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 ﴾َورَْحَمًة َوُبْشَرٰى ِلْلُمْسِلِمينَ 
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 شكر وتقدير

 الشكر والتقديركلمة 

على نعمو اليت ال تعد وال حتصى أشكره سبحانو وتعاىل أن وفقين يف  اً أواًل وأخر تعايل  الشكر هلل

 دراسيت ويف كتابة ىذا البحث ادلتواضع .

أتقدم خبالص الشكر اجلزيل والعرفان باجلميل واالحرتام والتقدير دلن غمرين بالفضل واختصين كما 

 ء :الفضال يتبالنصح وتفضل علّي بقبول اإلشراف على رسالة ادلاجستريأستاذ

 توتيك حميدةومساحة الدكتورة:                       عون الرفيق: الدكتورمساحة 

رئيس وأعضاء ازددت بو علما ، وأخص منهم  وكما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير دلن علمين حرفاً 

يف جامعة موالنا مالك إبراىيم ، فشكراً ذلم على توجيهاهتم القيمة يل فجزاىم اهلل عين  ىيئة التدريس 

 وجعل ذلك يف ميزان حسناهتم .كل خري 

، منير العابدين ، والدكتور :  مهيمنوأخص بالذكر منهم على غري تفضيل كاًل من : الربوفيسور :

، والربوفيسور :  بصري زينوالدكتور :،  زيد بن سمير، والدكتور : أحمد جالل الدينوالدكتور 

 عون الرفيقالدكتور: و موجيا راىارجو

وكما يسعين أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل والديت العزيزة اليت مل تدخر علي جهدًا ، وعلى 

دعائها يل فجزاىا اهلل عين كل خري وأسأل اهلل تعايل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتا وأطال اهلل 

 .عمرىا يف طاعتو 



 د
 

األعزاء على غري تفضيل كاًل أخويت  و أقاريب و وأعمامي  أيبوكما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل 

ادريس مجاعة، و ابراىيم مجاعة و علي  و و أبوبكر مجاعة سليمانية ،أمحد مجاعة اسليمانية من : 

و الدكتور إبراىيم ، و األستاذ عبد السالم ادلاعزي ، الشيخ حممد أمحد سليمانية مجاعة سليمانية، و

، فجزاىم اهلل عين   عونا يل يف مسرييت العلمية ادلشَرفةكما أخص بالذكر كل من كان حامد احلضريي  

 كل خري ، وأسأل اهلل تعايل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم .  
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 اإلىداء
 

 يا من أمحل امسك بكل فخر

 يا من أفتقدك منذ الصغر

 يا من يرتعش قليب لذكرك

 يا من أودعتين هلل أىديك ىذا البحث

 أبي العزيز

 أرضعتين احلب واحلنانإىل من 

 إىل رمز احلب وبلسم الشفاء

 إىل القلب الناصع بالبياض

 أمي الغالية

 إىل سندي وقويت ومالذي بعد اهلل
 إىل من آثروين على نفسهم
 إىل من علموين علم احلياة

 إىل من أظهروا يل ما ىو أمجل من احلياة

 إخوتي
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 مستخمص البحث

 م  2014اسم الطالب :محمد جماعة أحمد عمي                 العام الجامعي 

  الترجيح بالمقاصد الشرعية و ضوابطو و آثاره الفقيية عمى األحكام األسرية العنوان:

 ( موضوعية ) دراسة وصفية

 المشرف األول : د. عون الرفيق                المشرف الثاني: د. توتيك حميدة 

وقد أنزل ا تعالى شريعتو ألىداف ومقاصد  رجيح بالمقاصد تشريٌع إسالمٌي أصيٌل ،إّن الت
عظيمة؛ حيث إنيا تنظم في إطارىا حياة اإلنسان وتحقق مصالح العباد، وتدرأ عنيم المفاسد 

وتجعميم يسيرون وفق منيج ا العميم الخبير الذي خمقيم ويعمم مصالحيم وما يحقق ليم 
عالى: ﴿أال يعمم من خمق وىو المطيف الخبير﴾. فما من خير إال وقد دلت ذلك قال ا ت

إليو شريعة ا تعالى، وما من شر إال وقد حذرت عنو، فأصبح الناس في ميجة بيضاء 
 ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالك.

يات ولما كان ا تعالى قد أنزل شريعتو ليذه المقاصد والغايات فإن لمعرفة ىذه الغا
والمقاصد والحكم أىمية عظيمة في التعرف عمى أحكام ا تعالى، واستنباط األحكام لما 

، يا وفق ىذه المقاصد وميتديا  بياتتجدد من الحوادث والوقائع، ولمعرفة حكم ا تعالى في
كما أن عدم العمم بيذه المقاصد والحكم يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثيرة في استنباط و 

لى القصور في فيم ىذه النصوص، بل قد يؤدي إلى  األحكام من النصوص الشرعية، وا 
 استعمال ىذه النصوص في غير موضعيا، وأخذ مفاىيم غير مرادة منيا.

مطبقة لتكون منياج الحياة لمناس، وتكونولما كانت الشريعة اإلسالمية قد أنزليا ا تعالى 
إلى الناس كافة، وقابمة لمتطبيق في كل زمان في الواقع، وكانت شريعة عالمية نزلت 

ومكان، فالبد من معرفة مقاصدىا وأىدافيا الستنباط األحكام المناسبة لموقائع الجديدة منيا 
وفق مقاصدىا وغاياتيا، فمعرفة مقاصد الشارع تمكن المسممين من العيش تحت ظل 

 الشريعة وتنظم حياتيم وفق أحكام الشريعة.
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صد الشارع تعين العالم والمجتيد عمى فيم النصوص الشرعية و معرفة كما أن معرفة مقا
المقصد الشرعي منيا بالشكل الصحيح عند تطبيقيا واستنباط األحكام منيا، و ذلك بالترجيح 
بالمقاصد التي شرعيا الدين اإلسالمي الحنيف  في خدمة الناس عامة و المسممين خاصة  

 .ة في أحكام األسرةيشرعو ذلك بالترجيح بين المقاصد ال

 -الي : ىذا المبحثوقد قسمت 

 الفصل االول : االطار العام والدراسات السابقة .

الفصل الثاني : االطار النظري، واحتوي عمي ثالث مباحث ، األول عمى المقاصد الشرعية 
و أقساميا و مراتبيا و ذكرت فيو مفيوم المقاصد و أقساميا و مراتبيا و تأصيميا.  ثم 

مبحث الثاني:  و ىو مفيوم التعارض بينت فيو مفيوم التعارض و أسبابو و طرق دفعو و ال
أما المبحث الثالث: مفيوم الترجيح و حكمو و مسالكو: و ذكرت فيو مفيوم و الخروج منو 

الترجيح و حكمو و مسالك الترجيح و آراء العمماء فيو و أدلتيم، و تالزم التعارض و 
ث الرابع: مفيوم الترجيح بالمقاصد و بيان عممو في األدلة المتفق المبحو يميو  الترجيح

عمييا و األدلة المختمف فييا:و المطمب األول يتحدث عن األدلة المتفق عمييا و األدلة 
 المختمف فييا و المطمب الثاني يتحدث عن األدلة المختمف فييا.

المتبعة في جمع مادة البحث  الفصل الثالث : االطار المنيجي : والذي شرحت فيو الطريقة
 وطريقة التحميل  ، وأنواع البيانات المستخدمة فييا وطريقة تحميميا . 

 ويحتوي عمى أىم ضوابط الترجيح بالمقاصد، الفصل الرابع : ويحتوي عمي ثالث مباحث :
الترجيح و أثر الترجيح بالمقاصد في المسائل الفقيية التي  إعمالو القيم المقاصدية في 

   (النفقة -الرضاع -الخمع -الطالق –النكاح  –األسرة )في الخطبة  أحكامتختص ب
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ABSTRAK 

Muhammad Juma’ah Ahmad Ali, 2014. Tarjih dengan Al-Maqashid Al-Syar’iyyah dan 

Batasan-Batasannya serta Pengaruh Fiqihnya dalam Interaksi Keluarga. Tesis. Progam 

Studi Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing I: Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Aunur 

Rofiq. 

Kata kunci:Tarjih dengan al-Maqashid al-Syar’iyyah- batasan – batasan –pengaruh fiqh – 

interaksi keluarga 

 

Studi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan berikut, yaitu: Menjelaskan konsep 

kaidah Tarjih dengan al-Maqashid al-Syar’iyyah dan batasan-batasannya, serta menjelaskan 

pengaruh fiqh yang dihasilkan, juga menjelaskan pengaruhnya terhadap interaksi keluarga 

serta pengaruh menggunakan Tarjih tersebut dalam setiap persoalan untuk perubahan hokum 

parsial dengan hukum dan menjelaskan tata cara merealisakannya atas persoalan parsial 

dengan hukum-hukum keluarga seperti nikah, cerai dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengkaji berbagai literature 

dalam rangka mencari pendapat dan pandangan para ulama’ yang berhubungan dengan 

kondisi darurat dan hukum-hukum minoritas yang diambil dari kitab-kitab dasar salaf dan 

khalaf serta menganalisis kemudian menyimpulkannya sebagaimana yang diharapkan peneliti 

dengan penelitian ini. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 1). Batasan-

batasanTarjih digunakan sebagai penguat tujuan setiap hukum-hukum syari’at  Islam yang 

dibahas dalam penelitian ini, yakni babhukum-hukum keluarga, dan masalah yang 

berhubungan dengannya, dan permasalahan yang belum terjawab oleh para ulama dan 

pendukung mazhab. Maka Kaidah ini (al-Maqashid al-Syar’iyyah) terbukti menyempitkan 

gab pertentangan dengan menyelesaikan permasalahan fiqh yang telah dipertentangkan. 2). 

Dalam penelitian ini, peneliti pengungkap tentang berbagai makna al-Maqashidiyah dalam 

Tarjih dan hal yang menutupi terhadap al-Faqih (ahli fiqh), maka dari itu, al-Maqashid al-

Syar’iyyah harus diteguhkan sampai benar-benar terealisasi dalam hukum keluarga untuk 

kemaslahatan umat dunia akhirat. Juga mengkalkulasi antara maslahah dan mafsadah, serta 

memandang terhadap keparsialan al-Maqshad (tujuan) atas sebuah hukum di sebagian 

keadaan dan kebutuhan yang ditimbulkannya. 3). Pengaruh-pengaruh fiqh yang muncul dari 

Tarjih adalah sampai kepada al-Maqshad (tujuan) yang pokok dan menghilangkan 

pertentangan yang tampak antara persoalan-persoalan yang terjadi serta mensinergikan antara 

dalil-dalil kemudian memilih pendapat yang sesuai dengan al-Maqashid al-Syar’iyyah al-

Islamiyah yang toleran dan mempermudah serta melegalisasikan secara agama khususnya 

hukum-hukum keluarga. 
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ABSTRACT 

Muhammad Juma’ah Ahmad Ali, 2014. Tarjih with Al-Maqashid Al-Syar'iyyah and 

Limitations and The Influence of  Fiqh in Family Interaction. Thesis. Al-ahwal As-

Syakhshiyah,  Study Program Graduate School of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor I: Dr. H. Tutik Hamida, M.Ag. Supervisor II: Dr. Aunur Rofiq.  

 

Keywords: Tarjih with Al-Maqashid Al-Syar'iyyah- Limits –the Effect of Fiqh – 

       Family Interaction.  

 

  This study aims to answer the following issues, namely: Explain the concept of rule 

by the al-maqashid Tarjih al-Syar'iyyah and their limitations, and describes the effect of fiqh 

that produced, also describing the effects on family interaction and the effect of tarjih in 

every issue for the change of partial law with law and explaining the procedure about how to 

realize the problem of partial with family laws such as marriage, divorce and others.  

Researchers used the analysis descriptive method by reviewing the literature in order 

to seek the opinions and views of the scholars' associated with emergency conditions and the 

laws of minorities are taken from the books of the Salaf and khalaf basis and analyze then 

summarize it as expected by the Researchers in this research.  

The results of this study are as follows, namely: 1). Limitations of Tarjih used as 

reinforcement purposes of any islamic Syari’ah laws that is discussed in this study, namely 

the family laws chapter, and the problems which is related with it, and the problems that have 

not been answered by the scholars and supporters of the madzhab. So this rule (Al-Syar'iyyah 

maqashid) proved to narrow the gap conflict with solving the problems of fiqh which has 

been disputed. 2). In this study, researchers reveal about the various meanings of Al-

Maqashidiyah in the Legal Affairs Committee and the cover to al-Faqih (jurist), and 

therefore, al-maqashid Al-Syar'iyyah must be confirmed until it is completely realized in 

family law for the benefit of the people of the world hereafter. Also calculated between 

maslahah and mafsadah, and looked towards the partial al-Maqshad (purpose) on a law in 

most circumstances and requirements thereof. 3). The effects arising from the Legal Affairs 

of fiqh is up to al-Maqshad (goals) that the principal and eliminate contradictions that is 

appearing between the problems that occurred and the synergy between the arguments and 

then choose the opinion that according to al-maqashid al-Syar'iyyah al-Islamiyah which is 

tolerant and make it easy and formalize the particular as religious especially family laws. 

 

 

 



 ص
 

 

 فهرس الموضوع

 الفصل األول
 

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 المقدمة

 رقم الصفحة                                                                           
  

   1.     ........................................................خلفية البحث أ. 
 

 5    مشكلة البحث........................................................ب. 
 

 5      أسئلة البحث.........................................................ج.
 
   5      البحث........................................................أىداف د.
 

 6      أمهية البحث.........................................................ه. 
 
 6     حدود البحث ......................................................... و
 
      7      ....................................................السابقة الدراسات. ر
 

 8      مصطلحات البحث..................................................ز. 
 



 ض
 

 
 اإلطار النظري الفصل الثاني:

 
 مفهوم المقاصد الشرعية و أقسامها و مراتبها المبحث األول:

 رقم الصفحة                                                                               
 18 ..............................................................مفهوم ادلقاصد

 
 11......................................................أقسام ادلقاصد الشرعية 

 
   15......... .............................................ادلقاصد الشرعيةمراتب 

 
                                                                         

 التعارض و مفهومو و أسبابو و المخلص منو المبحث الثاني:
 

 33 .............................................................مفهوم التعارض
 

   36........................................................ادلخلص من التعارض
 

 38.. ...................التوفيق بني األدلة و آراء العلماء أثر ادلقاصد يف التوفيق بني 
 

  و مسالكو و حكموجيح مفهوم التر المبحث الثالث:
 

 04...................................................... مفهوم الرتجيح و حكمو
 

 00.....................................و أدلتهم مسالك الرتجيح و آراء العلماء فيو



 ط
 

 ةحفصلا مقر                                                                                
 

 08......................................................تالزم التعارض و الرتجيح 
 

 :فيها ادلختلف و عليها ادلتفق األدلة يف عملو وبيان بادلقاصد الرتجيح مفهوم: اخلامس ادلبحث
 

 53.........................بادلقاصد.............................. مفهوم الرتجيح
 
 55.....................................بالمقاصد في األدلة المتفق عليها ترجيحال
 

 61...........................................الرتجيح بادلقاصد يف دالالت األلفاظ
 

 60..........................................اإلسناد.........الرتجيح بادلقاصد يف 

 69...............................وأحوالوأفعال النيبالرتجيح بادلقاصد يف دالالت 

 75...االمجاع................................................ يف بادلقاصد الرتجيح

 77..عمل أىل ادلدينة........................................ يف بادلقاصد الرتجيح

 79.....الرتجيح بادلقاصد يف القياس..............................................

 88............................األدلة المختلف فيهابعض الترجيح بالمقاصد في 

 89....الذرائع..........................................الرتجيح بادلقاصد يف سد 

 94..........الرتجيح بادلقاصد يف ادلصاحل ادلرسلة.................................

 91......الرتجيح بادلقاصد يف مذىب و قول الصحايب............................



 ظ
 

 

 

 الفصل الثالث:منهجية البحث
 رقم الصفحة                                                         

 90........منهجية البحث..............................................
 

 90.........نوع البحث.................................................
 

 90..........................................مصادر البيانات............
 

 95..........أدوات مجع البيانات........................................
 

 95...........طرق حتليل البيانات.......................................
 

 حليليالفصل الرابع:اإلطار الت
 

 بالمقاصد الترجيح ضوابطأىم :األول المبحث
 

 96..................................................ضابطا العموم و اخلصوص
 

 99...................................................ضابطا اإلطالق و التقييد
 

 143..................................و الظن................... ضابطا القطع
 



 ع
 

 
 

 .مع األمثلة كأداة من أدوات المقاصد القيم المقاصدية في إعمال الترجيح :لثانيالمبحث ا
 رقم الصفحة                                                                                         

                  148   .................................................الرتجيح إعمال يف ادلقاصدية القيم
 

 111................أمثلة فقهية على إعمال الرتجيح يف مسائل أحكام األسرة .............
 

 وما ورد فيها من مسائل فقهية: أحكام األسرة علىأثر الترجيح بالمقاصد  :الثالثالمبحث 
 

               111اخلطبة........................................بادلقاصد يف  الرتجيح أثرادلطلب األول:
 

 111......................................................النكاح بغري ويلادلسألة األوىل:

 113................................................البكر واستئمار إجبارادلسألة الثانية:

 110.................................................:ادلخطوبة إىل النظر: الثالثة ادلسألة

 115.......................................المطلب الثاني: حكم النكاح وشروطو

 115...........................................والعبادةح بني العادة ادلسألة األوىل: النكا 

 116........................إذا تزوجت رجال على صفة فخرج على خالفها ادلسألة الثانية:

 117......................... .......................ادلسألة الثالثة: حكم النكاح

 118. .................................النوافلادلسألة الرابعة: النكاح أفضل أم عبادة 



 غ
 

 ةحفصلا مقر 

 134...............................أثر الترجيح بالمقاصد في الطالق المطلب الثالث:

 134..........................................الطالق يف الكناية ألفاظ: األوىل ادلسألة

 134.............................نسيها أو ينوىا ومل امرأتيو إحدى طلق إذا: الثانية ادلسألة

 131.................................اخللع أو الطالق عند زوج كل يأخذه ما: الثالثة ادلسألة

 131...........................................................اخللع حكم: الرابعة ادلسألة

 133.........................................الرضاع يف بادلقاصد الرتجيح أثر: الرابع ادلطلب

 133..............................................الرضاع من حيرم ما مقدار: األوىل ادلسألة

 130..........................................................احلليب بنوك: الثانية ادلسألة

 135..........................................................الكبري رضاع: الثالثة ادلسألة

 135......................................وادلطلقة الزوجة على الرضاع حكم: الرابعة ادلسألة

 136.......................................النفقة يف بادلقاصد الرتجيح أثر: اخلامس ادلطلب

 137.......................................................النفقة تكون مب: األوىل ادلسألة

 137...............................منعها إن زوجها مال من تأخذ أن للزوجة: الثالثة ادلسألة

 138........................................الفرقة حدثت مث النفقة قدم إذا: الثالثة ادلسألة

 



 ف
 

 و النتائج و التوصيات :الخاتمة خامس: الفصل ال

 ةحفصلا مقر 

 139............................................................................اخلامتة

  139 ....النتائج.......................................................................

 104 .. التوصيات.....................................................................

 101  .................................قائمة ادلصادر و ادلراجع..........................

 




 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 المقدمة

 أ.خمفية البحث:

ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من  إن الحمد  نحمده ونستعينو   
 ييده ا فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال ا وحده ال شريك لو،

 أن محمدا عبده ورسولو، أما بعد: وأشيد

وتعالى فإن ا تعالى خمق الخمق لمقصد عظيم وغاية شريفة، أال وىي عبادتو سبحانو    
 .1﴾وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون ﴿ وحده ال شريك لو حيث قال عز من قائل:

ولم يترك ا تعالى الناس سدى يتصرفون في أمور حياتيم بحسب أىوائيم وشيواتيم قال    
بل إنو سبحانو وتعالى أنزل إلييم   2﴾أيحسب اإلنسان أن يترك سدى ﴿ سبحانو وتعالى:

رائع ليخرجيم من الظممات إلى النور ومن الضاللة إلى اليدى، وأرسل شريعتو أفضل الش
 ليكون قدوة وأسوة لمبشر في السير نحو الخير والسعادة.  -صمى ا عميو وسمم –رسولو 

وقد أنزل ا تعالى شريعتو ألىداف ومقاصد عظيمة؛ حيث إنيا تنظم في إطارىا حياة    
اإلنسان وتحقق مصالح العباد، وتدرأ عنيم المفاسد وتجعميم يسيرون وفق منيج ا العميم 

أال يعمم من خمق ﴿الخبير الذي خمقيم ويعمم مصالحيم وما يحقق ليم ذلك قال ا تعالى: 
. فما من خير إال وقد دلت إليو شريعة ا تعالى، وما من شر إال  3﴾بيروىو المطيف الخ

 وقد حذرت عنو، فأصبح الناس في ميجة بيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالك.
ولما كان ا تعالى قد أنزل شريعتو ليذه المقاصد والغايات فإن لمعرفة ىذه الغايات    

في التعرف عمى أحكام ا تعالى، واستنباط األحكام لما والمقاصد والحكم أىمية عظيمة 
 تتجدد من الحوادث والوقائع، ولمعرفة حكم ا تعالى فييا وفق ىذه المقاصد وميتديًا بيا.
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كما أن عدم العمم بيذه المقاصد والحكم يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثيرة في استنباط   
لى القصو  ر في فيم ىذه النصوص، بل قد يؤدي إلى األحكام من النصوص الشرعية، وا 

 استعمال ىذه النصوص في غير موضعيا، وأخذ مفاىيم غير مرادة منيا.
ولما كانت الشريعة اإلسالمية قد أنزليا ا تعالى لتكون منياج الحياة لمناس، وتكون    

كل زمان  مطبقة في الواقع، وكانت شريعة عالمية نزلت إلى الناس كافة، وقابمة لمتطبيق في
ومكان، فالبد من معرفة مقاصدىا وأىدافيا الستنباط األحكام المناسبة لموقائع الجديدة منيا 
وفق مقاصدىا وغاياتيا، فمعرفة مقاصد الشارع تمكن المسممين من العيش تحت ظل 

 الشريعة وتنظم حياتيم وفق أحكام الشريعة.
عمى فيم النصوص الشرعية وتفسيرىا  كما أن معرفة مقاصد الشارع تعين العالم والمجتيد   

بالشكل الصحيح عند تطبيقيا واستنباط األحكام منيا، وكما أن االسترشاد بمقاصد الشارع 
 تعين المجتيد لتحديد مدلوالت األلفاظ ومعرفة معانييا عند االستنباط منيا.

منيا  دبوأيضًا فإن معرفة الحكم والعمل والمعاني المقصودة من النصوص الشرعية ال   
 الستنباط الحكم لما تتجدد من الوقائع عن طريق القياس ومعموم أن العمة أحد أركان القياس.

ونظرا ليذه األىمية الكبيرة لمقاصد الشريعة أردت الكتابة فييا و اسأل ا سبحانو وتعالى    
 أن ينفع بيا.

دقيق من أنواع العمم ، ال يخوض فيو إال من بمغ  اإلسالمية نوعفإن عمم مقاصد الشريعة    
وىب قدرا من لطف الذىن واستقامة الفيم . وىو من األىمية بحيث أن  درجة من العمم و

 غنى  لمفقو اإلسالمي  من حيث التشريع وذلك بعد معرفة عمل األحكام .  فيو

ة التي ألجميا أنزل ا الغايفال بد إذا لمفقيو من معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية وىي    
، بفقو األولويات ، وعدم  الخمط  بين ما ىو جزئي وكمي، ومتغير وثابت واإلحاطة شريعتو 

وحاجي وضروري، فتتغمب حينئذ الجزئيات عمى الكميات وتحل محميا، والمتغيرات عمى 
وربما النوافل عمى  الثوابت فتغدو األولى  بمثابة الثانية، وتتقدم الحاجيات عمى الضروريات،

الفرائض ونحاول من خالل ىذه الفرصة التحدث عن ىذا الفن ، وذلك بذكر األصول التي 
استمد منيا ىذا العمم وذكر العمماء الذين أسيموا في ىذا المجال مع تخصيص اإلمام 



الطاىر بن عاشور بالذكر لكونيم أبدعوا في ىذا العمم واستنبطوا الشيخ محمد  الشاطبي و
ديد من كميات الشريعة  كما نتحدث عن الطرف اآلخر الذي عارض فكرة تعميل األحكام الع

فائدة   وعمى النص  ، ونشير إلى  المقصد العام من الشريعة  االقتصارورفض القياس مع 
عمم المقاصد  والطرق التي تعرف بيا مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومسألة المصالح في 

ع المصالح باعتبار آثارىا في قوام أمر األمة  ، طرق المحافظة التشريع اإلسالمي ، أنوا
عمى المقاصد الضرورية ، أقسام المصمحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جمبيا أو دفع الفساد 

 عن أن يمحق بيا أنواع المشقات.

ق الشريعة، و ا، ألنيا تظير سعة آفاالجتيادفي   فقد أبرزت أىمية البحوث المقاصدية   
عن أسئمة الواقع و نوازلو اليومية المتكاثرة، و تشبع الباحثين في ربط الشريعة بالحياة، تجيب 

ن من أىم المجاالت في البحث: الترجيح بالمقاصد عند التعارض ، إذ أضحى محجة وا 
المتكممين و المفتين، لذا لزم البحث في طوايا     الطالبين، و ميرع المحججين، و مسند 

 ا بيان حقيقتو، و تقرير ضوابطو، و تجمية تطبيقاتو في الفقو اإلسالمي.ىذا الموضوع، و ىذ

 تنطمق منيا حيث التعارض درء طرق إحدى في النظر في يكمن الدراسة ىذه ىم و    
 وأحكاميا، الشرعية النصوص إليو تتجو الذي الكمي الجانب في التغمغل إلى األولى الخطوة
 مفيوم عمى المعتمد المتعارضة النصوص ترجيح نظرية في دراسة أنو أصولية وبصيغة
ثالث عناصر  عمى تتوقف الدراسة ىذه أن وبالتحديد وآفاقو، وكيفياتو ومنيجو الشرع مقاصد
 في المثار لمسؤال إجابات تبنى عمييما حيثو الضوابط  ح بالمقاصدالترجي :يوىىامة 

 اآليات من الشرعية النصوص في الظاىر التعارض لدفع الشرع مقاصد توظيف صالحية
 .النبوية واألحاديث القرآنية

 الشرعية النصوص في المقاصدية األبعاد عن الكشف إلى الباحث الدراسة واضطرت   
 ،في أحكام األسرة التعارض في حالتيا حين بالترجيح القيام يالئم ما عمى العثور بغية

 إدماج إمكانية ليرى الشرع لمقاصد المفيمي باإلطار اإلحاطة الباحث من تطمبت وكذلك
 ىذه وصورة ، األصوليالمنيج  في الترجيح مسالك إحدى وتصبح الترجيح في المقاصد
 والذي الشرع، مقاصد وفق إحداىا بترجيح النصوص دالالت تعارض إزالة في تتمثل النظرية
 إن .أقمو يراعي الذي عمى وأرجح بالتقديم أولى الشرع مقاصد مفيوم من حظا أكثر يراعي



عبارة عن آفاق   المقاصد ألن وىذا ضروري، أمر الشرع مقاصد إلى الترجيح عممية إيصال
وحدوده التي تحافظ عميو من التجاوز والتضييق وفي التجاوز خوض في غير شرعيات وفي 

 التضييق ركود في شرعيات، وكان أن وضعت عنوانا ليذا البحث بعنوان:
 وآثاره الفقيية في األحكام األسرية" وضوابطوالترجيح بالمقاصد الشرعية "

 

 

 :مشكمة البحث -:ب

 .األحكام استنباط و النصوص دالالت معرفة عدم إلى يؤدي الضوابط إىمال -1

 صورة في العمل وأظير منيا ليس ما الشريعة في أدخل المقاصدية القيم إىمال -2
 .وخمودىا الشريعة صالحية في ويطعن لو الشرعي المقصد إىمال مع مشروعة

 و المسائل المستجدة تنباط الحكم من األدلة المتعارضةإىمال المقاصد يحول بين اس -3
 . أحكام األسرة  وخصوصا في

 :أسئمة البحث - ج

 ؟ بالمقاصد الترجيح في تتوفر أن يجب التي الضوابط ىي ما -1

 ؟ في إعمال الترجيح ما ىي القيم المقاصدية  -2

  الناتجة عن الترجيح بالمقاصد في األحكام األسرية ؟ ما ىي اآلثار الفقيية -3

 -أهداف البحث:-د

 وىي: البحث شكاليةإىو اإلجابة عن  من ىذا البحث اليدف الرئيسي

  ذكر الضوابط الفقيية وبيان مدى أىميتيا في الترجيح بالمقاصد في األحكام األسرية
. 

  .بيان المعاني المقاصدية في إعمال الترجيح بالمقاصد 



  استخالص اآلثار الفقيية التي تكون ناتجة عن الترجيح بالمقاصد الشرعية في
 األحكام األسرية.

 أهمية البحث: - ه

حقيقة االعتبار  يمأل ىذا الموضوع فراغا بحثيا في مجال االجتياد المقاصدي، بحيث يدرس
تطبيقاتو  بالمقاصد، و اتخاذىا مسمكا من مسالك الترجيح، مع تحديد ضوابطو ، كما يبين
 في الفروع، ليتجمى عمل الفقياء في ىذا النوع من الترجيح من خالل الفروع الفقيية.

 األسريةو من ثم فإن ىذا البحث تكمن أىميتو في األثر الفقيي الذي ترتب عمى األحكام 
عند الفقياء عمى نحو منفرد، و إن بعض من كتب فيو من أصحاب المؤلفات لم يعطو حقو 
من البحث و الدراسة  و ألىمية دراسة الموضوع باعتباره أحد األسباب التي أدت إلى 

 اختالف األحكام الفقيية عند الفقياء و األصوليين.

 أما أىمية البحث من ناحية  النظرية  فيكمن في:

 المعمومات لمباحث و القارئ عن الدين اإلسالمي. زيادة -1

المساىمة قدر االمكان  في بيان حكم الترجيح بالمقاصد  وضوابطو و بيان أثره الفقيي  -2
  .األحكام األسريةعمى 

 حدود البحث: -:و

 الحدود الموضوعية:

، حدود و مقادير و معايير شيءو كما أن لكل 4﴾ ِعنَدُه ِبِمْقَدار   شيءوُكلُّ  ﴿قال تعالى:
عند وجود تعارض في األدلة  سيكون التركيز عمى المقاصد الشرعية و الترجيح بياوبالتالي 

و ذكر و جوانب تأصيمية  عامة و حكميا عند الفقياء و العمماء و دراستيا من جوانب
 .أحكام األسرة عمى و ذكر أثر ىذا الترجيح األمثمة عمييا

 :الحدود الزمانية
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 . اف 2113-2114 

 :الدراسات السابقة -ر

تناول الباحثون موضوعات تشترك مع ىذا البحث في أصول و فروع  ومسائل، و الذي   
 وقفت عميو منيا يمكن تصنيفو إلى مجموعات حسب المحتوى كما يمي :

مقاصد القرآن من تشريع األحكام: أطروحة دكتوراه لمباحث عبد الكريم حامدي، جامعة  -1
: تحدثت ىذه الرسالة عن المعاني المقاصدية في القرآن، واليدف من األمير، قسنطينة

 تجاوز،  ذلك عن مغايرة نظرة المقاصد إلى نظر فإنو البحث ىذا أماتشريعاتو بشكل عام 
 عموما التشريع مقاصد من مقصد أعمى أن خالصتو،  آخر تقسيم إلى التقميدي التقسيم
 . والعالمية واالجتماعية الفردية أحوالو في اإلنسان صالح تحقيق ىو خصوصا والقرآن

ضوابط اعتبار المقاصد في محاَل االجتياد و أثرىا الفقيي: اطروحة دكتوراه لمباحث  -2
الضوابط تكمم فييا عن  الدكتور عبد القادر بن حرز ا، كمية أصول الدين، الجزائر .

 و اآلثار الفقيية عمى وجو العموم. لالجتيادالشرعية 

المقاصد األصمية و المقاصد التبعية: لمباحثة الدكتورة مميكة مخموفي، اطروحة دكتوراه،  -3
 جامعة األمير، قسنطينة.

المقاصد الشرعية في األموال و أثرىا  في االقتصاد اإلسالمي: بحث ماجستير لمطالبة  -4
 نجاة يحوي، جامعة األمير، قسنطينة.

حفظ النفس في الشريعة: بحث ماجستير لمطالب منصور رحماني، جامعة األمير،   -5
 قسنطينة.

تكمم الباحث في ىذا البحث عن المصالح و الضروريات المسائل التي فييا الحفاظ عمى 
 النفس .



لبة مسعود عمواش، المصمحة الشرعية و تطبيقيا عند ابن القيم: بحث ماجستير لمطا -6
قرى، وذكر فييا أقسام المصمحة عند ابن القيم و اختص بالمصمحة فقط دون جامعة أم ال

 غيرىا عند ابن القيم .

 أهم ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة:

من الدراسات التي تتناول الترجيح المقاصد و مسالكو و ضوابطو أن الدراسة الحالية    
كالنكاح و الطالق و الخمع و  ؛األسرة الفقيية وآثارىا في المعامالت الفقيية عمى فقو

لتعارض النصوص و األدلة النقمية و غيرىا و بيان المسائل التي تحتاج إلى الترجيح نظرا 
  مقاصد الشرع و جعمو من أسمى غايات الشريعة اإلسالمية السمحاء.

لم ىتمام الالئق و المستحق، و لكن بقي موضوع الترجيح باعتبار المقاصد عاريا عن اال
يفرد بالدرس و التنقيب و التصنيف حسب عممي اال ما لمستو البحوث السالفة، أو ذكر 
تصريحا أو تمميحا في مؤلفات األصوليين أو الفقياء، قدامى أو محدثين، ليذا رأيت أن 

 .رسالة، جاعال إياه ميدان بحث في ىذه الأوجو جيدي إليو

  :تحديد المصطمحات -ز

إن بحث الترجيح بالمقاصد البد من التوطئة لو ببيان معنى المقاصد ومعنى الترجيح وكذا 
التعارض لعالقتو بالترجيح، مع تجمية أنواع المقاصد ومراتبيا مما لو صمة وثقى بالترجيح 
وكذا مسالك الترجيح، لذلك جاء ىذا الفصل لتمييد السبيل أمام المباحث األساسية التالية في 

إضافة إلى الكشف عن معنى الضوابط واألثر الفقيي ألنيا مصطمحات برزت في  البحث،
العنوان وسيرد استعماليا في البحث، وأقدم ىنا مقتطفات وممخصات تكفي من يقف عمييا 

 ليأخذ نظرة عن البحث.

 -:مفهوم المقاصد -1

 التعريف المغوي لممقاصد: -أ

 صد قصدا، وىو عمى معان منيا:المقاصد جمع المقصد وىو مصدر ميمي من قصد يق



 -قصد يقصد قصدا فيو قاصد، ومعنى قول ا تعالى: األول: القصد: استقامة الطريق،
 تبيين الطريق المستقيم بالحجج، وطريق قاصد: سيل مستقيم. ﴾و عمى ا قصد السبيل﴿

 القصد: العدل، قال أبو المحام التغمبي: الثاني:

 قضيتو أن ال يجور ويقصد             يوما إذا قضى عمى الحكم المأتي  

 .أي يعدل :يقصد

 :المقاصد لغة
 في المسان العربي ويراد بيا المعاني التالية: د ( -ص -تطمق مادة) ق      

 .5  َواْقِصْد ِفي َمْشِيكَ  ومنو قولو تعالى: االستقامة واالعتدال، -أ 
أي نحوت نحوه، وأقصد السيم، أصاب وقتل  التوجو نحو الشيء، يقال: قصدت قصده، -ب

 مكانو.
إذا  وقصد الرمح: إذا تكسر، وتقصد: أي انكسر، انقصد السيف: يقال، الفل والكسر، -ج

 كسره.
أي مكتنزة ممتمئة من المحم، والقصيد من  تقول العرب : ناقة قصيد، االكتناز واالمتالء، -د

 .6الشعر ما تم سبعة أبيات
د" ومواقعيا في كالم العرب :  -ص -لسان العرب البن منظور : أصل" قوجاء في       

االعتزام والتوجو ، والنيود والنيوض نحو الشيء، عمى اعتدال كان أو جور ، ىذا أصمو في 
ن كان يخص في بعض المواضع بقصد االستقامة دون المي  .7لالحقيقة وا 

                                                           
 18سورة لقمان ، اآلية :   - 5
ىـ( ، معجم مقاييس المغة، المحقق: عبد السالم محمد 395حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  - 6

 ىارون
بالراغب األصفيانى  . أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف96 -95، ص5مج1979 -ىـ 1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

دمشق  -، الناشر: دار القمم، الدار الشامية 1ىـ( ، لمفردات في غريب القرآن، : محقق: صفوان عدنان الداودي، ط512)المتوفى: 
 . 452-451بيروت،  ص: 
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وممخص كالم المغويين أن مادة ) قصد ( في االستعمال العربي تدل عمى معان       
مشتركة ومتعددة ، إال أن الغالب عند إطالقيا  انصرافيا إلى العزم عمى الشيء والتوجو 

 نحوه .
 التعريف االصطالحي لممقاصد: -ب

 و في استعماالتيستعمل مصطمح المقاصد بالمعنى الثالث والرابع، إذ ىما المعنيان ب 
فالمقاصد تعني االتجاه والنحو والغرض واليدف الذي يؤمو صاحبو، سواء بالنية  األصوليين،
ما معا، وقد قدمت تعريفات واردة عمى لسان العمماء، ثم اخترت  بالفعل أو واإلرادة أو

 .التعريف المناسب

إلى ما  –عادة  –تعريفيا من المعموم أن المفاىيم الشرعية يرجع في  المقاصد اصطالحا :
كتبو المتقدمون من العمماء ، غير أنو بالنظر إلى البحوث والدراسات الشرعية واألصولية 
المتقدمة يعز أن تجد تعريفا محددا أو دقيقا لممقاصد يحظى بالقبول واالتفاق من قبل كافة 

 العمماء أو أغمبيم .
ن كان من المسمم بو أنو لم يكن غائبا عن ع     ممائنا المتقدمين العمل بالمقاصد وا 

 .8واستحضارىا في اجتياداتيم وآرائيم
 أما بالنسبة لمدراسات المعاصرة فثمة تعريفات متعددة :      

فقد عرفيا الشيخ محمد الطاىر بن عاشور بقولو : مقاصد التشريع العامة ىي المعاني 
، بحيث ال تختص مالحظتيا والحكم الممحوظة لمشارع في جميع أحوال التشريع أو معظميا

بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في ىذا أوصاف الشريعة وغايتيا العامة 
والمعاني التي ال يخمو التشريع عن مالحظتيا ، ويدخل في ىذا أيضا معاني من الحكم 

 .9كنيا ممحوظة في أنواع كثيرة منياي سائر أنـواع األحكام، ولليست ممحوظة ف

                                                           
الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي أغمب التعبيرات واالستعماالت لكممة المقاصد التي استخدميا العمماء قديما وقد تتبع  - 8

وحديثا ليعنوا بيا مراد الشارع ، ومقصود الوحي ومصالح الخمق،  فوجد أنو يعبر عن المقاصد عندىم بالحكمة المقصودة بالشريعة ، 
ويعبر عنيا كذلك بنفي الضرر ورفعو وقطعو ، كما يعبر عنيا بدفع المشقة ورفعيا ، ويعبر ويعبر عنيا أيضا بمطمق المصمحة ، 

عنيا كذلك بالكميات الشرعية الخمس الشييرة ، و يعبر عنيا أيضا بمعقولية الشريعة وتعميالتيا وأسرارىا ، كما يعبر عنيا بمفظ 
 المعاني ... 

 م .1978مية، نشر الشركة التونسية لمتوزيع، سنة: ابن عاشور الطاىر ، مقاصد الشريعة اإلسال - 9



  
والذي يظير من تعريف األستاذ عالل الفاسي أنو جمع في تعريفو بين مقاصد الشريعة      

العامة ومقاصدىا الخاصة ، ويبدو أن ما انتيى إليو كل من الشيخ ابن عاشور والعالمة 
عالل الفاسي في تعريفيما لمقاصد الشريعة يعد مرجعا ألغمب التعريفات المتداولة بعدىما 

 ت المقاصدية المعاصرة .في بعض الكتابا
فقد صرح الدكتور أحمد الريسوني بأن تعريفو لممقاصد مبني عمى التعريفين السابقين ، إذ 
قال: وبناء عمى ىذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن عاشور وعالل 

حدثوا عن الفاسي  وبناء عمى مختمف االستعماالت والبيانات الواردة عند العمماء الذين ت
موضوع المقاصد ، يمكن القول  إن مقاصد الشريعة ىي الغايات التي وضعت الشريعة 

 .10ألجل تحقيقيا لمصمحة العباد
فقد أخذ بتعريف األستاذ عالل الفاسي بألفاظو  –رحمو ا  -وأما الدكتور عمر الجيدي    

ة:  الغاية منيا ، واألسرار حرفيا من غير تنبيو منو عمى ذلك ، فقد قال: يراد بمقاصد الشريع
 .11التي وضعيا الشارع عند كل حكم من أحكاميا

وقد تعرض الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي لتعريف المقاصد في كتابو: "االجتياد     
لو لم يخرج  فيو عما أورده   تعريفا أورد التعريفات السابقة اختار وبعد أن المقاصدي"،

المقاصد : ىي المعاني الممحوظة في األحكام الشرعية  إذ قال: باستثناء زيادات يسيرة،
والمترتبة عمييا سواء أكانت تمك المعاني حكما جزئية أم مصالح كمية أم سمات إجمالية ، 

 . 12وىي تتجمع ضمن ىدف واحد ىو تقرير عبودية ا ومصــمحة اإلنسان في الدارين
ممتيا تدور عمى كون المقاصد تمثل مراد ا وخالصة القول إن ىذه التعريفات في ج       

 في أحكامو وتشريعاتو مما فيو مصمحة لممكمفين في المعاش والمعاد .
والتعريفات التي قدمتيا متقاربة األلفاظ ومتوافقة المعاني ألن محتواىا يكاد يكون      

 صياغة تعريف مناسب كما يمي:  موحدا، ويمكن
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 ا سبحانو من تشريع األحكام والتكميف لمصمحة العباد(. مرادات :)مقاصد الشريعة ىي  

شرح التعريف: مرادات ا ىي ما شاء تعالى أن يكون والمقصود بو ىنا اإلرادة الشرعية، 
 وبيان ذلك أن إرادة ا نوعان:

 ﴿ -: اإلرادة الشرعية: وىي الدينية األمرية المتضمنة لممحبة والرضا، كما في قولو تعالى
 .﴾يريد ا بكم اليسر وال يريد بكم العسر

 -و ىي كونية خمقية، و ىي المشيئة الشاممة لجميع الحوادث، كقولو تعالى: اإلرادة الكونية:
فمن يرد ا أن ييديو يشرح صدره لإلسالم و من يرد أن يضمو يجعل صدره ضيقا حرجا  ﴿

إن ﴿ -و قولو تعالى: ﴾أن يغويكمإن كان ا يريد  ﴿، و قولو: ﴾كأنما يصعد في السماء
  .﴾ا يفعل ما يريد

 لمصمحة العباد: أي ألجل مصمحتيم.

فمقاصد الشريعة ىي محاب ا و مراضيو في شريعتو إلى الناس، وىي تحقيق مصالح   
 العباد من خالل التشريع و التكميف، فيتعين إذن تعريف المصمحة المقصودة.

 تعريف المصمحة:-2

 المغوي لممصمحة:التعريف -أ

 و ُصموحا،  و صالحا ويُصمح يَصمح َصمح  الفساد، ضد :الصالح من مفعمة المصمحة   
 كُصمح، وأنشد أبو زيد: َصمح 

 ُصموح  الوالدين شتم بعد وما شتمتني       ما إذا بإطراقي فكيف

ذا فسدت و    ن في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو، وا  فسد في الحديث )) أال وا 
 الجسد كمو، أال و ىي القمب((

 المصمحة بمعنى: الصالح، وىي واحدة المصالح، و المصمحة: المنفعة.و 

 -التعريف االصطالحي لممصمحة:



صل عن جمب منفعة أو دفع تعريف الغزالي رحمو ا: أما المصمحة فيي عبارة في األ   
 .مضرة

 تعريف الترجيح لغة:

الضابط لغة: من َضَبَط الشيء يضِبطو ضبطًا وَضباطة: حفظو بالحزم، ولزمو اليفارقو   
 والرجل ضابط أي حازم.

اصطالحًا: من خالل المعنى المغوي اتضح أن الضابط: يضبط األحكام التي تندرج تحتو.   
 أي: يحفظيا فال يند منيا شيء دخل فييا.

كتب القواعد وغيرىا مما يوردونو في عبارة جمعت ومن خالل تتبع ما أورده  العمماء في     
تحتيا عدة فروع، ظير أن بعضيم يطمق لفظ الضابط أو القاعدة دون تفريق بينيما، وقد 

وليست عندنا  ،وراء ىذه القواعد ضوابط يذكرىا الفقياء » ذكر ىذا ابن السبكي حيث قال:
يم بعدم التفريق فقال: قاعدة: من القواعد الكمية بل من الضوابط الجزئية  وقد صرح بعض

 .ىي في االصطالح بمعنى الضابط وىي األمر الكمي المنطبق عمى جميع جزئياتو

ولكن ابن السبكي صرح بالتفريق بين القاعدة والضابط، حيث قال بعد أن عرف القاعدة:    
كل » ، ومنيا ما يختص كقولنا:«بالشك يزولاليقين ال »ومنيا ما ال يختص بباب كقولنا: »

، والغالب فيما اختص بباب وقصد بو نظم صور «كفارة سببيا المعصية فيي عمى الفور
 متشابية أن يسمى ضابطًا.

كما نص عمى ىذا التفريق ابن نجيم حيث قال: والفرق بين الضابط و القاعدة: أن القاعدة   
 تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعيا من باب واحد.

السبكي عمى ىذا التفريق  ابن النجار في كتابو شرح الكوكب المنير، كما  وقد تابع ابن   
أن المقَّري في تعريفو السابق لمقاعدة قد نص عمى ىذا، حيث أخرج الضابط من تعريف 

 القاعدة.

ما عمَّ صورًا المقصود من ذكرىا ضبط تمك »وقد عرف ابن السبكي الضابط بقولو:    
 من غير نظر في مأخذىا.الصور بنوع من أنواع الضبط 



كتاباتيم، ولكن  وفي الحقيقة لم يكن المتقدمون يفرقون بينيما كما ظير ذلك من خالل    
المتأخرين بدأوا بالتفريق بينيما، والذي يظير أن التفريق بينيما  أكثر تأصياًل، حيث يحدد 

ف عمى األحكام معالم القاعدة أو الضابط إلى حد ما، ويسيل عمى الباحث ميمتو في التعر 
 من خالل تصنيف ىذه القواعد والضوابط

وقوليم: إن الضابط ىو ما تعمقت فروعو بباب معين، فيو أن يكون الباب ذا وحدة     
ن اختمفت أجزاؤه، وأن ال تحتاج الفروع الداخمة تحتو إلى مزيد تأمل إلدخاليا في  واحدة وا 

ردة عن كتاب الصالة ألنو من المعموم ىذا الباب فمثاًل ال يفرد سجود السيو بضوابط منف
دخول أحكام سجود السيو في باب الصالة، وىكذا بقية األبواب ألن الباب ُيَعرَّف بأنو: 
مجموعة من األحكام يجمعيا موضوع واحد فيطمق الضابط عمى ما كان متعمقًا بكتاب 

سقاء.. ونحو الصالة، سواء كان متعمقًا بالفرض أو التطوع، أو صالة الكسوف أو االست
     ذلك، حيث إن الضابط متعمق بكتاب الصالة، وأما لو جرى التفريق حتى في كتاب الصالة 
بمعنى أن يقال: ضوابط صالة الفرض، أو النفل أو سجود السيو ونحو ذلك، فيسبب ىذا 
تشعبًا في الموضوعات، وكثرة التقسيمات، وربما َفَقد الضابط قوتو بسبب قمة المسائل 

جة تحتو، حتى تصبح الضوابط بكثرتيا قريبة من عدد المسائل، والضابط إنما أورد المندر 
 تخفيفًا وتسيياًل لحفظ الفروع المختمفة

وعميو يمكن تعريف الضابط بناء عمى ما ورد في تعريف القاعدة، بأنو: قضية فقيية كمية   
 .جزئياتيا قضايا فقيية من باب

 مسمك الترجيح: -3

 لممسمك: التعريف المغوي-أ

       ، وسمكت الشيء في الشيء فانسمك: أدخمتو فيو فدخل. 13المسمك ىو الطريق   

   : التعريف االصطالحي لمسالك الترجيح-ب

                                                           

 ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، الطبعة االولى.  13-



 مسالك الترجيح: ىي طرق دفع التعارض، وىي الجمع والنسخ والترجيح والتخيير والتوقف  
 والتساقط.

وتطمق كذلك عمى المعنى الخاص لمترجيح، وىي ىذا ىو المعنى العام لمسالك الترجيح،    
طرق تقديم أحد الدليمين عمى اآلخر عند التعارض، وجمي أن ىذا جزء من المعنى األول 

 .الذي يشممو ويشمل غيره من النسخ والجمع

 مفهوم اآلثر الفقهي: -4

 التعريف المغوي لألثر والفقه: -أ

 14واآلثار: األعالماألثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأثور، 

أي نكتب ما  ، 15﴾و نكتب ما قدموا و ءاثارىم ﴿األثر: الخبر، والجمع آثار، وفي اآلية: 
 . 16أسمفوا من أعماليم

 17والفقو: الفيم لمشيء والعمم بو

 التعريف االصطالحي لمفقه:-ب

 . 18باالستداللالعمم باألحكام الشرعية العممية من أدلتيا التفصيمية  ىو: الفقه اصطالحا

ويعب ر عنو بعُض الباحثين المعاصرين باألحوال الشخصية، ويشتمل عمى  فقه األسرة:
أحكام الِخْطبة والزواج، والرضاع، والحضانة، والنفقة، والطالق، والوصايا والمواريث، ونحو 

  ذلك .
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ه(، كشف األسرار شرح المصنف عمى المنار،  حافظ  711عبد ا بن أحمد أبو البركات المعروف بحافظ الدين النسفي )ت  -18

ه(، مع شرح نور األنوار عمى المنار: دار الكتب العممي  1131)ت  شيخ أحمد المعروف بمالجيون بن أبي سعيد الصديقي المييوى
  -ة: بيروت،



 اإلطار النظري :الفصل الثاني

 وأقسامها ومراتبها. المبحث األول: مفهوم المقاصد الشرعية

 المقاصد جمع المقصد كىك مصدر ميمي مف قصد يقصد قصدا، كىك عمى معاف منيا:

ك  ﴿، قصد يقصد قصدا فيك قاصد، كمعنى قكؿ ا تعالى:1األكؿ: القصد: استقامة الطريؽ
 : تبييف الطريؽ المستقيـ بالحجج، كطريؽ قاصد: سيؿ مستقيـ. 2﴾السبيؿ عمى ا قصد

 : 3القصد: العدؿ، قاؿ أبك المحاـ التغمبي :الثاني

 يقصد كقضيتو أف ال يجكر  يكما إذا قضى                عمى الحكـ المأتيِّ 

 أم يعدؿ. :يقصد

 الفرع الثاني: التعريف االصطالحي لممقاصد:

يستعمؿ مصطمح المقاصد بالمعنى الثالث كالرابع، إذ ىما المعنياف بو في استعماالت     
فالمقاصد تعني االتجاه كالنحك كالغرض كاليدؼ الذم يؤمو صاحبو، سكاء بالنية  األصكلييف،

أنيما معا، كقد قدمت تعريفات كاردة عمى لساف العمماء، ثـ اخترت  كاإلرادة أك بالفعؿ أك
 التعريؼ المناسب.

 كاكتفي ىنا بذكر ىذا التعريؼ: 

اصد التشريع العامة ىي المعاني كالحكـ تعريؼ اإلماـ ابف عاشكر رحمو ا : مق      
، كىذه المعاني كالحكـ ىي مرادات  4الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا

 ا سبحانو ، كلذلؾ فإف كال  التعريفيف يعبر عف نفس الحقيقة كلكف بألفاظ مختمفة.
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فذلؾ راجع إلى تفاكت المقاصد  كأما كركد لفظ) العامة (في قكلو مقاصد التشريع العامة،    
في االنتشار كاالنحسار كالتعميـ كالتخصيص، فيمكف أف يصاغ تعريفو كما يمي : مقاصد 

 التشريع ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في أحكاؿ التشريع .

كالعبرة بالمقاصد تشتد كمما قكيت أك عمت أك تكسعت، كلذلؾ اختصر التعريؼ في      
 .5ىك جمب الصالح كدرء الفساد  ر أف المقصد األعظـ مف الشر:مكضع آخر فذك

كالتعريفات التي قدمتيا متقاربة األلفاظ كمتكافقة المعاني ألف محتكاىا يكاد يككف مكحدا،     
 كيمكف صياغة تعريؼ مناسب كما يمي:

 د .ىي مرادات ا سبحانو مف تشريع األحكاـ كالتكميؼ ا لمصمحة العبا :مقاصد الشريعة

شرح التعريؼ: مرادات ا ىي ما شاء تعالى أف يككف كالمقصكد بو ىنا اإلرادة الشرعية، 
 .6كبياف ذلؾ أف إرادة ا نكعاف

اإلرادة الشرعية: كىي الدينية األمرية المتضمنة لممحبة كالرضى، كما في قكلو تعالى:)يريد   
 .7ا بكـ اليسر ك ال يريد بكـ العسر(

 ﴿ية: كىي ككنية خمقية، كىي المشيئة الشاممة لجميع الحكادث، كقكلو تعالى:اإلرادة الككن
فمف يرد ا أف ييديو يشرح صدره لإليماف ك مف يرد أف يضمو يجعؿ صدره ضيقا حرجا 

 8﴾إف ا يفعؿ ما يريد ﴿ك قكلو: ﴾كأنما يصعد في السمآء

 لمصمحة العباد: أم ألجؿ مصمحتيـ

                                                                                                                                                                                     

د الطاىر بف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، تحقيؽ: محمد الطاىر الميساكم، دار النفائس: الشيخ محم -4
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ا كمراضيو في شريعتو إلى الناس، كىي تحقيؽ مصالح العباد فمقاصد الشريعة ىي محاَب 
 عيف إذف تعريؼ المصمحة المقصكدة.خالؿ التشريع كالتكميؼ، فيت مف

 تعريف المصمحة:

 :لما كانت المقاصد ىي جمب المصالح كدفع المفاسد يحسف تعريؼ المصمحة كالمفسدة 

 التعريف المغوي لممصمحة:

ح: ضد الفساد،  َصمح م َصمح كيُصمح صالحا ك ُصمكحا، ك المصمحة مفعمة مف الصال  
 :10، كأنشد أبك زيد9َصمح كصمح 

 كما بعد شتـ الكالديف ُصمكح              فكيؼ بإطراقي إذا ما شتمتني

ذا فسدت فسد    ف في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو، كا  كفي الحديث: ))أال كا 
 .11الجسد كمو، أال كىي القمب((

 كالمصمحة: المنفعة. 12كالمصمحة بمعنى: الصالح، كىي كاحدة المصالح

 :التعريف االصطالحي لممصمحة

ا: أما المصمحة فيي عبارة في األصؿ عف جمب منفعة أك دفع  رحمو الغزالي تعريؼ   
كحدد مراده بجمب المنفعة كدفع المضرة كأف ذلؾ حسب مكرد الشرع: لكننا نعني 13مضرة 

محافظة عمى مقصكد الشرع، كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة: كىك أف يحفظ بالمصمحة ال
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عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ، فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك 
 14مصمحة، ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة

 فقد عرفيا بالمنفعة المقصكدة لمشارع في حفظ أحكامو في خمقو.

 : أقسام المقاصد:المطمب الثاني

 الفرع األول: معيار تقسيم المقاصد:

إف معيار تقسيـ المقاصد يختمؼ حسب الغرض الفقيي كاألصكلي المبتغى مف التقسيـ،     
اليدؼ بياف عالقة المقاصد بالدنيا كاآلخرة قسمت إلى مصالح دنيكية كمصالح  فإذا كاف

ذا كاف اليدؼ بياف مدل  15أخركية كمثميا: مفاسد دنيكية كمفاسد  المفاسد أخركية، ك كا 
مصالح عامة كمصالح خاصة، كىكذا إلى سائر األغراض  اتساعيا كشمكليا قسمت إلى

 التقسيمات المختارة.  التي سأبينيا في الفرع التالي، مف خالؿ تعداد

 الفرع الثاني: تعداد تقسيمات المقاصد:

 أوال: تقسيم المقاصد باعتبار الدنيا واآلخرة:

 قسمت إلى مقاصد دنيوية ومقاصد أخروية ومقاصد مشوبة.

: قسمت ذا االعتبار إلى مصالح أصمية ثانيا: تقسيم المقاصد باعتبار حظ المكمف
ما بينكع ثالث إلييما كىك المشكب  كمصالح تبعية، كما ذىب إليو الشاطبي، كيمكف إضافة

 معا.

 قاصد كمية كمقاصد جزئية.تقسيـ المقاصد باعتبار مكضكعيا: قسمت إلى م ثالثا:
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تقسيـ المقاصد باعتبار شمكليا لممكمفيف: قسمت إلى مقاصد عامة كمقاصد  رابعا:
 .16خاصة

: تقسيـ المقاصد حسب اعتبار الشارع ليا: قسمت إلى مقاصد معتبرة كمقاصد ممغاة خامسا
 .17مرسمة كمقاصد

 صد مرسمة.كشاع ىنا استعماؿ مصطمح المصالح المرسمة، كىي في الحقيقة مقا

: كىي المقاصد التي ثبت في الشرع اعتبارىا نصا أك استنباطا بطرؽ المقاصد المعتبرة
  االجتياد المعركفة كفؽ أدلة معتبرة في الشرع، مثؿ البيع قاؿ تعالى:

ـَ  الَبْيعَ  اُ  َكَأَحؿ   ﴿ َبا َكَحر  ـْ ِمَف النَِّساِء َمْثَنٰى   ﴿، كالنكاح: 18﴾ الرِّ َفاْنِكُحكا َما َطاَب َلُك
 19﴾َكُثاَلَث َكُرَباَع 

كىي المقاصد التي ثبت في الشرع دليؿ إلغائيا نصا أك استنباطا بطرؽ  المقاصد الممغاة:
 .20 ﴾كما جعؿ أدعياءكـ ابناءكـ﴿االجتياد المعركفة، مثؿ التبني: 

كىي المقاصد التي لـ يثبت في الشرع دليؿ اعتبارىا ال نصا كال  المقاصد المرسمة:
إلغائيا نصا كال استنباطا، كلكف تندرج في الكميات الخمس، مثؿ جمع  استنباطا، كال دليؿ

 القرآف في مصحؼ كاحد.

: تقسيـ المقاصد باعتبار األحكاـ الخمسة: قسميا عز الديف بف السالـ إلى مصالح سادسا
 كمفاسد.

: جعميا ثالثة أقساـ كىي: مصالح المباحات كمصالح المندكبات كمصالح المصالح أقسام
 .21الكاجبات
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، كمثاؿ المندكبات: صالة التطكع كالصدقة، كمثاؿ   مثاؿ المباحات: األكؿ كالشراب كالنـك
 الكاجبات: الصالة المفركضة كالصياـ المفركض كالنفقة الكاجبة.

 مفاسد المكركىات، كمفاسد المحرمات. : جعميا قسميف كىما:أقسام المفاسد

كمثاؿ المفاسد المكركىات: النظر إلى األجنبية، كقد يككف حراما، كمثاؿ المفاسد   
 الخمكة باألجنبية، كأكؿ ماؿ اليتيـ. المحرمات:

جعؿ المصالح قسميف كالمفاسد  سابعا: تقسيم المقاصد باعتبار الثواب والعقاب المترتب:
 كذلؾ: قسميف

 المصالح:أقسام 

لعظـ مصمحتو أك مفسدتو، كىك  22ما يثاب عمى فعمو كيعاقب عمى تركو :القسم األول
فركض كفاية أك فركض أعياف، كّمثؿ بالجياد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لألكلى، 

 الفاتحة كأركاف الصالة لمثانية. كقراءة

فركض كفاية كفركض أعياف،  كىك 23ما يثاب عمى فعمو كال يعاقب عمى تركو القسم الثاني:
 مثؿ: األذاف كاإلقامة لألكلى، كصياـ األياـ الفاضمة لمثانية.

 24:أقسام المفاسد

ما يعاقب عمى فعمو كيؤجر عمى تركو، كمث ؿ بالتعرض لمدماء كاألبضاع  :القسم األول
 كاألمكاؿ.

ي األكقات ما ال يعاقب عمى فعمو، كلكف تفكتو مصمحة تركو، كالصالة ف القسم الثاني:
 الميني عنيا، كترؾ السنف المشركعة في الصالة كغيرىا.

 ثامنا: تقسيم المقاصد باعتبار الوسائل:
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ا مثؿ اإليماف كالصالة كالزكاة تيقسمت إلى كسائؿ كمقاصد، فالمقاصد ىي المطمكبة لذا
، األغراضا إلى غيرىا مف بيا يتكصؿ نيا كلكف لكك تيكالكسائؿ ىي المطمكبة ال لذا كالحج،

السعي ككسيمة إلى الصالة في المساجد، كمثؿ الجياد ككسيمة لنصر  :كىي المقاصد، مثؿ
الستخراج الحؽ منو ،كلمكسائؿ أحكاـ المقاصد؛ فالكسيمة إلى  الديف، كمثؿ ضرب المتيـ

 أفضؿ المقاصد ىي أفضؿ الكسائؿ 

 25لمصالح كالمفاسدكالكسيمة إلى أرذؿ المقاصد ىي أرذؿ الكسائؿ، ثـ تترتب بترتيب ا

 تاسعا: تقسيمات أخرى:

ذكرىا الدكتكر الرفعي باعتبار المعيار الشخصي أم حاؿ الشخص، كباعتبار المعيار    
أم نكع المصمحة، كالثالث شخصي مف كجو كمكضكعي مف كجو آخر كىك  المكضكعي

  26اعتبار األكؿ كالثاني معا

 المطمب الثالث: مراتب المقاصد:

المحضة عزيزة الكجكد كنادرة الكقكع مصالح كمفاسد، قاؿ عز الديف بف عبد المقاصد    
السالـ: )كاعمـ أف المصالح الخالصة عزيزة الكجكد، فإف المآكؿ كالمشارب كالمالبس ك 

، كىذا 27المناكح كالمراكب كالمساكف ال تحصؿ إال بنصب مقترف بيا أك سابؽ أك الحؽ((
جية األخرل، فالمصمحة تشكبيا المفسدة، كالمفسدة بسبب ما يشكب إحدل الجيتيف مف ال

تشكا المصمحة، فالبد مف النظر الدقيؽ كالترتيب بينيما كاعتبار الغالب منيـ، كعندئذ تيمؿ 
كالمفاسد الكاقعة ليست في رتبة بؿ  الجية األخرل المغمكبة كالمرجكحة، ثـ إف المصالح

 ا.تيتتفاكت درجا

 :ف التفصيؿكاآلف أعرض ىذه المراتب بشيء م

 الفرع الثاني: ذكر المراتب:

                                                           
 .43، ص1السالـ، قكاعد األحكاـ، ج عبد بف الديف عز :- 25
 41الرفعي، فقو المقاصد، ص  - 26
  .8ص،  1ج عز الديف عبد السالـ، قكاعد األحكاـ، -44



 أوال: الضروريات تعريفا وتأصيال:

التعريؼ المغكم لمضركريات: ضر: الضاد كالراء ثالث معاف: األكؿ خالؼ النفع،    
ا تضر األخرل كما نيكعمى األكؿ اسـ الضرة، أل كالثاني: اجتماع الشيء، كالثالث: القكة،

 .29كالضاركراء  الضركرة :كيقاؿ الحاجة، كىي، 28تضرىا تمؾ، كاضطر مف الضركرة

  التعريف االصطالحي لمضروريات:

 حاجة إليو يحتاج مما فيي الحاجة، بمعنى الضركرة مف الضركريات مصطمح استعمؿ   
تعريفيا: ))فأما الضركرية فمعناىا أنيا البد منيا في قياـ  في الشاطبي قاؿ اضطرار كافتقار،

بحيث إذا فقد لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى فساد مصالح الديف كالدنيا، 
كبيف  30كتيارج كفكت حياة، كفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ كالرجكع بالخسراف المبيف((

 :الديف ك النفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ كالعقؿ.31مجمكع ىذه الضركريات كىي خمس

مراتب كأعالىا، قاؿ اإلماـ الغزالي: فيي : كىذه الرتبة ىي أعظـ الثانيا: تأصيل الضروريات
ك  33،كسبب ذلؾ أنيا في محؿ الضركرة، كما ذكر اإلماـ الرازم32أقكل المراتب كالمصالح 

أكده مف قبؿ اإلماـ الجكيني فكصؼ ىذه الرتبة بقكلو : )ما يعقؿ معناه، كىك أصؿ، كيؤكؿ 
ىذا التأصيؿ لمضركريات كتابع األصكليكف  34المعنى المعقكؿ منو إلى ضركرم البد منو(

ذلؾ تصنيؼ اآلمدم ليذه المرتبة في  فثبتكا القاعدة كحرركا ليا الشركط كالضكابط، فمف
فإف كاف أصال فيك الراجع )) نفسيا، فجعؿ ما يرجع إلى حفظ الكميات الخمس ىك األصؿ:

                                                           
 .360، ص3ابف فارس ، معجـ مقاييس المغة: ج - 28
 55ـ.، ص2004،  بيركت، لبناف، بيت األفكار الدكلية، سنة: 2الفيركز آبادم، الشيرازم، القامكس المحيط، ج - 29
 .7، دار المعرفة، بيركت.ص2الشاطبي أبك إسحاؽ، المكافقات في أصكؿ الشريعة، تحقيؽ: عبدا دراز، ج - 30
 .8رجع نفسو، صالم - 31
، سنة: 1الغزالي: أبك حامد بف محمد الغزالي، المستصفى مف عمـ األصكؿ، بيركت، لبناف، دار إحياء التراث العربي، ط - 32

 .417، ص1ـ.، ج1997 -ىػ 1418
 ىػ( ، المحصكؿ في عمـ األصكؿ، عمؽ عميو ككضع 606محمد بف عمر بف الحسيف أبك عبد ا فخر الديف الرازم)ت  -50

  .282، ص 2ـ،ج1999 -ىػ 1420، 1ط عطا، دار الكتب العممية: بيركت، حكاشيو: محمد عبد القادر 
ق(، البرىاف في أصكؿ الفقو، عمؽ عميو كخرج أحاديثو: صالح بف محمد  478عبد الممؾ بف عبد ا أبك المعالي الجكيني)ت  - 34

 .282، ص2ـ،ج1997 -ىػ 1،1418بف عكيضة، بيركت دار الكتب العممية،ط



، كمثالو: حد قميؿ 36كما لـ يكف أصال فيك المكمؿ لمضركرم 35إلى المقاصد الخمسة((
 لمسكر.ا

 تشريع المقاصد الضرورية:

ا كتأصيؿ أسسيا مف جية إيجادىا: فالديف شرعت مقاصده نيتشريع ىذه المقاصد بإقامة أركا
بأحكاـ العبادات، كالنفس شرعت مقاصدىا بإباحة العادات مف المآكؿ كالمشارب كالمساكف 

التعميـ، كالنسؿ شرع لو كالمالبس، كالعقؿ شرع لو ما شرع لمنفس مف المآكؿ كالمشارب ككذا 
باحة المبادالت.  النكاح، كالماؿ شرع لو التكسب كا 

تحفظ المقاصد الضركرية مف جانب العدـ بأحكاـ شرعت لذلؾ، حفظ المقاصد الضرورية:
الكفار كأحكاـ التعزير في حؽ المبتدع كأحكاـ الردة، كحفظ  فحفظ الديف يدفع عنو قتاؿ

 النفس بتشريع القص

بتشريع حد الخمر كتحريـ كؿ  كأحكاـ الردة، كحفظ النفس بتشريع القصاص، كحفظ العقؿ
 مسكر، كحفظ النسؿ بتشريع النكاح كتحريـ الزنا كتشريع الحد عميو .

 .37بيا  كشرع لحفظ النفس: القصاص، كلحفظ الماؿ شرعت الضمانات كالحدكد ذات الصمة

 ترتيب الضروريات:

عدـ، ثـ كىذه الضركريات منيا ما ىك في الرتبة األكلى، كىي المقاصد التي تكجدىا مف ال
في الرتبة الثانية المقاصد التي تحافظ عمييا حتى ال تزكؿ، ثـ الرتبة الثالثة كىي المكمالت 

 .38كالمتممات، كىي التي بزكاليا ال تزكؿ الضركريات، كلكف تنخـر بكجو ما 

                                                           
عمي بف أبي عمي أبك الحسف سيؼ الديف اآلمدم،  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، ضبطو ككتب حكاشيو: الشيخ إبراىيـ العجكز،  - 35

 .240، ص3دار الكتب العممية: بيركت، ، ج
ف مختصر ابف الحاجب ، رفع الحاجب ع ق(، 771عبد الكىاب بف عمي بف عمي عبد الكافي أبك نصر تاج الديف السبكي )ت  - 36

 .344، ص4ـ، ج1999 -ىػ 1419، 1تحقيؽ: عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، عالـ الكتب: بيركت، ط 
،  ضالريا –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  2محمد بف عمر بف الحسيف الرازم، المحصكؿ في عمـ األصكؿ،  - 37

 .283الطبعة األكلى، ص



 حصر الكميات:

ذا قبؿ تقرير الترتيب بيف الكميات الخمس يحسف التنبيو إلى الخالؼ حكؿ حصر الكميات، فإ
كاف قد كقع شبو إجماع عمى حصر الكميات في ىذه الخمس: الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ 

ذه الكميات، كخصكصا مع بيفإف النظر قد انصرؼ إلى مسألة العرض كعالقتيا  39كالماؿ
كجكد تشريع حد القذؼ بسبب المساس بو، كقبؿ بياف عالقتو بالكميات البد مف تعريفو حتى 

 يتبيف المكضكع.

: عْرض الرجؿ: حسبو، كقيؿ نفسو، كقيؿ: خميقتو المحمكدة، كقيؿ التعريف المغوي لمعرض
 :41، قاؿ حساف بف ثابت40ما يمدح بو كيذـ

 فإف أبي ككالده ك عرضي                 لعرض محمد منكـ كقاء

 كالعرض: بالتحريؾ متاع الدنيا، كالعرض بسككف الراء: خالؼ النقد مف الماؿ.

صطالحي لمعرض: استعمؿ العرض اصطالحا بمعنى ما يمدح بو كيذـ مف التعريؼ اال
 النسب.

عالقة العرض بالكميات الخمس: عده اإلماـ الرازم مف الكميات فتصير ست كميات، كتبعو   
، كلكف الصكاب في المسألة أف العرض ليس مف 43،كقاؿ بذلؾ بعض المعاصريف42القرافي

نما يمحؽ الضركريات، كذلؾ بالنظر إلى أف انخر  امو ال ينتج عنو تكقؼ الحياة كذىانيا، كا 
يصنؼ في الحاجيات كليس في الضركريات، كىذا       بنقصانو العنت كالحرج، كذلؾ 

الذم رجحو اإلماـ ابف عاشكر رحمو ا: )كأما عد حفظ العرض في الضركرم فميس 

                                                                                                                                                                                     
، 33ـ.، ج1981 -ىػ 1401، سنة 3سيؼ الديف أبي الحسف، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، دار الفكر لمنشر، جاآلمدم ،  - 38
 .238ص
، الشاطبي أبك إسحاؽ، المكافقات في أصكؿ 240، ص3، اآلمدم، اإلحكاـ،ج342، 4محمد عميش ، شرح منحؿ الجميؿ ، ج - 39

 .8ت ،ص، دار المعرفة، بيرك 2الشريعة، تحقيؽ: عبدا دراز، ج
 .170، ص7ابف منظكر، لساف العرب، ج - 40
 .18، ص 1974، سنة 1حساف بف ثابت، ديكاف حساف بف ثابت، دار صادر: بيركت، ،ج -  –لشاعر الرسكؿ   - 41
 .170، ص 4القرافي، نفائس األصكؿ، ج - 42
 .103ـ، ص 2003 -ىػ 1442، 1د/ أحمد الريسكني، مف أعالـ الفكر المقاصدم،  دار اليادم: بيركت، ط - 43



ات الدكتكر الرفعي: ، كأرجعيا كميا إلى ثالث كمي44بصحيح كالصكاب أنو مف قبيؿ الحاجي(
 .45الديف كالنفس كالماؿ، معمال ذلؾ بككف العقؿ كالنسؿ كالعرض مف مككنات النفس

فأما مف ناحية األصؿ فإف النسؿ كالعرض كالعقؿ مف مككنات النفس ىذا صحيح،      
كلكف العبرة في تمييز الضركرم ىك الحاجة إليو كما يترتب عف فقدانو، فإف النفس تفقد 

ي مصكف، كتفقد العرض كىي مكفكرة، فمذلؾ ينبغي أف تعد كميات مستقمة العقؿ كى
 بأحكاميا.

كأما ما أضافو الباحثكف المعاصركف إلى الضركريات؛ مف مثؿ الحرية كالعدالة كحماية     
البيئة فال تخرج عف ككنيا كسائؿ لتمؾ الكميات بكجو أك آخر، ككؿ نكع يعظـ أثره كيجؿ 

 حكاؿ.خطره حسب الزماف كاأل

 ثانيا: الحاجيات تعريفا وتأصيال:

 تعريف الحاجيات:

 التعريف المغوي لمحاجيات:

كالحاجة 46حكج: الحاء كالكاك كالجيـ أصؿ كاحد كىك االضطرار إلى الشيء   
حاجات كحاج، ك حكج      كاحدةالحاجات، كيقاؿ: الحاجة كالحكجاء كىي الفقر، كالجمع: 

 ،كالحاجيات نسبة إلى الحاجة.48، كحاج يحكج بمعنى احتاج 47كحكائج 

 التعريف االصطالحي لمحاجيات:

فمعناىا أنيا مفتقر إلييا مف حيث التكسعة  بأنيا: -رحمو ا-عرفيا اإلماـ الشاطبي   
،كقد بيف أف 49كرفع الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة الالحقة بفكت المطمكب

                                                           
 305ابف عاشكر ، مقاصد الشريعة: ، ص  - 44
 . 90ص، الرفعي، فقو المقاصد -62
 .114، ص2ابف فارس، معجـ مقاييس المغة،  ج - 46
 236الفيركز آبادم، القامكس المحيط، ص  - 47
 .114، ص2البف فارس، معجـ مقاييس المغة، ج - 48
 .9، ص2الشاطبي، المكافقات لمشاطبي، ج - 49



مبمغ الفساد المترتب عف فقداف الضركريات، كلكف يمحؽ المكمؼ حرج كمشقة فقدىا ال يبمغ 
 كالقسامة في الجنايات، كتضميف الصناع في المعامالت. ما، كمثؿ بالرخص في العبادات،

 :تأصيل مرتبة الحاجيات -2

ىذه المرتبة دكف المرتبة السابقة، ألف الحاجيات في حكـ المكمؿ لمضركريات، إذ ىي   
، كتشريعيا مف أجؿ التكسعة كرفع 50في محؿ الضركرة بؿ ىي: في محؿ الحاجةليست 

صمى ا عميو  -كقاؿ النبي  ،51﴾كما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج ﴿الحرج كالضيؽ؛ 
كقاؿ: )إف الديف يسر كلف  52كسمـ:)) إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة، كلـ أبعث بالرىبانية(

 53يشاد الديف أحد إال غمبو(

باحة الصيد ك   .54مف أمثمتيا: رخص القراض كالسمـ كالحكـ بالمكث كا 

كالحاجيات شرع ليا كذلؾ ما يتمميا، فالمير مثال مف الحاجيات، كشرع لو ما ىك كالمكمؿ 
 .55كىك اعتبار المثؿ، كالبيع إف اعتبر مف الحاجيات كاف الرىف كاإلشياد مكمميف لو 

 ثالثا: التحسينيات تعريفا وتأصيال:

 يف التحسينيات:تعر 

التحسينيات: مف التحسيف كالحسف، كالحسف ضد  التعريؼ المغكم لمتحسينيات:   
 57،كالحسف: الجماؿ، كالجمع محاسف عمى غير قياس 56القبح

                                                           
 .283، ص2كتاب المحصكؿ، ج لمرازم،  - 50
 78سكرة الحج: اآلية  - 51
ىػ 1407عمي بف أبي بكر الييثمي، دار الرياف لمتراث، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، دار الكتاب العربي: القاىرة، بيركت، سنة  - 52
- 4/302. 

حديث أبي ىريرة رضي ا عنو مرفكعا، حديث لإلماـ البخارم، صحيح البخارم: كتاب اإليماف، باب الديف يسر، مف  - 53
39،1/23. 

 .9، ص2الشاطبي، المكافقات لمشاطبي، ج - 54
 .11-10المرجع نفسو، ص - 55
 .57، ص2ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ج - 56
 .1535الفيركز آبادم، القامكس المحيط، ص - 57



 التعريف االصطالحي لمتحسينيات:

كأما التحسينات: فمعناىا األخذ بما يميؽ مف  بأنو: -رحمو ا–عرفو اإلماـ الشاطبي 
، كبيف أف ذلؾ 58محاسف العادات كتجنب األحكاؿ المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الراجحات 

في مكاـر األخالؽ، كما تجرم فيو الضركريات تجرم فيو كذلؾ الحاجيات مف العبادات 
العكرات كآداب األكؿ كالمعامالت كالعادات كالجنايات، كّمثؿ بأحكاـ النجاسات كستر 

 كالشراب، كمنع قتؿ النساء كالصبياف كالرىباف في الحرب.

 تأصيل مرتبة التحسينيات:

التحسينيات ىي المقصكد الذم ال يقع مكقع الضركرة، كال يطمب لمحاجة، فيك متمـ 
 لممرتبتيف

زائدة، السابقتيف، لذلؾ قاؿ عنيا اآلمدم :كأما إف كاف المقصكد ليس مف قبيؿ الحاجات ال
فيك القسـ الثالث، كىك ما يقع مكقع التحسيف كالتزييف كرعاية أحسف المناىج في العادات 

كالغرض مف المقاصد التحسينية ىك بمكغ المراتب العالية في العبادات  ،59كالمعامالت 
األحكاـ، كبيذا فسر اإلماـ الشاطبي حديث اإلسالـ كاإليماف  كالمعامالت كسائر

مكممة لممرتبتيف السابقتيف، كىي حصف ليا كصكف، ألف مف  ي مرتبةثـ ى ، 60كاإلحساف
يرعى التحسيني فإنو يميد لحماية الحاجي ثـ الضركرم، مثؿ التكقي عف النجاسات 

 المفضي إلى تحقيؽ الطيارة فتصح بذلؾ العبادة، كقس عمى سائر التحسينيات.

ا في العبادات بيأبكاكمف ىذا التأصيؿ يتضح شمكؿ التحسيني ألحكاـ الشريعة ك    
 كالمعامالت، كاليقتصر عمى اآلداب كاألخالؽ.

                                                           
 .9، ص2لإلماـ الشاطبي ، المكافقات، ج - 58
 .241، 3كاـ، جاآلمدم ، اإلح - 59
، مف  50صحيح البخارم: كتاب اإليماف، باب سؤاؿ جبريؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عف اإليماف كاإلسالـ كاإلحساف، حديث  - 60

، صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد 1/27عنو،  ا رضي حديث أبي ىريرة
الباقي، دار إحياء التراث العربي: بيركت، د.ط.ت، كتاب اإليماف، باب بياف اإليماف كاإلسالـ كاإلحساف، مف حديث عمر بف 

 .1/37، 8الخطاب رضي ا عنو، حديث 



ىي مراتب مقاصدية بسبب اختالؼ المصالح كالمفاسد في  ك معنى المراتب في الحقيقة:  
ا كنفسيا، فنظر إلييا الشرع حسب ذلؾ فرتبيا ترتيبا تتفاكت فيو الدرجات تيا في ذاتيقك 

الترتيب، كمف ذلؾ األجر كالثكاب في اآلخرة، ككذا تفاكت كاألىمية كاألحكاـ ككؿ متعمقات 
 61الفضؿ في ىذه الدنيا بحسب ىذا التفاكت في المصالح كالمفاسد

كلما كانت األحكاـ إنما شرعت لمصالح الناس كدفع الفساد عنيـ اقتضت الضركرة    
بينيا،  كالحاجة تكفير كؿ المصالح كدفع كؿ المفاسد، لكف بسبب التعارض يتعذر الجمع

فقد تدرجت ىذه  62كلما كانت الفطرة سمة ىذه األحكاـ ككذا اليسر كالسماحة كاإلحساف
 األحكاـ لتحقيؽ اليسر الذم يصبغ الشريعة.

 

 المبحث الثاني: مفهوم التعارض وأسبابه والمخمص منه:

 المطمب األول: مفهوم التعارض:

 الفرع األول: التعريف المغوي لمتعارض:

، كعرض 63عارض الشيء بالشيء معارضة: قابمو، كفالف يعارضني: أم يباريني    
كاعترض: انتصب كمنع كصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النير  الشيء يعرض

 .65، كاالعتراض: المنع64ـنيدك  كالطريؽ تمنع السالكيف كتحكؿ

محكا بيف الناس ك كال تجعمكا ا عرضة أليمانكـ أف تبركا ك تتقكا ك تص ﴿قاؿ تعالى:    
، كالمعارضة كالعْرض الجانب كالناحية 67أم مانعا لكـ أف تبركا  ، أم:66﴾ا سميع عميـ

68. 
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 الفرع الثاني: التعريف االصطالحي لمتعارض:

بأنو: تقابؿ الحجتاف عمى سبيؿ المدافعة كالممانعة سمي -رحمو ا -عرفو السرخسي  
 69تعارضان 

لمتعارض كما سيأتي البياف، كفي ىذا التعريؼ ينقص ذكر كالمعارضة ىي إطالؽ آخر  
 تساكم

 الدليميف كىك شرط في التعارض .

تعريؼ آخر: التعارض: ىك التمانع بيف األدلة الشرعية مطمقا بحيث يقتضي أحدىما عدـ ما 
، كىك لعبد العزيز البرزنجي، كأحسف التعريفات الدالة عمى المراد ما ذكر 70يقتضيو اآلخر

التمانع بيف  ىذا التعريؼ: التعارض: ىك تمانع كالتساكم بيف الدليميف، لذلؾ أختارفيو ال
 الدليميف المتساكييف.

 : التمانع: مف المنع إذ أحدىما يقتضي عدـ ما يقتضيو اآلخر.شرح التعريف

 )بيف دليميف(: جنس يشمؿ جميع األدلة بإطالؽ.

 بينيما تعارض.)المتساكييف(: قيد إلخراج غير المتساكييف فميس 

ذات صمة: استعممت مصطمحات أخرل كىي بنفس معنى التعارض كلذلؾ مصطمحات  
 أذكرىا مع مكاطنيا كأكتفي بذلؾ.
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ف 71استعممو اأُلرمكم التعادل: ف استفتي خير، كا  ، فقاؿ في التعادؿ بيف األمارتيف: نفسو، كا 
ف استحكـ ع استحكـ عيف ليقطع الخصكمة ف استفتي خير، كا  يف ليقطع نفسو، كا 

 74في شرح المنياج73كاستعممو كذلؾ اإِلسنكم  72الخصكمة.

اعمـ أف التعارض بمعنى التضاد  : جاء في تعريؼ اإلماـ المازرم لمتعارض:)التضاد
 75كالتنافر(

 76: التناقض لغة ما يتخالؼ معناه، مف النقض ضد اإلبراـ التناقض

تعادؿ األمارتيف: إما أف يقع في  ىك التنافي، كقد استعممو اإلماـ الرازم حيث قاؿ: التناقض
ما أف يككف في فعميف متناقضيف كالحكـ كاحد حكميف  77متناقضيف كالفعؿ كاحد، كا 

: استعمؿ ىذا المصطمح اإلماـ البزدكم، كاتبعو شارح أصكلو عبد العزيز المعارضة
كعند الحنابمة  79رض كالتعادؿ كالمعارضة بمعنى كاحدكالجميكر عمى أف التعا ،78البخارم

                                                           
ىػ( فقيو شافعي كأصكلي كمتكمـ، ككاف مف القضاة، ينسب إلى 682-594ي بكر بف حامد بف أحمد اأُلرمكم،)محمكد بف أب - 71

في أذربيجاف، سكف دمشؽ، مف تصانيفو: شرح المحصكؿ المسمى التحصيؿ، شرح اإلشارات البف سينا في  -بالضـ -بمدتو أرمية 
 .289، ص1األعالـ: الزركمي، ج المنطؽ كالحكمة، ترجمتو في:

ق(، التحصيؿ مف المحصكؿ، دراسة كتحقيؽ: عبد الحميد عمي أبك زيند،  682سراج الديف محمكد بف أبي بكر اأُلرمكم )ت  - 72
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، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: عبد الحي بف العماد أبك 307، ص1ـ،ج 1993 -ق  1414ق(، دار الجيؿ: بيرك ت، د.ط، 
 .223، ص6بيركت، د.ط.ت، ج الفالح الحنبمي، دار الكتب العممية:

ىػ(، نياية السكؿ في شرح منياج 722جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف اإلسنكم)ت ىػ(685: ناصر الديف البيضاكم )ت- 74
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التفريؽ بيف التعادؿ كالتعارض فيخصكف باألكؿ األدلة المتساكية في  كظاىر كالـ الشافعييف
 80القكة مف حيث السند كالداللة، فالتعادؿ قسـ مف التعارض عندىـ 

 : المخمص من التعارض:نيالمطمب الثا

قؿ كؿ مف عند ا فماؿ ىؤالء القكـ  ﴿يقكؿ ا تعالى:  األدلة:الفرع األول: التوفيق بين 
كينبغي التزاميا كالعمؿ  الشريعة كميا حؽ  فأحكاـ الشريعة  ،81﴾ال يكادكف يفقيكف حديثا

مقاصد الشريعة بالتزاـ األكامر  عمى التكفيؽ بينيا كالجمع ما أمكف ذلؾ، مف أجؿ تحقيؽ
 كالنكاىي كأداء تكاليؼ الشرع.

 مفهوم التوفيق: -1

 تعريفه لغة:

كفؽ: تدؿ عمى مالءمة الشيئيف، كاتفؽ الشيئاف: تقاربا كتالءما، كيقاؿ: الْكفؽ    
 كالتكفيؽ مف المكافقة. ،82كالمكافقة

 

 اصطالحا:

 التكفيؽ بيف األدلة ىك العمؿ بكال الدليميف المتعارضيف في الظاىر.

 الدليؿ مف األحكاـ الشرعية.: العمؿ: جنس يعني التزاـ مقتضى شرح التعريف

 بكال الدليميف: بياف أنو في التكفيؽ ال يرد أم دليؿ بؿ يعمؿ بجميع األدلة.

ما متعارضيف إلخراج غير المتعارضيف فإف العمؿ باألدلة نيالمتعارضيف: تقييد لمدليميف بكك 
 غير المتعارضة ال يقاؿ لو تكفيؽ.

                                                                                                                                                                                     
عبد المطيؼ عبد ا عزيز البرزنجي، التعارض كالترجيح بيف األدلة الشرعية بحث أصكلي بيف المذاىب اإلسالمية المختمفة:  - 79
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 .78سكرة النساء: اآلية  - 81
 .128ج،  ص6معجـ مقاييس المغة ابف فارس، - 82



أم كليس تعارضا حقيقيا، فإنو عند البحث إف في الظاىر: قيد لمتعارض كأنو في بادم الر   
 رض ظاىريا، ألنو عدـ في الحقيقة.أمكف العمؿ بجميع األدلة سمي ىذا التعا

 بيان كيفية التوفيق بين األدلة: -2

ىذا ىك األصؿ في األدلة الشرعية، كأعني بو الجمع بينيا ألنيا مطمكبة كميا، مرادة     
فإنو إف أمكف الجمع فال تعارض، كالعاـ ) -رحمو ا تعالى-فقد قاؿ اإلماـ الشاطبي تعالى،

ف بدا أحدىما 83مع الخاص، كالمطمؽ مع المقيد، كأشباه ذلؾ .ك يعمؿ بكال الدليميف كا 
الكتاب كالسنة، كانت السنة متكاترة أـ آحادا،  بؿ ىذا فيما إذا تقابؿ مرجكحا في الظاىر،
ف-جو، فإنو ال يمغى أحدىما كأمكف الجمع مف ك   84إلمكاف إعماليما -كاف مرجكحا كا 

 الفرع الثاني: أثر المقاصد في التوفيق بين األدلة:

بالنظر الفاحص يتبيف الغرض مف التكفيؽ بيف األدلة المتعارضة، فإف إعماؿ الدليميف    
بيا كالعمؿ  أكلى مف إىماؿ أحدىما، فيذا مقصد مف مقاصد الشريعة، ألنيا جاءت لمتكميؼ

ىماؿ أحد الدليميف بدعكل العمؿ باآلخر فيو تعطيؿ  بيا، كتعطيميا مناقض ليذا المقصد، كا 
 ىذا الدليؿ كىك إبطاؿ لمشريعة.

ثـ إف ىذه الطرؽ تنكعت بحسب المقاصد المختمفة مف العمـك كالخصكص كاإلطالؽ    
الشرعية في كؿ ىذه األبكاب كالتقييد ك اختالؼ األحكاؿ كاألحكاـ، فالتكفيؽ يتبع المقاصد 

ذا عرفت ركف المعارضة كشرطيا، كجب أف تبني عميو كيفية المخمص  كيتنكع بتنكعيا؛ كا 
العدـ، كذلؾ خمسة أكجو: مف قبؿ الحجة كمف قبؿ الحكـ، كمف  عف المعارضة عمى سبيؿ

 .85كمف قبؿ الزماف داللة قبؿ الحاؿ، كمف قبؿ الزماف صريحا

 :86في أربع صكر كىي  كصاغ الشاطبي ىذه الطرؽ
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أف يككف في جية كمية مع جية جزئية تحتيا، كمثؿ بالكذب المحـر مع الكذب  األولى:
 الزكجيف. لإلصالح بيف

أف يقع في جيتيف جزئيتيف كتعارض حديثيف أك قياسيف أك عالمتيف عمى جزئية  الثانية:
 كاحدة.

التعارض في جيتيف جزئيتيف ال تدخؿ إحداىما تحت األخرل، مثؿ المكمؼ ال يجد  الثالثة:
 ماء كال تيمما.

الرابعة: التعارض في كمييف مف نكع كاحد، مثؿ كصؼ الماؿ بكصفيف كالمتضاديف، كقكلو 
 ، مع قكلو تعالى: 87﴾إنما أمكالكـ ك أكالدكـ فتنة﴿تعالى: 

 88﴾الماؿ ك البنكف زينة الحيكة الدنيا ﴿

 :األدلة بين التوفيق في العمماء مذاهبثالثا: 

الجميكر عمى أف الجمع أكلى كىك التكفيؽ بيف األدلة، بحيث يعمؿ المجتيد عمى     
 .89يمكف صار إلى الترجيح  الجمع، فإف لـ

 .90كأنكر البعض الجمع، كقاؿ عنو السبكي رحمو ا: كىك رأم مردكد

كذكر السبكي في منع المكانع مثاؿ خترير البحر؛ فأنكر البعض الجمع بيف الكتاب     
، 91كالسنة، فمنيـ مف يقدـ الكتاب فيحرمو، كمنيـ مف يقدـ السنة ألنيا بياف لمكتاب فيحمو

كيقدـ الكتاب عند السبكي كانت السنة آحادا أك متكاترة، كلكف إف  ،92لحديث ))الحَؿ ميتتو((
ال حكـ بالتقابؿ، كلذلؾ يذىب مالؾ إلى بناء الحديثيف  أمكف الجمع كاف األكلى كلك بكجو، كا 
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كحديث صالة النائـ  ،93حتى ال يعطؿ كاحدا مف الحديثيف اآلخر المتعارضيف بعضيما عمى
 حديث النيي عف الصالة بعد العصر.ك 

 المبحث الثالث: مفهوم الترجيح وحكمه ومسالكه:

كبياف أقساميا كمراتبيا، ككذا بحث التعارض كبياف أسبابو بعد الفراغ مف بحث المقاصد     
 ككيفية المخمص منو، ينبغي اآلف تناكؿ الترجيح مفيكما كحكما كمسالؾ.

 المطمب األول: مفهوم الترجيح:

رجح الشيء: كزنو كنظر ما ثقمو، كأرجح الميزاف: أثقمو حتى  :التعريف المغوي لمترجيح أ.
ماؿ، كأرجحت كرجحت ترجيحا إذا أعطيت راجحا، كرجح الشيء يرجح كيرجح كيرجح  

كاألراجيح: الفمكات، كأراجيح اإلبؿ:  94رجكحا كرجحانا ك رجحانا: ماؿ، كالراجح: الكازف
 اىتزازىا.

 التعريف االصطالحي لمترجيح: ب.

 .95الترجيح: كىك اقتراف األمارة بما تقكل بو عمى معارضيا :ألولالتعريف ا

 96الترجيح تغميب بعض األمارات عمى بعض في سبيؿ الظف التعريف الثاني:

الترجيح ىك إظيار قكة أحد الدليميف المتعارضيف. كىك أفضؿ الشتمالو التعريف المختار: 
 عمى العناصر الجامعة المانعة مع اختصاره.

كالبياف. قكة: ىي المزية التي قكم  الكشؼ كىك المجتيد عمؿ مف :إظيارف: شرح التعري
بيا الدليؿ الراجح، الدليميف: ىما الدليالف الظنياف: الراجح كالمرجكح، المتعارضيف: شرط 

 لمترجيح، كذلؾ أف يككنا متساكييف.

 طمب الثاني: حكم األخذ بالترجيح:الم
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 في المسألة أربعة مذاىب كىي:

 97القكؿ بالترجيح، كىك مذىب الجميكر. األول: مذهب الترجيح:الفرع 

 99.100كينسب التخيير إلى أبي عبد ا البصرم :98الفرع الثاني: مذهب التخيير

 كيمحؽ بمذىب التخيير مذىب القائميف بالتصكيب، أم أف جميع المجتيديف مصيبكف،   
فاألكؿ مشدد كالثاني  الثالثة ال يقع،كقكع طالؽ المكره، كعند األئمة  ذىب أبك حنيفة إلى

كىكذا جرل منيجو  الميزاف ام: ما بيف التخفيؼ ك التشديد، مخفؼ، فرجع األمر إلى مرتبتي
 في سائر الخالؼ.

 كنسب ىذا القكؿ إلى أبي بكر الباقالني. :101الفرع الثالث: مذهب التوقف

 .102الفرع الرابع: مذهب التساقط

 أدلة المذاهب:

 استدلكا بالسنة كاإلجماع كالدليؿ العقمي. ألول:أدلة المذهب ا

كيؼ  حديث معاذ حيف بعثو النبي صمى ا عميو كسمـ إلى اليمف ))فقاؿ: دليؿ السنة:    
قاؿ: فبسنة رسكؿ  فإف لـ يكف في كتاب ا، أقضي بما في كتاب ا ،قاؿ: تقضي؟،فقاؿ:

أجتيد رأيي كال آؿ، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا قاؿ:  يكف في سنة رسكؿ ا، فإف لـ ا، قاؿ:
                                                           

ق(، شرح المنياج لمبيضاكم في عمـ أصكؿ الفقو،  تحقيؽ: أ.د/ عبد  749شمس الديف محمكد عبد الرحمف األصفياني )ت  - 97
 .787، ص2ـ،ج1999-ىػ1،420رشد: الرياض، ط الكريـ بف عمي بف محمد النممة، مكتبة ال

الرياض،  -محمد بف عمر بف الحسيف الرازم، محصكؿ في عمـ األصكؿ، لناشر : جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  - 98
 .388،396،ص2، ج1ط

أبيو كعمي كعمار كأبي ق(، كلد عاـ بدر أك أحد، حدث عف  95أبك عبد ا البصرم ىك مطرؼ بف عبد ا بف الشخير )ت  - 99
كعائشة كغيرىـ مف الصحابة، عاش بالبصرة، كلـ ينج مف فتنة ابف األشعث إال رجالف: ىك كابف سيريف، ، ترجمتو في:  ذر كعثماف

 . 4/187سير أعالـ النبالء: الذىبي،
األخيرة ،  مصر : شركة كمطبعة ، الطبعة  2ىػ( ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، ج 1386الرممي ، محمد بف أحمد) - 100

 .787،ص  1967/  1386مصطفى البابي الحمبي كأكالده، عاـ 
 .388، ص2الرازم، المحصكؿ، ج - 101
، شمس الديف األصفياني، 401، ص2ىػ(،حاشية العطار،ج1250حسف بف محمد بف محمكد العطار الشافعي )المتكفى:  - 102

 .781، ص2شرح المنياج: ،ج



، فأجابو كأقره عمى ترتيب األدلة، 103 الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ ا(( الحمد عميو كسمـ:
 .104كىذا فيو داللة عمى إقراره لو عمى الترجيح

كىك إجماع الصحابة رضي ا عنيـ في اجتيادىـ عمى العمؿ بالراجح، كقد  دليل اإلجماع:
كمف أمثمة ذلؾ: تقديميـ حديث عائشة في االغتساؿ مف  ،105إلجماع غير كاحدا نقؿ ىذا

، ككذا تقديـ 107إنما الماء مف الماء(( حديث أبي ىريرة مرفكعا:)) ، عمى106التقاء الختانيف
كسمـ كاف يصبح جنبا كىك صائـ عمى خبر أبي ىريرة  خبر عائشة أنو صمى ا عميو

 .108و((مكقكفا: ))مف أصبح جنبا فال صياـ ل

 ما عمى منيا األقكل كتقديـ المصالح، تحصيؿ عمى فطر اإلنساف أف مفاده :الدليل العقمي
ككذا جمب عمى دفع المفاسد، كتقديـ دفع األفسد فاألفسد، ))كمعظـ مصالح الدنيا  دكنيا،

، كاستدؿ الجكيني عمى ثبكت الترجيح 109كمفاسدىا معركؼ بالعقؿ كذلؾ معظـ الشرائع((
ال لما أدركناه، قاؿ: )كلكال ما دؿ شرعا شرعا كسمعا  بتيسير طريؽ الكصكؿ إليو عقال، كا 

 .110كسمعا عمى ذلؾ لما تكصمنا إليو عقال(

دليؿ المذاىب المانعة لمترجيح: استدؿ الذيف منعكا الترجيح كقالكا بالتخيير أك التساقط أك     
 مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ. التكقؼ بأدلة

                                                           
سنف الترمذم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي،  أبك عيسى الترمذم السممي،محمد بف عيسى  - 103

 .1327،3/416كتاب األحكاـ عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، باب ما جاء في القاضي كيؼ يقضي، حديث بيركت، د.ط.ت،
 .461، ص4اآلمدم، إحكاـ األحكاـ: ج - 104
 .175، ص2، جالجكيني، البرىاف- 105
 .287،1/101االماـ البخارم،صحيح البخارم: كتاب الغسؿ، باب إذا التقى الختاناف، حديث - 106
، مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي ا 343اإلماـ مسمـ ،صحيح مسمـ: كتاب الحيض، باب إنما الماء مف الماء، حديث  - 107

 .269، ص1عنو،ج
مالؾ بف أنس أبك عبد ا األصبحي، المكطأ ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: مصر، د.ط.ت،  - 108

، مسند الشافعي: محمد بف إدريس أبك عبد 639،1/290كتاب الصياـ، باب ما جاء في صياـ الذم يصبح جنبا في رمضاف، حديث
 .178، ص1ت، د.ط.ت،جا الشافعي، دار الكتب العممية: بيرك 

 .6، ص1إ اآلمدم ، حكاـ األحكاـ: ،ج - 109
محمد حسف محمد حسف  التمخيص في أصكؿ الفقو،  ىػ(،478عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ أبك المعالي الجكيني)ت - 110

 .324ـ،ص2003-ىػ1،1424الكتب العممية: بيركت، ط  إسماعيؿ، دار



، كقالكا: العمؿ 111﴾فاعتبركا يأكلي األبصار ﴿لكا بقكؿ ا تعالى:دليؿ الكتاب: استد
 االعتبار، فيجكز العمؿ بو. بالمرجكح مف

كالعمؿ بالمرجكح  ،112إنما نحكـ بالظاىر كا يتكلى السرائر( ) دليؿ السنة: استدلكا بحديث:
 بالظاىر، فيجكز العمؿ بو كال يجب طرحو. عمؿ

الظنية ال تزيد قكة، كالترجيح في البينات ال يزيدىا قكة، فالشيادات األمارات  :دليؿ المعقكؿ
 فال يرجح أربعة عمى اثنيف.، ترجيح ليس فييا

رأم الجميكر لقكة أدلتو كسالمتيا مف المعارضة،  رجحفي الباحث  ك أماالراجح:  الرأي
جماعيـ حجة قاطعة. خاصة كأنيا إجماع الصحابة رضي  ا عنيـ، كا 

 الثالث: مسالك الترجيح:المطمب 

كسمكت الشيء في الشيء فانسمؾ:  ،113المسمؾ ىك الطريؽ التعريف المغوي لممسمك:أ.
 .114أدخمتو فيو فدخؿ

 :115قاؿ ساعدة بف العجالف

 116كىـ منعكىـ الطريؽ كأسمككيـ                    عمى شماء ميكاىا بعيد

  التعريف االصطالحي لمسالك الترجيح:ب.

 ىي طرؽ دفع التعارض، كىي الجمع كالنسخ كالترجيح كالتخيير كالتكقؼمسالك الترجيح: 
 .كالتساقط

                                                           
 .2سكرة الحشر: اآلية  - 111
ىػ(، تمخيص الحبير، تحقيؽ: السيد عبد ا ىاشـ اليماني المدني، د. 582عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني)ت أحمد بف - 112

 .2100دار الطبع: المدينة، حديث
 .443، ص10ابف منظكر، لساف العرب،ج- 113
 .442المرجع نفسو، ص - 114
، 1/485حجر،  ابف :اإلصابة :في ترجمتو رجميو، عمى يغير ممف كاف ىذيؿ، شعراء مف مخضـر شاعر العجالف، بف ساعدة - 115

 .105ـ،2001معجـ شعراء الجاىمية المخضرميف: د/حاكـ حبيب الكربطي،لبنااف بيركت،
 .442، ص10العرب،ج لسافابف منظكر، - 116



ىذا ىك المعنى العاـ لمسالؾ الترجيح، كتطمؽ كذلؾ عمى المعنى الخاص لمترجيح، كىي    
تقديـ أحد الدليميف عمى اآلخر عند التعارض، كجمي أف ىذا جزء مف المعنى األكؿ  طرؽ
غيره مف النسخ كالجمع . كيشمؿ يشممو الذم  

 :مذاهب العمماء في مسالك الترجيح 

ا التعارض عف بياختمؼ العمماء في التقديـ كالتأخير بيف الطرؽ المختمفة التي يدفع     
الشرعية، فمذىب الجميكر تقديـ الجمع، بينما مذىب األحناؼ ىك تقديـ الترجيح،  األدلة

 ىذا كذاؾ. كىناؾ مف خالؼ

 األول: مسمك الجمهور في الترجيح:الفرع 

ليو ذىب اإلماـ الرازم ،117الجمعأوال:   .118كا 

 .119الترجيحثانيا: 

 النسخ. ثالثا:

 120التساقط كالرجكع إلى األدلة األخرل كالبراءة األصميةرابعا: 

 مسمك المحدثين:: الفرع الثاني

 .121البخارم ك الغزالي في المستصفى العزيز عبد مسمؾ كىك

 الجمع. أوال:

 النسخ. ثانيا:

                                                           
حيـ بف ق( ، نياية السكؿ في شرح منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، جماؿ الديف عبد الر  685ناصر الديف البيضاكم )ت  - 117

 .449، ص4ـ،ج1999-ىػ1،1420ط بيركت، :حـز ابف دار إسماعيؿ، محمد شعباف /ىػ(،  د722الحسف اإلسنكم )ت
 .393، ص2المحصكؿ:  ،ج الرازم، - 118
 .244الشككاني، إرشاد الفحكؿ ،ص - 119
 .167، ص1التعارض كالترجيح، ج البرزنجي،  - 120
 .121، ص3عبد العزيز البخارم، كشؼ األسرار،ج - 121



 الترجيح. ثالثا:

 التساقط كالرجكع إلى األصكؿ األخرل أك الدليؿ األدنى. رابعا:

 مسمك الحنفية: الفرع الثالث:

 : النسخ.أوال

 الترجيح. ثانيا:

 : الجمع.ثالثا

 122كىذه طريقة األحناؼ  : التساقط كالرجكع إلى الدليؿ األدنىرابعا

األدلة: لما اختمؼ الخبراف في صالة الكسكؼ رجعكا إلى كمثاؿ الرجكع إلى غيرىما مف     
 .124كممف يقدـ النسخ السبكي في اإلبياج 123باقي الصمكات القياس عمى

 الفرع الرابع: مسمك التوقف أو التخيير:

ثالث:  عند العجز عف الترجيح: يككف التكقؼ أك التخيير ىكذا اختمفكا كعند اإلماـ أحمد قكؿ
 لما يمـز عنو مف الشؾ في الحكـ الشرعي كىذا،  125دلة دكف مرجحال يجكز أف تتعارض األ

 باطؿ، كىك ترجيح باستعماؿ المقاصد.

ف حصرت في ىذه الطرؽ األساسية،     كفي الحقيقة فإف مذاىب دفع التعارض كثيرة كا 
 كبناء عميو

، منيا: األخذ باألغمظ، كمنيا: الكقؼ، كمنيا: 126فقد أبمغيا الزركشي إلى تسعة مذاىب
 الجمع، كمنيا: التساقط كالتخيير.مف  التكزيع كىك

                                                           
 .532-527ـ،ص1986-ىػ1406محمد مصطفى شمبي، دار النيضة العربية، أصكؿ الفقو اإلسالمي، بيركت، د.ط، - 122
 .254، ص2الكاساني ، بدائع الصنائع: ،ج - 123
ىػ( 756ىػ(، اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، عمي بف الكافي)ت685لمقاضي البيضاكم،)ت - 124

 .213، ص3ـ،ج1995 -ق 1416ق(، دار الكتب العممية: بيركت، د.ط،  771الديف عبد الكىاب السبكي )ت  ككلده تاج
محمد صدقي بف أحمد محمد البكرنك أبك الحارث الغزم، كشؼ الساتر شرح غكامض ركضة الناظر، مؤسسة الرساؿ ة:  - 125

 .449ـ،ص2002 -ىػ1،1423بيركت، ط 



 أدلة القائمين بتقديم الجمع:

 :127الدليؿ األكؿ: مف الكتاب

، كقاؿ تعالى أيضان:﴿فكربؾ 128قاؿ نعالى:﴿فيكمئذ ال يسئؿ عف ذنبو إنس كال جآف﴾
القيامة مكاطف، يسأؿ في بعضيا،  ، قاؿ عكرمة عف ىاتيف اآليتيف:129نيـ أجمعيف﴾ملنسئ
 .130يسأؿ في بعضياكال 

فمـ يرجح آية عمى آية، كلكف فسر كؿ آية بحاؿ غير حاؿ األخرل فانتفى التعارض الذم 
 الترجيح. يمجئ إلى

الدليؿ الثاني: األصؿ في كؿ دليؿ اإلعماؿ ال اإلىماؿ، كالجمع يحقؽ ىذا المقصد، كىذا 
 حيف أمكف الجمع فقد انتفى التعارض. دليؿ قكم إذ

 زنجي دليال يبدك متكمفا ك ىك: أف زيادة الظف لك كانت معتبرة فيك ذكر الباحث البر 
، كببطالنو أم الترجيح لـ يبؽ إال 131األمارات، لكانت معتبرة في الشيادات كالتالي باطؿ.

كالصحيح أف الزيادة في الظف مف مزايا الترجيح في األمارات، كفي الشيادات مجاؿ  الجمع،
 فيترجح الشاىداف العدالف عمى الشاىديف غير العدليف. لذلؾ عند النظر فيميزاف العدالة،

بعد النظر كالبحث كمناقشة األدلة تبدك قكة أدلة المذىب األكؿ مذىب  الرأى الراجح لمباحث:
الجميكر، لسالمتيا عف المعارضات، كبالتالي فيك المذىب الراجح في المسألة، كا جؿ 

 جاللو أعمـ.

 والتعارض والترجيح: تالزم المقاصد :المبحث الرابع

                                                                                                                                                                                     
ق(، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، ضبط نصكصو كخرج  794ا بدر الديف الزركشي )ت  در بف عبدبيااإلماـ محمد بف  - 126

 .413-412، ص4ـ،ج200-ىػ1،1421أحاديثو كعمؽ عميو: د/ محمد محمد تامر، دار الكتب العممية: بيركت، ط 
 .178، ص1البرزنجي، التعارض كالترجيح، ج - 127
 39سكرة الرحمف: اآلية  - 128
 .92اآلية سكرة الحجر:  - 129
 .41،ص10القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف:  ج - 130
 .179، ص1التعارض كالترجيح، ج 1البرزنجي، - 131



سبؽ في المباحث الماضية بياف حقيقة المقاصد كمراتبيا كحقيقة التعارض ككذا الترجيح، إال 
يحؽ أف تبحث العالقة بيف ىذه الحقائؽ، كيّجمى أثرىا في مكضكع الترجيح بالمقاصد،  أنو

التعميؿ  ا أضحى مناسبا تقديـ النظر فيبيفي المقاصد كتتبعيا تعميال  كلما كاف البحث
 كقد قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف:، المقاصدم

 : التعارض بين مراتب المقاصد.المطمب األول

 الفرع األول: إخالل التعارض بالترتيب المقاصدي:

ا الخمس كفي درجات كسائميا الثالث: الضركريات تيقد مر كيؼ تترتب المقاصد في كميا
، ذلؾ الترتيب المتناسؽ مع المصالح المرعية في الشرع الحنيؼ، كالحاجيات كالتحسينيات

كلكف يحدث التعارض بيف المقاصد في مصالحيا المختمفة المتباينة، فيختؿ الترتيب كيتغير 
التكازف في الكميات كالدرجات، فاألكامر كالنكاىي بيف مرتبتيف، كذلؾ باختالؼ المصالح 

ثبات ظير قصد الشارع في  كالمفاسد فييما، ذلؾ أف محاؿ الخالؼ دائرة بيف طرفي نفي كا 
ا الدليالف معا، دليؿ النفي كدليؿ اإلثبات، بيكؿ كاحد منيما ... فصارت الكاسطة يتجاذ
 .132فتعارض عمييا الدليالف فاحتيج إلى الترجيح 

إف ىذا التعارض مقاصدم، ألنو تعارض بيف مقصد كمقصد أم بيف مصمحة كمصمحة، أك 
سدة، أك بيف مصمحة كمفسدة، ىذا ىك التشريح الدقيؽ لمتعارض؛ فإف كقعت بيف مفسدة كمف

ف كانت مفاسد محضة دفعت كعمؿ كفؽ ذلؾ، لكف  مصالح محضة جمبت كعمؿ كفقيا، كا 
عند االختالط يختؿ األمر كيحتاج إلى الترتيب، كما يحتاج إليو في تعارض المصمحتيف 

 كتعارض المفسدتيف.

ف تعذر درء الجميع درأنا األفسدإذا اجتمعت المفاسد المح  ضة فإف أمكف درؤىا درأنا، كا 
 133فاألفسد، كاألرذؿ فاألرذؿ، فإف تساكت فقد يتكقؼ كقد يتخير 

لالضطرار لو أف يأكؿ ماؿ غيره ألف مفسدة االضطرار أعظـ مف مفسدة الماؿ، ككذا لو 
 بالنجاسات. التداكم

                                                           
 .218، ص4اإلماـ الشاطبي، كتاب المكافقات ،ج - 132
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ألمر كذلؾ، بؿ ىناؾ الشريعة؛ كليس الكف المرتبتيف ىناؾ مف جعميما كمتييما مف    
فأما مف ناحية تفاكت مصالح األمر كمفاسد النيي فنعـ ىما بيف طرفيف ترتيب ترجيح، 

االصطالح يكافؽ مقاصد الشرع ألف أحكاميا شرعت تيسيرا كرحمة  أحدىما تخفيؼ، كىذا
لشرع شدة تسمية الطرؼ اآلخر تشديدا ففيو نظر؛ فميس في ا كمصالح كحكمة كخيرا، كأما

، 134كال غمظة كال غؿ، قاؿ تعالى: ﴿ كيضع عنيـ اصرىـ ك اآلغالؿ التي كانت عمييـ﴾
كقاؿ تعالى أيضا:﴿ ربنا ال تآخذنا إف نسينا أك أخطأنا ربنا ك ال تحمؿ عمينا إصرا كما 

كقد نقؿ ىذا المعنى في  ،135حممتو عمى الذيف مف قبمنا ربنا كال تحممنا ما ال طاقة لنا بو ﴾
دكف عزك،  136مف لفظو الدكتكر عمر عبد ا كامؿ في كتابو )الرخصة الشرعية(قريب 

جميع  قاؿ: حيث اتفؽ العمماء عمى أنيا إحدل المرتبتيف الكبيرتيف المتيف تعكد إلييما
كىك يعني بذلؾ العزيمة كالرخصة، فقد قاؿ  األحكاـ، كىما: مرتبة التشديد كمرتبة التخفيؼ،

فينبغي أف ال تخرج عف مرتبتي العزيمة كالرخصة ... مف  تاب:مكضع آخر مف نفس الك في
 .137خكطب بالتشديد كااللتزاـ بالعزائـ، كمف ضعؼ منيـ خكطب بالرخصة قكم منيـ

ف في ىذا لنظرا؛ إذ العزيمة ليست تشديدا، كىذا المذىب يخالؼ مقاصد التيسير      كا 
:)) ككضع اآلصار كاألغالؿ عف ىذه األمة، فعف أبي صرمة قاؿ قاؿ رسكؿ ا  كالرحمة

كجعميما كمتييما مف الشريعة  ،138ضار ضار ا بو كمف شاؽ شاؽ ا عميو(( مف
بحسب ما يترجح بالدليؿ  ككمتييما مف الصكاب، كليس األمر كذلؾ، بؿ فيو خطأ كصكاب

 كالبرىاف.

 رتيب البديل:: البحث عن التالمطمب الثاني
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صار مف الضركرة البحث عف ترتيب جديد بعد االختالؿ الناشئ عف التعارض، كىذا     
 خير الخيريف كدفع شر الشريف، كىك مف لكاـز دراسة مراتب المقاصد. لتقديـ

ف كالتخيير كحرم بالتنبيو أف التخيير تأباه المقاصد، قاؿ اآلمدم في كتابو:      مقكال كاف كا 
مع التساكم مف كؿ كجو، فميس إال عمى بعض اآلراء الشاذة  الدليميف تعارض عند بو

ف الحكـ إنما يثبت لما ثبات مقصكدا، يككف أف يصمح بالنسبة لما قبمو، كيؼ كا   عند الحكـ كا 
كجو يمـز منو مفسدة مساكية ال يصمح أف  عمى مصمحة لتحصيؿ كجو كؿ مف التعارض

 .139النتفاء مقصكده يككف مقصكدا، فالحكـ يككف منتفيا

ىذا تحميؿ اآلمدم، كلمشاطبي رحمو ا تفسير آخر كىك مقاصدم أيضا، إذ رد التخيير    
 يناقض قصد الشارع في إخراج المكمؼ عف داعية ىكاه. ألنو

إف الترتيب البديؿ يككف حسب المصالح، كالعمؿ الشرعية تتبع المصالح كالمفاسد،    
فإذا اختمفت المصمحة كجب أف يختمؼ الحكـ، فال تعمؿ  قرافي:، باختالفيا، كقاؿ ال كتختمؼ

لكف قد يككف لمحكـ الكاحد عمؿ مختمفة، كالقتؿ بسبب  140المختمفة، األحكاـ المتماثمة بالعمؿ
اإلحصاف كبسبب القصاص، كالغرض ىنا ىك بياف كيفية الترتيب  الردة كبسبب الزنا مع

 الجديد لممصالح كالمفاسد.

لككنو  نظرنا إذا يتغير ترتيبو بسبب التعارض كبسبب ككنو ذريعة ألحد الطرفيف:فالمباح     
كسيمة فميس تركو أفضؿ بإطالؽ، بؿ ىك ثالثة أقساـ: قسـ يككف ذريعة إلى منيي عنو ... 

 .141كقسـ يككف ذريعة مأمكر بو كقسـ ال يككف ذريعة إلى شيء، فيك المباح المطمؽ

المقاصد في استعماؿ المباح لخدمة الطمب فعال أك تركا،  ىذا الترتيب بديؿ عند تعارض    
عمى ضربيف: ضرب خادـ ألمر ضركرم أك حاجي أك تحسيني أك تكميمي، كضرب ال  كىك

  يككف كذلؾ.
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كىكذا أيضا حكـ المندكب، حيث يتحكؿ كاجبا كالمكركه يتحكؿ ممنكعا بحسب ىذا     
ىذا كالـ الشاطبي  ،142كاف كاجبا بالكؿ إذا كاف الفعؿ مندكبا بالجزء مع غيره، التعارض

 األذاف مثؿ المفسدة، لدفع كاجبا تحكؿ تركو في مفسدة عارضتو إذا كيقصد أف المندكب
كالتطكع كالنكاح، فإف تركيا جممة يفضي إلى مفاسد في أكضاع  كالعيديف الجماعة كصالة

لممكركه، كاف الفعؿ مكركىا الديف، إذا كاف الترؾ دائما، كعندئذ تصير كاجبة، ككذا بالنسبة 
بالجزء كاف ممنكعا بالكؿ مثؿ ذلؾ بالشطرنج مف غير قمار كسماع الغناء المكركه، فيذا 

في النرد كالشطرنج: إذا  143يقدح في العدالة بالتكثير منو، كأكرد فتكل محمد بف عبد الحكـ
 شغمو عف الجماعة.

 رات الناظر في أحكاـ الشريعة،إف معرفة رتب األدلة كالمقاصد كالمصالح مف ضرك       
عمى التصرؼ بالجمع كالتفريؽ كالترتيب كالتصحيح كاإلفساد، يعني تصحيح  يقتدر بيا

فساد لذا كاف الصحابة رضي ا عنيـ أعمؽ األمة عمما كفيما  الباطؿ كرده الصكاب كا 
ـ أعمـ األمة بمقاصد الشرع كأقدرىا عمى التصرؼ فييا اجتيادا كاستنباطا كتفريعا، فقد نيأل

 144عرفكا مقاصد الشريعة كحصمكىا كأسسكا قكاعدىا كأصكليا 

: مفهوم الترجيح بالمقاصد وبيان عممه في األدلة المتفق عميها و المختمف الرابعالمبحث 
 فيها:

 بالمقاصد:: مفهوم الترجيح األولالمطمب 

 الفرع األول: التعريف االصطالحي لمترجيح بالمقاصد:

                                                           
 .94مرجع سايؽ ص - 142
 عف كأخذ القاسـ، كابف كأشيب كىب كابف أبيو مف سمع ىػ(،268-182عبد ا) ىك محمد بف عبد ا بف عبد الحكـ أبك - 143

الشافعي كانتيت إليو رئاسة مذىب مالؾ في مصر زمانو، مف تصانيفو: أحكاـ القرآف، الرد عمى الشافعي، ترجمتو في: الديباج 
ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ: القاضي عياض بف مكسى بف عياض البستي  127المذىب: ابف فرحكف، 

صحراكم، د/ محمد بف شريفة، سعيد أحمد أعراب، كزارة األكقاؼ: المممكة المغربية، ط ق (، تحقيؽ: عبد القادر ال 544)ت 
ىػ( ، كفيات األعيا ف كأنباء أبناء الزماف ،تحقيؽ: 681،: شمس الديف أحمد بف محمد بف خمكاف)ت4/157ـ،ج1983-ىػ2،1403

 .193، ص4ـ،ج1994-ىػ1414إحساف عباس، دار صادر: بيركت،ط،
 .4، ص1اب المكافقات ،جلمشاطبي،  كت - 144



بالمقاصد  لمترجيح كبالنسبة إظيار قكة أحد الدليميف المتعارضيف، : بأنوتعريف الترجيح
 يناسب إدخاؿ ركف المقاصد في التعريؼ فيككف النص المختار كما يمي:

 قكة مصمحتو.ىك تقديـ أحد الدليميف المتعارضيف ل:  الترجيح بالمقاصد

مما  ك المطمؽ ك المقيدالقكة ىنا قيد قد أدخؿ فيو القطع ك الظف كالخصكص كالعمكـ 
 سيتضح في فصؿ الضكابط إف شاء ا.

 تسمى كذلؾ مصمحة. نيامصمحتو: المصمحة جمبا أك المفسدة دفعا أك المفسدة دفعا فإ

 األدلة المختمف فيها:الترجيح بالمقاصد في األدلة المتفق عميها و  :المطمب الثاني

إلييا كؿ قكاعد الشرع كسائر  المقصكد باألدلة المتفؽ عمييا أم األصمية التي التي يرجع    
كلذلؾ تميز عف غيرىا كىي األدلة األكلى  ،145الكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس أدلتو، كىي

 بالتقديـ كاالىتماـ.

 و هما: مطمبينإلى  لمبحثو قد قسمت هذا ا

 األول: الترجيح بالمقاصد في األدلة المتفق عميها : المطمب

ينقسـ الترجيح بالمقاصد باعتبار ككنو مسمكا ك أداة مف مسالؾ الترجيح  في األدلة األصمية 
 إلى:

 الترجيح بالمقاصد في دالالت األلفاظ:  -1

 -الدالالت لغة:

 :147الشاعرقاؿ  146دلو عمى الشيء يدلو داَل ك داللة  فاندُؿ: سدده إليو   

 مالؾ يا أحمؽ ال تندؿُّ                   ككيؼ يندؿُّ امرؤ عثكؿُ 
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 فالداللة ىي الدليؿ، ك لكف الداللة مصدر كالدليؿ اسـ فاعؿ ألنو فعيؿ بمعنى فاعؿ.    

عرؼ األصفياني الداللة بأنيا: الداللة إضافة عارضة لمشيء بالقياس إلى آخر، كىي     
لفظية كغير لفظية،     ، ثـ قسميا إلى 148يمو فيـ شيء آخرككف الشيء بحيث يمـز ف

كغير المفظية إما كضعية كداللة دلكؾ الشمس عمى كجكب الصالة، أك عقمية كداللة تحقؽ 
 المسبب عمى تحقؽ سببو.

ما طبيعية كداللة     كالداللة المفظية إما عقمية كداللة األلفاظ المسمكعة عمى الالفظ، كا 
ما كضعية، كىي المقصكدة في البحث، ك الداللة المفظية الكضعية الصكتية عمى الكجع ، كا 

كىي داللة مطابقة ك داللة  149ىي ككف المفظ بحيث يمـز فيمو فيـ غيره لمعمـ بالكضع
 تضمف ك داللة إلزاـ.

 كمثالو: )القرء( لفظ مشترؾ يطمؽ عمى الطير ك كذلؾ عمى الحيض تارة أخرل.     

 الصطالحي لدالالت األلفاظ:الفرع الثاني: التعريف ا

 أقدـ تعريؼ الدليؿ أكال لمحاجة إليو ثـ أثني بتعريؼ دالالت األلفاظ:    

فالدليؿ كؿ أمر صح أف يتكصؿ بصحيح النظر فيو إلى عمـ ما ال يعمـ باالضطرار كأخرج 
 ما يعمـ باالضطرار لعدـ الحاجة إلى الدليؿ لمكقكؼ عميو، كاألمكر الحسية .

الشيرازم بقكلو:)) المرشد إلى المطمكب((، كلـ يفرؽ بينو كبيف األمارة، كغيره يرل كعرفو     
 أف األمارة ما أدل إلى غالب الظف، كالدليؿ ما أدل إلى العمـ.

 فكؿ ما أرشد بطريؽ صحيح مف االستدالؿ كاالستنباط إلى عمـ فيك دليؿ.

افة عارضة لمشيء بالقياس إلى : عرؼ األصفياني الداللة بقكلو: الداللة إضداللة األلفاظ
ك تنقسـ إلى لفظية ، ك غير 150آخر، كىي ككف الشيء بحيث يمـز فيمو فيـ شيء آخر 
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لفظية إما كضعية كداللة دلكؾ الشمس عمى كجكب الصالة، أك عقمية كداللة تحقؽ المسبب 
 .عمى تحقؽ سببو

ما طبيعية كداللة كالداللة المفظية إما عقمية كداللة األلفاظ المسمكعة عمى ال     الفظ، كا 
ما كضعية، كىي المقصكدة في البحث.  )أح( عمى الكجع، كا 

،  151كالداللة المفظية الكضعية ىي ككف المفظ بحيث يمـز فيمو فيـ غيره لمعمـ بالكضع     
 .كىي داللة مطابقة كداللة تضمف كداللة إلزاـ

  ذلؾ الداللةكسمى الجكيني الدليؿ بعد تعريفو السابؽ داللة فقاؿ: ك   

 .إذف الداللة ىي الدليؿ، كلكف الداللة مصدر كالدليؿ اسـ فاعؿ ألنو فعيؿ بمعنى فاعؿ

ك الدالالت المفظية  تنقسـ باعتبار األحكاـ إلى األمر كالنيي ك اآلمر يشمؿ الكجكب ك     
 الندب، ك النيي يشمؿ الحراـ ك الكراىة، فإذا تساكيا كاف الحكـ لإلباحة.

 .األمر-1

 .النيي- 2

 األمر : كيشمؿ الكجكب ك الندب، . 

 :مفهوم األمر -1

، أمر أمرا، كالجمع أكامر، كفي اآلية:﴿ ك أمرنا مترفييا ففسقكا 152األمر نقيض النيي لغة:
 .، ىك طمب الطاعة154، أم أمرناىـ بالطاعة153فييا﴾

فيك القكؿ الداؿ عمى طمب الفعؿ عمى جية االستعالء، كداللتو تفيد اإللزاـ  اصالحا:
 .كالكجكب كالندب كاالستحباب عمى تفصيؿ
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 :مفهوم النهي -2

 .: النيي خالؼ األمر، نياه ينياه نييا فانتيى إليو كتناىى: كؼالتعريف المغوي لمنهي

ك قاؿ:﴿ يأييا الذيف ءامنكا  155كقاؿ تعالى عمى لساف لقماف:﴿ ك ال تشرككا بو شيئا﴾    
 .فيذه نكاه ألنيا تطمب الكؼ عف الشرؾ ك أكؿ الربا 156ال تأكمكا الربك أضعفا مضاعفة﴾

النيي يعاكس األمر في المعنى، فاألمر طمب الفعؿ كالنيي طمب  تعريف النهي اصطالحا:
ؿ عمى جية القكؿ الداؿ عمى طمب االمتناع مف الفعالنهي هو:  الترؾ ،عرفو التممساني: 

 157االستعالء

في الشرع في  ، ك قكلو 158: ))صمكا كما رأيتمكني أصمي((كمف أمثمة السنة: قكلو     
 .159))صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو((:الصياـ

ك مثاؿ النيي مف السنة قكلو صمى ا عميو كسمـ :)) ترجعكا بعدم كفارا يضرب     
 160بعضكـ رقاب بعض((

 باعتبار وضوح المعنى:أقسام األلفاظ 

 النص: -1

النص: رفع الشيء، نص الحديث ينصو نصا رفعو، نصت الظبية جيدىا رفعتو، لغة: 
ظير عميو العركس أك سرير العركس ككرسييا كالنص: أقصى الشيء كغايتو  المنصة: ما

 كسمي بو ضرب مف السير السريع، إذف نص  الشيء معناه: شدتو كغايتو كأقصاه.
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النص ىك المفظ الذم ال يحتمؿ إال معنى كاحدا ك ىك المفظ الداؿ عمى  حا:النص اصطال
المعنى بكضكح، فقد ظير المراد مف غير احتماؿ يشكش الفيـ كيثير الظف كالغمكض، ك 

: ))إذا كلغ الكمب في إناء قاؿ رسكؿ ا  :مثالو حديث أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ
 ، فمفظ السبع عدد معمـك ال يحتمؿ غيره فيك نص . 161ثـ ليغسمو سبع مرار(( أحدكـ فميرقو

 ثانيا: الظاهر:

الظاىر: خالؼ الباطف، ظير يظير ظيكرا فيك ظاىر كظيير، كظاىر كؿ شيء  لغة:
أعاله، ك ظاىر الكالـ الذم يدؿ عميو ، كالظيكر يدكر حكؿ الشيء الخفي إذا باف، أظيرت 

 .162الشيء: بينتو

 163ىك المفظ الذم يحتمؿ معنييف كىك راجح في أحدىما مف حيث الكضعاصطالحا: 
فاحتمالو معنييف يجعؿ فيو شيئا مف الخفاء، ثـ إف الرجحاف ألحدىما يظيره كيبينو عمى 
اآلخر، بشرط أف يككف مف نفس المفظ ال مف غيره، كمثالو: تحريـ النبي أكؿ كؿ ذم ناب 

 .165معناه ما أكمتو بخالؼ مف فسره بأف164مف السباع 

 ثالثا: المؤول:

 .167، كأكؿ الشيء رجعو، ز األكؿ الرجكع 166التأكيؿ كالتفسير بمعنى كاحدلغة: 

 .168ىك حمؿ المفظ غير مدلكلو الظاىر منو، مع احتمالو لواصطالحا: 

،  169﴾ء إال ما قد سمؼآؤكـ مف النسآك ال تنكحكا ما نكح ءاب:﴿  مثالو في قكلو تعالى
 عمى الكطء أم مف زنى بيا األب. العقد الفتحمؿ عمى 
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 كاالشتراؾ، مثؿ القرء، كاإلضمار، كالترادؼ كالتأكيد، كالتقديـ كالتأخير، كالتخصيص،
 كالتقييد.

 :رابعا: المجمل

جمؿ: الجيـ كالميـ كالالـ أصالف: أحدىما تجمع كعظـ الخمؽ، كاآلخر الحسف،  لغة:
 .170كأجممت الشيء حصمتو

ىك  ك عرفو البيضاكم بقكلو:171المفظ الداؿ عمى معنييف ليس فييما راجح: ىك اصطالحا
 172المفظ الذم يككف متساكيا لمداللة بالنسبة إلى المعاني المتعددة

ك مف المجمؿ يترجح كاحد مف المعاني، ك مف صكرىا التعارض بيف المجازات، فيترجح     
، أك ألنو أظير 173ك ال صياـ(( : ))ال صالةأحدىما: ألنو أقرب إلى الحقيقة مف قكلو  

: )) رفع عف أمتي عرفا، أك أعظـ مقصكدا، كرفع الحرج كتحريـ األكؿ مف قكؿ الرسكؿ 
 .174الخطأ ك النسياف كما استكرىكا عميو((

إف كضكح المعنى مف خالؿ المفظ تختمؼ درجاتو مف لفظ إلى آخر، فأشده كضكحا       
كىك النص، فإف احتمؿ المفظ معنييف ككاف أحدىما  كظيكرا ىك ما ال يحتمؿ إال معنى كاحدا

فيك الظاىر، فإف كاف الرجحاف مف جية غير   راجحا مف جية المفظ نفسو ال مف خارجو 
ء إال ما قد آؤكـ مف النسآكالتنكحكا ما نكح ءاب المفظ فيك المؤكؿ مثؿ قكلو تعالى:﴿

فمفظ النكاح يحتمؿ العقد، كيحتمؿ الكطء، لكنو في العقد أظير، إذف فيك الراجح  175سمؼ﴾
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كاضع كيسمى ظاىرا، كالترجيح كقع مف جية المفظ نفسو، إذ الشرع استعممو في العقد في م
 كثيرة.

 األلفاظ وسيمة المقاصد لإلفهام:

الناس في  ؽ مصمحة مف الحقائؽ الكبرل في الشريعة أف الديف جاء لمقاصد عالية تحق     
كاآلخرة، فإذف البد مف االعتناء التاـ كالرعاية القصكل لمسالؾ فيـ ىذه المقاصد  الدنيا

إدراكيا دكف تحريؼ أك غمك أك تقصير، فيي اليدؼ األسمى كالمقاـ المبتغى  كتحقيؽ حسف
كسيمة  كالسنة كاجتيادات العمماء في شتى عمكـ الشريعة، كما األلفاظ إال مف نصكص القرآف

الشأف بيف المتخاطبيف فإنما يستعممكف األلفاظ ليتعارفكا بينيـ كفؽ  ليذه المقاصد، كما ىك
فاأللفاظ كسيمة، كمعانييا المرادة مف المتكمميف ىي المقاصد  مقاصد تحمميا تمؾ األلفاظ،

 ناة مف قبؿ المتمقي.لمجالمبتغاة كالثمرات ا

 فائدة اعتبار المقاصد في الدالالت:

فائدة ذلؾ تحصيؿ المصالح المرجكة مف أحكاـ الشريعة، كمكافقة إرادة الشارع في      
مخالفة المقاصد كلك بشيء مف مكافقة األلفاظ في الظاىر فذلؾ يككف مخالفة  شريعتو، كأما

  أحكامو. لقصد الشارع في

 

 المطمب الثالث: التعارض في دالالت األلفاظ وبيان الترجيح بالمقاصد:

دالالت األلفاظ صكر مختمفة متنكعة ال تحصر، كتعارض األمر كالنيي، مثؿ  لتعارض    
:) ال ، فيذا يعارضو النيي في قكلو 176قكلو تعالى:﴿فاقتمكا المشركيف حيث كجدتمكىـ﴾

كمثؿ تعارض العاـ مع العاـ كالعاـ مع الخاص كالخاص مع  177تقتمكا النساء ك الكلداف(
 التي تطرأ عمى األلفاظ. الخاص كغيرىا مف التعارضات

 :الفرع الثاني: أثر المقاصد في ترجيح دالالت األلفاظ
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قد تبيف المحتكل المقاصدم في معاني الدالالت، كأف األلفاظ كسيمة تحمؿ مراد المتكمـ،     
ال خكلفت  ليذا فإف ألفاظ الشارع الحكيـ يجب أف ينظر إلييا مف خالؿ معانييا المقاصدية كا 

 حرفت عما أريد ليا أف تحققو. أك عطمت أك

 الترجيح بالمقاصد في األمر:-1

يا عف ضده نيي عف ضده، فعند جميكر الفقياء: ليس نيمف ذلؾ ىؿ األمر بالشيء     
 ي عف ضده.نييتضمنو، كعند األشاعرة: ىك  كلكنو

 178عف ضده كال يتضمف النيي عنونييا كعند المعتزلة: ليس    

مقاصدم مكفؽ مف قبؿ اإلماـ المازرم، قدـ ليا بأصؿ مقاصدم، كفي المسألة تحميؿ     
تقرر عند العقالء اختالؼ مكاقع األفعاؿ في القصكد، ككذلؾ تختمؼ عندىـ أحكاـ  قاؿ:

 .179األكامر كالنكاىي في القصكد

كضرب مثال بالحج، فإف الحج ىك المقصكد، كقطع المسافة غير مقصكد، كلكف مما ال     
 .180بويتـ الكاجب إال 

 :الترجيح بالمقاصد في النهي-2

 .،كما قاؿ الرازم181صيغة النيي تفيد التكرار، فمنيـ مف قاؿ: قد ترد لممرة منيا مسألة   

 الترجيح بالمقاصد في العاـ كالخاص:

ا، ألف مصمحة المكمؼ متكقفة عمى أحكاميا، فيي بيأدلة الشريعة جاءت لمعمؿ     
بناء بعضيا عمى بعض كما سبؽ في الفصؿ التمييدم لمعمؿ، فإذا فرضت كأمكف  مطمكبة

ف لـ يمكف كميا كأمكف جزئيا كاف ذلؾ كذلؾ، كىذا أكلى مف إىماؿ  كاف ذلؾ ىك السبيؿ، كا 
ذا بنينا العاـ عمى الخاص  الدليميف، فاقتضى األمر بناء العاـ عمى الخاص، دليؿ مف أحد كا 
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ليميف مف غير األخبار، فيذا ترجيح ، ككذا األمر بالنسبة لد182استعممنا الخبريف جميعا
بمقصد إعماؿ الدليميف، كىي قاعدة مقاصدية ليا تطبيقات أصكلية متناثرة كما مر ككما 

 مندرجة ضمف حفظ الديف رأس الكميات الضركرية. سيأتي، كىي قاعدة لحفظ األدلة

 الترجيح بالمقاصد في المؤول:-3

 عف معناه المتبادر كىي:التأكيؿ لو شركط، بيا يحصؿ صرؼ الظاىر     

 أكال: ككف المفظ محتمال لممعنى الذم يراد صرفو إليو.

 ثانيا: كأف يككف ذلؾ المعنى قد دؿ عميو دليؿ.

 183ثالثا: ظيكر مزية في ذلؾ الدليؿ ترجحو عمى األصؿ في الظاىر

ذف إ مثاؿ: حديث عائشة قالت قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))أيما امرأة نكحت بغير
، أكلو األحناؼ عمى البكر ك المجنكنة كالصغيرة، كىذا 184أىميا فنكاحيا باطؿ باطؿ باطؿ((

يصح، ألف قكة العمـك بمفظ )أم( كالتأكيد بتكرار)باطؿ( يجعمو ال يمكف أف يصرؼ إلى  ال
نادرة الخطكرة عمى الذىف، فيصير الحديث كالمغز، كىذا مف مقاصد العمكـ ىنا بسبب  أفراد

فال يقاكمو ظف ذلؾ المقصد النادر، كىذا لو ارتباط بضكابط الترجيح بالمقاصد  التأكيد،
 الضابطيف: القطع كالظف. كخصكصا

 الترجيح بالمقاصد في الحقيقة والمجاز: -4

حدد الزركشي مقاصد المجاز كالتعظيـ مثؿ قكليـ: المبالغة كتفييـ المعقكؿ في صكرة      
 .185المحسكس كتكثير الفصاحة 

،ألف مقاصد  186كاألصؿ تقديـ الحقيقة عمى المجاز، إذ األصؿ في الكالـ الحقيقة     
الكضع أساس لمعرفة المراد مف النصكص كمف كالـ المتكمميف، كلكف قد تطرأ أحكاؿ فتغير 
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الترجيح، مثؿ احتجاج المالكية عمى أف مف كجد سمعتو عند المفمس فيك أحؽ بيا، بحديث 
و قاؿ :)) قضى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في رجؿ مات قاؿ أبك ىريرة رضي ا عن

، كلكف تخالؼ الحنفية فتقكؿ: 187أك أفمس أف صاحب المتاع أحؽ بمتاعو إذا كجده بعينو((
إف المفمس ىك صاحب المتاع حقيقة ألف السمعة بيده، كالرد أف المجاز ىنا تعيف ليذه 

 المصمحة بسبب اإلفالس.

يكجب حرمة المصاىرة، ذىب إلى ىذا الحنفية كبعض المالكية،  ككذا القكؿ بأف الزنا   
ىذا التممساني، كالشافعية كمف معيـ مف المالكية يذىبكف إلى أف المصاىرة ال تثبت  كنصر

المراد، كالرد: أف النكاح في اآلية معناه الكطء ألف األبناء في الجاىمية  إال بالعقد كىك
 د.العق يخمفكف آباءىـ في الكطء ال في

، مستدال بأف ذلؾ إلباس كالقرآف متره عنو، 188كمف العمماء مف منع المجاز في القرآف    
از إلباس، كىك مف أساليب لغة العرب، كأف مقاصد لمجكثبت مما مضى أف ليس في ا

 ككالـ رسكلو صمى ا عميو كسمـ.في كالـ ا تعالى  الكضع تثبتو، كجاء ذلؾ

 بالمقاصد في األسانيد:الثاني: الترجيح المطمب 

 التعريف المغوي لإلسناد:

،ك سند إلى الشيء كاستند إليو 189السند: ما ارتفع مف األرض، كالجمع أسناد بالفتح    
 .190اعتمد

 

 

 التعريف االصطالحي لإلسناد:
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كالسند: ىك اإلخبار عف طريؽ المتف كىما يستعمالف لشيء 191رفع الحديث إلى قائمو   
نما سنادا العتماد الحفاظ عميو في صحة الحديث كضعفو، كاإلسناد مف  كاحد،كا  سمي سندا كا 

 السنة، فيك كسيمة إلى مقاصد حفظ الديف. كسائؿ حفظ

كالترجيح بالمقاصد في األسانيد كاألخبار أساسو النظر في صحة اإلسناد كفي استقامة     
قاصد في شركط الراكم كيتناكؿ كلذلؾ قسمتو إلى مطمبيف يتناكؿ األكؿ الترجيح بالم المتف،

 بالمقاصد في شركط المركم كىك المتف. الثاني الترجيح

 : الترجيح بالمقاصد في شروط الراوي:الفرع األول

 ، كقد اشترط لو: 192مف أكجو الترجيح في األسانيد الترجيح بحاؿ الراكم   

 اإلسالـ . -1

 العقؿ. -2

 كالضبط . -3

 العدالة. -4

فأما الشرطاف اإلسالـ كالعقؿ فمعمكماف، كاإلسالـ ال يشترط في التحمؿ كيشترط في     
رضي ا  193األداء، كيقبؿ تحمؿ الصبي المميز بدليؿ قبكليـ حديث محمكد بف الربيع

كسمـ مجة مجيا في كجيي كأنا ابف خمس سنيف  عنو:)) عقمت مف النبي صمى ا عميو
 ،194مف دلك((
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 الة فعقدت ليما الفرعيف التالييف. كأما الضبط كالعد  

 الفرع األكؿ: الترجيح بالمقاصد في شرط العدالة:

 التعريؼ المغكم لمعدالة:

العدكلة ك المعدلة  يقاؿ: العدالة ك195العدؿ ضد الجكر، كىك ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ  
 ك العدؿ، ك رجؿ عدؿ ك امرأة عدؿ ك عدلة.

 العدالة اصطالحا:

 عبارة عف استقامة السيرة في الديف، كيرجع حاصميا إلى ىيئة راسخة في النفسالعدالة     
،إذ العدالة صفة تجعؿ صاحبيا مالزما لمديف 196تحمؿ عمى مالزمة التقكل كالمركءة جميعا

تياف الفرائض، كالمركءة اجتناب الصغائر،  في التقكل كالمركءة، كالتقكل اجتناب الكبائر كا 
،فالعدؿ ىك 197رع حقيقة فيمف كاف مرضي الديف كالمركءة العتدالوفي الش كأما العدؿ: فيك

 المتصؼ بالعدالة كىي االستقامة بالتقكل كالمركءة.

 الترجيح بالمقاصد في الجرح والتعديل: 

 فمف ذلؾ أف الجرح يقبؿ بدكف استفصاؿ إذا كاف كاقعا مف ثقة في الجرح كالتعديؿ،    
التعديؿ، كأما غيره فيراجع ك يستفصؿ في األمر، ألنو بصير بشركط ؛198فيكتفى بإطالقو

الترجيح يعكد لغمبة الظف في أحد الطرفيف الجرح أك التعديؿ، كىذا ىك ضابط قبكؿ  فينا
الجرح كالتعديؿ ببينة أك دكف بينة، كحتى في التعارض بينيما فإف األصؿ تقديـ الجرح، فإف 

مقصد كجكدىا، فأم الجيتيف غمبت في عمى الجرح، فيذا ترجيح ب نفاه المزكي قدـ التعديؿ
 حسب ضكابط الترجيح بالمقاصد: القطع كالظف كالغمبة كغيرىا. الظف كاف الحكـ ليا، كىذا
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 الترجيح بالمقاصد في رواية مجهول الحال:

 .199إذ أرادكا دفع مفسدة الكذب المقاصدم؛ كبالترجيح ردىا مف كمنيـ قبميا، مف فمنيـ    

 رواية الفاسق المتأول:الترجيح بالمقاصد في 

يتفاكت الفسؽ في درجاتو مف المظنكف إلى المقطكع، كالتأكيؿ يختمؼ مف اعتقاد إلى      
، 200آخر، كقد نقؿ اآلمدم عف الشافعي قكلو:) إذا شرب الحنفي النبيذ أحده كأقبؿ شيادتو(

مر ىنا فيذا فسؽ مظنكف، كأما الفسؽ المقطكع فمثؿ اعتقاد الخكارج كالركافض، فإف األ
كاف الراكم ممف يرل الكذب، فينا يقطع بكجكد المفسدة فال تقبؿ  مرتبط بالمفسدة، فإف
ـ يستحمكف الكذب، فال تؤمف المفسدة ىنا، كأما نيالركافض؛ أل مف 201ركايتو، مثؿ الخطائية

ـ يتكفركف عمى الصدؽ، كقد ركل نيكلكف األظير قبكليا، أل الخكارج فاختمفكا في ركايتيـ،
، كعند الحنفية 202صحيحو، كالشافعي كأتباعو يقبمكف ركايتيـ  م لعدد مف الخكارج فيالبخار 

مة تيصاحب غمك في طمب الحجة، كىذا ال يككف فيو  تقبؿ ركاية فاسؽ االعتقاد، ألنو
أخرج ليـ البخارم كمسمـ مف أىؿ البدع الذيف    الكذب، كلقد سرد السيكطي أسماء الركاة

الفقياء تقبؿ، ألف الظف يقكل بصدؽ مف ىذه صفتو بشرط أف يككف عند جؿ كىـ كثير ك 
 203متحرجا

 الفرع الثاني: الترجيح بالمقاصد في شرط الضبط:

 التعريف المغوي لمضبط:

 204الضبط: لزـك الشيء كحبسو

 اصطالحًا:
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 .2/314إحكاـ األحكاـ: اآلمدم، - 200
  201المرجع نفسو. -

 المرجع نفسو. - 202
 .135-2/134المعتمد: أبك الحسيف البصرم، - 203
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 .205استعمؿ بمعنى حفظ الركاية كما سمعت كيثبت عمى ذلؾ إلى أف يؤديو 

 شرط الضبط: بيان الترجيح بالمقاصد في

إف الضبط تتفاكت دراجتو لذلؾ يقاؿ ضابط كأضبط، كمتقف كأتقف، كثقة أكثؽ، ك مف     
، كىذا لغمبة الظف أف 206أسباب الترجيح أف يككف أحد الراكييف أضبط كأتقف في الركاية

ىك المصيب كأف الكىـ دخؿ عمى مف دكنو، فتبيف أف الترجيح إنما ىك  األضبط ك األتقف
لظف الحفظ كالضبط في ىذه الجية فتحقؽ مقصد بمكغ الخبر الصحيح كالظفر بالحؽ، فيك 

 مف كسائؿ حفظ الديف. ترجيح بالمقاصد لككف الضبط

 ، وأحواله:أفعال النبيالثالث: الترجيح بالمقاصد في دالالت  المطمب

 األول: مفهوم دالالت األفعال واألحوال: فرعال

  التعريف المغوي لألفعال واألحوال: -أ

غير متعد ،فعؿ يفعؿ فعال كفعال ، فاالسـ مكسكر  كأكناية عف كؿ عمؿ متعد  :الفعل
 ، كىك اصطالح نحكم يقابؿ االسـ، كيقاؿ كذلؾ األفعاؿ 207كالمصدر مفتكح كالجمع الفعاؿ

 كالحرؼ.

  اإلنساف، كىك ما يككف عميو مف خير كشر، يذكر كيؤنث، كجمعو: أحكاؿ: كينة الحال
كأحكاؿ جمع حكؿ  كأحكلو، كالحاؿ: الكقت الذم أنت فيو، كحاالت الدىر كأحكالو: صركفو 

 .208مثؿ حككؿ كحككؿ :سنة،

 التعريف االصطالحي لألفعال واألحوال: -ب

 تعريؼ السنة لما بينيما مف عالقة .قبؿ تعريؼ أفعاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يحسف 
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كقد  جزء مف  ، إذف فالفعؿ209مف قكؿ أك فعؿ أك صفةىي ما أضيؼ إلى النبي  السنة:
تطمؽ عمى  ،السنة كيقابؿ كال مف القكؿ كالصفة، كىذا التعريؼ ىك تعريؼ المحدثيف لمسنة

خؿ في المعجز ، مف األدلة الشرعية مما ليس بمتمك كال معجز، كال دا ما كاف مف النبي 
مف األقكاؿ  كىذا النكع ىك المقصكد في بحكث األصكلييف؛ فيي ما صدر عف النبي 

 .كاألفعاؿ الدالة عمى التشريع

قاؿ األصفياني: السنة: العبادات النافمة  كعند الفقياء السنة ىي ما يقابؿ الفرض،     
 .210المنقكلة عف النبي صمى ا عميو كسمـ

فاتسعت دائرة  كاختمفت التعريفات بسبب اختالؼ األغراض، فكؿ حصر ما يحتاجو فنو،    
أك ضاقت بحسب ما يضاؼ أك ينقص مف الضكابط مثؿ: صفة أك تقرير، كلكف  المكضكع

عمى اعتبار الفعؿ سنة، مع اختالؼ أغراضيا مما يحتـ تحديد معنى الفعؿ  اجتمعت كميا
 .عند كؿ فريؽ

 جزء مف السنة عمى اختالؼ بيف الفقياء كاألصكلييف كالمحدثيف.كظير أف الفعؿ    

 : الفعؿ ىك العمؿ المفيد كدليؿ كمي لألحكاـ الشرعية العممية، فعندىـ الفعؿفعند األصوليين
 قاعدة أصكلية كدليؿ أصكلي.

: الفعؿ عمؿ كأفاد يفيد دليال جزئيا، أم أنو دليؿ تفصيمي لمسألة معينة مثاؿ وعند الفقهاء
عند عند األصكلييف يفيد دليال كميا، لؾ: إبراد النبي صمى ا عميو كسمـ بالصالة فيذا ذ

فالمقاصد  الفقياء دليال جزئيا ىك: جكاز اإلبراد بالصالة كذلؾ بشركط المسألة كضكابطيا
 .تختمؼ مف فف إلى فف، فاختمفت التعريفات

صمى ا عميو كسمـ، فيـ كأما عند المحدثيف فالغرض كصؼ كؿ ما صدر عف النبي     
ينقمكف عنو كؿ ما سمع كشكىد عميو أك منو أك في حضرتو، فمف األفعاؿ ىذا التكسع ماال 
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يدخؿ في تعريؼ األصكلييف، كال في تعريؼ الفقياء، كمف ىنا البد مف تجريد البحث لبياف 
 أنكاع األفعاؿ كحاالتيا المختمفة كأحكاميا.

لقضاء، كاإلمارة، كاليدم، كالصمح، كاإلشارة عمى المستشير، كىي: التشريع، كالفتكل، كا    
 .211كالنصحية، كتكميؿ النفكس، كتعميـ الحقائؽ العالية، كالتأديب، كالتجرد عف اإلرشاد

، كالتجرد عف اإلرشاد ىك ما ال 212كاليدم ىك اإلرشاد، كاإلرشاد ىك ما كاف لمصمحة دنيكية
 .أمكر كفؽ الجبمة قصد منو إلى تشريع أك طمب متابعة، بؿ ىك

 :المعاني المقاصدية في أفعال النبي صمى ا عميه وسمم وأحواله-ج

 :المعاني المقاصدية في أفعال النبي صمى ا عميه وسمم

 أفعاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ تدؿ عمى مقاصد شرعية مختمفة، فتصمح مسمكا مف    
 .213مسالؾ الكشؼ عنيا

كالبداية مف حكـ أفعاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ، فقد اختمؼ فيو حسب ما يفيـ مف قصد 
 :214الفعؿ، كقسميا ابف المشاط إلى خمسة أنكاع

ف كاف يفيد االستحباب عند بعض المالكية  .أكال: ما يككف جبمة، فيذا ال يعد مف الممة، كا 

 رأيتمكني اكم صمكاف لقكلو ) الصالة بيا أفعاؿ مثؿيككف بيانا المجمؿ ،  ثانيا: ما
 .215أصمى(

 ما يككف مف خصائصو. ثالثا:

ما يككف فيو جبمة كعبادة: مثؿ الرككب في الحج كضجعة الفجر، ككقع خالؼ في  رابعا:
 .حكمو
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، ما عممت صفتو مف الكجكب 216خامسا: غير ما تقدـ مف األفعاؿ كىك عمى نكعيف
خالؼ، ككؿ مف رجح جية فقد رجحيا بالمقصد كالندب، فيك عمى ذلؾ، كما لـ تعمـ ففيو 

 الذم يراه ىك عمة الفعؿ كألجمو صدر، كمذاىب العمماء في مسائؿ كثيرة.

 :المعاني المقاصدية في أحكاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ   

أحكاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ متنكعة كما سبؽ، كسبب تنكعيا ىك اختالؼ مصدر   
لدافعة إلى عركضيا ككجكدىا، ثـ المقصد المراـ مف تمؾ الصفة كؿ صفة، كىي العمة ا

كىاتيؾ الييئة، فانقساميا مقاصدم، فإذا كاف المقصد ىك تشريع حكـ عاـ لألمة كانت 
الييئة تشريعية كالحاؿ حاال تشريعية، كىذا الغالب مف أحكالو صمى ا عميو كسمـ؛ ألنو 

 جاء رسكال كمبمغا كبشيرا كنذيرا:

ـْ َتْفَعْؿ َفَما َبم ْغَت ِرَساَلَتُو َيػػػ ﴿ ف ل  بَِّؾ  َكاِ  ُسكُؿ َبمِّْغ َما ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمف ر   217﴾ػػَأيَُّيا الر 

 218﴾كداعيا إلى ا بإذنو كسراجا منيرا  45 أييا النبي إنا أرسمناؾ شاىدا كمبشرا كنذيراي ﴿

ذا كاف المقاـ مقاـ فتكل، فإف المقصد إعطاء جكاب     سؤاؿ لممستفتي بحسب حالو، فما  كا 
ف المقصد يختمؼ، ككذا يصدر في ىذا االيماف يختمؼ عما يصدر بصفو التشريع ،أل

القضاء، ليس كحاؿ التشريع كال الفتكل، فإنو في القضاء يككف بشرا كقد يخطئ، إنكـ 
تختصمكف إلي كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض فأقضي لو عمى نحك مما 

ف قطعت لو مف حؽ أخيو شيئا فال يأخذه، فإنما أقطع لو بو قطعة مف النار كمثمو أسمع فم
إنو لك حدث في الصالة شيء ) ىذا الحديث، عف عبد ا بف : مسعكد رضي عنو مرفكعا 

 219(.لنبأتكـ بو، كلكف إنما أنا بشر مثمكـ  أنسى كما تنسكف، فإذا نسيت فذكركني 

ذا كاف المقاـ مقاـ إمارة     كانت السياسة الشرعية ىي التي تصبغ التصرفات بصبغتيا،  كا 
كاألحاديث الكاردة في ىذا كقع فييا  مثؿ تكلية األمراء كالكالة كعزليـ، كتكزيع األعطيات،
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انتحاء كؿ مجتيد مقصدا،  الخالؼ حكؿ معانييا، كالخالؼ في حقيقتو مقاصدم، بسبب
ث كاألحاديث الكاردة في ىذا كقع فييا يخالؼ المقصد الذم ينتحيو غيره، مثؿ تفسير حدي

الخالؼ حكؿ معانييا، كالخالؼ في حقيقتو مقاصدم، بسبب انتحاء كؿ مجتيد مقصدا، 
 220 .يخالؼ المقصد الذم ينتحيو غيره، مثؿ تفسير حديث )األئمة  مف قريش(

ىؿ االجتياد عند األلفاظ كلذلؾ عاب اإلماـ ابف عاشكر رحمو ا مف يقؼ مف أ    
كشؼ عف مقاصدىا، فيتكحؿ ليخرج لبيا غافال عما تحفو مف السياقات كالقرائف تيعتصرىا 

، كلكف ىذا ليس عمى إطالقو 221مف األغالط بسبب الذىكؿ عف المقاصدفي خضخاض 
إىماليا، فإف ليا األثر المعمكـ في كشؼ المراد، مع  سبؽ ال يمكف  فإف مقاصد الكضع كما

 .كالمساقات التي تعيف صفات األحكاؿ ستعانة بالقرائف كاالصطالحاتاال

عميو كسمـ تفريقيـ بيف أحكالو في كلقد كاف مف صفات أصحاب رسكؿ ا صمى ا     
أكامره كنكاىيو، فيميزكف ما كاف مف األكامر كالنكاىي بصفة التشريع عما كاف منيا بغير 

 . مقاصد الشرع في كؿ حاؿ، ألنيـ كانكا يعرفكف 222التشريع صفة

 فأقاؿ ىذا عالؿ الفاسى خيف ذكر   223كال شؾ أف تبييف ذلؾ مما يكضح المقاصد الشرعية
 أكؿ مف أشار إلى التفريؽ ىك اإلماـ القرافي.

 :التعارض في أفعال النبي صمى ا عميه وسمم وأحواله وبيان الترجيح بالمقاصد

مف أشير   :التعارض في أفعال النبي صمى ا عميه وسمم وبيان الترجيح بالمقاصد   
داللتو صريحة،  المسائؿ األصكلية تعارض الفعؿ مع القكؿ، فمف العمماء مف يقدـ القكؿ ألف

الصحيح  كمنيـ مف يقدـ الفعؿ ألف داللتو مفسرة مبينة لمقكؿ، كمنيـ مف يتكقؼ، كالمنيج
 .بالمقاصد فينظر إلى حقيقة الفعؿ كما المقصكد منو ىك تطبيؽ الترجيح

 :التعارض في أحوال النبي صمى ا عميه وسمم وبيان الترجيح بالمقاصد
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مف التعارض في أحكاؿ تصرفات المصطفى صمى ا عميو كسمـ ككنو رسكال مبمغا    
ماما قائما الناس يبتغكف الجكاب عمى شؤكف األمة كقاضيا حاكما فييا كمفتيا يقبؿ عميو  كا 

القرافي بيف ىذه األحكاؿ، فمكؿ لكاـز    كنكازليـ اليكمية، كلذلؾ فرؽ اإلماـ  عف حادثاتيـ
عف غيره مف األنكاع، ككمثاؿ عمى ذلؾ مسألة سمب القتيؿ في  كأحكاـ تخصو تختمؼ

 .الحرب

 :الرابع: الترجيح بالمقاصد في اإلجماع مطمبال

المكضكع يجدر بياف مكقع الترجيح في اإلجماع، إذ ليس يستساغ قبؿ الخكض في ىذا    
اإلجماع مع الترجيح، إذ األكؿ يفيد اتفاؽ الجميع، كالثاني يظير اختالفيـ مع تقكية  اقتراف
الراجحة، كالمقصكد أف اإلجماع قد يأتي بعد اختالؼ، أك ينعقد بعد مناظرات، كيككف  الجية
ب إليو الجميع بناء عمى المقاصد، فيذا الذم أعنيو المختار امع عميو إنما ذى الرأم

اإلجماع، مثاؿ ذلؾ: حيف تشاكر عمر كأبك بكر رضي ا عنيما  بالترجيح بالمقاصد في
أبك بكر، كلكف عمر حاجج بالمقاصد كبيف أف فيو خيرا  ، فأبى224في شأف كتابة المصحؼ

فقبؿ أبك بكر ذلؾ ثـ صار  مف ذىاب القراء، لما رأل فيو مف صكف كتاب ا بعدما رأل
 .إجماعا مف الصحابة

 :صداالمعاني المقاصدية في اإلجماع وبيان الترجيح بالمق

 :المعاني المقاصدية في اإلجماع

 :مستند اإلجماع أبيف المعاني المقاصدية في اإلجماع مف خالؿ عدة مسائؿ   

 إف كاف مبنيا عمى مسنتد أك ال ففيو خالؼ:
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البصرم رحمو ا اعمـ أف األمة ال تجتمع إال عف داللة أك أمارة، كال قاؿ أبك الحسيف     
ف 225تجتمع  عبثا ، كذكر أف قكما قالكا: اإلجماع عف تكفيؽ ال عف تكقيؼ، أم يكفقيـ ا كا 
 .داللة لـ يكف ليـ

أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ كاإلجماع عف تكقيؼ يككف مثال عمى آيات محكمات ك 
 .ا أف اإلجماع يتضمف الدليؿ، كمعنى ىذ226

كيظير مف أدلة القائميف بأنو يستند إلى دليؿ ما أف المسألة ذات بعد مقاصدم، فمف    
األدلة  العقمية التي ساقيا اآلمدم المسمؾ الرابع: إف القكؿ في الديف مف غير داللة كال أمارة 

 .ح في اإلجماعمحاؿ قاد خطأ، فمك  اتفقكا عميو كانكا مجمعيف عمى الخطأ، كذلؾ

المسمؾ الخامس: إف المقالة إذا لـ تستند إلى دليؿ ال يعمـ انتساىا إلى كضع الشارع،      
، فيذا تأكيد أف اإلجماع ال يككف عف غير دليؿ، ألف 227كما يككف كذلؾ ال يجكز األخذ  بو

ىذا كمف   ذلؾ يدؿ عمى بطالنو، كالمعنى المقاصدم في ذلؾ ىك اشتمالو عمى دليؿ شرعي
نما كانا متضمنيف لمدليؿ ألنو يحـر عمى األمة كعمى الصحابي   القبيؿ ما قالو التممساني كا 

، كيقصد اإلجماع ( كقكؿ 228الحكـ في مسألة مف المسائؿ مف غير استناد إلى دليؿ شرعي 
الصحابي: فيما يتضمناف الدليؿ، كلكف ىناؾ فرؽ بيف اإلجماع فإنو حجة قطعية خالفا 

 .فإف فيو تفصيال كثيرا لقكؿ الصحابي

كفي قكليـ بأف اإلجماع يككف مستندا إلى دليؿ اختمفكا: ىؿ يجكز أف يككف انعقاده عف    
جكازه ككقكعو، كمف  االجتياد كالقياس، فأجازه األكثركف، كاختمفكا في كقكعو، كالمختار

ير نز شحـ الخالصحابة في إمامة أبي بكر كقتاؿ مانعي الزكاة، كتحريـ  أمثمتو: إجماعات
 .قياسا عمى تحريـ لحمو، كحكميـ في حد شارب الخمر
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كمف المعاني المقاصدية في اإلجماع أف يككف أساسو المصمحة الشرعية، فقد يككف     
مبنيا  عمى مقاصد الشريعة كمصالحيا، فتككف الحاجة في ىذه الحالة إلى المقاصد 

كا عمى صكاب العمؿ بو كأنو ضركرية ، فمثال    إجماعيـ عمى جمع المصحؼ فاتفق
، كليذا 229فضيمة عظيمة كحسـ لمادة كؿ  ممحد كمعاند، فاتفقكا عمى ذلؾ بعد الخالؼ فيو 

فإف اإلجماع في الحقيقة متضمف  لممصمحة، كمخالفو مخطئ ألنو ثبت أف اإلجماع ال 
ا يككف إال عف مستند كىك الدليؿ ففيو المصمحة، لذلؾ فاف  مخالؼ اإلجماع مخطئ قطع

 230 .لتعيف المصمحة فيو

 :المطمب الثالث: الترجيح بالمقاصد في عمل أهل المدينة

 :الفرع األكؿ: التعريؼ االصطالحي لعمؿ أىؿ المدينة

ذىب بعض أىؿ األصكؿ مف غير المالكية إلى أف مالكا يرل عمؿ أىؿ المدينة إجماعا     
ىذا األصؿ، كنسبكا إلييـ أنيـ ال يقدمو عمى إجماع العمماء، كلذلؾ شنعكا عمى المالكية في 

بإجماع أىؿ المدينة، كأكرد ابف حـز أسئمتو عمييـ ألمعمؿ أكؿ أـ ال أكؿ لو ك  يعتدكف إال
نما ىذا كمو بعد أف يعرفكا عمؿ مف يريدكف، كأما ىـ  قيؿ أف يعمؿ بو أحؽ ىك أـ باطؿ كا 

 . فال يدركف عمؿ مف يعنكف

ف اختمف     كا في تحديد معنى عمؿ أىؿ المدينة الذم ىك أصؿ كالحقيقة أف المالكية كا 
عندىـ كحجة فقد بيف محققكىـ ىذه اآلراء في المسألة كرجحكا القكم كالغالب منيا، فالقاضي 

 .كالباجي كغيرىما بينكا أف المالكية اختمفكا فيو كلكنو في الحقيقة عمى ضربيف عياض

 .رة، كاألذاف كاإلقامة كالمد كالصاعاألكؿ: ما كاف مف طريؽ النقؿ، أم المنقكالت المستم

لذلؾ كاف أحسف تعريؼ أف يقاؿ عمؿ أىؿ المدينة: ىك  الثاني: ما كاف مف طريؽ االجتياد
 .  ما اتفؽ عميو العمماء كالفضالء

 .بالمدينة كميـ أك أكثرىـ في زمف الصحابة كالتابعيف، سكاء أكاف سنده نقال أـ اجتيادا
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 :مل أهل المدينةبيان الترجيح بالمقاصد في ع

يتضح الترجيح بالمقاصد في عمؿ أىؿ المدينة مف خالؿ تقسيمو إلى ضرب نقمي     
اجتيادم، فالنقمي ما ىك إال كحي أخذ عف النبي صمى ا عميو كسمـ فيك في  كضرب

كعمؿ أىؿ المدينة ىنا مظنة قطعية ظاىرة كمناسبة لمترجيح بككنو سنة  درجة المتكاتر،
فيك مف مذىب الصحابي فينظر إف لـ يكف لو مخالؼ فيك حجة،  كاف اجتيادامتكاترة، كما 

كلذلؾ جاء في التعريؼ قيد ـ أك أكثرىـ   الصحابة، يككف كذلؾ إف كاف لو  مخالؼ مف كال
 في االتفاؽ، قاؿ أبك العباس

نما حجيتو ناشئة مف جية  القرطبي :إجماع أىؿ المدينة ليس حجة مف حيث إجماعيـ، كا 
 .المتكاتر، أك جية مشاىدتيـ األحكاؿ الدالة عمى مقاصد الشرع نقميـ

 :كلذلؾ اشترط عند مالؾ لمعمؿ بيذا األصؿ شرطاف

 .األكؿ: أف يككف مما ال مجاؿ لمرأم فيو

 .كالثاني: أف يككف مف الصحابة كالتابعيف فقط

 231: الترجيح بالمقاصد في القياسالمطمب الخامس

 :: مفيـك القياسالفرع األول

 :التعريؼ المغكم لمقياس-1

قاس الشيء يقيسوَ قيسا كقياسا، كاقتاسو كقيسو إذا قدره عمى مثالو، كالمقياس: المقدار،   
:كالمقياس كالقيس كالقاس:  ما قيس بو، كقاس الشيء يقكسو قكسا: لغة في قاسو يقيسو 

. مف القياس القدر، كالمقايسة: مفاعمة  

 :التعريف االصطالحي لمقياس - 

 .المعنى المغكم لمقياس كىك التقدير جاءت تعريفاتومف 
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 :التعريؼ األكؿ: لإلماـ الشافعي رحمو ا

 .القياس ما طمب بالدالئؿ عمى مكافقة الخبر المتقدـ مف الكتاب أك السنة 

كىذا تعريؼ عاـ، يدخؿ فيو كؿ دليؿ مفاده مكافقة الخبر مف الكتاب كالسنة، فالمصمحة     
 .كاالستحساف كغيرىا تكافؽ الخبر كليست قياسا بالمعنى االصطالحي الخاص كالذرائع

 :التعريؼ الثاني

القياس ىك األمارة عمى الحكـ  : كبعضيـ قاؿ: القياس ىك  :كىك لبعض الشافعية   
 .االجتياد

كيعاب ىذا التعريؼ لككنو عاما غير مانع مف دخكؿ غير القياس فيو، قاؿ الزركشي: كأ    
 .تياد فيكا اعمـ مف القياس ككذا األمارة أعـ مف القياسما االج

 :232المطمب الثاني: المعاني المقاصدية في القياس

 .تبيف مف تعريؼ القياس أف أركانو أربعة: األصؿ كالفرع كالعمة كالحكـ  

كىك أىـ ركف في القياس،  ،الكصؼ الذم يكجد الحكـ بكجكده كينتفي بانتفائو  :كالعمة ىي
ال فإف ربط الحكـ بو ال فائدة منو سكل التعريؼ  كقد اشترط األصكليكف في العمة المناسبة، كا 

بالحكـ، كالتعريؼ يتـ بمجرد خطاب الشرع، ال بخصكص العمة. كلذلؾ اختمفكا في جكاز 
األصؿ بمعنى ككف العمة بمعنى األمارة المجردة، كالمختار أنو البد كأف تككف العمة في 

الباعث؛ أم مشتممة عمى حكمة صالحة أف تككف مقصكدة لمشارع مف شرع الحكـ ، فامتنع 
 .التعميؿ بالكصؼ الطردم الذم ال حكمة فيو

فيذه معاني مقاصدية؛ إذ اشتراط المناسبة في العمة يجعؿ القياس دليال مقاصديا، ألف    
مة كمصمحة ىي مقصكد الشرع، ىي ما يترتب عمى شرع الحكـ عنده مف حك المناسبة

كتدخؿ فييا العمة القاصرة، كقد أخذ الجميكر: الشافعي كأصحابو كأحمد كالقاضي أبك بكر 
عبد الجبار كأبك الحسيف البصرم كأكثر الفقياء كالمتكمميف، كلـ يأخذ بيا أبك حنيفة 
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كلكف أضحت الكرخي، كمثمكا لذلؾ بالثمنية في الربا،  كأصحابو كأبك عبد ا البصرم ك
 233.الثمينة غير قاصرة فيي متعدية إلى األكراؽ النقدية كالنقكد المعدنية

فيذا بحث في معاني العمة كأف المانعيف إنما منعكا بسبب عدـ الفائدة لعدـ التعدم،    
نما فائدتيا في معرفة  كالذيف أخذكا بيا قالكا: إنو ال تنحصر الفائدة في إثبات الحكـ، كا 

لككنو معقكؿ المعنى فيك أدعى لمقبكؿ، كىنا استعمؿ ىذا الفريؽ ضابط  المناسبالباعث 
 المعقكلية كضابط المناسبة لترجيح التعميؿ بالعمة القاصرة.

كمف ذلؾ التعميؿ بالحكـ غير المضبكطة، فأكرد البيضاكم القكؿ بردىا كناقشو كرجح      
مضبكطة، كالمصالح كالمفاسد، ألنو ال بالمقاصد األخذ بو: قيؿ: ال يعمؿ بالحكـ الغير ال

يعمـ كجكد  القدر الحاصؿ في األصؿ في الفرع ، كرجح إف تحقؽ الظف بكجكدىا أف يعمؿ 
قمنا: لك لـ يجز لما جاز بالكصؼ المشتمؿ  بو، فاستعاف  بضابط الظف في ىذا الترجيح

كـ بأف الحكـ لمصمحة كجدت في الفرع يحصؿ ظف الح» عمييا، فإذا حصؿ الظف 
كمف ىذا ، ،كأيد ذلؾ الشارح ألف الكصؼ الضابط إنما يعمؿ بو الشتمالو عمى الحكـ2فيو

الباب إثبات قياس الشبو كىك أف تتردد المسألة بيف أصميف مختمفيف في الحكـ كىك أقكل 
شبيا بو ، ألنو إذا تردد الفرع بيف أصميف ككالىما فيو مناسبة، فينا ينظر إلى أكثرىما شبيا 

زالة النجاسة في مسألة افتقاره إلى النية.كأقكل ف  يمحؽ بو، مثؿ تردد الكضكء بيف التيمـ كا 

ف لـ ينص     كمف المعاني المقاصدية في القياس أف ما كجد فيو معنى الحالؿ فيك حالؿ كا 
ف لـ ينص عميو الشارع، كىذه مكافقة  عميو الشارع، كما كجد فيو معنى الحراـ فيك حراـ كا 

كالسنة، قاؿ الشافعي رحمو  و صمى ا عميو كسمـ حـر الشيء ا أك رسكل أف يككف لمكتاب
ا منصكصا أك أحمو لمعنى، فإذا كجدنا ما في مثؿ ذلؾ المعنى فيما لـ ينص فيو بعينو 

ارتباط  كسبؽ معرفة 1كتاب كال سنة أحممناه أك حرمناه، ألنو في معنى الحالؿ أك الحراـ
بالمفاسد في الفصؿ التمييدم، فما كجد فيو مف ىذه المعاني  الحالؿ بالمصالح كالحراـ

 .القياس المقاصدية لحؽ بنظيره، كىذا ىك
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كفي مسألة ثبكت القياس نفسو أكرد الرازم إثباتو باستعماؿ المقاصد، فمف مسالؾ   
 .االحتجاج لو

 .بولمسمؾ السابع: كىك المعقكؿ: أف القياس يفيد ظف دفع الضرر، فكجب جكاز العمؿ ا

كذلؾ أنو لما كانت مخالفة الحكـ سببا لمعقاب، كاف دفع العقاب بالعمؿ، ، الفرع بالقياس   
 عمى كنعمـ بالضركرة: أف ترجيح ما غمب عمى ظنو خمكه عف المضرة عمى ما غمب كلك ظنا

 فثبكت القياس فيو تحقيؽ ىذا المقصد الشرعى . ،العكس اشتمالو ظنو

 عمؿ بالقياس أف تركو يفضي إلى فساد كىك خمك الحكادث مفكمف أىـ األدلة لترجيح ال   
 ، كمف األكجو المقاصدية المذككرة في التعبدكذلؾ يبطؿ األحكاـ كيكقع الحركب األحكاـ،

، كاحتج القرافي لمقياس باعتبار المصالح  6بالقياس ثكاب اتيد في إعماؿ فكره كبحثو
 :كالمفاسد

مى القياس، كتتبع المصمحة في مصالح لمعباد حادثة عكمف اعتبر الشرائع كميا كجدىا    
  ع صكرىا .جمي

 كفي ىذه المسألة أنكر النظاـ التعبد بالقياس مستعمال األسمكب المقاصدم، فيعمؿ ذلؾ   
بالمصمحة إذ لـ يتعبدىـ ا بالقياس عمما منو بأنو ال صالح فيو لممكمفيف، كفي تكميفيـ 

 و مفسدة، نقؿ كالمو اإلماـ الجكيني.استفسادىـ ، فعمـ أف التعبد ب

كبالتعميؿ المقاصدم يحاجج اإلماـ الباجي المنكريف مف الشيعة كالظاىرية بعد المعتزلة    
مثؿ النظاـ ؛ الذيف يركف أف الحكـ بو مفسدة ، كذكر أف العمؿ إنما ىي أمارات لمحكـ، 

صحيح ألف مناسبة العمؿ  ككركد التعبد بيا يدؿ عمى المصمحة في ربط األحكاـ بيا، كىذا
 لمحكـ عقمية مصمحة يدرؾ العقؿ طمب تحصيميا.

كمف المعاني المقاصدية في ركف العمة عدـ التعميؿ بالكصؼ العدمي، إذ ال فائدة فيو،    
فعند المالكي قالكا: ألف العمة البد كأف تشمؿ في نفسيا عمى مصمحة تحصؿ عند مشركعية 

مشتمال عمى مصمحة، كىذا يؤكد ككف القياس دليال  كالعدـ في نفسو ال يككف الحكـ،
مقاصديا ألف ركنو األساسي يربطو بتحقيؽ المصمحة كالحكمة، كقد شرطكا ليا الدكراف 



كيسمى بالطرد كالعكس أف يكجد الحكـ عند كجكد الكصؼ كيعدـ عند عدمو ، فيدؿ ذلؾ 
ذا عمى أف ىذا الكصؼ ىك عمة ذلؾ الحكـ، مثؿ: عصير العنب إذا دخم ، كا  و اإلسكار حـر

 .يحـر كىك إجماع لـ يدخمو لـ

كمف مسالؾ العمة المناسبة، كىي ككف الكصؼ يناسب الحكـ، كيعبر عنيا باإلخالة    
يج المناط كىك بياف عمة  كبالمصمحة كباالستدالؿ كبرعاية المقاصد، كاستخراجيا يسمى تخر 

تنباطا، ألف المناسبة المقصكدة ىي ، فدار الدليؿ حكؿ المقاصد استخراجا كرعاية كاساألصؿ
، خالؿ ما تقدـ تظير العالقة بيف المقاصد كالقياس، كىك  لشارعالتي التي تتفؽ مع مقاصد ا

ناسبة ىي مراعاة مقاصد أف القياس ركنو األىـ العمة، كالعمة يشترط فييا المناسبة، كالم
 .المصالح لقياس فمبني عمى الحكـ ك ك أما ا لذلؾ قاؿ القرافي: الشريعة 

كالخالصة أف القياس دليؿ مقاصدم غني بمعاني ركح الشريعة كمصالحيا كحكميا، يربط   
بيف المنصكص كغير المنصكص بكاسطة العمة التي ىي مناط الحكـ كمف خالليا تتبيف 

 .المصالح كتثبت

 :المطمب الثالث: التعارض في القياس كبياف الترجيح بالمقاصد

 القياس حتى ال يمكف حصرىا، كتنكعت صكر الترجيح كذلؾتعددت صكر التعارض في 
 كتعددت مسالكو، كلذلؾ أختار مسائؿ مف ىنا كىناؾ تبيف كيؼ يككف الترجيح مبنيا عمى

 .المقاصد

الترجيح في العمؿ ينبغي أف ترجح بما يرجع إلى طريقيا، كبما يرجع إلى الحكـ الذم ىي   
 .طريقو، كبما يرجع إلى مكانيا؛ كىك األصؿ أك الفرع أك ىما بمجمكعميا

التعميؿ بالحكمة أكلى مف التعميؿ بالعدـ كبالكصؼ اإلضافي كبالحكـ الشرعي كبالكصؼ    
لرازم في بياف أكلكية الحكمة عمى غيرىا، كالحكمة ىي التقديرم  ، ىذا كالـ اإلماـ ا

 :المصمحة  الشرعية ،كبيف ىذا فى شرحو الختياره

أما أنو أكلى مف العدـ: فألف العمـ بالعدـ ال يدعك إلى شرع الحكـ إال إذا حصؿ العمـ    
باشتماؿ ذلؾ العدـ عمى نكع مصمحة، فيككف الداعي إلى شرع الحكـ في الحقيقة ىك 



ذا كانت العمة ىي المصمحة ال العدـ كاف التعميؿ بالم المصمحة أكلى مف صمحة ال العدـ، كا 
 التعميؿ بالعدـ .

كلذلؾ يقدـ الكصؼ المناسب عمى غير المناسب، ثـ المناسب درجات؛ فيقدـ األقكل     
 حسب الترتيب الذم مر بيانو في الفصؿ التمييدم، فالكصؼ المناسب الضركرم يقدـ عمى

المناسب الحاجي، كالكصؼ المناسب الحاجي يقدـ عمى الكصؼ المناسب  الكصؼ
كىكذا، ثـ إف كاف الكصؼ في درجة كاحدة مع الكصؼ المعارض نظر في  التحسيني،

ترتيب الكميات؛ فيقدـ الكصؼ ذك العالقة بالديف ثـ الكصؼ ذك العالقة مع النفس، ثـ النسؿ 
 .دقيؽ مراعاة لمترجيح السميـ تنسيؽ مقاصدم ثـ العقؿ ثـ الماؿ، ىكذا في

 كمف ذلؾ قياس الشبو، فالترجيح في القكؿ بو عند مف قاؿ بو سببو ألف األشبو يككف ىك    
األصمح كاألقرب إلى المقصكد الشرعي، كيتضح بمثاؿ اإلماـ الشافعي: عف الكضكء كالتيمـ 

 ذلؾ فيما كقع المثؿفي حكـ النية، قاؿ طيارتاف فكيؼ تفترقاف  كشرح ذلؾ الجكيني كبياف 
بو: أف التيمـ ليس فيو غرض ناجز، كقد تبينا مف كمي الشريعة أنيا مبنية عمى 
االستصالح، فإذا لـ يمح صالح ناجز يظير مف المآخذ الكمية ربط ما ال غرض فيو ناجز 

فافتقر إلى النية بناء  ، كال سبيؿ إليو إال بقصد التقرببصالح العقبى، كىك التعرض لمثكاب
 .ى ىذا الترجيح بالمقصد األخركمعم

كمف ذلؾ تقديـ االستحساف عمى القياس في مسألة سؤر سباع الطير، فإف القياس     
بنجاستو اعتبارا بسؤر سباع الكحش بعمة حرمة التناكؿ في كؿ، كلكف لما كانت  يقضي

 سباع الكحش  ينتفع بيا، دؿ عمى طيارة عينيا، فيككف اعتبار الطيارة استحسانا.

 كيقدـ القياس عمى خبر الكاحد مف باب البياف كالتأكيؿ كالتخصيص بالنظر المقاصدم،    
كذكر اليكبي أف ما نسب إلى أبي حنفية أنو يقدـ القياس عمى خبر الكاحد غير صحيح، كأف 
ذلؾ ىك مذىب عيسى بف أباف كتبعو المتأخركف  كالميـ ىك أف الترجيح كاف ترجيحا 

 .بالمقاصد عند الكؿ

كيذىب المالكية إلى تخصيص عمكـ القرآف كعمـك خبر الكاحد بالقياس، كىك مذىب    
خصصو بعض المالكية بقياس الكمب المأذكف في  الجميكر، كمثاؿ ذلؾ حديث كلغ الكمب



اتخاذه عمى اليرة بجامع التطكاؼ، كأما الحنفية فال يخصصكف عمـك القرآف بالقياس، ككذا 
 .الخبر

كالمالكية في تخصيص العمكـ بالقياس، كمف األدلة الكاشفة لمترجيح كمذىب الشافعية    
، أف ىذا جمع بيف دليميف، فكاف أكلى مف إسقاط  بالمقاصد في تقديـ القياس عمى العمـك

 .أحدىما  كالنطؽ الخاص كالنطؽ العاـ 

ذا كبناء عمى ذلؾ قرر اإلماـ الجكيني أف مخالفة القياس لغيره منكطة بقصد الشارع، ك     ا 
كمثؿ بقصة إسالـ غيالف كتحتو  استباف قصد الشارع في النص لـ يجز مخالفتو بقياس،

عشرة نسكة ، فقاؿ لو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أمسؾ أربعا كفارؽ سائرىف فمف ذىب 
إلى القكؿ بأف يجدد عمييف العقد كاألحناؼ كاف ىذا نكع رؼ كمجاكزة حد كقمة احتفاؿ 

 .لذم مكجبو االستدامة كاستصحاب الحاؿبكالـ الشارع ، كا

كلكف لك عارض القياس اإلجماع كظير مقصد الشرع في القياس فإنو يقدـ القياس، كما    
 .قدـ اإلجماع عمى النص، إذا كانت المصمحة قطعية كتكفرت فييا الشركط

ماع ما القياس فمبني عمى الحكـ كالمصالح، فالمصمحة إف كانت باقية، ثـ حكـ اإلجأك    
عمى خالفيا كاف ىذا تعارضا بينا أكثر مف التعارض في النصكص، لككنو معارضا في 
نفس األمر، بخالؼ النصكص إنما ىك باعتبار الظاىر كمف ذلؾ مخالفة القياس لمقكاعد 
العامة كالكمية، فإف ىذا التعارض ينظر فيو مف جية المقاصد، فإذا قكم جانب القاعدة 

الشرعي الذم تعمؿ لو كتكفي نتائجو كآثاره رجح جانبيا،  إلى المقصدالعامة كالكمية بالنظر 
ال بقي ترتيب األدلة عمى ما ىك معركؼ  .كا 

فمف أمثمة ذلؾ تعارض رفع الحرج مع القياس، قاؿ الباحث يعقكب الباحسيف : فالذم     
: بأف كذكر األسباب، كمنيا تعميؿ الحنفية  قالكا يترجح عندنا تركو كاألخذ برفع الحرج

لمعرؼ إال ألف العرؼ أمارة الحاجة التي يتحقؽ  القياس ترؾ لمعرؼ، كال معنى لترؾ القياس 
بتمبيتيا رفع الحرج، فالحاجة كانت مزية الترجيح بالمقاصد في تقديـ العرؼ عمى القياس، 
ككذلؾ بالنسبة لرفع الحرج فاألمر أكلى، كىذا المعنى متحقؽ في سائر مظاىر رفع الحرج، 

كالمصالح المرسمة كغيرىما، كبمثؿ ىذا الترجيح عمؿ في مسألة قتؿ الجماعة  كاالستحساف



بالكاحد، ألف القياس الجزئي ىنا: كىك النفس بالنفس يعارض قاعدة كمية أكلى منو، كىي 
كالزجر كالعدؿ، كبيف عز الديف بف عبد السالـ رحمو ا ىذه  مقصد القصاص مف الردع

أف ا شرع لعباده السعي في تحصيؿ مصالح عاجمة كآجمة تجمع كؿ القاعدة فقاؿ اعمـ 
في مالبستو مشقة شديدة أك مفسدة تربي عمى  قاعدة منيا عمة كاحدة، ثـ استثنى منيا ما

تمؾ المصالح، ككذلؾ شرع ليـ السعي في درء مفاسد الداريف أك في أحدىما تجمع كؿ 
ي اجتنابو مشقة شديدة أك مصمحة تربي عمى قاعدة منيا عمة كاحدة، ثـ استثنى منيا ما ف

عبر عف ذلؾ كمو بما يخالؼ تمؾ المفاسد، ككؿ ذلؾ رحمة بعباده كنظر ليـ كرفؽ، كي
 .: كساؽ أمثمة تربك عمى ثالثة كأربعيف مثاالالقياس

فيذا تقرير جيد ليذه المسألة كأف تقديـ القياس أك تأخيره منكط بالمقاصد الشرعية مصالح    
 .كمفاسد

ككمثاؿ عمى ذلؾ مسألة قضاء الصالة لمعامد، فإنيا يتجاذبيا قياساف: قياس التغميظ   
كقياس الرفؽ، فإف كاف األكؿ جاز قياس العامد عمى الناسي، ألف التغميظ يناسبو القضاء، 

ف كاف الثاني كىك الرفؽ بالناسي كالعذر لو، كأف ال يحـر مف ذلؾ  فيقاس عمى الناسي، كا 
 .د ال يستساغ لو ىذا اإلعذار فال يقاس عمى الناسيالخير، فالعام

 

 

 الخالصة:

إف ما مضى يكفي لترسيخ أصؿ الترجيح بالمقاصد في دالالت األلفاظ، كفي األسانيد   
اإلجماع كالقياس، كلقد تبيف أف الترجيح فييا يتبع المقاصد كجكدا كعدما، كقكة  كاألخبار كفي

 .كذلؾ  كضعفا، فإذا كاف األمر

سبؽ بياف عالقة المقاصد بالترجيحات في األدلة األصمية، كثبت بذلؾ أف أصؿ الترجيح    
ىك لتحقيؽ الجية الحاكية لمراد ا تعالى الحاممة لمقاصد نافعة لممكمؼ حيف كقع  إنما

إمكاف جمع األدلة، ألف األصؿ العمؿ بجميع األدلة، كليس إىماليا، فإف  التعارض كفقد



ألخرل مف البحث في النسخ أك الترجيح، كىناؾ مف ذىب  إلى الطرؽ تعذر الجمع اتجينا
 .فييما، كاالنتقاؿ إلى أدلة أخرل. إلى إسقاط المتعارضيف كالتكقؼ

 الترجيح بالمقاصد في بعض األدلة المختمؼ فييا: المطمب الثاني:

 الترجيح بالمقاصد في االستحسافالفرع األكؿ :

 :مفيكـ االستحساف كحجيتو

 :التعريؼ المغكم لالستحسافأ.

 االستحساف: عد الشيء حسنا، كالحسف ضد القبيح

 :التعريؼ االصطالحي لالستحساف ب.

 :عرفو الحنفية تعريفيف

التعريؼ األكؿ: ؿ باالجتياد كغالب الرأم في تقدير ما جعمو الشرع مكككال إلى آرائنا.   
، فيك   ككسكتيف بالمعركؼ متاعا بالمعركؼ كمثالو: تقدير المتعة في قكلو تعالى:

  استحساف بغالب الرأم .

 :المعاني المقاصدية في االستحساف

االستحساف مف األدلة التي تعد راعية المقاصد، كيكفي أف أبا الحسيف البصرم عده راجعا   
 تخصيص  العمة، كالعمة يشترط فييا المناسبة لمحكـ كىي أف تترتب عمييا حكمتيا إلى

 كمصمحتيا، كتمؾ ىي مقاصد الشرع المرعية بإناطة الحكـ بالعمة، فذلؾ التخصيص إنما ىك
 .بسبب تغير الحكمة كالمصمحة فيقتضي ذلؾ تغيير الحكـ مف أجؿ رعاية مقاصد الشريعة

 :التعارض في االستحساف كبياف الترجيح بالمقاصد

 نص، أك بيف االستحسافالتعارض الذم يقع مع االستحساف يككف بيف االستحساف كال  
كاإلجماع، أك بيف االستحساف كالقياس، كىكذا أيضا العرؼ كالمصمحة المرسمة، كصكر 

كثيرة، فأما تعارض االستحساف مع النص فمثؿ: كصية المحجكر عميو فإف   التعارض



ء أمكالكـ( كلكف االستحساف اقتضى في الكصية معنى خاصا ال آالنص فيو) كال تؤتكا السفي
 مقاصد الحجر، فقبمت الكصية منو استحسانا، كفي تصرؼ السفيو غير المحجكر يناقض

مف المالكية، كعامتيـ يردكنو، كذىب ابف العربي رحمو ا عميو اختالؼ فيجكزه ابف القاسـ 
كالذم أراه مف ذلؾ أنو إف )بالشركط المصمحية فقاؿ: مقاصدم مستحسنا تصرفو  في ترجيح

ف تصرؼ  (بغير سداد بطؿ  تصرؼ بسداد نفذ كا 

 :الترجيح بالمقاصد في سد الذرائعالفرع الثاني :

 :مفيكـ سد الذرائع كحجيتو

 :التعريؼ المغكم لسد الذرائعأ.

الذريعة الكسيمة، كالجمع ذرائع، تذرع فالف بذريعة تكسؿ، كالذريعة: الدريئة، كىك جمؿ   
 السريع.يختؿ بو الصيد، كالذريعة: السبب إلى الشيء، كالذريع: 

 كسد معناه: جبؿ كحاجز.

 :التعريؼ االصطالحي لسد الذرائع ب.

مف التعريفات المغكية السابقة أخذ التعريؼ االصطالحي؛ فإف سد الذرائع معناه حجز   
الكسائؿ كغمؽ طريقيا كمنعيا، فعرؼ ابف العربي الذرائع بقكلو ناه كؿ فعؿ يمكف أف يتذرع 

، فسد الذرائع معناه إذف  نع الجائز لئال يتكسؿ بو إلى بو أم يتكصؿ بو إلى ما ال يجكز 
 الممنكع.

 :التعارض في سد الذرائع وبيان الترجيح بالمقاصد

 .التعارض بيف سد الذرائع كغيره مف األدلة ينظر فيو حسب المقاصد المترتبة  

 فتعارض الذرائع مع نصكص الكتاب أك السنة كقع منو الكثير، كمنو مثال عـز النبي  
كلكف خشي الفتنة، لكال أف  صمى ا عميو كسمـ عمى إعادة بناء الكعبة عمى قكاعد إبراىيـ،

حديث عيدىـ بكفر كليس عندم مف النفقة ما يقكل عمى بنائو لكنت أدخمت فيو مف الناس 
فإعادة بناء دخؿ الناس منو، كبابا يخرجكف منو لجعمت ليا بابا ي خمسة أذرع، ك الحجر



كاجب كلكف  ه الخميؿ إبراىيـ صمى ا عميو كسمـ أمر مطمكب مندكب أكالبيت كما بنا
سيفضي إلى مفسدة عظيمة، كىي ردة الناس عف اإلسالـ إذا رأكا رسكؿ ا صمى ا عميو 

مساس  كسمـ يفعؿ ذلؾ، النيـ ستزيغ بيـ  الكساكس إلى أكىاـ كأفكار شيطانية بسبب 
فامتنع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ حسما ليذا البيت، كىك عندىـ مف أقدس الحرمات، 

 .كقطعا لدابر الفتنة الشر

 الرابع: الترجيح بالمقاصد في فتح الذرائع واالحتياط والمآالت والحيل ومراعاة الخالف الفرع
 :نهوالخروج م

 :: الترجيح بالمقاصد في المصمحة المرسمةالخامس الفرع

 :المرسمة كحجيتياالمطمب األكؿ: مفيكـ المصمحة 

 :الفرع األكؿ: التعريؼ المغكم أللفاظ: المصمحة المرسمة

 .المصمحة سبؽ تعريفيا كمعناىا المنفعة

ألـ تر أنا أرسمنا الشياطيف عمى  قكلو تعالى: المرسمة: تقكؿ: أرسؿ الشيء: أطمقو كأىممو
 اإلرساؿ: التكجيوأم بمعنى: الكافريف تؤزىـ أزا

 :لممصمحة المرسمةالتعريف االصطالحي 

 .مف معنى اإلطالؽ كاإلىماؿ جاء التعريؼ االصطالحي

: ىي كؿ منفعة داخمة في مقاصد الشارع دكف أف يككف  التعريف األول: المصمحة المرسمة
 ليا شاىد باالعتبار أك اإللغاء.

ك ىك كؿ كصؼ مالئـ لمقاصد الشرع، يحصؿ مف ربط الحكـ بو جمب مصمحة أك      
 كلـ يشيد لو الشرع ال اعتبارا كال إلغاء.درء مفسدة 

فمف ذلؾ تعارض المصمحة  التعارض في المصمحة المرسمة كبياف الترجيح بالمقاصد:    
ف  المرسمة مع النص: فإف كاف النص قاطعا فال يمكف أف تتقدـ المصمحة عمى النص، كا 



بمجمكع النصكص فيذا أصؿ  كاف النص ظنيا فينا ينظر في المصمحة ك ألنيا ثيتت
 المصمحة المرسمة، فيمكف أف تخصص العاـ ك تقيد المطمؽ.

كىذا يبيف أف التعارض ليس بيف المصمحة كالنص كما صرح بو الطكفي رحمو ا       
نما ىنالؾ تناقض ممكف بيف نصكص صريحة خاصة كمقصد  كجاءت عميو الردكد تترل كا 

ف أدلة كمية ال مف دليؿ معيف، فنص قسمة الغنيمة شرعي عاـ ينقدح في نفس المجتيد م
صريح كلكنو  يحتمؿ التخصيص كالتقييد، كمصمحة رعاية شؤكف األمة كرعاية فقراء 
المسمميف كرعاية حكائج أبناء يحتمؿ التخصيص كالتقييد، كمصمحة رعاية شؤكف األمة 

اف كتخصيص كتقييد كرعاية فقراء المسمميف كرعاية حكائج أبناء سمكؾ الترجيح، فيك بي
لمعمكمات كالظكاىر الظنية، كليس فيو تقديـ مصمحة عمى نص، فإف النص كاإلجماع أقكل 

األدلة، ثـ ىما إما أف يكافقا رعاية المصمحة أك يخالفاىا، فإف كافقاىا فبيا كنعمت كال نزاع،   
كاستدعاء لكف إف خالفت المصمحة النص أك اإلجماع فينا المعضمة، كالبد مف دقة النظر 

ضكابط الترجيح بالمقاصد، كالعمؿ بالتخصيص كالتقييد كالتأكيؿ كالبياف، كغير ىذا مف 
القكاعد األصكلية المقاصدية كما مر في الفصؿ األكؿ، كىذا جمع بيف األدلة كتكفيؽ بينيا، 
ف خالفاىا كجب تقديـ رعاية المصمحة عمييما ، كىذا الذم يعنيو الطكفي رحمو ا بقكلو: ))كا 

بطريؽ التخصيص كالبياف ليما، ال بطريؽ االفتئات عمييما كالتعطيؿ ليما، كما تقدـ السنة 
عمى القرآف بطريؽ البياف كالطكفي رحمو ا ال يقصد النص القطعي، بؿ يقصد النص 
الظني القابؿ لمتأكيؿ، ))كجدتو يصرح بأف النص الذم يعنيو ليس النص القطعي((، كقد 

حساف: ))مع أف مذىبو في ىذه الحالة يغدك قريبا مف المذاىب  قرر ىذا حسيف حامد
ف بدا غريبا في عرضو، مثيرا في أسمكبو، خشنا في عبارتو((، كأحيانا ال يقيد  األخرل، كا 

 عباراتو فتكىـ غير ما يقصده فتتخذ ذريعة لمتحريؼ.

 الترجيح بالمقاصد في قول الصحابي:الفرع السادس:

 كالصاحب: المعاشر، كاألصحاب جمع الصحب.لغة: صاحبو: عاشره، أ.

قكؿ الصحابي اصطالحا: عرؼ ابف حجر رحمو ا الصحابي بقكلو:)) أف الصحابي ب.
مؤمنا بو كمات عمى اإلسالـ، فيدخؿ فيمف لقيو مف طالت مجالستو لو أك  مف لقي النبي 



كلـ يجالسو، قصرت، كمف ركل عنو أك لـ يرك، كمف غزا معو أك لـ يغز، كمف رآه رؤية 
 كمف لـ يره لعارض كالعمى.

كىذا تعريؼ جميكر المحدثيف، كيعرفو األصكليكف كما يمي: الصحابي مف رأل النبي    
 كطالت مدة مالزمتو إياه. صمى 

مؤمنا كلك  أف المحدثيف يحكمكف بالصحبة لكؿ شخص رأل النبي  والفرق بين التعريفين
المالزمة،  الصحبة، بينما األصكليكف يشترطكف طكؿساعة كال يشترطكف المالزمة كال طكؿ 

 كالسبب ألنيـ إنما يقصدكف مف أخذ العمـ كالفقو كيككف لقكلو أثر في الحجة الشرعية.

كقكؿ الصحابي ىك ما ثبت عف الصحابي مف فتيا أك قضاء أك حكـ شرعي في غير 
 اإلجماع.

 حجية قول الصحابي:

اتفؽ العمماء عمى أف إجماع الصحابة حجة، بؿ ىك أقكل اإلجماعات كأعالىا حجة     
اإلطالؽ، حتى نفى بعض العمماء أف يككف ىناؾ إجماع غير إجماعيـ، لشيرة  عمى

الخالؼ بعد قركنيـ رضي ا عنيـ، كما أف اتفاؽ الخمفاء األربعة حجة عند الجميكر 
 الراشديف مف بعدم((. لحديث: )) عميكـ بسنتي ك سنة الخمفاء

ذا صدر قكؿ الصحابي كعرؼ اإلنكار عميو فينا ينظر في الحجة بناء عمى قكاعد     كا 
الترجيح، كأما إذا اشتير كلـ ينكر عميو أم لـ يعرؼ لو مخالؼ فيذا حكمو اإلجماع 

 .السككتي، كقد مر ذكره في اإلجماع

كالشيرة، ما حكمو؟، فيذا مكضكع  ككذا إذا صدر القكؿ مف الصحابي كلـ يحتمؿ االنتشار  
  البحث ىنا، كاختمؼ فيو العمماء مذاىب.

 التعارض في قول الصحابي وبيان الترجيح بالمقاصد:

 فمف ذلؾ مسألة حجية قكؿ الصحابي: فإف الذيف فرقكا بيف حاؿ مكافقة القياس كبيف الحاؿ
عني أف ىذا األمر األخرل حيف يخالؼ القياس الحظكا المقاصد، ألف مخالفة القياس ت



الكقؼ، فما قالو الصحابي أخذه عف النبي صمى ا عميو كسمـ أك عمف أخذه  تعبدم كحكمو
مف الصحابة بال ريب، فقالكا ىنا يككف القكؿ حجة كتقدـ عمى القياس، كأما  عف النبي 
فيككف القياس فيعني أف المسألة اجتيادية كمعقكلة المعنى كلمرأم فييا بحث،  إذا كافؽ

كاجتياد مف بعده، ال عبرة إال بقكة الدليؿ، ففي ىذه الحاؿ ال يككف حجة،  اجتياد الصحابي
 فإذف الترجيح أسس

في ىذا المذىب. عمى ىذه المعاني المقاصدية التي ظيرت في  
 



 :: اإلطار المنهجيثالثالفصل ال

 :منهجية البحث

 قد اشتممت المنيجية عمى عدة أشياء منيا:   

 نوع البحث:  أ. 

لترجيح وذلك في تتبع مواقع ا ،الموضوعي عمى المنيج الوصفي عتمدت في بحثي ىذاا    
بالمقاصد،  ثم التحميل من أجل إدراك حقيقة الجزئيات  المستقراة  في مظانيا و عالقاتيا 
فيما بينيا، ثم االستنباط  من خالل استكناه حقيقة مسمك اعتبار المقاصد و األخذ بيا في 

 .في جانب المعامالت الترجيح، من خالل ضوابط واضحة فاعمة في االجتياد

 :مصادر البيانات ب.

 المصادر األساسية)األولية(:  - أ
وىي تمك المعاصرة لمحدث أو الشخص، أي أنيا أقرب ما يمكن لمحدث، وتعتبر    

المصادر األولية ذات أىمية بالغة أكثر من المصادر الثانوية، و ىي تعتمد عمى 
المصادر المكتبية، كتب األصول و الكتب الفقيية و كتب مقاصد الشريعة والكتب 

 أحكام األسرة والتفاسير و المعاجم و كتب التخريج و المسانيد وغيرىا.المتعمقة ب

 المصادر الثانوية: -ب

الثانوية فإنيا تزود الباحث بتفسيرات لمبيانات األولية، و لم تأتي من قبل أما المصادر     
خبرات شخصية يمارسيا األفراد، و تعتمد عمى التقارير و المقاالت التي تنشر في مواقع 

ىذه القضية، وىذا  ال يعني أن     نترنت و كتب الفقو و الكتب التي تكممت عن اإل
قيمة كبيرة كأىمية الدليل المقاصد الثانوية ليس ليا قيمة؛ بل بالعكس من ذلك فإن ليا 

 األول.

  انات:أدوات جمع البي ج.



ه األدوات ىي الوسيمة التي يجمع بيا  الباحث بياناتو، و ليس ىناك تصنيف موحد ليذ   
 حيث تتحكم طبيعة فرضية البحث في اختيار األدوات التي سوف يستعمميا الباحث.

حيث يقوم الباحث بدراسة كتب المصادر، و المراجع، و البحوث، و الدراسات السابقة    
من رسائل ماجستير و دكتوراه  و دوريات و مجالت و أوراق عمل، و من خالليا يكَون 

 وضوع و ما ىو المستيدف من الدراسة.قاعدة بيانات عن الم

 طرق تحليل البيانات: د.

بعد جمع المادة المستيدفة من البحث يقوم الباحث بعرضيا عمى القواعد المغوية و من    
ثم عمى أسباب اختالف الفقياء و ىذا ما يعرف في المنيجية العممية المتبعة في كتابة 

 يج المييمن عمى كافة البحث.البحث العممي بالمنيج التحميمي و ىو المن

 ثم يقوم الباحث باتباع الطرق التالية لتحميل البيانات:

 .   المعمومات تجميع
 .النوعية بحسب تصنيفيا و المعمومات تفريغ
 .مطالب و مباحث و فصول إلى المعمومات تبويب
 .البحث أسئمة عمى لإلجابة المعمومات تحميل

 .ائجالنت عرض و التوصيات و الخالصة
 



 الفصل الرابع : االطار التحميمي

 ضوابط الترجيح بالمقاصد المبحث األول:

 العموم والخصوص:

 ضابط العموم: أوال:

 . كمعناه االنتشار كالشمكؿتعريف ضابط العموم لغة:   -أ   

عرفو الرازم بقكلو: ىك المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو بحسب  العموم اصطالحا: -ب  
كالتعريؼ يفيد أف معناه ينتشر في جميع مكارده، كأريد بيذا أف يككف ضابطا  1كضع كاحد

لمعمة، بحيث يجعميا تعمـ حكميا عمى جميع األفراد، كىذا ىك المقصكد بككنو ضابطا، مثاؿ 
، كىذا العمكـ 2ذلؾ في قكلو تعالى:﴿فمف شيد منكـ الشير فميصمو﴾ ، فمفظ)مف( يفيد العمـك

 شر في جميع أفراد)مف( فحكـ الصياـ ضابطو ىنا التعميـ.ضابط يفيد أف الحكـ منت

 : تأصيل ضابط العموم:-ج

مف أحسف الكمـ في جعؿ العمـك ضابطا قكؿ المرداكم رحمو ا: ك يرجح القياس الذم     
تككف عمتو عامة في المكمفيف أم متضمنة لمصمحة عمـك المكمفيف عمى القياس الذم تككف 

فيف، ألف ما تككف بو فائدتو أكثر أكلى، فالعمـك يقصد بو في عمتو جامعة لبعض المكم
مف تشريع الحكـ، كككف العمة عامة يجعؿ    األصؿ عمكـ العمة، كىي الحكمة كالمصمحة 

مصمحتيا عامة فتقدـ عمى الخاصة، ألف العامة أكبر مف الخاصة، كىذا ما يقتضيو الترجيح 
 بالمقاصد.

 ألف فائدتو أعـ كأنكر البعض ىذا. كالترجيح باألعـ ىذا ىك األصؿ، 

كمقاصد الكضع في سياقاتيا ليا عبلقة بالعمكـ، فيؤخذ بحسب تمؾ األحكاؿ فالحاصؿ أف   
العمـك إنما يعتبر باالستعماؿ، ككجكه االستعماؿ كثيرة، كلكف ضابطيا مقتضيات األحكاؿ 
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لـ يقصد بو أنيا ، 3التي ىي مبلؾ البياف، فإف قكلو تعالى:﴿تدمر كؿ شيء بأمر ربيا﴾
نما المقصكد  تدمر السمكات كاألرض كالجباؿ كال المياه كال غيرىا، مما ىك في معناىا، كا 

، كالمقصكد ىك مراعاة 4تدمر كؿ شيء مرت عميو مما شأنيا أف تؤثر فيو عمى الجممة
 .مقاصد الكضع في الحقيقة كالمجاز كالصريح كالكناية كالمفيـك كالعبارة كاإلشارة كغير ذلؾ

 ثانيا:ضابط الخصوص:

 عكس العمكـ.لغة: -أ

فالتخصيص  ،5كعرفو الرازم فقاؿ: ىك إخراج بعض ما تناكلو الخطاب عنواصطالحا: -ب
يخالفو  ىك إخراج بعض أفراد العاـ عف عمكمو بحكـ غير حكـ ىذا العاـ، فالعمـك

 .الخصكص، فالضابطاف متعارضاف، كلذلؾ ينظر في العاـ إف كاف لو مخصص أك ال

 

 

 تأصيل ضابط الخصوص: -ج

 فكرة ىذا الضابط تفرضيا الحاجة إلى مقصد التخصيص، كىك مقصد يخالؼ مقصد   
، كلذلؾ فإف الخاص: حكمو قطعي عند األحناؼ  كعند غيرىـ. 6العمـك

 العالقة بين الضابطين العموم والخصوص: -د

 كاآلخر يفيد تعييف قصدالعبلقة بيف الضابطيف أف األكؿ يفيد في تعييف قصد التعميـ    
 التخصيص، فينا تعارض المقصداف، كلذلؾ جرل البحث في كيفية التكفيؽ بينيما.

ك أذكر ىنا ممخصو : الجميكر يركف أف العاـ مع الخاص يبنى أحدىما عمى اآلخر    
جمعا بيف الدليميف، كىك األسد في المسألة، ألف العاـ ظني كالخاص قطعي فيقدـ الخاص 
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، ثـ إف العاـ يعمؿ بو فيما كراء الخاص، فيككف قد عمؿ بكمييما، كاستعمؿ عمى العاـ
 .7الضابطاف معا

كجرل بيذا عمؿ الصحابة، فإنيـ خصصكا عمكـ اآلية في قكلو تعالى:﴿ كأحؿ لكـ ما     
قاؿ : -رضي ا عنو-بحديث: أبي ىريرة 8كراء ذلكـ أف تبتغكا محصنيف غير مسافحيف﴾

،  كأما الحنفية: فقالكا: 9أف تنكح المرأة عمى عمتيا أك خالتيا(( )) نيى رسكؿ ا 
 الضابطاف قطعياف، فيتناسخاف أك يككف التكقؼ.

كذىب ابف حـز إلى أف العمؿ في تعارض اآليتيف أك الحديثيف أك اآلية كالحديث فيما     
ى مف ال يعمـ ففرض عمى كؿ مسمـ استعماؿ كؿ ذلؾ، ألنو ليس بعض ذلؾ أكل يظف

باالستعماؿ مف بعض كذكر صكر التعارض: أف يككف أحدىما أقؿ معاني مف اآلخر، أك 
أحدىما حاظرا كاآلخر مبيحا، أك أحدىما مكجبا كاآلخر نافيا، كالترجيح عنده ىنا أف يستثني 

كالنظر ىنا قائـ عمى اعتبار ضابط الخصكص، فإنو أقؿ  األقؿ معاني مف  األكثر معاني
 ترجيح بالمقصد، ألف التخصيص إنما أريد لتحقيؽ مقصده. ىذا  معاني فيعمؿ بو، ك 

، فيجكز ليا ذلؾ تخصيصا مف عمـك النيي عف     كضرب مثاال بحج المرأة مف دكف محـر
، ككذا تغريبيا إذا زنت بكرا، كىنا أعمؿ ضابط التخصيص لتحقيؽ  السفر مف غير محـر

 األقؿ معاني عمى األكثر. تقديـ

، ك مف ىنا 10ص: تخصيص عمكـ الكتاب، كالسنة بالقياس: كحكموكمف صكر التخصي   
 كاف البد مف تكفر ىذيف الظابطيف األساسييف المذيف يكاد ال يخمكا فيو حكـ دكنيما.

 الضابطان اإلطالق والتقييد:

 أوال: ضابط اإلطالق:
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 كمعناه اإلرساؿ كىك خبلؼ التقييد. لغة:-أ

 .11مفظ الداؿ عمى مدلكؿ شائع في جنسوعرفو اآلمدم بقكلو :ىك ال اصطالحًا:-ب

 

 تأصيل ضابط اإلطالق:                                          -ج

ضابط اإلطبلؽ يفرض المقصد الشرعي إذا كاف شائعا في جنس معيف، كليس لو مف     
، فمفظ شاة 12تحقؽ سكل إبقاء انتشاره في جميع جنسو، مثؿ: ) في األربعيف شاة شاة(

نو معنى شائع في جنس الشياه، فالمقصد ىك كمما بم  العدد أربعيف كجبت شاة، مطمؽ أل
 كىي مطمقة عف أم كصؼ يقيدىا، فتفيد شياع المقصد.

 أنواع المطمق:-د

كىك المطمؽ مف كؿ قيد، مثؿ قكلو تعالى:﴿ ك كاف اإلنساف المطمق الحقيقي:  -1
 فيد أف مقصده ال ينظر في تقييده.، كي14: )أفشكا السبلـ فيما بينكـ(، ك قكلو 13عجكال﴾

جنسو مثؿ: أعتؽ رقبة، فيك مطمؽ  في شائع كاحد عمى الداؿ كىك المطمق اإلضافي: -2
 .بالنسبة إلى رقبة مؤمنة، كمقيد بالنسبة إلى المفظ الداؿ عمى ماىية الرقبة

 ثانيا: ضابط التقييد:

 كىك الحبس ضد اإلطبلؽ. لغة:-أ

ىك ما كاف مف األلفاظ داال عمى كصؼ مدلكلو المطمؽ :لوعرفو اآلمدم بقك  اصطالحا:-ب
 .15بصفة زائدة عميو
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مثالو: في قكلو تعالى:﴿فصياـ شيريف متتابعيف﴾ فمفظ التتابع كصؼ زائد حبس الصياـ   
كمثؿ قكلو تعالى:﴿ ك تحرير رقبة  األحكاـ، في الشاذة بالقراءة فيك تقييد لو، عند مف يأخذ

 زائد عمى الرقبة فكاف قيدا ليا.فمفظ مؤمنة كصؼ  16مؤمنة﴾

كالمقيد خبلؼ المطمؽ، لذلؾ ينظر دائما في التعارض بينيما، إال إذا تبيف عدـ التعارض    
 فحينئذ يتكارد كؿ عمى محمو دكف إشكاؿ.

 :17أنواع المقيد-ج

ىك المقيد مف كؿ كجو، كالذم ال اشتراؾ فيو كال إجماؿ، كىك ما دؿ المقيد الحقيقي:  -1
 ماىية فقط مثؿ األعبلـ.عمى ال

 كالتقييد، اإلطبلؽ فيو اجتمع كالذم كجو، دكف كجو مف المقيد كىك المقيد اإلضافي: -2
كذلؾ باعتباريف مختمفيف حسب اإلضافة إلى الجنس، مثؿ: أعتؽ رقبة، فيذا مطمؽ باعتبار 

ة كالرقبة معنى الرقبة، كلكف مقيد باعتبار معنى العتؽ أم الحرية، فالتحرير مقيد بالرقب
 مطمقة.

 تأصيل ضابط التقييد:-د

إف فكرة ككف التقييد ضابطا لمترجيح بالمقاصد نسجتيا المعاني المقاصدية التي يحمميا    
حيف يعارض المطمؽ، فإف المقاصد في الكبلـ تقتضي سكؽ الكبلـ منتظما مفيكما ال  المقيد

 مف إىمالو.يمغي بعضو بعضا كال يكرر فييمؿ، ألف إعماؿ الكبلـ أكلى 

كليذا فإف التقييد متى أمكف الجمع بينو كبيف المطمؽ فميس ىناؾ ترجيح، بؿ ىنا يجب    
 بالجمع بيف المطمؽ كالمقيد، فكؿ لو محمو. التكفيؽ

: األمر بقتاؿ الكفار حتى يعطكا الجزية، كفي الحديث عف أبي ىريرة أف رسكؿ ومثال ذلك 
ر: ))ألدفعف اليـك المكاء إلى رجؿ يحب ا كرسكلو ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ يـك خيب

يفتح ا عميو(( فدفعو إلى عمي، فقاؿ عمي: عمى ما أقاتؿ الناس، قاؿ النبي صمى ا عميو 
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كسمـ: ))قاتميـ حتى يشيدكا أف ال إلو إال ا، فإذا قالكىا فقد عصمكا دماءىـ كأمكاليـ إال 
يد بالشيادة كذاؾ قيد بالجزية، فيجمع بينيما بالعمؿ ، فيذا ق18بحقيا كحسابيـ عمى ا((

 بيما، كؿ في محمو كحسب حالو.

كالتقييد نكع مف الشركط التي ترتبط بالمطمؽ، ألجؿ ترجيح مقاصد عمى أخرل، كقسـ   
 .19الشاطبي ىذه الشركط إلى: عقمية كعادية كشرعية

 مكمؿ لحكمة المشركط، كالخيار في البيع. األول:

 مبلئـ لمقصكد الشرع، مثؿ بيع سكف مع شرط عدـ الكراء. يرغ والثاني:

أف ال تظير المبلءمة كال المنافاة، فينظر فيو اجتيادا حسب العبادات كالمعامبلت،  والثالث:
 الضكابط. ككفؽ

فالمقاصد كاضحة ىنا، فالشركط التي ىي قيكد تقيد المطمؽ إنما تعتبر بحسب خدمتيا    
 د المطمؽ إنما تعتبر بحسب خدمتيا.شركط التي ىي قيكد تقيفالمقاصد كاضحة ىنا، فال

 

 العالقة بين الضابطين اإلطالق والتقييد:-ه

بيف الضابطيف تخالؼ كتضاد، فيعمؿ اإلطبلؽ بمقصده حيث ال يعمؿ التقييد، كقد     
تفاصيؿ كاستثناءات حسب المقاصد، فيعتبر تقييد معيف بناء عمى مقصد معيف كال  تككف

مقصد آخر غيره، مثاؿ ذلؾ: ضكاؿ اإلبؿ، فركل مالؾ في المكطأ، قاؿ:  ناء عمىيعتبر ب
كانت ضكاؿ اإلبؿ في زماف عمر بف الخطاب إببل مؤبمة، )سمعت ابف شياب الزىرم يقكؿ: 

ال يأخذىا أحد، تتناتج ال يمسكيا أحد، حتى إذا كاف زمف عثماف أمر بتعريفيا، ثـ تباع، 
 .20(افإذا جاء صاحبيا أعطي ثمني

 الضابطان القطع والظن:
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 أوال: ضابط القطع:

عو قطعان ك مقطعان كتشديد ،قط 21القطع كالقطيعة: اليجراف ضد الكصؿ تعريفو لغة:-أ
 أبانو. الطاء:

 : استعممو األصكليكف بمعنييف:اصطالحا-ب

نفي االحتماؿ أصبل، أم أف القطع ما دؿ عمى معنى ال يحتمؿ غيره، أك ما دؿ األول: 
 نى ضركرة.عمى مع

 نفي االحتماؿ الناشئ عف دليؿ. ما دؿ داللة ال تحتمؿ التأكيؿ. الثاني: 

 22ك ىك بمعنى اليقيف لقكلع تعالى:﴿ ك اعبد ربؾ حتى يأتيؾ اليقيف﴾

 

 تأصيل ضابط القطع:-ج

القطع كصؼ يضبط المصمحة الشرعية، فيحتاج إليو في الترجيح بالمقاصد، فالمقاصد    
بط المصمحة، كالقطع األصكلي ىك الذم يضبط المقاصد الشرعية الشرعية ىي التي تض

ذا ما عبرنا  كغيرىا، إذان القطع األصكلي ىك الضابط لممصمحة الشرعية كغيرىا مف األدلة كا 
: القطع يضبط المقصد، كالمقصد 23عف ىذه العبلقة بأسمكب قياسي منطقي فإننا نقكؿ

 يضبط المصمحة، إذف فالقطع يضبط المصمحة.

 المقصد ىك أم فرد مف المقاصد الخمسة الكمية لمشريعة كىي حفظ الديف كالنفس كالعقؿك   

كالنسؿ كالماؿ، فضابطيا القطع، كالمصمحة في الحقيقة معتبرة باندراجيا ضمف الكميات    
 فضابطيا ىك عيف ضابط تمؾ الكميات. الخمس،

                                                           

 .279، ص8ابف منظكر،  لساف العرب،ج- 21
 .99سكرة الحجر: اآلية  - 22
 بتصرؼ. - 23



أننا  عاشكر حيث قاؿ: عمى كالقطع في األحكاـ الشرعية عزيز كقميؿ، كىذا ما أكده ابف  
نما أردت أف تككف ثمة  غير ممزميف لمقطع كما يقرب منو في التشريع، إذ ىك منكط بالظف، كا 

، كىذا رد مناسب عمى ما 24مف القكاعد القطعية ممجأ نمجأ إليو عند االختبلؼ كالمكابرة
، 25ستندىا القطعادعاه اإلماـ الجكيني رحمو ا مف قبؿ أف في الشريعة مائة ألؼ مسألة م

فالقطع يككف ضابطا بمعنى الذم ال يحتمؿ غيره، كبالمعنى اآلخر كىك الظف القريب مف 
القطع أك الغالب، كعمى كؿ فيناؾ تقاطع ما بيف الظف كالقطع، كقد يككف كصؼ فيقاؿ فيو 

كيقاؿ فيو ظف، كىناؾ فرؽ بيف قطع كقطع كبيف ظف كظف، كتضبط المصطمحات عند  قطع
 تحدد شركطيا ككيفية إعماليا.ك  كؿ مكضع

 :الظن ضابط :ثانيا

، كالجمع ظنكف تعريف الظن لغة: الظن: -أ التردد الراجح بيف طرفي االعتقاد غير الجاـز
، كالظف: شؾ كيقيف، إال أنو ليس بيقيف 26كأظانيف، كقد يكضع مكضع العمـ، كالظنة التيمة

 عياف، إنما ىك يقيف تدبر.

 .27لكصؼ الداؿ عمى معنى داللة راجحة:ىك االظن اصطالحا:الظن-ب

 تأصيل ضابط الظن: -ج

إذف تبيف أف المقصكد بالظف كضابط ذلؾ الظف الغالب، فإف كاف ضعيفا فبل أثر لو في    
الترجيح، كىذا ىك النكع الذم يعنيو ابف عاشكر كغيره مف العمماء: أننا غير ممتزميف لمقطع 

، فالظف ىنا الطرؼ الراجح، كالتشريع يعني 28الظفكما يقرب منو في التشريع، إذ ىك منكط ب
بو المعامبلت كاآلداب، كلكف يدخؿ فيو جميع األحكاـ الشرعية العممية فتضاؼ أبكاب 
العبادات أيضا، ألف مقصكد الترجيح قكة الظف الصادر عف إحدل األمارتيف المتعارضتيف 

ف عاشكر: فأما المقاصد كاستعماال لضابط الظف يمكف تحصيؿ مقاصد شرعية ظنية قاؿ اب
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الظنية فتحصيميا سيؿ مف استقراء غير كبير لتصرفات الشريعة بؿ إف الظف ضابط عاـ 
لمترجيح بالمقاصد، طالما ىك ضابط عاـ لمترجيح، ألنو ثبت بما مضى أف الترجيح أساسو 

ح، مقاصدم في أغمب جزئياتو كتفاصيمو، ك بيذا فإف أف ما كاف أكثر إفادة لمظف فيك الراج
 كالمرجع ىك نظر المجتيد كقكة الظف بما يؤدم إليو نظره.

 

 :العالقة بين الضابطين القطع والظن-د

 ابيا الحكـ تتفاكت قكة كضعفا حسب األكصاؼ التي نيطت بيالضكابط التي يعرؼ    
األحكاـ الشرعية، فالقطع كالظف ضابطاف متخالفاف، كلكف الظف كمما قكم كمما ماؿ إلى 

 قرب منو فيصير ضابطا يؤخذ بو كحكمو حكـ القطع، فضابط الكصؼ كالحكـأك   القطع
إما أف يككف حاصبل مف شرع الحكـ يقينا أك ظنا، أك أف الحصكؿ كعدمو متساكياف، أك أف 
عدـ الحصكؿ راجح عمى الحصكؿ كمثؿ ذلؾ: البيع إلثبات الممؾ فيذا يقيف كقطع، 

كليس القطع، كفي حد شرب الخمر  كالقصاص مناسبتو لحكمو مف باب الظف الغالب
: نكاح اآليسة فمثالوالنكع األخير  يتساكياف أك يغمب قميبل، كأما الظف الضعيؼ كىك

 .29لمكلد

كبناء عمى قكة الظف كضعفو يككف الضابطاف القطع كالظف، فالقطع ىك اليقيف بثبكت    
لظف الغالب أك الراجح المصمحة أك اندفاع المفسدة كيقرب منو الظف القريب مف القطع، ثـ ا

أك الكثير، ثـ تأتي المراتب الدنيا التي ال يككف ليا أثر في الحكـ لضعؼ الظف، فالضابط 
ىنا ال عمؿ لو، كمف خبلؿ ىذا التأصيؿ المنقح بآراء العمماء في ىذا العمـ أبيف مراتب 

ظنكنا راجحا، الترجيح عمى ثبلث أقساـ: أعبلىا القسـ األكؿ لتيقنو، كيميو الثاني لككنو م
كيميو الثالث لتردده، كيميو الرابع لككنو مرجكحا، كالقسماف األكالف متفؽ عمى صحة التعميؿ 

، كشبو ىذا الترتيب ذكره الشاطبي في أنكاع المفاسد المترتبة 30بيما عند القائميف بالمناسبة
 ضرر كىك عمى ثبلثة أنكاع: منو بمنعو عف الفعؿ المأذكف فيو كال يمحؽ
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 قطعيا، كمثؿ بحفر بئر في أرض يمر بيا الناس. المفسدة إلى أداؤه يككف ما -1

 ما يككف أداؤه إلى المفسدة نادرا، مثؿ: مثؿ حفر بئر بمكضع ال يمر بو الناس عادة. -2

ما  -3 ما يككف أداؤه إلى المفسدة كثيرا ال نادرا كىك إما غالب كبيع السبلح كقت الفتنة كا 
 بيكع اآلجاؿ.كثير ال غالب، مثؿ مسائؿ 

ك رأيي إف مراتب القطع كالظف متفاكتة سكاء في الدالالت أك غيرىا فبالتالي فإني أرل أف 
أقكل داللة، فيرجح األقكل فاألقكل في الظف، كفي الركاية يرجح بكثرة العدد،  ىك ما يرجح

ؽ ألف تقديـ كتقديـ الراجح متعيف ألنو أقرب إلى الصحة فكثرة العدد تٌغمب الظف بتحق
الضبط كصحة الركاية، كىذا الظف الغالب ضابط لمترجيح، فكجب الترجيح بو، كىك ترجيح 

 بالمقاصد.

 خالصة ىذا المبحث:

 ىذه جممة الضكابط الحاكمة لمترجيح بالمقاصد، كىي تتداخؿ في مساحات كثيرة فتتكامؿ   
كيبرز ىذا  أك يقيد بعضيا بعضا مف أجؿ تحقيؽ الغاية مف األحكاـ في تحصيؿ مقاصدىا،

 في الفركع الفقيية لبياف المقاصد الشرعية  مف ىذه األحكاـ ك ا أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 لقيم المقاصدية في إعمال الترجيح:ا المبحث الثاني:

 القيم المقاصدية في إعمال الترجيح:

القيـ التي تعتبرىا  تكصيؿ الترجيح إلى اإلطار المقاصدم يفتقر إلى إيضاح بعضإف   
ىذا المقاـ الئؽ  لشرع في إعماؿ الترجيح عند الكقكؼ عمى التعارض، فنرل أفمقاصد ا

 .كىك عمى إثر دراسة المقارنة بيف الترجيح كالمقاصد ،لمحديث عنيا

ذنا، ىمنا ىنا سرد كؿ ما يتعمؽ بالترجيح مع ذكر قيمة مف القيـ المقاصدية التي    يمكف  كا 
 المعتبرة عند الشرع كما يقصده الشارع مففيميا فيو، كىي تتمثؿ عمكمنا في المصالح 
 خطاباتو كنصكصو كأحكامو، كذلؾ في ما يأتي:

دارئا لو،  كنعمـ بأف الترجيح مسبكؽ بحصكؿ التعارض كىك يككف درء التعارض: أوال:
كعيف  كيتبيف لنا ضركرة اإلقداـ عمى إزالة التعارض بكؿ طريقة كالترجيح مف ضمنيا

األدلة  فيكـ مقاصد الشرع في ىذا، كألف كقكع التعارض فياالعتبار تبلحظ طرفا مف م
مكمفيف  تٌكمؼ عمى المكمفيف كىـ مخاطبكف بأحكاـ مف ىذه األدلة المتعارضة، بؿ كتجعميـ

بمحاؿ كبما ال يطاؽ بحيث ال يقدركف عمى القياـ باقتضائيا، كمعنى التكمؼ بمحاؿ ىنا 
بكميا محاؿ لعجز الجمع بيف األضداد، عدـ جكاز المجكء إلى أم مبرر منو، ففي العمؿ 

السدل. كىذا  كفي العمؿ بإحداىا محاؿ الحتياجو إلى حجة، كفي العدكؿ عنيا محاؿ إلثبات
كضع العمماء  كحفظنا ليذا المعنى المقاصدم31مف األمكر التي تراعييا مقاصد الشرع، 

مف مقاصد  قصدمسالؾ درء التعارض كالترجيح منيا، فالترجيح يتجو إلى محافظة عمى م
 الشرع.

عمال الدليل: ثانيا: الشارع مف  كالكحي السماكم الذم يتمثؿ في النصكص أنزلو الترجيح وا 
ما يدفعو  كفي التعارض الذم يحتاج إلى 32ا كالطاعة عمى أحكاميا، تيأجؿ العمؿ بمقتضيا

ثر في أ إبطاؿ ليذا القصد مف إنزاؿ الكحي. كلمترجيح الذم يأتي بعد الجمع كقبؿ النسخ
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ذا كاف التعارض يمكف درئو بالجمع فبو يؤخذ، ألف فيو العمؿ بجميع  مراعاة ىذا المقصد، كا 
ذا لـ33المتعارضيف، كتحقيؽ مقصد النص فيو كامؿ بدكف التغافؿ عف أحد منيا،  يمكف  كا 

العمؿ  الجمع فيو فيدفع بالترجيح، كفيو تقديـ أحد منيا لكجكد ما يميزه مف غيره، كفيو
ىماؿ المرجكح، كتحقيؽ مقصد النص فيو غير كامؿ ليذا اإلىماؿ كمعبالراجح  جكاز  كا 

ذا لـ يمكف الترجيح فيو فيدرأ بالنسخ شريطة العمـ34اعتبار المرجكح كالعمؿ بو،  كيككف  كا 
ف اعتبار العمؿ  بتاريخ النص،  تحقيؽ مقصد النص فيو ناقصا إلبطاؿ نص بتأخر غيره كا 

ناسخا، كلكف  نسخ مع أما يفيداف األخذ بنص كاحد راجحا أكبالنص في الترجيح أكفر مف ال
ببقية النصكص  مراعاة مقصد النص في الترجيح أبيف كأسمـ مف النسخ نظرا إلمكانية العمؿ

 المرجكحة دكف المنسكخة.

يدؿ عمى  يتطمب القياـ بالترجيح إلى النظر الكمي في كؿ ما الترجيح والنظر الكمي: ثالثا:
اعتبار ما  تيد لـ يجرؤ إلى التحكيـ بالنص بدكفلمجدت التعارض، أم أف اداللة التي أفا

جميع ىذه  يعارضو مف النصكص األخرل التي يعمميا ىك أك يشير إلييا مخالفو، كنظره في
ترجيحيا أك  النصكص المتعارضة داللة أك ثبكتا كمينا بحيث تتسع لو الفرصة لجمعيا أك

مقاصد الشرع الذم  لترتيب. كالنظر الكمي يراعي مفيـكنسخيا أك إسقاطيا كفؽ منيجو في ا
الذم يجمع معاني تمؾ  لمكصكؿ إلى أمر كمي 35ينتيج مسمؾ االستقراء كتتبع الجزئيات 

باحثا عف ترادؼ  الجزئيات، كىك في الترجيح يكمف في أنو تقصي النصكص المتعارضة
 ر.ا، كيبني عمى ىذا التفاكت تقديـ نص عمى آختيالمعاني كتفاك 

 وجوه الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة:

كىذا المبحث يمثؿ محكرا تطبيقيا لدراستنا في ترجيح النص عمى النص المبني عمى    
ا تيمقاصد الشرع اإلسبلمي، كىك يأتي بعد الخكض في أبجديات ىذه العممية كأساسيا مفيكـ
 فيـ آفاقيا كمداراتيا في المباحث الماضية. كبعد
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يكمئ  كلنا بأف الترجيح المقاصدم لو كجكه في درء التعارض الظاىر بيف النصكصكق   
إلى أنو مفيـك كاسع بحيث تعدد فيو مسالكو كطرقو، بؿ كجكه الترجيح القائـ عمى المقاصد 

المبذكؿ مف  عبارة عف جزء صغير مف أكجو التراجيح األخرل، كىذا يشير إلى سعة الجيد
الكجكه  ا يدفع التعارض في الشرع. كنحف في ىذا الجزء مفتيديف في إيجاد ملمجقبؿ ا

اىتمامنا أكفر  سنقـك بدراستيا كجيا بعد كجو مع ذكر لكؿ منيا مثاؿ تطبيقي فقيي، كيككف
أسباب الخبلؼ  بإجراء الترجيح المقاصدم عمى النصكص المتعارضة التي تتخذ كسبب مف

 بيف المذاىب الفقيية.

التعارض بيف النصكص، يف تعرضكا إلعماؿ المقاصد في دفع ا حذكاألصكليكف أقركا  بي   
كرأكا أف التفاكت في معاني النصكص يقتضي صبلحية الترجيح بينيا حسب ىذا التفاكت، 
كقد مرت بنا اإلشارة إلى تناكليـ بالترجيح في معاني النصكص، كىك يدكر حكؿ المناسبات 

معاني النصكص. كلذا، تقسيمنا ىنا في  كالعمؿ كالحكـ كالمصالح، كما ىذه كميا إال مف
كجكه الترجيح المقاصدم منحصر في ىذا الجانب كىك مما أخذ بو العمماء سمفا كخمفا 

 بأسماء متغايرة.

جمب  ككاد أف يتفؽ العمماء عمى أف مقاصد الشرع متكقؼ عمى أمكر ثبلثة، كىي    
 ك ات كالحاجياتالمصمحة كدفع المفسدة، كمراتب المصالح الثبلث مف الضركري

أف ابف  التحسينيات، كالضركريات الخمس مف حفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالماؿ كالعقؿ، إال
 36كالحرية،  عاشكر رحمو ا زاد عمييا بأمكر أخرل كالفطرة كالسماحة كالمساكاة كالرخصة

 كنسمؾ عمى اعتبار تمؾ الثبلثة التي تـ االتفاؽ عميو.

 :جمب المنفعة ودفع المفسدة 

إلى  كىك رمز أساسي في مقاصد الشرع اإلسبلمي بحيث إف أحكاـ الشرع كميا تؤكؿ    
 كالمصمحة عبارة عف األثر المترتب عمى الفعؿ بمقتضى 37جمب المنافع كدفع المفاسد، 

الداريف،  الضكابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيؽ مقصكد الشارع مف التشريع جمبا لسعادة
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بمقتضى  ىي عبارة عف عبارة عف األثر المترتب عمى الفعؿكالمفسدة خبلؼ ذلؾ ك 38
الداريف،  الضكابط الشرعية التي ترمي إلى تفكيت مقصكد الشارع مف التشريع دفعا لسعادة

 :39ككجكه الترجيح في ىذا العنصر المقاصدم كاآلتي

 لنصجح ا إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد جمب المنفعة كالثاني يفيد دفع المفسدة، فير -1
 . 40الدافع عف المفسدة عمى النص الجالب لممصمحة 

إذا تعرضاف نصاف ككبلىما يفيداف جمب المصمحة أك دفع المفسدة إال أف األكؿ   -2
 مصمحتو أك مفسدتو أعمى كأكبر مف الثاني فيرجح األكؿ عمى الثاني.

المنفعة  إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد جمب المنفعة الدنيكية كالثاني يفيد جمب  -3
ذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد دفع المفسدة الدنيكية  األخركية  فيرجح الثاني عمى األكؿ، كا 
ذا تعارض نصاف كأحدىما  كالثاني يفيد دفع المفسدة األخركية فيرجح الثاني عمى األكؿ، كا 

كؿ، األ فيرجح الثاني عمى 41يفيد جمب المنفعة الدنيكية كالثاني يفيد دفع المفسدة األخركية
ذا تعارض نصاف كأحدىما دفع المفسدة الدنيكية كالثاني يفيد جمب المنفعة األخركية فيرجح  كا 

 الثاني عمى األكؿ.

إذا تعارض نصاف ككبلىما يفيداف جمب المصمحة أك دفع المفسدة إال أف األكؿ  -4
 مصمحتو أك مفسدتو عامة كالثاني مصمحتو أك مفسدتو خاصة فيرجح األكؿ عمى الثاني.

إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد جمب المصمحة اآلجمة أك دفع المفسدة اآلجمة كالثاني  -5
 يفيد جمب المصمحة العاجمة أك دفع المفسدة العاجمة فيرجح الثاني عمى األكؿ.

 نموذج تطبيقي فقيي:

 كنقتطؼ زىرة مف بستاف الخبلؼ الفقيي بيف الفقياء لنطبؽ قاعدة مف ىذه القكاعد    
 ية عمييا، كلنرل مدل صبلحية تكظيؼ المقاصد في ترجيح النصكص الشرعية التيالمقاصد
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 تتخذ مثيرا لتغاير األنظار كاآلراء، كىي مسألة التي لـ يزؿ الحديث عنيا عند اإلشارة إلى
 الخبلؼ الفقيي بيف الفقياء.

مفيكـ  عمى ريخ الفقيي، كمنذ أف تعرؼ المسممكفاكقضية الكالية في النكاح قديمة قدـ الت   
القكؿ  التعارض بيف النصكص الشرعية كقفكا عمى ىذه المسألة، كتفرقكا إلى مكقفيف؛ بيف

الخبلؼ كىك  ا كبيف القكؿ بعدـ كجكبيا، ككؿ فريؽ بنى كجيات نظرىـ عمى أساسبيبكجك 
ليؾ مكجز الكبلـ عمى إمكانية مفيـك المقاصد في  تعارض النصكص في ىذه المسألة، كا 

 مة كفؽ المنظكر السميـ المٌسمـ.حؿ ىذه المشك

فيحصؿ  كمف ضمف أدلتيـ ىناؾ حديثاف متعارضاف بحيث احتج بكاحد منيما كؿ فريؽ   
إذف كلييا  الخبلؼ الناشئ مف ىذا التعارض، كالحديث األكؿ ىك "أيما امرأة نكحت بغير

كالحديث  الكالية في النكاح،   كاستدؿ بو الجميكر القائمكف بكجكب  42فنكاحيا باطؿ"، 
ذا كاستدؿ بو 43ا"، تيسكك  الثاني ىك "الثيب أحؽ بنفسيا مف كلييا كالبكر تستأمر في نفسيا كا 

في ىذيف الحديثيف ىك  كمحؿ التعارض44الحنفية القائمكف بعدـ كجكب الكالية في النكاح، 
األكؿ عمى كجكب ىذا  حكـ اشتراط إذف الكلي في نكاح المرأة البالغة العاقمة، بحيث يدؿ

الداللة عمى بطبلف النكاح  لشرط كيدؿ الثاني عمى عدـ كجكبو، ألف األكؿ يفيد بصريحا
لممرأة مف الحؽ في أمر  كأما الثاني يفيد أف45بغير إذف كلييا دكف تخصيص أك تمييز، 
 . 46تزكيج نفسيا فكؽ ما لكلييا مف ذلؾ الحؽ

لجئكا  ىذه القضية، كقد كقد عمد كبل الفريقيف إلى إعماؿ مسالؾ درء ىذا التعارض في    
الفقيي يشيد  كالى الترجيح تارة أخرل بعد العجز مف الجمع، كلكف الكاقع47إلى الجمع تارة 
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الجميكر كمف  ما حيث إف الرأم األكؿ يمثؿ مذىب بأف ىذيف الرأييف لـ يزاال معمكليف
إعماؿ إحدل  المقاـ كافقيـ كالرأم الثاني يمثؿ مذىب الحنفية كمف كافقيـ، كميمتنا في ىذا
الذكر، كلـ نجرؤ إلى  القكاعد المقاصدية المبنية عمى جمب المصمحة كدفع المفسدة اآلنفة

ذا لفتنا النظر المقاصدم إلى ىذيف الحديثيف نجد أف  الجمع بينيما لكرطة التأكيؿ كبعده كا 
كفي اآلخر دفع المفسدة، ففي الحديث األكؿ الذم يشترط إذف  في أحدىما جمب المصمحة

سكء اختيار الزكج ألف المرأة قميمة االختبار سريعة التأثر كاالنخداع  لكلي دفع المفسدة، كىيا
القكؿ كيغمبيا اليكل كالرغبة في المتعة العاجمة فتخضع لحكـ العاطفة  كيغرييا الثناء كزخرؼ
المستقبؿ، كىي تحتاج إلى مف يعرؼ أحكاؿ الرجاؿ لكيبل تقع في ىذه  كال يمتد نظرىا إلى

الحديث الثاني الذم لـ يشترط إذف الكلي جمب المصمحة، كىي الحرية في  لمفسدة، كفيا
المرأة كما ىي حرة في التصرؼ في ماليا ككذلؾ في التصرؼ في نفسيا،  التصرؼ ألف
الحؽ مصمحة ليا، كىي كذلؾ تختص بما يترتب عمى زكاجيا مف منافع  كعدـ منع ىذا

 48إلى الكلي في ىذه الحالة. كاالستمتاع، كىي ال تحتاج  كالمير

النص الدافع  القاعدة األكلى مف زمرة القكاعد المقاصدية السابقة التي تكمئ إلى أف رأيي   
بالمنييات التي تفيد  عف المفسدة مقدـ عمى النص الجالب لممصمحة ألف الشرع يعتني أكثر

فسدة جمب المصمحة الم دفع المفسدة مف المأمكرات التي تفيد جمب المصمحة، كأف في دفع
أرجح مف الحكـ بعدـ كجكبو  كليس العكس، فإذا، أف الحكـ بكجكب اشتراط الكالية في النكاح

 .بناء عمى ىذه القاعدة. كا أعمـ

 :ثانينا: مراتب المصالح الثبلث

  كىذا يندرج تحت الرمز األساس لمقاصد الشرع في أحد عنصرييا كىك جمب المصالح،    
 . 49التحسينيات ك ،كالحاجيات ،الضركريات :راتب الثبلث تقسيـ المصالح إلىكيراد بيذه الم

لـ  ىك ما ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا، بحيث إذا فقدت :كمعنى الضركريات   
 ارج كفكت الحياة، كفي األخرل فكتتيتجر مصالح الدنيا عمى استقامة بؿ عمى فساد ك 
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كرفع  ا مفتقر إلييا مف حيث التكسعةنيراف المبيف، فالحاجيات أالنجاة كالنعيـ كالرجكع بالخس
التحسينات  الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بقكت المطمكب، كأما
تأنفيا العقكؿ  فمعناىا األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب األحكاؿ المدنسات التي

بحكمتيا األصمية،   ت التي إذا فقدت لـ تخؿالراجحات، كلكؿ مرتبة مكمبلت أك متمما
 : 50ككجكه الترجيح في ىذا العنصر المقاصدم كاآلتي

إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد الحكـ الضركرم كالثاني يفيد الحكـ الحاجي أك الحكـ  -1
 التحسيني فيرجح األكؿ عمى الثاني.

 د الحكـ التحسيني فيرجحإذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد الحكـ الحاجي كالثاني يفي -2
  .األكؿ عمى الثاني

إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد الحكـ لمكمؿ الضركرم كالثاني يفيد الحكـ الحاجي أك  -3
 مكممو فيرجح األكؿ عمى الثاني.

ني يفيد الحكـ التحسيني أك إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد الحكـ لمكمؿ الحاجي كالثا -4
 .لثانيفيرجح األكؿ عمى امكممو 

يميو التحسيني ك  ثـالحاجي  عمىالضركرم فيقدـ ك بالتالي فإف الترجيح يككف عمى التكالي 
 مف ثـ يأتي التكميمي أك التحسيني.

 ي:نموذج تطبيقي فقي

كالقضية الفقيية التي نجعميا نمكذجا تطبيقيا في ىذه الزمرة مف القكاعد المقاصدية ىي     
، كقد تفرؽ كبلـ الفقياء قديما كحديثا في ىذه المسألة إلى مسألة عدة الحامؿ المتكفى عنيا

 كلكؿ قكؿ ما يعضده مف مسمؾ درء التعارض الحاصؿ بيف اآليتيف الكريمتيف:﴿ قكليف،
بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا  ا يىتىرى كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي تي ﴿ ك ، 51﴾كىالًَّذيفى ييتىكى كىأيكالى

ٍممىييفَّ  ٍعفى حى ميييفَّ أىٍف يىضى اًؿ أىجى   52﴾اأٍلىٍحمى
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األجميف  القكؿ األكؿ الذم يذىب إلى أف عدة المرأة الحامؿ المتكفى عنيا ىي أبعد   
يتمسؾ بمسمؾ الجمع بيف اآليتيف، ألف اآلية األكلى تفيد بصريح الداللة أف المتكفى عنيا 

بصريح الداللة أف  أربعة أشير كعشرا، كاآلية الثانية تفيدحامبل كانت أـ غير حامؿ عدا 
في عدة الحامؿ المتكفى  المرأة الحامؿ مطمقة بالكفاة أـ مطمقة يغيرىا عدا الكضع، فتعارضتا

القائؿ بالجمع بينيما يرل أف  عنيا بيف أف تككف أربعة أشير كعشرا أك الكضع، كىذا الرأم
ذاعدا أبعد األجميف ألف فيو إعماؿ ل كانت المرأة كضعت قبؿ مضي أربعة  كمي الدليميف، كا 

ذا كانت المرأة لـ تضع بعد مضي  أشير كعشرا فيي تتربص حتى أف تكمؿ ىذه العدة، كا 
ىذه العدة فيي تتربص حتى أف تمد، كفي كمتي الحالتيف عمؿ لمدليميف، كىذا مذىب ابف 

 . 53عباس كعمي رضي ا عنيـ

يتمسؾ  إلى أف عدة المرأة الحامؿ المتكفى عنيا ىي الكضع القكؿ الثاني الذم يذىب   
ية الثانية نسخت باآل بمسمؾ النسخ في إحدل اآليتيف، كأف اآلية األكلى التي في سكرة البقرة

الكضع كليست أبعد األجميف،  كتككف العدة لمحامؿ المتكفى عنيا التي في سكرة الطبلؽ،
 . 54كىذا مذىب الجميكر كجميع فقياء األمصار

الترجيح المقاصدم في ىذه المسألة كثانيا، ننطمؽ مف  كنحف نريد نتحدث عف إمكانية    
 ىذيف القكليف في صبلحيتيما في مراعاة مقاصد الشرع. ىذا الترجيح إلى الكبلـ عمى

كانت  النظر المتمعف في اآلية األكلى التي تقتضي مف المرأة المتكفى عنيا زكجيا حامبل   
ألف إذا  التربص لمدة أربعة أشير كعشرا تفيد معنى آخر غير براءة الرحـ،أـ غير حامؿ 

المطمقات ثبلثة  ا تفيد براءة الرحـ فقد خالفنا اآلية األخرل التي تنص عمى أف عدةنيقمنا أ
كءو  قاؿ تعالى:﴿ قركء ثىةى قيري بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ ثىبلى ىذه  ، إذف، المعنى في 55﴾كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى

اآلية ىك الكفاء لمزكج، كقد يدخؿ في ىذا المعنى إحداد الزكجة عمى الزكج الذم أكجبو 
،  كىذا 56ما يشير إلى أف المراد ىنا الكفاء أك الرثاء عمى الزكج الشرع، كفي ىذا اإلحداد
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الثالثة في المصالح أم مرتبة التحسينيات لككنيا خصمة مف خصاؿ  يندرج تحت المرتبة
 محمكدة.

 كالنظر المتفحص في اآلية الثانية التي تقتضي مف المرأة الحامؿ المطمقة بالكفاة أـ   
أف  بغيرىا أف تعتد حتى الكضع أك الكالدة تفيد معنى استبراء الرحـ، ألف الكضع يدؿ عمى

الرحـ، كىذا  رحميا برمء مف بذكر زكجيا المتكفى، كقد تحققت فيو عمة العدة كىي براءة
قات لثبلثة قركء، كىذا يندرج تحت المرتبة األكلى مف المصالح كىي مرتبة كما تعتد المطم

 الضركريات التي مف ضمنيا حفظ النسؿ.

ما يدؿ عمى  كبناء عمى القاعدة األكلى السابقة، نرجح ما يدؿ عمى الحكـ الضركرم عمى   
عا ليذا الترجيح األكؿ تب الحكـ التحسيني، فأف القكؿ الثاني في ىذه المسألة يرجح عمى القكؿ

المسألة قد ال يقبؿ لمصادمتو مع  المقاصدم. كبيذا نقكؿ أف إعماؿ مسمؾ الجمع في ىذه
ىذا المفيـك المقاصدم، ككذلؾ   المجكء إلى النسخ في ىذه المسألة أمر غير مسمـ إلمكانية 

ألف لكمي القكليف حظ في إصابة الحؽ ىنا  درء التعارض بيذا الترجيح المقاصدم، كمع ذلؾ
الترجيح، كأف الثاني قد استدؿ بأدلة أخرل قكية في  األكؿ قد عمد إلى الجمع كىك أكلى مف

 تعضيد رأيو. كا أعمـ

 الضروريات الخمس:تأصيل 

كىك يندرج تحت أعمى المراتب الماضية كىي مرتبة الضركريات، كلذا تعرؼ    
لمقاصد الخمس، كىي الخمس عند الناس كقد تعرؼ باألصكؿ الخمس أك ا بالضركريات

كيككف مفيكـ  ،57(الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ )أمكر كىي: تتصكر في خمسة
بحفظيا، فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة، ككؿ  مقاصد الشرع فييا

 . 58ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة كدفعيا مصمحة
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كجانب العدـ،  ثنائي كىك: جانب الكجكدكفي الحفاظ عمى ىذه الضركريات الخمس تقسيـ    
كيراد بحفظيا في  ا كيثبت قكاعدىا،نيكيراد بحفظيا في جانب الكجكد مراعاة ما يقيـ أركا

 .59الختبلؿ الكاقع أك المتكقع فيياجانب العدـ مراعاة ما يدرأ عنيا ا

 ؾكيككف جانب الكجكد حفظيا بالمسمؾ اإليجابي، كيككف جانب العدـ حفظيا بالمسم  
 :60السمبي، ككجكه الترجيح في ىذا العنصر المقاصدم كاآلتي

عمى  إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد حفظ الديف كالثاني يفيد حفظ النفس فيرجح األكؿ -1
حصكؿ  الثاني، كىكذا في بقية الضركريات الخمس أف الترتيب فييا يقتضي الرجحاف عند

 .التعارض، فاألقدـ أرجح

األكؿ  حدىما يفيد حفظ مكمؿ الديف كالثاني يفيد حفظ النفس فيرجحإذا تعارض نصاف كأ -2
 .عمى الثاني، كىكذا في بقية الضركريات أف األقدـ كمكممو راجح عمى ما يميو

 إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد حفظ ىذه الضركريات الخمس مف جانب الكجكد  -3 
 اني.ب العدـ فيرجح األكؿ عمى الثكالثاني يفيد حفظيا مف جان

 نموذج تطبيقي فقيي: 

عند  كليذه الزمرة مف قكاعد الترجيح المقاصدم نمكذج فقيي كذلؾ، كىك قضية خبلفية رائدة
  المذاىب الفقيية حيث تٌكلد فيو رأياف المذاف يمثبلف طرفيف مف المكقؼ الفقيي، كقد ال

 أف يحكمكه بجكازهنستغرب كقكع تعدد أنظار فقيائنا في مسألة نكاح المحـر إلى قكليف؛ بيف 
 كبيف أف يحكمكه بعدـ جكازه.

كالخبلؼ آيؿ إلى أنيـ كقفكا أماـ التعارض بيف النصكص الشرعية التي تدؿ عمى الداللتيف 
المتعارضتيف حيث إنو يفضي إلى التعارض بيف األحكاـ المبنية عمييما، ككثيرا مانرل في 

داللة، كأكليما قكلو صمى ا عميو ك استدالالتيـ أنيـ اعتمدكا عمى الحديثيف المتعارضيف 
سمـ: )) ال ينكح المحـر كال ينكح كال يخطب((، كالثاني ما ركاه ابف عباس رضي ا عنو 
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، كبدا مف ىذيف 61أف النبي صمى ا عميو ك سمـ تزكج ميمكنة بنت الحرث كىك محـر
طبتو، كأف داللة الثاني الحديثيف أف داللة األكؿ عمى تحريـ نكاح المحـر لنفسو أك لغيره كخ

كالتعارض بينيما ظاىر  عمى جكاز نكاح المحـر لفعؿ النبي صمى ا عميو ك سمـ،
 ككاضح.

صريح  كالقكؿ الذم يرل بعدـ جكاز نكاح المحـر استدؿ بالحديث األكؿ الذم ينص في    
أخرل  لةالداللة عمى تحريمو كلـ يقبؿ الحديث الثاني، كقكل أصحاب ىذا القكؿ رأييـ بأد

النبي  التي تدؿ عمى ما ينقض داللة الحديث الثاني كما ركاه أبى رافع رضي ا عنو في أف
، كىذا ما ذىب إليو األئمة الثبلثة كاألكزعي   صمى ا عميو ك سمـ تزكج ميمكنة حبلال

 .62 رحميـ ا

ي صريح كالقكؿ الذم يرل بجكاز نكاح المحـر احتج بالحديث الثاني الذم ينص ف    
 عمى جكازه كلـ يستدؿ بالحديث األكؿ، كاحتجكا بأف الحديث األكؿ ثبتت صحتو كقد الداللة

  .64ذىب إليو أبك حنيفة كالثكرم ،  كىذا ما63خرجو أىؿ الصحاح

رجح  كقد قاـ كبل الفريقيف بترجيح رأييـ اعتمادا عمى قكاعد الترجيح، فالمذىب األكؿ     
تزكج بيا كىك حبلؿ، كركاية صاحبة  ميمكنة أف الرسكؿ دليميـ بركاية صاحبة القصة 

القصة أكلى بالقبكؿ ككذلؾ بركاية أبي رافع الذم كاف سفيرا بينيما، كركاية السفير أكالى ألنو 
أخبر ك أعرؼ بيا، ك رجح المذىب الثاني دليميـ بككف الراكم فيو ك ىك ابف عباس رضي 

رحمو ا  كقد حاكؿ ابف رشد  ،65كاية أبي رافعا عنو فقييا ك عالما، ك ىك أرجح مف ر 
الحديث الثاني  الجمع بيف الحديثيف بحمؿ النيي في الحديث األكؿ عمى الكراىية كالفعؿ في

زم في النيي المجا كىذا جيد يستحؽ الثناء عميو إال أف المجكء إلى المعنى ، 66عمى الجكاز
ى الكراىية مف التحريـ لـ يكف سالما خبلؼ األصؿ كىك بحاجة إلى قرينة كدليؿ، كصرفو إل

 بدكف التأكد مف كجكد ما يعضده.
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 جعميا –كنحف في صدد الحديث عف مقاصد الشرع  –ككظيفتنا تجاه ىذه المسألة     
تجرل عمى النظر المقاصدم حيث نعيدىا إلى ما يراعي مقاصد الشرع، كنقيـ الترجيح بيف 

ذاىذيف الدليميف عمى مفيـك مقاصد الشرع كى  ك في ىذا المقاـ الضركريات الخمس، كا 
 الحظنا إلى المعنى المقاصدم الذم يستفاد مف الحديث األكؿ نجد أنو يندرج تحت مكمبلت

كالخطبة  حفظ الديف، ألف الحج مف ضمف حفظ الديف في جانب الكجكد،  كالنيي عف النكاح
 لعبادة كالتفرغ ليافي أثناء القياـ بأعماؿ الحج يشير إلى كجكب التركيز عمى ىذه ا

 كاالجتناب عما يمييو مف األمكر الدنيكية، كالنكاح في ىذا الكقت يشغمو مف تحقيؽ ىذا
ذا نظرنا إلى المعنى المقاصدم المستفاد مف الحديث الثاني نجد أنو  المقصد مف الحج، كا 

 ٓٓفي حفظ النسؿ، ألف النكاح أك الزكاج مف ضمف حفظ النسؿ في جانب الكجكد،  يدخؿ
النبي صمى ا عميو كسمـ فيو يدؿ عمى جكازه كال عمى كجكبو، كأف المقصد مف  كفعؿ

 الزكاج ىك مكاصمة النسؿ كالذرية في األرض لتعميرىا.

الديف  كالقاعدة الثانية السابقة تقكؿ بأف إذا تعارض نصاف كأحدىما يفيد حفظ مكمؿ   
األقدـ  كذا في بقية الضركريات أفكالثاني يفيد حفظ النفس فيرجح األكؿ عمى الثاني، كى

كمكممو راجح عمى ما يميو، فالحديث األكؿ الذم يراعي مكمؿ حفظ الديف يرجح عمى 
الحديث الثاني الذم يراعي حفظ النسؿ، كلذا، القكؿ بعدـ جكاز النكاح لممحـر في الحج 

 أرجح مف القكؿ بجكازه بناء عمى ىذه القاعدة المقاصدية. كا أعمـ

 

 :وما ورد فييا من مسائل فقيية أحكام األسرة عمىأثر الترجيح بالمقاصد  ث الثالث:المبح

سكؼ أذكر في ىذا المبحث جممة مف المسائؿ الفقيية التي دارت عمى مرى العصكر بيف     
الفقياء، ك كيؼ أثر الترجيح المقاصدم عمى أحكاـ األسرة ك نزع الخبلؼ بيف الفقياء 

ييف الترجيح ك كيفيتو،  بحيث كضعت في كؿ مبحث مجمكعة بأسمكب أصكلي عجيب كتب
مف المسائؿ الفقيية الخاصة بو ك راعيت االختصار في ىذه المسائؿ كذلؾ في المطالب 

 التالية:

 المطمب األول: أثر الترجيح بالمقاصد في الخطبة:



 المسألة األولى: النكاح بغير الولي:

: )ال نكاح إال بكلي لحديث النبي  67 ذىب الجميكر عمى أنو ال نكاح بغير كلي  
 .68كشاىدم عدؿ(

كخالؼ أبك حنيفة رحمو ا فأخذ بما ركم عف عمي بف أبي طالب في قصة امرأة     
زكجت ابنتيا برضاىا فخاصـ أكلياؤىا عند عمي بف أبي طالب فأجاز نكاحيا، كىذا عنده 

زكج كفؤا ليا أك غير كؼء، سكاء كانت بكرا أـ ثيبا في ظاىر الركاية، ك سكاء كاف ال
 .69فالنكاح صحيح، إال أنو إذا لـ يكف كفؤا ليا فمؤلكلياء حؽ االعتراض

كىذا ترجيح بالمقاصد، إذ أعطى لمكلي حؽ االعتراض لمقصد الكفاءة، كيكضحو أكثر    
كبلـ أبي يكسؼ رحمو ا: األحكط أف يجعؿ عقدىا مكقكفا عمى إجازة الكلي ليندفع الضرر 

لكالية بالضرر كىك الترجيح المقاصدم الشائع، كبيف أنو إذا قصد الكلي اإلضرار بيا فربط ا
ذا زكجت نفسيا مف غير كؼء فقد ألحقت  )عا لمضرر عنيا، كزاد بيانا فقاؿ:لـ ينفسخ دف كا 

الضرر باألكلياء؛ فيثبت ليـ حؽ االعتراض لدفع الضرر عف أنفسيـ(، كىكذا يمتحؽ برأم 
ؽ لمكلي، كما يمتقي الجميكر برأم األحناؼ عند عضؿ الكلي لدفع الجميكر بإعطاء الح

الضرر عف المرأة، فالترجيح بالمقاصد يقرب اآلراء المختمفة كيجمعيا كيكفؽ بينيا، ألف 
 تحقيؽ مقاصد الشرع في األحكاـ ىك ما تسعى كتيدؼ إليو أبحاث النظار كتنقيبات الفقياء.

 بكر:المسألة الثانية: إجبار واستئمار ال

اتفقكا عمى أف البكر دكف التسع تجبر عمى النكاح مف كلييا، كاتفقكا عمى أف الثيب البال     
ال تجبر، كاختمفكا في باقي الصكر، كىي البكر ما بيف التسع كقبؿ البمكغ، كالبكر البال ، 
كالثيب دكف التسع، كالثيب ما بيف التسع كقبؿ البمكغ كسبب االختبلؼ يرجع إلى معنى 

بكارة كالثيكبة ىؿ يؤثر في الحجر كالبمكغ أك ال؟، أما البمكغ فمو تأثير لداللة اكتماؿ العقؿ ال
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كظيكر الرشد، فيرفع عف البال  الحجر عف الماؿ دكف الثيابة ألنيا ال تؤثر في جنس ىذا 
 .70الحكـ

أمرىا كليذا المعنى جاء حكـ استئمار البكر، لحديث: )) الثيب أحؽ بنفسيا ك البكر يست    
ذنيا صماتيا(( ، كفسر ذلؾ لمكشؼ عف رغبتيا أك عف أم عارض يككف 71أبكىا في نفسيا كا 

فييا يمنعيا مف الزكاج كال يعممو غيرىا، فرفضيا يقدر مف أجؿ دفع الضرر، كنقؿ 
كينتيؾ سترىا، أك  بالنكاح المقصكد يحصؿ ال ... غيرىا يعممو ال داء السرخسي فمعؿ بيا

ذا الذم تزكج منو، فإذا زكجت بغير استئمارىا ال تحسف صحبة ىذا لعؿ قمبيا مع غير ى
ا  رحمو الشافعي بو قاؿ التعميؿ ، كىذا72الزكج، ككقعت في الفتنة، لككف قمبيا مع غيره

كذلؾ: فإف االستئذاف أطيب ألنفسيف كأحرل إف كاف بيف عمة في أنفسيف، أك ليف عمة 
 فيمف يستأمرف في إنكاحو أف يذكرنيا.

كعند المالكية تأكيد لمقاصد االستئذاف فذكركا سبعا مف األبكار ال يكتفى بصمتيف، بؿ    
 ، كىف: البكر المرشدة بعد بمكغيا، كالمعضكلة ترفع أمرىا لمحاكـ، كمف73البد مف نطقيف 

تزكجت بغرض لـ تجر العادة فيو صداقا، كمف ال كلي ليا، كمف ال كصي ليا، كمف تزكج 
 ذم عيب، كالمفتات عمييا.خصي مف كؿ  مف نحك

بيف النبي صمى ا عميو كسمـ مشركعية النظر إلى  المسألة الثالثة: النظر إلى المخطوبة:
، فكشؼ 74: ))انظر إلييا فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما((مف يرغب خطبتيا في حديثو بقكلو 

ى ذلؾ، فأخذت صمى ا عميو كسمـ عف المقصد كىك تحقيؽ إدامة المكدة، كالنظر كسيمة إل
كذكر القاضي عياض اختبلؼ المالكية، كبعضيـ شرط أف ال    الكسيمة حكـ مقصدىا 

ينظر إلييا إال بإذنيا، كبعضيـ كرىو، كلكنو يترجح مقاصديا بالحاجة إلى النظر كبطريؽ 
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دليؿ السنة كاإلجماع كالقياس: ثـ اختمفكا فيما ينظر منيا، كالراجح عندم، أنو يجكز النظر 
قكاـ المخطكبة؛ ألنو مما يظير منيا كالكجو كالكفيف فيمحؽ بيما، كألف ىذا مما يدعك إلى 

 الخاطب إلى الزكاج كعند المالكية: النظر إلى الكجو كالكفيف فقط.

مع أف جماؿ المرأة -كمنع البعض الرؤية لما في ذلؾ مف الضرر، كلـ تشترط في النكاح    
رغاـ كاألكلياء النساء عمى الضرر مف يوف اشتراطيا في لما -المقاصد مف أكمؿ  أنؼ كا 

، كليذا يشترط أف يككف بحضكر الكلي، منعا مف الخمكة، كحسما لمادة 75النخكة كالحياء
 الفتنة، مع رعاية الضكابط الشرعية في تحديد ما يرل منيا كما ترل ىي منو.

 محاسنيف، كلكف يبرزف أف ىذا األمر صار اآلف غير ذم باؿ، بسبب أف معظـ الفتيات   
كىناؾ لكثيرات البلتي ال يغادرف البيكت  كذلؾ، متكفر الستر فإف اإلطبلؽ، عمى ليس ىذا

أصبل فضبل عف التكشؼ، فتبقى المسألة بحسب ضكابط الترجيح بالمقاصد، فحيث احتيج 
 مكضع لو حكمو. إلى النظر فيك مندكب، كحيث أدل إلى الفساد فاألحرل بو المنع، ككؿ

 ثاني: حكم النكاح وشروطو:المطمب ال

 المسألة األولى: النكاح بين العادة والعبادة:

األصؿ في النكاح أنو مف العاديات، كلكف ترتبط بو أحكاـ كثيرة حتى ليبدك مف العبادات 
بالنظر إلى المقاصد التي يحققيا، كىي تنقسـ إلى مقاصد دينية كمقاصد دنيكية ثـ يتعمؽ 

 كاإلنفاؽ، عمييف كالقياـ النساء حفظ ذلؾ مف كالدنيكية، الدينية لحالمصا مف بيذا العقد أنكاع
ذلؾ صيانة النفس عف الزنا، كمف ذلؾ تكثير عبادة ا تعالى كأمة الرسكؿ صمى ا  كمف

عميو كسمـ كأشار إلى بعض ىذه المصالح اإلماـ عز الديف بف عبد السبلـ: كأما قياـ 
مف الطرفيف مف الكقكع في الحراـ، كبقضاء األكطار،  الرجاؿ كالنساء بالمصالح فباإلعفاؼ

كبسككف بعضيـ إلى بعض، كعكدة بعضيـ لبعض، كبرحمة بعضيـ بعضا، حتى يصير 
أحدىما لآلخر كالحميـ الشفيؽ أك األخ الشقيؽ، يفضي كؿ كاحد منيما إلى اآلخر بما ال 

 76يفضي بو إلى كلد كال كالد كال صديؽ
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صد العالية اعتبره أبك الحسيف البصرم عبادة، كما يتحمؿ مف كبالنظر إلى ىذه المقا   
مشاقو تدخؿ ضمف التعبد، كىذا تنازع بيف ضابطي المعقكلية كالتعبد فأما النكاح فإنما صح 
أف يدخؿ تحت التكميؼ مع أنو كصمة إلى ا سبحانو، ألنو يختص باالنصراؼ عف 

ذا غرضو، كليس ىذا الغرض لذة، بؿ المحظكر، فكأف اإلنساف ندب إلى التزكيج ليككف ى
 في االسترساؿ ىكل عف النفس كؼ في المتمثمة المضرة تقترف بذلؾ مضرة كبيف ىذه

 كشغؿ القمب ككؿ ىذا مشاؽ فجاز دخكليا تحت التعبد كىذا الكد كزيادة كاإلنفاؽ الحراـ،
 .77إلى تعبد، فيك ترجيح بالمقاصد في حقيقة النكاح المباح تحكؿ قاعدة مع متسؽ

 المسألة الثانية: إذا تزوجت رجال عمى صفة فخرج عمى خالفيا:

 اختمف في ىذه المسألة إلى قولين:

العقد باطؿ، ألف الصفة مقصكدة في العقد، فيي كالعيف، كاختبلؼ العيف القول األول: 
الزكج فبطؿ بذلؾ العقد، فيك  ا لـ ترض ىذا نيالعقد، ككذا اختؿ شرط الرضا، أل يبطؿ

 .كما ىك بيف، كظيكر البطبلف في الرضا ثابت لمقاصدترجيح با

: العقد صحيح ألنو ال يفتقر إلى ذكر ىذه الصفة، ألف ما ال يفتقر العقد إلى القول الثاني
 يبطؿ إذا خرج بخبلفو، كذلؾ مثؿ المير. ذكره ال

ف شاءت  كذىب أبك حنيفة إلى أنو يثبت ليا الخيار، فالعقد صحيح فإف شاءت أمضتو كا 
، كىذا يبدك ىك المكافؽ لممقاصد ألنو يجمع بيف ككف العقد صحيحا بأركانو كبيف الكفاء ردت

 بالشرط،

كلكف الشرط لما تخمؼ فبلبد أف يترتب عميو شيء كىك ىنا الخيار؛ ألف الكفاء كاجب،   
 .78: ))المسممكف عمى شركطيـ((قاؿ رسكؿ ا

 المسألة الثالثة: حكم النكاح:
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لعكاؼ بف  ، مثؿ حديث النبي79كاجب لؤلمر بو في الكتاب كالسنةعند الظاىرية     
لما ذكر لو أنو مكسر كلـ يتزكج، ثـ ذكركا دليبل  80خالد: ))أنت إذا مف إخكاف الشياطيف((

مقاصديا كىك: التحرز مف الزنا فرض، كال يتكصؿ بو إال بالنكاح، كما ال يتكصؿ إلى 
 .81الفرض إال بو يككف فرضا

 مى أنو مستحب، كردكا عمى الظاىرية بأف الصـك جنة لمتحرز مف الزنا،الجميكر عرأم 
كذكركا أف في الصحابة غير المتزكج، كلـ ينقؿ أف النكاح فرض مف الفرائض المعركفة 

 كالصياـ كالزكاة. كالصبلة

: كتأكيؿ ما ركم في حؽ مف تتكؽ  82كيظير الترجيح بالمقاصد في تأكيؿ حديث عكاؼ   
ء عمى كجو ال يصبر عنيف، كبو نقكؿ إذا كاف بيذه الصفة، فأما إذا لـ يكف نفسو إلى النسا

بيذه الصفة فالنكاح سنة لو كاستشيد السرخي ىنا بحديث: ابف عباس قاؿ قاؿ رسكؿ ا 
))83))أربع مف سنف المرسميف: الحياء كالتعطر كالسكاؾ كالنكاح. 

 لحاؿ، كيرتبط بالمصالح كالمفاسدفالصحيح في ىذه المسألة أف حكـ النكاح يككف بحسب ا
 كاآلثار، فتتترؿ عميو األحكاـ الخمسة، كىذا ما يقتضيو نظر الترجيح بالمقاصد.

 الكجكب بعد ذكره أف ظاىر مذىب مالؾ الندب، كبيف أف الصحيح بحسب األحكاؿ فحكمو  
،الم في الكقكع يخشى كال لو مشتييا يككف لمف الزنا كمندكب عف ينكؼ ال مف حؽ في  حـر
كمكركه لمف ال يشتييو كيخشى أف ينقطع عف أفعاؿ الخير،  الخير، فعؿ عف بو ينقطع كال

كمباح لمف ال يشتييو كال يخشى أف ينقطع بو عف أفعاؿ الخير، كزاد القاضي عياض رحمو 
 ا أف مف يرجك النسؿ كىك ال يخشى العنت كال لو الشيكة إليو أنو مندكب في حقو.
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أم لككنو متفقا مع المقصد األصمي لمنكاح ك كذلؾ التنكيع في حكمو عمى ك أنا مع ىذا الر 
 حسب قصد المكمؼ ك تبيف الترجيح بالمقاصد في ىذه المسألة.

 المسألة الرابعة: النكاح أفضل أم عبادة النوافل:

 ك تتضمف ىذه المسألة ثبلثة آراء:  

قاؿ  قاؿ: ؿ، لحديث ابف عباس: الحنفية: النكاح أفضؿ مف العبادة في النكافالرأي األول
 .84كالنكاح(( كالتعطر  كالحمـ الحياء :المرسميف سنف مف : ))أربعرسكؿ ا 

، كلكف يدخؿ عنصر المصالح كالمفاسد 85: التخمي لمعبادة أفضؿالرأي الثاني :الشافعية
العبادة كالترجيح بالمقاصد إال أف تككف نفسو تكاقة إلى النساء فحينئذ يصير أفضؿ مف نافمة 

. 

: بيف فيو كيؼ يقدـ النكاح عمى العبادة بالترجيح المقاصدم بقكلو: كقد بينا رأي السرخسي
أف النكاح مشتمؿ عمى مصالح جمة كمنفعة النكاح ال تقتصر عمى الناكح بؿ تتعدل إلى 

 غيره، كما يككف أكثر نفعا فيك أفضؿ.

  يدعو المطيع كالعاصي.كلذلؾ جرت حكمة ا في الخمؽ أف جعؿ فيو الشيكة كي ال

كعرض ابف دقيؽ العيد رحمو ا حديث الثبلثة الذيف جاؤكا فسألكا عائشة عف عبادة    
، كفسره كفؽ الترجيح بالمقاصد 86، فكأنيـ تقالكىا، فقاؿ أحدىـ: ))ال أتزكج النساء((النبي

ال شؾ أف الترجيح قائبل: كظاىر الحديث ما ذكرناه مف تقديـ النكاح كما يقكلو أبك حنيفة، ك 
يتبع المصالح، كمقاديرىا مختمفة، كصاحب الشرع أعمـ بتمؾ المقادير، فإذا لـ يعمـ المكمؼ 

 87حقيقة تمؾ المصالح كلـ يستحضر أعدادىا فاألكلى اتباع المفظ الكارد في الشرع
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مقاصد كىذا الحديث دليؿ لمحنفية، كقكلو: فاألكلى اتباع المفظ الكارد في الشرع تكفيؽ بيف   
 كالتعبدية ك غيرىا. الكضع كمقاصد الشرع، مع إعماؿ ضكابط الترجيح:

 المطمب الثالث: أثر الترجيح بالمقاصد في الطالق:

 المسألة األولى: ألفاظ الكناية في الطالق:

 األلفاظ الصريحة في الطبلؽ يقع بيا ببل خبلؼ مثؿ: الطبلؽ كالفراؽ كالسراح.   

رجؿ المرأتو: اعتدم كأنت حرة، أك اذىبي فانكحي مف شئت، أك كأما الكنايات مثؿ قكؿ ال
لست لي امرأة، أك قد كىبتؾ ألىمؾ، أك خميت سبيمؾ، أك الحقي بأىمؾ، كما كاف مثؿ ىذا 

 .88كمو مف األلفاظ المحتممة لمطبلؽ

اختمؼ فييا العمماء ماذا يترتب عنيا، كلكف عمدة الترجيح في ذلؾ البحث عف النية  ك   
القصد مف المفظ، فكاجب أف يسأؿ عنيا قائميا، كيمـز مف ذلؾ ما نكاه كأراده إف  كمعرفة
 قصده.

كأما األلفاظ التي ال تستعمؿ في الطبلؽ كال يكنى بيا فأكثر العمماء عمى أنو ال يقع بيا    
ف نكاه كقصده، كىذا تغميب لمقاصد الكضع عمى نية المتكمـ، كلكف مالكا  الطبلؽ حتى كا 

يكقعو فيٌغمب النية عمى مقاصد الكضع، كذىب ابف عبد البر إلى أف االحتياط  رحمو ا
 كىك األرجح، كا تعالى أعمـ. 89يقضي أف العصمة متيقنة فبل تزكؿ إال بيقيف

 

 المسألة الثانية: إذا طمق إحدى امرأتيو ولم ينوىا أو نسييا:

 أف الجميكر ال يطمقيما. الرأي األول:
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 كالثكرم كأبي حنيفة يخير بينيما. 90حماد كعندالرأي الثاني :

كعند الشافعية يرجع إلى الزكج فيعيف إحداىما، كال تحؿ لو كاحدة منيما قبؿ  الرأي الثالث:
 .91التعييف

 طمقتا بعينيا كاحدة بالطبلؽ تكمـ حيف ينك لـ إذا -رحمو ا-: رأم اإلماـ مالؾ الرأي الرابع
ف عميو بعينيا فنسييا طمقف عميو جميعا كما ذىب إليو مالؾ  نكل كاحدة منيف كاف جميع، كا 

إنما ىك احتياط لمفركج، كلكف يقكل عميو رد ابف حـز رحمو ا ألف ذلؾ يبيح الفركج التي لـ 
 تطمؽ.

ك رأيي مع مذىب الجميكر في ىذه المسألة ألنو أسد منطقا كأقكـ مسمكا كأسمـ مآال   
ف اليقيف في ثبكت الزكجية ال يقاكمو الشؾ في كأصكب حكما كأجدر احتياطا كيؤيد ذلؾ أ

 .92زكاليا

 :93المسألة الثالثة: ما يأخذه كل زوج عند الطالق أو الخمع

 ذىب جماعة إلى أنو ال يأخذ أكثر مما أعطاىا، كلكف الزىرم ربط الحكـ بالنشكز، فإف    
  ة كأصحابو.كاف منيا جاز لو أف يأخذ، كال يأخذ أكثر مما أعطاىا، كىك قكؿ أبي حنيف

 ككره قـك أف يأخذ أكثر مما أعطاىا كىك قكؿ سعيد بف المسيب كالحسف كالشعبي كالحكـ
 كحماد كأحمد.

كذىب آخركف فقالك إذا كاف النشكز كاإلضرار مف قبمو جاز أف يأخذ أكثر مما أعطاىا،   
 كىك قكؿ عكرمة كىك ما ذىب إليو مالؾ كالشافعي.
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ف الضر منو مضى الطبلؽ كرد عمييا ماليا، ىكذا قاؿ مالؾ، ككذا بالنسبة لمزكج فإف كا   
حيث قاؿ :)ىذا الذم كنت أسمع كالذم عميو أمر الناس عندنا( كىذا ترجيح بالمقاصد كبياف 

 ككف عمؿ أىؿ المدينة يحمؿ معنى مقاصديا رجح بو اإلماـ مالؾ رحمو ا.

ف لـ كعند الحنابمة إف كاف الضر منو ككاف قصده اإلعضاؿ ل    يذىب بماليا فبل خمع، كا 
 يكف ذا قصده مضى الخمع كعميو إثـ الظمـ.

 المسألة الرابعة: حكم الخمع:

الجكاز بالكتاب كالسنة لقكلو تعالى:﴿فبل جناح عميكـ فيما الرأي األول:عند الجميور:  
: )) أترديف عميو ، كلحديث امرأة ثابت بف قيس، إذ قاؿ ليا رسكؿ ا  94افتدت بو﴾

 95يقتو((، قالت: نعـ، قاؿ:)) أقبؿ الحديقة كطمقيا تطميقة((حد

إف أضربيا فمنعيا حقيا أك ضربيا لتخالعو فبل يقع، ك : 96الرأي الثاني: رأي الشافعية
استدلكا باآلية الكاردة في ذلؾ، كىي في قكلو تعالى:﴿ كال تعضمكىف لتذىبكا ببعض ما 

 97ءأتيتمكىف﴾

جكز لمزكج أف يأخذ شيئا ك الدليؿ عمى ذلؾ قكلو ك غيرىـ مف ذىب إلى أنو ال ي   
 98تعالى:﴿ك إف أردتـ استبداؿ زكج مكاف زكج ك ءاتيتـ إحدىيف قنطارا فبل تأخذكا منو شيئأ﴾

تعارض العمكـ كالخصكص، كرجح الجميكر ترجيحا مقاصديا، إذ أف الرضا مف وىنا   
 لة.يخصص ىذه اآلية ك ىذا ما أراه سديدا في ىذه المسأ المرأة

 المطمب الرابع: أثر الترجيح بالمقاصد في الرضاع:

 المسألة األولى: مقدار ما يحرم من الرضاع:
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مطمؽ الرضاع كلك مصة كاحدة، كىك قكؿ عمي كابف مسعكد كابف عند مالك وأصحابو: 
عمر كابف عباس، كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة كالثكرم ك األكزاعي ك منيـ مف حـر ثبلث 

أف لممصة الكاحدة قسطا في فتؽ األمعاء كنشز العظـ، ك ىذا ترجيح  مصات فما فكؽ
 بالمقاصد مف الراد ك المردكد.

عشر رضعات ىي  :طائفة : بأف ما يحـر مف خمس رضعات فما فكؽ، كقالترأي الشافعي
المحرمة، كىي مركية عف عائشة رضي ا عنيا كلكف اليحتج بيا ألف القرآف اليثبت 

شة رضي ا عنيا: عشر رضعات معمكمات ثـ نسخف بخمس معمكمات باآلحاد فقكؿ عائ
فمات النبي صمى ا عميو كسمـ كىف مما يقرأ ال ينتيض لبلحتجاج عمى األصح مف قكلي 

 .99األصكلييف، ألف القرآف ال يثبت إال بالتكاتر

تعارض العمـك في اآلية كاألحاديث، ككذا معارضة األحاديث بعضيا  وسبب الخالف
ا، كمف آثار التخريج المقاصدم كالترجيح بالمقاصد مبلحظة معنى ككف الرضاعة مف بعض

 المجاعة.

 المسألة الثانية: بنوك الحميب:

كىي مخزكف لمحميب يجمع مف أميات شتى، كيحفظ في مؤسسات االستشفاء، كعند     
نقاذا ليـ مف إليو يستعمؿ، كذلؾ حاؿ المكاليد الخدج، كىـ المكلكدكف لغير تماـ، إ الحاجة

مناظرات الفقياء حكؿ حكـ الرضاع مف ىذا الحميب، كما ىي آثاره الفقيية،  اليبلؾ، كدارت
مرتبطة بمكضكع مترتبات الرضاع، كما ينشأ عنو مف حرمة مثؿ النسب،  كىي في مجمميا

إف الرضاعة تحـر ما تحـر : ))أنو قاؿالنبي  فقد ركت عائشة رضي ا عنيا عف
  101﴾ك أمياتكـ التي أرضعنكـ:﴿ ك قاؿ تعالى في كتابو العزيز ، 100((الكالدة
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 عدـ إلىم، 1893ندوة المنظمة اإلسالمية لمعموم الطبية في دورتيا عامكليذا ذىبت     
تشجيع إنشاء ىذه البنكؾ، كأجازت الرضاع منيا لمضركرة فقط، كىنا يبرز الترجيح بالمقاصد 

 :102نا أم في حاؿ الضركرة كما يميفي االختيار الفقيي، كانقسمت اآلراء ى

البد مف معرفة صاحب الحميب كذلؾ تطبيقا ألحكاـ الرضاع، فيحـر بو ما القول األول: 
 .يحـر مف الرضاع المعتاد 

: أف ىذه البنكؾ مشركعة مطمقا كال تنشأ عنيا الحرمة الختبلط الحميب، كال القول الثاني
شرعية معتبرة، كيدفع حاجة يجب دفعيا  حرمة بالشؾ، كألف الرضاع منيا: يحقؽ مصمحة

103. 

 المنع مطمقا، لما يترتب عميو مف اختبلط األنساب. القول الثالث:

 المسألة الثالثة: رضاع الكبير:

ذىب مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي ككافة الفقياء إلى أنو ال يحـر رضاع الكبير، كأىؿ     
 نيا.الظاىر عمى أنو يحـر كىك مذىب عائشة رضي ا ع

أف  كسبب الخبلؼ تعارض حديث سالـ مع األحاديث األخرل، كحديث سالـ فيو عف عائشة
فقالت يا رسكؿ ا إف سالما لسالـ مكلى أبي  سيمة بنت سييؿ بف عمرك جاءت النبي 

حذيفة في بيتنا كقد بم  ما يبم  الرجاؿ كعمـ ما يعمـ الرجاؿ، قاؿ: ))أرضعيو تحرمي 
: ))انظرف مف إخكانكف فإف الرضاعة مف المعارضة منيا قكلو  ، كاألحاديث 104عميو((

 ، فالجميكر عمى أنو ال يحـر المبف الذم ال يقكـ لممرضع مقاـ الغذاء، كىذا 105المجاعة((
لفطامو  الكبير في انتفى كقد الغذاء، ىك الرضاع مف الغرض ألف بالمقاصد، ترجيح

  النبي أزكاج بعض في الخصكصية عمى كحممو سالـ حديث تأكيؿ إلى كذىبكا كاستغنائو،
. 
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 المسألة الرابعة: حكم الرضاع عمى الزوجة والمطمقة:

أما عمى الزكجة فقد أكجبو قـك عمى اإلطبلؽ، كلـ يكجبو قـك آخركف عمى اإلطبلؽ،      
كمالؾ فرؽ بيف الشريفة كالدنيئة، فأكجبو عمى الثانية دكف األكلى، كىك المشيكر، إال أف 

 طفؿ ال يقبؿ إال ثدييا، فيذه ضركرة تكجب عمييا إرضاعو، فيذا ترجيح باعتباريككف ال
الضركرة، كالتفريؽ بيف الشريفة كالدنيئة إنما ىك لمعرؼ، كال محؿ لو اليكـ، ألف  مقصد

ىذا قكؿ في غاية الفساد، كعند أبي حنيفة: ال  األعراؼ تغيرت، كقد رده ابف حـز بقكلو:
 تجبر األـ عمى الرضاع .

كأما المطمقة ة الرضاع، تحمؿ عمى الكجكب أـ ال كسبب الخبلؼ يرجع إلى تفسير آي    
فاتفقكا أف ال رضاع عمييا إال أف يرفض ثدم غيرىا، كليا األجرة، كجاء ذلؾ مفسرا في 

 اآلية.

 المطمب الخامس: أثر الترجيح بالمقاصد في النفقة

 المسألة األولى: بم تكون النفقة:

كجو الكجكب الحؽ في ما ىك ليا حاجة مف مأككؿ كمشركب كممبكس لممرأة عمى   
 كمسكف.

 إلى أف النفقة تقدر بحاؿ الزكجيف جميعا في اليسار كاإلعسار، فإف كانا فذىب الحنابمة
ف كانا متكسطيف  ف كانا معسريف فميا نفقة المعسريف، كا  مكسريف فميا نفقة المكسريف، كا 

 فكذلؾ.

 االعتبار بحاؿ المرأة عمى قدر كفايتيا لقكؿ ا عز كجؿ:﴿ إلىوذىب أبو حنيفة ومالك 
ٍسعىيىا كًؼ الى تيكىمَّؼي نىٍفسه ًإالَّ كي تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى مىى اٍلمى ، كالمعركؼ ىك 106﴾ كىعى

دكا ، كزا 107ليند بنت عتبة: )) خذم ما يكفيؾ ك كلدؾ بالمعركؼ((  الكفاية لقكؿ النبي
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دكف  دليبل مقاصديا ك لككف نفقتيا كاجبة لدفع حاجتيا، فكاف االعتبار بما تندفع بو حاجتيا
 حاؿ مف كجبت عميو كنفقة المماليؾ.

ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتًو  االعتبار بحاؿ الزكج كحده، بدليؿ قكلو تعالى:﴿ وعند الشافعي:
مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينٍ  مىٍف قيًدرى عى .، كلكف عمى قدر الكفاية، كذكر ابف قدامة 108﴾ ًفٍؽ ًممَّا آتىاهي المَّوي كى

 .109أف ما ذىب إليو الحنابمة فيو الجمع بيف الدليميف كرعاية الجانبيف، فيك أكلى

 :110المسألة الثانية: تقدير النفقة

ي عند أبي حنيفة كمالؾ: لما كاف االعتبار بالكفاية فتقديرىا بحسب ذلؾ، كذىب القاض   
مف الخبز في  ا مقدرة بمقدار ال يختمؼ في القمة كالكثرة، كالكاجب رطبلفنيأبك يعمى إلى أ

أنكاع  كؿ يـك مكسرا أك معسرا اعتبارا بالكفارات، كاالختبلؼ إنما يقع في الجكدة بحسب
 الطعاـ كالمباس، كأما المقدار فبل يختمؼ.

عميو كسمـ، كعمى المكسر مداف،  كعند الشافعي: عمى المقتر مد بمد النبي صمى ا   
نما أخذ بذلؾ ألف النفقة  كالمتكسط مد كنصؼ مد، ألف المد ىك أقؿ ما يدفع في الكفارة، كا 

 .عنده بقدر الكفاية

كذىب ابف قدامة إلى أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ ليند: )) ما يكفيؾ (( مف غير    
 ىك ترجيح بمقاصد العرؼ كما ىك بيف.تقييد ك ال تقدير، فكجب الرجكع إلى العرؼ، ك 

 ة: لمزوجة أن تأخذ من مال زوجيا إن منعيا:نيالمسألة الثا

كأصؿ ىذا حديث النبي صمى ا عميو كسمـ حيف اشتكت ىند، فقاؿ ليا: )) خذم ما    
يكفيؾ ك كلدؾ بالمعركؼ((، كفكض ذلؾ الجتيادىا حسب كفايتيا بغير عممو ألنو مكضع 

قة ال غنى عنيا كال قكاـ إال بيا، فإذا لـ يدفعيا الزكج كلـ تأخذىا أفضى إلى حاجة، فإف النف
 ، كألنيا تتجدد مع الزماف فتشؽ المرافعة إلى الحاكـ في كؿ األكقات.111ضياعيا كىبلكيا
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 112كفرؽ القاضي بيف الديف كالنفقة أف النفقة إذا مر كقتيا سقطت كىذا إضرار بيا

 113فقة ثم حدثت الفرقةة: إذا قدم النلثاثالمسألة ال

 ا ألنو كىبيا عمى كجو الصمة، كذا قاؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ،بيفبعضيـ قاؿ ال يرجع   
 ا كصدقة التطكع.نيأل

كعند الحنابمة كالشافعي كمحمد بف الحسف لو استرجاعيا، كعممكا ذلؾ بفكات العكض:     
 .114قمنا بؿ ىي عكض عف التمكيف كقد فات التمكيف

التي كضحتيا مف خبلؿ ىذا الباب بينت اآلثار التي نتجت عف الترجيح ك  ك إف األمثمة
ذلؾ باعتبار المقاصد التي جاء الشرع ىادفا بيا لمتيسير ك دفع الحرج ك جمب المصمحة ك 

 .درء المفسدة  ك ىذا كبا التكفيؽ
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 : النتائج و التوصياتالخاتمة و  الفصل الخامس:

 :الخاتـــمة

مد اهلل تعالى و توفيقو إتمام ىذا البحث الذي قمنا فيو بدراسة الترجيح القاصدي تم بح     
الذي يعتبر من أكثر المواضيع أىمية فيو يعنبر ذا أىمية كبرى في إعمال الترجيح بين 

حيث و كيفية  األدلة الشرعية و تطبيقو عمى بعض المسائل التي تختص بأحكام األسرة،
وتطرقت فيو إلى  االختالف طرحيا العمماء لمخروج من المبس ولتي الترجيح بين تمك اآلراء ا

دراسة معنى الترجيح و التعارض، كيفية الترجيح بين األدلة عند وجود تعارض، وكذلك ذكر 
الترجيح بالمقاصد في دالالت المتفق عمييا و األدلة المختمف فييا و من ثم تعرضت 

ر المقاصد من كونيا األداة األقوى و األىم لضوابط الترجيح و ذكرىا و بيان مدى اعتبا
لمترجيح بين األدلة الشرعية في أحكام األسرة و أخيرا و ليس آخرًا  اآلثار الفقيية الناتجة 
عن الترجيح بالمقاصد الشرعية  و إعماليا  في المسائل الفقيية التي تختص بأحكام أو فقو 

  -األسرة، وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية:

 :ائجالنت_ أ

 بالفقيو يجدر المعاني المقاصدية في الترجيح و التي عن حثاالب يكشففي ىذا البحث  -1
 محققاً  مقاصدياً  تطبيقا األسرية ألحكامعمى  تطبيقو يكون حتى معرفتيا و من ثم اعتمادىا

 االجتياد في المرتكزات ىذه مراعاة أىمية عمى وينبو واآلجل، العاجل في العباد لمصالح
 بين والموازنة الشرعي، الحكم عميو ينَزل الذي الواقع فيم خالل من المعاصر لفقييا

 وما الحاالت بعض المقصد عمى الحكم في خصوصية إلى والنظر والمفاسد، المصالح
 .حاجة أو ضرورة من يعترضيا

وضعت لترسيخ المقصد في كل حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية أن ضوابط الترجيح  -2
ييا ىذا الباب المخصوص بالبحث، أال وىو باب أحكام األسرة والمسائل المتعمقة بو و بما ف

 في المقاصدية القواعد نجاح لنا ظير وقد التي وقف عمييا العمماء و أصحاب المذاىب
  ..التعارض عمى أسست التي الفقيية المسائل بحل الخالف فجوة تضييق



لرئيسي لمشارع و ردء مقصد االىو الوصول إلى   حاآلثار الفقيية الناتجة عن الترجيأن  -3
التعارض الظاىر بين المسائل الواردة في ىذا الباب و التوفيق بين األدلة و اختيار الرأي 
المتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحاء و اطراء جانب التيسير و رفع الحرج في 

 كل جانب من جوانب الدين.

 

 :التوصيـات

 باب في األصوليون فييا واجتيد العمماء وضعيا التي الضوابط إعمال عمى الحث -1
  .الضوابط من خموه حال في صحيحا الترجيح يعتبر ال و عام بشكل الترجيح

 كانت مسألة أي عمى لمحكم الشرعي و عدم طمس المعاني المقاصدية المقصد إعمال -2
 عمى حرصا أكثر اإلليي قانونال ألن الوضعي القانون في إدراجيا و األصوليين قبل من

 الفوضى عن بعيد إليي نظام في ونشوءىا ليا، المصمحة جمب يضمن و غيره، من األسرة
 .الوضع حكم و

اء الرابطات لألصوليين و الفقياء و عقد المؤتمرات و الندوات العممية و يجب إنش -3
وحمقات نقاشية  تو فيفعالي مدى الفقيية لتغميب الجانب المقاصدي في أحكام األسرة وبيان

يطرح فييا الميثاق لمتدارس والنقاش؛ بيدف تنقيحو واالستفادة منو في استنباط أحكام األسرة، 
وتوصيمو عن طريق المنظمات والجمعيات المعنية باألسرة إلى كل أفراد األسرة بيدف 

 يدة.والتأىيل لمحياة األسرية السعاإلصالح، 
 



 :عالمصادر و المراج

 ذيب شرح األسنوي عمى منياج الوصول إلى عممتيإسماعيل، شعبان محمد،  

 م. ٦٩٧٦األصول لمقاضي البيضاوي، القاىرة، مكتبة الكميات األزىرية،      

 اآلمدي، عمي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: سيد الجميمي، 

 م. ٣، ٦٩٩٨ -دار الكتاب العربي،   ط بيروت،     

 الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر، منتيى الوصول واألملابن 

 م. ٦، ٦٩٨٥ -عممي األصول والجدل، بيروت، دار الكتب العممية، ط في    

 ابن عاشور، محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق: محمد الطاىر

 م. ٦، ٦٩٩٨ -الميساوي، كواال لمبور، البصائر لإلنتاج العممي، ط     

 البرزنجي، عبد المطيف عبد اهلل عزيز، التعارض والترجيح بين األدلة

أصولي مقارن بالمذاىب اإلسالمية المختمفة، بيروت، دار الكتب  الشرعية، بحث 
 م. ٦٩٩٦العممية، 

 الحفناوي، محمد إبراىيم محمد، التعارض والترجيح عند األصوليين وأثرىما

 ٦٩٨٧ -، دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، طاإلسالمي، المنصورة في الفقو 
 م. ٢،

 الخن، مصطفى سعيد، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقيا

 م. ٢، ٢٢٢٢ -بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 الدريني، محمد فتحي، المناىج األصولية في االجتياد بالرأي في التشريع 

 م. ٣، ٦٩٩٧ -ط بيروت، مؤسسة الرسالة، اإلسالمي، 



 الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، المعيد العالمي لمفكر 

 م. ٢، ٦٩٩٢ -الرياض، الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي، ط اإلسالمي،

 ٢الزحيمي، وىبة، أصول الفقو اإلسالمي، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط 

 م.  ٢٢٢٦

 در بن عبد اهلل، البحر المحيط في أصول ابيالزركشي، بدر الدين محمد بن 

 م. ٦، ٦٩٩٤ -تحقيق: لجنة من عمماء األزىر، مصر، دار الكتبى، ط الفقو،

 تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وتحقيق: سيد 

 م. ٣، ٦٩٩٩ -عبد العزيز وعبد اهلل ربيع، القاىرة، مكتبة قرطبة، ط

 خل لدراسة الشريعة اإلسالمية، بيروت، مؤسسةزيدان، عبد الكريم، المد

 م. ٦٦، ٦٩٨٩ -ط الرسالة، 

 السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سيل، أصول السرخسي، تحقيق:

 م. ٦، ٦٩٩٧ -العجم، بيروت، دار المعرفة، ط رفيق 

 الشاطبي، أبو إسحاق إبراىيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، شرح: 

 دراز، بيروت، دار الكتب العممية، د.ت.اهلل  عبد 

 شمبي، محمد مصطفى، أصول الفقو اإلسالمي، بيروت، دار النيضة العربية،

 م. ٦٩٨٦

 الشوكاني، محمد بن عمي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق عمم األصول، 

 -أبو مصعب محمد سعيد البدري، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط تحقيق:
 م. ٦، ٦٩٩٥



 لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من عمم األصول،ا

 م. ٦، ٦٩٩٧ -نجوى ضو، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط تصحيح: 

 فخر الدين الرازي، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في عمم

 ٦ -ية، ط، األصول، تعميق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العمم 

 م. ٦٩٩٩

 القرافي، شياب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول في

المحصول في األصول، تحقيق: طو عبد الرؤوف سعد، القاىرة، مكتبة  اختصار 
 م. ٢، ٦٩٩٣ -األزىرية، ط الكميات

 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، 

 م. ٦، ٦٩٩٢ -در، طصا دار 

 الموافقات، إبراىيم بن موسى بن محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي 

ىـ(، تحقيق أبو عبيدة مشيور بن حسن آل سممان، دار ابن عفان، 790)المتوفى : 
 .م1997ىـ/ 1417الطبعة األولى 

 الميذب في فقو اإلمام الشافعي، أبي إسحاق إبراىيم بن عمي الشيرازي ت 

 .ىـ1412ىـ، تحقيق: د. محمد الزحيمي، دار القمم، دمشق،الطبعة األولى، 476

 نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية لمكتاب

 .م 1995السعودية،، الطبعة الرابعة، -اإلسالمية، الرياض 

 الجزريالنياية في غريب الحديث، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 

 .ابن األثير، تحقيق محمد محمود الطناجي، المكتبة اإلسالمية 



 ىـ (، تحقيق: أحمد محمود إبراىيم، ومحمد505الوسيط في المذىب، )ت

 .ىـ1417محمد تامر، دار السالم، القاىرة، الكبعة األولى،  

 أعالم الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أبي بكر 

 ىـ، مراجعة: طو عبدالرؤوف سعد،751المعروف بابن قيم الجوزية ت    

 دار الجيل، بيروت.      

 ىـ(395حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 

، معجم مقاييس المغة، المحقق: عبد السالم محمد ىارون الناشر: دار الفكر، عام 
 .1979 -ىـ 1399النشر: 

 م الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفيانى )المتوفى: أبو القاس

، 1ىـ( ، لمفردات في غريب القرآن، : محقق: صفوان عدنان الداودي، ط502
 دمشق بيروت  . -الناشر: دار القمم، الدار الشامية 

 ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، الطبعة

 . االولى 

 اىر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، نشر الشركة التونسية ابن عاشور الط

 م .1978لمتوزيع، سنة:  

 السعودية، -الريسوني أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الرياض

 م.1995 -ىـ 1416، سنة 4الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي، ط 

 الدكتور عمر الجيدي ، التشريع اإلسالمي : أصولو مقاصده .

 ، 1، ط1خادمي: نور الدين، االجتياد المقاصدي حجيتو ضوابطو، قطر، جال



 م.1998 

 ه(، 710عبد اهلل بن أحمد أبو البركات المعروف بحافظ الدين النسفي )ت   

كشف األسرار شرح المصنف عمى المنار،  حافظ شيخ أحمد المعروف بمالجيون  
نور األنوار عمى المنار: ه(، مع شرح  1130بن أبي سعيد الصديقي المييوى )ت 

 لبنان-دار الكتب العممية: بيروت،

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  تحقيق: مكتب 

التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: 
 م. 1996 -ىـ 1416، 5بيروت،ط 

 شرح العقيدة    -ىـ(،  792عمي بن عمي بن محمد بن أبي العز )ت 

الطحاوية،  تحقيق: د/ عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، شعيب األرناؤوط، مؤسسة 
 .1/174م، 2001ىـ ـ 1421، االصدار الثاني،2الرسالة: بيروت، ط 

 صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، تحقيق: 

 م. 1987ىـ 1407، 3اليمام ة: بيروت، طمصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، 

 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من عمم األصول،

 -ىـ 1417، 1تحقيق: د/ محمد سميمان األشقر، مؤسسة الرسال ة: بيروت، ط  
 م.1997

 ، ابن عبدالسالم العز، 257الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص 

عثمان جمعة  -مصالح األنام، تحقيق : نزيو كمال حماد  قواعد األحكام في 
 م. 2000 -ىـ  1421ضميرية، دار القمم، الطبعة األولى، 

 الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبداهلل دراز،

 .2دار المعرفة، بيروت لبنان ط   



 ىـ( ،  606محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد اهلل فخر الدين الرازي)ت 

المحصول في عمم األصول، عمق عميو ووضع حواشيو: محمد عبد القادر  عطا، 
 .282، ص 2م،ج1999 -ىـ 1420، 1دار الكتب العممية: بيروت، ط

 ه(، البرىان في أصول 478عبد الممك بن عبد اهلل أبو المعالي الجويني)ت 

بيروت دار الكتب الفقو، عمق عميو وخرج أحاديثو: صالح بن محمد بن عويضة،  
 م.1997 -ىـ 1،1418العممية،ط

  771عبد الوىاب بن عمي بن عمي عبد الكافي أبو نصر تاج الدين السبكي )ت 

ه(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، تحقيق: عمي محمد معوض وعادل 
 م.1999 -ىـ 1419، 1أحمد عبد الموجود، عالم الكتب: بيروت، ط 

 الرازي، المحصول في عمم األصول،  جامعة اإلماممحمد بن عمر بن الحسين 

 الرياض ، الطبعة األولى. –محمد بن سعود اإلسالمية  

 ، 3، اآلمدي، اإلحكام،ج342، 4محمد عميش ، شرح منحل الجميل ، ج

، الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبداهلل دراز، 240ص
 .، دار المعرفة، بيروت 

 

 حسان ابن ثابت، دار صادر بيروت . ر الرسوللشاع

 صحيح مسمم: مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد 

 ت.فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، د.ط. 

 ه(، أحكام القرآن، خرج  742محمد بن عبد اهلل بن العربي أبو بكر )ت 



، 1عبد القادر عطا، دار الكتب العممية: بيروت، ط  أحاديثو وعمق عميو: محمد
 م.1988 -ىـ 1408

 ه(، المحرر في 450محمد بن أحمد بن أبي سيل أبو بكر السرخسي )ت 

أصول الفقو، خرج أحاديثو وعمق عميو: أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن  
 م.1996 -ىـ 1417، 1عويضة، دار الكتب العممية: بيروت، ط 

 عبد اهلل عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية عبد المطيف

، 1بحث أصولي بين المذاىب اإلسالمية المختمفة،  دار الكتب العممة: بيروت، ط 
 م.1993-ىـ1413

 ه(، التحصيل من  682سراج الدين محمود بن أبي بكر اأُلرموي )ت 

مؤسسة الرسالة : بيروت، ط المحصول، دراسة وتحقيق: عبد الحميد عمي أبو زيند، 
 م.1988-ىـ1،1408

 

 ه(، إيضاح المحصول  536محمد بن عمي أبو عبد اهلل التميمي المازري )ت 

 1من برىان األصول ، تحقيق: د/ عمار طالبي، دار الغرب اإلسالمي: بيروت، ط
 م.2001،

 منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول د/سعيد بن عمي محمد الحميري،

 م.1999-ىـ1،1420دار البشائر اإلسالمية: بيروت، ط  ،الفقو 

  2ىـ( ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، ج 1386الرممي ، محمد بن أحمد)

، الطبعة األخيرة ،  مصر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، عام 
1386  /1967   

 حقيق: أحمدمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي، سنن الترمذي، ت



محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط.ت، كتاب األحكام  
عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، 

 .1327،3/416حديث

 مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي، الموطأ ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،

 بي: مصر، د.ط.ت.دار إحياء التراث العر  

 ىـ(، التمخيص478عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف أبو المعالي الجويني)ت

في أصول الفقو،  محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العممية: بيروت،  
 م.2003-ىـ1،1424ط 

 ه( ، نياية السول في شرح منياج الوصول 685ناصر الدين البيضاوي )ت 

ىـ(،  د/ 722الدين عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي )ت إلى عمم األصول، جمال 
 م.1999-ىـ1،1420شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم: بيروت، ط

 محمد صدقي بن أحمد محمد البورنو أبو الحارث الغزي، كشف الساتر شرح

 -ىـ1،1423غوامض روضة الناظر، مؤسسة الرسال ة: بيروت، ط  
 .449م،ص2002

 ه(، البحر 794ر بن عبد اهلل بدر الدين الزركشي )ت اإلمام محمد بن بياد

المحيط في أصول الفقو، ضبط نصوصو وخرج أحاديثو وعمق عميو: د/ محمد  
-412، ص4م،ج200-ىـ1،1421محمد تامر، دار الكتب العممية: بيروت، ط 

413. 

 عمر عبد اهلل كامل، الرخصة الشرعية في األصول والقواعد الفقيية ونماذج 

ة في فتاوى شرعية لبعض المعامالت المالية، المكتبة المكية: مكة، دار ابن تطبيقي
 م.1999-ىـ1،1420حزم: بيروت، ط 



 ه(، تدريب الراوي في  911جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي )ت 

حياء السنة النبوية:  شرح تقريب النواوي،  تحقيق: عبد الوىاب عبد المطيف، دارا 
 م.1979ىـ2،1399بيروت،ط

 ه( ، الجواىر الثمينة،دراسة وتحقيق: عبد الوىاب بن 1399ابن المشاط )ت 

 .م 1986-ىـ1،1406إبراىيم أبو سميمان، دار الغرب اإلسالمي: بيروت، ط 

 أفعال الرسول صمى اهلل عميو وسمم وداللتيا عمى محمد سميمان األشقر،

 م.1996-ىـ4،1416مؤسسة الرسالة: بيروت، ط  األحكام الشرعية  

 محمد سعد بن أحمد مسعود اليوبي،  مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتو

 م.1998ىـت1418 1باألدلة الشرعية ، دار اليجر ة: الرياض، ط  

 ه(،  1126أحمد بن غنيم بن سالم بن مينا النفراوي األزىري المالكي )ت 

بطو وصححو ه(: ض 386الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني )ت 
-ىـ1،1418وخرج آياتو: عبد الوارث محمد عمي، دار الكتب العممية: بيروت، ط 

 م.1997

 ابن عبد البر، كتاب االستذكار.

 عبد اهلل بن يحيى بن أبي بكر  فتاوى معاصرة تح: محمد يوسف القرضاوي:

 الغساني. 

 مسنن الدار قطني تحقيق أشرف عبد المقصود عبد الرحيم الناشر دار عال

 .1ه ـمكان النشر الرياض عدد األجزاء  1411الكتب سنة النشر  

 سنن ابن ماجو البن ماجو أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم 



ىـ( مصدر الكتاب : موقع اإلسالم، موافق لممطبوع، 273أبوه يزيد )المتوفى : 
 الشاممة. المكتبة

  .مكتبة الرياض الحديثة بير،المغني البن قدامة المقدسي مع الشرح الك
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