بعض الناس على حسب املصلحة، ويف 

، فقد ثبت يف الفصل التمهيدي )5(»اقني على ما أراده اهللا تعاىل، وذلك ال يقف على العادةقول الب

تعليل الشرع باملصلحة، وثبت العمل بالعرف الذي حيقق املقاصد الشرعية، وهو دليل خمصص، 

صح التخصيص ا لكن «: فإن كانت العادات حاصلة يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

صل ح، ولكن التعليل هو ما )6(»قيقة هو تقرير الرسول صلى اهللا عليه وسلم عليهااملخصص يف احل

من املقاصد يف العرف الذي قرره صلى اهللا عليه وسلم، فعاد األمر ابتداء وانتهاء إىل اعتبار 

  .الترجيح بالعرف نظرا ملقاصده
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  الترجيح باملقاصد يف شرع من قبلنا: املبحث السادس

  :م شرع من قبلنا وحجيتهمفهو: املطلب األول

  :شرعللالتعريف اللغوي : الفرع األول

  : )2(، قال امرؤ القيس)1(من املَشرعة وهي مورد املاء: الشرع

  وأن البياض من فرائصها  دامي     وملا رأت أن الشريعـة مههـا

  يفئ عليها الظل عرمضها طامي     تيممت العني اليت عند ضارج 

  .)3(ريعة والشرعة سواء ما شرع لعباده من الدينالطريقة، والش: والشريعة

  :التعريف االصطالحي لشرع من قبلنا: الفرع الثاين

  .ملا كان الشرع هو الشريعة حسن تقدمي التعريف االصطالحي للشريعة

: ، وعرفها ابن حزم فقال)4(»الشريعة هي الطريق يف الدين«: فعرفها اجلرجاين بقوله

 تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف الديانة، وعلى ألسنة هي ما شرعه اهللا: والشريعة«

  .)5(»األنبياء عليهم السالم قبله، واحلكم منها للناسخ

فاتضح أن شرع من قبلنا هو ما شرعه اهللا تعاىل من األحكام لألقوام، قبل بعثة نبينا حممد صلى اهللا 

  .عليه وسلم

والسنة الصحيحة فهذا ليس مقصودا يف هذا منه ما مل يذكر يف الكتاب : وهو أقسام

املبحث، ومنه ما ذكر يف الكتاب والسنة الصحيحة ووافقه الكتاب والسنة تصرحيا أو تلميحا، 

فهذا من شرعنا بال نزاع ألنه ثبت بشرعنا، ومنه ما نسخه شرعنا فهذا خارج الرتاع لالتفاق على 

                                                           

 .141، الرازي: خمتار الصحاح -1

 .168، ت.ط.بريوت، د: ، دار صادرالقيس ئديوان امر -2

 .141الرازي، : خمتار الصحاح -3

 .106اجلرجاين، : التعريفات -4

 .1/46ابن حزم، : حكاماإل -5
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والسنة ال على وجه املدح أو الذم، وهو حمل نسخه، وبقي النوع األخري وهو املذكور يف الكتاب 

  .وألجله عقد هذا املبحث، الرتاع بني العلماء

  :املعاين املقاصدية يف شرع من قبلنا: املطلب الثاين

فشرع من قبلنا ال خيرج عن  ،الشرع كله جاء ملصلحة املكلف ولتحقيق املقاصد العالية

عقلي وفسر به اختالف العلماء، فمن قال ذلك هذا، وقد ربط الطويف شرع من قبلنا بالتحسني ال

ألن الشرع حسن يف ذاته بتحسني العقل له فهو حسن ملن قبلنا وحسن لنا، ومن قال إن التحسني 

بالشرع ال بالعقل، فالتحسني ليس ذاتيا، فيجوز أن حيسنه اهللا ملن قبلنا ويقبحه لنا، وقد سبق 

قبلنا، ألن التحسني هو املقصد من الشرع،  كالمه قبل، وهذا حتليل مقاصدي ملعاين شرع من

واألوامر كلها حسنة، والنواهي كلها عن املفاسد، وأبان عن احملتوى املقاصدي لشرع من قبلنا 

إذا عظمت املصلحة أوجبها الرب سبحانه وتعاىل يف كل «: اإلمام عز الدين بن عبد السالم فقال

  .)1(»يعةشريعة، وكذلك إذا عظمت املفسدة حرمها يف كل شر

  :التعارض يف شرع من قبلنا وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

فمن ذلك تعارض القياس مع شرع من قبلنا، يف مسألة من نذر أن يذبح ابنه، فأفىت ابن 

يفدي بشاة، وعلل ذلك بالترجيح : عباس رضي اهللا عنه أن عليه مائة من اإلبل، وقال مسروق

  .)2(ورجع ابن عباس إىل قول مسروق ،»من إمساعيلليس ولده خريا «باملقاصد 

  :الترجيح باملقاصد فيما جرى به العمل: املطلب الرابع

  :مفهوم ما جرى به العمل: الفرع األول

  :التعريف االصطالحي ملا جرى به العمل: أوال

                                                           

 .1/61عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام -1

 .10/72باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، : سنن البيهقي الكربى -2
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العدول عن القول «: اشتهر هذا االصطالح عند املالكية يف املغرب واألندلس وعرفوه بأنه

لراجح أو املشهور يف بعض املسائل إىل القول الضعيف فيها، رعيا ملصلحة األمة، وما تقتضيه ا

  .)1(»حالتها االجتماعية

وهو من اختيار احلكام والقضاة لسبب يقتضيه، لذلك يكون التعريف التايل أدل على 

احلكام واملفتني اختيار قول ضعيف واحلكم واإلفتاء به، ومتالؤ «: ما جرى به العمل هو :املقصود

  .)2(»بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك

إذن فهو ترجيح قاض ما القول الضعيف يف احلكم ملا حيقق من مصلحة أو يدرأ من مفسدة 

ويتبعه من بعده يف هذا العمل فيصري عرفا قضائيا حيقق املصلحة، ومن هذا الوجه أدخلته يف 

حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من «: ر بن عبد العزيزالعرف، وقد أسسوه استرشادا بقول عم

  .)3(»الفجور

  :بيان الترجيح باملقاصد فيما جرى به العمل: ثانيا

نشأت فكرة العمل مبا جرى به العمل باكرا يف القرن الرابع اهلجري، ومقتضياا 

املشهور من األقضية مقاصدية، إذ يرى القاضي أو احلاكم يف العمل بالقول الضعيف أو مبا خيالف 

فيعمد بعض «والفتاوى واألقوال درءا ملفسدة معينة، فالتخريج هنا أسس على الضرورة الشرعية، 

القضاة إىل احلكم بقول خيالف املشهور لسبب من األسباب كدرء مفسدة، أو خوف فتنة، أو 

، ويأيت )4(»ذلك جريان عرف يف األحكام اليت مستندها العرف ال غريه، أو حتقيق مصلحة، أو حنو

من بعده من يسري على طريقه يف احلكم والقضاء ويعمل ذا القول لكن بشرط أن يكون ذلك 

تضمني الرعاة، جرى ذا العمل : املقتضي نفسه قائما، فههنا يربز الترجيح باملقاصد، ومثاله

                                                           

 .342عمر بن عبد الكرمي اجليدي، : العرف والعمل -1

 .نفسه -2

ـ  1122ت (حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري املالكي : شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -3 ، دار الكتـب  )هـ

 .13/144ابن حجر، : ، فتح الباري2/10، م1990-هـ1411، 1بريوت، ط: العلمية

 .342، اجليدي عمر بن عبد الكرمي: لعملالعرف وا -4
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األمانة،  ، مع أن حكمهم حكم األجري وهو)1(انتهاجا لقول شاذ البن املسيب واحلسن ومكحول

  .)2(وهذا هو املشهور املذكور يف املدونة

إذن ما جرى به العمل اعترب املفسدة واملصلحة، فإذا تغري املوجب تغري احلكم، مثل تغيري 

  .العرف أو طروء مصاحل أخرى أو تبدل املفاسد وهكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .483، نفسه - 1

 .11/439مالك، : املدونة - 2
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  الترجيح باملقاصد يف قول الصحايب: املبحث السابع

  :وحجيتهوقول الصحايب فهوم الصحايب م: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للصحايب: الفرع األول

املعاشر، واألصحاب مجع : عاشره، والصاحب: صحبه يصحبه صحبة وصحابة، وصاحبه

  .)1(الصحب

  :وقول الصحايب التعريف االصطالحي للصحايب: الفرع الثاين

صحايب من لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال«: بقولهالصحايب ابن حجر رمحه اهللا  عرف

مؤمنا به ومات على اإلسالم، فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو قصرت، ومن روى عنه 

، )2(»أو مل يرو، ومن  غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ومل  جيالسه، ومن مل يره لعارض كالعمى

الصحايب من رأى النيب صلى اهللا عليه : ما يليوهذا تعريف مجهور احملدثني، ويعرفه األصوليون ك

  .)3(وسلم وطالت مدة مالزمته إياه

والفرق بني التعريفني أن احملدثني حيكمون بالصحبة لكل شخص رأى النيب صلى اهللا عليه 

وسلم مؤمنا ولو ساعة وال يشترطون املالزمة وال طول الصحبة، بينما األصوليون يشترطون طول 

  .ألم إمنا يقصدون من أخذ العلم والفقه ويكون لقوله أثر يف احلجة الشرعية املالزمة، والسبب

  .وقول الصحايب هو ما ثبت عن الصحايب من فتيا أو قضاء أو حكم شرعي يف غري اإلمجاع

  :حجية قول الصحايب: الفرع الثالث

لى اتفق العلماء على أن إمجاع الصحابة حجة، بل هو أقوى اإلمجاعات وأعالها حجة ع

اإلطالق، حىت نفى بعض العلماء أن يكون هناك إمجاع غري إمجاعهم، لشهرة اخلالف بعد قروم 

                                                           

 .1/519لسان العرب،  - 1

 .1/7ابن حجر، : اإلصابة - 2

 .15حممود عبد العزيز، : منهج الصحابة يف الترجيح - 3
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عليكم بسنيت « :حلديث )1(رضي اهللا عنهم، كما أن اتفاق اخللفاء األربعة حجة عند اجلمهور

  .)2(»وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي

 احلجة بناء على قواعد اإلنكار عليه فهنا ينظر يفوعرف ر قول الصحايب صدوإذا 

ومل ينكر عليه أي مل يعرف له خمالف فهذا حكمه اإلمجاع السكويت، وقد وأما إذا اشتهر  ،الترجيح

  .يف اإلمجاعذكره مر 

وكذا إذا صدر القول من الصحايب ومل حيتمل  االنتشار والشهرة، ما حكمه؟، فهذا 

  .موضوع البحث هنا، واختلف فيه العلماء مذاهب

  :التعارض يف قول الصحايب وبيان الترجيح باملقاصد: الثالثاملطلب 

فإن الذين فرقوا بني حال موافقة القياس وبني احلال : فمن ذلك مسألة حجية قول الصحايب

األخرى حني خيالف القياس الحظوا املقاصد، ألن خمالفة القياس تعين أن هذا األمر تعبدي وحكمه 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أو عمن أخذه عن النيب صلى اهللا الوقف، فما قاله الصحايب أخذه عن 

عليه وسلم من الصحابة بال ريب، فقالوا هنا يكون القول حجة وتقدم على القياس، وأما إذا وافق 

، فيكون اجتهاد الصحايب )3(القياس فيعين أن املسألة اجتهادية ومعقولة املعىن وللرأي فيها حبث

ففي هذه احلال ال يكون حجة، فإذن الترجيح أسس  ،إال بقوة الدليل كاجتهاد من بعده، ال عربة

  .على هذه املعاين املقاصدية اليت ظهرت يف هذا املذهب

 

                                                           

 .276الشنقيطي، : مذكرة أصول الفقه -1

كتاب السنة، باب لـزوم  : ، سنن أيب داود51/ 1، 42اع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، حديث كتاب املقدمة ، باب اتب: سنن ابن ماجة  -2

صلى اهللا عليه وسلم ، باب ما جاء يف األخذ بالسـنة واجتنـاب    كتاب العلم عن رسول اهللا: ذي، سنن الترم4/200، 4607، حديث السنة

 .5/44، 2676البدع، حديث 

 .559التلمساين، : مفتاح الوصول - 3
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مصطلحات البحث من مقاصد وتعارض وترجيح وضوابط، كان البيان ملعاين  ةئبعد توط

لبها أصول الشريعة وكلياا، وغايتها  ؛املقاصد يف األدلة الشرعية، ولقد اتضح أا أدلة مقاصدية

ƒƒƒƒ‰‰‰‰﴿: توفية مصاحل اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، مصداقا لقوله تعاىل ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ 

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ مث إنه اجنلى الغموض عن الترجيح باملقاصد، وتبني أن الترجيح بني األدلة  ،)1(﴾####$$

ا خيدم خري اخلريين أو مبواألحكام املتعارضة إمنا هو ترجيح بقوة املقصد يف اجلهة الغالبة، وذلك 

  .بني األدلة يدرأ شر الشرين، يف ترجيح املصاحل واملفاسد، وهو جوهر الترجيح

ولكن كيف يضبط الترجيح باملقاصد؟، فذلك هو مدار مباحث هذا الفصل، حيث يدرس 

كيف تعرف املزية اليت يقوى ا الدليل الذي جيب أن خيتار للتقدمي، واملقصد الذي ينتحى 

  .للتغليب، واملصلحة أو املفسدة اليت يكون هلا احلكم

  :مناطات الضوابط

بأوصاف ومعان يسهل ا متييز جهة القوة عند التعارض، ولقد  البد وأن ترتبط الضوابط

حاول ابن عاشور رمحه اهللا كشف مناطات الضوابط، فحدد أمورا وأوصافا لذلك، ولكن أهم أمر 

  :كشف عنه هو التأكيد على أن هذا الضبط وهذا التحديد من مقاصد الشريعة

، لذلك فإن )2(»بة على أوصاف ومعانأن تكون مرت أن مقصد الشريعة يف إناطة أحكامها... «

عمدت إىل ضبط وحتديد يتبني ما جليا وجود األوصاف واملعاين اليت راعتها «الشريعة 

وتقرب الفهم لدى الطوائف  ،، وبني أن تلك األوصاف دي العلماء للمقاصد اخلفية)3(»الشريعة

  .خفيةاألخرى غري العلماء يف إدراك املعاين واألوصاف املقصودة وهي 

                                                           

 .185اآلية : سورة البقرة - 1
 .371ابن عاشور، : مقاصد الشريعة  - 2
 .فسهن - 3
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  الضابطان الظهور واالنضباط: املبحث األول

  :ضابط الظهور: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للظهور: الفرع األول

ما : أشراف األرض، وظهور األرض: الظواهر، و)1(البيان والوضوح ضد اخلفاء والغموض: الظهور

  .)3(تبني، وظهر على فالن غلبه: ظهر الشيءو، )2(ارتفع منها

  :التعريف االصطالحي للظهور: لثاينالفرع ا

  .الظهور وضوح الوصف املنوط به احلكم الشرعي

  .ضد اخلفاء فهو يدرك بالعقل ويعرف: وضوح: شرح التعريف

  .واألعيانل اقول واألافعجنس يشمل األ: الوصف

  .شرط للوصف وهو أن يربط به احلكم الشرعي: املنوط

  .املكلفني اقتضاء أو ختيريا أو وضعاخطاب اهللا املتعلق بأفعال : احلكم الشرعي

  :تأصيل ضابط الظهور: الفرع الثالث

صاف؛ ملا كانت األحكام إمنا شرعت للمقاصد الوافية ملصاحل املكلفني فقد ربطت باألو  

التعبد على بصرية، ويقتدر املكلف على جلب مصاحله  حىت يكون ،لتدل عليها وتدرك ا وتقيد

جيب أن يكون الوصف الذي يقتضي احلكم ظاهرا «: للوصف الظهورمن أمره، فاشترط على بينة 

                                                           

 .77الرازي، : خمتار الصحاح - 1
 .4/524لسان العرب،  - 2
 .171الرازي، : لصحاحخمتار ا - 3
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، وليس يقصد هنا الظاهر املقابل للنص، وإمنا يعين الظهور ويقابله اخلفاء، مثل تعليل )1(»ال خفيا

القصاص بالقتل العمد العدوان، فعمد العدوان من أفعال النفوس فهو خفي ال يدرك وال يعرف، 

وهذا  ا يدل على الظهور وهو آلة القتل من جارح مثال أو مثقل،فربط احلكم وهو القصاص مب

  .يسمى املظنة كما سيأيت الشتماله على العلة

  :ضابط االنضباط: ثايناملطلب ال

قد يشكل العنوان، ألن االنضباط يف احلقيقة صفة جلميع الضوابط، ألن الغرض منها هو 

ي، فهذه الصفة يعلم أا وافية يف كل حصر الوصف املنوط به احلكم حىت يتحقق املقصد الشرع

ضابط، فكيف خيرج ضابط وينفرد باسم االنضباط، فهذا من باب االصطالح واملقصود نوع 

 ،خاص من االنضباط خيتلف عن األنواع األخرى كالظهور والقطع والظن واملظنة وغريها

  .وسيتضح ذلك إن شاء اهللا الحقا

  :التعريف اللغوي لالنضباط: الفرع األول

  .فاالنضباط هو احلزم والتحديد ،لغة من الضبط وقد سبق تعريفه وهو احلصر واحلفظ والعزم

  

  :التعريف االصطالحي لالنضباط: الفرع الثاين

صف واالنضباط وصف حمصور يصلح إناطة احلكم الشرعي به، مثل وصف السرقة، و

  .االنضباطصف السفر، ففيها حصر وحتديد للمقصود فهي منضبطة لوجود وو ،الزنا

ويتحقق االنضباط بعدم االضطراب، أي يكون الوصف ثابتا ال يتغري تغريا خيفى فيه أحيانا 

ويظهر أخرى مثل املشقة، فإا وصف مضطرب، لتغريها من وقت آلخر، واالنضباط ذا املعىن 

                                                           

 .505التلمساين، : مفتاح الوصول -1
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الطرد ، و)1(»الطرد هو اقتران احلكم  بسائر صور الوصف«هو الذي حيقق الطرد ويقال االطراد، و

والوصف الطردي هو الذي «خيتلف عن الطردي، وانتقد القرايف اإلمام الرازي يف التسوية بينهما، 

  .)2(»ليس يف إناطة احلكم به مصلحة كالطول والقصر

  :تأصيل ضابط االنضباط: الفرع الثالث

إن الشارع احلكيم وضع التكاليف وبينها وحددها، وقصد بذلك أن يقف املكلف على ما   

عليه يف شأنه، ولذلك اقتضت حكمة اهللا تعاىل يف هذا الشرع احلنيف أن تضبط األحكام  جيب

مبحددات وقتية وعددية وغريها من األوصاف اليت حتمل معىن االنضباط، فالشارع له قصد معني 

، وهكذا يف سائر ، وهو انضباط هذه التكاليف)3(يف الواجبات واملندوباتمثال يف حتديد الوقت 

  .األوصاف

وقد فرق اإلمام القرايف رمحه اهللا تفريقا حسنا بني الرواية والشهادة، وقد طال اخلالف يف حتديد 

العدد فيهما، وكان ما ذهب إليه أن ضابط العدد يف الشهادة حدد دون الرواية ألن األوىل  مبنية 

ة األمر متعلق على حقوق العباد، وفيها املشاحة فتدخل التهمة فالبد من االستيثاق، ويف الرواي

، فوصف العدد هو االنضباط )4(بالدين، وليس فيه مشاحة حتمل على التهمة فقبلت رواية اآلحاد

  .يف هذين األمرين واختلف حسب املقاصد

وذكر اآلمدي هذا الضابط يف الترجيحات العائدة إىل العلة يف القياس، وقد احتوى على 

الظاهر املنضبط على العلة ذات الوصف غري فترجح العلة ذات الوصف  :تسعة وعشرين ترجيحا

                                                           

 .4/213القرايف، : نفائس األصول  - 1
 .459الشنقيطي، : مذكرة أصول الفقه - 2
 .1/108املوافقات،  - 3
 .3/598القرايف، : نفائس األصول - 4
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فما علته مضبوطة أوىل، ألنه أغلب على الظن لظهوره، ولبعده عن «املنضبط أي املضطرب، 

  .)1(»اخلالف

  

  :العالقة بني الضابطني الظهور واالنضباط: املطلب الثالث

مث إن «هذان الضابطان كثريا ما يقترنان والسبب ألن االنضباط من خصائصه الظهور، 

كان الوصف الذي حيصل من ترتيب احلكم عليه املقصود خفيا أو غري منضبط مل يعترب، ألنه ال 

فالطريق أن يعترب وصف ظاهر منضبط يالزم ذلك الوصف، ... يعلم، فكيف يعلم به احلكم 

، وعلل )2(»فيجعل معرفا للحكم ،يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت املالزمة عقلية أم ال؟

املشقة والسفر، والقتل العمد : ، ومثال ذلك)3(»ألن الغيب ال يعرف الغيب«: فقال ن احلاجباب

  .باستعمال اجلارح

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .4/492اآلمدي، : إحكام األحكام - 1
يوسف األخضر القيم، دار / د: ، دراسة وحتقيق)هـ773ت(أبو زكريا الرهوين  حيىي بن موسى: حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول - 2

 .4/98، م2002-هـ1422، 1ديب، ط: البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث
 .4/96، فسهن - 3
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  الضابطان املعقولية والتعبدية: املبحث الثاين

  :ضابط املعقولية: املطلب األول

   :التعريف اللغوي للمعقولية: الفرع األول

احلجر والنهى ضد : العقلو ،وم أي املعىن الذي يدركه العقلاملعقولية نسبة للمعقول يعين املفهو

: احلمق، والعقل القلب، مسي عقال ألنه يعقل صاحبه عن التورط يف املهالك أي حيبسه، واملعقول

  .)1(ما تعقله بقلبك، وعقَلَ الشيء فَهِمه

هو : ه قاله اهللا أنروى عن الشافعي رمح«: )2(تنوعت عبارات السلف يف معىن العقلوقد 

العقل بصر القلب، وهو مبرتلة البصر من «: )3(وقال أبو احلسن على بن محزة الطربي، »آلة التمييز

  .»العني تدرك به املعلومات كإدراك البصر املشاهدات

ومعان جمتمعة يف الذهن، وهليئة   قوة ا يكون التمييز بني القبح واحلسن،: )4(ويقال لعدة معان

  .حركاته وكالمهحممودة لإلنسان يف 

  :التعريف االصطالحي للمعقولية: الفرع الثاين

 املعقول عرف عز الدين بن عبد السالم رمحه اهللامن املعاين السابقة جاء التعريف االصطالحي، ف

 :، وعرفه الدكتور عبد القادر بن عزوز بقوله)5(املفسدة أالذي يظهر أنه جيلب املصلحة أو يدر: أنه

                                                           

 .459-11/485لسان العرب،  - 1
 .45السمعاين، : قواطع األدلة- 2
: ، أخذ عن اخلليل، وكان إماما يف النحو واللغة والقراءات، ترمجتـه يف )هـ189ت(أبو احلسن  ن من بن فريوزعلي بن محزة بن عبد اهللا ب -3

 .10/633ابن كثري، : ، البداية والنهاية3/295، ابن خلكان: وفيات األعيان
 .1336القاموس احمليط،  - 4
 .1/19عز الدين بن عبد السالم،  :قواعد األحكام - 5
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، وملا كانت رمحه اهللا ، وأحال على العز)1(»املعىن هو ما كانت علته ظاهرةفإن النص املعقول «

فإن املراد  - وهي املصلحة جلبا أو املفسدة دفعا- العلة هي احلكمة الباعثة على تشريع احلكم 

إدراك املقصد الشرعي من الوصف، فإدراكه هو عقله وفهمه وذلك بظهور املصلحة هو باملعقولية 

يعقل إناطة التحرمي به ملا فيه من إفساد للعقل واملال وغريمها، وكذا القصاص  السكر: مثل، فيه

  .يعقل ما فيه من الزجر عن القتل وما فيه من اجلرب ألولياء القتيل

  :تأصيل ضابط املعقولية: الفرع الثالث

إن الشرع يف اجلملة جاء مبا يقبل يف العقول السليمة، ألنه شرط يف التكليف العقل وشرط 

يه الفهم، فال منافاة بني الشرع والعقل، ولقد أحسن ابن القيم ملا ضرب مثاال للشرع والعقل ف

بالشمس والعني، فإن العني ال ترى إذا غابت الشمس، كما العقل ال يبصر إذا غاب الشرع، 

  .والعني إذا عميت ال ينفعها طلوع الشمس، والعقل إذا مل يعمل مل ينفعه وجود الشرع

فإن استوت يقدم ما يقتضي العقل والشرع مجيعا تقدميه عند تفاوت املراتب، إن الناظر «

فالكالم يف ذلك يؤول إما إىل اإلسقاط، وإما إىل  - واأللفاظ نصوص- املراتب وحتقق التعارض

  .)2(»الترجيح

فالشرع إذن يف حاجة إىل العقل إلدراك أحكامه وعلله ومقاصده، يقول اإلمام اجلويين يف 

مل هو املبهم، واملبهم هو الذي ال يعقل معناه، وال يدرك مقصود الالفظ منه « :ملاللفظ اوا

  .)3(»ومبتغاه

مل يعني من القرآن «ومن تطبيقاته مسألة قراءة الفاحتة يف الصالة، فإن أبا حنفية رمحه اهللا 

)) ﴿ :شيئا حىت الفاحتة عمال بقوله تعاىل ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu���� œœ œœ££££ uu uuŠŠŠŠ ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ ، والتعيني حبيث جيوز غريه )1(﴾####$$

                                                           

 .16عزوز،  بن عبد القادر: يف مقاصد الشريعةحماضرات  - 1
    .1/193اجلويين، : الربهان - 2

 .1/153، فسهن 3 -
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ذهب ، و)2(»وأسقط القراءة على املأموم بل منعه شفقة على اإلمام دفعا للتخليط عنه عسر،

واإلمام  ،)3(»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«: اجلمهور إىل وجوب قراءة الفاحتة لثبوت النص

ابط املعقولية، واستعان بالنص كذلك، وهو هنا رجح باملقاصد، وأعمل ضأبو حنيفة رمحه اهللا 

ونفس األمر يف  ،)5(»قد علمت أن بعضكم خاجلنيها«: وحديث ،)4(»يل أنازع ما«: حديث

، وخالف )6(»وإمنا جوزها بكل ما يفيد التعظيم ،ومل خيص تكبرية االفتتاح بلفظ«افتتاح الصالة، 

تعظيم اهللا عز وجل بكل لفظ، واعتمد ولكنه رجح باملقاصد من  اجلمهور ألن األمر هنا تعبدي،

  .ضابط التعبدية وا ضابط املعقولية، وأما اجلمهور فاعترب

  :ديةبضابط التع: املطلب الثاين

  :التعريف اللغوي للتعبدية: الفرع األول

  .)7(التنسك والتذلل والطاعة: التعبدية نسبة إىل التعبد ومعناه

  :التعريف االصطالحي للتعبدية: الفرع الثاين

عرف عز الدين بن عبد السالم التعبد بأنه األمر الذي ال يظهر منه جلب املصلحة أو درء 

  . )1(»والتعبد ما خفيت علته«: ، وعرفه الدكتور عبد القادر بن عزوز بقوله)8(املفسدة

                                                                                                                                                                                     

 .20اآلية : سورة املزمل -1
 .77ابن جنيم، : األشباه والنظائر - 2
كتـاب  : مسلم، صحيح 1/263، 723، حديث ..كتاب الصالة، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها: حيح البخاريص -3

 .1/295، 394، حديث ..الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة
، 1/86، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعـا،  193كتاب الصالة، باب ترك القراءة خلف اإلمام فيما الرجعة فيه، حديث : موطأ مالك - 4

 . 5/151، من حديث أيب هريرة مرفوعا،  1843صحيح ابن حبان، حديث 
بن حصـني رضـي اهللا عنـه،     ن، عن عمرا398كتاب الصالة، باب ي املأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، حديث : صحيح مسلم  - 5
1/298. 
 .77ابن جنيم، : األشباه والنظائر- 6
 .379، القاموس احمليط، 274-3/271لسان العرب،  - 7
 .19/ 1عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام- 8



  ضوابط الترجيح باملقاصد                                                                       الفصل الثالث                                          

 

 

268

التعبدية كل أمر مل ميكن تعليله،  :والتعبدية هي النسبة إىل التعبد فيمكن تعريفها كما يلي

  .فيه بالتسليم والعمل الظاهر، تقربا إىل اهللا تعاىل ىدرك فيه فهم املصلحة واملفسدة، فيكتفأي مل ي

  :تأصيل ضابط التعبدية: الفرع الثالث

āā ﴿: كقوله تعاىل ،إن التكاليف معللة إمجاال سواء كانت عبادات أم معامالت āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ﴾)2( ،السالم  وافشأ« :صلى اهللا عليه وسلم وقوله

واملعامالت أكثر وأشهر،  ،)3(»اجلنة بسالم وادخلتبالليل والناس نيام،  واالطعام وصل واوأطعم

ولكن املقصود  بعدم التعليل هو التعليل التفصيلي لكل حكم من األوامر والنواهي، ككون الظهر 

فيها ريه، وهكذا فالتعليالت اجلزئية إن مل تظهر أربعا واملغرب ثالثا، وصوم هذا الشهر دون غ

املصلحة أو درء املفسدة وفق ضابط الظهور فإنه يترك تعليلها، ولكن يبقى البحث من لدن أهل 

ما،  االجتهاد مستمرا، عسى اهللا أن يفتح فيها بكشف عللها وبيان معقوليتها، فرمبا وضع هلا علة

أن احلكم تعبدي أن حيافظ على صورته، وأن ال يزيد  ولذلك كان واجب الفقيه عند التحقق من«

  .)4(»ديتها، كما ال يضيع أصل التعبديةيف تعب

  :العالقة بني الضابطني املعقولية والتعبدية: املطلب الثالث

الضابطان متعاكسان؛ إذ وجود أحدمها يدل على انتفاء اآلخر، ألن الوصف إما أن تدرك 

ته وتكون مصلحة جتلب أو مفسدة تدفع، فهذا بني التعليل حكمة تشريعه وهي مناط احلكم وعل

واضح املعقولية، وإما أن ال تدرك حكمة تشريعه وال يوقف يف حكمه على علته من مصلحة أو 

 ويسلممفسدة تدفع، فبعد استفراغ جهد البحث ففي هذه احلال ال يكون هذا الوصف إال تعبديا، 

                                                                                                                                                                                     

 16عبد القادر بن عزوز، : حماضرات يف مقاصد الشريعة - 1

 .45اآلية : سورة العنكبوت -2
 .3/14، 4283احلاكم، حديث : ملستدركا -3
 .243ابن عاشور، : مقاصد الشريعة - 4
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وأما القسم الوسط بينهما فهو الذي جيتهد « :الطرفان ضابط التعبدية، وهناك قسم يتجاذبهحلكم 

  .)1(»العلماء للوقوف على علته ومصلحته الشرعية

  :)2(فاألحكام ذا االعتبار ثالثة أقسام

بأي مسلك آخر من  عرفالذي وهو املنصوص على علته أو املومأ إليها أو  :قسم معلل ال حمالة

  .ط املعقولية وأدركت مصلحتهمسالكها، وهذا القسم قد وضح فيه عمل ضاب

ال يهتدى حلكمته، عمل فيه ضابط التعبدية؛ إذ مل ميكن الوقوف على : وقسم تعبدي حمض

  .املصلحة من تشريعه

فإذا مل يظهر له وجه هذا أو ذاك قيل إنه تعبدي غري معقول املعىن، «علته خفية  :وقسم متوسط

، لذلك يقع فيه اخلالف مثل )3(»اد منهإدراك حكمته وفائدته واملرأي مل تصل عقولنا إىل 

حيتاج إىل قوة  وعقلها، والبحث فيه دقيق خلفاء املقاصد، االختالف يف علة ربا الفضل والنسيئة

ويف إثبات هذا النوع من العلل خطورة على التفقه يف «: املدرك، قال ابن عاشور رمحه اهللا

  .)4(»الدين

ية إنكار طائفة القياس إلنكارها التعليل أصال، ومن آثار االختالف يف املعقولية والتعبد

وأنكرت أخرى صحة أسانيد بناء على الغلو يف القياس وإثبات العلل، فاألمر دقيق وحيتاج إىل 

  .البحث املستقصي يف إثبات أي علة أو نفيها أو التوقف فيها، ملا يترتب عليه من آثار يف الفقه

  

  
                                                           

 .43-42الريسوين، : ، من أعالم الفكر املقاصدي16عبد القادر بن عزوز، : حماضرات يف مقاصد الشريعة - 1
 .241-240ابن عاشور، : الشريعة مقاصد - 2
 .43الريسوين، : من أعالم الفكر املقاصدي - 3
 .241ابن عاشور، : مقاصد الشريعة - 4
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  ةة املظنظنة ومالضابطان املظن: املبحث الثالث

  :ضابط املظنة: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للمظنة: الفرع األول

  .)2(بيت يظن فيه الشيء: ومظنة و مظَنة، )1(موضع يظن فيه وجوده: مظنة الشيء

لة من الظن مبعىن العلم، ومنها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال : ة واجلمع مظانّمظنفْعم

  .)3(»همث طلب املوت مظان«: صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

  :)4(قال النابغة

  فإن مظنة اجلهل الشباب    فإن يك عامر قد قال جهال   

  .ويروى مطية

  :التعريف االصطالحي للمظنة: الفرع الثاين

: ما يليوميكن تعريفها ك ،الظن والعلم بالشيء استعمل هذا املصطلح: فمن هذه املعاين اللغوية

  .املظنة هي الوصف املشتمل على علة احلكم

  .عيانالوصف جنس يشمل األقوال واألفعال واأل:  شرح التعريف

  .املتضمن واحلامل للعلة: املشتمل

                                                           

 .1566القاموس احمليط،  -1
 .13/272لسان العرب،  -2
أمين بن عارف الدمشقي،  :أبو عوانة اإلسفراييين، حتقيق يعقوب بن إسحاق: 1ند أيب عوانة، مس2/443، 9721مسند اإلمام أمحد، حديث  -3

 .472/ 4، 7380، حديث م1998، 1بريوت، ط: دار املعرفة
 .13/272لسان العرب،  -4
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  .الوصف الباعث على تشريع احلكم: علة احلكم

  .هو خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريا أو وضعا: واحلكم

إمنا يتبع مقاصد مبثوثة يف تصرفات املكلفني ويف خلق اهللا تعاىل يف احلياة، فإذا  فإن الشرع

املصلحة هي أساس املقاصد بل هي علة تشريع احلكم فإا قد تكون  أعين اكانت احلكمة و

أو مضطربة متغرية من زمن إىل زمن ومن حال إىل حال، فهنا يربط احلكم  ،خفية غري ظاهرة

ويظن عادة أا موجودة فيه، فهذا الذي يسمى  ،لعلة الزمة له لصيقة بهبوصف آخر تكون ا

  .املظنة

 ﴿: قوله تعاىل: مثال yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� xx xx���� yy yy™™™™ ×× ××οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&&﴾)1(  فيه إباحة

ا يتضمنان املشقة الفطر للمريض واملسافر، فكال الوصفني املرض والسفر مظنة لعلة الفطر، ألم

  .والعجز عن الصيام

  :تأصيل ضابط املَظنة: الفرع الثالث

استبان مما سبق أن هذا الضابط له عالقة بضابطي الظهور واالنضباط، فعندما ال يتحققان 

فإنه يرجع األمر إىل املظان، ويف كالم األصوليني والفقهاء أحيانا ال جند التفريق بني املظنة 

   .واالنضباط

  :صاحب مراقي السعودقال 

  واعلم بأن كلها ال ينحصر    وقد خلت مرجحات فاعترب   

  ةــفهي لدى تعارض مئن    ة ــقطب رحاها قوة املظن  

  .واملئنة العالمة 
                                                           

 .184اآلية : سورة البقرة -1
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واعلم أن للجنس «: ملظنة يستدعي ذكر مراتب اجلنسووضع هذا الترتيب املظنة ومظنة ا

، وأعم األحكام احلكم، مث من أنواعه )1(»أعم من بعض يف األوصاف واألحكام مراتب بعضها

  . مث العبادة أو غري العبادة، مث يف العبادة فريضة أو نافلة، مث صالة أو غريها وهكذا اخلمس،

وأعم أنواع الوصف كونه وصفا تناط به األحكام، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص من «

  .)2(»حسينياتاملناسب كونه مصلحة أو مفسدة، كاحلاجيات والضروريات والت

  :أربعة أقسام إىل انقسام أحوال النهيوأثّر ضابط املظنة يف 

  :)3(وهو نوعان: النهي املطلق، أي املطلق عن القرائن:القسم األول

  .النهي عن األفعال احلسية كالزنا والسرقة-

النهي عن التصرفات الشرعية، وفيها جاء البحث القيم ألستاذي الفاضل الدكتور عبد  -

التعليل املقاصدي ألحكام الفساد والبطالن يف التصرفات الشرعية وأثره : ر بن حرز اهللالقاد

  .الفقهي

  .مثل النهي عن بيع احلصاة وبيع املالقيح :)4(النهي راجع لذات الفعل أو جزئه: القسم الثاين

شرط، كالربا من أجل الزيادة، وكبيع و :)5(النهي راجع لوصف الزم للمنهي عنه: القسم الثالث

  .وكصوم يوم العيد

كالبيع عند النداء، والصالة يف األرض :)1(النهي راجع لوصف جماور للمنهي عنه: القسم الرابع

املغصوبة، ووطء الرجل امرأته حائضا، وقريب من هذا ما ذكره القرايف يف تقسيم املتناوالت يف 
                                                           

 .449الشنقيطي، : مذكرة أصول الفقه -1
 .فسهن -2
 .341اخلن، : أثر األدلة املختلف فيها -3
 .3/19 السبكي،: رفع احلاجب -4
 .فسهن -5



  ضوابط الترجيح باملقاصد                                                                       الفصل الثالث                                          

 

 

273

فيحرم، أو الكراهة  قسم حيرم لصفته، وهو ما اشتمل على مفسدة تناسب التحرمي«: العامل

  .وهذا ال يباح إال بسببه وهو االضطرار، ، مثل السموم وسباع الطري)2(»فيكره

، وهذا ال )3(»وإما لعدم مفسدته ومصلحته... قسم يباح لصفته، إما الشتماله على املصلحة «و

  .حيرم إال بسببه كالغصب

  .نإن اختالف حاالت النهي إمنا كان بسبب اختالف املقاصد واملظا

ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم «هو، وباملانع وارتبطت املظنة

  .مقارنة عدمه لوجود السبب» لذاته«، وخرج بقيد )4(»لذاته

أحدمها أن يكون مانعا للحكم وهو الوصف الظاهر املنضبط املستلزم حلكمة «: وهو نوعان

  .، مثل األبوة يف منع القصاص)5(»مة السببتقتضي نقيض احلكم، حكم السبب مع بقاء حك

املستلزم حلكمة ختل حبكمة هو الوصف الوجودي املقتضي الظاهر املنضبط : مانع السبب«: والثاين

  .، مثل الدين يف الزكاة)6(»التسبب

وهنا قدم مقصد املانع على مقصد السبب ترجيحا لقوته بسبب ترجيح حكمة املانع، وهذا 

  .ملقاصد، والضابط هنا هو مظنة املانعصريح يف الترجيح با

ما «وضابط املظنة له ارتباط بالسبب أكثر من غريه، والسبب هو املعرب عنه باملقتضي، وهو 

خيرج مقارنة السبب فقدان » اتهلذ«، وقيد )1(»يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته

  .الشرط، أو وجود املانع، أو إخالفه بسبب آخر
                                                                                                                                                                                     

 .فسهن -1
 .3/156القرايف، : الفروق -2
 .فسهن -3
 .246بن املشاط، ا :اجلواهر الثمينة -4
 .2/14، السبكي: رفع احلاجب -5
 .2/16، السبكي: رفع احلاجب -6
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فأما « :مام الشاطيب تعريفا حسنا ألنه تعريف مقاصدي؛ إذ ربطه باحلكمة منهوعرفه اإل

، فالسبب شرع ألنه مظنة )2(»السبب فاملراد به ما وضع شرعا حلكم حلكمة يقتضيها ذلك احلكم

اه وأجنزه من احلكمة ألا هي األصل ذلك احلكم، ألنه يتضمن علته، واملقصد هو ما اقتضاه أي وفّ

  .واألساس

لزم من فأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، وال ي«، ظنة هلا ارتباط بالشرط كذلكوامل

  .خيرج مقارنة الشرط لوجود السبب أو قيام املانع» لذاته«، وقيد )3(»وجوده وجود وال عدم لذاته

ملشروطه فيما اقتضاه ذلك ما كان وصفا مكمال « :وعرفه الشاطيب تعريفا مقاصديا كذلك

تبني أن السبب والشرط واملانع ما هي إال مظان، وخطاب الوضع أو يفمن هنا ، )4(»املشروط

، واحلكم يف )5(»وهو ورود بكون الشيء سببا ومانعا وشرطا«: احلكم الوضعي هذه هي صفته

وإمنا ربط ، )6(»العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة، ال مظنتها«و، احلقيقة ألجل العلة فهي املناط

  .بسبب اخلفاء واالضطراب يف العلة ،ظنة من أجل الضبط واحلصراحلكم بامل

ارتباط حترمي اخلمر بالشرب وليس بالسكر، ألن السكر ال ينضبط : ومن أمثلة ذلك

أي ربط احلكم  ،)7(»فيكون مثل هذا التشريع ختليطا على الناس«فالعقول خمتلفة واملقادير متفاوتة، 

  .ضبطة أال وهي الشرببالسكر، فأنيط باملظنة وهي ظاهرة من

                                                                                                                                                                                     

 .245بن املشاط، ا: اجلواهر الثمينة -1
 .1/196املوافقات،  -2
 .245بن املشاط، ا: اجلواهر الثمينة -3
 .1/196الشاطيب، : املوافقات -4
 .1/11السبكي، : رفع احلاجب -5
 .1/193املوافقات،  -6
 .16شليب، : تعليل األحكام -7
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فالعلة تكون للحكمة، والسبب للمظنة، والعلة ، )1(وهنا ينبغي التفريق بني العلة والسبب

تعترب فيها املناسبة خبالف السبب فال يشترط فيه املناسبة، والعلة تؤثر يف املعلول بال واسطة، 

  .والسبب يفضي بواسطة وشروط وانتفاء موانع

  :املظنة ضابط مظنة: يناملطلب الثا

  :التعريف االصطالحي ملظنة املظنة: الفرع األول

  .مظنة املظنة هي الوصف املشتمل على سبب احلكم

  : شرح التعريف

  .عيانجنس يشمل األقوال واألفعال واأل: الوصف

الوجود وعن عدمه العدم  هسبق تعريف السبب بأنه ما يلزم عن وجود: سبب احلكم

  .لقطع والشرب حلد اخلمرلذاته،كالنصاب للزكاة والسرقة ل

السفر يتضمن علة احلكم، وهي : ففي الضابط السابق املظنة هي وصف يتضمن العلة؛ مثل

مظنة تتضمن العلة، وهي أمر قليب باطين وهو : واإلجياب والقبول، املشقة من أجل الرخصة

  .التراضي

عاطي الذي يتضمن أما مظنة املظنة فهي وصف يتضمن املظنة، واملظنة تتضمن العلة، مثل الت

اإلجياب والقبول، واإلجياب والقبول يتضمن التراضي، فهي سلسلة من حلقات األوصاف يف 

  .ترابط تالزمي متدرج من احلكمة إىل املظنة فمظنة املظنة

  :تأصيل ضابط مظنة املظنة: ينالفرع الثا

                                                           

 .3184-7/3183املرداوي، : حبريالت -1
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ى بعض، ويدل بعضها عل ،األقوال واألفعال واألشياء يف احلياة يبىن بعضها على بعض

واهللا هو اجلالب للمصاحل الدارئ للمفاسد، ولكنه أجرى عادته وطرد سنته بترتيب بعض خملوقاته «

طلبوا املصاحل من حيث ميكن ي، وهذا لتعريف العباد بطرق األمور وأسباا؛ كي )1(»على بعض

  .وجيتنبوا املفاسد باجتناب طرقها ووسائلها حتصيلها،

الف قرا وبعدها من املقصد وهو احلكمة مصلحة جلبا أو واألوصاف خيتلف تأثريها باخت

بني العلة أو و فالتراضي هو عني احلكمة يف العقد، واإلجياب والقبول سبب، وبينه، مفسدة درءا

ولذلك يفرق بني املؤثر ، والتعاطي مظنة املظنة وبينها وبني احلكمة درجتان التراضي درجة،

الداعي هو العلم باشتمال الفعل على جلب «، و)2(»ل للوجوداملؤثر هو احملص« :والداعي واملعرف

 املعرف هو العالمة«، و)3(»مصلحة أو دفع مفسدة، فيدعو ذلك العلم من قام به لفعل ذلك الفعل

.                                                                                           )4(»على الشيء واملرشد له

الرواية والشهادة، ففيها خالف بني  ومن تطبيقات ضابط مظنة املظنة مسألة اخلطوط يف

وعلق القرايف على الرازي يف إجازته االعتماد على اخلطوط يف الرواية مع أنه ال جييز  العلماء،

ألن الشهادة مظنة التزوير، ألا موطن املقاصد الدنيوية من األموال «:طوط، فقالالشهادة على اخل

حتصل للمزور شيئا من بعيدة عن ذلك، فإا ال واألعراض والنفوس وتزاحم الرغبات، والرواية 

فهنا املظنة هي اخلط إذ يتضمن التزوير، إلمكان ذلك فإن اخلطوط تتشابه، ، )5(»هذه املقاصد

  .ومظنة املظنة هي الشهادة على اخلط

مسألة األفعال لكوا مظنة لألقوال، واألقوال مظنة لعلل شرعية معينة، : ومن تطبيقاا

فإن هذه «: هل حيصل باألقوال أو باألفعال أو ما؟، عللوا ذلك: مثال اختلف فيه فحصول العقود
                                                           

 .1/16عبد السالم،  بن عز الدين: قواعد األحكام -1
 .3/142القرايف، : نفائس األصول -2
 .3/143، فسهن -3
 .فسهن -4
 .3/601، فسهن -5
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العقود لو مل تنعقد باألفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس، وألن الناس من لدن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم وإىل يومنا ما زالوا يتعاقدون يف مثل هذه األشياء بال لفظ، بل بالفعل الدال على 

  .)1(»ملقصودا

  .فهذا ترجيح باملقاصد بإعمال ضابط مظنة املظنة

  :العالقة بني الظابطني املظنة ومظنة املظنة: املطلب الثالث

املظنة ومظنة واملظنة يدالن على ترابط األسباب والشروط واملوانع، وما : إن الضابطني

ولة، بل هناك مظنة مقبميكن أن يدل على احلكم الشرعي كعالمات أو وسائط معينة، وليست كل 

ال عربة ا، وهناك مظنة قوية يؤخذ ا، وهنا يدخل ضابط القطع والظن، مظنة ضعيفة موهومة 

ألن الضوابط متكاملة مترادفة ال يغين بعضها عن بعض، وكذا ضابطا املناسبة والغلبة كما سيأيت 

يتحقق فيها الظن الغالب على  الحقا، فمثال اخللوة مظنة إثبات املهر وباقي األحكام، ألا مظنة

املسيس، بينما جمرد عقد مشرقي على مغربية ومل يثبت التالقي، فالعقد هنا مظنة املظنة، ألن العقد 

يتضمن احتمال الدخول والدخول يتضمن املسيس، ولكن هذا العقد بالصفة املذكورة مظنة 

  .ومهية، طاملا مل يثبت اللقاء

  

  

  

  

  

                                                           

 .29/6يمية، ابن ت: ىفتاوالجمموع  -1
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  العموم واخلصوصالضابطان : املبحث الرابع

  :ضابط العموم: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للعموم: الفرع األول

  .سبق تعريفه يف الفصل األول، ومعناه االنتشار والشمول

  :التعريف االصطالحي للعموم: الفرع الثاين

وعرفه ، )1(»العموم محل اللفظ على كل ما اقتضاه يف اللغة«: عرفه ابن حزم رمحه اهللا فقال

، وأحسن منه )2(»جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد هو اللفظ املستغرق«: رازي بقولهال

إن صيغة العموم موضوعة للقدر « :تعريف القرايف ألنه ربطه مبعىن يدل على املقصد منه، وهو قوله

، ، والتعريف يفيد أن معناه ينتشر يف مجيع موارده)3(»واردهاملشترك مع قيد تتبعه حبكمه يف مجيع م

وأريد ذا أن يكون ضابطا للعلة، حبيث جيعلها تعمم حكمها على مجيع األفراد، وهذا هو املقصود 

﴿ :بكونه ضابطا، مثال ذلك yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù﴾)4(،  يفيد العموم، » من«فلفظ

  .ضابطه هنا التعميم، فحكم الصيام »من«ن احلكم منتشر يف مجيع أفراد وهذا العموم ضابط يفيد أ

  :تأصيل ضابط العموم: الفرع الثالث

ويرجح القياس الذي «: ضابطا قول املرداوي رمحه اهللامن أحسن الكلم يف جعل العموم 

تكون علته عامة يف املكلفني أي متضمنة ملصلحة عموم املكلفني على القياس الذي تكون علته 

                                                           

 .1/43ابن حزم، : اإلحكام -1
 .1/294الرازي، : احملصول -2
األستاذ حممد : دراسة وحتقيق ،)هـ684ت(أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرايف  إدريسبن أمحد : العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم -3

 .281، م1997-هـ1418ط، .املغرب، د ،احملمدية: بعة فضالةعلوي بنصر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، مط
 .185اآلية : ورة البقرةس -4



  ضوابط الترجيح باملقاصد                                                                       الفصل الثالث                                          

 

 

279

عموم  صليف األ، فالعموم يقصد به )1(»أكثر أوىلألن ما تكون به فائدته جامعة لبعض املكلفني، 

العلة، وهي احلكمة واملصلحة من تشريع احلكم، وكون العلة عامة جيعل مصلحتها عامة فتقدم 

  .على اخلاصة، ألن العامة أكرب من اخلاصة، وهذا ما يقتضيه الترجيح باملقاصد

ذ تكثر أحكام الشرع بكثرة ني أوىل إأعم العلت« :والترجيح باألعم هذا هو األصل، ألن فائدته أعم

  .، وأنكر البعض هذا)2(»الفروع

فاحلاصل أن العموم «، ومقاصد الوضع يف سياقاا هلا عالقة بالعموم، فيؤخذ حبسب تلك األحوال

إمنا يعترب باالستعمال، ووجوه االستعمال كثرية، ولكن ضابطها مقتضيات األحوال اليت هي مالك 

ãã﴿ :البيان، فإن قوله ãã���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ èè èè???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥ óó óó xx xx«««« ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘﴾)3( ا تدمر السموات واألرض واجلبال مليقصد به أ 

وال املياه وال غريها، مما هو يف معناها، وإمنا املقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأا أن تؤثر 

يح والكناية ، واملقصود هو مراعاة مقاصد الوضع يف احلقيقة وااز والصر)4(»فيه على اجلملة

  .واملفهوم والعبارة واإلشارة وغري ذلك

  :ضابط اخلصوص: يناملطلب الثا

  :التعريف اللغوي للخصوص: الفرع األول

  .سبق تعريفه يف الفصل األول

  :التعريف االصطالحي للخصوص: الفرع الثاين

                                                           

 .8/4255املرداوي، : التحبري -1
: عبد احلميد علي أبو زيند، مؤسسة الرسالة: ، دراسة وحتقيق)هـ682ت(سراج الدين حممود بن أيب بكر اُألرموي : التحصيل من احملصول -2

 .2/276، م1988-هـ1408، 1بريوت، ط
 .25اآلية : ورة األحقافس -3
 .202-3/201املوافقات،  -4
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ن اخلصوص محل اللفظ على بعض ما يقتضيه يف اللغة دو«: عرفه ابن حزم رمحه اهللا فقال

 :وعرفه القرايف فقال، )2(»إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه«: وعرفه الرازي فقال، )1(»بعض

، ولكنه )3(»ته لإلخراجهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ مبنطوقه أو مفهومه، بلفظ مل يوضع بذا«

  .أخرج االستثناء من التعريف، فاألوىل تعريف ابن حزم وتعريف الرازي

بعض أفراد العام عن عمومه حبكم غري حكم هذا العام، فالعموم  فالتخصيص هو إخراج

  .ال خيالفه اخلصوص، فالضابطان متعارضان، ولذلك ينظر يف العام إن كان له خمصص أو

  :تأصيل ضابط اخلصوص: الفرع الثالث

وهو مقصد خيالف مقصد  ،فكرة هذا الضابط تفرضها احلاجة إىل مقصد التخصيص

  .وعند غريهم )4(حكمه قطعي عند األحناف: اصولذلك فإن اخل العموم،

  :العالقة بني الضابطني العموم واخلصوص: املطلب الثالث

العالقة بني الضابطني أن األول يفيد يف تعيني قصد التعميم واآلخر يفيد تعيني قصد 

التخصيص، فهنا تعارض املقصدان، ولذلك جرى البحث يف كيفية التوفيق بينهما، وقد سبق ذلك 

  . الفصل األوليف

اجلمهور يرون أن العام مع اخلاص يبىن أحدمها : وأذكر هنا ملخصه للحاجة إىل البناء عليه

على اآلخر مجعا بني الدليلني، وهو األسد يف املسألة، ألن العام ظين واخلاص قطعي فيقدم اخلاص 

، واستعمل الضابطان على العام، مث إن العام يعمل به فيما وراء اخلاص، فيكون قد عمل بكليهما

  .معا

                                                           

 .1/43ابن حزم، : اإلحكام -1
 .1/329الرازي، : احملصول -2
 .2/551القرايف، : نفائس األصول -3
 .1/30افظ النفسي، احل: كشف األسرار -4
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¨¨ ﴿ :وجرى ذا عمل الصحابة، فإم خصصوا عموم آية ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ββββ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ﴾)1( ى رسول اهللا صلى اهللا : أيب هريرة: حبديث

الضابطان قطعيان، : فقالوا: وأما احلنفية، )2(التهاعليه وسلم أن تنكح املرأة على عمتها أو خ

  .فيتناسخان أو يكون التوقف

فيما يظن «وذهب ابن حزم إىل أن العمل يف تعارض اآليتني أو احلديثني أو اآلية واحلديث 

من ال يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، ألنه ليس بعض ذلك أوىل باالستعمال من 

أن يكون أحدمها أقل معاين من اآلخر، أو أحدمها حاظرا : لتعارضوذكر صور ا، )3(»بعض

 من ينأن يستثين األقل معا« :هنا واآلخر مبيحا، أو أحدمها موجبا واآلخر نافيا، والترجيح عنده

فإنه أقل معاين فيعمل به، وهذا  ،والنظر هنا قائم على اعتبار ضابط اخلصوص، )4(»األكثر معاين

  .لتحقيق مقصده أريدن التخصيص إمنا ترجيح باملقصد، أل

وضرب مثاال حبج املرأة من دون حمرم، فيجوز هلا ذلك ختصيصا من عموم النهي عن 

بكرا، وهنا أعمل ضابط التخصيص لتحقيق تقدمي  زنت السفر من غري حمرم، وكذا تغريبها إذا

  .األقل معاين على األكثر

  .فيه أقوال: )5(وحكمه :بالقياسختصيص عموم الكتاب، والسنة : ومن صور التخصيص

  

  
                                                           

 .24اآلية: سورة النساء -1
، 5/1965، 4819، حـديث  رضي اهللا عنه جابر ن حديثرأة على عمتها أو خالتها ، مكتاب النكاح، باب ال تنكح امل: صحيح البخاري -2

  .، واللفظ ملسلم2/1030، 1408كتاب النكاح،  باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، حديث : صحيح مسلم 
 .2/161ابن حزم، : اإلحكام -3
 .2/162، فسهن -4
 .1/361الرازي، : احملصول -5
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  الضابطان اإلطالق والتقييد: املبحث اخلامس

  :ضابط اإلطالق: املطلب األول

  :التعريف اللغوي لإلطالق: الفرع األول

  .ومعناه اإلرسال وهو خالف التقييد: سبق تعريفه يف الفصل األول

  :التعريف االصطالحي لإلطالق: الفرع الثاين

  .)1(»هو اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه«: هعرفه اآلمدي بقول

  .)2(»جلنسه شاملة حقيقة باعتبار ما تناول واحدا غري معني« :عرفه الفتوحي بقولهو

املعارف كزيد، وجيب » غري معني«األعداد عدا واحد، وبقوله » واحدا«فخرج بقوله 

ãã ﴿تقييد املعارف مبا عدا التعريف الذهين، مثل  ãã&&&& ss ss#### ŸŸ ŸŸ2222 rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ==== øø øø)))) ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ هو مطلق ألنه ذئب ما  ،)3(﴾####$$

  .، وخرج املشترك وامل والواجب املخري»...باعتباره حقيقة«

اللفظ الدال على احلقيقة من حيث إا هي «: بني الرازي الفرق بني املطلق والعام بقولهو

فهو  -باسلبا كان ذلك القيد أو إجيا- لة على شيء من قيود تلك احلقيقةمن غري أن يكون فيه دال

فإن كانت الكثرة كثرة معينة، حبيث ال  ل على تلك احلقيقة مع قيد الكثرةاملطلق، وأما اللفظ الدا

  .)4(»يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد، وإن مل تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام

                                                           

 .3/5اآلمدي، : حكامإحكام األ - 1
نزيـه  /حممد الزحيلي، د/ د: ، حتقيق)هـ972ت(احلنبلي املعروف بابن النجار  الفتوحيحممد بن أمحد بن عبد العزيز : شرح الكوكب املنري - 2
 .3/392 ،1993-هـ1413ط، .الرياض، د: مكتبة العبيكان ،محاد

 .17اآلية : سورة يوسف -3
 .1/296زي، الرا: احملصول - 4
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  :تأصيل ضابط اإلطالق: الفرع الثالث

ئعا يف جنس معني، وليس له من حتقق ضابط اإلطالق يفرض املقصد الشرعي إذا كان شا

فلفظ شاة مطلق ألنه معىن  ،)1(»يف أربعني شاة شاة«: سوى إبقاء انتشاره يف مجيع جنسه، مثل

شائع يف جنس الشياه، فاملقصد هو كلما بلغ العدد أربعني وجبت شاة، وهي مطلقة عن أي 

  .وصف يقيدها، فتفيد شياع املقصد

  :)2(وهو نوعان

tt ﴿ :وهو املطلق من كل قيد، مثل :املطلق احلقيقي ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ àà ààffff tt ttãããã﴾)3(، » أفشوا السالم

  .، ويفيد أن مقصده ال ينظر يف تقييده)4(»بينكم

أعتق رقبة، فهو مطلق بالنسبة إىل : ، مثل»وهو الدال على واحد شائع يف جنسه« :املطلق اإلضايف

  .ماهية الرقبةومقيد بالنسبة إىل اللفظ الدال على  ،رقبة مؤمنة

  :ضابط التقييد: املطلب الثاين

  :التعريف اللغوي للتقييد: الفرع األول

  .سبق تعريفه وهو احلبس ضد اإلطالق

  :التعريف االصطالحي للتقييد: الفرع الثاين

                                                           

: ، سنن البيهقي الكربى1/577، مرفوعا ، عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه1805كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، حديث : سنن ابن ماجة  - 1
 .4/88، 7046كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، حديث 

 .2/22زجني، الرب: التعارض والترجيح - 2
 .11اآلية : سوة اإلسراء -3
 .3/14، 4283احلاكم، حديث : تدركملسا -4
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ما كان من األلفاظ داال على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة «: عرفه اآلمدي بقوله

  .)2(»ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه«: العرفه الفتوحي فق، و)1(»عليه

عند من فلفظ التتابع وصف زائد حبس الصيام فهو تقييد له،  ،»فصيام شهرين متتابعني«: مثاله

ãã﴿ :ومثليأخذ بالقراءة الشاذة يف األحكام،  ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ 77 77ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ﴾)3( ، فلفظ مؤمنة وصف زائد على

  .ن قيدا هلاالرقبة فكا

لذلك ينظر دائما يف التعارض بينهما، إال إذا تبني عدم التعارض  ،واملقيد خالف املطلق

  .فحينئذ يتوارد كل على حمله دون إشكال

  

  :)4(وهو مثل املطلق نوعان

هو املقيد من كل وجه، والذي ال اشتراك فيه وال إمجال، وهو ما دل على املاهية  :املقيد احلقيقي

  .عالمفقط مثل األ

وذلك  ،اجتمع فيه اإلطالق والتقييد الذيو ،وهو املقيد من وجه دون وجه :املقيد اإلضايف

فهذا مطلق باعتبار معىن الرقبة،  ،أعتق رقبة: باعتبارين خمتلفني حسب اإلضافة إىل اجلنس، مثل

  .ولكن مقيد باعتبار معىن العتق أي احلرية، فالتحرير مقيد بالرقبة والرقبة مطلقة

  :تأصيل ضابط التقييد: فرع الثالثال

                                                           

  .3/5اآلمدي، : إحكام األحكام - 1
حممد الزحيلي ونزيه محاد، : حتقيق ،)هـ972ت(احلنبلي املعروف بابن النجار  الفتوحيحممد بن أمحد بن عبد العزيز : شرح الكوكب املنري - 2

 .3/393 م،1993-هـ1413ط، .الرياض، د: مكتبة العبيكان
 .92اآلية : ورة النساءس - 3
 .2/22الربزجني، : التعارض والترجيح - 4
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إن فكرة كون التقييد ضابطا للترجيح باملقاصد ولدا املعاين املقاصدية اليت حيملها املقيد 

حني يعارض املطلق، فإن املقاصد يف الكالم تقتضي سوق الكالم منتظما مفهوما ال يلغي بعضه 

  .)1(»إعمال الكالم أوىل من إمهاله«بعضا وال يكرر فيهمل، ألن 

وهلذا فإن التقييد مىت أمكن اجلمع بينه وبني املطلق فليس هناك ترجيح، بل هنا جيب التوفيق 

األمر بقتال الكفار حىت يعطوا اجلزية، ويف : باجلمع بني املطلق واملقيد، فكل له حمله، ومثال ذلك

ن اليوم اللواء إىل ألدفع«: م خيربواحلديث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ي

على ما أقاتل الناس، قال : فدفعه إىل علي، فقال علي ،»رجل حيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه

قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، فإذا قالوها فقد عصموا «: النيب صلى اهللا عليه وسلم

ة وذاك قيد باجلزية، فيجمع فهذا قيد بالشهاد، )2(»دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا

  .بينهما بالعمل ما، كل يف حمله وحسب حاله

ولقد سبق احلديث عن الشروط وعالقتها باملقاصد يف ضابطي املظنة ومظنة املظنة، والتقييد 

وقسم الشاطيب هذه ، نوع من الشروط اليت ترتبط باملطلق، ألجل ترجيح مقاصد على أخرى

  .)3(رعيةعقلية وعادية وش: الشروط إىل

  :)4(وجعل الشروط الشرعية ثالثة

  .مكمل حلكمة املشروط، كاخليار يف البيع :األول

  .مثل بيع سكن مع شرط عدم الكراء ،غري مالئم ملقصود الشرع :والثاين

                                                           

 .1/53علي حيدر، : درر احلكام - 1
 .5/111، كتاب فضائل القرآن، حديث  النسائي،: ، السنن الكربى15/379، 6934صحيح ابن حبان، حديث  - 2
 .1/197املوافقات،  - 3
 .211-1/210، فسهن - 4
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فينظر فيه اجتهادا حسب العبادات واملعامالت، ووفق ، أن ال تظهر املالءمة وال املنافاة :والثالث

  .الضوابط

تعترب حبسب خدمتها  إمناواضحة هنا، فالشروط اليت هي قيود تقيد املطلق  فاملقاصد

  .مفهوم املخالفة، ومنها للمقاصد

  :العالقة بني الضابطني اإلطالق والتقييد: املطلب الثالث

بني الضابطني ختالف وتضاد، فيعمل اإلطالق مبقصده حيث ال يعمل التقييد، وقد تكون 

ال يعترب بناء على اصد، فيعترب تقييد معني بناء على مقصد معني وتفاصيل واستثناءات حسب املق

مسعت ابن شهاب : ضوال اإلبل، فروى مالك يف املوطأ، قال: مثال ذلك، مقصد آخر غريه

لة، ال يأخذها أحد، كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبال مؤب« :الزهري يقول

ا عثمان أمر بتعريفها، مث تباع، فإذا جاء صاحبه تتناتج ال ميسكها أحد، حىت إذا كان زمن

  .)1(»أعطي مثنها

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .2/759، 1449اء يف الضوال، حديث ، باب القضاألقضية كتاب: موطأ مالك - 1
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  الضابطان القطع والظن: املبحث السادس

  :ضابط القطع: املطلب األول

  :التعريف اللغوي للقطع: الفرع األول

  .)1(اهلجران ضد الوصل: القطع والقطيعة

  .)2(عربه: أبانه، وقطع النهر قَطْعا وقُطوعا: الطاء يدقَطَعه قَطْعا ومقطعا تقطَّاعا بكسرتني وتشد

  :التعريف االصطالحي للقطع: الفرع الثاين

اإلبانة واهلجران استعمل هذا املصطلح ليدل على االنتقال من الشك إىل ضده، : ذه املعاين اللغوية

  :)3(استعمله األصوليون مبعنينيو

معىن ال حيتمل غريه، أو ما دل على معىن نفي االحتمال أصال، أي أن القطع ما دل على  :األول

  .ضرورة

  .نفي االحتمال الناشئ عن دليل :الثاين

  .)4(»ما دل داللة ال حتتمل التأويل« :الدين بن اجلوزي بقوله يوعرفه حمي

  .ومن املصطلحات القريبة املعىن إىل مصطلح القطع اليقني

  

                                                           

 .8/279لسان العرب،  - 1
 .971القاموس احمليط،  - 2
، 1الكويـت، ط : سامي حممـد الصـالحات، مكتبـة الفـالح    / د: القطع والظن يف الفكر األصويل دراسة يف األصول والفكر واملمارسة - 3

 .19، م2003-هـ1424
 .حممود الدغيم: حتقيق حميي الدين بن اجلوزي، :يضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرةاإل: عن ، نقال19الصالحات، : القطع والظن - 4
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  : التعريف اللغوي لليقني

  .علمه وحتققه: أيقنه وأيقن به واستيقنه واستيقن بهيقن األمر يقْنا وحيرك، و

  .)2(، واليقني العلم)1(اليقني واليقَن إزاحة الشكو

  :التعريف االصطالحي لليقني

، وهذا قول )3(»اليقني هو استقرار العلم الذي ال حيول وال ينقلب وال يتغري يف القلب«

ومثل املوت،  ،غيري مثل وحدانية اهللا تعاىلاجلنيد رمحه اهللا، فاليقني هو العلم الذي ال يقبل الت

ôô ﴿: ولذلك مساه اهللا اليقني ôô‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yy7777 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ وعرفه اجلرجاين بأسلوب  ،)4(﴾####$$

اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه ال ميكن إال كذا، «: أوضح مع شيء من اإلسهاب قائال

  .)5(»لمطابقا للواقع، غري ممكن الزوا

  .والفرق بني القطع واليقني أن األول قد يطرأ عليه التغيري، ومها كالمها علم

  :تأصيل ضابط القطع: الفرع الثالث

فاملقاصد «حتاج إليه يف الترجيح باملقاصد القطع وصف يضبط املصلحة الشرعية، في

: نعية وغريها، إذالشرعية هي اليت تضبط املصلحة، والقطع األصويل هو الذي يضبط املقاصد الشر

، ويعرب عن هذه العالقات )6(»القطع األصويل هو الضابط للمصلحة الشرعية وغريها من األدلة

  :بأسلوب القياس املنطقي

                                                           

 .1601القاموس احمليط،  - 1
 .310 الرازي، :خمتار الصحاح - 2
 .359الصالحات، : القطع والظن - 3
 .99اآلية : سورة احلجر - 4
 .204اجلرجاين، : فاتيالتعر - 5
 .444، الصالحات :القطع والظن - 6
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  .إذن فالقطع يضبط املصلحة ،واملقصد يضبط املصلحة ،القطع يضبط املقصد

النفس والعقل أي فرد من املقاصد اخلمسة الكلية للشريعة وهي حفظ الدين وهو واملقصد 

 ،والنسل واملال، فضابطها القطع، واملصلحة يف احلقيقة معتربة باندراجها ضمن الكليات اخلمس

  .فضابطها هو عني ضابط تلك الكليات

على أننا «: والقطع يف األحكام الشرعية عزيز وقليل، وهذا ما أكده ابن عاشور حيث قال

هو منوط بالظن، وإمنا أردت أن تكون ثلة من  غري ملزمني للقطع وما يقرب منه يف التشريع، إذ

، وهذا رد مناسب على ما ادعاه )1(»القواعد القطعية ملجأ نلجأ إليه عند االختالف واملكابرة

، وأين هذا )2(اإلمام اجلويين رمحه اهللا من قبل أن يف الشريعة مائة ألف مسألة مستندها القطع

وتنازعه اآلراء، وتتباين فيه االجتهادات، إال أن وأغلب أحكام الشريعة فيه اختالف،  ؛القطع؟

  .يكون مراده بذلك الغالب والراجح والقريب من الظن، فعسى أن يكون كذلك

فالقطع يكون ضابطا مبعىن الذي ال حيتمل غريه، وباملعىن اآلخر وهو الظن القريب من 

ن وصف فيقال فيه قطع القطع أو الغالب، وعلى كل فهناك تقاطع ما بني الظن والقطع، وقد يكو

ويقال فيه ظن، وهناك فرق بني قطع وقطع وبني ظن وظن، وتضبط املصطلحات عند كل موضع 

  .إعماهلاكيفية وحتدد شروطها و

  :ضابط الظن: املطلب الثاين

  :التعريف اللغوي للظن: الفرع األول

                                                           

 .235-234ابن عاشور، : مقاصد الشريعة - 1
 .2/181اجلويين، : الربهان - 2
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موضع  ع، وقد يوضالتردد الراجح بني طريف االعتقاد غري اجلازم، واجلمع ظنون وأظانني: الظن

  .)1(العلم، والظنة التهمة

  .)2(شك ويقني، إال أنه ليس بيقني عيان، إمنا هو يقني تدبر: الظنو

  :التعريف االصطالحي: الفرع الثاين

  .)3(الظن هو الوصف الدال على معىن داللة راجحة

ت األخبار وذا التعريف يدخل فيه العام واملطلق والظاهر وكثري من األوصاف يف ترجيحا

  .كالترجيح بكثرة العدد وكرب الراوي وبكونه صاحب القصة وهلم جرا

  :تأصيل ضابط الظن: الفرع الثالث

إذن تبني أن املقصود بالظن كضابط ذلك الظن الغالب، فإن كان ضعيفا فال أثر له يف 

على أننا غري « :وهذا هو النوع الذي يعنيه ابن عاشور وغريه من العلماء يف هذا املضمار ،الترجيح

، فالظن هنا الطرف الراجح، )4(»نه يف التشريع، إذ هو منوط بالظنملتزمني للقطع وما يقرب م

والتشريع يعين به املعامالت واآلداب، ولكن يدخل فيه مجيع األحكام الشرعية العملية فتضاف 

ن الصادر عن ألن مقصود الترجيح قوة الظ« :البخاري ، وقال عبد العزيزأبواب العبادات أيضا

فأما «لضابط الظن ميكن حتصيل مقاصد شرعية ظنية  استعماالو، )5(»إحدى األمارتني املتعارضتني

ابط ضبل إن الظن ، )6(»ستقراء غري كبري لتصرفات الشريعةاملقاصد الظنية فتحصيلها سهل من ا

رجيح أساسه عام للترجيح باملقاصد، طاملا هو ضابط عام للترجيح، ألنه ثبت مبا مضى أن الت

                                                           

 .1566القاموس احمليط،  - 1
 .13/272لسان العرب،  - 2
 .119اجلرجاين، : التعريفات - 3
 .234ابن عاشور، : مقاصد الشريعة - 4
 .4/113عبد العزيز البخاري، : كشف األسرار - 5
 .235عاشور،  ابن: مقاصد الشريعة - 6
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مقاصدي يف أغلب جزئياته وتفاصيله، وقعد هذا الكالم وهذا األصل العالمة ابن الوزير رمحه اهللا، 

وجوه الترجيح ووسائله كثرية، وضابطها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو الراجح، « :فقال

واملرجحات « :اهللا وقال السبكي رمحه، )1(»هد وقوة الظن مبا يؤدي إليه نظرهواملرجع هو نظر ات

أي أن مرجع مجيع املرجحات إىل : )3(، وجاء يف شرح أيب زرعة)2(»ال تنحصر ومثارها غلبة الظن

  .غلبة الظن

  :القطع والظن العالقة بني الضابطني: املطلب الثالث

الضوابط اليت يعرف ا احلكم تتفاوت قوة وضعفا حسب األوصاف اليت نيطت ا 

طع والظن ضابطان متخالفان، ولكن الظن كلما قوي كلما مال إىل القطع األحكام الشرعية، فالق

إما أن يكون «ط الوصف واحلكم ضابف، أو قرب منه فيصري ضابطا يؤخذ به وحكمه حكم القطع

حاصال من شرع احلكم يقينا أو ظنا، أو أن احلصول وعدمه متساويان، أو أن عدم احلصول راجح 

  .)4(»على احلصول

بيع إلثبات امللك فهذا يقني وقطع، والقصاص مناسبته حلكمه من باب الظن ال: ومثل ذلك

الغالب وليس القطع، ويف حد شرب اخلمر يتساويان أو يغلب قليال، وأما الظن الضعيف وهو 

  .نكاح اآليسة للولد: النوع األخري فمثاله

بثبوت  وبناء على قوة الظن وضعفه يكون الضابطان القطع والظن، فالقطع هو اليقني

املصلحة أو اندفاع املفسدة ويقرب منه الظن القريب من القطع، مث الظن الغالب أو الراجح أو 

الكثري، مث تأيت املراتب الدنيا اليت ال يكون هلا أثر يف احلكم لضعف الظن، فالضابط هنا ال عمل له، 
                                                           

 .848ابن الوزير، : املصفى - 1
 .3/867أبو زرعة، : الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع - 2
والزم البلقيين وخترج عليـه،   ،، تفقه على والده)هـ826-762(بن احلافظ الكبري أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني اأبو زرعة هو أمحد  - 3

، 486السـيوطي،  : طبقات احلفاظ: دث، ويل القضاء يف مصر، له شرح مجع اجلوامع وغريه، ترمجته يفوبرع يف فنون كثرية، فهو فقيه أصويل حم
 .1/148الزركلي، : األعالم

 .3/238اآلمدي، : إحكام األحكام - 4
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ا، ويليه الثالث لتردده، أعالها القسم األول لتيقنه، ويليه الثاين لكونه مظنونا راجح«: فاملراتب

ويليه الرابع لكونه مرجوحا، والقسمان األوالن متفق على صحة التعليل ما عند القائلني 

، وشبه هذا الترتيب ذكره الشاطيب يف أنواع املفاسد املترتبة عن الفعل املأذون فيه وال )1(»باملناسبة

ن يكون أداؤه إىل املفسدة قطعيا، أعين أ :أحدها: وهو على ثالثة أنواع« :)2(يلحق مبنعه منه ضرر

  .ومثل حبفر بئر يف أرض مير ا الناس، »القطع العادي

  .، مثل حفر بئر مبوضع ال مير به الناس عادة»ما يكون أداؤه إىل املفسدة نادرا :والثاين«

فتنة وهو إما غالب كبيع السالح وقت ال ،»ما يكون أداؤه إىل املفسدة كثريا ال نادرا :والثالث«

  .أو للعدو، وبيع العنب للخمار الذي يعصرها، وإما كثري ال غالب، مثل مسائل بيوع اآلجال

يرجح ما هو أقوى «لذلك : إن مراتب القطع والظن متفاوتة سواء يف الدالالت أو غريها

، أي يقدم )3(»...داللة، فريجح احملكم على املفسر واملفسر على النص، والنص على الظاهر 

ما ذكرنا من غلبة كثرة العدد، «لرواية يرجح بكثرة العدد، بسبب فاألقوى يف الظن، ويف ااألقوى 

ب الظن بتحقق الضبط وصحة ، فكثرة العدد تغلّ)4(»لراجح متعني ألنه أقرب إىل الصحةوتقدمي ا

  .الرواية، وهذا الظن الغالب ضابط للترجيح، فوجب الترجيح به، وهو ترجيح باملقاصد

  

  

  

  
                                                           

 .3/239اآلمدي، : إحكام األحكام - 1
 .2/264املوافقات،  - 2
 .2/474البورنو، : كشف الساتر عن روضة الناظر - 3
 .2/476البورنو، : ف الساتر عن روضة الناظركش - 4
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  الضابطان املناسبة والغلبة: لسابعاملبحث ا

          :ضابط املناسبة: املطلب األول

هذا أهم الضوابط على اإلطالق، بل هو أساسها، ألنه ألصق باملقصد الشرعي وأقرب إليه    

واالنضباط هو  ،خادمة له، فالظهور هو ظهور املناسبةهي من غريه، فجميع الضوابط األخرى إمنا 

والعموم واخلصوص مها  ،والظن هو ظن املناسبة ،والقطع هو قطعية  املناسبةانضباط املناسبة، 

  .عموم وخصوص املناسبة، وسر على هذا

ولكن ال تغين هذه الضوابط عن إفراد املناسبة بالبحث حتديدا ألمهيتها، مث إن النظر هنا 

جوانبها أو انتشارها أو سريكز على ذات املناسبة خبالف الضوابط السابقة، فإمنا تتناول آثارها  أو 

  .املوفقواهللا تعاىل  غري ذلك،

  :التعريف اللغوي للمناسبة: الفرع األول

: املناسب وذو النسب، واملناسبة: والنسيب، القرابة: النسب والنُسبة بالكسر والضم يف الثانية

  .)1(املشاكلة

  :التعريف االصطالحي للمناسبة: الفرع الثاين

  .حي مستقى من التعريف اللغويجاء التعريف االصطال

نفسه وهو تعريف القائلني بالتعليل وهم مجهور العلماء، فقد عرف املناسب وهو : التعريف األول

، ويعرب عن التحصيل جبلب )2(»أنه الذي يفضي إىل ما يوافق اإلنسان حتصيال وإبقاء«: املناسبة

وهي  ،ية، ويعرب عن اإلبقاء بدفع املضرةوهي اللذة وما يكون طريقا إليها دنيوية أو أخرو ،املنفعة

  .األمل أو ما يكون طريقا إليه دنيويا أو أخرويا
                                                           

 .176، القاموس احمليط، 1/756لسان العرب،  - 1
 .2/282الرازي، : احملصول -2
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  :ةتأصيل ضابط املناسب: الفرع الثالث

سبقت اإلشارة إىل أن املناسبة تدرك؛ ألا معقولة ومصلحية، ويشترط لتكون كذلك أن 

على حكمة مقصودة للشارع  أن تكون مشتملة«تفضي إىل املصلحة جلبا أو املفسدة دفعا، فيجب 

، )1(»عند األكثر، وقال معظم األصحاب هي جمرد أمارة وعالمة نصبها الشارع دليال للحكم

وهذا مذهب من يستريب يف التعليل ويأباه، ومنهم بعض احلنابلة، وحاول االعتذار هلم ابن عقيل، 

  :فقال

، ولكن هذا يؤول إىل )2(»ساذجةمع أا موجبة ملصاحل دافعة ملفاسد ليست من جنس األمارة ال«

  .اعتبار ذلك األصل، وهو صالح املناسب لترتب املصلحة عليه إبان إناطة احلكم به

وإمنا يكون ذلك إذا « :نقل اإلمام القرايف نص كالمهو ،)3(وأسس لضابط املناسبة اإلمام التربيزي

واملوافق له يف الدارين  و معاشه،تضمن ترتيب احلكم عليه اإلفضاء إىل ما يوافق اإلنسان يف معاده أ

واملضرة هي األمل أو الطريق إليه،  هو جلب منفعة أو دفع مضرة، واملنفعة هي اللذة والطريق إليها،

  .)4(»ومها املسميان باملصلحة واملفسدة

وهذا الضابط يثبت به  أصل املصاحل املرسلة وترجيحها على غريها إذا استوفت شروط 

أن يالئم تصرفات الشرع وهو أن « :على هذا بىن اإلمام الشاطيب احتجاجهالترجيح ومقوماته، و

وهو االستدالل املرسل املسمى  ،يوجد لذلك املعىن جنس اعتربه الشارع يف اجلملة بغري دليل معني

                                                           

 .7/3185املرداوي، : بريحالت - 1
 .فسهن - 2
سري أعالم : تلفة، ترمجته يفالشيباين، فقيه أصويل، مشارك يف علوم خماخلطيب التربيزي ىي بن علي بن حممد بن حسن بن بسطام أبو زكريا حي - 3

 .4/106كحالة، : ، معجم املؤلفني19/269الذهيب، : النبالء
 .4/171القرايف، : نفائس األصول - 4
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، ومثل بعشرة مناذج، معظمها من فقه الصحابة يف الترجيحات املقاصدية )1(»باملصاحل املرسلة

  .والعقوبات املالية وتضمني الصناع وضرب املتهم وحبسهشارب اخلمر كجمع املصحف وحد 

وما ثبتت عليته «إذن فاملناسبة ضابط للترجيح ملا تدل به على املصلحة واملقصد الشرعي، 

املناسبة ... باملناسبة راجح على ما ثبتت عليته بالدوران وداللة املناسبة راجحة على داللة التأثري 

  .، وهي على اليت من باب الزينة)2(»جحة على اليت من باب احلاجةمن باب الضرورة را

  :ضابط الغلبة: املطلب الثاين

  :التعريف اللغوي للغلبة: الفرع األول

  .)3(استوىل قهرا: القهر، وتغلب: بيةوالغالّ، القهر: الغلْب وحيرك الغلَبة واملَغلَبة واملغلب

  :التعريف االصطالحي للغلبة: الفرع الثاين

االستيالء والقهر جاء تعريف الدكتور الريسوين، قال يف التغليب : من هذه املعاين اللغوية

األخذ بأحد األمرين، أو بأحد أمور، وتقدميه على غريه يف االعتبار ملزية تقتضي «: وهو مبعىن الغلبة

ون يف ويكون هذا يف األدلة واألمارات، ويكون يف الظنون واالعتقادات، ويك ،هذا التغليب

  .)4(»املقادير والصفات

  

  

                                                           

، 2بـريوت، ط : عبد الرزاق املهـدي، دار الكتـاب العـريب   : ، حتقيق)هـ730ت(أبو إسحاق الشاطيب  إبراهيم بن موسى: االعتصام  - 1
 .375، م1998هـ1418

 .274-2/273ي، رموسراج الدين اُأل: ل من احملصولتحصيال  - 2
 .155، القاموس احمليط، 1/651لسان العرب،  - 3
 .30الريسوين، : نظرية التقريب والتغليب - 4
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  :تأصيل ضابط الغلبة: الفرع الثالث

ملا كانت أغلب أحكام الشريعة ظنونا حلكمة شاء اهللا أن تكون كإثبات اإلميان لقوله 

tt ﴿: تعاىل tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////﴾)1(،  وتشريع االجتهاد، وغري هذين من املقاصد الشرعية يف

ثبت ضابط الغلبة وذلك التباع اجلهة ذات القهر  ؛دين، ملا كان هذا األمروجود الظنون يف ال

اعلم أن األصل اعتبار الغالب وتقدميه على النادر، «والقوة يف خالف اجلهة ذات الوهن والضعف، 

قال هذا اإلمام القرايف، مث ضرب  ،)2(»وقد يلغي الشرع الغالب رمحة للعباد... وهو شأن الشريعة 

ع احلد عن املرأة اليت تضع بعد مخس سنني من طالقها، فال يعترب زىن، والغالب على بدف: مثاال

ولكن ، املرأة أن تضع لتسعة أشهر وهذا يعين مرونة الضابط وفق مصاحل العباد الدينية والدنيوية

كلمة للعز بن عبد  هذهالدراسات العلمية والطبية، ويف ال يصح، بعد ثبوت األدلة  هذا املثال

فلو عطلنا العمل بالظن خوفا «: لداللتها على تأصيل ضابط الغلبة، يقول أسوقها م يف الظنالسال

من نادر كذبه أو إخالفه لعطلنا أغلب املصاحل ألندر املفاسد، ولو عملنا بالظن املشروع حلصلنا 

ن لزم ومقتضى رمحة الشرع حتصيل املصاحل الكثرية الغالبة وإ أغلب املصاحل بتحمل أندر املفاسد،

، وقد أورد الباحث الشيخ البوطي الضابط املبين على ميزان )3(»من ذلك مفاسد قليلة نادرة

ومن حيث التأكد  ،التفاوت بني املصاحل واملفاسد، من حيث قوا يف ذاا، ومن حيث انتشارها

ات قدم اجلهة ذت، وهذا هو عني ضابط الغلبة، إذ )4(وعها، فتقدم األقوى على ما دوامن وق

، مثل من أقام شاهدين عدلني واآلخر شاهدين )5(الوصف املؤكد للمعىن الذي يعطي القوة للدليل

  .الذي ال يزيد احلجة قوة ستورين، خبالف الشاهد الثالثم

                                                           

 .3اآلية : سورة البقرة - 1
 .4/200القرايف، : الفروق - 2
 .89عز الدين بن عبد السالم، : األحوال، نقال عن شجرة املعارف و164الريسوين، : نظرية التقريب والتغليب  - 3
 .276-247البوطي، : ضوابط املصلحة - 4
فخر الدين سيد حممد قانت، مكتبة : ، دراسة وحتقيق)هـ714ت(حسام الدين حسني بن علي بن حجاج السغناقي : الكايف شرح البزدوي  - 5

 .4/1905، م2001-هـ1421، 1الرياض، ط: الرشد
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  :العالقة بني الضابطني املناسبة والغلبة: املطلب الثالث

د، وليس على اإلطالق ضابط الغلبة يقع حيث ال يكون ضابط املناسبة، هذا يف بعض املوار

مثل مسألة اجلمع بني األختني إذا كانتا ملكا لليمني، فالتعارض بني العامني يف هذا املوضع يعسر 

  .الترجيح فيه، ولكن يغلب االحتياط للفروج

ة أشياء ذات عالقة فيولقد أورد اآلمدي يف ترجيحاته عند الرد على تأويالت أيب حن

فتأويل أيب حنيفة جبواز  ،)2(»شاة شاة أربعنييف «منها يف حديث ، ف)1(بضوابط الترجيح باملقاصد

ولكن ضابط الغلبة يقوي عدم اعتبار  ،القيمة بناء على التعليل باحلاجة، وهي مناسبة للحكم

ألن ذلك يعود باإلبطال على النص ورفع احلكم وهو الشاة، ففي ذكرها مقصد شرعي  ،القيمة

  .البد من حفظه

رجح مبقصدين بيان مصارف الزكاة ومقصد  ،اق اجلميع الزكاةومنها مسألة استحق

االستحقاق بالتشريك بني األصناف، وهذا تغليب ملقصدين على مقصد، وهذا يقوي مذهب 

  .الشافعي على اجلمهور

  :اخلالصة

هذه مجلة الضوابط احلاكمة للترجيح باملقاصد، وهي تتداخل يف مساحات كثرية فتتكامل 

صدها، ويربز هذا يف الفروع ق الغاية من األحكام يف حتصيل مقامن أجل حتقي أو يقيد بعضها بعضا

  .الفقهية، كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفصل التايل

                                                           

 .58-3/52مدي، اآل: إحكام األحكام - 1
: ، سنن البيهقي الكربى1/577، مرفوعا ، عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه1805كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، حديث : سنن ابن ماجة  - 2

 .4/88، 7046كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، حديث 
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  أثر الترجيح باملقاصد يف العبادات: املبحث األول

  .مسائل لكل مطلب، وهو نصف ما جاء يف األصل أكتفي هنا يف هذا امللخص بأربع

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الطهارة: املطلب األول

  :دباغ جلد الكلب: املسألة األوىل

ضابط العموم  فهل ،)1(»أميا إهاب دبغ فقد طهر«: وقع فيها اخلالف، بناء على حديث
املتكلم واملستمع  نذكر الشاطيب عن الغزايل أن خروج الكلب عن ذه ،؟هنا يشمل جلد الكلب

وهو موافق لقاعدة «عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب، وأما قصده فغريب مستبعد، 
رجحه على ، وهنا فإن ضابط الغلبة يف اخلصوص )2(»وعليه حيمل كالم الشارع بال بد العرب

العموم، مع استعمال مقاصد الوضع يف كالم العرب، ألن سياق الكالم ومالبسات احلال تفيد أن 
  .بالدباغ الكلب غري معين

  :ملس املرأة هل هو ناقض للوضوء: ةنياملسألة الثا

÷÷ ﴿: اختلف يف تفسري قول اهللا تعاىل ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããΛΛΛΛ ää ää óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####﴾)3(.  

د وإسحاق واألوزاعي والزهري إىل أن اللمس هو اجلس باليد فذهب مالك والشافعي وأمح
قبلة « :وهو ناقض، وهو املروي عن عمر وعبد اهللا بن مسعود، وروي عن عبد اهللا بن عمر قوله

  .)4(»الرجل امرأته وجسها بيده من املالمسة

، واحتجوا )5(وذهب أبو حنيفة والثوري واحلسن إىل أن اللمس معناه يف اآلية اجلماع
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلين وهو « :حبديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .)2(وذهب ابن عباس إىل أن اللمس ال ينقض الوضوء، )1(»صائم

                                                           
 .1/277، 366كتاب الطهارة، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ، حديث : صحيح مسلم -  1

 .3/202املوافقات،  -  2

 .43اآلية : سورة النساء -  3

 .1/55ابن شداد، : دالئل األحكام -  4

 .1/56نفسه،  -  5
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إذا قصد اللذة أو وجدها وإن  عندهم يكون ناقضافاملالكية  والترجيح باملقاصد أظهر عند
، وهذا توسط بني الشافعية يف إطالق النقض، )3(يهامل يقصد، فاالعتبار باللذة وجودا أو قصدا إل

  .واحلنفية يف إطالق عدم النقض

  :إذا شك يف اإلنزال يغتسل احتياطا: ثالثةاملسألة ال

إذا كانت الطهارة متيقنة مل ترتفع بالشك يف طارئ احلدث، فإذا شك يف اإلنزال مل جيب 
ل احتياطا، وهو على سبيل الندب ال عليه االغتسال، ولكن الشافعي رمحه اهللا قال باالغتسا

، ووجه الترجيح )4(»مل جيب عليه الغسل حىت يستقني باإلنزال، واالحتياط أن يغتسل«: الوجوب
  .باملقاصد هذا االحتياط للطهارة

  :)6(فيه سبعة مذاهب للعلماء: )5(ملاء إذا مل تغريه النجاسةا: رابعةاملسألة ال

، ولكن ألزمه )7( تغريه النجاسة، فاالعتبار للتغيرياملاء طاهر وإن قل ما مل: عند مالك
دل ذلك عنده فاملاوردي مبنعه غمس اليد يف اإلناء بعد االستيقاظ من النوم خوفا من تنجيس املاء 

  .)8(على تنجيس املاء القليل وإن مل يتغري

دناه واختالط النجاسة باملاء معترب بأنه مىت حرك أ«ينجس باالختالط، : وعند أيب حنيفة
  .، وإن مل يلتق طرفاه بقي على طهارته)9(»يل ما التقى طرفاه فيصري به جنساحترك أقصاه، وق

  .ومذهب الشافعي رمحه اهللا اعتبار القلتني، فينجس إذا مل يبلغ القلتني ولو مل يتغري

  
                                                                                                                                                   

 .2/777، 1106بلة يف الصوم على من مل حترك شهوته، حديث كتاب الصيام، باب بيان أن القُ: صحيح مسلم -  1

 .1/55ابن شداد، : دالئل األحكام -  2

 .1/199الدسوقي، : حاشية الدسوقي -  3

، 1بريوت، ط: حممد مطرجي، دار الكتب العلمية: ، خرج أحاديثه وعلق عليه)هـ204ت(أبو عبد اهللا الشافعي  حممد بن إدريس: األم -  4
 .1/97، م1993-هـ1413

 .326-1/325 املاوردي، :احلاوي -  5

 .1/112ت، .ط.بريوت، د: أبو زكريا النووي، دار الفكر حميي الدين بن شرف: اموع شرح املهذب -  6

 .1/62القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  7

 .1/330املاوردي، : احلاوي -  8

 .1/325نفسه،  -  9
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 :فهنا كل مذهب استند إىل معىن مقاصدي وهو أثر النجاسة؛ فمالك استدل حبديث
  .)1(»اء ال ينجسه إال ما غريهلق اهللا املخ«

وأبو حنيفة استدل حبديث النهي عن البول يف املاء الراكد، فاعترب ذلك دليال على تأثري 
  . )3(، فال أثر للنجاسة فيهما)2(النجاسة، وأما الشافعي فاعترب حديث القلتني

أا مل ما ذهب إليه مالك، ألن التغيري يفيد وجود عني النجاسة و إىل الصواب وأقرا
  .تستحل، فيكون هلا أثر يف احلكم وهذا ترجيح باملقصد، وهو االسترباء من النجاسة

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الصالة: املطلب الثاين

  :النهي عن الصالة يف املواضع السبعة: املسألة األوىل

  .)4(الكعبةوهي املقربة واحلمام وقارعة الطريق ومرابض اإلبل وازرة واملزبلة وفوق ظهر 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية إىل صحة الصالة فيها بشرط انتفاء 
املقصد هو حتري فإذن مع استثناء ظهر الكعبة ألن تعليله خيتلف، كما سيأيت، والنجاسة فيها، 

  .الطهارة، فما مل تكن جنسة فليس هناك ي

حة الصالة فيها مطلقا، فالنهي هنا غري بينما ذهب أمحد يف الرواية األخرى إىل عدم ص
  . )5(معلل عنده بالنجاسة

والصالة يف املقربة وإىل املقربة ي عنها سدا لذريعة الشرك، والعلماء بعضهم أبطلها 
  .)1(وبعضهم كرهها

                                                           
 .1/96، 66جاء أن املاء ال ينجسه شيء، حديث كتاب الطهارة، باب ما : ذيسنن الترم  -  1

: ، سـنن الترمـذي  1/17، من حديث عمر رضي اهللا عنه مرفوعا، 65، 63كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء، حديث : سنن أيب داود  - 2
كتاب الطهارة، باب : ماجة، سنن ابن 1/97، من حديث عمر مرفوعا، 67كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء، حديث 

 .1/7، مسند الشافعي، 1/172، من حديث عمر مرفوعا، 517مقدار املاء الذي ال ينجس، حديث 

 .1/43الشافعي، : األم -  3

 .314التلمساين، : مفتاح الوصول -  4

 .314: التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -  5
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واحلمام موضع «: م فقالة يف مسألة احلمانواستعان ابن قدامة رمحه اهللا بضابط املظ
يتعلق  عن الصالة فيه لذلك، وتعلق احلكم ا وإن كانت طاهرة ألن املظنة ىالبول فنهاألوساخ و

وكان أوىل من قهر  ومىت أمكن تعليل احلكم تعني تعليله، احلكم ا وإن خفيت احلكمة فيها،
  .)2(»التعبد ومرارة التحكم

 النيب ىوأما ظهر الكعبة وفيها فتجوز الصالة عند الشافعي وأيب حنيفة ألنه مسجد وصل

))﴿ :لقوله تعاىل )3(وخالف احلنابلة ،صلى اهللا عليه وسلم فيها ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©©﴾)4( ،

  .)5( ».. ظهر بيت اهللا: مواطن ال جتوز فيها الصالة ةسبع« :وحلديث ابن عمر

   :اجلماعة الثانية يف املسجد الواحد: املسألة الثانية

، وهو قول ابن مسعود وعطاء واحلسن والنخعي استحبها احلنابلة، واجلمهور على كراهتها
  .)6(وقتادة وإسحاق

وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إمنا كان لتفرق الكلمة، «: وقال الشافعي رمحه اهللا
إذا أجيز له أن جيمع مع من  ، وبني أن ذلك)7(»وأن يرغب رجل عن الصالة خلف إمام مجاعة

: ، وعلل كذلك بقوله)8(»كلمة، وفيهما املكروهفجمعوا فيكون يف هذا اختالف وتفرق « تأخر
  .»ألنه ليس مما فعل السلف«

                                                                                                                                                   
 عمان، دار الراية،: اجلزائر، املكتبة اإلسالمية: الدين األلباين، دار إحياء التراث اإلسالميحممد ناصر : متام املنة يف التعليق على فقه السنة -  1
 .298ت، .ط.د

، دار الكتب )هـ682ت(ابن قدامة املقدسي : يليه الشرح الكبري على املقنع، و)هـ630ت(ابن قدامة املقدسي : املغين على خمتصر اخلرقي -  2
 .1/718ت، .ط.بريوت، د: العلمية

 .1/721نفسه،  -  3

 .150اآلية : سورة البقرة -  4

، من حديث ابن 346باب ما جاء يف كراهية ما يصلى إليه وفيه، حديث  الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب: الترمذينن س -  5
 .1/183، 249البيهقي، حديث : ، السنن الصغرى2/177عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا، 

 . 2/7ابن قدامة،  :املغين -  6

 .1/278الشافعي، : األم -  7

 .فسهن -  8
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أنه وجد املقتضي زمان النيب  :األلباين رمحه اهللا أن اجلمهور كرهها لسببنيالشيخ وذكر 
  .)1(»تؤدي إىل تفريق اجلماعة األوىل املشروعة«صلى اهللا عليه وسلم ومل تفعل، وأا 

وذلك أن «: أن الترجيح إمنا هو باملقاصد املطلوبة يف اجلماعة رمحه اهللاوبني ابن العريب 
اجلماعة إمنا شرعت يف الصالة لتأليف القلوب ومجع الكلمة وصالح ذات البني والتشاور يف أمور 
اإلسالم، فال تكون إال واحدة، ولو طرق فيها إىل التبعيض والتثنية ألفسد هذا النظام وتنافرت 

  .)2(»القلوب وافترقت الكلمة

وليس صحيحا ما ذكره ابن العريب من انفراد مالك رمحه اهللا مبنعها، بل منعها أبو حنيفة 
   .مضى بيان مذهب الشافعيقد واألوزاعي والثوري، و

  .رمحهم اهللا تعاىل )6() 5(يوالليث والبت )4(وأيوب وابن عون )3(قول سامل وأيب قالبة ووه

  :ة اجلماعةتوقيت القيام إىل صال: ثالثةاملسألة ال

إذا أقيمت الصالة « :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال

وهذا يف حال كون اإلمام غائبا، فال يقوم املأموم إذا أقيمت الصالة ، )7(»فال تقوموا حىت تروين
  .ىت يقوم املأموم؟حىت يرى اإلمام، لكنهم اختلفوا إذا كان اإلمام حاضرا، وأقيمت الصالة، فم

                                                           
 .158األلباين، : متام املنة -  1

 .1/204ابن العريب، : القبس -  2

، واجلرمي نسبة جلرم بطن من قضاعة، أقام بالشام، )هـ104ت(عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك أبو قالبة اجلرمي  -  3
بن الضحاك ومالك بن احلويرث وحذيفة وغريهم، وحدث عنه مواله أبو رجاء سلمان وحيىي بن أيب كثري وثابت البناين حدث عن أنس وثابت 

، 469-4/468الذهيب، : سري أعالم النبالء: وقتادة وغريهم، وهو فقيه كثري احلديث، كان واليا على محص، وطلب للقضاء ففر، ترمجته يف
  .5/57الرازي، : اجلرح والتعديل

، يكىن أبا عون، عامل البصرة وفقيهها، حدث عن أيب وائل والشعيب واحلسن والقاسم )هـ151-66(عبد اهللا بن عون بن أرطبان البصري  -  4
شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه، وكان كثري احلديث والفقه والعبادة، : بن حممد والنخعي وغريهم، وحدث عنه سفيان وشعبة وقال عنه

  .371-6/364 الذهيب،: سري أعالم النبالء: يفطر يوما، ترمجته يفيصوم يوما و
وعاملها، صاحب رأي وفقه، حدث عن هو عثمان أبو عمرو، أصله من الكوفة، البيت بياع البتوت وهي األكسية الغليظة، فقيه البصرة  يتالب -  5
  .149-6/148الذهيب، : ، سري أعالم النبالء2/55ابن خلكان، : وفيات األعيان: نس والشعيب واحلسن، وعنه شعبة وسفيان وهشيم، ترمجته يفأ

 .2/8ابن قدامة، : املغين -  6

كتاب الصالة، : ، صحيح مسلم1/228، 611كتاب الصالة، باب مىت يقوم الناس إذا رأوا اإلمام مث اإلقامة، حديث : صحيح البخاري -  7
 .1/422، 604باب مىت يقوم الناس للصالة، حديث 
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ذهب  ا، لكن اإلمام مالك»قد قامت الصالة« :أنه يقوم حني يقول املؤذنعلى فاجلمهور 
فيقوم كل مأموم على قدر  ؛مذهبا مقاصديا، فبني أن القصد هو االستعداد للصالة والقيام إليها

ل أحد على كله لفظ لإلشعار بالصالة واإلعالم حبضورها؛ فيتأهب ك«لفظ اإلقامة  حاله، ألن
  .)1(»قدر حاله

  :اجلمع بني الصالتني للحاجة: رابعةاملسألة ال

ع بني الصالتني يف احلضر والسفر، ولكن باستقراء األحاديث يتبني أن اختلفوا يف اجلم
  .اجلمع يفعل يف احلضر والسفر، وهو ليس من سنن السفر فقط

سول صلى اهللا عليه وسلم ، فإن الر)2(»بل يفعل للحاجة سواء كان يف السفر أو احلضر«
  .)3(»قد مجع أيضا يف احلضر لئال حيرج أمته«

فيرتل وقت ... مثل أن حيتاج إىل النوم واالستراحة ... «: وأما يف السفر فاحلاجة إليه أظهر
  .)4(»الظهر وهو تعبان سهران جائع  حمتاج إىل راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إىل وقت العصر

  : ري، ففي مذهب أمحد وجهانواختلف يف السفر القص

  .وال قصر يف السفر القصري ،عدم اجلواز مثل الشافعي، قياسا على القصر :األول

اجلواز مثل مالك، ألنه شرع يف احلضر للمرض واملطر، فعلته احلاجة وليست  :والثاين
لحاجة وهذا هو الصواب، فإن اجلمع بني الصالتني ليس معلقا بالسفر، وإمنا جيوز ل«، )5(رالسف

  .)6(»خبالف القصر

                                                           
 .1/204ابن العريب، : سالقب -  1

 .56بن تيمية، ا: قاعدة هامة -  2

ط، .بريوت، د: حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي: حممد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري، حتقيق: صحيح ابن خزمية -  3
 .2/86، 972يف احلضر واملطر، حديث  تم، كتاب الصالة، باب الرخصة يف اجلمع بني الوقو1970-هـ1390

 .56ابن تيمية، : قاعدة هامة -  4

 .1/584الدسوقي، : حاشية الدسوقي -  5

 .8ابن تيمية، : قاعدة هامة -  6



 األثر الفقهي للترجيح باملقاصد                                                                                     الفصل الرابع                       

 356

الصالة، فسكت، : فإنه كان خيطب فقال رجل: وثبت هذا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
ال أم لك، أتعلمنا بالصالة، وكنا «: فسكت، مث قال !الصالة : فسكت، مث قال !الصالة: مث قال

 كان ابن عباس«والسبب أنه  ،)1(»جنمع بني الصالتني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يف أمر مهم من أمور املسلمني، خيطبهم فيما حيتاجون إىل معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت 

  .)2(»مصلحته، فكان ذلك عنده من احلاجات اليت جيوز فيها اجلمع

  :الترجيح باملقاصد يف الصيام: املطلب الثالث

  :صيام ستة شوال: املسألة األوىل

كرهون صيام ستة من شوال خوفا من أن جيعله أهل اجلهالة واجلفاء اشتهر املالكية بأم ي
بدعة بإحلاقه برمضان، كما رووا ذلك عن اإلمام مالك رمحه اهللا، فهذا ترجيح للكراهة باملقاصد 

  .سدا للذرائع

حلديث أيب ، )3(»وأما من صامه على الوجه الذي أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم فجائز«
ام يصكمث أتبعه ستا من شوال كان رمضان من صام « :ضي اهللا مرفوعاأيوب األنصاري ر

  .)4(»الدهر

  :الصوم والفطر يف السفر: املسألة الثانية

وقع اخلالف بني العلماء أيهما أفضل، وعند مجهور املالكية الصوم أفضل، وعند اإلمام 
من ذهب إىل التخيري أمحد الفطر أفضل وبه قال عبد امللك بن املاجشون من املالكية، ومنهم 

، وإىل هذا ذهب عمر بن )5(بينهما، وهناك قول رابع وهو أن األفضل هو األيسر واألسهل منهما
قتادة، وهذا هو األوفق ألنه ترجيح باملقاصد الشرعية وتوفيق بني النصوص و عبد العزيز وجماهد

  .املختلفة
                                                           

 .3/166، 5343، حديث ..باب اجلمع يف املطر كتاب الطهارة، : سنن البيهقي الكربى -  1

 .80ابن تيمية، : قاعدة هامة -  2

، 1املنصورة، ط: حيىي إمساعيل، دار الوفاء/ د: أبو الفضل اليحصيب، حتقيق عياض عياض بن موسى بن: إكمال املعلم بفوائد مسلم -  3
 .4/139م، 1998-هـ1419

 .2/822، 1164، حديث رمضاناستحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا لصيام، باب كتاب ال: صحيح مسلم -  4

 .320: التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -  5
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: قال، )1(»ك العصاةأولئك العصاة أولئ« :وبني هذا اإلمام املازري يف شرح حديث
إن الصوم ال ينعقد يف السفر، ألنه : فال يكون حجة ملن يقول »أولئك العصاة«: وأما قوله«

، وقد جاء ذلك يف بعض )2(»حيتمل أن يريد ألنه قد شق عليهم الصوم حىت صاروا منهيني عنه
ليتقووا على ولذلك أفطر وأمر الناس بالفطر  ،»إن الناس قد شق عليهم الصيام«: طرق احلديث

  .عدوهم

  :اإلفطار خشية الضرر: املسألة الثالثة

، والضرر الذي خيشى يكون )3(اإلفطار جيب خلشية التلف أو ضرر الغري كرضيع أو جنني
 ،صاحبه يف حكم املكره إذا كان من الغري، ويف حكم املريض إذا كان من نفسه، وكالمها ذو عذر

Ÿωωωω﴿: واعد الشريعة كلياا وجزئياا، كقوله تعاىلووجوب اإلفطار خلشية التلف معلوم من ق« uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ﴾
وحفظ النفس واجب ومل يتعبد اهللا عباده مبا خيشى منه تلف األنفس، ... )4( 

، )5(»وقد رخص هلم اإلفطار يف السفر، ألنه مظنة املشقة، فكيف ال جيوز خلشية التلف أو الضرر
ولوي املبين على مقصد دفع الضرر، ويف املقيس واملقيس عليه مظنة ذلك فاستعمل هنا القياس األ

  .املقصد

  :الوصال يف الصوم: املسألة الرابعة

  .)6(حكمه الكراهة عند مالك وأيب حنيفة والثوري والشافعي واحلظر عند اخلطايب

                                                           
، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره مرحلتني فأكثر، وأن األفضل كتاب الصيام: صحيح مسلم -  1

 .2/785، من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، 1114ملن أطاقه بال ضرر أن يصوم، حديث 

 .4/63عياض، : اإلكمال -  2

بريوت، : حممود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ1250ت(ن علي الشوكاين حممد ب: السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار -  3
 .2/123ت، .ط.د

 .29اآلية : سورة النساء -  4

 .2/125الشوكاين، : السيل اجلرار -  5

سب إىل بست من بالد ين، من ولد زيد بن اخلطاب، )هـ388-319(اخلطايب هو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب البسيت  -  6
معامل السنن يف شرح سنن أيب داود، وغريب احلديث وشرح البخاري، ترمجته : يكىن أبا سليمان، حمدث لغوي فقيه وأديب، من مصنفاتهكابل، 

  .2/273الزركلي، : ، األعالم17/23 الذهيب،: سري أعالم النبالء: يف
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قال ، وممن )1(إمنا ي عنه رمحة وختفيفا، لذلك جاز ملن قدر أن يصومه: وهناك من قال
ذا ابن العريب، وبناه على الترجيح املقاصدي إذ يرى أن من كانت يف بدنه حاجة ومنفعة فالفطر 

  .)2(»وأما من ال منفعة يف بدنه وال يف علمه فالصوم أفضل له«أوىل، 

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الزكاة: املطلب الرابع

  :سقوط الزكاة عن املديون: وىلاملسألة األ

فمن رجح حق الفقراء مل  بسبب اعتبارها حقا للفقراء أو أا عبادة حمضة هللا، اختلفوا فيها
  .)3(ا تعلق ا الدين، ألن صاحب الدين أوىل وأسبقذيوجبها إ

وإذا كانت األموال ظاهرة تعلقت ا قلوب الفقراء فهنا ذهب مالك واألوزاعي والشافعي 
أن الدين مينع الزكاة يف سائر  ية األخرى ألمحدرواوال، )4(وأمحد يف رواية إىل أن الدين ال مينع

  . األموال

وذهب األحناف إىل سقوط الزكاة عن املديون، ألن الزكاة مبنية على اليسر ومعاين الغىن، 
وعلى هذا األصل قلنا ال جتب الزكاة يف مال املديون بقدر ما « ،واملديون ال تتوفر فيه هذه املعاين
باعتبار الغىن واليسر، وذلك ينعدم بالدين، والغىن إمنا حيصل بفضل عليه من الدين، ألن الوجوب 

رخسي، وذكر كذلك سهذا كالم اإلمام ال، )5(»عن حاجته؛ وحاجته إىل قضاء الدين حاجة أصلية
  .كذلك زكاة الفطر فال جتب على املديون

وهو قول عطاء واحلسن ألنه فتوى الصحابة، وموافق ملقاصد الزكاة، وهذا هو الصواب، 
بدليل ما روي أن «وادعى ابن رشد أن هذا إمجاع من الصحابة،  .سليمان وميمون بن مهرانو

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حىت حتصل : عثمان بن عفان كان يصبح يف الناس

                                                           
 .4/38عياض، : اإلكمال -  1

 .2/143 الشوكاين، :السيل اجلرار: ، انظر2/514ابن العريب، : القبس -  2

 .1/156القرضاوي، : فقه الزكاة -  3

 .1/158، فسهن -  4

 .1/51السرخسي، : احملرر -  5
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أموالكم فتؤدون منها الزكاة، والصحابة متوافرون مسلّمون بذلك، فدل ذلك على إمجاعهم على 
  .)1(»القول بذلك

  

  :نصاب زكاة الزروع والثمار:  ةثانياملسألة ال

ة جتب الزكاة يف القليل فيوعند أيب حن، عند اجلمهور ال زكاة حىت تبلغ النصاب وهو مخسة أوسق
  .وعند داود جتب الزكاة يف كل ما حيتمل التوسيق وهو الكيل، والكثري وهو قول جماهد

لدليلني، وفيه حتقق معاين الترجيح باملقاصد إذ ولكن ما ذهب إليه اجلمهور فيه اجلمع بني ا
؛ حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه )2(النصاب يوافق حتقق الغىن الذي هو شرط الزكاة
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة يف «: وسلم بعث معاذا رضي اهللا عنه إىل اليمن، وفيه

  .)3(»تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ،أمواهلم

  :أخذ القيمة يف الزكاة: ةثالثاملسألة ال

األحناف، واإلمام الشافعي الحظ أن غرض الزكاة  أخذ القيمة فيها خالف، وممن أجاز
سد اخللة واحلاجة، ولكن ملا كان هذا خفيا غري ظاهر وغري منضبط وازن بني ضابطي املعقولية 

من «دون إمهال التعبدية يف الزكاة، وهذا  فاعترب معىن السد، ولكنمتوافقني؛ والتعبدية، فأجرامها 
عة كونه نظرا مقاصديا، فلم يهمل املقاصد الشرعية املعقولة وغري ارب، ويزيده )4(»بديع نظره
فرأى االتباع فيه معىن السد، مع اخلالص من غرر املخالفة، مث جعل كون الزكاة عبادة «املعقولة، 

  .)5(»عضدا لذلك كاملرجح به

                                                           
حممد بن : والتحصيالت واحملكمات ألمهات مسائلها املشكالت سوم املدونة من األحكام الشرعياتاملقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته ر -  1

، 1بريوت، ط: حممد حجي وعبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، دار الغرب اإلسالمي/د: ، حتقيق)هـ520ت(أبو الوليد القرطيب  أمحد بن رشد
 .1/280م، 1988-هـ1408

 .134راميتش، : تعارض ما خيل بالفهم -  2

ن، باب الدعاء إىل الشهادتني كتاب اإلميا: ، صحيح مسلم2/505، 1331كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث : صحيح البخاري -  3
 .1/50، 19وشرائع اإلسالم، حديث 

 .2/179اجلويين، : الربهان -  4

 .نفسه -  5
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  :زكاة احللي: ةابعراملسألة ال

  .)1(أمجعوا على أن ما ال جيوز اختاذه فيه الزكاة، سواء اختذ للتجارة أو للقنية

فعند مالك حبسب النية، فإن اشتراه لالقتناء فال زكاة ، وأما ما جيوز اختاذه فاختلفوا فيه
 فيه، وإن اشتراه للتجارة كانت فيه الزكاة، وهذا استعمال للتخصيص بالقياس على العروض

  .)3(، ومثله قال الشافعي)2(ةتجارمبقصد ال

وإن نوى به القنية عدة للزمان كانت فيه الزكاة، كأنه غلب هنا جانب التجارة لظهور 
فاع به فروي عنه معىن رصده للحاجة، فهذا ترجيح باملقاصد، وأما إن اختذه للكراء ممن يصلح االنت

  .صد، وكل ذلك راجع للمقا)4(استحبااالزكاة وعدمها و

  :أثر الترجيح باملقاصد يف احلج: املطلب اخلامس

  :االستنابة يف احلج: املسألة األوىل

أن امرأة : ، حلديث ابن عباس)5(إذا كان هناك عذر ميؤوس جاز له أن يستنيب يف احلج
، )6(»نعم، ولك أجر«: ، قال»أهلذا حج؟«: رفعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم صبيا فقالت

وذكرت األخ، والظاهر منها أن االستنابة ال تكون إال  ،)7(أخرى ذكرت الشيخ وهناك أحاديث
، ملكان القرابة نظرا )8(لذوي القرىب، ألن قياس غري ذوي القرىب على ذوي القرىب قياس مع الفارق

  .ملا فيها من مقاصد صلة الرحم وصون الضعفاء األقربني

                                                           
 .1/294ابن رشد، : املقدمات املمهدات -  1

 .1/294ابن رشد، : املقدمات املمهدات -  2

 .2/66الشافعي، : األم -  3

 .1/294ابن رشد، : املقدمات املمهدات-  4

 .2/155الشوكاين،  :السيل اجلرار -  5

 .2/974، 1336كتاب احلج، باب صحة حج الصيب وأجر من حج به، حديث : صحيح مسلم -  6

، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 1335كتاب احلج، باب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها أو للموت، حديث : صحيح مسلم -  7
إن أيب شيخ كبري، عليه فريضة اهللا يف احلج، وهو ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه، فقال  :عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول اهللا

 .2/974 ،»فحجي عنه«: النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .2/157الشوكاين، : السيل اجلرار -  8
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تنابة، فهنا رجح الشوكاين عدم القضاء وتلحق هنا مسألة القضاء ملن زال عذره بعد االس
، وقاله ردا على صاحب )1(باملقاصد، إذ أنه صاحب عذر ووقع احلج صحيحا فال يعاد إال بدليل

  .املنت الذي ذهب إىل أنه يعيد إن زال العذر

  :مىت يهل من أحرم مبكة: املسألة الثانية

، )2(ئل يؤخر إىل يوم الترويةاختلف العلماء يف ذلك، فمن قائل حيرم من أول الشهر ومن قا
  .)3(، وكالمها مروي عن مالك)2(التروية

، إذ ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أهل عند الشروع )4(وذهب ابن عمر إىل القياس
  .يف الفعل، فأخر هو إىل يوم التروية

وأما وجه اختيار غريه من العلماء ملن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر فإن ذلك «
صد إذ ا، فهذا ترجيح باملق)5(»لمحرم من الشعث ما يساوي فيه من أحرم من املواقيتليحصل ل

  .رأى ذلك أفضل ملا يشابه فيه احملرم يف أوصاف الفضل

  

  

  :لبس احملرم املخيط: املسألة الثالثة

، ذهب الشافعي إىل أن نفس اللبس يترتب عليه دم ألن االرتفاق يتم باالشتمال على بدنه
  .ة أوالفيصف يوم، ومثل هذا قال به أبو حنف إىل أنه عليه دم إذا لبسه أكثر من نوذهب أبو يوس

، وهو )1(»فع احلر والربد، ألن اللبس أعد هلذادوهو «وملا كان املقصد هو الترفق باللباس، 
وهو ال حيصل من اللباس إال بزمن ممتد، وقدر هنا بيوم عند من قدره كذلك ألنه يرتع فيه عادة، 

                                                           
 .نفسه -  1

علي حممد معوض وعادل أمحد : حتقيق ،)هـ587ت(عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -  2
 .3/167م، 1997-هـ1418، 1بريوت، ط: عبد املوجود، دار الكتب العلمية

 .4/185عياض، : اإلكمال -  3

 .4/184، فسهن -  4

 .فسهن -  5
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بسه يوما أو غطى رأسه يوما كامال وجب عليه دم، وإن لبسه لزمن أقل فليس عليه ولذلك فإن ل
  .)2(إال صدقة

  :ترك بعض الصحابة رضي اهللا عنهم للتضحية: املسألة الرابعة

كان الصحابة شديدي العناية مبراعاة مقاصد الشريعة والتفريق بني األحكام املختلفة حسب 
ة غري واجبة، حرصوا على أن ال حيرفها الناس فيجعلوها عللها ومصاحلها، وملا كانت األضحي

شهدت أبا بكر وعمر وكانا ال يضحيان خمافة : )3(قال حذيفة بن أسيد« ؛واجبة بفهمهم اخلاطئ

إظهار ، واملقصود )4(»ال أبايل أن أضحي بكبش أو بديك: ، وقال باللأن يرى الناس أا واجبة
املسلم يف هذا املوضع إال على جهة الندب واالستحباب،  ، فال تكليف علىةغري واجب التضحيةأن 

من سألك فقل هذه أضحية ابن : )6(رضي اهللا عنهما إذ يقول لعكرمة )5(وشبيه به قول ابن عباس

وقال أبو «، وكان غنيا، ويكتفي بشراء حلم بدرمهني، ومثل هذا ما ذهب إليه ابن مسعود، عباس
  .)7(»وأهلينا، فلما تباهى الناس بذلك تركناهاكنا نضحي عن النساء : أيوب األنصاري

  .فهذه ترجيحات باملقاصد، للحفاظ على احلكم الشرعي، فال حيرف إىل الوجوب، وليس واجبا

  :الترجيح باملقاصد يف املواريث: املطلب السادس

  :)8(اإلقرار بدين أو عطية يف مرض الوفاة: املسألة األوىل

                                                                                                                                                   
 .4/331العيين، : البناية -  1

 .4/330نفسه،  -  2

شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديبية، روى عن أيب بكر، وروى عنه أبو طفيل حذيفة بن أسيد الغفاري، وكنيته أبو سرحية، أول ما  -  3
 .3/256الرازي، : ، اجلرح والتعديل6/101ابن سعد، : الطبقات الكربى: والشعيب، ترمجته يف

 .4/385، 8156مصنف عبد الرزاق، حديث : ، انظر3/241املوافقات،  -  4

  .23/194ابن عبد الرب، : التمهيد -  5

اجلرح : عكرمة موىل ابن عباس وكنيته أبو عبد اهللا، روى عنه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وكان كثري العلم حبرا من حباره، ترمجته يف -  6
 .5/219ابن سعد، : ، الطبقات الكربى7/9الرازي، : والتعديل

 .4/91، 1505ل البيت، حديث كتاب الذبائح، باب ما جاء أن الشاة الواحدة جتزي عن أه :سنن الترمذي  -  7

 .3/234ابن القيم، : إعالم املوقعني -  8
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أو عطية للوارث يف مرض املوت، والترجيح فيه بسبب  عند اجلمهور ال يصح اإلقرار بدين
التهمة، وزاد مالك حىت األجنيب إن وجدت مظان التهمة، حياطة حلقوق  الورثة، ورجح ابن القيم 

  .)1(»وقوله هو الصحيح«: رمحه اهللا ما ذهب إليه مالك فقال

قريب مع  وعند املالكية تفصيل مقاصدي حسب قرب الوارث وبعده، فإنه إن أقر لوارث
، وجاء هذا )2(وجود األبعد أو املساوي بطل اإلقرار، وإن أقر لوارث بعيد مع وجود األقرب صح

  .رمحه اهللا )3(يف تقريرات حممد عليش

  :قاتل اخلطأ هل يرث: املسألة الثانية

  .اختلف يف هذه املسألة بعد االتفاق حول منع قاتل العمد للتهمة يف استعجال املرياث

سبب اخلالف و، )4(وعند املالكية يرث، احلنفية والشافعية ال يرث عندهم فاجلمهور من

ÞÞ ﴿تعارض عموم  ÞÞΟΟΟΟ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&﴾
، )6(»ال يرث القاتل«ديث وخصوص ح، )5(

أن قاتل اخلطأ يرث من املال وال يرث من وحديث عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   .)7(الدية

الوهاب الترجيح باملقاصد يف معىن السبب الذي مينع املرياث، وهو ما وبني القاضي عبد 
مينع التساوي يف احلرم والدين ويوجب القود، وقد انتفى هنا، ومنعه من الدية دون املال، ألن الدية 

                                                           
 .نفسه -  1

 .5/87الدسوقي، : حاشية الدسوقي -  2

، شيخ وفقيه مالكي، أخذ عنه األمري الصغري )هـ1299ت (املصري القرار  الطرابلسي الدارأبو عبد اهللا د بن حممد عليش حممد بن أمح -  3
له حواشي كثرية وفتاوى ام مبواالة الثورة العرابية فألقي يف السجن وتويف فيه رمحه اهللا، خترج عليه علماء من األزهر،  ومصطفى البوالقي وغريمها،

 .6/19الزركلي، : ، األعالم1/552خملوف، : شجرة النور: منثورة، ترمجته يف

 .2/534القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  4

  .11اآلية : سورة النساء -  5
  .2/913، من حديث أيب هريرة مرفوعا، 2735كتاب الفرائض،  باب مرياث القاتل، حديث : ن ابن ماجةسن -  6
، من حديث عبد اهللا بن 12029باب من قال يرث قاتل اخلطأ من املال وال يرث من الدية، حديث كتاب الفرائض،  :سنن البيهقي الكربى -  7

  .6/221عمرو مرفوعا، 
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وظاهر «: ومال ابن العريب إىل ذلك فقال، )1(»ال تفيده استجالب مال«جاءت جبنايته، فناسب أن 
  .)2(»وباطنه قد أشكل، والتهمة تتطرق القتل قد وقع

  :)3(الفاضل لبيت املال: املسألة الثالثة

  .اختلف العلماء يف الفاضل من املرياث بعد أخذ أهل الفروض حقوقهم

يكون الفاضل لبيت املال، وعلى هذا مذهب املالكية، وشرط  )4(عند مالك والشافعي
  .)5(بعضهم أن يكون اإلمام عدال

طالب وعبد اهللا بن مسعود إىل الرد على ذوي السهام من غري الزوج  وذهب علي بن أيب
  .)6(وهو مذهب أيب حنيفة ،والزوجة

ββββ ﴿: ومن أدلة الفريق األول قول اهللا تعاىل يف البنت ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ss ssùùùù ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$####﴾)7(، 

ناسب أن يرثوا بعد ذوي وكذا يف األخت، من غري زيادة، وألن املسلمني يفيدونه يف العقل عنه ف
  .السهام، وهذا إعمال لضابط املناسبة، واهللا أعلم

مل تطلق الوصية باملال مراعاة حلقوق الورثة، فذهب قوم إىل أن :الضرار يف الوصية: املسألة الرابعة
  .)8(الوصية يف مرض املوت أو الوصية بالثلث ولو يف غري مرض املوت ال جتوز

س أو اخلمس أو الربع، واستحسن ابن العريب ما قال به وذهب احلسن إىل جواز السد
أن هذا ، وواضح )9(الشافعي رمحه اهللا، وهو استحبابه أن ال يستوعب الثلث إذا كان ورثته فقراء

                                                           
 .2/534الوهاب، القاضي عبد : املعونة -  1

الشيخ مجال مرعشلي، دار الكتب : أبو بكر املالكي، وضع حواشيه حممد بن عبد اهللا بن العريب: ذيعارضة األحوذي بشرح صحيح الترم -  2
 .197-8/196م، 1997-هـ1418، 1بريوت، ط: العلمية

 .8/538، فسهن -  3

 .8/194نفسه،  -  4

أبو عبد اهللا املغريب املعروف  حممد بن عبد الرمحن: لشرح خمتصر خليل  بوع مع مواهب اجلليلمط ،8/592ابن املواق، : التاج اإلكليل -  5
  .م1995-هـ1416، 1بريوت، ط: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية: ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه)هـ954ت(باحلطاب الرعيين 

 .2/538القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  6

  .11ة اآلي: سورة النساء -  7
 .8/206ابن العريب، : عارضة األحوذي -  8

 .8/206ابن العريب، : عارضة األحوذي -  9
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يتكففون  عالةإنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم « :حديثالترجيح املقاصدي مبناه 

  .)1(»الناس

  .للتهمة) 2(اجلمهور ال تصح ومثلها الوصية للوارث عند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
كتاب : ، صحيح مسلم1/435، 1233كتاب اجلنائز، باب رثى النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن خولة، حديث : صحيح البخاري -  1

  .3/1251، 1628الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث 
 .3/234ابن القيم، : نيإعالم املوقع -  2
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  أثر الترجيح باملقاصد يف املعامالت: املبحث الثاين

  :أثر الترجيح باملقاصد يف البيوع: املطلب األول

  :بيع الغرر: وىلاملسألة األ

وقد رأينا العلماء أمجعوا على فساد بعض بياعات الغرر، وأمجعوا «: قال اإلمام املازري
ا، واختلفوا يف بعضها، فيجب أن يبحث عن األصل الذي يعرف منه اتفاقهم على صحة بعضه

، ومما أمجعوا على حترميه بيع األجنة يف البطون وبيع الطري يف اهلواء والسمك يف )1(»واختالفهم
املاء، ومما أمجعوا على جوازه كراء الدار ودخول احلمام، فاألمر مرتبط بتحصيل املنفعة واملقصد 

ن الغرر إضاعة للمال، ألنه يبذل ماال وال حيصل املبيع، فإذا كان الغرر نزرا يسريا عد من البيع أل
يفهم عنهم أم منعوا بيع األجنة لعظم غررها وشدة «، إذن يف املهمل، وأجيز البيع تيسريا وختفيفا

ود، ، واليت أجازوها فغررها يسري غري مقص)2(»خطرها، والغرر فيها مقصود جيب أن يفسد العقد
  .مث الضرورة تقضي بالعفو عنه وإال تعطلت مصاحل كثرية

جيب أن ترد مجيع مسائل «: وهذا الترجيح باملقاصد بينه اإلمام املازري صرحيا قائال
اخلالف الواقعة بني فقهاء األمصار يف هذا املعىن إىل هذا األصل، فمن أجاز قدر أن الغرر فيما 

دم، ومن منع قدر أن الغرر مقصود، وقاسه على ما سئل عنه غري مقصود، وقاسه على ما تق
، فالقياس اختاره حبسب املقاصد، ويقدر الغرر حبسب القصد إليه وحبسب وجوده، )3(»تقدم

  .وذلك وفق ضوابط الترجيح باملقاصد

  

  

  

  
                                                           

 5/134عياض، : اإلكمال -  1

 .نفسه -  2

 .نفسه -  3
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  :النهي عن بيع عسب الفحل: ةنياملسألة الثا

ن ابن عمر رضي اهللا عنهما اجلمهور على أنه ال جيوز ذلك للحديث الوارد فيه النهي ع
  .)1(»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل ى«: قال

واإلمام مالك محله على معىن اإللقاح، فهذا ختصيص وتقييد للنهي وذلك باملقاصد، ألن 
بالترجيح ابن العريب  هوبين، )2(»فأما لو كانت نزوات معلومة جاز«شرط اإللقاح فيه اجلهالة، 

وهو الصحيح، ألنه أمر مأذون فيه شرعا حمتاج إليه عادة، ومعلوم «: قالفبيانا شافيا  املقاصدي
  .)3(»التعديد، فال وجه لرده

  :بيع اخليار إذا شرط ومل حيدد وقته: ةثالثاملسألة ال

البيع فاسد إال يف الثالثة وبعدها ال، وعند صاحبيه جيوز : ، فعند أيب حنفية)4(اختلفوا فيه
  .بيع صحيح ويوقف على إجازته أو رده: الطربي، وعند ال جيوز عنده: الشافعيو، مىت أجازه

وعند ابن أيب ، وأما أمحد وإسحاق فعندمها البيع صحيح وله اخليار أبدا حىت يرد أو يأخذ
  .البيع جائز والشرط باطل: ليلى واألوزاعي

ج إليه كل مبيع من فراعى ما حيتا ،وأما اإلمام مالك فله نظر آخر فيه الترجيح باملقاصد
أن البيع جائز : فعند مالك«: وقت يصلح لالختيار واالختبار، قال القاضي عياض رمحه اهللا

وهذا النظر املقاصدي من اإلمام ، )5(»ويضرب للسلعة مقدار ما ختترب فيه، كما لو ضرباه وبيناه
إذا تبني «: قال مالك من األصول اليت رجح ا شيخ اإلسالم منهجه يف البيوع على غريه، إذ

ذلك، فأصول مالك يف البيوع أجود من أصول غريه، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بني املسيب الذي 
، ذكر هذا بعد حديثه عن جتويزه للخرص فيما دون )6(»هو أفقه الناس يف البيوع: كان يقال

                                                           
 .2/797، 2164كتاب اإلجارة، باب عسب الفحل، حديث : صحيح البخاري -  1

 .2/800ابن العريب، : القبس -  2

 .نفسه -  3

 .5/161عياض، : اإلكمال -  4

 .نفسه -  5

 .27-2/26ابن تيمية، : جمموع الفتاوى -  6
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والقطع يف  النصاب ألن احلاجة تدعو إليه، ومل يرخص يف املفاضلة املتيقنة، ألن ضابطي الظهور
  .الربااستبان هذه احلالة هلما أثرمها يف احلكم، ف

عن أيب : وكشف عن هذا ابن العريب، فذكر أن أصول الفقهاء يف البيوع أربعة أحاديث
ال تبيعوا الذهب بالذهب « :سعيد احلذري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال تشفوا إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على 

وحديث ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى  ،)1(»بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بناجز
 ،)2(»من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم«: اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت يبدو ى النيب«: وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

من ابتاع طعاما فال «: وحديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ،)3(»صالحها

  .)6(الذرائع واملصلحة: ، ومها معنيان)5(»وزاد مالك فيها أصلني«، )4(»يبعه حىت يستوفيه

هلما  شرط خيار للبائع أو للمشتري أووكل بيع وقع ب«: وقد رد ابن حزم اخليار مهما كان
، وقال عن مذهب )7(»مجيعا أو لغريمها خيار ساعة أو يوم أو ثالثة أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل

ورد على الشافعية ، )8(»وهذه وساوس، وأحكام ال يعرف هلا أصل«: أيب حنيفة وأصحابه
  .كذلك واملالكية

ن ما يشترى إمنا تقصد منافعه، فقد حيتاج إىل ولكن يترجح ما ذهب إليه اإلمام مالك، أل
ولألشياء وجوه من هذه الوجوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوجه ما ختترب فيه «النظر واالختبار، 

                                                           
 .3/1208، 1584كتاب البيوع، باب الربا، حديث : مسلمصحيح  -  1

كتاب املساقاة، باب السلم، حديث : ، صحيح مسلم2/781، 2125كتاب السلم، باب السلم يف وزن معلوم، حديث : صحيح البخاري -  2
1604 ،3/1226. 

، صحيح 3/1165، 1415حديث  ،..فيه العشر  كتاب البيوع، باب من باع مثاره أو خنله أو أرضه أو زرعه وقد وجب: صحيح البخاري -  3
 .3/1165، 1534كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع، حديث : مسلم

كتاب البيوع، باب بطالن بيع : ، صحيح مسلم2/748، 2019كتاب البيوع، باب الكيل على البائع واملعطي، حديث : صحيح البخاري -  4
  .3/1159، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، 1525قبل القبض، حديث املبيع 

 .2/777ابن العريب، : القبس -  5

 .2/779نفسه،  -  6

 .7/260ابن حزم، : احمللى -  7

 .7/261نفسه،  -  8
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ويستشار فيها، فما كان مما يشتري الناس حاجتهم يف االختيار حبال ما وصفت لك فال بأس 
د من أجل فال خري فيباخليار يف ذلك، وما بعدرى ما تصري إليه السلعة إىل ذلك ه، ألنه غرر ال ي

1(»دري صاحبها كيف ترجع إليهاألجل، وال ي(.  

  :بيع الكلب: ةرابعاملسألة ال

كسب احلجام خبيث، ومثن الكلب « :عند املالكية حيرم بيع الكلب بدليل حديث

جيح حبسب املنافع واملشهور عندهم التفصيل؛ وهو مبين على النظر املقاصدي والتر، )2(»خبيث
حممول على ما حرم اختاذه، فأما ما جيوز «الشرعية، فيجوزون كلب املاشية والصيد، إذ احلديث 

   .)3(»اختاذه فبيعه جائز، وقد اختلف يف ذلك علماؤنا

ولقد بني ذلك أوضح بيان  ،فيه هو الترجيح باملقاصد )4(وهذا االختالف أساس التفصيل
رجيحام بناء على ما يف الكلب من املنافع أو املضار، فيؤذن فيه أو اإلمام املازري، حيث فسر ت

يف الكلب : فيقول« :مينع، وبناء على ذلك خيصص ذلك احلديث النبوي الصريح يف التحرمي، قال
أو حملل فيجيز  ،؟ينظر هل مجيعها حمرم فيمنع البيعيعدد سائر منافعه، مث من املنافع كذا وكذا، و

ة فينظر هل املقصود احملرم أو احمللل؟، وجيعل احلكم للغالب على ما بسطناه، أو أو خمتلف ،البيع؟
أو ملتبس كوا  ،يكون منفعة واحدة حمرمة خاصة وهي مقصودة فيمنع على ما بيناه

ضوابط الترجيح، فيستعمل يف كل مسألة ما يناسب ويف كل ب، هذا بيان مقاصدي )5(»مقصودة؟
املطلوب، مث بني أن هذا األصل وهو يف احلقيقة ترجيح باملقاصد حالة ما يغلب على الظن أنه 

بسبب العرض عليه واالختالف يف ضوابطه وقع االضطراب بني األصحاب يف هذه املسألة 
  .وأشباهها كبيع النجاسات لتذبيل النبات

  

  
                                                           

 .10/170مالك، : املدونة -  1

 .4/129الطحاوي، : ، شرح معاين اآلثار3/356، 5282، حديث 1مسند أيب عوانة -  2

 .2/799ابن العريب، : القبس -  3

 .461: التلمساين، هامش: مفتاح الوصول -  4

 .5/131عياض، : اإلكمال -  5
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  :أثر الترجيح باملقاصد يف اإلجارة: املطلب الثاين

  :)1(حكم اإلجارة: املسألة األوىل

tt ﴿ :جازها اجلمهور بأدلة منها قول اهللا تعاىلأ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ éé éé&&&& ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ¢¢ ¢¢ tt ttLLLL uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ãã ãã____ ùù ùù'''' ss ss???? zz zz ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 88 88kkkk yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm﴾)2( ،وهذا استدالل بشرع من قبلنا.  

ا، املنافع يف اإلجارات وقت العقد معدومة، فكان ذلك غرر«ومنع منها فريق حبجة أن 
ال جتوز، ألا أكل مال «: قال ةوذكر ابن حزم أن إبراهيم بن علي ،»ومن بيع ما مل خيلق

  .)3(»بالباطل

فهذا إبطال مقاصدي حلكم اإلجارة دفعا لضرر الغرر ببيع املعدوم، ولكن رد اجلمهور رد 
ب، مستوفاة يف الغال«مقاصدي كذلك بل هو الراجح، ألن هذه املنفعة املعدومة وقت العقد 

، وهذا إعمال لضابط الغلبة يف الترجيح »والشرع إمنا حلظ من هذه املنافع ما يستوىف يف الغالب
  .باملقاصد

  :)4(كراء األرض: املسألة الثانية

اختلف ايزون مث وأجازه اجلمهور، ، منع كراء األرض طاوس وأبو بكر بن عبد الرمحن
ال جيوز إال : وقال آخرون، عدا الطعام جيوز كراء األرض مبا: فقال قوم:  على أقوال شىت

ال جيوز كراء «: ، وأما عند ابن حزم فإنه)5(بالدراهم والدنانري، وهو قول ربيعة وابن املسيب
  .)6(»بدنانري، وال بدراهم، وال بغرض، وال بطعام مسمى، وال بشيء أصال األرض بشيء أصال ال

  .)6(»أصال

                                                           
 .5/127ابن رشد، : بداية اتهد -  1

  .27اآلية : سورة القصص -  2
 .7/3ابن حزم، : احمللى -  3

 .136-5/132ابن رشد، : بداية اتهد -  4

 .5/128نفسه،  -  5

 .7/43م، ابن حز: احمللى -  6
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، )1(رجا منها أو غري خارجوذهب مالك إىل جواز كرائها بكل شيء عدا الطعام خا
وظاهر قوله يف املوطأ اجلواز بالعروض والطعام ما مل خيرج منها، وهو مذهب الشافعي، ووسع 
أكثر من هذا اإلمام أمحد والثوري والليث وأبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة؛ فجوزوا الكراء 

  .بكل العروض ومبا خيرج منها كذلك

فأحاديث ذكرت الدراهم والدنانري فخصص ، ذلك وسبب اخلالف تعارض األحاديث يف
ا من ذهب إىل ذلك، ومن منع كراءها رجح باملقاصد؛ ملا يف ذلك من الغرر ألنه ميكن أن 
يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، وكانت األرض موجودة ليس على الناس ضيق، 

وهكذا قياس على إجارة سائر املنافع، مثل املاء ي عن بيعه لوفرته، ومن أجاز بإطالق استعمل ال
  .أسفر الترجيح باملقاصد يف اجتهادات املسألة

  

  :)2(حكم اجلعل: املسألة الثالثة

  .، مثل مشارطة الطبيب على الربء»اجلعل هو إجارة على منفعة مظنون حصوهلا«

 كون الثمن: وقد اختلف العلماء يف اجلعل، فذهب مالك إىل جتويزه يف اليسري بشرطني
وعند ابن حزم ال جيوز احلكم ، ومنعه أبو حنيفة، وعن الشافعي قوالن، معلوما وأن ال حيدد األجل

 ﴿: واستدل لقول اجلواز بقول اهللا تعاىل، )3(ولكن يستحب الوفاء به yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq 

99 99�������� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt////﴾)4(، حديث أيب سعيد  وبأخذ الثمن على الرقية بالفاحتة يف، وهذا استدالل بشرع من قبلنا

  .اخلدري رضي اهللا عنه، وباإلمجاع على جوازه يف اإلباق

وأما القول باملنع فعمدته الترجيح باملقاصد، نظرا ملا فيه من الغرر، ألن املنفعة مظنونة، 
  .فقياسا على اإلجارات متنع عند من منع اإلجارات؛ ألا عقد على معدوم

                                                           
 .5/132ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .159-5/158ابن رشد، : بداية اتهد -  2

 .7/33ابن حزم، : احمللى -  3

 .72اآلية : سورة يوسف -  4
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  :)1(أم جعلكراء السفينة إجارة : املسألة الرابعة

اختلف يف حكم كراء السفينة بسبب أخطار البحر، فاملنفعة مظنونة، فجعلها البعض جعال 
ال إجارة، مثل مالك فإنه ذهب إىل أنه ليس لصاحبها كراء إال بعد البلوغ، وهو قول ابن القاسم، 

إىل أنه له من أصحاب مالك فذهب  )3(وأما ابن نافع، )2(وذهب إىل أنه كراء وخطأ هذا ابن حزم،
إن جلّج فهو «: ويتجلى الترجيح باملقاصد أبني عند أصبغ، فإن مذهبه، قدر ما بلغ، ألا كراء

  .)4(»جعل، وإن مل يلجج فهو إجارة حبسب املوضع الذي وصل إليه

والراجح واهللا أعلم أن يعترب الغالب من األمرين، فلما كان واقع احلال يشهد أن الغلبة جلهة 
  .تبارها إجارة أصحالسالمة فاع

  :الترجيح باملقاصد يف الرهن: املطلب الثالث

  :)5(ضمان الرهن: املسألة األوىل

  .اختلف العلماء ممن يكون ضمان الرهن

فريط، وهذا مذهب الرهن أمانة؛ فضمانه من الراهن ويقبل قول املرن يف عدم الت: القول األول
  .أيب ثور ومجهور أهل احلديثالشافعي وأمحد و

  .الضمان من املرن، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه: لقول الثاينا

التفصيل، فما ال يغاب كاحليوان والعقار فهو أمانة ويقبل قول املرن ما فرط، وما  :القول الثالث
يغاب فالضمان منه، وهذا مذهب مالك، وإن شهد شهود على أنه ما فرط فيما يغاب فليس عليه 

                                                           
دراسة  ،)هـ616ت(، سشا جالل الدين عبد اهللا بن جنم بن: ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة5/159ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .3/942م، 2003 -هـ1423، 1بريوت، ط: محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي/ د.أ: وحتقيق

 .7/26ابن حزم، : احمللى -  2

أصبغ بن الفرج بن سعيد املصري، طلب العلم وهو شاب كبري، ودخل املدينة يوم مات اإلمام مالك رمحه اهللا، فأخذ عن ابن القاسم  وغريه  -  3
: ، سري أعالم النبالء2/321الرازي، : اجلرح والتعديل: مالك، وهو من أجل أصحاب ابن وهب، روى عنه البخاري، ترمجته يف من تالميذ
 .10/656الذهيب، 

 .5/159ابن رشد، : بداية اتهد -  4

 .251-5/250، فسهن -  5
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ذهب مالك إال أنه فيما يغاب يضمن املرن وإن شهد الشهود على الضمان، وذهب األوزاعي م
  .عدم التفريط

ويربز هنا الترجيح باملقاصد فيما ذهب إليه أمحد والشافعي من كون الرهن أمانة، فيقبل 
ومعىن ذلك أن التهمة «ولكن بروزه عند مالك أكثر ألنه اعتمد االستحسان، ، قول املرن فيه

، فاستحسن التفريق بني النوعني، وهو )1(»ه، وال تلحق فيما ال يغاب عليهتلحق فيما يغاب علي
وإذا كان الرهن على يد «: تفريق مقاصدي حمله التهمة، وأشار إىل هذا القاضي عبد الوهاب بقوله

وألن ربه لو مل يرض بأمانة املرن مل يكن «: ، وزاده بيانا بقوله)2(»أمني مل يضمن املرن هالكه
  .)3(»سبيل له عليه

  :)4(الرهن يف احلضر: املسألة الثانية

اجلمهور على جواز الرهن يف احلضر والسفر، ملا ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
  .رهن يف احلضر

ββββ﴿وذهب أهل الظاهر إىل عدم جواز ذلك، وإمنا يكون الرهن يف السفر فحسب، لآلية  ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� xx xx���� yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff ss ss???? $$$$ YY YY6666 ÏÏ ÏÏ????%%%% xx xx.... ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ×× ××ππππ || ||ÊÊÊÊθθθθ çç çç7777 øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ﴾)5(.  

وميكن أن يستدل للجمهور كذلك باملقاصد؛ حيث أن احلاجة إىل توثيق الدين قائمة يف 
  .)6(احلضر كما هي يف السفر، فيعتمد القياس بناء على الترجيح املقاصدي

  

  .)7(فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رهن يف احلضروله قوة من  

                                                           
 .5/251ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .2/148القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  2

 .2/150نفسه،  -  3

 .5/240ابن رشد، : بداية اتهد -  4

 .283اآلية : سورة البقرة -  5

 .2/145القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  6

 .2/815، 2437كتاب الرهون، باب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حديث : سنن ابن ماجة -  7
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  : استدامة قبض املرهون: ثالثةاملسألة ال

، )1(ذهب أبو حنفية والشافعي وأصحابه إىل أن استدامة قبض الرهن ليس شرط صحة
وعللوا النص باملقاصد، إذ استدامة قبض ، )2(»ال يغلق الرهن« :حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)3(الرهن تعطيل ملنافعه فال جيوز ذلك

: لقول اهللا تعاىل )4(لصحة الرهن ومنهم اإلمام مالكواجلمهور ذهبوا إىل كونه شرطا 

﴿ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ×× ××ππππ || ||ÊÊÊÊθθθθ çç çç7777 øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ﴾)5(،  مث أضافوا استدالال ذا مغزى مقاصدي، وهو أن التوثيق ال يكون إال

  .، وإال انقطع، وهذا ترجيح قوي باملقاصد)6(باحلبس املستدام

  :ترك الرهن بيد الراهن خوف عدم صيانته: املسألة الرابعة

 هذا بعض العلماء، وهو مبين على الترجيح باملقاصد، ألن حفظ املال واجب، ذهب إىل
فخوفا من ضياعه يبقى بيد  -إذا كان ال يقوم بصيانته-  كان ترك الرهن بيد املرن يضيعهفإن 

وخالف البعض، ألن معىن ذلك أن الرهن عاد إىل الراهن، ومن مث بطل حكم الرهن، فال ، الراهن
  .)7(يصح

  

  

  

  

                                                           
 .2/146القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  1

 .2/816، 2441كتاب الرهون، باب ال يغلق الرهن، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، حديث  :سنن ابن ماجة -  2

 .2/454م، 2000-هـ1421، 1الرياض، ط: إبراهيم بن حيىي بن حممد عطيف، مكتبة الرشد/ د: آثار اخلوف يف األحكام الفقهية -  3

 .2/145القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  4

 .283ية اآل: سورة البقرة -  5

نور الدين / د: عز الدين زغيبة، قدم له وراجعه/ د: ، مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية2/456إبراهيم عطيف، : آثار اخلوف -  6
  .237م، 2001 -هـ1422، 1ديب، ط: صغريي، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث

 .2/467إبراهيم عطيف، : آثار اخلوف -  7
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  :أثر الترجيح باملقاصد يف الصرف: طلب الرابعامل

  :حكم السفتجة: املسألة األوىل

ِالسفارسي معرب، وهي بطاقة مجعها سفاتج وسفتجات بضم السني وكسرها وفتح التاء  )1(جةفت
تكتب فيها اإلحالة، وأصلها سفته مبعىن الشيء احملكم، وهي كتاب صاحب املال لوكيله يف بلد 

له بدل ما قبضه منه، فحقيقتها إعطاء مال آلخر مع اشتراط القضاء يف بلد آخر، آخر ليدفع حلام
  .والقصد األساسي منها ضمان خطر الطريق، فهو قرض وليس أمانة

فأجازها عبد اهللا بن الزبري، فكان يأخذ املال من أهل  :وأما حكمها فاختلف فيه العلماء
ال «: بالعراق، وسئل عنها ابن عباس فقال مكة ويرسلهم فيأخذون ديوم من مصعب بن الزبري

  .)2(»بأس بوزن درامههم

كل قرض جر نفعا فهو « :مستدلني حبديث )3(ومنعها مالك والشافعي وأمحد يف رواية

  .فهو يف موضوعات ابن اجلوزي »السفتجات حرام«وأما حديث  ،)4(»ربا

حيصل انتفاع املقرض وذهب ابن تيمية إىل جوازها ألن املستقرض إمنا يقصد نفع نفسه و
  .)5(وإمنا ينهى عما يضر م ضمنا، والشارع الينهى عما ينفعهم ويصلحهم،

  

  

  

                                                           
بكر / د: ، اعتىن بإخراجه وترجم ملؤلفه)هـ1405ت(عمر بن عبد العزيز املترك / د: الت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالميةالربا واملعام -  1

 .279هـ، 1417، 2الرياض، ط: عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة

 .5/352، 10729كتاب البيوع، باب ما جاء يف السفاتج، حديث : سنن البيهقي الكربى -  2

 .283املترك،  :االرب -  3

 .5/350، 10715كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، حديث : سنن البيهقي الكربى -  4

 .29/531ابن تيمية، : جمموع الفتاوى -  5
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السيما أن يف هذا مصلحة ظاهرة للطرفني وليس فيها «واحلاجة يف هذا العصر ماسة إليها، 
فهذا ترجيح باملقاصد، وأن النفع احلاصل للمقرض يأيت ضمنا ال مقصودا من ، )1(»ظلم ألحدمها

  .العقد كي يكون ربا

ولقد ربطها الباحث عبد العزيز املترك بالضوابط والشروط؛ فإذا رأى ويل األمر أا تضر 
باالقتصاد فله أن مينعها، فهذا استعمال لضوابط الترجيح باملقاصد حسب ما يفضي إليه العمل 

  .بالسفتجات

  :)2(حكم احلطيطة: املسألة الثانية

  .العلماء ازءا من دينه قبل األجل ويقضي، واختلف فيهاحلطيطة هي أن يضع الدائن ج

املشهور عن هو وأنه ال يصح، على اجلمهور وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي  :الفريق األول
  .وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت ،أمحد

رواية عن أمحد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو ابن عباس وابن سريين و :الفريق الثاين
  .لقول باجلوازا

حط من : والقياس ،)3(»أكلت الربا يا مقداد«: واستدل املانعون حبديث املقداد بن األسود
منها حديث ابن : وأدلة اوزين، )4(زد يف األجل وأزد يف الدين: األجل وأحط من الدين مثل

عبد احث وناقش الب، )5(»أعجل لك وتضع عين«: هو قوله وأثر ابن عباس، عباس عن ابن النضري
بل حكمة الشرع ومصاحل املكلفني تقتضي أن « ،وبني أن هذا من الصلحعبد العزيز املترك املسألة، 

املدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل األول عن األجل والدائن عن بعض حقه، فهو من 
  .)6(»قبيل الصلح

                                                           
 .283املترك، : الربا -  1

 .241-231، سهنف -  2

 .6/28، 10924ه، حديث كتاب البيوع، باب ال خري يف أن يعجله بشرط أن يضع عن: سنن البيهقي الكربى -  3

 .234املترك، : الربا -  4

 .10/335، 21502كتاب البيوع، باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء يف قطاعة املكاتب، حديث : سنن البيهقي الكربى -  5

 .237املترك، : الربا -  6
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ل على التحرمي، ولو سد وهذا ترجيح باملقاصد ألن فيه مصلحة اجلانبني، وليس هناك ما يد
ألن احلط غري  ،هو قياس مع الفارقاملستدل به على املنع هذا الباب لتضرر الناس، وذلك القياس 

  .فيه حسن االقتضاءبل الزيادة، 

  :بيع احللي بالنقد نساء: املسألة الثالثة

ب أرأيت إن اشتريت خامت فضة أو خامت ذه: قلت«: جاء يف املدونة يف سؤال ابن القاسم
ال جيوز هذا يف قول : قال، أو ترب ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أجيوز هذا يف قول مالك؟

ال جيوز فلس بفلسني، وال جتوز الفلوس بالذهب والفضة، وال بالدنانري : مالك، ألن مالكا قال
  .، مع أن الفلوس دخلتها الصياغة فمنع بيعها بالذهب  والفضة نساء)1(»نظرة

يعد «جلواز ابن تيمية وأورد ثالث عشرة حجة على ذلك، وكذا ابن القيم، وهذا وذهب إىل ا
  .)2(»أخذا مبذهب معاوية واحلسن وإبراهيم والشعيب وفيه تيسري على الصاغة

  .شبهة الربا مع انتفاءترجيح باملقاصد تبعا للتيسري على الناس  ووه

هب والفضة جبنسه بأكثر من وزنه مقابل ال جيوز بيع املصوغ من الذ«: ومن فتاوى اللجنة الدائمة
  .)3(»الصنعة

إذن جيري الربا يف ما أخرجته الصناعة بسبب ارتفاع سعره عن الوزن، مثل الفلوس 
حسب هذا الرأي، ولكن يترجح األول ملوافقة العدل والتيسري، وليس من الربا يف ) 4(والسالح

  .شيء

يترجح لنا القول بأن «: املتركحث عبد العزيز قال البا :التحويالت املصرفية: املسألة الرابعة
التحويل املصريف املقترن بدفع النقود حكمه حكم السفتجة، وقد نعزم القول بأن الراجح هو 

  .)5(»جوازها

                                                           
 .1/396مالك، : املدونة -  1

 .386عمر عبد اهللا كامل، : الرخصة -  2

 .13/500، 17321: الدويش، فتوى رقم: دائمةفتاوى اللجنة ال -  3

 .1/354التغليب، : نيل املآرب -  4

 .383املترك، : الربا -  5
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إن العرف يعترب : ميكن أن يقال«وإذا كان من شرط صحة الصرف التقابض يف الس، 
نه يف نظر الناس وعرفهم وثقتهم مبثابة النقود الورقية، تسليم الشيك مبثابة تسليم النقود يف املعىن أل
، وهذا ترجيح باملقاصد باستعمال العرف حيث )1(»وأنه جيري تداوهلا بينهم كالنقود، ألنه حممي

  .لنقودلتحصيل االعرف من مصلحة يف الشيك وقضى به، والشيك وسيلة  يفاعتمد ما 

  :راضأثر الترجيح باملقاصد يف الق: املطلب اخلامس

  :)2(حمل القراض: املسألة األوىل

اتفق العلماء على جواز القراض يف النقد، واختلفوا يف العروض، فذهب اجلمهور إىل عدم 
  .اجلواز، وذهب ابن أيب ليلى إىل جوازه يف العروض

والعلة حبث مقاصدي وهو الغرر بسبب تغري قيمة العروض حيث يقبضه وله قيمة، ويرده 
  .ن األوىل، فرأس املال والربح كالمها جمهولوله قيمة خمتلفة ع

واختلفوا فيما إذا كان القراض على ما يباع به العروض، فمنعه مالك والشافعي، وأجازه 
  .أبو حنيفة، وهذا موافق للمقاصد، إذ أن ما يباع به متعني غري جمهول، فانتفى الغرر

  :)3(الدين يعطى قراضا للمدين: املسألة الثانية

طاء الدين قراضا للمدين حىت يقبضه، والعلة يف الترجيح باملقاصد، حيث خيشى ال جيوز إع
، وهذا هو الربا، وأما »فهو يريد أن يدخره عنده على أن يزيد فيه«أن يكون الدائن معسرا، 

الشافعي وأبو حنيفة فعلتهما أن ما يف الذمة ال يتحول إىل أمانة، وهذا أيضا نظر مقاصدي، ألن 
  . أمانة غري ما يكون يف الذمة فاختلفت األحكام، فمنع بسبب ذلك هذا التحويلمآل التحول إىل

وميكن أن يضاف شيء مهم وهو مقاصدي كذلك وهو أن هذا الدين جر منفعة، فهو عني 
  .الربا، واهللا أعلم

                                                           
 .383املترك، : الربا -  1

 .5/163ابن رشد، : بداية اتهد -  2

 .5/164نفسه،  -  3
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  :شرط منفعة زائدة يف القراض:  املسألة الثالثة

قراضا، فاإلمام مالك رمحه اهللا ال جييز إذا أمر شخصا ليقبض دينا مث يعمل فيه : مثال ذلك
  .، واملنفعة الزائدة يف القراض تفسده)1(»ألنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة«هذا القراض، 

وخرجها الشافعي وأصحاب أيب حنيفة على الوكالة، وهذا أقرب، ألن القبض عمل 
الحظ أن ختريج مالك مستقل عن القراض، فهي وكالة على شرطهما، فتصح ويصح القراض، وامل

  .هو ترجيح باملقاصد، إذ رأى مفسدة تدخل على العامل فدفعها باملنع

  :)2(اشتراط خصوص التصرف على املقارض: املسألة الرابعة

مثل تعيني جنس حمدد من السلع أو نوع معني من البيع أو من يتجر معهم، فمالك 
  .ذلك ويلزم الشرطعنده والشافعي ال جيوز ذلك عندمها، وأبو حنيفة جيوز 

: والتخريج هو ترجيح باملقاصد عند كل فريق، فالفريق األول كل من مالك والشافعي
، والفريق اآلخر استخف )3(»رأيا أن هذا االشتراط من باب التضييق على املقارض فيعظم الغرر«

  .فلم يعتربه وجودالغرر امل

حتديد شروطه، وعلى هذا وأما معامالت هذا العصر فال تستقيم إال بضبط كل ذلك، و
  .، واهللا جل جالله أعلمجتري أنظمة العمل، وبذلك يرتفع الرتاع وتتحقق املصاحل، وهو األصح

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الشفعة: املطلب السادس

  :ملن تكون الشفعة: املسألة األوىل

  .)4(الشفعة للشريك قبل أن يقاسم: مالك والشافعي وأهل املدينة

                                                           
 .5/164 ابن رشد،: بداية اتهد -  1

 .5/166نفسه،  -  2

 .نفسه -  3

 .5/198رشد،  ابن: بداية اتهد -  4
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مث الشريك  ،نيفة وأهل العراق إىل أن الشفعة للشريك قبل أن يقاسم وهو األوىلوذهب أبو ح
  .)1(املقاسم، مث اجلار املالصق

ودليل اآلخرين أحاديث  ،)2(»فإذا وقعت احلدود فال شفعة« :دليل الفريق األول حديث
هذا  وهذه األحاديث تتضمن معىن مقاصديا هو علة ،)3(»جار الدار أحق بدار اجلار«: منها

، )4(»الشفعة يف العقار، فإا معقولة املعىن، وهو حلوق نوع من الضرر بالشريك يف العقار« :احلكم
  . )5(»وكان هذا املعىن موجودا يف اجلار وجب أن يلحق به«

ضطراب، فلم يبق للشفعة سبب إال أعل باإلرسال واال )6(»اجلار أحق بسقبه«وحديث 
ن الشفعة للجار، ألن معىن الضرر متحقق فأشبهت الشريك، ويرجح قول الذين يعطو ،)7(اخللطة

  .)8(وقد عللت الشفعة بالضرر

أيب رافع رضي اهللا : ، كحديث)9(ديثاحوأخذ مالك بعمل أهل املدينة، باإلضافة إىل األ
وحديث جابر رضي ، )10(»الشريك أحق بسقبه«: عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ل النيب صلى اهللا عليه وسلم الشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود إمنا جع«: اهللا عنه

  .)11(»وصرفت الطرق فال شفعة

                                                           
 .5/198نفسه،  -  1

 .9/2558، 6575كتاب احليل،  باب يف اهلبة والشفعة، حديث : صحيح البخاري -  2

كتاب البيوع، باب ما جاء يف الشفعة، حديث : ذي، سنن الترم3/286، 3517عة، حديث كتاب البيوع، باب يف الشف: سنن أيب داود -  3
1368 ،3/650. 

 .497اين، التلمس: مفتاح الوصول -  4

 .5/204ابن رشد، : بداية اتهد -  5

، من حديث أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 2139كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها، حديث : صحيح البخاري -  6
 .2/787مرفوعا، 

 .3/172الشوكاين، : السيل اجلرار -  7

: طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،سميع اآلبي األزهري، مكتبة رحابصاحل عبد ال: اينالثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريو -  8
 .549م، 1987ط، .، داجلزائر

 .2/837بوساق، : سائلامل -  9

كتاب يف األقضية : ، سنن الدارقطين2/834، 2498كتاب الشفعة، باب إذا وقعت احلدود فال شفعة، حديث : سنن ابن ماجة  -  10
 .4/22، من حديث الشريد بن السويد رضي اهللا عنه مرفوعا، »أحق بشفعته«، بلفظ 73ام وغري ذلك، حديث واألحك

 .9/2558، 6575كتاب احليل،  باب يف اهلبة والشفعة، حديث : صحيح البخاري  -  11
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  :ما جتب فيه الشفعة: املسألة الثانية

  .تكون الشفعة يف العقار فقط، وأبو حنيفة يستثين البئر فال شفعة فيها عنده: عند اجلمهور

  :)1(الشفعة عنده يف ثالثة أنواع: ومالك

  .العقار :لاألو

  .ما يلحق العقار وهو ثابت كالبئر :والثاين

  . وكراء األرض )2(ما يلحق بالثاين كالثمار :والثالث

  

  .)3(وبعضهم أثبتها يف املنافع كاإلجارة، ولكن ال يصح لبقاء ملك صاحبها على أصوهلا

ع ويظهر الترجيح باملقاصد يف ما ذهب إليه مالك من جعل الشفعة جتري حىت فيما يتب
ألن معىن ضرر الشركة «العقار، وما ذهب إليه من جعلها يف كل شيء عدا املكيل واملوزون، 

  .)4(»وملا حلظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار جمرى العقار... واجلوار موجود يف كل شيء 

ولكن التحقيق يبني أن الضرر هنا خيتلف عن ضرر الشريك، فهو قياس مع الفارق، وهذا 
  .اجلمهور ما يرجح مذهب

  :إذا اختلف الشفيع واملشتري: املسألة الثالثة

يف رجل اشترى شقصا مع قوم يف أرض حبيوان عبد أو وليدة، أو : قال مالك«: مثال ذلك
ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد 

قيمة العبد أو الوليدة مئة دينار، ويقول : يهلكا، ومل يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول املشتر
حيلف املشتري أن قيمة ما : بل قيمتهما مخسون دينارا، قال مالك: صاحب الشفعة الشريك

                                                           
 .5/206ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .3/876ابن شاس، : عقد اجلواهر الثمينة -  2

 .170-3/169الشوكاين، : ارالسيل اجلر -  3

 .5/208ابن رشد، : بداية اتهد -  4
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اشترى به مئة دينار، مث إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ، أو يترك، إال أن يأيت الشفيع ببينة 
والترجيح باملقاصد عند االختالف هنا بني  ،)1(»أن قيمة العبد أو األمة دون ما قال املشتري

الشفيع واملشتري أبرزه ابن عبد الرب رمحه اهللا، إذ بني كون الشفيع طالبا آخذا، واملشتري مطلوبا 
مأخوذا منه، فمقصد العدل يقتضي أن يكون القول قول املشتري مع ميينه ألنه مدعى عليه، 

  .)2(نهواملدعي هو الشفيع، الذي إن جاء ببينة قبلت م

فجعل  )3(ن، وخالف بعض التابعنيومالك والشافعي والكوفيفيهم وهذا مذهب اجلمهور و
  .القول قول الشفيع لوجوب الشفعة له، وجعل املشتري مدعيا يف القيمة

  

  :شفعة الغائب: املسألة الرابعة

والليث والثوري  واحلسن وعطاء ذهب اجلمهور إىل أن له الشفعة، وهو قول شريح
  .)4(يوالشافع

  .ي إىل أنه ليس له شفعة إالّ الغائب القريبوالبت )5(وذهب النخعي واحلارث العكلي

، ورد ابن )6(»ألن إثبات الشفعة له يضر باملشتري«واستدالل هذا الفريق كان مقاصديا، 
مث إن الضرر يندفع عن املشتري  ،)1(»الشفعة فيما مل يقسم«: يف حديثقدامة باعتبار العموم 

  .القيمةبإجياب 

                                                           
ابن : اآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصارا تضمنه املوطأ من معاين الرأي واالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيم -  1

 . 21/268م، 1993 -هـ1414، 1وت، طبري: عبد املعطي أمني قلعجي، مؤسسة الرسالة/ د: عبد الرب، حتقيق

 .21/269نفسه،  -  2

 . نفسه -  3

 .5/485ابن قدامة، : املغين -  4

احلارث العكلي ثقة، : احلارث بن يزيد أبو علي العكلي التيمي، روى عن إبراهيم، وروى عنه املغرية وخالد بن دينار، وقال حيىي بن معني -  5

  .3/93الرازي، : اجلرح والتعديل: ترمجته يف

 .5/485ابن قدامة، : املغين -  6
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وليس لذلك « ،وذهب مالك إىل أن الغيبة ال تقطع الشفعة، واستدل بعمل أهل املدينة
بشفعته، ينتظر «أو قال  »اجلار أحق بسقبه«، ومل يأخذ حبديث )2(»عندنا حد تقطع إليه الشفعة

عليه  وهو ثقة وأنكره )4(ألنه انفرد به عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي ،)«)3ا إذا كان غائبا
  .)6)(5(شعبة

، وهذا ترجيح )7(»وإمنا فيه اجتهاد السلطان على أفضل ما يرى«: ولذلك قال ابن القاسم
باملقاصد، إذ جعل األمر للحاكم أو القاضي يقدر الزمن حسب املصاحل؛ كي ال يتضرر الناس يف 

  .)8(حقوقهم

: شفعة، وهناك قائلونوهناك من شرط عدم العلم بالبيع وكذا اإلشهاد بعد العلم وإال فال 
اهللا ، و)9(واألصح شرط عدم العلم ، ولكن هذا فيه إضرار بالناس،»هو على شفعته أبدا حىت يقدم«

  .أعلم

  

  

                                                                                                                                                   
ت، باب ما جاء يف .ط.بريوت، د: حممد عبد الرزاق محزة، دار الكتب العلمية: أبو احلسن اهليثمي ، حتقيق علي بن أيب بكر: موارد الظمآن  -  1

لشفعة، باب الشفعة فيما مل يقسم، كتاب ا: ، سنن البيهقي الكربى1/281، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا، 1152الشفعة، حديث 
 .6/103، من حديث أيب سلمة وسعيد مرفوعا، 11343حديث 

 .3/890ابن شاس، : ، عقد اجلواهر الثمينة21/275ابن عبد الرب، : االستذكار -  2

يبة، حديث ، مصنف ابن أيب ش2/787، 2139كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، حديث : صحيح البخاري -  3
 . 8/81، 14396، مصنف عبد الرزاق، باب الشفعة للغائب، حديث 4/384، من حديث جابر مرفوعا، 21298

، نسب إىل جبانة عرزم ألنه نزل فيها، وهو إمام حافظ، حدث عن أنس بن مالك )هـ145ت(العرزمي هو عبد امللك بن أيب سليمان  -  4
كان شعبة يعجب من حفظ عبد امللك، ترمجته : ملبارك، كان آية يف احلفظ، قال عبد الرمحن بن مهديوسعيد بن جبري وعطاء، وعنه الثوري وابن ا

 .2/321الرازي، : ، اجلرح والتعديل6/107الذهيب، : سري أعالم النبالء: يف

انتشر : بو بسطام، قال عنه الذهيب، اإلمام احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث، كنيته أ)هـ165ت(شعبة بن احلجاج بن الورد األزدي العتكي  -  5
، 7/202الذهيب، : أعالم النبالء ريس: أيوب السختياين وسعيد اجلريري ومطر الوراق، ترمجته يف: حديثه يف اآلفاق، فقد روى عنه املئات، من مثل

 .7/207ابن سعد، : ، الطبقات الكربى4/369الرازي، : اجلرح والتعديل

 . 21/266ابن عبد الرب، : االستذكار -  6

 . 21/276 ابن عبد الرب،: االستذكار -  7

 .6/132الكاساين، : بدائع الصنائع -  8

 .5/485ابن قدامة، : املغين -  9
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  أثر الترجيح باملقاصد يف فقه األسرة: املبحث الثالث

  :أثر الترجيح باملقاصد يف اخلطبة: املطلب األول

  :النكاح بغري الويل: املسألة األوىل

ال نكاح إال « :حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم )1(لى أنه ال نكاح بغري ويلاجلمهور ع

  .)2(»بويل وشاهدي عدل

وخالف أبو حنيفة رمحه اهللا فأخذ مبا روي عن علي بن أيب طالب يف قصة امرأة زوجت 
ابنتها برضاها فخاصم أولياؤها عند علي بن أيب طالب فأجاز نكاحها، وهذا عنده سواء كانت 

سواء كان الزوج كفؤا هلا أو غري كفء، فالنكاح صحيح، إال أنه «و ،أم ثيبا يف ظاهر الرواية بكرا
  .)3(»إذا مل يكن كفؤا هلا فلألولياء حق االعتراض

وهذا ترجيح باملقاصد، إذ أعطى للويل حق االعتراض ملقصد الكفاءة، ويوضحه أكثر كالم 
، فربط )4(»قوفا على إجازة الويل ليندفع الضرراألحوط أن جيعل عقدها مو« :أيب يوسف رمحه اهللا

فربط الوالية بالضرر وهو الترجيح املقاصدي الشائع، وبني أنه إذا قصد الويل اإلضرار ا مل 
وإذا زوجت نفسها من غري كفء فقد أحلقت الضرر «: ينفسخ دفعا للضرر عنها، وزاد بيانا فقال

، وهكذا يلتحق برأي اجلمهور )5(»أنفسهم باألولياء؛ فيثبت هلم حق االعتراض لدفع الضرر عن
بإعطاء احلق للويل، كما يلتقي اجلمهور برأي األحناف عند عضل الويل لدفع الضرر عن املرأة، 
فالترجيح باملقاصد يقرب اآلراء املختلفة وجيمعها ويوفق بينها، ألن حتقيق مقاصد الشرع يف 

  .يبات الفقهاءما تسعى ودف إليه أحباث النظار وتنق واألحكام ه

                                                           
 .7/337ابن قدامة، : املغين -  1

حصني  كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، من حديث أيب موسى وعائشة وابن عباس وأيب هريرة وعمران بن :سنن الترمذي -  2
: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، حتقيق: ، سنن ابن ماجة3/407، 1101وأنس، رضي اهللا عنهم، حديث 

، مسند الشافعي، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، 1/605، 1880ت، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث .ط.بريوت، د
1/220. 

 .5/10م، 1993-هـ1414، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ490ت(مشس الدين السرخسي : املبسوط -  3

 .5/13نفسه،  -  4

 .نفسه -  5
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  :إجبار واستئمار البكر: املسألة الثانية

اتفقوا على أن البكر دون التسع جترب على النكاح من وليها، واتفقوا على أن الثيب البالغ 
ال جترب، واختلفوا يف باقي الصور، وهي البكر ما بني التسع وقبل البلوغ، والبكر البالغ، والثيب 

  .)1(سع وقبل البلوغوالثيب ما بني الت ،دون التسع

وسبب االختالف يرجع إىل معىن البكارة والثيوبة هل يؤثر يف احلجر كالبلوغ أو ال؟، أما 
البلوغ فله تأثري لداللة اكتمال العقل وظهور الرشد، فريفع عن البالغ احلجر عن املال دون الثيابة 

  .)2(ألا ال تؤثر يف جنس هذا احلكم

يستأمرها الثيب أحق بنفسها والبكر «ر البكر، حلديث وهلذا املعىن جاء حكم استئما

فسر ذلك للكشف عن رغبتها أو عن أي عارض يكون فيها و ،)3(»وإذا صماا أبوها يف نفسها
مينعها من الزواج وال يعلمه غريها، فرفضها يقدر من أجل دفع الضرر، ونقل السرخسي عن 

ال حيصل املقصود بالنكاح وينتهك ... مه غريها فلعل ا داء ال يعل«: إبراهيم رمحه اهللا قوله
أو لعل قلبها مع غري هذا الذي تزوج منه، فإذا زوجت بغري استئمارها ال حتسن صحبة «، »سترها

، وهذا التعليل قال به الشافعي رمحه اهللا )4(»هذا الزوج، ووقعت يف الفتنة، لكون قلبها مع غريه
حرى إن كان ن علة يف أنفسهن، أو هلن علة فيمن أطيب ألنفسهن وأ«فإن االستئذان  :كذلك

  .)5(»يستأمرن يف إنكاحه أن يذكرا

وعند املالكية تأكيد ملقاصد االستئذان فذكروا سبعا من األبكار ال يكتفى بصمتهن، بل 
البكر املرشدة بعد بلوغها، واملعضولة ترفع أمرها للحاكم، ومن : وهن، )6(البد من نطقهن

جتر العادة فيه صداقا، ومن ال ويل هلا، ومن ال وصي هلا، ومن تزوج من حنو تزوجت بغرض مل 
  .خصي من كل ذي عيب، واملفتات عليها

                                                           
 .55-8/52املرداوي، : اإلنصاف -  1

 .2/302الرازي، : احملصول -  2

  .1/219، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، 1897مسند أمحد، احلديث  -  3
  .4/197السرخسي، : املبسوط -  4
  .الشافعي: مطبوع مع كتاب األم ،581املزين، : خمتصر املزين -  5
 ،)هـ1126ت(أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي ): هـ386ت(أيب زيد القريواين ابن الفواكه الدواين على رسالة  -  6

  .2/10م، 1997-هـ1418، 1بريوت، ط: تب العلميةعبد الوارث حممد علي، دار الك: ضبطه وصححه وخرج آياته
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  :النظر إىل املخطوبة: املسألة الثالثة

نظر إليها ا«بني النيب صلى اهللا عليه وسلم مشروعية النظر إىل من يرغب خطبتها يف حديثه 

شف صلى اهللا عليه وسلم عن املقصد وهو حتقيق إدامة املودة، فك ؛)1(»فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
وذكر القاضي عياض اختالف ، )2(والنظر وسيلة إىل ذلك، فأخذت الوسيلة حكم مقصدها

رجح مقاصديا يتاملالكية، وبعضهم شرط أن ال ينظر إليها إال بإذا، وبعضهم كرهه، ولكنه 
، وقال اختلفوا فيما ينظر منهامث  :والقياس )3(اعباحلاجة إىل النظر وبطريق دليل السنة واإلمج

الوجه والكفني كألنه مما يظهر منها  ؛والراجح عندي، أنه جيوز النظر إىل قوام املخطوبة« :الدريين
النظر إىل الوجه والكفني : وعند املالكية، )4(»فيلحق ما، وألن هذا مما يدعو اخلاطب إىل الزواج

  .)5(فقط

مع أن مجال املرأة من -ومل تشترط يف النكاح «ملا يف ذلك من الضرر  ومنع البعض الرؤية
ملا يف اشتراطها فيه من الضرر على النساء واألولياء وإرغام أنف النخوة  -أكمل املقاصد

، وهلذا يشترط أن يكون حبضور الويل، منعا من اخللوة، وحسما ملادة الفتنة، مع رعاية )6(»واحلياء
  .حتديد ما يرى منها وما ترى هي منهالضوابط الشرعية يف 

ولقد ذكر الدكتور فتحي الدريين أن هذا األمر صار اآلن غري ذي بال، بسبب أن معظم 
، ولكن هذا ليس على اإلطالق، فإن الستر متوفر كذلك، وهناك )7(الفتيات يربزن حماسنهن

لة حبسب ضوابط الترجيح الكثريات الاليت ال يغادرن البيوت أصال فضال عن التكشف، فتبقى املسأ
باملقاصد، فحيث احتيج إىل النظر فهو مندوب، وحيث أدى إىل الفساد فاألحرى به املنع، وكل 

  .موضع له حكمه
                                                           

كتاب النكاح، باب النظر إىل : ، سنن ابن ماجة3/397، 1087كتاب النكاح، باب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة، حديث : سنن الترمذي -  1
جل إىل املرأة يريد أن يتزوجها، حديث كتاب النكاح، باب نظر الر: سنن البيهقي الكربى، 1/599، 1865د أن يتزوجها، حديث املرأة إذا أرا
13266 ،7/84.  

 .2/516الدريين، : حبوث مقارنة -  2

 .5/21، طاباحل :، مواهب اجلليل8/16املرداوي، : فاإلنصا -  3

 .2/517الدريين، : حبوث مقارنة -4

 .5/21احلطاب، : مواهب اجلليل -  5

 .2/294ين بن عبد السالم، دعز ال: قواعد األحكام -  6

 .2/517الدريين، : حبوث مقارنة -7
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  .)1(وقد ال ميكن منعه للضرورة كالتطبيب والتعليم واإلشهاد

  :منع األب من تزويج ابنته البكر: ةرابعاملسألة ال

أبوها أن يزوجها من ابن أخ له معدم، وهي موسرة  سألت مالكا امرأة عن بنت هلا أراد
، ولكن ابن القاسم )2(»نعم إين أرى لك يف ذلك متكلما«: مرغوب فيها، أهلا أن تتكلم؟، فأجاا

فأرى أن إنكاح األب إياها جائز عليها إال أن يأيت من ذلك ضرر فيمنع من «: قيد ذلك بالضرر
  .)3(»ذلك

  :روطهحكم النكاح وش: املطلب الثاين

  :النكاح بني العادة والعبادة: املسألة األوىل

األصل يف النكاح أنه من العاديات، ولكن ترتبط به أحكام كثرية حىت ليبدو من العبادات 
مث يتعلق ذا العقد «بالنظر إىل املقاصد اليت حيققها، وهي تنقسم إىل مقاصد دينية ومقاصد دنيوية، 

وية، من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن واإلنفاق، ومن ذلك أنواع من املصاحل الدينية والدني
، )4(»صيانة النفس عن الزنا، ومن ذلك تكثري عبادة اهللا تعاىل وأمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وأما قيام الرجال والنساء باملصاحل «: وأشار إىل بعض هذه املصاحل اإلمام عز الدين بن عبد السالم
من الوقوع يف احلرام، وبقضاء األوطار، وبسكون بعضهم إىل بعض،  فباإلعفاف من الطرفني

وعودة بعضهم لبعض، وبرمحة بعضهم بعضا، حىت يصري أحدمها لآلخر كاحلميم الشفيق أو األخ 
  .)5(»الشقيق، يفضي كل واحد منهما إىل اآلخر مبا ال يفضي به إىل ولد وال والد وال صديق

اعتربه أبو احلسني البصري عبادة، وما يتحمل من مشاقه  وبالنظر إىل هذه املقاصد العالية
فأما النكاح فإمنا صح أن يدخل «تدخل ضمن التعبد، وهذا تنازع بني ضابطي املعقولية والتعبد، 

حتت التكليف مع أنه وصلة إىل اهللا سبحانه، ألنه خيتص باالنصراف عن احملظور، فكأن اإلنسان 

                                                           
 .8/21املرداوي، : اإلنصاف -1

 .4/155، مالك: ملدونةا -2

 .نفسه -3

 .4/192السرخسي، : املبسوط -4

 .2/239عز الدين بن عبد السالم، : قواعد األحكام -5
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، وبني )1(»وليس هذا الغرض لذة، بل تقترن بذلك مضرة ندب إىل التزويج ليكون هذا غرضه،
هذه املضرة املتمثلة يف كف النفس عن هوى االسترسال يف احلرام، واإلنفاق وزيادة الكد وشغل 

، وهذا متسق مع قاعدة حتول املباح إىل )2(»وكل هذا مشاق فجاز دخوهلا حتت التعبد«القلب، 
  .نكاحتعبد، فهو ترجيح باملقاصد يف حقيقة ال

  :إذا تزوجت رجال على صفة فخرج على خالفها: املسألة الثانية

  :)3(اختلف يف هذا

العقد باطل، ألن الصفة مقصودة يف العقد، فهي كالعني، واختالف العني يبطل  :القول األول
العقد، وكذا اختل شرط الرضا، ألا مل ترض هذا الزوج فبطل بذلك العقد، فهو ترجيح باملقاصد 

  .ثابتبني، وظهور البطالن يف الرضا  كما هو

العقد صحيح ألنه ال يفتقر إىل ذكر هذه الصفة، ألن ما ال يفتقر العقد إىل ذكره ال  :القول الثاين
  .يبطل إذا خرج خبالفه، وذلك مثل املهر

  .، فالعقد صحيح فإن شاءت أمضته وإن شاءت ردت)4(وذهب أبو حنيفة إىل أنه يثبت هلا اخليار

و هو املوافق للمقاصد ألنه جيمع بني كون العقد صحيحا بأركانه وبني الوفاء بالشرط، وهذا يبد
قال رسول  ،ولكن الشرط ملا ختلف فالبد أن يترتب عليه شيء وهو هنا اخليار؛ ألن الوفاء واجب

  .)5(»شروطهم لىاملسلمون ع«: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :حكم النكاح: املسألة الثالثة

مثل حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  )6(ة واجب لألمر به يف الكتاب والسنةعند الظاهري
مث ملا ذكر له أنه موسر ومل يتزوج،  )2(»من إخوان الشياطني أنت إذا«: )1(لعكاف بن خالد

                                                           
 .1/338أبو احلسني البصري، : املعتمد -1

  .1/338أبو احلسني البصري، : املعتمد -2
  .16/285النووي، : اموع -3
  .16/287نفسه،  -4
  .3/28، 100حديث : ، سنن الدارقطين3/304، 3594كتاب األقضية، باب يف الصلح، حديث : سنن أيب داود -  5
  .9/3ابن حزم، : احمللى -  6
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وما ال يتوصل «التحرز من الزنا فرض، وال يتوصل به إال بالنكاح، : ذكروا دليال مقاصديا وهو
  .)3(»يكون فرضاإىل الفرض إال به 

واجلمهور على أنه مستحب، وردوا على الظاهرية بأن الصوم جنة للتحرز من الزنا، 
وذكروا أن يف الصحابة غري املتزوج، ومل ينقل أن النكاح فرض من الفرائض املعروفة كالصالة 

  .والصيام والزكاة

ن تتوق وتأويل ما روي يف حق م«: ويظهر الترجيح باملقاصد يف تأويل حديث عكاف
نفسه إىل النساء على وجه ال يصرب عنهن، وبه نقول إذا كان ذه الصفة، فأما إذا مل يكن ذه 

احلياء : من سنن املرسلني أربع« :حبديث واستشهد السرخي هنا، )4(»الصفة فالنكاح سنة له

  .)5(»والتعطر والسواك والنكاح

ويرتبط باملصاحل واملفاسد  ،الفالصحيح يف هذه املسألة أن حكم النكاح يكون حبسب احل
  . واآلثار، فتترتل عليه األحكام اخلمسة، وهذا ما يقتضيه نظر الترجيح باملقاصد

وفصل هذه األحكام وفق املقاصد اإلمام املازري، بعد ذكره أن ظاهر مذهب مالك 
، فحكمه الوجوب يف حق من ال ينكف عن الزنا: )6(الندب، وبني أن الصحيح حبسب األحوال

ومكروه ، مندوب ملن يكون مشتهيا له وال خيشى الوقوع يف احملرم، وال ينقطع به عن فعل اخلريو
ومباح ملن ال يشتهيه وال خيشى أن ينقطع به عن ، خيشى أن ينقطع عن أفعال اخلريملن ال يشتهيه و

الشهوة  وزاد القاضي عياض رمحه اهللا أن من يرجو النسل وهو ال خيشى العنت وال له، أفعال اخلري
  .إليه أنه مندوب يف حقه

                                                                                                                                                   
ابن : اإلصابة: ترمجته يفبن وداعة، صحايب له رواية، ابن بشر، وصحح ابن حجر أنه ا :عكاف بن خالد هو عكاف بن وداعة اهلاليل، وقيل -  1

  .2/495حجر، 
  .6/171، 10387، مصنف عبد الرزاق، حديث 5/163، 21488حديث : مسند أمحد -  2
حممد أمني الضناوي، : منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق: كشاف القناع على منت اإلقناع: ، انظر4/193السرخسي، : املبسوط -3

  .4/7م، 1997-هـ1417، 1بريوت، ط: عامل الكتب
 .4/193السرخسي، : املبسوط -4

، مسند 3/391، من حديث أيب أيوب مرفوعا، 1080كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه، حديث : ذيسنن الترم -  5
قال قال رسول اهللا ، عن ابن عباس 11445الطرباين، حديث : ، من حديث أيب أيوب مرفوعا، املعجم الكبري5/421، 23628حديث : أمحد

  .11/186 ،»م واحلجامة والتعطر والنكاحلاحلياء واحل: مخس من سنن املرسلني«: صلى اهللا عليه وسلم
  .4/524عياض، : اإلكمال -  6
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  :عبادة النوافل أفضل أمالنكاح : املسألة الرابعة

  :نظر يف هذه املسألة وجتاذبتها اآلراء

  .)2(»من سنن املرسلني أربع«: حلديث )1(النكاح أفضل من العبادة يف النوافل: احلنفية

إال «فاسد والترجيح باملقاصد، ، ولكن يدخل عنصر املصاحل وامل)3(التخلي للعبادة أفضل: الشافعي
  .)4(»أن تكون نفسه تواقة إىل النساء فحينئذ يصري أفضل من نافلة العبادة

وقد بينا أن النكاح «: وبني السرخسي بالترجيح املقاصدي كيف يقدم النكاح على العبادة
ا يكون ومنفعة النكاح ال تقتصر على الناكح بل تتعدى إىل غريه، وم« ،»مشتمل على مصاحل مجة

، ولذلك جرت حكمة اهللا يف اخللق أن جعل فيه الشهوة كي ال يدعه املطيع »أكثر نفعا فهو أفضل
  .والعاصي

وعرض ابن دقيق العيد رمحه اهللا حديث الثالثة الذين جاؤوا فسألوا عائشة عن عبادة النيب 
فسره وفق الترجيح و ،)5(»ال أتزوج النساء« :صلى اهللا عليه وسلم، فكأم تقالوها، فقال أحدهم

وظاهر احلديث ما ذكرناه من تقدمي النكاح كما يقوله أبو حنيفة، وال «: الترجيح باملقاصد قائال
شك أن الترجيح يتبع املصاحل، ومقاديرها خمتلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك املقادير، فإذا مل يعلم 

، )6(»ارد يف الشرعاملكلف حقيقة تلك املصاحل ومل يستحضر أعدادها فاألوىل اتباع اللفظ الو
اقت تباب استحباب النكاح ملن : وجاءت ترمجة اإلمام مسلم هلذا احلديث وما يف معناه هكذا

                                                           
  .4/194السرخسي، : املبسوط -1
، مسند 3/391وب مرفوعا، ، من حديث أيب أي1080كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه، حديث : ذيسنن الترم -  2

، عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 11445الطرباين، حديث : ، من حديث أيب أيوب مرفوعا، املعجم الكبري5/421، 23628حديث  ،أمحد
  .11/186 ،»م واحلجامة والتعطر والنكاحلاحلياء واحل: مخس من سنن املرسلني« :صلى اهللا عليه وسلم

 .4/194السرخسي، : املبسوط -3

  .4/6البهويت، : كشاف القناع: ، انظر4/194السرخسي، : املبسوط -4
  .2/1020، من حديث أنس، 1401كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، حديث : صحيح مسلم -  5
 .4/26ت، .ط.بريوت، د: مية، دار الكتب العل)هـ702ت(أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد  :إحكام األحكام شرح عمدة األحكام -6
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نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، وهي تبويب مقاصدي وفق بالترجيح 
  .باملقاصد كما هو بني

توفيق بني  »عظ الوارد يف الشرفاألوىل اتباع اللف«: وهذا احلديث دليل للحنفية، وقوله
  .املعقولية والتعبدية وغريها: مقاصد الوضع ومقاصد الشرع، مع إعمال ضوابط الترجيح

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الطالق: املطلب الثالث

  :ألفاظ الكناية يف الطالق: املسألة األوىل

  .ق والسراحالطالق والفرا: األلفاظ الصرحية يف الطالق يقع ا بال خالف مثل

اعتدي وأنت حرة، أو اذهيب فانكحي من : قول الرجل المرأته«: وأما الكنايات مثل
شئت، أو لست يل امرأة، أو قد وهبتك ألهلك، أو خليت سبيلك، أو احلقي بأهلك، وما كان 

  . )1(»مثل هذا كله من األلفاظ احملتملة للطالق

الترجيح يف ذلك البحث عن النية  واختلف فيها العلماء ماذا يترتب عنها، ولكن عمدة
فواجب أن يسأل عنها قائلها، ويلزم من ذلك ما نواه وأراده إن «ومعرفة القصد من اللفظ، 

  .)2(»قصده

ويعترب دالالت األحوال، وهذا الباب عظيم «: رمحه اهللا )3(ويف هذا الباب يقول البهويت
ل ابن القاسم رمحه اهللا يف األلفاظ ، يعين الطالق، ويقو)4(»املنفعة، خصوصا يف اخللع وبابه

وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طالق «: العجمية
  .)5(»بالعجمية

                                                           
 .52-17/51ابن عبد الرب، : االستذكار -  1

 .17/52نفسه،  -  2

الروض : فاته، ينسب إىل وت يف مصر، شيخ احلنابلة يف وقته، من مصن)هـ1051 -1000(منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت  -  3
 .3/920كحالة، : ، معجم املؤلفني7/307الزركلي، : األعالم: ته يفلقناع عن منت اإلقناع، ترمجع، وكشاف انتقاملربع شرح زاد املس

 .4/217البهويت، : كشاف القناع -  4

 .6/15مالك، : املدونة -  5
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وأما األلفاظ اليت ال تستعمل يف الطالق وال يكىن ا فأكثر العلماء على أنه ال يقع ا 
على نية املتكلم، ولكن مالكا رمحه اهللا  الطالق حىت وإن نواه وقصده، وهذا تغليب ملقاصد الوضع

يوقعه فيغلّب النية على مقاصد الوضع، وذهب ابن عبد الرب إىل أن االحتياط يقضي أن العصمة 
  .، وهو األرجح، واهللا تعاىل أعلم)1(متيقنة فال تزول إال بيقني

  :إذا طلق إحدى امرأتيه ومل ينوها أو نسيها: ةنياملسألة الثا

  .قهمااجلمهور ال يطل

  .)2(خترج بالقرعة: وقال ابن قدامة يف املغين

  .)3(تكون هي املطلقة وإن مل ينو خترج بالقرعةنت اإلقناع إن نوى واحدة بعينها ويف م

  .)5(والثوري وأيب حنيفة والشافعي خيري بينهما )4(وعند محاد

  .)6(التعيني وعند الشافعية يرجع إىل الزوج فيعني إحدامها، وال حتل له واحدة منهما قبل

وإن كان نوى ...إذا مل ينو حني تكلم بالطالق واحدة بعينها طلقتا عليه مجيعا «: وأما مالك فقال
  .)7(»واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه مجيعا

وما ذهب إليه مالك إمنا هو احتياط للفروج، ولكن يقوى عليه رد ابن حزم رمحه اهللا ألن 
مذهب اجلمهور يف هذه املسألة أسد منطقا وأقوم «لق، ولذلك كان ذلك يبيح الفروج اليت مل تط

، ويؤيد ذلك أن اليقني يف ثبوت الزوجية )8(»مسلكا  وأسلم مآال وأصوب حكما وأجدر احتياطا
  . ال يقاومه الشك يف زواهلا

                                                           
 .17/52ابن عبد الرب، : االستذكار -  1

 .8/458ابن قدامة، : املغين -  2

 .4/290البهويت، : كشاف القناع -  3

سلمة البصري، شيخ اإلسالم، مسع من ابن أيب مليكة، وأنس بن سريين، وثابت البناين وغريهم، وحدث عنه أبا  محاد بن سلمة بن دينار ، يكىن -  4
 .7/444الذهيب، : ، سري أعالم النبالء8-2/7ابن خلكان، : وفيات األعيان: ابن جريج وابن املبارك وغريمها، له علم باحلديث وبالنحو، ترمجته يف

 .8/459ابن قدامة، : املغين -  5

 .17/245النووي، : اموع -  6

 .6/15مالك، : املدونة -  7

 .1/392الدريين، : حبوث مقارنة -  8
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  :)1(ما يأخذه كل زوج عند الطالق أو اخللع: ةثالثاملسألة ال

ر مما أعطاها، ولكن الزهري ربط احلكم بالنشوز، فإن ذهب مجاعة إىل أنه ال يأخذ أكث
  .أصحابهمما أعطاها، وهو قول أيب حنيفة وكان منها جاز له أن يأخذ، وال يأخذ أكثر 

وكره قوم أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن والشعيب واحلكم 
  .ومحاد وأمحد

جاز أن يأخذ أكثر مما » ضرار من قبلهاإذا كان النشوز واإل«: وذهب آخرون فقالوا
  .أعطاها، وهو قول عكرمة وجماهد وإبراهيم، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي

، هكذا قال »مضى الطالق ورد عليها ماهلا«وكذا بالنسبة للزوج فإن كان الضر منه 
جيح باملقاصد ، وهذا تر)2(»مسع، والذي عليه أمر الناس عندنافهذا الذي كنت أ«: ودليله مالك،

، وهذا ما أخذ به وبيان كون عمل أهل املدينة حيمل معىن مقاصديا رجح به اإلمام مالك رمحه اهللا
  . )3(قانون األسرة اجلزائري

هلا فال خلع، وإن مل يكن كان قصده اإلعضال ليذهب مباووعند احلنابلة إن كان الضر منه 
  .)4(ذا قصده مضى اخللع وعليه إمث الظلم

  :حكم اخللع: ةرابعالاملسألة 

Ÿξξξξ﴿: ، لقوله تعاىل)5(اجلواز بالكتاب والسنة: اجلمهور عند ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////﴾)1( أتردين عليه «: ، إذ قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممرأة ثابت بن قيسا، وحلديث

  . )2(»يقةأقبل احلديقة وطلقها تطل«: نعم، قال: ، قالت»عليه حديقته

                                                           
 .179-17/176ابن عبد الرب، : االستذكار -  1

 .17/179، فسهن -  2

ـ  18مـؤرخ يف   02-05م، أمر رقـم  2005فرباير  27-هـ1426حمرم  18، 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  - 3 رم حم
م، واملتضمن قانون 1984يونيو  09-هـ1404رمضان  09املؤرخ يف  11-84م، يعدل ويتمم القانون رقم 2005فرباير  27-هـ1426

 .55مكرر، 53، 52األسرة، املادة 

 .4/187البهويت، : كشاف القناع -  4

 .4/357ابن رشد، : بداية اتهد -  5
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لآلية الواردة يف  ،)3(إن أضر ا فمنعها حقها أو ضرا لتخالعه فال يقع: وعند الشافعية

ŸŸ﴿ :قوله تعاىل، وهي ذلك ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu﴾)4(.  

ودليله أن اآلية ، )5(وشذ بكر بن عبد اهللا املزين فذهب إىل أنه ال جيوز للزوج أن يأخذ شيئا

÷÷ ﴿ :نسختها آية ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 ÏÏ ÏÏGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 88 88llll ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— šš ššχχχχ%%%% xx xx6666 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 88 88llll ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©﴾
)6(

.  

ا تعارض العموم واخلصوص، ورجح اجلمهور ترجيحا مقاصديا، إذ أن الرضا من املرأة نوه
  .خيصص هذه اآلية

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الرضاع: الرابع املطلب

  .مقدار ما حيرم من الرضاع: املسألة األوىل

مطلق الرضاع ولو مصة واحدة، وهو قول علي وابن مسعود وابن : مالك وأصحابهعند 
  .)7(عمر وابن عباس، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري واألوزاعي

وهذا يقوي «فوق، وهو قول أيب عبيد وأيب ثور، وذهبت طائفة إىل أنه حترم الثالث فما 
عند داود نفي احلرمة باملصة واملصتني إذ ال يفتقان األمعاء وال ينشزان العظم، وهذا مل يسلمه له 

، وهذا ترجيح )8(»عاء ونشز العظمأصحابنا، وزعموا أن للمصة الواحدة قسطا يف فتق األم
  .باملقاصد من الراد واملردود

                                                                                                                                                   
 .229اآلية : سورة البقرة -  1

 .5/2021، 4971، حديث ..كتاب الطالق، باب اخللع وكيف الطالق فيه: حيح البخاريص-  2

 .17/3النووي، : اموع -  3

 .19اآلية : ساءنسورة ال -  4

 .4/358ابن رشد، : بداية اتهد -  5

  .20اآلية : سورة النساء -  6
 .4/261ابن رشد، : بداية اتهد -  7

 .4/635عياض، : اإلكمال -  8
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عشر : ، وقالت طائفة)2(وابن حزم) 1(مخس رضعات وهو قول الشافعي: وطائفة قالت
، ولكن الحيتج ا ألن القرآن )3(رضعات هي احملرمة، وهي مروية عن عائشة رضي اهللا عنها

عشر رضعات معلومات مث نسخن خبمس : فقول عائشة رضي اهللا عنها«يثبت باآلحاد، ال

ال ينتهض لالحتجاج على األصح من ن مما يقرأ معلومات فمات النيب صلى اهللا عليه وسلم وه
  .)4(»قويل األصوليني، ألن القرآن ال يثبت إال بالتواتر

ذا معارضة األحاديث بعضها بعضا، ومن كوسبب اخلالف تعارض العموم يف اآلية واألحاديث، و
  .آثار التخريج املقاصدي والترجيح باملقاصد مالحظة معىن كون الرضاعة من ااعة

  :بنوك احلليب: سألة الثانيةامل

وحيفظ يف مؤسسات االستشفاء، وعند احلاجة  ،وهي خمزون للحليب جيمع من أمهات شىت

وهم املولودون لغري متام، إنقاذا هلم من اهلالك، ودارت  ،إليه يستعمل، وذلك حال املواليد اخلدج

هية، وهي يف جمملـها  مناظرات الفقهاء حول حكم الرضاع من هذا احلليب، وما هي آثاره الفق

روت عائشة رضي فقد  ،حرمة مثل النسبمن مرتبطة مبوضوع مترتبات الرضاع، وما ينشأ عنه 

، وقـال  )5(»رم ما حترم الوالدةحت إن الرضاعة« :أنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلماهللا عنها عن 

ãã﴿: تعاىل ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&﴾ )6(.  

إىل عدم تشجيع  م1983عام  دوة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف دوراوهلذا ذهبت ن

د يف االختيار املقاصب الترجيحربز يإنشاء هذه البنوك، وأجازت الرضاع منها للضرورة فقط، وهنا 

  :انقسمت اآلراء هنا أي يف حال الضرورة كما يليالفقهي، و

                                                           
 .5/45ي، الشافع: األم -  1

 .10/189ابن حزم، : احمللى -  2

 .147/ 9ابن حجر، : ، فتح الباري10/189ابن حزم، : احمللى -  3

 .9/147ابن حجر، : فتح الباري -  4

كتاب الرضاع، باب حيرم : ، صحيح مسلم5/1960، 4811باب وأمهاتكم الاليت أرضعنكم، حديث كتاب النكاح،: صحيح البخاري -  5
 .2/1068،  1444من الوالدة، حديث  من الرضاع ما حيرم

  .23سورة النساء، اآلية  -  6
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تطبيقا ألحكام الرضاع، فيحرم به ما حيـرم   البد من معرفة صاحب احلليب وذلك :القول األول

  .)1(من الرضاع املعتاد

أن هذه البنوك مشروعة مطلقا وال تنشأ عنها احلرمة الختالط احلليب، وال حرمـة  : القول الثاين

  .)2(»حيقق مصلحة شرعية معتربة، ويدفع حاجة جيب دفعها« بالشك، وألن الرضاع منها

  .نسابيترتب عليه من اختالط األاملنع مطلقا، ملا  :القول الثالث

  :)3(رضاع الكبري: املسألة الثالثة

وأهل الظاهر ، أنه ال حيرم رضاع الكبريإىل وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء ) 4(ذهب مالك
  .، وهو مذهب عائشة رضي اهللا عنها)5(على أنه حيرم

 عائشة نع فيه وحديث سامل ،وسبب اخلالف تعارض حديث سامل مع األحاديث األخرى
 ساملا إن اهللا رسول يا فقالت وسلم عليه اهللا صلى  النيب جاءت عمرو بن سهيل بنت سهلة أن

  أرضعيه« :قال ،الرجال يعلم ما وعلم الرجال يبلغ ما بلغ وقد بيتنا يفحذيفة  أيب موىل لسامل

ن من إخوانكن فإن رنظا«: قوله صلى اهللا عليه وسلممنها ، واألحاديث املعارضة )6(»عليه حترمي

ال حيرم اللنب الذي ال يقوم للمرضع مقام «فاجلمهور على أنه  ،)7(»فإن الرضاعة من ااعة
، وهذا ترجيح باملقاصد، ألن الغرض من الرضاع هو الغذاء، وقد انتفى يف الكبري لفطامه »الغذاء

النيب صلى اهللا واستغنائه، وذهبوا إىل تأويل حديث سامل ومحله على اخلصوصية يف بعض أزواج 
  .)8(عليه وسلم

                                                           
 www.islamtoday.net  :،املوقع)6/2( 6: امع الفقهي ملؤمتر الدول اإلسالمية، قرار رقم -  1

 .2/611القرضاوي، : فتاوى معاصرة -  2

 .4/265ابن رشد، : بداية اتهد -  3

 .5/407مالك، : املدونة -  4

 .10/202ابن حزم، : احمللى -  5

  .2/1076، 1453كتاب الرضاع، باب رضاع الكبري، حديث : حيح مسلمص-  6
 .2/1078، 1455كتاب الرضاع، حديث : ، صحيح مسلم2/936، 2503كتاب الشهادات، حديث : صحيح البخاري -  7

 .17/245النووي، : اموع -  8
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  :)1(حكم الرضاع على الزوجة واملطلقة: املسألة الرابعة

أما على الزوجة فقد أوجبه قوم على اإلطالق، ومل يوجبه قوم آخرون على اإلطالق، 
ومالك فرق بني الشريفة والدنيئة، فأوجبه على الثانية دون األوىل، وهو املشهور، إال أن يكون 

ل إال ثديها، فهذه ضرورة توجب عليها إرضاعه، فهذا ترجيح باعتبار مقصد الطفل ال يقب
والتفريق بني الشريفة والدنيئة إمنا هو للعرف، وال حمل له اليوم، ألن األعراف تغريت، ، الضرورة

ال جترب األم على : ، وعند أيب حنيفة)2(»وهذا قول يف غاية الفساد«: وقد رده ابن حزم بقوله
  .)3(الرضاع

  .سبب اخلالف يرجع إىل تفسري آية الرضاع، حتمل على الوجوب أم ال؟و

وأما املطلقة فاتفقوا أن ال رضاع عليها إال أن يرفض ثدي غريها، وهلا األجرة، وجاء ذلك 
  .مفسرا يف اآلية

  :أثر الترجيح باملقاصد يف النفقة: املطلب اخلامس

  :مب تكون النفقة: املسألة األوىل

لوجوب احلق يف ما هو هلا حاجة من مأكول ومشروب وملبوس للمرأة على وجه ا
  .ومسكن

ذهب احلنابلة إىل أن النفقة تقدر حبال الزوجني مجيعا يف اليسار واإلعسار، فإن كانا ف
  .موسرين فلها نفقة املوسرين، وإن كانا معسرين فلها نفقة املعسرين، وإن كانا متوسطني فكذلك

  :تبار حبال املرأة على قدر كفايتها لقول اهللا عز وجلوذهب أبو حنيفة ومالك إىل االع

                                                           
 .3/311الزرقاين، : شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -  1

 .10/170ابن حزم، : احمللى -  2

 .نفسه -  3
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وألن «وزادوا دليال مقاصديا ، )3(»خذي ما يكفيك وولدك باملعروف« :اهللا عليه وسلم هلند
واجبة لدفع حاجتها، فكان االعتبار مبا تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة نفقتها 
  .)4(»املماليك

÷÷ ﴿: االعتبار حبال الزوج وحده، بدليل قوله تعاىل: وعند الشافعي ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ρρρρ èè èèŒŒŒŒ 77 77ππππ yy yyèèèè yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè yy yy™™™™﴾)5( ،ولكن على قدر الكفاية)لة فيه اجلمع بني ، وذكر ابن قدامة أن ما ذهب إليه احلناب)6

  .الدليلني ورعاية اجلانبني، فهو أوىل

ملا كان االعتبار بالكفاية فتقديرها حبسب : عند أيب حنيفة ومالك :)7(تقدير النفقة: املسألة الثانية
يعلى إىل أا مقدرة مبقدار ال خيتلف يف القلة والكثرة، والواجب رطالن  وأب ذلك، وذهب القاضي
موسرا أو معسرا اعتبارا بالكفارات، واالختالف إمنا يقع يف اجلودة حبسب من اخلبز يف كل يوم 

  .أنواع الطعام واللباس، وأما املقدار فال خيتلف

واملتوسط  ،على املقتر مد مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعلى املوسر مدان: عند الشافعيو
لك ألن النفقة عنده بقدر بذ مد ونصف مد، ألن املد هو أقل ما يدفع يف الكفارة، وإمنا أخذ

  .)8(الكفاية

، من غري تقييد »ما يكفيك««: وذهب ابن قدامة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلند
وبه أخذ  ،ترجيح مبقاصد العرف كما هو بني ووه، )1(وال تقدير، فوجب الرجوع إىل العرف

  .)2(قانون األسرة اجلزائري

                                                           
  .233اآلية : سورة البقرة -  1
 5/149الكاساين، : بدائع الصنائع -  2

 .5/2052، 5049، حديث ..كتاب النفقات، باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ: حيح البخاريص -  3

 .9/231الكاساين، : بدائع الصنائع -  4

 .7اآلية : سورة الطالق -  5

 .9/513ابن حجر، : فتح الباري -  6

 .232-9/231ابن قدامة، : املغين -  7

 .9/509ابن حجر، : فتح الباري -  8
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  :زوجها إن منعهاأخذ من مال للزوجة أن ت: املسألة الثالثة

خذي ما «: كت هند، فقال هلاتوأصل هذا حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حني اش

بغري علمه ألنه موضع « ،، وفوض ذلك الجتهادها حسب كفايتها)3(»يكفيك وولدك باملعروف
أفضى إىل  حاجة، فإن النفقة ال غىن عنها وال قوام إال ا، فإذا مل يدفعها الزوج ومل تأخذها

  .، وألا تتجدد مع الزمان فتشق املرافعة إىل احلاكم يف كل األوقات)4(»ضياعها وهالكها

  .)5(وفرق القاضي بني الدين والنفقة أن النفقة إذا مر وقتها سقطت وهذا إضرار ا

  :)6(إذا قدم النفقة مث حدثت الفرقة: ةرابعاملسألة ال

لى وجه الصلة، كذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، فبعضهم قال ال يرجع ا ألنه وهبها ع
  .ألا كصدقة التطوع

: بفوات العوضوعند احلنابلة والشافعي وحممد بن احلسن له استرجاعها، وعللوا ذلك 
  .)7(»قلنا بل هي عوض عن التمكني وقد فات التمكني«

 

 

  

  أثر الترجيح باملقاصد يف العقوبات: املبحث الرابع

  :الترجيح باملقاصد يف القصاص والدياتأثر : املطلب األول

  :)1(املماثلة يف القصاص: املسألة األوىل
                                                                                                                                                   

 .9/232ابن قدامة، : املغين -  1

 .78املادة : قانون األسرة -  2

 .5/2052، 5049، حديث ..كتاب النفقات، باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ: حيح البخاريص -  3

 .9/239 ،ابن قدامة: ملغينا -  4

 .9/240، فسهن -  5

 .فسهن -  6

 .9/240 ،ابن قدامة: ملغينا -  7
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عند مالك والشافعي جتب املماثلة، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل باحلجر قتل 
باحلجر، ومن قتل باحلديد قتل باحلديد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أن ال قصاص إال بالسيف 

  .)3(وهو مذهب احلنابلة كذلك، )2(»السيفقود إال ب ال«: مستدال حبديث

وحديث قتل ، )4(الذي رضخ اليهودية حبجر حىت ماتتواستدل الفريق األول حبديث 
، ففيه الترجيح »إال أن يطول تعذيبه، فيكون السيف له أروح«، ويقولون باملماثلة )5(الرعاة

 ينفون ما يترتب من مفاسد التعذيب باملقاصد ألن جهة املماثلة حتقق شفاء الغيظ والعدل، مث
  .فيدرؤوا، ألا تنايف مقاصد الشرع يف املماثلة

  :قتل شبه العمد: املسألة الثانية

وهو ، أثبته اجلمهور الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، فاختلف يف ثبوت هذا النوع من القتل
  .يف االبن مع أبيهونفاه مالك، وأثبته فقط ، )6(مذهب عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت

والذين أثبتوه اختلفوا يف حده؛ فعند أيب حنيفة كل ما عدا احلديد فهو شبه عمد، واعترب 
  .صاحباه أبو يوسف وحممد ما ال يقتل مثله هو شبه العمد

  .)7(»ما كان ضربا مل يقصد به القتل فتولد عنه القتل«فهو : وأما الشافعي

واسطة بني اخلطأ والعمد؛ أي بني قصد القتل وعدم وسبب اخلالف أن النفاة يقولون أن ال 
قصده، وأما املثبتون فريون أن النيات ال يطلع عليها إال اهللا، واحلكم للظاهر، فاآللة إن كانت تقتل 
غالبا فاحلكم هنا للقصاص، وهذا استعمال لضابط الظهور وضابط الغلبة، ألن ظهور الفعل مع 

                                                                                                                                                   
 .6/42ابن رشد، : بداية اتهد -  1

  .6/291باب ال قود إال بالسيف، من حديث ابن مسعود مرفوعا،  احلدود والديات، كتاب: جممع الزوائد -  2
  .10/15املرداوي، : ، اإلنصاف4/470البهويت، : كشاف القناع عن منت اإلقناع -  3
، 12918، مسند أمحد، حديث 2/889، من حديث أنس، 2665كتاب الديات، باب يقاد من القاتل كما قتل، حديث : سنن ابن ماجة -  4
3/183.  
  .2/546، من حديث أنس، 1430كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألباا ألبناء السبيل، حديث : صحيح البخاري -  5
 .6/26ابن رشد، : بداية اتهد -  6

 .6/27، فسهن -  7
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وإذا كانت اآللة مترددة شابه العمد، فإثباته خضع للترجيح غلبة الظن يف قصد القتل متوفران، 
  .باملقاصد كما هو بني، واهللا أعلم

  :)1(إذا فقأ األعور عني الصحيح عمدا:لة الثالثةأاملس

عليه القود، وأما الدية فاختلفوا فيها، فمالك يذهب إىل أن له دية كاملة : عند اجلمهور
صطلحوا عة، أما الكوفيون فعندهم ليس إال القود أو ما األف دينار، والترجيح بسبب ذهاب املنف

  .وذهب ابن املسيب إىل أن ال قود عليه، وروي عن عثمان، عليه

أن عني األعور مبرتلة عينني، فمن «ويف هذا ترجيح باملقاصد إذ الحظوا فيه العدل، بسبب 
   .»فقأها يف واحدة فكأنه اقتص من اثنتني يف واحدة

، )2(»فقد أتلف مجيع منفعة البصر، فكان كمتلف العينني«دية كاملة، ويف عني األعور ال
  .والشافعي يرى أن له نصف الدية

  :دية األصابع: ةرابعاملسألة ال

ذكر اإلمام الشافعي اجتهاد عمر يف دية األصابع، وبني أن ترجيحه يف التفريق بينها إمنا هو 
لى قدر منافعها ومجاهلا ففضل بعضها على فاجتهد فيها ع« ؛ترجيح حبسب املنافع واجلمال فيها

أن يف كل أصبع عشرا، صرنا إىل ما قال : بعض، ولو مل يكن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وهذا فيه تغليب )3(»عمر، أو ما أشبهه، وعلمنا أن اخلنصر ال تشبه اإلام يف اجلمال واملنافع

  .إليه عمر حني بلغه احلديثضابط التعبدية الوارد يف النص، وهو الذي رجع 

  

  :)4(أثر الترجيح باملقاصد يف احلدود: املطلب الثاين

  :ملن حق احلد يف القذف وهل يسقط بالعفو: املسألة األوىل

                                                           
 .6/52 ابن رشد،: بداية اتهد -  1

 .2/273القاضي عبد الوهاب، : املعونة -  2

 .530الشافعي، : اختالف احلديث -  3

  .141-6/140ابن رشد، : بداية اتهد -  4



 األثر الفقهي للترجيح باملقاصد                                                                                     الفصل الرابع                       

 402

  .ال يسقط حد القذف، وال يصح العفو عنه، ألنه حق هللا: ة والثوري واألوزاعيفيعند أيب حن

اإلمام أم مل يصل، ألنه حق لآلدمي، وهذا  وعند الشافعي يصح العفو، ويسقط سواء وصل إىل
  .)1(أظهر الروايتني عند احلنابلة

  .وقال قوم بسقوطه بالعفو عنه إذا مل يصل اإلمام

وأما مالك فقوله شبيه بقول الشافعي، فيجوز العفو قبل بلوغ اإلمام، وإن بلغ اإلمام وأراد 
  .املقذوف الستر جاز كذلك

بني كون هذا احلد حقا هللا، فال جيوز العفو عنه وال وسبب االختالف إمنا هو التردد 
 للعبد معاحق هللا وحق يسقط، أو أنه حق لآلمدي، فيجوز للمقذوف العفو ويسقط بذلك، أو أنه 

ويف حفظه  ،ك احلق ينبغي مراعاتهلمع تغليب جهة من اجلهتني، وهذا ترجيح باملقاصد، إذ أن ذ
  .حفظ كليات الشريعة

  :)2(ت احلد وحال املريضوق: املسألة الثانية

يراعون احلال، فال يقام احلد عندهم يف احلر الشديد والربد الشديد، وال على : اجلمهور
  .)3(أقام احلد على قدامة وهو مريضوقال أمحد وإسحاق بإقامته، واستدال بأن عمر ، املريض

ام حيث ال وهو أن يق«وسبب اخلالف تعارض الظاهر املفيد العموم مع املفهوم من احلد، 
، فاختلف النظر بني من أطلق فيقيم احلد مهما كان »يغلب على ظن املقيم له فوات نفس احملدود

إذ يراعي حفظ النفس عن  ؛احلال وبني من قيد باملفهوم، وهو تقييد مقاصدي وترجيح باملقاصد
  .، وهو األرجح واهللا أعلم)4(التلف واهلالك، بل أوجب ذلك من ذهب إىل هذا

  :النفي بسبب الزنا: الثالثة املسألة

                                                           
  .10/185املرداوي، : اإلنصاف -  1
  .10/151املرداوي، : اإلنصاف: ، انظر6/133 ابن رشد،: بداية اتهد -  2
  .، وليس فيه ذكر املرض1/286مسند الشافعي،  -  3
 .3/1150ابن شاس، : عقد اجلواهر الثمينة -  4
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ذكرا كان أو  إن كان بكرا، مذهب الشافعي والثوري والطربي وداود وأيب ثور التغريب
  .)1(نثى حرا أو عبداأأو

  .)2(ومذهب مالك واألوزاعي أن ال تنفى النساء، وهو مروي عن علي

وال  سبب اخلالف معارضة العموم للقياس، فمن قدم عموم احلديث مل خيصص النساءو
وهذا من « ،العبيد، ومن رأى قوة القياس نظرا للمقاصد اليت حيققها خصص به عموم احلديث

، وبني هذا الترجيح املقاصدي بيانا )3(»القياس املرسل، أعين املصلحي الذي كثريا ما يقول به مالك
رات ونفي النساء كشف هلن وتعريض نتهن وضيعتهن، لكون عو«: جليا القاضي عياض، فقال

ويف نفي العبد واألمة واملرأة عقوبة غريمها ممن مل ... وألن تغريب الرجل عن وطنه عقوبة له ... 
جين لقطعه املنفعة ما من الزوجية واالستمتاع أو اخلدمة، وإن كلف الكون معهم فقد شاركهم 

  .)4(»يف التعذيب

فاسد اليت جعلت إال أن بعض كالمه فيه نظر، ألن تغريب الرجل تصحبه كذلك تلك امل
مانعا من تغريب املرأة، وهي قطع احلاجات املتوقفة عليه، إال أن له أن يعلل بكون املفسدة يف نفي 

  .املرأة غالبة على املصلحة، ألنه تترتب آثار أخرى غري انقطاع احلقوق املذكورة، من مثل الفتنة

وأما الشافعي وأبو ، مثانون جلدة: رعند اجلمهو :)5(مقدار احلد الواجب يف اخلمر: ةرابعاملسألة ال
  .ثور وداود فيذهبون إىل القول بأنه أربعون جلدة

وعمدة الفريق الثاين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيد لذلك حدا، وكان يضرب بالنعال 
ضربا غري حمدود، وأما الفريق اآلخر فعملوا بالقياس، إذ عند مشاورة عمر للصحابة أشار علي 

عنه بقياسه على الفرية، وهذا ترجيح باملقاصد ألنه نظر يف مآل السكران وأنه يقع يف  رضي اهللا
  .القذف، واستعمل دليل القياس يف ذلك

                                                           
 .5/505عياض، : اإلكمال -  1

 .نفسه -  2

 .6/130ابن رشد، : بداية اتهد -  3

 .5/506عياض، : اإلكمال -  4

 .6/149ابن رشد، : بداية اتهد -  5
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  :أثر الترجيح باملقاصد يف احلرابة: املطلب الثالث

  :عقوبة احملارب: املسألة األوىل

ن أخذ املال فهو خمري فيه املشهور عنه أنه إن قتل فاإلمام خيري بني القتل والصلب، وإ: مالك
، هذا تقسيم حبسب )1(بني القتل والصلب والقطع، وإن أخاف السبيل فهو خمري بني هذه األشياء

، )2(»ألن القطع ال يرفع ضرره«اجلنايات اليت يرتكبها احملارب، فإن عنده صاحب الرأي يقتل 
  .)3(وصاحب البطش والقوة يقطع، ويعذر من عدامها

ترتيب العقوبة حسب اجلنايات؛ فإن قتل قتل، وإن أخذ املال : الشافعيحنيفة و أيبوعند 
تأثريه يف الضرر خيتلف، فال يكون عقوبة اإلجرام «قطع، وإن أخاف السبيل نفي، واستدلوا بأن 

  .)4(»املختلفة متساوية

إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا، وإذا «: وروى هذا اإلمام الشافعي عن ابن عباس

ا ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من قتلو

خالف، وإذا هربوا طلبوا حىت يوجدوا، فتقام عليهم احلدود، وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا 

  .)5(»ماال نفوا من األرض

اه األنسب واألوفق حلفظ ؛ جيتهد حسب ما ير)6(وذهب قوم إىل أن اإلمام خمري على اإلطالق
  .احلقوق واألموال

وهذا االختالف مبين على النظر إىل حقيقة كل جناية وصفة اجلاين، وما يترتب من 
  .الضرر، فهي ترجيحات مقاصدية يف أصوهلا ومسالكها

  :قصد الفروج يف احلرابة: املسألة الثانية

                                                           
 .5/462عياض، : ، اإلكمال6/192ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .5/463عياض، : ، اإلكمال6/192ابن رشد، : بداية اتهد -  2

 .5/463عياض، : اإلكمال -  3

 .115-5/113ابن جنيم، : ، البحر الرائق6/193: ، وانظر463-5/462ابن رشد، : بداية اتهد -  4

 .6/213الشافعي، : األم -  5

 .6/193ابن رشد، : بداية اتهد -  6
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ملفتني إىل اعتبار قاصد ملا اشتهر أن احلرابة إمنا هي بقصد أخذ األموال ذهب بعض ا
البضع أحرى من املال، فمن خرج إلخافة السبيل «االستيالء على الفروج ليس حماربا، واحلقيقة أن 

، وهذا ترجيح )1(»قاصدا الغلبة على الفروج فهو حمارب، ألن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على املال
: ورد ابن العريب على هؤالء املفتني باملقاصد، ألن ضرر سلب الفروج أعظم من ضرر سلب املال،

ولو كان فوق ما قال اهللا عقوبة ... ش منها يف األموال فحأمل تعلموا أن احلرابة يف الفروج أ«
  .)2(»كانت ملن يسلب الفروج

  :)3(معىن النفي يف احلرابة: املسألة الثالثة

ن كذلك أن ينفى إىل وروي عن األخريي، النفي هو السجن: عند أيب حنيفة ومالك وابن القاسم
  .بلد ويسجن فيه

  .)4(النفي تشريدهم وإبعادهم عن البلد حىت تظهر توبتهم: وعند احلنابلة

  .ينفون ويسجنون: املقصود هو تشريدهم باالتباع، وقيل: وعند الشافعي

  .هو فرارهم من اإلمام، وال يكون نفي بعد القدرة عليهم: وعند ابن املاجشون

إبعادا  جعله د من النفي، فمن محله على العقوبة جعله سجنا، وبعضهمفهنا النظر حسب املقص
  .وإخراجا، وبعضهم مجع بينهما

ومن محله على غري العقوبة، ذهب إىل أن معناه االتباع طلبا هلم من أجل إقامة احلد عليهم، 
فهو حبث مقاصدي يتحرى الترجيح حسب املصاحل واملفاسد واآلثار، ولذلك نصر ابن العريب 
الرأي األول، وأبطل اآلراء األخرى يف ختريج مقاصدي، وهو تفسري بالترجيح املقاصدي كعهده 
يف تفسريه، إذ أن نفيه إىل بلد آخر رمبا مكنه من الفرار والعودة إىل احلرابة ثانية، وطلبه إلقامة احلد 

  .، واهللا أعلم)5(فال يكون مرادا للنفي يف اآلية ،ليس جبزاء

                                                           
 .4/542حممد عليش، : شرح منح اجلليل -  1

 .2/95ابن العريب، : أحكام القرآن -  2

 .6/194ابن رشد، : بداية اتهد -  3

 .10/261املرداوي، : اإلنصاف -  4

 .2/99ابن العريب، : أحكام القرآن -  5
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  .)1(من حارب داخل املصر :املسألة الرابعة

  .»فاتفقوا على أا إشهار السالح وقطع السبيل خارج املصر«: عرفوا احلرابة

  :واختلفوا داخل املصر

  .)2(فمالك عنده يكون حماربا داخل املصر وخارجه ال فرق بينهما، وهو األظهر من أقوال احلنابلة

  .ال تكون حرابة: وأبو حنيفة

ابة بشرط الشوكة، وهي قوة املغالبة، ومل يشترط العدد لذلك، وكذا إذا وأما الشافعي فاعتربها حر
  .ضعف السلطان، فإن قوي السلطان فليست حرابة بل هي اختالس

اعتبار وسبب االختالف هو تقدير الغلبة والشوكة وحضور املغيث أو غيابه، فعادت املسألة إىل 
  .ون احلكموجود الضرر وهو اخلوف وضياع األموال، فحسب الضرر يك

  :أثر الترجيح باملقاصد يف الكفارات: املطلب الرابع

  :)3(تقييد الرقبة باإلميان: املسألة األوىل

  إذا اختلف السبب واحتد احلكم، هل حيمل املطلق على املقيد؟

  .حيمل املطلق على املقيد: عند املالكية

  .)4(ال حيمل: وعند احلنفية

رة الظهار، ألا وردت مقيدة يف كفارة القتل اخلطأ، ومثاله تقييد الرقبة باإلميان يف كفا
  .والرد على احلنفية رد مقاصدي

                                                           
 .349بن عاشور، ا :اصد الشريعةمق: ، انظر6/191ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .10/256املرداوي، : اإلنصاف -  2

 .407التلمساين، : مفتاح الوصول -  3

 .6/396الكاساين، : بدائع الصنائع -  4



 األثر الفقهي للترجيح باملقاصد                                                                                     الفصل الرابع                       

 407

إن اجلميع كفارة، والعتق صدقة على املعتق نفسه، ومن شرط : واجلواب عند أصحابنا«
القابض للقربات الواجبة اإلميان، كالزكاة فإا ال جتزئ إال بدفعها ملؤمن، وهذه هي علة اعتبار 

  .»كفارة القتل، وذلك بعينه موجود يف كفارة الظهار اإلميان يف

وهذا البحث من اإلمام التلمساين دليل منه على االجتاه املقاصدي يف دالالت األلفاظ، 
  .التعارض بني املطلق واملقيد هنا يفأجرى الترجيح باملقاصد ف

  :ترتيب خصال كفارة اليمني: املسألة الثانية

ورد السرخسي ، )1(يف الكل، الستواء صيغة األمر فيها ذهب فريق إىل أن الواجب مستو
والتخيري ليكون األداء «عليهم بالترجيح من خالل استعمال مقصد اليسر، ألن التخيري يناسبه، 

، ومن هذه الصور الدين، ألنه )2(»بصفة اليسر، وهلذا حتول إىل الصوم عند العجز عن األداء باملال
  .ملقاصد لغلبة معىن اليسر يف املسألةفهذا ترجيح با، ينعدم به اليسر

فإن علم هناك  ،وعلى هذا جرى ترجيح ابن العريب، حيث يرى أن ذلك حسب احلاجة واحلال
  .)3(حمتاجا كان الطعام أفضل

  :لغو اليمني: ةثالثاملسألة ال

  .)4(لغو اليمن ما يظن الرجل أنه يقني مث خيرج خالفه: عند مالك وأيب حنيفة

ال : غو اليمني هو ما مل تنعقد عليه النية، مثل ما جيري على األلسن من قوهلمل: وعند الشافعي
  .)6(، وهو أثر لعائشة رضي اهللا عنها)5(وبلى واهللاواهللا، 

من أصحاب مالك،  )1(وهناك أقوال أخرى وهي احللف غضبان وبه قال إمساعيل القاضي
  .باحاواحللف على املعصية وروي عن ابن عباس، واحللف أال يأكل م

                                                           
 .1/50السرخسي، : احملرر -  1

 .نفسه -  2

 .4/416احلطاب، : مواهب اجلليل -  3

 .1/438القرضاوي، : رة، فتاوى معاص3/101مالك، : ، املدونة4/8بداية اتهد،  -  4

 .1/438القرضاوي، : ، فتاوى معاصرة4/8ابن رشد، : بداية اتهد -  5

  .2/226مسند الشافعي،  -  6
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، ويبدو جليا كيف استعمل منهج الترجيح )2(وسبب اخلالف االشتراك يف اسم اللغو
  .باملقاصد، من خالل النظر إىل النية، فبها نيطت أحكام معظم األقوال يف املسألة

  :)3(احلنث ناسيا أو مكرها: ةرابعاملسألة ال

  .)4(ني، وهو قول احلنفيةعنده الناسي واملكره مها كالعامد فعليهما احلنث يف اليم: مالك

  .ال حنث على الناسي وال على املكره: الشافعي

﴿: وسبب اخلالف هو التعارض بني عموم اآلية ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) tt ttãããã 

zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا «: مع اخلصوص يف حديث )5(﴾####$$

دم احلنث يبني دور املقاصد ألن النية وفقدان االختيار من األمور اليت ولكن ترجيح ع ،)6(»عليه
  .على العبد يف هذه األحوالتراعيها الشريعة يف التكليف، فناسب التخفيف 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                   

هو إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد اجلهضمي األزدي، كنيته أبو إسحاق، نشأ يف البصرة، واستوطن بغداد،  يإمساعيل القاض -  1
زيد من أجلّ بيوت العلم واملال، ونسل منهم األئمة والفقهاء والنبالء، مسع حممد بن عبد اهللا األنصاري وسليمان بن حرب، وهو من آل محاد بن 

ابن : ، وفيات األعيان152-151ابن فرحون، : ، الديباج13/393الذهيب، : سري أعالم النبالء: ومسع منه أبو بكر بن أيب شيبة، ترمجته يف
  .6/150خلكان، 

 .4/9ابن رشد، : داية اتهدب -  2

 .4/25 ابن رشد،: بداية اتهد -  3

: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، قدم له: حممد أمني الشهري بابن عابدين، حتقيق: رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار -  4
 .5/480م، 1994 -هـ1415، 1بريوت، ط: حممد بكر إمساعيل، دار الكتب العلمية/ د. أ

  .89اآلية : سورة املائدة -  5
 .4/170، 33حديث : ، سنن الدارقطين1/659، 2043كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، حديث : سنن ابن ماجة -6
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  أثر الترجيح باملقاصد يف السياسة الشرعية: املبحث اخلامس

  :أثر الترجيح باملقاصد يف اإلمامة: املطلب األول

  :ترك منازعة السلطان: املسألة األوىل

من رأى «: يف شرح حديث ابن عباس مرفوعا )1(أورد ابن حجر رمحه اهللا كالم ابن بطال

يف احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو « :وهو قوله، )2(»...من أمريه شيئا فليصرب 
ته خري من جار، وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه، وأن طاع

، وهذا ترجيح باملقاصد مبين على )3(»اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء
هالك «السنة وما حتويه من حتقيق تلك املصاحل العالية يف األمة، وأورد كالمه أيضا بعد حديث 

ولو  انطوأنه حجة كذلك لترك اخلروج والقيام على السل ،)4(»أميت على يدي غلمة من قريش
لكون اخلروج أشد يف اهلالك وأقرب إىل االستئصال من طاعتهم، فاختار أخف املفسدتني «جار، 

خالفا ملا ذهب إليه بعض السلف كاحلسني بن علي وعبد اهللا بن الزبري رضي ، )5(»وأيسر األمرين
وعارضهم غريهم من الصحابة كابن عمر وأنس بن مالك وأسيد بن حضري، فهم  ،اهللا عنهم

  .)6(املعتزلة واخلوارجمذهب  هذاوأخطؤوا متأولني، 

  

  

  

                                                           
 ،ين باحلديث، املعروف بابن اللجام، أخذ عن أيب عمر الطلمنكي وابن عفيف، ع)هـ144ت(أبو احلسن البكري  خلف بن أمحد بن بطال -  1

  .185ابن فرحون، : ، الديباج18/47الذهيب، : سري أعالم النبالء: وشرح صحيح البخاري، وكان من كبار املالكية، ويل القضاء، ترمجته يف
، 6/2588، 6645حديث  ،»...سترون بعدي أمورا تنكروا « :كتاب الفنت، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: صحيح البخاري -  2

 ،»من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب«: ، بلفظ1849كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني، حديث :مسلم صحيح
3/1477 .  
 .13/7ابن حجر، : فتح الباري -  3

 .3/1319، 3409كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث : صحيح البخاري -  4

 .13/11ابن حجر ، : فتح الباري -  5

 .8/367احلطاب، : مواهب اجلليل -  6
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ألن مفاسد القيام أشد «والترجيح باملقاصد يف هذه املسألة من أعظم الترجيحات؛ 
، وبياا أجلى )3(»فالصرب أوىل من التعرض إلفساد ذات البني«: )2(، وقال ابن املواق)1(»وأعظم

  .وهي ظاهرة غالبة مناسبة ،بيان ألن املفاسد واملصاحل تكاد تكون قطعية

وإزاء هذا فتحت الشريعة أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملناصحة للسلطان 
  . حيقق املعارضة السلمية النافعة وأويل األمر والدعوة باليت هي أحسن واملوعظة احلسنة، وهو ما

  :االستخالف: املسألة الثانية

اجلواز، ولقد اختار أبو بكر رضي اهللا عنه  اختلف يف االستخالف بني اجلواز وعدم
االستخالف واختار عمر لتلك املرتلة، وفيه نظر مقاصدي، ألن الغرض منه مجع أمر الناس وحفظ 

لو كان لك راعي غنم مث « :مصاحلهم، ويف حديث مسلم قال عبد اهللا بن عمر ألبيه عند الوفاة

أن «: وكان جواب أبيه رضي اهللا عنه، »جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد

وكان ما اختاره عمر ترجيحا باملقاصد راعى فيه املصاحل واملفاسد وموافقة أمر  ،)4(»اهللا حيفظ دينه
ألن عمر سلك يف هذا األمر مسلكا «: أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن بطال ما حاصله

، فأخذ طرفا من فعل النيب )5(»ملسلمني، فرأى االستخالف أضبط ألمر ا»متوسطا خشية الفتنة
صلى اهللا عليه وسلم وطرفا من فعل أيب بكر، وحصر االستخالف يف ستة نفر، وهذا من اجتهاداته 

  .املقاصدية رضي اهللا عنه

  

  

  

                                                           
 .8/367احلطاب، : مواهب اجلليل: ، انظر166الرفعي، : فقه املقاصد -  1

: معجم املؤلفني: بغية النقاد يف أصول احلديث، ترمجته يف: ، فقيه أصويل، وحمدث حافظ، من كتبه)هـ897ت(عبد اهللا بن املواق املغريب  -  2
 .2/302كحالة، 

 .8/376احلطاب، : ليلمواهب اجل -  3

 .13/207ابن حجر، : فتح الباري -  4

 .نفسه -  5
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  :)1(من شهر السالح علينا فليس منا: املسألة الثالثة

من محل علينا «: وسلم قالرضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه  )2(عن سلمة بن األكوع

  .)3(»السالح فليس منا

، وذهب ابن دقيق العيد رمحه اهللا أنه حيتمل معىن ما هذا احلديث اختلف الناس يف شرح
يراد ضد الوضع، وهو كناية عن القتال به، وحيتمل معىن محله إلرادة القتال، وحيتمل محله للضرب 

  .»ني والتشديد فيهففيه داللة على حترمي قتال املسلم«به ثالثا، 

ليس على طريقتنا، وكان سفيان بن عيينة رمحه اهللا ينكر على من : وبعضهم فسره مبعىن
أوله كذلك، ويرى األوىل ترك هذا التأويل ليكون أبلغ يف الزجر، فهذا ترجيح مبقصد الزجر 

  .املطلوب من هذا النص النبوي الشريف

  :يف اإلمامة أثر فقدان احلواس واألعضاء: املسألة الرابعة

فقدان احلواس منها ما مينع من عقد اإلمامة ألنه من الصفات الضرورية وفقده يؤثر يف 
الرأي والتصرف، ومنها ما يؤثر يف عقدها وال يؤثر يف استدامتها، ألم يشترطون يف عقد اإلمامة 

  .كمال الصفات ويشترطون يف نقضها كمال النقص يف الصفات، ففرق

يف كل حال، ألن العقل به يكون التصرف والقيام على الشؤون واستيفاء  فزوال العقل يؤثر
  .املصاحل، فال تنعقد اإلمامة دونه، وهذا إذا كان الزما ال يرجى انكشافه وال تتخلله فترات صحو

ووقع االختالف يف النوع الثاين وهو ما كان عارضا كاإلغماء؛ فهذا حسب كثرته وقلته 
يف منع استدامة اإلمامة بعد االتفاق على املنع من عقدها، والترجيح  بالنسبة لإلفاقة، واختلف

ألن يف استدامته إخالال بالنظر « ،باملقاصد يقتضي التحقق من اإلخالل باملصاحل، فهذا هو الضابط

                                                           
 .13/24 ابن حجر،: فتح الباري -  1

أول مشاهده احلديبية، وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا، وهو ممن بايع حتت الشجرة، صحايب، ، )هـ74ت(سلمة بن عمرو األكوع  -  2
ابن حجر، : اإلصابة:  عنه، ترمجته يفهللافرتل املدينة ومات ا رضي ا ،ضي اهللا عنه حىت قبل موته بليالحتول إىل الربذة بعد مقتل عثمان بن عفان ر

 .4/28/231ابن سعد، : ، الطبقات الكربى2/66-67

 .2/2520، 6480، حديث ..كتاب اجلهاد، باب قول اهللا تعاىل ومن أحياها: صحيح البخاري -  3
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، وقيل ال مينع ألنه يراعى يف ابتداء العقد السالمة الكاملة لألعضاء، ويف استدامتها )1(»املستحق فيه
  .النقص الكامل فيها يراعى

ونقص البصر أو فقدانه نظر فيه بنفس امليزان، فيقدر أثره يف توفية املصاحل  والقيام بالشؤون 
ألن فقده مانع االنتهاض يف امللمات واحلقوق، وجير ذلك إىل املعضالت عند «املنوطة باإلمامة، 
ان مانعا من القضاء والشهادة ، فهو مانع من عقدها واستدامتها، وألنه ملا ك)2(»مسيس احلاجات

، وأما عشاء العني وكالل البصر فهذا ال أثر له، ألنه عوارض خفيفة ال تصد عن )3(فهنا أحرى
  .)4(القيام باملصاحل

ا يف عقد مليس له تعلق بالرأي والعمل، فال أثر هللف الشم والذوق أو النقص فيهما وت
  .اإلمامة وال يف استدامتها

لتأثريمها «فقوم ذهبوا إىل أما مينعان من عقد اإلمامة ومن استدامتها، وأما الصمم واخلرس 
، وقال آخرون ال خيرج ما من اإلمامة إلمكان التعويض عنهما باإلشارة، )5(»يف التدبري والعمل

يكون قادحا  ومن ال حيسن الكتابة ،وفرق آخرون بني من حيسن الكتابة فال يقدح يف إمامته ما
رأى اإلشارة والكتابة وافيتني مبصاحل التعبري واإلفهام اكتفى ما، ومن رآمها  ، فمنيف حقه

ملتبستني حكم خبروج اإلمام من عقد اإلمامة بسببهما، وهذا ترجيح بالنظر إىل آثار كل صفة وما 
ال يضر الوقر والطرش، كما ال يضر «يتعلق ا من املصاحل واملفاسد، فهو ترجيح باملقاصد، لذلك 

وذهب آخرون إىل أن ثقل السمع وهو الوقر والطرش ومتتمة اللسان ، )6(»ل البصر والعمشكال
، وقيل ال مينع استدالال بنيب اهللا )7(»ألما نقص خيرج ما عن حال الكمال«متنع من عقدها، 

                                                           
: مسري مصطفى رباب، املكتبة العصرية: ، حتقيق)هـ450ت (علي بن حممد أبو احلسن املاوردي : الدينيةاألحكام السلطانية والواليات  -  1

 .28م، 2000 -هـ 1421، 1بريوت، ط

: خليل املنصور، دار الكتب العلمية: ، وضع حواشيه)هـ478ت(عبد امللك بن عبد اهللا أبو املعايل اجلويين : غياث األمم يف التياث الظلم -  2
 .42م، 1997-هـ1417، 1ت، طبريو

 .28املاوردي، : األحكام السلطانية -  3

بريوت، : ، دار الكتب العلمية، صححه وعلق عليه حممد حامد الفقي)هـ458ت (أبو يعلي الفراء،  حممد بن احلسني: األحكام السلطانية -  4
 .21م، 1983 - هـ1403 ،ط.د

 .28املاوردي، : األحكام السلطانية -  5

 .42اجلويين، : األممغياث  -  6

 .29املاوردي، : األحكام السلطانية -  7
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لوي مبين على ن ومل متنع النبوة، فهذا قياس أوألن به عقدة اللسا ،موسى صلى اهللا عليه وسلم
  .رجيح باملقاصدالت

وأما فقدان األعضاء فينظر يف تأثريها يف الرأي والعمل ويف شني املنظر، فإن كان مما ال أثر 
، )1(له يف هذا فال حكم لفقده، كقطع الذكر واألنثيني، فهذا يؤثر يف التناسل وال يؤثر يف اإلمامة

####﴿ :بن زكريا بقوله ووصف اهللا تعاىل حيىي YY YY‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####﴾)2(.  

وأما ذهاب اليدين أو الرجلني، فهذا مينع من القيام باملصاحل فيمنع من عقد اإلمامة ومن 
  .استدامتها، ألن العجز حمقق

واختلف يف استدامتها مع فقد إحدى اليدين أو إحدى الرجلني، وإن اتفق على املنع من 
يني راجع إىل تقدير القيام بالعمل، وآثار العجز عن الوفاء والترجيح بني الرأ ،عقدها ذا النقص

مبصاحل اإلمامة، فمن منع االستدامة فذلك لتقديره أن هذا عجز منع من ابتدائها فمنع من 
استدامتها كذلك، فهو قياس مبين على مراعاة مفسدة العجز، ومن رأى االستدامة فهو يشرط 

  .)3(اخلروج منهاكمال السالمة يف عقدها وكمال النقص يف 

وهناك نقص ال مينع من استدامتها مثل جدع األنف ومسل إحدى العينني، ولكن اختلف 
ليسلم والة امللة من شني يعاب ونقص يزدرى؛ فتقل به «يف ابتداء عقدها، فمن منع فإمنا منع 

مينع رأى  ، ومن مل)4(»اهليبة، ويف قلتها نفور الطاعة، وما أدى إىل هذا فهو نقص يف حقوق األمة
  .)5(أن ذلك ال ينقص يف أداء احلقوق والقيام مبهمات اإلمامة، وذهب اجلويين إىل القطع بعدم املنع

  .)5(املنع
  :أثر الترجيح باملقاصد يف أحكام البغي:املطلب الثاين

  :حكم البغاة: املسألة األوىل

                                                           
 .29املاوردي، : األحكام السلطانية -  1

 .39اآلية : سورة آل عمران -  2

 .22أبو يعلى الفراء، : ، األحكام السلطانية30املاوردي، : األحكام السلطانية -  3

 .22أبو يعلى الفراء، : ، األحكام السلطانية30املاوردي، : األحكام السلطانية -  4

 .43اجلويين، : غياث األمم -  5
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ليه لشبهة فللعدل قتاهلم وإن تأولوا اخلروج ع«البغاة طائفة خترج عن طاعة اإلمام بتأويل، 
قامت عندهم، وجيب على الناس معاونته عليهم، وأما غري العدل فال جتب معاونته، قال مالك 

دعه وما يراد منه ينتقم اهللا من الظامل بظامل، مث ينتقم من كليهما، كما أنه ال جيوز  :رضي اهللا عنه
م اخلروج له قتاهلم الحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره، وإن كان ال جيوز هل

، ووجه الترجيح باملقاصد أن هذا القتال أو الكف عنه إمنا هو حبسب العدل واملصلحة )1(»عليه
وكف األذى ودرء املفاسد، فإن البغاة إن مل يقاتلوا ال يقاتلون ويتركون وما اعتقدوا، ولكن مع 

 ا أو بوا األموال أوالقيام بدعوم لبيان فساد تأويلهم وكشف الشبهة يف فهمهم، لكن إن أفسدو
  .)2(دهماسف سفكوا الدماء تعني القتال لردع

  :إزالة الشبهة عن البغاة: املسألة الثانية

وذلك باملناظرة واجلدال احلسن، كما فعل علي بن أيب طالب إذ أرسل إىل البغاة عبد اهللا 
م أسباب الشبهة بن عباس يناظرهم، فرجع منهم ثالثة آالف، بعد أن تبني هلم احلق، إذ كشف هل

ولو وسوء التأويل، إذن فال يقاتلون حىت يبني هلم مكمن اخلطأ عندهم، ولكن إن بدؤوا بالفساد 
  .)3(»وال جيوز قتاهلم قبل ذلك إال أن خياف كلبهم«: قبل املناظرة قاتلهم اإلمام

لسليم إذ هذا مبناه على رعاية مقاصد الفهم ا ،ووجه الترجيح باملقاصد هنا مراعاة الشبهة
 ، ولقد كان علي بن أيب طالب خيطب فوق املنربوعقوهلمللشريعة، وإعذار الناس حسب قدرام 

كلمة حق أريد ا باطل، لكم «: ، فقال علي رضي اهللا عنههللاال حكم إال : فقال له أحد هؤالء

مننعكم ال مننعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسم اهللا، وال نبدؤكم بقتال، وال : علينا ثالث

وهذا فقه مقاصدي دقيق وجليل راعى فيه اإلمام املصاحل  ،)4(»الفيئ ما دامت أيديكم معنا
دل يمن علمه وعدله رضي اهللا عنه، و وفيخرج عن السبيل، وه فتنةواملفاسد، ومل تستزله هوجاء ال

                                                           
 .6/277لدسوقي، ا: حاشية الدسوقي -  1

 .74املاوردي، : األحكام السلطانية -  2

حممد سليمان األشقر، دار /د: ، حتقيق)هـ1319ت(عبد الغين بن ياسني اللبدي النابلسي : حاشية اللبدي على نيل املآرب يف الفقه احلنبلي -  3
 .409م، 1999-هـ1419، 1بريوت، ط: ئر اإلسالميةالبشا

 .73املاوردي، : األحكام السلطانية -  4
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ألمة، على عمق علم الصحابة واستعماهلم للترجيح باملقاصد يف اجتهادام وتصرفهم يف شؤون ا
  .وإا لسبيل قومي وحكمة بالغة

  :حكم ما أتلف البغاة: املسألة الثالثة

ومل يضمن باغ متأول يف خروجه على اإلمام، أتلف نفسا أو ماال حال خروجه لعذره «
  .)1(»بالتأويل، خبالف الباغي غري املتأول، ومضى حكم قاضيه، فال ينقض، ويرتفع به اخلالف

فرق بني حكم املتأول فهو معذور للشبهة، وبني حكم غري  وهذا ترجيح باملقاصد، فقد
املتأول، أو املتأول تأويال غري سائغ ألنه يف حكم قاصد التعدي، لذلك فإن املتأول ال قصاص عليه 

  .)2(وال دية يف نفس أو طرف بعد انكفافه ودخوله حتت طاعة اإلمام

ن يف قتال أو مل يكن يف قتال غري أن ما أتلفه على عادل أو أتلفه عليه عادل إن مل يك
إن قصد «لضرورته خيتلف حكمه، فيضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال على صاحبه، إال 

  .)3(»أهل العدل بإتالف املال إضعافهم وهزميتهم مل يضمنوا

  :األسر وعدم التذفيف على جريح البغي: املسألة الرابعة

ألن «وذلك  ،)4(»م وال يتبع مدبرهمال يذفف على جرحيه«: قال علي رضي اهللا عنه
املقصود بقتاهلم كفهم عن البغي ال القتل، وال حيل القتل لو أمكن األسر، وال التذفيف إذا أمكن 

جهاز عليهم حسب وقد يقال بوجوب اتباع مدبرهم واإل، )5(»اإلحياء، وال ضبط إذا التحم القتال
  . )6(بن عرفةاألحوال، كما ذهب إليه املهدي الوزاين ونقله عن ا

                                                           
 .6/279الدسوقي، : حاشية الدسوقي -  1

 .نفسه -  2

 .2/490الشربيين، : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع -3

، باب أهل البغي إذا فاؤوا مل يتبع مدبرهم كتاب قتال أهل البغي: ، سنن البيهقي الكربى6/498، 33277مصنف ابن أيب شيبة، حديث  -4
 .8/181، ...ومل يقتل أسريهم ومل جيهز على جرحيهم 

-هـ1420، 1الرياض، ط: صربي بن سالمة شاهني، دار أطلس: ، حتقيق)هـ702ت(ابن دقيق العيد : حتفة اللبيب يف شرح التقريب -  5
 .4/154ابن العريب، : أحكام القرآن: ، وانظر418-417م، 1999

 النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى املسماة باملعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوي املتأخرين من علماء -  6
ط، .احملمدية، املغرب، د: ، مطبعة فضالة)هـ1342ت (عمر بن عباد : أبو عيسى سيدي املهدي الوزاين، صححه على النسخة األصلية: املغرب
 .10/222م، 1996 -هـ1417
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ويعترب أحوال من يف األسر منهم، فمن أمنت رجعته إىل القتال أطلق، ومن مل تؤمن منه «
، ويف هذا عمل بالترجيح )1(»الرجعة حبس إىل اجنالء احلرب مث يطلق، ومل جيز أن حيبس بعدها

  .املقاصدي حسب املآالت وفق ما جيتهد اإلمام ويراه صاحلا

  :يح باملقاصد يف القضاء والشهاداتأثر الترج: املطلب الثالث

  :اشتراط العدد يف الشهادة دون الرواية: املسألة األوىل

هذه املسألة من املهمات اليت طال فيها النظر، ولقد شغلت اإلمام القرايف مثان سنني، حىت 
فيه باب الشهادة أشد، لقوة احتمال العداوة «:وفقه اهللا فأدرك الفرق بني الشهادة والرواية، قال

، وهذا التفريق بينهما تفريق )2(»للمشهود عليه باطنا، وحنن ال نعلم، وعداوة اخللق إىل يوم القيامة
وهذا هو السر يف كون «مقاصدي مبناه على حمل كل واحدة من الوظيفتني الشهادة والرواية، 

مواطن  الشرع قد اشترط العدد يف الشهادة دون الرواية، وذلك أن الشهادات ال تكون إال يف
اخلصومات والرتاعات، خبالف الرواية، وخاصة رواية احلديث، فإن األصل فيها األمانة 

، ولكن ليس األمر على إطالقه، فإن الرواية فيها كذلك اشتراط العدد، ولكن ملعاين )3(»والورع
  .أخرى طلبا للترجيح، كمعرفة التواتر مثال

  :اختاذ البواب: املسألة الثانية

باب ما ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن له « :بخاري هذه الترمجةوضع اإلمام ال
جاءت باب رسول اهللا ، وذكر حديث املرأة اليت وجدها تبكي عند قرب ومل تصرب، مث )4(»بواب

  .)5(صلى اهللا عليه وسلم فلم جتد عليه بوابا

                                                           
 .75املاوردي، : األحكام السلطانية -  1

 .4/460القرايف، : األصول نفائس -  2

 . 269الريسوين، : نظرية التقريب -  3

 .13/132ابن حجر، : فتح الباري -  4

  .1/430، 1223كتاب اجلنائز، باب زيارة القبور، حديث : صحيح البخاري -  5
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كان بالل هو و ،أورد ابن حجر حديث استئذان عمر على النيب صلى اهللا عليه وسلمو
، )1(»فيمكن أن يؤخذ منه اجلواز مطلقا، وميكن أن يقيد باحلاجة وهو األوىل«: احلاجب، مث قال

  .وقد ذهب الشافعي إىل منع اختاذ البواب

  

  

على زمن «وذهب آخرون إىل اجلواز، ورجحوا باملقاصد حيث محلوا احلديث األول 
  .)2(»سكون الناس وطواعيتهم للحكام واجتماعهم على اخلري

وهكذا يتبني أن االختالف إمنا يكون حسب األحوال وما يكون عليه الناس، لذلك ذهب 
  .)3(»مينع املستطيل ويدفع الشريرلريتب اخلصوم و«لقول باالستحباب البعض إىل ا

، االحتجاب بل البطائق املنظمة للسبق هلي من العدل الواجب إقامته بني الناس، وقد يكره 
من واله اهللا من أمر الناس شيئا فاحتجب عن « :يث النيب صلى اهللا عليه وسلمودوامه يكره، حلد

  .)4(»وخلته وفاقته احتجب اهللا عن حاجته حاجام وخلتهم وفاقتهم

  :قضاء القاضي بعلمه: املسألة الثالثة

، ومنها ما يراه الشافعي وهو أن القاضي إذا )5(أورد ابن حجر رمحه اهللا املذاهب يف املسألة
  .ن عدال فال حيكم بعلمه يف حد وال قصاص، وحيكم فيما سوى ذلك من احلقوقإذا كا

القياس يصحح له أن حيكم يف كل ذلك ولكن يستحسن أن ال يقضي : وعند أيب حنيفة
هنا بعمله، وأنه إذا رأى رجال يزين مل حيكم حىت تكون بينة، وهو قول أمحد يف رواية، فعند أيب 

اهللا وحقوق العباد، فيحكم يف حقوق اهللا ألا مبنية على املساحمة، حنيفة جرى التفريق بني حقوق 

                                                           
 .13/133ابن حجر، : فتح الباري -  1

 .13/133ابن حجر، : فتح الباري -  2

 .نفسه -  3

، سنن أيب داود، 10/101، ...باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي يف موضع بارز للناس كتاب آداب القاضي، : سنن البيهقي الكربى -  4
  .3/135 ،2948كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب فيما يلزم اإلمام من أمر الرعية واحلجية عنه، حديث 

 .161-13/160ابن حجر، : فتح الباري -  5
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فحسمت املادة، فجعل املصنف حمل اجلواز «وال حيكم يف حقوق العباد ألا مبنية على املشاححة، 
باب من رأى للقاضي أن «: ، وهو هنا يشرح هذه الترمجة»إذا مل خيف احلاكم الظنون والتهمة

أورد فيها حديث هي ترمجة مقاصدية ، و)1(»اس إذا مل خيف الظنون والتهمةحيكم بعلمه يف أمر الن
  .وهي ترمجة تدل على الترجيح باملقاصد عند اإلمام البخاريهند، 

، حيث يرى أن القاضي املشهور بالصالح فتوفرت فيه أسباب )2(سييوذهب إليه الكراب
  .باملقاصدترجيح  ومه، وهلله أن حيكم بعوانتفت أسباب التهمة  ىالتق

  :)3(قضاء القاضي وهو غضبان: املسألة الرابعة

وذهب اجلويين والبغوي إىل أن الكراهة يف الغضب لغري اهللا، ، حكمه الكراهة: اجلمهور
  .ورد بأنه خمالف للظاهر، فهو ختصيص من غري دليل

وال ينفذ عندهم حكمه ألن النهي للفساد، وفرق بعض  ،وذهب بعض احلنابلة إىل إبطاله
حلنابلة بني الغضب قبل أن يستبني احلكم والغضب بعد استبانته فال يؤثر يف احلال الثاين، وهذا ا

  .)4(»وهو تفصيل معترب«ترجيح باملقاصد ربطه صاحبه بأثر الغضب، 

  :أثر الترجيح باملقاصد يف احلسبة: املطلب الرابع

  : )5(موعظة اخلصوم: املسألة األوىل

إمنا أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم فلعل «: اهللا عليه وسلم أصل املسألة حديث النيب صلى

بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبق 

  .)1(»مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها
                                                           

 .13/139، فسهن -  1

، نسبته إىل الكرابيس مجع كرباس بكسر الكاف وهي اللباس الغليظة )هـ245ت(احلسن بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي البغدادي  -  2
عن يزيد بن هارون وإسحاق األزرق كذلك صحابه، وأخذ بالفارسي، وكان يبيعها، حمدث فقيه أصويل ومتكلم، صحب الشافعي وهو من كبار أ

: ، وفيات األعيان12/80الذهيب، : سري أعالم النبالء: وغريمها، كان من حبور العلم يف وصف الذهيب، له تصانيف يف الفروع واألصول، ترمجته يف
 .133-2/132 ابن خلكان،

  .13/137ابن حجر ، : فتح الباري -  3
 .نفسه -  4

 .13/175ابن حجر، : اريفتح الب -  5
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فهناك مقامان للحكم الظاهر والباطن، ووقع اخلالف يف حكم ما يكون فيه الظاهر غري 
الباطن، فذهب قوم إىل أن احلكم بتمليك مال أو إثبات حق كنكاح أو فرقة، إن كان الظاهر 
موافقا للباطن نفذ، وإن كان على خالفه وإمنا استند إىل الشهادات والبينات فال يكون موجبا 

  .للتمليك وال اإلزالة وال النكاح وال الفرقة، وهذا مذهب اجلمهور

يف املال ألن احلديث ورد فيه، أي ال يفيد التمليك، وأما  وذهب آخرون إىل أنه ال ميضي
النكاح والطالق فينفذ ظاهرا وباطنا، لقصة املتالعنني، وهذا ما ذهب إليه الطحاوي، وأجيب بأن 

  .يف املتالعنني عقوبة؛ ألن أحدمها غري صادق، وهو أصل برأسه

ا أمروا أن حيكموا به ليتم فأمر أن حيكم مبثل م«وإمنا رجح يف املوعظة العمل بالظاهر، 
 ووه ،»االقتداء به، وتطيب نفوس العباد لالنقياد إىل األحكام الظاهرة من غري نظر إىل الباطن

  .ترجيح باملقاصد، وراعى الباطن إن كان يعلم ذلك، ففيه التفصيل يف احلكم

  :)2(شروط متويل احلسبة: املسألة الثانية

، »شونة يف الدين وعلم باملنكرات الظاهرةأن يكون حرا عدال ذا رأي وصرامة وخ«
وهناك شروط اختلف فيها، مثل االجتهاد، والظاهر أنه حيكم يف األمر حبسب ما يتواله، فإن كان 

  .ال ينكر يف املسائل االجتهادية فليس شرطا أن يكون من أهل االجتهاد

  :)3(اإلنكار يف املختلف فيه: املسألة الثالثة

من الشافعية إىل أنه جيوز له أن ينكر املختلف فيه، وحيمل  ذهب أبو سعيد اإلصطخري
  .وذهب غريه من الشافعية إىل أنه ليس له ذلك، الناس على رأيه واجتهاده

ينكر فيه، ما دام ال ولعل األوفق أن يقال أن ما ال يترتب عليه اضطراب أو فتنة فاألوىل أن 
ما إن كان االختالف يؤدي إىل الفتنة من ذهب إليه إمنا ذهب لرأي وجيه ودليل مستساغ، وأ

  .وفساد ذات البني فاألوىل احلمل على رأي واحد وهو رأي اإلمام
                                                                                                                                                   

كتاب األقضية، باب احلكم : ، صحيح مسلم2/952، 2534كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني، حديث : صحيح البخاري -  1
  .3/1337، 1713بالظاهر واللحن باحلجة، حديث 

 .261املاوردي، : األحكام السلطانية -  2

 .261املاوردي، : األحكام السلطانية -  3
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اء العدد، زإقامتها بعددهم، وهم يرون عدم إجمثال ذلك اجلمعة إذا كان احملتسب يرى 
 جيوز له أن يأمرهم بإقامتها، اعتبارا باملصلحة لئال ينشأ الصغري على«فعلى رأي اإلصطخري 

، وعلى الوجه اآلخر ال يتعرض )1(»تركها، فيظن أا تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه
ألنه ليس له محل الناس على اعتقاده، وال أن يأخذهم يف الدين برأيه مع تسويغ االجتهاد «هلم، 

  .، وهذا ترجيح باملقاصد)2(»فيه

  :خشية التهمةأمر صاحب العذر بإخفاء إفطاره رمضان : ةرابعاملسألة ال

فقد يقال األوىل إظهار الفطر يف ار رمضان للمسافر واملريض وغريمها من ذوي األعذار 
إظهارا للجواز وللسنة، وإقامة للرخصة وتعريفا بتشريعها، ولكن رمبا عرض لصاحبه التهمة، 

لو علم  وهكذا... أمره بإخفاء أكله لئال يعرض نفسه للتهمة «فاألوىل عدم اإلظهار، وللمحتسب 
، ووجه آخر لئال يقتدي به أهل )3(»يه ااهرة بتعريض نفسه للتهمةعذره يف األكل أنكر عل

اجلهالة والفجور، وهذا ترجيح باملقاصد إذ راعى مصلحة العافية والستر والرباءة من التهمة، وسد 
  .ذريعة انتهاك حرمة رمضان أمام كل ماجن

  :يف اجلهادأثر الترجيح باملقاصد : املطلب اخلامس

  :قتل الرهبان يف احلروب: املسألة األوىل

ذهب احلنفية يف أحد القولني والشافعية يف أحد القولني إىل جواز قتل الرهبان يف احلرب، 
وهو مذهب  ،وهو مذهب الظاهرية، وذهب احلنفية والشافعية يف القول الثاين إىل عدم جواز قتلهم

  .)4(املالكية واحلنابلة

قاصدية اعتبار الرهبان أويل رأي يف احلرب، والرأي يف احلرب أبلغ من ومن أدلتهم امل
  .هذا من أدلة القائلني جبواز القتلو، له ويغذيه ؤسسي ألنهالقتال، 

                                                           
 .164-263نفسه،  -  1

 .264نفسه،  -  2

 .268، فسهن -  3

  .145راميتش، : تعارض ما خيل بالفهم -  4
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 ومن أدلة القائلني بعدم جواز القتل، أن الرهبان ليس فيهم وصف احملاربة وهي علة القتال،
  .، فال جيوز التعرض هلم)1(الرهبان نكاية باملسلمنيوأيضا ليس يف ، ال يقاتلون وال يقتلون فإم

ويشكل ما ذهب إليه الدكتور راميتش من ترجيح جواز القتل ورد األمر إىل اإلمام ينظر 
حسب ضررهم، فإن رأى الضرر قتلهم، وإال جاز تركهم، ألنه جعل القتل هو األصل، وهذا غري 

منها  ،نيب صلى اهللا عليه وسلم وآثار الصحابةصحيح لقوة أدلة النهي، ومنها أحاديث مروية عن ال
ال تقتلوا أصحاب «: حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال

كتب إىل موىل عمر أن عمر  )3(عن أسلموهو كنهيه عن قتل النساء والصبيان، ف، )2(»الصوامع

يح باملقاصد فإن ظهور السالمة من الرهبان مث الترج ،)4(عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان
إىل حكم حينئذ أمر ثابت، فإن عرض منهم ما يعطيهم وصف املقاتلني واحملاربني صار اإلمام فيهم 

  .علمأجل جالله اجلند املقاتلني وهو القتل والقتال، واهللا 

  :والفداء يف األسرى التخيري بني املن: املسألة الثانية

مام خمري يف األسرى بني املن أو الفداء أو القتل أو االسترقاق، حسب اجلمهور على أن اإل
ما يراه مصلحة للمسلمني، وذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد والثوري واألوزاعي، وهو 

  .)5(مروي عن ابن عمر

عطاء وسعيد بن جبري كراهة قتل األسرى، لقوله حكى ابن قدامة عن احلسن وو

$$$$﴿:تعاىل ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù﴾)6(  ،ليس يف األمرين القتلو)7(.  

                                                           
  .146، فسهن -  1
 .6/484، 33132مصنف ابن أيب شيبة، حديث   -  2

ابن حجر، : اإلصابة: ته يفأسلم موىل عمر، سافر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتني، اشتراه عمر بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ترمج  -  3
1/38. 

 .6/484، 33129مصنف ابن أيب شيبة، حديث  -  4

 .10/400ابن قدامة، : ، املغين324التلمساين، : الوصول مفتاح -  5

 .4اآلية : سورة حممد -  6

 .401-10/400ابن قدامة، : املغين -  7
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####﴿: أما األحناف فريون القتل أو االسترقاق، لعموم قوله تعاىلو ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã���� çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ﴾)1(.  

 )3(بن عبد العزيز وعياض بن عقبة وكان عمر، )2(املفاداة إعانة ألهل احلربهذا ألن و
  .)4(حيكمان بالقتل

  .)5(وعند أيب يوسف جيوز مفاداة أسري بأسري، ألن فيه إنقاذ مسلم

  :هل يسهم للتجار واألجراء: املسألة الثالثة

أما مالك فذهب إىل أنه يسهم للتجار واألجراء إذا قاتلوا، فإن مل يقاتلوا فال يسهم هلم، 
  .)6(إذا شهدوا القتال ولو مل يقاتلوايسهم هلم : وقال قوم

)) ﴿ ،فالذين قالوا يسهم هلم استدلوا بالعموم ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! 

………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~﴾)7(،  بالقياس الذي يوجب الفرق بني هؤالء «والذين مل يسهموا هلم خصصوا العموم

ارة واإلجارة، فاستثنوا من العموم إذا مل يكن قصدهم ، إذ أن قصد هؤالء التج)8(»وسائر الغامنني
القتال، فهذا ختصيص للعموم بناء على ترجيح مقصد عدم القتال على العموم، واستدلوا كذلك 
حبديث عبد الرمحن بن عوف إذ طلب من رجل من فقراء املهاجرين أن خيرج معهم فاعتذر 

لغنيمة مل يعطه شيئا، ورفع أمره إىل رسول اهللا بالعيال، فأعطاه ثالثة دنانري فخرج، فلما حضرت ا
  .)9(»تلك الثالثة دنانري حظه ونصيبه من غزوه«: صلى اهللا عليه وسلم فقال

                                                           
 .5اآلية : سورة التوبة -  1

 .9/483الكاساين، : بدائع الصنائع -  2

  .7/102ابن خلكان، : األعيان ، كان عامال على أمجة سامل، ذكر خربه ابن خلكان رمحه اهللا، وفياتعياض بن عقبة -  3
 .10/401ابن قدامة، : املغين -  4

 .9/485الكاساين، : بدائع الصنائع -  5

 .3/452ابن رشد، : بداية اتهد -  6

 .41اآلية : سورة األنفال -  7

 .3/453ن رشد، اب: بداية اتهد -  8
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  :مس اإلمامقسمة خ: املسألة الرابعة

  :)1(فيه أقوال خمتلفة عمدا أربعة

  .تقسم على األصناف املذكورة يف اآلية مجيعا، وهو مذهب الشافعي: األول

¨¨﴿تقسم على األصناف األربعة، ألن األول  :الثاين ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~﴾)2( ليس هو افتتاح كالم و

  .القصد منه ختصيص قسمة

تقسم على ثالثة أصناف ويسقط سهما النيب صلى اهللا عليه وسلم وذي القرىب بوفاة النيب  :الثالث
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .والفقري، وهو مذهب مالك وعامة الفقهاءجعل اخلمس مثل الفيئ فريد على الغين  :الرابع

وأما اآلراء األخرى فمنها من رده على باقي اجليش، ومنهم من جعل سهم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وذي القرىب لقرابة اإلمام، وفيه استعمال القياس لعلة اإلمامة، وتتعلق بكون 

  .)3(عله يف السالح والعدةتصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم تصرف إمام، وذهب قوم فج

وسبب االختالف هو التردد بني كون املراد بذكر األصناف هو عينها، فهي خاص أريد به 
خاص كما ذهب إىل ذلك اجلمهور، أم أن ذكرها للتنبيه على غريها بالقياس وغريه من النظر 

فها فيما يراه جيوز لإلمام أن يصر: قال«املقاصدي، فهي خاص أريد به عام، فمن ذهب إىل هذا 
  .)4(»صالحا للمسلمني

   

                                                           
 .447-3/446ابن رشد، : بداية اتهد -  1

 .41اآلية : سورة األنفال -  2

 .3/447ابن رشد، : بداية اتهد -  3

 .فسهن -  4
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  فهرس اآليات
  الصفحة   رقم اآلية   السورة   اآلية 

        سورة البقرة
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  332  91  البقرة
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ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™ ﴾ِ  

  22  النساء 
30 -94 -

96  

﴿ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ﴾ْ   347- 100  23  النساء  

﴿ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç çç6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ãã ããmmmm ﴾ْ   268- 116  23  النساء  

﴿¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 ﴾  
  308- 31  24  النساء 

﴿ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB  tt ttãããã << <<ÚÚÚÚ#### tt tt���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44   240  29  النساء    ﴾ 44

﴿Ÿωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ﴾  363  29  النساء  

﴿ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ﴾    86  36  النساء  

﴿ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããΛΛΛΛ ää ää óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$   350  43  لنساءا  ﴾ ####$$

﴿ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ﴾  253  59  النساء  

﴿ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¢¢ ¢¢••••9999 $$   85  77  النساء   َ﴾ ####$$

﴿ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ 

tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn ﴾  
  34  78  النساء 



س ا���ت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����رس ــــــ��  

 517

﴿ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222﴾   55  82  النساء  

﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ �� ��ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ yy yyzzzz ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ﴾   92  النساء  
91 -315 -

319  

﴿ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ øø øø)))) ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz ββββ rr rr&&&& 
ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 ﴾  

  308- 238  101  النساء

        سورة  املائدة

﴿ôô ôôMMMM ‾‾ ‾‾==== ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 èè èèππππ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍκκκκ uu uu5555 ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ îî îîΠΠΠΠ ãã ãã���� ãã ããmmmm 33 33﴾  
  231  1  املائدة

﴿ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== nn nn==== yy yymmmm (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ﴾   108  2  املائدة  

﴿ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ èè èèππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   3  املائدة   ُ﴾ ####$$
28 -96 -

100 -347  

﴿ (( ((####θθθθ ßß ßßssss || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ââ ââθθθθ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44   324- 36  6  املائدة    ﴾ 44

﴿ (( ((####θθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏùùùù#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   6  املائدة   ﴾ ####$$
36 -313 -

324  

﴿ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% 

$$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ﴾   

  243- 60  32  املائدة 

﴿ ää ää−−−− ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ ss ss%%%% ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ss ssÜÜÜÜ øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ﴾   333- 313  38  ملائدةا  

﴿ $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ﴾   244  45  املائدة  

$$$$ ﴿آ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõbbbb ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©©   156  67  املائدة  9999©©
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öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMM øø øøóóóó ‾‾ ‾‾==== tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ﴾ُ  

﴿ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44   312  89  املائدة   ﴾ 44

﴿  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) tt ttãããã zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### ((     89  املائدة  ﴾ ))

        سورة األنعام

﴿ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷νννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø%%%% $$   244  90  األنعام    ﴾ ####$$

﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 
#### JJ JJρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ﴾  

  196  108  األنعام 

﴿ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ ﴾    93  120  األنعام  

﴿ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ×× ××,,,, óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ���� ss ss9999 ﴾   123- 31  121  األنعام  

﴿  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ŸŸ ŸŸ2222 

ßß ßß‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨èèèè ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44  ﴾ِ  

  6  125  األنعام 

﴿ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ %%%% �� ��nnnnθθθθ àà àà���� óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ﴾   91  145  األنعام  

﴿ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? šš šš[[[[ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44   86  151  األنعام    ِّ﴾44

        سورة األعراف

﴿ ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44   65  157  األعراف   ﴾ 44

﴿ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ﴾   236  157  األعراف  
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﴿ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ﴾  235  199  األعراف  

        سورة األنفال

﴿(( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ﴾  478- 477  41  األنفال  

﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 
ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####﴾     

  479  61  األنفال 

﴿zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$#### yy yy#### ¤¤ ¤¤���� yy yyzzzz ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ZZ ZZ���� ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

 ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ss ssZZZZ (( (($$$$ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××οοοο tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ (( ((####θθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG ss ssZZZZ (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

×× ××#### øø øø9999 rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ xx xx���� øø øø9999 rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ﴾      

  478  66  األنفال

        سورة التوبة

﴿#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã���� çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ  ﴾  
  5  التوبة 

35 -88 -

476  

﴿####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$   479  29  التوبة  ﴾ِ  ####$$

﴿ωωωω (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))  ﴾ْ   109  66  التوبة  

﴿šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ﴾  

  253  100  التوبة 

﴿ õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ||   464  103  التوبة  ﴾ ¹¹¹¹||

        سورة هود
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﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ 44   6  34  هود   ﴾ 44

        سورة يوسف

﴿$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ºº ººΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ﴾  113  2  يوسف  

﴿ ãã ãã&&&& ss ss#### ŸŸ ŸŸ2222 rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ==== øø øøZZZZ ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ((   311  17  يوسف  ﴾ ))

﴿  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq 99 99�������� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy———— ﴾  389- 245  72  يوسف  

﴿ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  ﴾   121- 100  82  يوسف  

﴿ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

 ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### (( (( ﴾  
  254  108  يوسف

        سورة إبراهيم

﴿ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ((   119  4  إبراهيم  ْ﴾ ))

        سورة احلجر

﴿ šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&&﴾  53  92  احلجر  

﴿ ôô ôô‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yy7777 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$   327  99  احلجر   ﴾ ####$$

        سورة النحل

﴿ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑ óó óóssss ss ss9999 $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÛÛÛÛ ﴾    322- 116  14  النحل  

﴿¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44†††† nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ øø øøöööö tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ﴾  
  115  90  النحل 

﴿ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx....  245  123  النحل  
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zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ﴾  

﴿ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 ss ss%%%%%%%% tt ttææææ (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ yy yyèèèè ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ãããããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ﴾   243  126  النحل  

        سورة اإلسراء

﴿tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ àà ààffff tt ttãããã ﴾  312  11  اإلسراء  

﴿ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) || ||¡¡¡¡ xx xx���� ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù﴾  84  16  اإلسراء  

﴿ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&& ﴾   111- 103  23  اإلسراء  

﴿ ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 102  24  اإلسراء  ﴾ ة  

 ﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$   97- 86  32  اإلسراء   ﴾ ####$$

﴿ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   114  78  اإلسراء  ﴾ ####$$

        سورة الكهف

﴿ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$   39  46  الكهف   ﴾ ####$$

        سورة مرمي

﴿ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ –– ––———— àà ààσσσσ ss ss???? #### xx xx———— rr rr&&&& ﴾   215  83  مرمي  

        سورة طه

﴿ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! ﴾  244  14  طه  

 ﴿ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ………… çç ççµµµµ ss ss)))) ùù ùù==== yy yyzzzz §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ﴾  231  50  طه  
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        سورة األنبياء

﴿ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ﴾   60  23  األنبياء  

﴿ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ﴾   59  107  األنبياء  

        سورة احلج

﴿¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ﴾  6  14  احلج  

﴿ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm ﴾ٍ   277- 20  78  احلج  

        سورة النور

﴿ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ ﴾   96  4  النور  

﴿’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$     9  النور  ﴾####$$

﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ pp pptttt rr rrBBBB﴾  269  23  النور  

﴿ ωωωω uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ﴾    196  31  النور  

﴿ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&﴾  

  109  63  النور 

﴿$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ääóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ zz zzΝΝΝΝ èè èè==== çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ;; ;;NNNN≡≡≡≡ §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44 44  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο uu uu�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ﴾  

  196  85  النور 

        سورة القصص

﴿ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ éé éé&&&& ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ¢¢ ¢¢ tt ttLLLL uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& 387- 245  27  القصص  
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’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ãã ãã____ ùù ùù'''' ss ss???? zz zz ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 88 88kkkk yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm ﴾  

        عنكبوتسورة ال

﴿ āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ﴾  282  45  كبوتالعن  

        سورة الروم

﴿ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   108- 97  31  الروم   ﴾ ####$$

        سورة األحزاب

﴿ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ﴾   12  4  األحزاب  

﴿$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ 

$$$$ �� ��ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ���� uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ﴾  
  156  46- 45  األحزاب 

﴿ ZZ ZZοοοο rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ ºº ººππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ || ||¦¦¦¦ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ﴾  132  50  األحزاب  

        سورة يس

﴿Ü==== çç ççGGGG òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu uu uuρρρρ﴾  76  12  يس  

﴿ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω öö öö//// ää ää3333 éé éé==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ #### \\ \\���� ôô ôô____ rr rr&&&& ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ ﴾   254  21  يس  

        سورة الصافات

﴿ āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   128  106  الصافات  ﴾ ####$$

        سورة ص

﴿ õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuρρρρ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZWWWW øø øøóóóó ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ >>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôô]]]] oo ooΨΨΨΨ øø øøtttt rr rrBBBB 33   209  44  ص  ﴾ 33

        سورة الزمر
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﴿ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ££ ££γγγγ ss ss)))) øø øø9999 $$   96  4  الزمر   ﴾ ####$$

﴿ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ﴾ُ    191  18  الزمر  

        سورة فصلت

﴿ (( ((####θθθθ èè èè==== uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ((   108  40  فصلت    ﴾ ))

        سورة الشورى

﴿ (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ uu uuρρρρ 77 77ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ ×× ××ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ((   243  40  الشورى   ﴾ ))

        سورة اجلاثية

﴿ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44   59  13  اجلاثية    ﴾44

        سورة األحقاف

﴿ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ èè èè???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥ óó óó xx xx«««« ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘﴾  304  25  األحقاف  

        سورة حممد

﴿ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù ﴾   93  4  حممد  

        سورة احلجرات

﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ((   465  09  احلجرات     ﴾ ))

﴿(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ ((   465  10  احلجرات               ﴾))

﴿ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$   203  12  احلجرات   ﴾ ####$$

﴿ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ pp ppgggg rr rrBBBB ﴾  474  12  احلجرات  
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        سورة النجم

﴿ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$   34  3  النجم  ﴾ ####$$

        سورة الرمحن

﴿77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù āā āāωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!$$$$ yy yy____﴾  53  39  الرمحن  

        سورة اادلة

﴿ ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ ¢¢ ¢¢™™™™ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ﴾   ادلة323- 319  3  ا  

        سورة احلشر

﴿ (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$   253- 49  2  احلشر   ﴾ ####$$

﴿ öö öö’’’’ ss ss1111 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ PP PP'''' ss ss!!!!ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøîîîî FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44   204- 59  7  احلشر   ﴾ 44

﴿ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ﴾  
  136  8  احلشر 

        سورة التغابن

﴿ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö öö//// ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù 44   39  15  التغابن   ٌ﴾ 44

        سورة الطالق

﴿ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ﴾  323  2  الطالق  

﴿ àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq ﴾  89- 28  4   الطالق  

﴿ ÷÷ ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ρρρρ èè èèŒŒŒŒ 77 77ππππ yy yyèèèè yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè yy yy™™™™ ((   433- 114  7  الطالق   ِ﴾  ))



س ا���ت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����رس ــــــ��  

 526

        سورة املزمل

﴿ (( ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu���� œœ œœ££££ uu uuŠŠŠŠ ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$   279  20  املزمل   ﴾ ####$$

        سورة القيامة

﴿ ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† rr rr&&&& ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ ßß ßß™™™™ ﴾    190  36  القيامة  

        سورة األعلى

﴿ tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ©© ©©???? || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ﴾  95  15  األعلى  

        سورة البلد

 ﴿!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ tt tt7777 ss ss)))) yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’ ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ﴾   90  13- 12  البلد  

        سورة الزلزلة

﴿  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ﴾   99  7  الزلزلة  
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  واآلثار فهرس األحاديث

  الصفحة  احلديث أو األثر

  199  ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد

  459-157  األئمة من قريش

  120-37  أبردوا بالصالة

  425  أتردين عليه حديقته

  204  أتزعم أا حرام

  133  االثنان فما فوقهما مجاعة

  203  احتاطوا ألهل األموال

  28  أحل لنا ميتتان

  131  لكم ميتتان ودمانأحلت 

  257  األخوان ليسا إخوة

  86  أد األمانة إىل من ائتمنك

  149  ادرؤوا احلدود بالشبهات

  357  إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين

  48  نااخلتان ىالتقإذا 

  286  إذا حدثتك باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  445  بوا إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصل

  92  إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مرار

  170  إذن أترك من بعدكم من املسلمني

  199  إذن يتخذنه دغال

  286  أرأيت إن أخذت دهنة طيبة فدهنت ا حلييت

  206  أرأيت إن منع اهللا الثمرة مب تستحل مال أخيك



  ���س ا���د� وا�
�ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 528

  373  أربع كلهن فاسق

  419-418  احلياء والتعطر والسواك والنكاح: من سنن املرسلني أربع

  329  أرى أن جتعل الدية عليه يف ماله

  430  أرضعيه حترمي عليه

  254  كالنجوم  أصحايب

  128  اضربوه

  397  أعجل لك وتضع عين

  36-35  ويف سبيل اهللا  سم اهللاااغزوا ب

  144  أفرد باحلج

  312  بينكم فشوا السالمأ

  282  الطعامفشوا السالم وأطعموا أ

  421  التمس ولو خامتا من حديد

  441  أقام احلد على قدامة وهو مريض

  38  »من صلى يف غري املسجد«أقر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  397  أكلت الربا يا مقداد

  36  أال أنبئكم خبري الشهود 

  7  أال وإن يف اجلسد مضغة

  287  أال يتقي اهللا زيد بن ثابت

  370  أهلذا حج

  416-415  ا أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقهأم

  435  إما أن ينفقوا أو يطلقوا

  324  أمر باملسح على ظهر اخلفني

  184   أمسك أربعا وفارق سائرهن
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  245  أموالكم بينكم حرام

  465  إن ابين هذا سيد

  417  من إخوان الشياطني أنت إذا

  205  إن احلالل بني 

  37  إن خريكم قرين

  20  ر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه إن الدين يس

  429  إن الرضاعة حترم

- 426-96  إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

451  

  455  أن اهللا حيفظ دينه

  297  إن امليتة لتتحرك 

  266  إن الناس قد استعجلوا يف أمر 

  413  نظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماا

  432-430  من ااعة إخوانكن فإمنا الرضاعةانظرن من 

  110  أنقصر وقد أمنا

  377  إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري

  156  أنك حجر

  31  إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم

  156  إنكم ختتصمون إيل 

  284  إمنا األعمال بالنيات

  54-48  إمنا املاء من املاء 

  472-469  جته من بعضنا بشر ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبأإمنا 

  405  إمنا جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الشفعة يف كل ما مل يقسم 
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  49  إمنا حنكم بالظاهر

  60  إمنا يتكم من أجل الدافة 

  360  إنه بلغين أن قوما خيرجون إما لتجارة وإما جلباية وإما جلشر 

  157  إنه لو حدث يف الصالة شيء لنبأتكم

  207  يكسر السنإنه يفقأ العني و

  60  إا من الطوافني عليكم والطوافات

  283-156  إين أعلم أنك حجر 

  359  إين إمام الناس

  20  إين إمنا بعثت باحلنيفية السمحة

  362  أولئك العصاة 

  127   ولو بشاةملأو

  269-134  أميا امرأة نكحت بغري إذن أهلها فنكاحها باطل باطل باطل

  350  أميا إهاب دبغ

  90  ميان قيد الفتكاإل

  314  خيفضيرفع و بل اهللا

  200  لو آيةبلغوا عين و

  151  البيعان باخليار ما مل يتفرقا

  95  حترميها التكبري

  374  خترج الظعينة

  377  الذي أحصى رمل عاجل عددا  ترون

  146  تزوج ميمونة وهو حمرم

  146  تزوجين رسول اهللا صلى اله عليه وسلم وحنن حالل

  477  ثالثة دنانري حظهتلك ال
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  323  توضأ ورش

  323  ومسح توضأ

  290  ه طلب املوت مظانمث

  323  مث غسل رجليه

  412  يستأمرها أبوها الثيب أحق بنفسها والبكر 

  466  جاءت باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جتد عليه بوابا

  407  اجلار أحق بسقبه

  404  جار الدار أحق بدار اجلار

  40-39  ل ميتتهاحل

  366  خذها عن عمك

  161-160  خذو عين مناسككم

  434  خذي ما يكفيك

  352  لق اهللا املاء ال ينجسه إال ما غريهخ

  117  مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم 

  254  خري القرون قرين

  385  الذهب بالذهب والفضة بالفضة

  174  دةرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى فسلم مرة واح

  437  رضخ اليهودية حبجر

  100  رفع عن أميت اخلطأ

  276  رفع القلم عن ثالث

  394  الرهن يركب بنفقته ويشرب لنب الدر إذا كان مرهونا

  321  زكوا عن الغنم السائمة

  420  مبا معك من القرآن زوجتكها
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  355  ظهر بيت اهللا: مواطن ال جتوز فيها الصالة ةسبع

  396  السفتجات حرام

  207  سهم من سهام إبليس

  405  الشريك أحق بسقبه

  407  الشفعة فيما مل يقسم

  37  شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة يف الرمضاء 

  308  صدقة من اهللا فاقبلوا صدقته

  120  صلوا الصالة لوقتها

- 154-86  صلوا كما رأيتموين أصلي

160  

  175  فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم صليت وراء أيب هريرة رضي اهللا عنه

  86  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

  133  الطواف بالبيت صالة

  429  عشر رضعات معلومات مث نسخن خبمس 

  140  صلى اهللا عليه وسلم جمة  النيب عقلت من

  252  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي

  337  من قريشغزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل 

  404  فإذا وقعت احلدود فال شفعة

  368  فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة 

  253  فاقض مبا قضى به الصاحلون

  286  وقد سخن بالنار بالدهن فإنا ندهن

  174  فسلم مرة واحدة

  335  فقبل منه
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  269  ج بثالثة أحجارفليستن

  238  فنكاحها باطل

-277  يف أربعني شاة شاة 

312-346  

  150  فيما سقت السماء

  317  قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا

  350  قبلة الرجل امرأته 

  358  قد مجع أيضا يف احلضر لئال حيرج أمته

  280  قد علمت أن بعضكم خاجلنيها

  175  قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم يف الفاحتة يف الصالة

  150  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة 

  137  يف رجل مات أو أفلس قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قمت وراء أيب بكر وعمر وعثمان فكلهم كان ال يقرأ بسم اهللا الرمحن 

  الرحيم إذ افتتحوا الصالة

174  

  169  كان رجال مهيبا فهبته

  364-350  يقبلين وهو صائمكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  266  كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  320  كان علي بن أيب طالب قد بىن للضوال مربدا

  146  كان يدركه الفجر وهو جنب

  174-173  كان يسلم يف الصلوات تسليمة واحدة تلقاء وجهه

  372  كانا ال يضحيان خمافة أن يرى الناس أا واجبة

  319  انت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبال مؤبلة ك

  383  كسب احلجام خبيث
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  396  كل قرض جر نفعا فهو ربا

  108  كل مما يليك

  372  كنا نضحي عن النساء وأهلينا

  173   كنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسلم عن ميينه وعن يساره 

  38  ة قوم طهى إىل سبامع النيب صلى اهللا عليه وسلم فانت كنت

  48  كيف تقضي 

  372  ال أبايل أن أضحي بكبش أو بديك

  419  ال أتزوج النساء

  32  ال أجعل من قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كمن قاتل معه

  257  ال أستطيع تغيري ما كان قبلي

  99  ال آكله وال أحرمه

  358  ال أم لك، أتعلمنا بالصالة وكنا جنمع

  396  بوزن درامههم ال بأس

  322  ال تبع ما ليس عندك

  382  ال تبيعوا الذهب بالذهب

  86  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

  254  ال تسبوا أصحايب

  158  بول أو غائطبتستقبلوا القبلة وال تستدبروها  ال

  35  ال تغلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليدا واتقوا اهللا يف الفالحني

  335  تقبل توبتهال 

  133  بطهور بغري صالةتقبل ال 

  476-35  ال تقتلوا أصحاب الصوامع

  120  ال تقتلوا النساء والولدان
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  313  ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

  37  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد 

- 97-96  ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

280  

- 133-96  ن الليلال صيام ملن ال يبيت الصيام م

276  

  97-96  ال صيام ملن مل جيمع الصيام قبل الفجر

  223-222  وال ضرار رال ضر

  422  أقل من عشرة دراهميف  قطعال 

  437  السيفال قود إال ب

- 97-90  ال نكاح إال بويل

269-411  

  117  ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد 

  95  شاهدي عدلال حيل نكاح إال بويل وصداق و

  395  ماشية امرئ بغري إذنه  أحدلنبحيال 

  86  ال خيطب املسلم على أخيه املسلم وال يبع على بيعه

  463  ال يذفف على جرحيهم وال يتبع مدبرهم

  375  ال يرث القاتل

  393  ال يغلق الرهن

  337  ال يقطع األيدي يف السفر

  256  ال يكون احلمل أكثر من سنتني

  106  وف أحدكم قيحا خري من أن ميتلئ شعراألن ميتلئ ج

  147  لبيك بعمرة وحجة
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  268  لقد مهمت أال أدع فيها صفراء وال بيضاء إال قسمته

  171-170  اللهم اكفين بالال وأصحابه

  314  لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النساء 

  287  شجرة تشعب منها غصن لو أن

  455  مث جاءك وتركها لو كان لك راعي غنم 

  127  لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك مع كل صالة

  198  لوال أن الناس حديث عهدهم بكفر

  439  لو علمت أنكما تعمدمتا لقطعت أيديكما

  105  الواجد حيل عرضه وعقوبته يلّ

  426  ليس الرجل بأمني إذا أخفته

  

  150  ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة

  436  نفقة وال سكىنليس هلا 

  246  ليس ولده خريا من إمساعيل

  203  ما اجتمع احلالل واحلرام

  237-191  ما آراه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن

  38  ما بال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما

  241   ما بني السرة والركبة عورة

  283  ما لنا وللرمل

  280  مايل أنازع

  385  ما يكال ويوزن

  254  مثل أصحايب يف الناس كمثل امللح يف الطعام

  243  همؤاملسلمون تتكافأ دما



  ���س ا���د� وا�
�ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 537

  417  على شروطهم املسلمون

  366  مطرت السماء بردا

  320  سقاؤها وحذاؤها معها

  173  مفتاح الصالة الطهور

  382  من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

  474  من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر

  382  من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم

  146  من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم

  48  من أصبح جنبا فال صيام له

  451  اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه  من

  197  من الكبائر شتم الرجل والديه 

  271  من بدل دينه فاقتلوه

  456  من محل علينا السالح فليس منا 

  454  من رأى من أمريه شيئا فليصرب 

  354  من استنجى من الريح 

  362  مث أتبعه ستا من شوال من صام رمضان

  65  من ضار ضار اهللا به ومن شاق شاق اهللا عليه

  161  من قتل قتيال فله سلبه

  253  من كان متأسيا 

  151-145  من مس ذكره فليتوضأ

  244  من نام عن صالة

  467  من واله اهللا من أمر الناس شيئا فاحتجب

  254  السماء ألهلأمنة  النجوم
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عن أن تنكح املرأة على عمتها أو على «النيب صلى اهللا عليه وسلم  ى

  »خالتها

31-308  

    382ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها

    306ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرأة اليت اشتكت عينها

ه وسلم عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة ى رسول اهللا صلى اهللا علي

  واملنابذة واملزابنة

225  

381  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل ى  

    387ى عن بيع العربان

  372  هذه أضحية ابن عباس

  145  هل هو إال بضعة منك

  454  هالك أميت على يدي غلمة من قريش

  268  مها املرآن أقتدي ما

  287  لو أين قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد واهللا 

  287  جيعل ابن االبن ابنا

  439  يعض أحدكم كما يعض الفحل

  324  ميسح املسافر ثالثة أيام

  407  ينتظر ا إذا كان غائبا
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  فهرس األعالم
  الصفحة  العلم

األبيـاري   مشـس الـدين   إمساعيل بن علي بن عطية أبو احلسن نعلي ب :األبياري
  )هـ616ت(

188  

اهلنـدي   اُألرموي و عبد اهللا صفي الدينأبحممد بن عبد الرحيم بن حممد  :اُألرموي
  )هـ644-715(

169  

  25  )هـ682-594(حممود بن أيب بكر بن حامد بن أمحد اُألرموي : اُألرموي
-454(علي بن حممد بن إمساعيل بن علي األسبيجايب السـمرقندي  : األسبيجايب

  )هـ535
284  

  264  اإلسفراييين تاج الدين حممد بن حممد  :اإلسفراييين
  476  موىل عمر أسلم

  450  إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد اجلهضمي األزدي :إمساعيل القاضي
 سـنوي اِإل الدين مجال أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن  بن علي بن عمر :سنوياِإل
  )هـ704-772(

26  

  389  أصبغ بن الفرج بن سعيد املصري : أصبغ
  155  )هـ328-244(صطخري إلا أبو سعيد احلسن بن أمحد :صطخريإلا

ين األصفها د أبو الثناء مشس الدينمحممود بن عبد الرمحن بن أمحد بن حم: األصفهاين
  )هـ674-749(

  

  366  األهلاين الدمشقي  أبو عبد امللك علي بن يزيد :األهلاين
 األنصـاري  العباس اللكنـوي  أبوعبد العلي حممد بن نظام الدين حممد  :األنصاري

  )هـ 1225ت(
24  

ي: البيت357  عثمان أبو عمرو البت  
  249  )هـ844-740(أبو القاسم بن أمحد بن املعتل البلوي القريواين  :الربزيل

  337  بسر بن عمري بن عومير بن احلليس أبو عبد الرمحن القرشي العامري  :بسر بن أرطأة
  145  بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية األسدية  رةبس
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  454  )هـ144ت(خلف بن أمحد بن بطال أبو احلسن البكري : ابن بطال
  28  )هـ521-444(بطليوسي عبد اهللا بن حممد بن السيد أبو حممد ال :البطليوسي

حممد بن أمحد بن علي بـن شـاهويه أبـو بكـر الفارسـي      : أبو بكر الفارسي
  )هـ362ت(

284  

  423  )هـ1051 -1000(منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت : البهويت
  95  )هـ685ت(البيضاوي  عبد اهللا بن عمر بن حممد أبو اخلري ناصر الدين :البيضاوي
  342   بن علي بن حممد بن بسطام أبو زكريا اخلطيب التربيزي الشيباين حيىي: التربيزي

عبد اهللا بن حممد بن علي شرف الدين أبو حممد الفهري التلمسـاين   :ابن التلمساين
  )هـ567-644(

190  

التمرتاشي العمري الغـزي احلنفـي    حممد بن عبد اهللا بن أمحد اخلطيب :التمرتاشي
  )هـ939-100(

164  

  366  أسلم البناين بن ثابت
  143  )هـ303-235(اجلبائي  أبو علي حممد بن عبد  الوهاب :اجلبائي
  58  )هـ816-740(علي الشريف اجلرجاين بن علي بن حممد  :اجلرجاين

  337  )هـ80ت(بن أيب أمية األزدي الزهراين  جنادة
  449  بن زيدحارثة 

  471  )هـ306ت(موسى بن عبد الرمحن بن حبيب أبو األسود : ابن حبيب
  170  )هـ119ت(بن أيب ثابت أبو حيىي القرشي األسدي موالهم  حبيب
  372  بن أسيد الغفاري حذيفة
  379  )هـ204ت(احلسن بن زياد اللؤلؤي  :احلسن
  409  احلكم بن موسى أبو صاحل البزاز :احلكم
  42  )هـ505ت(حممد بن علي بن حممد أبو الفتح احللواين : احللواين
  423  بن دينار  سلمةمحاد بن 
  410  )هـ261ت(الشيباين اخلصاف  أبو بكر أمحد بن عمر بن مهر: اخلصاف

  33حمفوظ بن أمحد بن حسن أبو اخلطاب العراقي الكلوذاين مث البغدادي  :أبو اخلطاب
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  )هـ432-510(
  363  )هـ383-319(أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب البسيت  :اخلطايب
  316  )هـ40ت(ن جبري ب خوات

ـ   اخلـوارزمي  أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج :اخلوارزمي املروزي املعـروف ب
  )هـ200-275(

5  

  155  )هـ610ت (احلسني بن خريان بن صاحل بن خريان أبو علي البغدادي  :بن خريانا
  471  )هـ402ت( أمحد بن نصر الداوودي األسدي :الداوودي

  136  )هـ392-306(البغدادي الدقّاق ر كجعفر أبو ب حممد بن حممد بن :اقالدقّ
حممد بن احلسني بن عتيق بن رشيق أبو احلسن الربعي املصري املـالكي   :ابن رشيق

  )هـ595-680(
227  

  340  )هـ775ت (حيىي بن موسى الرهوين  الرهوين
ـ   أمحد بن احلافظ الكبري أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسـني : أبو زرعة ة أبـو زرع

 )هـ762-826(

331  

  36   بن خالد اجلهينزيد 
  35  بن وهب أبو سليمان اجلهين  زيد
  117  بنت أيب سلمة بن عبد األسد املخزومية نبزي

  50  ساعدة بن العجالن
  307  بن عبد اهللا بن عمر سامل 
  155   )هـ306ت(سريج أبو العباس عمر بن أمحد بن  :بن سريجا

  456  )هـ74ت(بن عمرو بن األكوع سلمة 
  307  بن يسار سليمان
منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد أبو املظفر املـروزي السـمعاين    :السمعاين

  )هـ489ت(
82  

  435  )هـ144ت (بن شربمة  عبد اهللا: ابن شربمة
  407  )هـ165ت(بن الورد األزدي العتكي  شعبة بن احلجاج :شعبة
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  409  أبو عمر الشعيب اهلمذاين عامر بن شراحيل بن عبد ذي كيار: الشعيب
عبد الوهاب بن أمحد بن علي أبو عبد الـرمحن الشـعراين األنصـاري     :الشعراين
  )هـ973 ت( الشافعي

47  

  268  بن عثمان شيبة 
  360  بن خوات بن جبري األنصاري صاحل

عبيد اهللا بن مسعود بن حممود بن أمحد صدر الشريعة احملبويب  :صدر الشريعة
  )هـ747ان حيا يف ك(البخاري 

110  

  228  )هـ330ت(صرييف ال و بكربحممد بن عبد اهللا أ :صرييفال
  459  بن عمرو  ضرار
  145  بن علي بن املنذر بن عمرو السحيمي احلنفي اليماميطلق 
 الطـويف  جنم الدين أبو ربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد :الطويف

  )هـ716ت(البغدادي 
43  

حممد بن حممد بن حممد بن عاصـم أبـو حيـىي القيسـي األندلسـي       :عاصمابن 
  ) هـ857ت(

249  

  24  )هـ730ت(أمحد بن حممد عالء الدين البخاري  عبد العزيز
-1050(عبد الغين بن إمساعيل بن عبـد الغـين النابلسـي     :عبد الغين النابلسي

  )هـ1143
74  

أبـو عبـد اهللا البصـري     مطرف بن عبد اهللا بن الشـخري : أبو عبد اهللا البصري
  )هـ95ت(

47  

  144  عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب :عبد اهللا العمري
  465  بن عامر بن أنيس بن املنتفق بن عامر العامري عبد اهللا

  144  عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب :عبيد اهللا العمري
  200  )هـ72ت(بن قيس السلماين عبيدة 
  407  )هـ145ت(عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي  :العرزمي
  9-716(حممد بن حممد بن عرفة أبـو عبـد اهللا الـورغمي التونسـي      :ابن عرفة
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  )هـ748
  24  )هـ1250-1180(حسن بن العطار  :العطار
  417  بن خالد  عكاف
  372  موىل ابن عباس عكرمة
  407  احلارث بن يزيد أبو علي العكلي التيمي :كليالع
  115  )هـ761-694(العالئي خليل بن كيكلدي  :لعالئيا

-1908(الفهـري   السـالم الفاسـي  الواحد بن عبد عالل بن عبد  حممد: عالل
1974(  

4  

علي بن محزة بن عبد اهللا بـن مـن بـن فـريوز أبـو احلسـن       : علي بن محزة
  )هـ189ت(

278  

  386  )هـ193ت(البصري  حممد بن أمحد بن عمرو بن علية :ابن علية
  375  )هـ1299ت(عليش  حممد: عليش

أبو عمران الفاسي الغفجـومي   موسى بن عيسى بن أيب حجاج :أبو عمران الفاسي
  )هـ430-323ت(

249-
470  

  435  )هـ158-110(زفر بن اهلذيل العنربي  :العنربي
  357  )هـ151-66(البصري عبد اهللا بن عون بن أرطبان  :ابن عون
  361  عبد اهللا بن أيب كرب بن األسود بن شجرة :أبو عياض
  477  بن عقبة عياض

  149  )هـ221ت(بن أبان بن صدقة  يسىع
  184  بن سلمة غيالن
فـرج املـالكي البغـدادي    العمر بن حممد بن عبـد اهللا أبـو    :فرج املالكيالأبو 
  )هـ330ت(

231  

  471  )هـ599ت(بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي عبد املنعم  :ابن الفَرس
  318  )هـ405ت (بن فورك األصبهاين القباب  حممد بن حممد بن عطاء: ابن فورك
  74  ) هـ770ت(أمحد بن حممد بن علي أبو العباس الفيومي مث احلموي : الفيومي
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-324(علي بن حممد بن خلف بن القابسي أبو احلسن املعافري القريواين : القابسي
  )هـ403

240  

  60  حممد بن إسحاق القاساين : القاساين
  79  )هـ224ت( غداديبام البن سلّ أبو عبيد القاسم :القاسم
اب أبو العباس أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن :ابالقب211  )هـ789ت(اجلذامي  القب  
-60(بن دعامة بن قتادة بن عزيز وقيل ابن عكابة أبو اخلطاب السدوسي  قتادة
  )هـ118

366  

  152  )هـ515-433(علي بن جعفر بن القطّاع السعدي الصقلي  :ابن القطّاع
  284  )هـ365-291(حممد بن علي بن إمساعيل بن الشاشي أبو بكر : القفال الكبري 

عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك أبو قالبة اجلرمي  :أبو قالبة
  )هـ104(

357  

  468  )هـ245ت(سن بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي البغدادي احل :الكرابيسي
حممد بن كَرام بن عراف بن حزامة بن الرباء أبو عبد اهللا السجستاين  :ابن كَرام

  ) هـ255ت(
61  

  116  )هـ340-260( الكرخي عبيد اهللا بن احلسن بن دالل أبو احلسن :لكرخيا
د بن عبد احلميد بـن مسـعود السيواسـي    حممد بن عبد الواح :الكمال بن اهلمام

  )هـ790-861(
73  

  199  )هـ478ت(اللخمي  علي بن حممد أبو احلسن الربعي :اللخمي
عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بـن أيب سـليمان املاجشـون    : ابن املاجشون

  )هـ214ت(
432  

  92  )هـ536-453(التميمي املازري حممد بن علي بن عمر  :املازري
    )هـ1119ت(بن عبد الشكور البهاري اهلندي ب اهللا حم

و عبد اهللا الفراوي النيسـابوري  بمحد بن حممد بن أيب العباس أأبن  حممد بن الفضل
  )هـ442-530(

241  

  67-182(أبـو عبـد اهللا    حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكـم : حممد بن عبد احلكم
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  )هـ268
  140  )هـ99ت(اخلزرجي بن الربيع بن سراقة األنصاري  حممود

  243  )هـ885-817(علي بن سليمان بن أمحد املرداوي : املرداوي
  432  )هـ220ت(بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسار اهلاليل  مطرف
 محد بـن أيب بكـر املقـري القرشـي التلمسـاين     أحممد بن حممد بن  :املقـري

  )هـ758ت(
213  

  469  )هـ699ت(بن املنير اجلُذامي اإلسكندراين  علي بن حممد بن منصور: ابن املنير
  460  )هـ433ت(املهلب بن أمحد بن أسيد بن أيب صفرة التميمي : املهلب

  455  )هـ897ت(عبد اهللا بن املواق املغريب  :ابن املواق
  88  )هـ710ت(النسفي  ربكاتالحممود أبو  بنعبد اهللا بن أمحد  :النسفي
-247(مد بن عبد الوهاب أبو هاشم اجلبائي عبد السالم بن حم :أبو هاشم
  )هـ321

143  

  202  عامر بن احلليس أبو كبري اهلذيل :اهلذيل
  158  )هـ345ت( احلسن بن احلسني بن أيب هريرة :بن أيب هريرةا

  268  شقيق بن سلمة األسدي :أبو وائل
  199  بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب واقد
بن حممد بن موسى أبو عيسى العمراين الوزاين  حممد املهدي بن حممد :الوزاين
  ) هـ1342- 1266(الفاسي 

249  

  365  )هـ197 -115(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري : ابن وهب
  315  )هـ143ت(بن سعيد بن قيس بن قهد األنصاري  حيىي
  468  ) هـ90ت قبل (أبا عدي : بن يعمر أبو سليمان العدواين البصري ويقال حيىي
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 فهرس املصادر واملراجع

  

األستاذ الدكتور مصطفى سعيد اخلن، دار : أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي تارخيه وتطوره  .1
 .م2000-هـ1420، 1دمشق، ط: الكلم الطيب

اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي  .2
وولده تاج الدين عبد الوهاب ) هـ756ت(علي بن عبد الكايف السبكي ): هـ685ت(

  .م1995- هـ1416ط، .بريوت، د: ، دار الكتب العلمية)هـ771ت(السبكي 
الرياض، : أمحد بن حممد عمر األنصاري، مكتبة الرشد: آثار اختالف الفقهاء يف الشريعة .3

  .م1996 - هـ1416
الرياض، : لرشدإبراهيم بن حيىي بن حممد عطيف، مكتبة ا/د: ار اخلوف يف األحكام الفقهيةآث .4
  .م2000-هـ1421، 1ط
مصطفى سعيد اخلن، مؤسسة / د: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء .5

  .م1996- هـ1417، 2بريوت، ط: الرسالة
دمشق، الدار : مصطفى ديب البغا، دار القلم/د: ختلف فيها يف الفقه اإلسالميأثر األدلة امل .6

  .م1999هـ1420، 3بريوت، ط: الشامية
، 1قسنطينة، ط: أبو اد أمحد، دار البعث: االجتهاد الديين املعاصر قضايا وآفاق .7

  . م1985- هـ1405
نور الدين بن املختار اخلادمي، سلسلة كتاب /د: جماالته..ضوابطه..االجتهاد املقاصدي حجيته .8

- هـ1419، 1قطر، ط :األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطابع علي بن علي
  .م1998
: نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة/د: إلسالم أصوله وأحكامه وآفاقهاالجتهاد يف ا .9

  .م2001-هـ1421، 1بريوت، ط
حممد حسام بيضون، : باعتناء وتقدمي) هـ318ت(حممد إبراهيم بن املنذر : اإلمجاع .10

  .م1993-هـ1414، 1بريوت، ط: مؤسسة الكتب الثقافية
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: إلياس بلكا، مؤسسة الرسالة ناشرون/د: أحكامه وضوابطهو االحتياط حقيقته وحجيته .11
  .م2003-هـ1424، 1بريوت، ط

، )هـ702ت(بن دقيق العيد  تقي الدين أبو الفتح: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .12
  .ت.ط.بريوت، د: دار الكتب العلمية

زم القضاة حممد بن يوسف الكايف، على منظومة فيما يل: إحكام األحكام على حتفة احلكام .13
األندلسي أبو بكر حممد بن عاصم : من األحكام يف مذهب اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه

بريوت، : مأمون بن حميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية: ، شرح وتعليق)هـ829ت(
  .ت.ط.د
، )هـ450ت(املاوردي  أبو احلسن علي بن حممد: األحكام السلطانية والواليات الدينية .14
  .م2000 - هـ 1421، 1بريوت، ط: مسري مصطفى رباب، املكتبة العصرية: يقحتق
: ، صححه وعلق عليه)هـ458ت( الفراءأبو يعلي حممد بن احلسني : األحكام السلطانية .15

  .م1983 -هـ1403. ط.بريوت، د: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية
بريوت، : الغرب اإلسالمي أبو الوليد الباجي، دار: إحكام الفصول يف أحكام األصول .16
  .م1995هـ1415، 2ط
، خرج أحاديثه وعلق )هـ742ت (أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب : أحكام القرآن .17
  .م1988- هـ1408، 1بريوت، ط: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: عليه
بريوت، : بيةحممد مصطفى شليب، دار النهضة العر: أحكام املواريث بني الفقه والقانون .18
  .م1978ط، .د
الظاهري أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم : اإلحكام يف أصول األحكام .19
  .م1985- هـ1405بريوت، : ، دار الكتب العلمية)هـ456ت(
ضبطه : اآلمديأبو احلسن سيف الدين علي بن أيب علي : اإلحكام يف أصول األحكام .20

  .ت.ط.بريوت، د: لكتب العلميةالشيخ إبراهيم العجوز، دار ا: وكتب حواشيه
القسطالين أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .21
ط، .بريوت، د: صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العريب: ، وامشه)هـ923ت(

 .هـ1323



 ـــــ  ���س ا���در وا��ا�
ا����رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
 

488

 حممد بن علي بن حممد الشوكاين: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق يف علم األصول .22
شرح أمحد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جالل الدين على : ، وامشه)هـ1255ت(

  .ت.ط.بريوت، د: الورقات، دار املعرفة
بريوت، : عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة/د: أسباب اختالف الفقهاء .23
  .م1998-هـ1418، 3ط
قطار فيما تضمنه املوطأ من معاين االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األ .24

، )هـ463ت(ابن عبد الرب النمري القرطيب : الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار
  .م1993 - هـ1414، 1بريوت، ط: عبد املعطي أمني قلعجي، مؤسسة الرسالة/ د: حتقيق
الباجي  بو الوليدأ سليمان بن خلف: اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل .25

، 1بريوت، ط: حممد علي فركوس، دار البشائر اإلسالمية: ، حتقيق)هـ474ت(األندلسي 
  .م1996- هـ1416
زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم : األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان .26
  .م1993-هـ1413، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ970ت(
عبد العال /د: ، حتقيق)هـ911ت(جالل الدين السيوطي :  النحواألشباه والنظائر يف .27

  .م1996- هـ1417، 3بريوت، ط: سامل مكرم، دار الكتاب العريب
مجال الدين عبد الرمحن السيوطي : األشباه والنظائر يف قواعد وفروق فقه الشافعية .28
  .م1990-هـ1411، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ911ت(
، )هـ771ت(تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي : ئراألشباه والنظا .29
، 1بريوت، ط: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية: حتقيق
  .م1991- هـ1411
، )هـ852ت(العسقالين  أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر: اإلصابة يف متييز الصحابة .30

، دار إحياء )هـ463ت(ابن عبد الرب النمري القرطيب : ألصحاباالستيعاب يف معرفة ا: وامشه
  .هـ1328، 1بريوت، ط: التراث العريب

اجلصاص الرازي أبو بكر أمحد بن علي : أصول اجلصاص املسمى الفصول يف األصول .31
حممد حممد تامر، دار الكتب /د: ، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ370ت(

  .م2000- هـ1420، 1بريوت، ط: العلمية
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ط، .بريوت، د: دار النهضة العربيةشليب، حممد مصطفى : اإلسالمي أصول الفقه .32
  .م1986- هـ1406
-هـ1416دمشق، إصدار : وهبة الزحيلي، دار الفكر/د: أصول الفقه اإلسالمي .33

  .م1996
حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .34
بريوت، : حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية: ، خرج آياته وأحاديثه)هـ1393ت(
  .م2007 -هـ1427، 3ط
عبد الرزاق : ، حتقيق)هـ730ت(الشاطيب  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: االعتصام .35

 .م1998- هـ1418، 2بريوت، ط: املهدي، دار الكتاب العريب

الدين حممد بن أيب بكر بن سليمان البكري الشافعي، بدر : االعتناء يف الفروق واالستثناء .36
حممد أنيس عبادة، دار /د: علي حممد معوض، قدم له وقرظهعادل أمحد عبد املوجود و: حتقيق

 .م1991-هـ1411، 1بريوت، ط: الكتب العلمية

 أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية :إعالم املوقعني عن رب العاملني .37
بريوت، : حممد عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية: ، رتبه وضبطه وخرج آياته)هـ751ت(
  .م1993-هـ1414، 1ط
خري : األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني .38

  .م2005، 16بريوت، ط: الدين الزركلي، دار العلم للماليني
حممد سليمان األشقر، : يه وسلم وداللتها على األحكام الشرعيةأفعال الرسول صلى اهللا عل .39

 .م1996-هـ1416، 4بريوت، ط: مؤسسة الرسالة

: اخلطيب الشربيين، حتقيقمشس الدين حممد بن حممد : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .40
تب حممد بكر إمساعيل، دار الك/د.أ: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، قدم له وقرظه

  .ت.ط.بريوت، د: العلمية
شرف الدين موسى بن أمحد أبو النجا احلجاوي املقدسي : اإلقناع لطالب االنتفاع .41
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات /د: ، حتقيق)هـ968ت(

  .م1998- هـ1419، 2اململكة العربية السعودية، ط: العربية واإلسالمية بدار هجر، دار هجر
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اليحصيب  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم .42
  .م1998- هـ1419، 1املنصورة، ط: حيىي إمساعيل، دار الوفاء/ د: ، حتقيق)هـ544ت(
: ، خرج أحاديثه وعلق عليه)هـ204ت(الشافعي  أبو عبد اهللا حممد بن إدريس: األم .43

  .م1993- هـ1413، 1ت، طبريو: حممد مطرجي، دار الكتب العلمية
حممد خليل هراس، دار الفكر، منشورات كلية : أبو عبيد القاسم بن سلّام، حتقيق: األموال .44

  .م1981، 1القاهرة، ط: األزهر
عالء الدين أبو : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .45

مد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، أيب عبد اهللا حم: ، حتقيق)هـ885ت(احلسن املرداوي 
  .م1997-هـ1418، 1بريوت، ط: دار الكتب العلمية

التميمي املازري  أبو عبد اهللا حممد بن علي: إيضاح احملصول من برهان األصول .46
  .م2001، 1، طبريوت: عمار طاليب، دار الغرب اإلسالمي/ د: ، حتقيق)هـ536ت(
أمحد حممد ): هـ774ت(للحافظ ابن كثري  الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث .47

  .ت.ط.بريوت، د: شاكر، دار الكتب العلمية
أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد حافظ : البحر الرائق شرح كرت الدقائق يف فروع احلنفية .48

، ومعه )هـ910ت(اإلمام زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري ): هـ710ت(الدين النسفي 
): هـ1252ت(حممد أمني عابدين بن عمر بن عابدين : على البحر الرائقمنحة اخلالق : حاشية

-هـ1418، 1بريوت، ط: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه
  .م1997
اإلمام بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي : البحر احمليط يف أصول الفقه .49
حممد حممد تامر، دار الكتب / د: ثه وعلق عليه، ضبط نصوصه وخرج أحادي)هـ794ت(

  .م2000- هـ1421، 1بريوت، ط: العلمية
، 1بريوت، ط: حممد عبد الغفار الشريف، دار ابن حزم/ د: حبوث فقهية معاصرة .50

  .م2001- هـ1422
: حممد فتحي الدريين، مؤسسة الرسالة/د.أ: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .51

  .م1994-هـ1414، 1بريوت، ط
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عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .52
بريوت، : علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ587ت(
  .م1997-هـ1418، 1ط
، )هـ595ت( أبو الوليد القاضي حممد بن أمحد بن رشد: بداية اتهد واية املقتصد .53
، 1بريوت، ط: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية: حتقيق
  .م1996 - هـ1416
عبد الرمحن : اعتىن به ووثقه) هـ774ت(أبو الفداء إمساعيل بن كثري : البداية والنهاية .54

  .م1997-هـ1417، 2بريوت، ط: الالذقي وحممد غازي بيضون، دار املعرفة
، علق عليه )هـ478ت(اجلويين  أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا: فقهالربهان يف أصول ال .55

- هـ1418، 1بريوت، ط: صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية: وخرج أحاديثه
  .م1997
: ، حتقيق)هـ855ت(حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العيين : البناية شرح اهلداية .56

  .م2000-هـ1420، 1بريوت، ط: يةأمين صاحل شعبان، دار الكتب العلم
أبو الوليد بن رشد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة .57

املستخرجة من األمسعة املعروفة بالعتبية حملمد العتيب القرطيب : ، وضمنه)هـ520ت(القرطيب 
- هـ1408، 2ت، طبريو: اإلسالمي األستاذ أمحد احلبايب، دار الغرب: ، حتقيق)هـ255ت(

  .م1988
احلنفي،  زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا: تاج التراجم يف من صنف من احلنفية .58
  .م1992-هـ1412، 1دمشق، ط: إبراهيم صاحل، دار املأمون للتراث: حتقيق
بريوت، : ، دار الفكر)هـ463ت(اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي : تاريخ بغداد .59

  .ت.ط.القاهرة، د: مكتبة اخلاجني
املرداوي أبو احلسن عالء الدين علي بن سليمان : التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه .60

، 1الرياض، ط: أمحد بن حممد السراج، مكتبة الرشد/د: ، دراسة وحتقيق)هـ885ت(احلنبلي 
  .م2000 - هـ1421
دراسة  ،)هـ682ت(سراج الدين حممود بن أيب بكر اُألرموي : التحصيل من احملصول .61

  .م1988-هـ1408، 1بريوت، ط: عبد احلميد علي أبو زيند، مؤسسة الرسالة: وحتقيق
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صربي بن سالمة : ، حتقيق)هـ702ت(ابن دقيق العيد : حتفة اللبيب يف شرح التقريب .62
  .م1999- هـ1420، 1الرياض، ط: شاهني، دار أطلس

الرهوين  ياأبو زكر حيىي بن موسى: حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول .63
يوسف األخضر القيم، دار البحوث للدراسات اإلسالمية / د: ، دراسة وحتقيق)هـ773ت(

  .م2002-هـ1422، 1ديب، ط: وإحياء التراث
 أبو سعيد صالح الدين بن األمري سيف الديناخليل : حتقيق املراد يف أن النهي يفيد الفساد .64

، 1دمشق، ط: مد سلقيين، دار الفكرإبراهيم حم/ د: ، دراسة وحتقيق)هـ761ت(العالئي 
  .م1982- هـ1402
: عبد اهللا بن حممد الصديقي الغماري احلسين، ومعه: ختريج أحاديث اللمع يف أصول الفقه  .65

/ خرج أحاديثه وعلق عليه، د: الشريازيأبو إسحاق إبراهيم بن علي : اللمع يف أصول الفقه
  .م19886-هـ1406، 2وت، طبري: يوسف عبد الرمحن املرعشلي، مؤسسة عامل الكتب

جالل الدين عبد الرمحن أبو بكر السيوطي : تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي .66
 .م1979-هـ1399، 2بريوت، ط: عبد الوهاب عبد اللطيف: ، حتقيق)هـ911ت(

 أبو حممد حميي الدين عبد القادر بن حممد أيب الوفاء :التراجم املضية يف طبقات احلنفية .67
عبد الفتاح حممد احللو، هجر للنشر والتوزيع واإلعالم مؤسسة / د: ، حتقيق)هـ775ت(احلنفي 
  .م1993 - هـ1413، 2اجليزة، ط: الرسالة
القاضي عياض بن موسى بن : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك .68

د أمحد حممد بن شريفة، سعي/ عبد القادر الصحراوي، د: ، حتقيق)هـ544ت(عياض البسيت 
  .م1983- هـ1403، 2اململكة املغربية، ط: أعراب، وزارة األوقاف

شكري حسني راميتش البوسين، دار /د: تعارض ما خيل بالفهم وأثره يف األحكام الفقهية .69
  .م2000-هـ1421، 1جدة، ط: بريوت، دار األندلس اخلضراء: ابن حزم
عبد : ذاهب اإلسالمية املختلفةالتعارض والترجيح بني األدلة الشرعية حبث أصويل بني امل .70

  .م1993-هـ1413، 1بريوت، ط: اللطيف عبد اهللا عزيز الربزجني، دار الكتب العلمية
بريوت، : ، دار الكتب العلمية)هـ816ت( علي بن حممد بن علي اجلرجاين: التعريفات .71
  .بريوت: إبراهيم األبياري، دار الكتب العلمية: حتقيق
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حممد : طريقة التعليل وتطوراا يف عصور االجتهاد والتقليدتعليل األحكام عرض وحتليل ل .72
 .م1981 - هـ1401، 2بريوت، ط: مصطفى شليب، دار النهضة العربية

عبد / د: التعليل املقاصدي ألحكام الفساد والبطالن يف التصرفات املشروعة وأثره الفقهي .73
  .م2005-هـ1426، 1الرياض، ط: القادر بن حرز اهللا، مكتبة الرشد ناشرون

: ميادة حممد احلسن، مكتبة الرشد/د: التعليل بالشبه وأثره يف القياس عند األصوليني .74
  .م2001-هـ1421، 1الرياض، ط

بريوت، : حممد أديب صاحل، املكتب اإلسالمي/د: تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي .75
  .م1993-هـ1413، 4ط
، قدم له )هـ403ت(قالين البا أبو بكر حممد بن الطيب: »الصغري«التقريب واإلرشاد  .76

، 1بريوت، ط: عبد احلميد بن علي أبو زيند، مؤسسة الرسالة/د: وحققه وعلق عليه
  .م1998- هـ1418
خليل حميي : الدبوسي احلنفي، حتقيق أبو زيد عبيد اهللا بن عمر: تقومي األدلة يف أصول الفقه .77

  .م2001هـ 1421، 1بريوت، ط: الدين امليس، دار الكتب العلمية
السيد : ، حتقيق)هـ852ت(أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين : يص احلبريتلخ .78

 . املدينة: دار الطبع. عبد اهللا هاشم اليماين املدين، د

اجلويين  أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف: التلخيص يف أصول الفقه .79
، 1بريوت، ط: علميةحممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب ال: ، حتقيق)هـ478ت(

  .م2003- هـ1424
: حممد ناصر الدين األلباين، دار إحياء التراث اإلسالمي: متام املنة يف التعليق على فقه السنة .80

  .ت.ط.د عمان، دار الراية،: اجلزائر، املكتبة اإلسالمية
: ، اعتناء)هـ852ت(العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر : ذيب التهذيب .81

  .م1996-هـ1416، 1بريوت، ط: لزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالةإبراهيم ا
البغوي  أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي .82
بريوت، : عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ516ت(
  .م1997-هـ1417، 1ط
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صاحل عبد السميع اآلبي األزهري، مكتبة : سالة ابن أيب زيد القريواينالثمر الداين شرح ر .83
 .م1987ط، .طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، د: رحاب

غرائب القرآن : الطربي، وامشهأبو جعفر حممد بن جرير : جامع البيان يف تفسري القرآن .84
ط، .بريوت، د: ار املعرفةالنيسابوري، دنظام الدين احلسن بن حممد : ورغائب الفرقان

 .م1989- هـ1409

: األنصاري القرطيب، دار الكتب العلميةأبو عبد اهللا حممد بن أمحد : اجلامع ألحكام القرآن .85
 .م1988-هـ1408، 1بريوت، ط

، دار الكتب )هـ327ت(الرازي  أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت: اجلرح والتعديل .86
  .م1988- هـ1408، 1بريوت، ط: العلمية
فرباير  27-هـ1426حمرم  18، 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .87

م، يعدل ويتمم 2005فرباير  27- هـ1426حمرم  18مؤرخ يف  02- 05م، أمر رقم 2005
م، واملتضمن قانون 1984يونيو  09- هـ1404رمضان  09املؤرخ يف  11- 84القانون رقم 

  .األسرة
: مة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام مالك إمام دار الترتيلجواهر اإلكليل شرح خمتصر العال .88

اهلوزايل ، ) بالدال املهملة(الطيب املندر: صاحل عبد السميع اآلبي األزهري، اعتىن به وراجعه
  م2000-هـ1421، 1بريوت، صيدا، ط: املكتبة العصرية

، دراسة )هـ1399ت(حسن بن حممد املشاط : اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة .89
-هـ1406، 1بريوت، ط: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب اإلسالمي: وحتقيق
  .م1986
تقريرات حممد بن أمحد بن حممد امللقب : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري وباهلامش .90

، خرج آياته )هـ1230ت(حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي العدوي ): هـ1299ت(بعليش 
  .م1996-هـ1417، 1بريوت، ط: حممد عبد اهللا شاهني، دار الكتب العلمية: ثهوأحادي
حسن العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع : حاشية العطار على مجع اجلوامع .91

لإلمام ابن السبكي رمحهم اهللا، وامشه تقرير عبد الرمحن الشربيين على مجع اجلوامع، وبأسفل 
، 1بريوت، ط: ت حممد علي بن حسني املالكي، دار الكتب العلميةالصلب واهلامش تقريرا

  .م1999- هـ1420



 ـــــ  ���س ا���در وا��ا�
ا����رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
 

495

عبد الغين بن ياسني اللبدي النابلسي : حاشية اللبدي على نيل املآرب يف الفقه احلنبلي .92
، 1بريوت، ط: حممد سليمان األشقر، دار البشائر اإلسالمية/د: ، حتقيق)هـ1319ت(

  .م1999- هـ1419
علي :  فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وهو شرح خمتصر املزيناحلاوي الكبري يف .93

علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، قدم له : املاوردي، حتقيقأبو احلسن بن حممد 
، 1بريوت، ط: حممد بكر إمساعيل وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية/د.أ: وقرظه
  .م1994- هـ1414
الشاشي أبو بكر سيف الدين حممد بن أمحد : رفة مذاهب الفقهاءحلية العلماء يف مع .94

، 1، ط.األردن ،عمان: ياسني أمحد إبراهيم درادكه، مكتبة الرسالة احلديثة/د: القفال، حتقيق
  .م1988
، )هـ203ت(حيىي بن آدم القرشي : ، ومعه اخلراج)هـ182ت(أبو يوسف : اخلراج .95
السيد : ، حتقيق)هـ795ت(ابن رجب احلنبلي : راجأمحد شاكر، االستخراج ألحكام اخل: حتقيق

  .ت.ط.بريوت، د: عبد اهللا الصديق، دار املعرفة
احملامي فهمي احلسين، دار الكتب : علي حيدر، تعريب: درر احلكام شرح جملة األحكام .96

  .ت.ط.بريوت، د: العلمية
 شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .97

  .م1993 -هـ1414ط، .بريوت، د: ، دار اجليل)هـ852ت(العسقالين 
القاضي إبراهيم بن نور الدين بن فرحون : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .98
 . م1996-هـ1417، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ799ت(

 .ت.ط.بريوت، د: ديوان امرئ القيس، دار صادر .99

عمر بن عبد العزيز املترك /د: ملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالميةالربا وا .100
الرياض، : بكر عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة/د: ، اعتىن بإخراجه وترجم ملؤلفه)هـ1405ت(
  .هـ1417، 2ط

الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية ومناذج تطبيقية يف فتاوى شرعية لبعض  .101
، 1بريوت، ط: مكة، دار ابن حزم: عمر عبد اهللا كامل، املكتبة املكية/د: اليةاملعامالت امل
  .م1999- هـ1420
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: حممد أمني الشهري بابن عابدين، حتقيق: رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار .102
: حممد بكر إمساعيل، دار الكتب العلمية/د.أ: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، قدم له

  .م1994 -هـ1415، 1بريوت، ط
أمحد حممد شاكر، : ، حتقيق)هـ204ت(حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي : الرسالة .103

  .ت.ط.بريوت، د: املكتبة العلمية
أبو نصر تاج  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  .104
: وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب علي حممد معوض: ، حتقيق)هـ771ت(السبكي  الدين

  .م1999-هـ1419، 1بريوت، ط
حممد بن صاحل : منصور بن يونس البهويت، حاشية: الروض املربع شرح زاد املستقنع .105

عبد القدوس حممد نذير، : عبد الرمحن بن ناصر السعدي، خرج أحاديثه: العثيمني، تعليقات
  .م1996-هـ1417، 1بريوت، ط: مؤسسة الرسالة

املقدسي  أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة: روضة الناظر وجنة املناظر .106
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي، : نزهة اخلاطر العاطر: ومعها شرحها
  .م1984-هـ1404، 2الرياض، ط: مكتبة املعارف

الدين عبد الرحيم اإلسنوي مجال : زوائد األصول على منهاج الوصول إىل علم األصول .107
عمر بن عبد العزيز حممد، مكتبة /د: حممد سنان سيف اجلاليل، إشراف: ، حتقيق)هـ772ت(

  .م1993-هـ1413، 1صنعاء، ط: اجليل اجلديد
جامعة القاهرة، : حبث ماجستري«حممد هشام الربهاين، : سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية .108

  .م1985- هـ1406، 1عن طم، 1995، تصوير »كلية دار العلوم
حممد فؤاد عبد الباقي، دار : حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، حتقيق: ن ابن ماجةسن .109
  .ت.ط.، دوتبري: الفكر
حممد حميي الدين : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيق: أيب داودن نس .110

  .ت.ط.د بريوت،: عبد احلميد، دار الفكر
حممد : أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: لكربىن البيهقي اسن .111

  .م1994-هـ1414ط، .مكة املكرمة، د: عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز
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أمحد حممد شاكر : حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، حتقيق: ذيمن الترسن .112
  .ت.ط.وآخرون، دار إحياء التراث العريب، بريوت، د

م يد عبد اهللا هاشالس: علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، حتقيق: لدارقطينن اسن .113
  .م1966-هـ1386ط، .بريوت، د: رفةعار املد ،مياين املدين
فواز أمحد زمريل وخالد : عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي، حتقيق: ن الدارميسن .114

  .هـ1407، 1وت، طبري: السبع العلمي، دار الكتاب العريب
حممد ضياء الرمحن : أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي، حتقيق: سنن الصغرىال .115

  .م1989- هـ1410، 1املدينة املنورة، ط: األعظمي، مكتبة الدار
عبد الغفار سليمان : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: ىنن الكربسلا .116

  .م1991- هـ1411، 1بريوت، ط: العلمية البنداري والسيد كسروي حسن، دار الكتب
: سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل محيد، دار العصيمى: سنن سعيد بن منصور، حتقيق .117

 .هـ1414، 1الرياض، ط

يوسف القرضاوي، مؤسسة /د: السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها .118
  .م2000-هـ1421، 1بريوت، ط: الرسالة ناشرون

: ، حتقيق)هـ748ت(الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : بالءسري أعالم الن .119
  .م1994-1414، 10بريوت، ط: شعيب األناؤوط وزهري الشاويش، مؤسسة الرسالة

، )هـ1250ت(حممد بن علي الشوكاين : السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار .120
 . ت.ط.بريوت، د: حممود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية: حتقيق

، )هـ1360ت(حممد بن حممد بن عمر خملوف : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية .121
- هـ1424، 1بريوت، ط: عبد ايد خيايل، دار الكتب العلمية: خرج حواشيه وعلق عليه

 .م2003

احلنبلي، دار الكتب أبو الفالح عبد احلي بن العماد : شذرات الذهب  يف أخبار من ذهب .122
  .ت.ط.وت، دبري: العلمية
حممد بن احلسن البدخشي ومعه شرح اإلسنوي اية : شرح البدخشي مناهج العقول .123
، كالمها على منهاج البيضاوي )هـ772ت(مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي : السول

  .ت.ط.بريوت، د: ، دار الكتب العلمية)هـ685ت(
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سعد الدين بن عمر مسعود : شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه .124
صدر الشريعة عبيد اهللا : ، والتنقيح مع شرحه املسمى التوضيح)هـ792ت(التفتازاين الشافعي 

زكريا عمريات، دار : ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه)هـ747ت(بن مسعود احملبويب احلنفي 
  .م1996-هـ1416، 1بريوت، ط: الكتب العلمية

حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري : شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك .125
  .م1990- هـ1411، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ 1122ت (األزهري املالكي 

، على خمتصر )هـ756ت(اإلجيي عضد امللة والدين عبد الرمحن بن أمحد : شرح العضد .126
، )هـ646ت(الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب أبو عمرو مجال : املنتهى األصويل

  .م2000-هـ1421، 1بريوت، ط: دار الكتب العلمية
عبد /د: ، حتقيق)هـ792ت (علي بن علي بن حممد بن أيب العز : شرح العقيدة الطحاوية .127

، اإلصدار الثاين، 2بريوت، ط: اهللا بن عبد احملسن التركي، شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
  .م2001 - هـ1421
عبد اهللا بن حممد بن علي شرف الدين أبو حممد التلمساين : شرح املعامل يف أصول الفقه .128

عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، عامل : ، حتقيق)هـ644ت(الفهري املصري، 
  .م1999-هـ 1419، 1بريوت، ط: الكتب

احلنبلي املعروف بابن النجار  يالفتوححممد بن أمحد بن عبد العزيز : شرح الكوكب املنري .129
-هـ1413ط، .الرياض، د: حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان: حتقيق ،)هـ972ت(

  .م1993
: حتقيق ،)هـ749ت( األصفهاين مشس الدين حممود بن عبد الرمحن: شرح املنهاج .130

 .م1999-هـ1420، 1الرياض، ط: عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد/د.أ

الطويف  أبو الربيع جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن سعيد: شرح خمتصر الروضة .131
، 2بريوت، ط: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة/د: ، حتقيق)هـ716ت(

 .م1998- هـ1419

: ، حتقيق)هـ321ت(الطحاوي  أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة: شرح مشكل اآلثار .132
 .م1994- هـ1415، 1بريوت، ط: ط، مؤسسة الرسالةشعيب األرناؤو
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أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك أبو جعفر الطحاوي : ح معاين اآلثارشر .133
  .هـ1399، 1بريوت، ط: حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ321ت(

المها شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل وامشه حاشية تسهيل منح اجلليل ك .134
 .ت.ط.بريوت، د: حملمد عليش، دار صادر

حممد السعيد بسيوين زغلول، دار : البيهقي، حتقيقأبو بكر أمحد بن احلسني : اإلميان شعب .135
  .هـ1410، 1بريوت، ط: الكتب العلمية

شعيب : حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، حتقيق: يح ابن حبانصح .136
  .م1993- ـه1414 ،2طبريوت،  :األرناؤوط، مؤسسة الرسالة

حممد مصطفى : حممد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري، حتقيق: ح ابن خزميةيصح .137
  .م1970- هـ1390ط، .بريوت، د: األعظمي، املكتب اإلسالمي

ديب مصطفى : حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي، حتقيق: خاريبيح الصح .138
  .م1987- هـ1407، 3بريوت، ط: ةالبغا، دار ابن كثري، اليمام

دار : خليل مأمون شيحا، بريوت: ، حتقيق)هـ676ت(صحيح مسلم بشرح النووي  .139
  .م1997 -هـ1418، 4املعرفة، ط
حممد فؤاد عبد : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: ح مسلميصح .140

  .ت.ط.بريوت، د: الباقي، دار إحياء التراث العريب
: حممد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة/د: صلحة يف الشريعة اإلسالميةضوابط امل .141

 .م1986-هـ1406، 5بريوت، ط

، دار )هـ911ت(السيوطي  جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر: طبقات احلفاظ .142
  .م1994 -هـ1414، 2بريوت، ط: الكتب العلمية

حممد عبد القادر عطا، : قيقحممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري، حت: الطبقات الكربى .143
  .م1997 - هـ 1418، 2بريوت، ط: دار الكتب العلمية

، راجع )هـ945ت(الداوودي  مشس الدين حممد بن علي بن أمحد: طبقات املفسرين .144
 .ت.ط.بريوت، د: جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية: النسخة وضبط أعالمها

املالكي، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب : مذيعارضة األحوذي بشرح صحيح التر .145
  .م1997- هـ1418، 1بريوت، ط: الشيخ مجال مرعشلي، دار الكتب العلمية: وضع حواشيه
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أبو هاجر حممد، السعيد : ، حتقيق)هـ748ت(مشس الدين الذهيب : العرب يف خرب من غرب .146
  .ط.ت.بريوت، د: بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية

أبو العباس أمحد بن حيىي : لربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروقعدة ا .147
، 1بريوت، ط: محزة أبو فارس، دار الغرب اإلسالمي: ، حتقيق)هـ914ت( الونشريسي
 .م1990- هـ1410

عبد الرمحن : العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين رضي اهللا عنه .148
بريوت، : الشيخ خليل مأمون شيحا، دار املعرفة: املقدسي، اعتىن به ديناء ال بن إبراهيم

 .ت.ط.د

عمر بن عبد الكرمي : العرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب .149
  .ت.ط.احملمدية، املغرب، د: اجليدي، مطبعة فضالة

 جالل الدين شاس عبد اهللا بن جنم بن: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة .150
، 1بريوت، ط: محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي/د.أ: ، دراسة وحتقيق)هـ616ت(

  .م2003 - هـ1423
الصنهاجي أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس : العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم .151

والشؤون  األستاذ حممد علوي بنصر، وزارة األوقاف: ، دراسة وحتقيق)هـ684ت(القرايف 
 .م1997-هـ1418ط، .احملمدية، املغرب، د: اإلسالمية، اململكة املغربية، مطبعة فضالة

، )هـ478ت(اجلويين  أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا: غياث األمم يف التياث الظلم .152
  .م1997-هـ1417، 1بريوت، ط: خليل املنصور، دار الكتب العلمية: وضع حواشيه

، أعده )هـ826ت(العراقي  أبو زرعة ويل الدين أمحد: ع اجلوامعالغيث اهلامع شرح مج .153
-هـ1423، 2القاهرة، ط: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الفاروق احلديثة: للنشر
 .م2003

أبو القاسم بن : فتاوى الربزيل جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام .154
حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب / د.أ: ، حتقيق)هـ841ت(أمحد البلوي التونسي الربزيل 

  .م2002، 1بريوت، ط: اإلسالمي
أمحد محاين، منشورات وزارة : فتاوى الشيخ أمحد محاين استشارات شرعية ومباحث فقهية .155

  .م1993اجلزائر، طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : الشؤون الدينية



 ـــــ  ���س ا���در وا��ا�
ا����رس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
 

501

أمحد بن عبد الرزاق الدويش، : ة واإلفتاء مجع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي .156
  .م2000- هـ1421، 3الرياض، ط: دار املؤيد
- هـ1421، 1بريوت، ط: يوسف القرضاوي، املكتب اإلسالمي/د: فتاوى معاصرة .157
  .م2000
احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين : فتح الباري بشرح صحيح البخاري .158

حممد فؤاد عبد : عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، رقمه: قيقا، قرأ أصله تصحيحا وحت)هـ852ت(
  .ت.ط.بريوت، د: حميي الدين اخلطيب، دار املعرفة: الباقي، إخراج

، )هـ684ت(املصري املالكي أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس : الفروق .159
مر حسن القيام، ع: ، حتقيق)هـ723ت(ابن الشاط : إدرار الشروق على أنواء الفروق: وحباشيته

  .م2003-هـ1424، 1بريوت، ط: مؤسسة الرسالة
- هـ1420، 24بريوت، ط: يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة/د: فقه الزكاة .160
 .م1999

الدار البيضاء، : عبد السالم الرفعي، أفريقيا الشرق/د: فقه املقاصد وأثره يف الفكر النوازيل .161
  .م2004ط، .املغرب ،د
بريوت، : ناجي إبراهيم السويد، دار الكتب العلمية: ية والتطبيقفقه املوازنات بني النظر .162

  .م2002-هـ1423، 1ط
، )هـ1225ت(عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري اهلندي : فواتح الرمحوت .163

، دار إحياء )هـ1119ت(حمب اهللا بن عبد الشكور البهاري اهلندي : بشرح مسلم الثبوت
  .م1998- هـ1418، 1بريوت، ط: التراث
أمحد بن غنيم بن سامل بن ): هـ386ت(الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين  .164

عبد الوارث : ، ضبطه وصححه وخرج آياته)هـ1126ت(مهنا النفراوي األزهري املالكي 
  .م1997- هـ1418، 1بريوت، ط: حممد علي، دار الكتب العلمية

يوسف القرضاوي، املكتب /د: سنةيف فقه األولويات دراسة جديدة يف ضوء القرآن وال .165
  .م1999- هـ1420، 1بريوت، ط: اإلسالمي
، قرأها وعلق )هـ728ت(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين : قاعدة يف االستسحان .166
  .هـ1419، 1مكة، ط: حممد غرير مشس، دار عامل الفوائد: عليها
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أيب : الم ابن متيمة، حتقيقشيخ اإلس: قاعدة هامة يف األحكام اليت ختتلف بالسفر واإلقامة .167
 .م2000-هـ1421، 1اجلزائر، ط: عبد الرمحن حممود اجلزائري، دار املصحف الشريف

مكتب التراث يف : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: القاموس احمليط .168
- هـ1416، 5بريوت، ط: حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: مؤسسة الرسالة، بإشراف

  .م1996
حممد عبد اهللا /د: أبو بكر بن العريب املعافري، حتقيق: القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس .169

 .م1992، 1بريوت، ط: ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي

سامي حممد /د: القطع والظن يف الفكر األصويل دراسة يف األصول والفكر واملمارسة .170
 .م2003- هـ1424، 1الكويت، ط: الصالحات، مكتبة الفالح

حممد حسن هيتو، /د: ، حتقيق)هـ489ت(أبو مظفر السمعاين : قواطع األدلة يف األصول .171
 .م1996-هـ1417، 1ط بريوت،: مؤسسة الرسالة

السلمي  أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام .172
 .م1998- هـ1419، 2بريوت، ط: ، مؤسسة الريان)هـ660ت(

حممد مجال الدين القامسي، دار الكتب : تحديث من فنون مصطلح احلديثقواعد ال .173
 .ت.ط.بريوت، د: العلمية

، دار )هـ795ت(احلنبلي  أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب: القواعد يف الفقه اإلسالمي .174
 .ت.ط.بريوت، د: الكتب العلمية

، )هـ714ت(حسام الدين حسني بن علي بن حجاج السغناقي : الكايف شرح البزدوي .175
- هـ1421، 1الرياض، ط: فخر الدين سيد حممد قانت، مكتبة الرشد: دراسة وحتقيق

 .م2001

املقدسي اجلماعيلي  أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة: الكايف .176
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث /د: ، حتقيق)هـ620ت(احلنبلي 

: العربية واإلسالمية بدار هجر، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوالدراسات 
 .م1998-هـ1419، 1دار هجر، ط

، )هـ189ت(الشيباين  أبو عبد اهللا حممد بن احلسن: املبسوطبكتاب األصل املعروف  .177
  .م1990- هـ1410، 1بريوت، ط: أيب الوفاء األفغاين، عامل الكتب: تصحيح وتعليق
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حممد أمني : منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق: ف القناع على منت اإلقناعكشا .178
 .م1997-هـ1417، 1بريوت، ط: الضناوي، عامل الكتب

املعروف حبافظ أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد : كشف األسرار شرح املصنف على املنار .179
ظ شيخ أمحد املعروف حاف: ، مع شرح نور األنوار على املنار)هـ710ت(الدين النسفي 

، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ1130ت(مبالجيون بن أيب سعيد الصديقي امليهوى 
 .م1986- هـ1406

عالء الدين عبد العزيز بن أمحد : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .180
بريوت، : عبد اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية: ، وضع حواشيه)هـ730ت(البخاري 

 .م1997-هـ1418، 1ط

حممد صدقي بن أمحد حممد البورنو أبو : كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر .181
 .م2002- هـ1423، 1بريوت، ط: احلارث الغزي، مؤسسة الرسالة

مصطفى عبد اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .182
ط، .بريوت، د: وف حباجي خليفة، دار الكتب العلميةالشهري باملالّ كاتب اجلليب واملعر

 .م1992- هـ1413

حممد : ، حتقيق)هـ632ت(احلسني بن رشيق املالكي : لباب احملصول يف علم األصول .183
-هـ1422، 1ديب، ط: غزايل عمر جايب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

 .م2001

بريوت، : ، دار صادرالفضل مجال الدين أبو  حممد بن مكرم بن منظور: لسان العرب .184
  .م1994 -هـ1414، 4ط

، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ483ت(مشس الدين السرخسي : املبسوط .185
 .م1993- هـ1414

علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب : مع الزوائد ومنبع الفوائدجم .186
  .هـ1407ط، .، بريوت، درةالقاه: العريب
بريوت، : أبو زكريا حميي الدين بن شرف النووي، دار الفكر: موع شرح املهذبا .187

 .ت.ط.د
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عبد : ، مجع وترتيب املرحوم)هـ728ت( أمحد بن تيمية: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  .188
 .هـ1389مكة،  : الرمحن بن حممد بن قاسم، مطبعة احلكومة

، 1اجلزائر، ط: ار قرطبةعبد القادر بن عزوز، د/د: حماضرات يف مقاصد الشريعة .189
 .م2006- هـ1427

، )هـ483ت(السرخسي  أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل: احملرر يف أصول الفقه .190
: أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية: خرج أحاديثه وعلق عليه

 .م1996-هـ1417، 1بريوت، ط

فخر الدين الرازي  أبو عبد اهللا نيحممد بن عمر بن احلس: احملصول يف علم األصول .191
بريوت، : حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، علق عليه ووضع حواشيه)هـ606ت(
 .م1999-هـ1420، 1ط

عبد الغفار سليمان .د: ، حتقيق)هـ456ت(أبو حممد علي بن سعيد بن حزم : احمللى .192
 .ت.ط.بريوت، د: البنداري، دار الكتب العلمية

بريوت، : اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان: احخمتار الصح .193
  .م1986ط، .د

-هـ1418، 1دمشق، ط: مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم: املدخل الفقهي العام .194
 .م1998

جبوار حمافظة : بريوت، مطبعة السعادة: اإلمام مالك بن أنس، دار صادر: املدونة الكربى .195
 .ت.مصر، د

حممد األمني الشنقيطي، : ل الفقه على روضة الناظر لإلمام ابن قدامة املقدسيمذكرة أصو .196
 .م1999-هـ1419، 1املنصورة، ط: أيب حفص سامي العريب، دار اليقني: حتقيق

، 1الرياض، ط: عبد الرمحن معمر السنوسي، مكتبة الرشد: مراعاة اخلالف حبث أصويل .197
  .م2000- هـ1420
حممد أمحد شقرون، دار البحوث : وأثره يف الفروع الفقهيةمراعاة اخلالف عند املالكية  .198

  .م2002- هـ1423، 1ديب، ط: للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث
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حممد األمني /د: مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي وعالقتها ببعض أصول املذهب وقواعده .199
، 1ديب، ط: اثولد حممد سامل بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التر

  .م2003 - هـ1423
حممد املداين /د: املسائل اليت بناها اإلمام مالك على عمل أهل املدينة توثيقا ودراسة .200

  .م2000 - هـ1421، 1ديب، ط: بوساق، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث
: حتقيق حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري،: ستدرك على الصحيحنيملا .201

  .م1990-هـ1411، 1بريوت، ط: العلميةتب كلمصطفى عبد القادر عطا، دار ا
، )هـ505ت(الغزايلأبو حامد بن حممد بن حممد حممد : املستصفى من علم األصول .202
 .م1997-هـ1417، 1بريوت، ط: حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة/ د: حتقيق

أمين بن عارف : ق اإلسفراييين، حتقيقأبو عوانة يعقوب بن إسحا: 1ند أيب عوانة مس .203
  .م1998، 1بريوت، ط: الدمشقي، دار املعرفة

  .ت.ط.صر، دم: أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين، مؤسسة قرطبة: ند أمحدمس .204
بريوت، : حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، دار الكتب العلمية: د الشافعينسم .205

  .ت.ط.د
أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار /د: تيمية، حتقيقآل : املسودة يف أصول الفقه .206
 .م2001- هـ1422، 1بريوت، ط: الرياض، دار ابن حزم: الفضيلة

الكويت، : عبد الوهاب خالف، دار القلم: مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه .207
  .م1982 -هـ1402، 5ط

مد بن علي املقري الفيومي أمحد بن حم: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي .208
  .ت.ط.، دار الفكر ، د)هـ770ت(

: ، دار الفكر)هـ1372ت(أمحد بن حممد بن علي الوزير : املصفى يف أصول الفقه .209
 .م2002ط، .بريوت، د

كمال يوسف : الكويف، حتقيق أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة: نف ابن أيب شيبةمص .210
  .هـ1409 ،1الرياض، ط: احلوت، مكتبة الرشد

حبيب الرمحن : الصنعاين، حتقيقو بكر بأالرزاق بن مهام  دعب :نف عبد الرزاقصم .211
  .هـ1403، 2بريوت، ط: األعظمي، املكتب اإلسالمي
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البصري املعتزيل  أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب: املعتمد يف أصول الفقه .212
 .ت.ط.وت، دبري: الشيخ خليل امليس، دار الكتب العلمية: ، قدم له)هـ436ت(

، 1بريوت، ط: أبو الطيب مولود السريري السوسي، دار الكتب العلمية: معجم األصوليني .213
 .م2003- هـ1423

: حاكم حبيب الكريطي، مكتبة لبنان ناشرون/د: معجم الشعراء اجلاهليني واملخضرمني .214
 .م2001، 1بريوت، ط

حممد شكور حممود : حتقيقسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، : عجم الصغريامل .215
  .م1985-هـ1405، 1بريوت، عمان، ط: احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي، دار عمار

محدي بن عبد ايد : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق: عجم الكبريملا .216
  .م1983- هـ1404، 2وصل، طملا :واحلكم ومالسلفي، مكتبة العل

- هـ1414، 1بريوت، ط: كحالة، مؤسسة الرسالة عمر رضا: معجم املؤلفني .217
  .م1993
املالكي  أبو حممد عبد الوهاب علي بن نصر: املعونة على مذهب عامل املدينة .218

بريوت، : حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ422ت(
 .م1998-هـ1418، 1ط

أبو أمحد بن حيىي : إفريقية واألندلس واملغرب املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل .219
الدكتور حممد حجي، دار : ، خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف)هـ914ت(الونشريسي العباس 

 .م1981ط، .الرباط، د: بريوت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الغرب اإلسالمي

ه الشرح الكبري على ، ويلي)هـ630ت(ابن قدامة املقدسي : املغين على خمتصر اخلرقي .220
 .ت.ط.بريوت، د: ، دار الكتب العلمية)هـ682ت(ابن قدامة املقدسي : املقنع

: مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ويليه كتاب مثارات الغلط يف األدلة .221
حممد علي فركوس، دار حتصيل / د: الشريف أبو عبد اهللا بن أمحد احلسني التلمساين، حتقيق

 .م1999- هـ1420ط، .زائر، داجل: العلوم

حممد سعد بن أمحد مسعود اليويب، /د: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية .222
 .م1998-هـ1418، 1الرياض، ط: دار اهلجرة
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الدار البيضاء، : عالل الفاسي، مؤسسة عالل الفاسي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها .223
 .م1991-هـ1411، 4ط

حممد الطاهر امليساوي، : الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق: عة اإلسالميةمقاصد الشري .224
 .م2001-هـ1421، 2ط عمان،: دار النفائس

-هـ1426، 2بريوت، ط: طه جابر العلواين، دار اهلادي/د:مقاصد الشريعة اإلسالمية .225
 .م2005

نور / د: اجعهعز الدين زغيبة، قدم له ور/د: مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية .226
  .م2001 -هـ1422، 1ديب، ط: الدين صغريي، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث

، 1بريوت، ط: عبد ايد النجار، دار الغرب اإلسالمي/د: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة .227
  .م2006
القاهرة، الدار : يوسف حامد العامل، دار احلديث/د: املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .228
 .ت.ط.اخلرطوم، د: دانية للكتبالسو

املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت  .229
القرطيب  أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد: واحملكمات ألمهات مسائلها املشكالت

: ميحممد حجي وعبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، دار الغرب اإلسال/د: ، حتقيق)هـ520ت(
 .م1988-هـ1408، 1بريوت، ط

 -هـ1424، 1بريوت، ط: أمحد الريسوين، دار اهلادي/د: من أعالم الفكر املقاصدي .230
 .م2003

أبو الوليد الباجي : املنتقى شرح موطأ إمام دار اهلجرة سيدنا مالك بن أنس رضي اهللا عنه .231
 .ت.، د2القاهرة، ط: ، دار الكتب اإلسالمية)هـ494ت(

عثمان بن عمرو بن أيب بكر بن : ألمل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الوصول وا .232
-هـ1405، 1بريوت، ط: ، دار الكتب العلمية)هـ646ت(أبو عمرو مجال الدين احلاجب 
 .م1985

تاج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف : منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه .233
: علي حممد احلمريي، دار البشائر اإلسالميةسعيد بن / د: ، حتقيق)هـ771ت(السبكي الدين 

 .م1999-هـ1420، 1بريوت، ط
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، 1بريوت، ط: حممود عبد العزيز حممد، دار املعرفة: منهج الصحابة يف الترجيح .234
 .م2004- هـ1425

عبد /د.أ: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية .235
 .م1999-هـ1420، 1الرياض، ط: النملة، مكتبة الرشدالكرمي علي بن حممد 

حممد عبد الرزاق محزة، دار : علي بن أيب بكر أبو احلسن اهليثمي ، حتقيق: ارد الظمآنمو .236
  .ت.ط.ت، دوريب: الكتب العلمية

اللخمي الغرناطي الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : املوافقات يف أصول الشريعة  .237
حممد عبد اهللا دراز، خرج : عبد اهللا دراز، وضع ترامجه: أحاديثه، شرحه وخرج )هـ790ت(

، 3بريوت، ط: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية: آياته ووضع فهرسه
 .م2003- هـ1424

املغريب املعروف  أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن: مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  .238
أبو حممد بن يوسف : التاج واإلكليل ملختصر خليل: بأسفله ، و)هـ954ت(باحلطاب الرعيين 

: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية: ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه)هـ897ت(املواق عبد اهللا 
 .م1995-هـ1416، 1بريوت، ط

: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، طباعة ذات السالسل: املوسوعة الفقهية .239
 .م1983هـ1404، 2الكويت، ط

، برواية حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي )هـ179ت(مالك بن أنس : املوطأ .240
بريوت، : جنيب ماجدي، املكتبة العصرية: ، خرج أحاديثه وعلق عليها)هـ243ت(القرطيب 

 .م2000-هـ1421، 1ط

إحياء حممد فؤاد عبد الباقي، دار : الك بن أنس أبو عبد اهللا األصبحي، حتقيقم: وطأامل .241
  .ت.ط.مصر، د: التراث العريب

الشعراين أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحد بن علي بن أمحد : امليزان الكربى الشعرانية .242
: عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية: ، ضبطه وصححه وخرج آياته)هـ973ت(

 .م1998-هـ1418، 1بريوت، ط

: أمحد الريسوين، دار الكلمة/د.أ: سالميةنظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإل .243
 .م1997-هـ1418، 1املنصورة، ط
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-هـ1418، 5بريوت، ط: وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة/د: نظرية الضرورة الشرعية .244
 .م1997

. ط.القاهرة، د: حسني حامد حسان، مكتبة املتنيب/د: نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي .245
  .م1981
أمحد الريسوين، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي /د: ام الشاطيبنظرية املقاصد عند اإلم .246

 .م1995- هـ1416، 4الرياض، ط: واملعهد العايل للفكر اإلسالمي

القرايف أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس : نفائس األصول يف شرح احملصول .247
-هـ1421، 1بريوت، ط: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، حتقيق)هـ684ت(

 .م2000

ناصر الدين البيضاوي : اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول .248
شعبان /د: ، حتقيق)هـ722ت(، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي ) هـ685ت(

 .م1999- هـ1420، 1بريوت، ط: حممد إمساعيل، دار ابن احلزم

مشس  العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدينحممد بن أيب : اية احملتاج إىل شرح املنهاج .249
، )هـ1087ت(حاشية أيب الضياء نور الدين الشرباملي : ، ومعه)هـ1004ت(الرملي  الدين

ط، .بريوت، د: ، دار الكتب العلمية)هـ1096ت(حاشية أمحد بن عبد الرزاق املغريب الرشيدي 
 .م1993- هـ1414

من البدو والقرى املسماة باملعيار اجلديد  النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم .250
الوزاين، صححه  أبو عيسى سيدي املهدي: اجلامع املعرب عن فتاوي املتأخرين من علماء املغرب

ط، .احملمدية، املغرب، د: ، مطبعة فضالة)هـ1342ت(عمر بن عباد : على النسخة األصلية
 .م1996 - هـ1417

حممد بن علي الشوكاين : ديث سيد األخيارنيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحا .251
 .ت.ط.القاهرة، د: نصر فريد واصل، املكتبة التوفيقية/د: ، حتقيق)هـ1255ت(

: ، حتقيق)هـ1135ت(عبد القادر بن عمر التغليب : نيل املآرب بشرح دليل املطالب .252
 .م1999- هـ1420، 2عمان، ط: حممد سليمان األشقر، دار النفائس/د

إمساعيل باشا البغدادي، مطبوع مع كشف : مساء املؤلفني وآثار املصنفنيهدية العارفني أ .253
 . حاجي خليفة: الظنون
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عبد / د: ، حتقيق)هـ513ت(احلنبلي  أبو الوفاء علي بن عقيل: الواضح يف أصول الفقه .254
 .م1999-هـ1420، 1بريوت، ط: اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة

حممد بن عبد اهللا بن أمحد اخلطيب التمرتاشي الغزي احلنفي : الوصول إىل قواعد األصول .255
: حممد شريف مصطفى أمحد سليمان، دار الكتب العلمية/ د: ، حتقيق)هـ1007كان حيا سنة (

  .م2000-هـ1420، 1بريوت، ط
، )هـ681ت( مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .256
  .م1994- هـ1414ط، .بريوت، د: دار صادرإحسان عباس، : حتقيق
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  احملتوى فهرس

  الصفحة  املوضوعات

  أ  املقدمة

  1  تأصيل مصطلحات ومبادئ املبحث: الفصل التمهيدي

  2  مفهوم املقاصد وأقسامها ومراتبها: املبحث األول

  2  مفهوم املقاصد :املطلب األول

  2  التعريف اللغوي للمقاصد :الفرع األول

  3  التعريف االصطالحي للمقاصد :الفرع الثاين

  10  أقسام املقاصد :ب الثايناملطل

  10  املقاصد تقسيممعيار  :الفرع األول

  10  ات املقاصدتقسيمتعداد  :الفرع الثاين

  14  مراتب املقاصد :املطلب الثالث

  14  معيار الترتيب :الفرع األول

  15  ذكر املراتب :الفرع الثاين

  15  تعريفا وتأصيال الضروريات :أوال

  19  وتأصيال تعريفا احلاجيات :ثانيا

  21  تعريفا وتأصيال التحسينيات :ثالثا

  23  مفهوم التعارض وأسبابه واملخلص منه: املبحث الثاين

  23  مفهوم التعارض: األول املطلب

  23  التعريف اللغوي للتعارض :الفرع األول

  23  التعريف االصطالحي للتعارض: الفرع الثاين

  27  قاصد فيهاوأثر امل أسباب التعارض :املطلب الثاين

  27  أسباب التعارض :الفرع األول

  29  أثر املقاصد يف أسباب التعارض :الفرع الثاين
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  34  املخلص من التعارض: املطلب الثالث

  34  التوفيق بني األدلة: الفرع األول

  38  املقاصد يف التوفيق بني األدلة أثر :الفرع الثاين

  41  لكهمفهوم الترجيح وحكمه ومسا: املبحث الثالث

  41  مفهوم الترجيح: املطلب األول

  41  التعريف اللغوي للترجيح :الفرع األول

  41  التعريف االصطالحي للترجيح :الفرع الثاين

  44  حيجمصطلحات ذات صلة بلفظ التر :لثالفرع الثا

  47  الترجيحاألخذ بحكم : املطلب الثاين

  47  الترجيحمذهب  :الفرع األول

  47  ب التخيري مذه :الفرع الثاين

  47  مذهب التوقف :الفرع الثالث

  47  مذهب التساقط :رابعالفرع ال

  50  مسالك الترجيح :لثاملطلب الثا

  51   يف الترجيح مسلك اجلمهور :الفرع األول

  51  احملدثني مسلك  :الفرع الثاين

  52  احلنفيةمسلك : الفرع الثالث

  53  التوقف أو التخيريمسلك : رابعالفرع ال

  57  تالزم املقاصد والتعارض والترجيح ومفهوم الترجيح باملقاصد: املبحث الرابع

  57  التعليل املقاصدي :املطلب األول

  57  مفهوم التعليل املقاصدي :الفرع األول

  62  عالقة املقاصد باألدلة: الفرع الثاين

  63  التعارض بني مراتب املقاصد: املطلب الثاين

  63  تعارض بالترتيب املقاصديإخالل ال :الفرع األول
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  65  البحث عن الترتيب البديل: الفرع الثاين

  67  حتمية الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

  70  مفهوم الترجيح باملقاصد وأركانه: املطلب الرابع

  70  التعريف االصطالحي للترجيح باملقاصد :الفرع األول

  70  أركان الترجيح باملقاصد :الفرع الثاين

  72  مفهوم الضابط واألثر الفقهي: ملبحث اخلامسا

  72  مفهوم الضابط: املطلب األول

  72  التعريف اللغوي للضابط :الفرع األول

  72  التعريف االصطالحي للضابط :الفرع الثاين

  75  مفهوم األثر الفقهي :املطلب الثاين

  75  التعريف اللغوي لألثر والفقه :الفرع األول

  76  االصطالحي للفقهلتعريف ا :ثاينالفرع ال

  76  االصطالحي لألثر الفقهيالتعريف  :ثالثالفرع ال

  78  الترجيح باملقاصد يف األدلة األصلية: الفصل األول

  79  الترجيح باملقاصد يف دالالت األلفاظ: املبحث األول

  79  مفهوم دالالت األلفاظ :املطلب األول

  79  األلفاظو دالالتللالتعريف اللغوي  :الفرع األول

  80  دالالت األلفاظلالتعريف االصطالحي  :الفرع الثاين

  83  املعاين املقاصدية يف دالالت األلفاظ: املطلب الثاين

  83  أقسام األلفاظ :الفرع األول

  104  العالقة بني اللفظ واملعىن: الفرع الثاين

  106  وبياا مفهوم مقاصد الوضع :الفرع الثالث

  112  األلفاظ وسيلة املقاصد لإلفهام :الفرع الرابع

  120  التعارض يف دالالت األلفاظ وبيان  الترجيح باملقاصد :لثاملطلب الثا
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  120  األلفاظ دالالت التعارض يف :الفرع األول

  125  األلفاظ أثر املقاصد يف ترجيح دالالت :الفرع الثاين

  139  األخبارالترجيح باملقاصد يف : حث الثايناملب

  140  الترجيح باملقاصد يف شروط الراوي: لب األولاملط

  140  العدالة شرط الترجيح باملقاصد يف: الفرع األول

  143  الترجيح باملقاصد يف شرط الضبط: الفرع الثاين

  148  الترجيح باملقاصد يف شروط املروي: املطلب الثاين

  148  الترجيح باملقاصد يف شرط اللفظ :الفرع األول

  149  الترجيح باملقاصد يف شرط املعىن: ينالفرع الثا

  152  الترجيح باملقاصد يف دالالت األفعال واألحوال: املبحث الثالث

  152  مفهوم دالالت األفعال واألحوال :املطلب األول

  152  التعريف اللغوي لألفعال واألحوال :الفرع األول

  152  التعريف االصطالحي لألفعال واألحوال: الفرع الثاين

  154  هوأحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم أفعاليف املعاين املقاصدية : املطلب الثاين

  154  وسلم النيب صلى اهللا عليه املعاين املقاصدية يف أفعال: الفرع األول

  156  وسلم النيب صلى اهللا عليه املعاين املقاصدية يف أحوال: الفرع الثاين

وبيان  هوأحوال نيب صلى اهللا عليه وسلمال أفعاليف التعارض : املطلب الثالث

  الترجيح باملقاصد

158  

وبيان الترجيح  النيب صلى اهللا عليه وسلم التعارض يف  أفعال: الفرع األول

  باملقاصد

158  

وبيان الترجيح  النيب صلى اهللا عليه وسلمالتعارض يف أحوال : الفرع الثاين

  باملقاصد

161  

  163  صد  يف اإلمجاعالترجيح باملقا: املبحث الرابع

  163  مفهوم اإلمجاع :املطلب األول

  163  التعريف اللغوي لإلمجاع :الفرع األول
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  163  التعريف االصطالحي لإلمجاع :الفرع الثاين

  166   ترجيحالبيان واملعاين املقاصدية يف اإلمجاع  :املطلب الثاين

  166  ملقاصدية يف اإلمجاعااملعاين  :الفرع األول

  168  الترجيح باملقاصد يف اجتهادات اإلمجاع: الثاينالفرع 

  171  الترجيح باملقاصد يف عمل أهل املدينة :املطلب الثالث

  171  التعريف االصطالحي لعمل أهل املدينة : الفرع األول

  172  بيان الترجيح باملقاصد يف عمل أهل املدينة: الفرع الثاين

  176  لقياسالترجيح باملقاصد يف ا: املبحث اخلامس

  176  مفهوم القياس :املطلب األول

  176  التعريف اللغوي للقياس: الفرع األول

  176  التعريف االصطالحي للقياس :الفرع الثاين

  178  املعاين املقاصدية يف القياس: املطلب الثاين

  182  التعارض يف القياس وبيان الترجيح باملقاصد :املطلب الثالث

  186  ح باملقاصد يف األدلة التبعيةالترجي: الفصل الثاين

  187  الترجيح باملقاصد يف االستحسان: املبحث األول

  187  مفهوم االستحسان وحجيته :املطلب األول

  187  التعريف اللغوي لالستحسان :الفرع األول

  187  التعريف االصطالحي لالستحسان: الفرع الثاين

  189  حجية االستحسان :الفرع الثالث

  192  املعاين املقاصدية يف االستحسان :الثايناملطلب 

  193  التعارض يف االستحسان وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

  195  الترجيح باملقاصد يف سد الذرائع: املبحث الثاين

  195  مفهوم سد الذرائع وحجيته :املطلب األول

  195  التعريف اللغوي لسد الذرائع :الفرع األول
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  195  التعريف االصطالحي لسد الذرائع: اينالفرع الث

  196  حجية سد الذرائع :الفرع الثالث

  197  املعاين املقاصدية يف سد الذرائع :املطلب الثاين

  198  التعارض يف سد الذرائع وبيان الترجيح باملقاصد :املطلب الثالث

واحليل  تالترجيح باملقاصد يف فتح الذرائع واالحتياط واملآال :املطلب الرابع

  اخلالف ومراعاة اخلالف واخلروج من

201  

  201  الترجيح باملقاصد يف فتح الذرائع: الفرع األول

  202  االحتياطالترجيح باملقاصد يف : الفرع الثاين

  205  الترجيح باملقاصد يف املآالت: الفرع الثالث

  208  الترجيح باملقاصد يف احليل: الفرع الرابع

  210  يح باملقاصد يف مراعاة اخلالفالترج: الفرع اخلامس

  213  الترجيح باملقاصد يف اخلروج من اخلالف: الفرع السادس

  215  الترجيح باملقاصد يف املصلحة املرسلة : املبحث الثالث

  215  مفهوم املصلحة املرسلة وحجيتها: املطلب األول

  215  التعريف اللغوي للمصلحة املرسلة: الفرع األول

  215  التعريف االصطالحي للمصلحة املرسلة: الفرع الثاين

  218  حجية املصلحة املرسلة: الفرع الثالث

  219  املعاين املقاصدية يف املصلحة املرسلة: املطلب الثاين

  221  التعارض يف املصلحة املرسلة وبيان الترجيح باملقاصد: املطلب الثالث

  226  الترجيح باملقاصد يف االستصحاب: املبحث الرابع

  226  مفهوم االستصحاب وحجيته :املطلب األول

  226  التعريف اللغوي لالستصحاب :الفرع األول

  226  التعريف االصطالحي لالستصحاب :الفرع الثاين

  228  حجية االستصحاب :الفرع الثالث
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  230  املعاين املقاصدية يف االستصحاب: املطلب الثاين

  231  وبيان الترجيح باملقاصدالتعارض يف االستصحاب : الثالث املطلب

  233  الترجيح باملقاصد يف العرف: املبحث اخلامس

  233  مفهوم العرف وحجيته :املطلب األول

  233  التعريف اللغوي للعرف: األول الفرع

  233  التعريف االصطالحي  للعرف: الثاين الفرع

  235  حجية العرف: الثالث الفرع

  236  ة يف العرفصديااملعاين املق: الثاين املطلب

  238  التعارض يف العرف وبيان الترجيح باملقاصد: الثالث املطلب

  242  الترجيح باملقاصد يف شرع من قبلنا :املبحث السادس

  242  مفهوم شرع من قبلنا وحجيته :املطلب األول

  242  شرعلغوي للالتعريف ال: الفرع األول

  242  ناالتعريف االصطالحي لشرع من قبل: ثاينالفرع ال

  243  حجية شرع من قبلنا :لثالفرع الثا

  245  املعاين املقاصدية يف شرع من قبلنا :املطلب الثاين

  246  تعارض شرع من قبلنا وبيان الترجيح باملقاصد :املطلب الثالث

  251  الترجيح باملقاصد يف قول الصحايب :بعاملبحث السا

  251  جيتهوحوقول الصحايب مفهوم الصحايب : املطلب األول

  251  التعريف اللغوي للصحايب: الفرع األول

  251  وقول الصحايب التعريف االصطالحي للصحايب: الفرع الثاين

  251  حجية قول الصحايب: الفرع الثالث

  255   املعاين املقاصدية يف قول الصحايب: املطلب الثاين

  256  اصدالتعارض يف قول الصحايب وبيان الترجيح باملق: املطلب الثالث

  259  ضوابط الترجيح باملقاصد: الفصل الثالث
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  264  الظهور واالنضباط: الضابطان: املبحث األول

  264  ضابط الظهور: األول املطلب

  264  التعريف اللغوي للظهور: األول الفرع

  264  التعريف االصطالحي للظهور: الثاين الفرع

  265  تأصيل ضابط الظهور: الثالث الفرع

  271  ضابط االنضباط: الثاين املطلب

  271  التعريف اللغوي لالنضباط: األول الفرع

  272  التعريف االصطالحي  لالنضباط: الثاين الفرع

  273  تأصيل ضابط  االنضباط: الثالث الفرع

  275   الظهور واالنضباطنيلضابطلعالقة بني اا: طلب الثالثامل

  278  ةالضابطان املعقولية والتعبدي: املبحث الثاين

  278  ضابط املعقولية: األول املطلب

  278  التعريف اللغوي للمعقولية: األول الفرع

  278  التعريف االصطالحي للمعقولية: الثاين الفرع

  279  تأصيل ضابط املعقولية: الثالث الفرع

  281  ضابط التعبدية: الثاين املطلب

  281  التعريف اللغوي للتعبدية: األول الفرع

  283  التعريف االصطالحي للتعبدية: اينالث الفرع

  283  تأصيل ضابط التعبدية: الثالث الفرع

  285   املعقولية والتعبديةنيالضابطالعالقة بني : لثالثااملطلب 

  290  الضابطان املظنة ومظنة املظنة: املبحث الثالث

  290  ضابط املظنة: األول املطلب

  290  التعريف اللغوي للمظنة: األول الفرع

  290  التعريف االصطالحي للمظنة: الثاين الفرع
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  292  تأصيل ضابط املظنة: الثالث الفرع

  298  مظنة املظنة ضابط :الثاين املطلب

  298  التعريف االصطالحي ملظنة املظنة :الفرع األول

  298  تأصيل ضابط مظنة املظنة: الفرع الثاين

  300  نة املظنةالعالقة بني الضابطني املظنة ومظ :املطلب الثالث

  303  الضابطان العموم واخلصوص: املبحث الرابع

  303  ضابط العموم :املطلب األول

  303  التعريف اللغوي للعموم: الفرع األول

  303  التعريف االصطالحي للعموم :الفرع الثاين

  303  تأصيل ضابط العموم: الفرع الثالث

  305  ضابط اخلصوص :املطلب الثاين

  305  التعريف اللغوي للخصوص: الفرع األول

  305  التعريف االصطالحي للخصوص :الفرع الثاين

  306  تأصيل ضابط اخلصوص :الفرع الثالث

  308  العالقة بني الضابطني العموم واخلصوص :املطلب الثالث

  311  الضابطان اإلطالق والتقييد: املبحث اخلامس

  311  ضابط اإلطالق :املطلب األول

  311  لتعريف اللغوي لإلطالقا :الفرع األول

  311  التعريف االصطالحي لإلطالق :الفرع الثاين

  312  تأصيل ضابط اإلطالق :الفرع الثالث

  315  تقييدضابط ال :ثايناملطلب ال

  315  التعريف اللغوي للتقييد :الفرع األول

  315  التعريف االصطالحي  للتقييد :الفرع الثاين

  317  لتقييدتأصيل ضابط ا :الفرع الثالث
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  319  العالقة بني الضابطني اإلطالق والتقييد :املطلب الثالث

  326  القطع والظن: الضابطان: املبحث السادس

  326  ضابط القطع: املطلب األول

  326  التعريف اللغوي للقطع :الفرع األول

  326  التعريف االصطالحي للقطع: الفرع الثاين

  327  القطع تأصيل ضابط: الفرع الثالث

  330  ضابط الظن: املطلب الثاين

  330  ظنالتعريف اللغوي لل: الفرع األول

  330  التعريف االصطالحي للظن :الفرع الثاين

  330  تأصيل ضابط الظن :الفرع الثالث

  335  القطع والظن العالقة بني الضابطني :املطلب الثالث

  339  الضابطان املناسبة والغلبة: املبحث السابع

  339  ضابط املناسبة: ألولاملطلب ا

  339  التعريف اللغوي للمناسبة :الفرع األول

  339  التعريف االصطالحي للمناسبة :الفرع الثاين

  341  تأصيل ضابط املناسبة :الفرع الثالث

  343  ضابط الغلبة :املطلب الثاين

  343  التعريف اللغوي للغلبة :الفرع األول

  343  للغلبةالتعريف االصطالحي  :الفرع الثاين

  344  تأصيل ضابط الغلبة :الفرع الثالث

  346  العالقة بني الضابطني املناسبة والغلبة :املطلب الثالث

  349  األثر الفقهي للترجيح باملقاصد: الفصل الرابع

  350  أثر الترجيح باملقاصد يف العبادات: املبحث األول

  350  أثر الترجيح باملقاصد يف الطهارة: املطلب األول



���س ا����ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا����رس    

 556

  350  دباغ جلد الكلب: املسألة األوىل

  350  ملس املرأة هل هو ناقض للوضوء: املسألة الثانية

  351  إذا شك يف اإلنزال يغتسل احتياطا: املسألة الثالثة

  351  املاء إذا مل تغريه النجاسة: املسألة الرابعة

  352  الترقيع اجللدي بالنجس: املسألة اخلامسة

  353  فاقد املاء للوضوء هل يطلبه أو يشتريه: املسألة السادسة

  353  حكم املاء املستعمل: املسألة السابعة

  354  االستنجاء من الريح: املسألة الثامنة

  354  أثر الترجيح باملقاصد يف الصالة: املطلب الثاين

  354  النهي عن الصالة يف املواضع السبعة: املسألة األوىل

  356  اجلماعة الثانية يف املسجد الواحد: لثانيةاملسألة ا

  357  توقيت القيام إىل صالة اجلماعة: املسألة الثالثة

  357  اجلمع بني الصالتني للحاجة : املسألة الرابعة

  359  اإلبراد بصالة الظهر: املسألة اخلامسة

  359  إمتام عثمان رضي اهللا عنه الصالة مبىن: املسألة السادسة

  360  القراءة بقدر االستطاعة وإن غري حرفا حبرف: السابعة املسألة

  360  هيئة صالة اخلوف: املسألة الثامنة

  362  الترجيح باملقاصد يف الصيام: املطلب الثالث

  362  صيام ستة شوال: املسألة األوىل

  362  الصوم والفطر يف السفر: املسألة الثانية

  363  اإلفطار خشية الضرر: املسألة الثالثة

  363  الوصال يف الصوم: املسألة الرابعة

  364  إذا جامع فأدركه الفجر: املسألة اخلامسة

  364  القبلة للصائم: املسألة السادسة
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  365  الرخصة يف سفر املعصية: املسألة السابعة

  366  أكل الربد يف الصيام: املسألة الثامنة

  367  أثر الترجيح باملقاصد يف الزكاة: املطلب الرابع

  367  سقوط الزكاة عن املديون: املسألة األوىل

  368  نصاب زكاة الزروع والثمار:  املسألة الثانية

  368  أخذ القيمة يف الزكاة: املسألة الثالثة

  368  زكاة احللي: املسألة الرابعة

  369  تعجيل الزكاة عن وقتها أو تأخريها: املسألة اخلامسة

  369  ريكنيزكاة مال الش: املسألة السادسة

  370  توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع: املسألة السابعة

  370  إخراج الزكاة من قوت كل بلد: املسألة الثامنة

  370  أثر الترجيح باملقاصد يف احلج: املطلب اخلامس

  370  االستنابة يف احلج: املسألة األوىل

  371  مىت يهل من أحرم مبكة: املسألة الثانية

  372  لبس احملرم املخيط: لثةاملسألة الثا

  372  ترك بعض الصحابة رضي اهللا عنهم للتضحية: املسألة الرابعة

  373  قتل الفواسق يف احلل واحلرم: املسألة اخلامسة

  373  ما يعارض وجوب احلج: املسألة السادسة

  373  فقدان املرأة للمحرم: املسألة السابعة

  374  التهيؤ لإلحرام: املسألة الثامنة

  375  الترجيح باملقاصد يف املواريث: املطلب السادس

  375  اإلقرار بدين أو عطية يف مرض الوفاة: املسألة األوىل

  375  قاتل اخلطأ هل يرث: املسألة الثانية

  376  الفاضل لبيت املال: املسألة الثالثة
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  376  الضرار يف الوصية: املسألة الرابعة

  377  مسألة العول: املسألة اخلامسة

  377  مرياث الكاللة: ةدساملسألة السا

  378  مسألة اجلد مع اإلخوة: ةسابعاملسألة ال

  378  مرياث املفقود: ةثامناملسألة ال

  380  أثر الترجيح باملقاصد يف املعامالت: املبحث الثاين

  380  أثر الترجيح باملقاصد يف البيوع: املطلب األول

  380  بيع الغرر: املسألة األوىل

  381  النهي عن بيع عسب الفحل: سألة الثانيةامل

  381  بيع اخليار إذا شرط ومل حيدد وقته: املسألة الثالثة

  383  بيع الكلب: املسألة الرابعة

  384  الشرط الفاسد يف البيع: املسألة اخلامسة

  384  علة ربا الفضل: املسألة السادسة

  386  نصوصةعلة ربا النسيئة يف األصناف امل: املسألة السابعة

  387  بيع العربون: املسألة الثامنة

  387  أثر الترجيح باملقاصد يف اإلجارة: املطلب الثاين

  387  حكم اإلجارة: املسألة األوىل

  388  كراء األرض: املسألة الثانية

  389  حكم اجلعل: املسألة الثالثة

  389  كراء السفينة إجارة أم جعل: املسألة الرابعة

  390  كراء الفحل: سةاملسألة اخلام

  390  من شرط اإلجارة كوا معلومة الثمن واملنفعة: املسألة السادسة

  391  من اكترى هل جيوز له أن يكري: املسألة السابعة

  391  تقدير زمن املنفعة: املسألة الثامنة
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  391  الترجيح باملقاصد يف الرهن: املطلب الثالث

  391  ضمان الرهن: املسألة األوىل

  392  الرهن يف احلضر: سألة الثانيةامل

  393  استدامة قبض املرهون: املسألة الثالثة

  393  ترك الرهن بيد الراهن خوف عدم صيانته: املسألة الرابعة

ملاذا عامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليهودي يف الرهن : املسألة اخلامسة

  ومل يعامل مياسري الصحابة؟

394  

  394  ينتفع املرن بالرهنهل : املسألة السادسة

  395  إذا اختلف الراهن واملرن: املسألة السابعة

  395  توكيل املرن يف بيع الرهن: املسألة الثامنة

  396  أثر الترجيح باملقاصد يف الصرف: املطلب الرابع

  396  حكم السفتجة: املسألة األوىل

  397  حكم احلطيطة: املسألة الثانية

  398  بيع احللي بالنقد نساء :املسألة الثالثة

  398  التحويالت املصرفية: املسألة الرابعة

  399  بيع األسهم: املسألة اخلامسة

  399  انتقاص قدر الزائف دون الكل يف الصرف: املسألة السادسة

  400  تناقص القوة الشرائية للنقود: املسألة السابعة

  401  صرف العمالت باهلاتف عرب العامل: املسألة الثامنة

  401  أثر الترجيح باملقاصد يف القراض: املطلب اخلامس

  401  حمل القراض: املسألة األوىل

  401  الدين يعطى قراضا للمدين: املسألة الثانية

  402  شرط منفعة زائدة يف القراض:  املسألة الثالثة

  402  اشتراط خصوص التصرف على املقارض: املسألة الرابعة
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  403  ل يفسخ القراض بعد الشروعه: املسألة اخلامسة

  403  اختالف املتقارضني: املسألة السادسة

  403  التأقيت يف القراض: املسألة السابعة

  404  نفقة العامل: املسألة الثامنة

  404  أثر الترجيح باملقاصد يف الشفعة: املطلب السادس

  404  ملن تكون الشفعة: املسألة األوىل

  405  فيه الشفعةما جتب : املسألة الثانية

  406  إذا اختلف الشفيع واملشتري: املسألة الثالثة

  407  شفعة الغائب: املسألة الرابعة

  408  مرياث الشفعة: املسألة اخلامسة

  409  الشفعة بني الشركاء هل هي على قدر احلصص: املسألة السادسة

  409  من يشتري أرض شفعة فيعمرها: املسألة السابعة

  410  احليلة يف الشفعة: ةاملسألة الثامن

  411  أثر الترجيح باملقاصد يف فقه األسرة: املبحث الثالث

  411  أثر الترجيح باملقاصد يف اخلطبة: املطلب األول

  411  النكاح بغري الويل: املسألة األوىل

  412  إجبار واستئمار البكر: املسألة الثانية

  413  النظر إىل املخطوبة: املسألة الثالثة

  414  منع األب من تزويج ابنته البكر: سألة الرابعةامل

  414  اختالف األولياء ومقصد الرضا من املرأة: املسألة اخلامسة

  414  إذا خطبت إحدى البنتني من يقدم: املسألة السادسة

  415  الوازع الطبعي حمل العدالة يف والية النكاح: املسألة السابعة

  415  طبةاخلطبة على اخل: املسألة الثامنة

  416  حكم النكاح وشروطه: املطلب الثاين
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  416  النكاح بني العادة والعبادة: املسألة األوىل

  417  إذا تزوجت رجال على صفة فخرج على خالفها: املسألة الثانية

  417  حكم النكاح: املسألة الثالثة

  419  النكاح أفضل أم عبادة النوافل: املسألة الرابعة

  420  جعل تعليم القرآن مهرا :املسألة اخلامسة

إجبار الزوجة على قص األظافر وحلق العانة وجتنب أكل : املسألة السادسة

  الثوم والبصل

420  

  421  ةسكىن الزوج: املسألة السابعة

  421  أقل املهر: املسألة الثامنة

  422  أثر الترجيح باملقاصد يف الطالق: املطلب الثالث

  422  اية يف الطالقألفاظ الكن: املسألة األوىل

  423  إذا طلق إحدى امرأتيه ومل ينوها أو نسيها: املسألة الثانية

  424  ما يأخذه كل زوج عند الطالق أو اخللع: املسألة الثالثة

  425  حكم اخللع: املسألة الرابعة

  425  مقدار اخللع وصفته: املسألة اخلامسة

  426  طالق املكره: املسألة السادسة

  427  طالق السكران: ابعةاملسألة الس

  427  امرأة املفقود: املسألة الثامنة

  428  أثر الترجيح باملقاصد يف الرضاع: املطلب الرابع

  428  مقدار ما حيرم من الرضاع: املسألة األوىل

  429  بنوك احلليب: املسألة الثانية

  430  رضاع الكبري: املسألة الثالثة

  431  الزوجة واملطلقة حكم الرضاع على: املسألة الرابعة

  431  ما يوجر به ويلد من اللنب: املسألة اخلامسة
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  431  اللنب املختلط: املسألة السادسة

  432  رضاع املولود إذا فطم قبل السنتني: املسألة السابعة

  432  الزيادة على احلولني: املسألة الثامنة

  433  أثر الترجيح باملقاصد يف النفقة: املطلب اخلامس

  433  مب تكون النفقة: سألة األوىلامل

  433  تقدير النفقة: املسألة الثانية

  434  للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن منعها: املسألة الثالثة

  434  إذا قدم النفقة مث حدثت الفرقة: املسألة الرابعة

  435  إذا منع النفقة لعسره فهل يفرق بينهما: املسألة اخلامسة

  435  إذا رضيت باملقام مع اإلعسار مث بدا هلا الفسخ: املسألة السادسة

  436  هل على املرأة النفقة على املولود بعد وفاة أبيه: املسألة السابعة

  436  سكىن املطلقة احلاضنة:املسألة الثامنة

  437  أثر الترجيح باملقاصد يف العقوبات: املبحث الرابع

  437  اص والدياتأثر الترجيح باملقاصد يف القص: املطلب األول

  437  املماثلة يف القصاص: املسألة األوىل

  437  قتل شبه العمد: املسألة الثانية

  438  إذا فقأ األعور عني الصحيح عمدا :املسألة الثالثة

  438  دية األصابع: املسألة الرابعة

  439  من عض أحدا فسقطت سنه: املسألة اخلامسة

  439  لقتلرجوع الشهود يف ا: املسألة السادسة

  439  دية األنثيني: املسألة السابعة

  440  من يبدأ األميان يف القسامة: املسألة الثامنة

  441  أثر الترجيح باملقاصد يف احلدود: املطلب الثاين

  441  ملن حق احلد يف القذف وهل يسقط بالعفو: املسألة األوىل
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  441  وقت احلد وحال املريض: املسألة الثانية

  442  النفي بسبب الزنا: ثالثةاملسألة ال

  442  مقدار احلد الواجب يف اخلمر: املسألة الرابعة

  443  هل يثبت حد اخلمر بالرائحة: املسألة اخلامسة

  443  إذا سرقت اجلماعة: املسألة السادسة

  444  من شرط أربعة شهود يف القتل: املسألة السابعة

  444  التعريض بالقذف: املسألة الثامنة

  445  أثر الترجيح باملقاصد يف احلرابة: ب الثالثاملطل

  445  عقوبة احملارب: املسألة األوىل

  446  قصد الفروج يف احلرابة: املسألة الثانية

  446  معىن النفي يف احلرابة: املسألة الثالثة

  447  من حارب داخل املصر: املسألة الرابعة

  447  يل أو لإلمامالقصاص من القاتل احملارب للو: املسألة اخلامسة

  448  تقدمي الصلب على القتل: املسألة السادسة

  448  تكييف نقل اإليدز حرابة: املسألة السابعة

  448  توبة احملارب: املسألة الثامنة

  449  أثر الترجيح باملقاصد يف الكفارات: املطلب الرابع

  449  تقييد الرقبة باإلميان: املسألة األوىل

  450  رتيب خصال كفارة اليمنيت: املسألة الثانية

  450  لغو اليمني: املسألة الثالثة

  451  احلنث ناسيا أو مكرها: املسألة الرابعة

  451  كفارة اليمني الغموس: املسألة اخلامسة

  452  أقسم أو أشهد إن كان كذا: قول القائل: املسألة السادسة

  452  دالالت األلفاظ يف األميان: املسألة السابعة
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  453  القيمة يف كفارة اليمني: ألة الثامنةاملس

  454  أثر الترجيح باملقاصد يف السياسة الشرعية: املبحث اخلامس

  454  أثر الترجيح باملقاصد يف اإلمامة: املطلب األول

  454  ترك منازعة السلطان: املسألة األوىل

  455  االستخالف: املسألة الثانية

  456  لينا فليس منامن شهر السالح ع: املسألة الثالثة

  456  أثر فقدان احلواس واألعضاء يف اإلمامة: املسألة الرابعة

  458  إمارة االستيالء: املسألة اخلامسة

  459  شرط القرشية يف اإلمام: املسألة السادسة

  460  خلع اإلمام واخنالعه: املسألة السابعة

  460  إمامة املفضول: املسألة الثامنة

  461  الترجيح باملقاصد يف أحكام البغي أثر :املطلب الثاين

  461  حكم البغاة: املسألة األوىل

  461  إزالة الشبهة عن البغاة: املسألة الثانية

  462  حكم ما أتلف البغاة: املسألة الثالثة

  463  األسر وعدم التذفيف على جريح البغي: املسألة الرابعة

  463  استصدار أموال اجلناة: املسألة اخلامسة

  464  حكم مانعي الزكاة: ملسألة السادسةا

  464  مرياث البغاة :بعةاملسألة السا

  465  املصاحلة مع البغاة :املسألة الثامنة

  466  أثر الترجيح باملقاصد يف القضاء والشهادات: املطلب الثالث

  466  اشتراط العدد يف الشهادة دون الرواية: املسألة األوىل

  466  لبواباختاذ ا: املسألة الثانية

  467  قضاء القاضي بعلمه: املسألة الثالثة
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  468  قضاء القاضي وهو غضبان: املسألة الرابعة

  468  القضاء يف الطريق: املسألة اخلامسة

  469  شروط القاضي: املسألة السادسة

  470  طلب تولية القضاء: املسألة السابعة

  470  الشهادة إذا فقد العدول: املسألة الثامنة

  472  أثر الترجيح باملقاصد يف احلسبة: لب الرابعاملط

  472  موعظة اخلصوم: املسألة األوىل

  472  شروط متويل احلسبة: املسألة الثانية

  473  اإلنكار يف املختلف فيه: املسألة الثالثة

  473  أمر صاحب العذر بإخفاء إفطاره رمضان خشية التهمة: املسألة الرابعة

  474  تصدى لعلم الشرع وليس من أهلهمن ي: املسألة اخلامسة

  474  منع الناس من مواقف الريبة ومظان التهمة: املسألة السادسة

  474  التجسس لكشف احملظورات املستترة: املسألة السابعة

  475  لعب البنات: املسألة الثامنة

  475  هادأثر الترجيح باملقاصد يف اجل: مسااملطلب اخل

  475   بان يف احلروبقتل الره: املسألة األوىل

  476  التخيري بني املن والفداء يف األسرى: املسألة الثانية

  477  هل يسهم للتجار واألجراء  :املسألة الثالثة

  477  قسمة مخس اإلمام: املسألة الرابعة

  478  العدد الذي ال جيوز الفرار منه: املسألة اخلامسة

  478  حكم اهلدنة مع الكفار :املسألة السادسة

  479  توقيت اهلدنة: املسألة السابعة

  480  حكم السلب :املسألة الثامنة

  481  اخلامتة
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  485  الفهارس

  486  فهرس املصادر واملراجع

  512  اآليات فهرس

  527  األحاديث واآلثار فهرس

  539  األعالم فهرس

  546  احملتوى فهرس

  


