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بني داللة النص اجلزئية واملدارك  املقاصدية                                             معيار الرتجيح يف مسائل اخلالف
 مناذج من السنة النبوية  

 د. مدحت عبد العزيز عبد احلكم عبد احلميد
 الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون ابلقاهرة مدرس

_________________________________________________ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
إن من الواجب لكي تفهم السنة فهماً صحيحاً، بعيداً عن التحريف واالنتحال وسوء التأويل 

فالقضية ليست يف ثبوت الدليل فقط، أن تفهم يف ضوء القرآن الكرمي ومقاصد الشريعة الغراء،  –
مالت مثالً، لفقه املعا وإمنا يف حتقيق مناط الدليل، وكيفية تنزيل احلكم على الواقع املعاصر، فاملتأمل

جيد أنه يقوم على اعتبار املصاحل واملفاسد، وااللتفات إىل املعاين؛ لذا كانت دراسة املعامالت املالية 
من خالل مقاصد الشريعة تربز بوضوح صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان، وتبني ثراء 

مراعاة وإعمال املقاصد قد انقسم الفقه اإلسالمي وقدرته على مواكبة التطور والتقدم املعاصر، لكن 
 الناس فيه إىل ثالث مدارس خمتلفة: 

، وهم الذين يتمسكون ابلنصوص اجلزئية مدرسة اللفظيني أو الظاهرية املعاصرة األوىل:
فالفقه عندهم فيه حرفية يف فهم النصوص، واألخذ ابألحوط، مبعزل عن معانيها ومقاصدها الكلية، 

 وإنكار اخلالف.

، وهي مدرسة غالت جدًا يف إعمال املقاصد حىت ألغت كثريًا من مدرسة الباطنية الثانية:
النصوص ومتسكت فقط ابلكليات العامة، وأمهلت األدلة واملقاصد اجلزئية، وإمنا وصلوا لذلك 
بدعوى أن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها، وإمنا املقصود أمر آخر وراءه، 

مجيع الشريعة؛ حىت ال يبقى يف ظاهرها متمسك ميكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد ويطرد هذا يف 
 الشارع، وهذا رأي كل قاصد إلبطال الشريعة، وهم الباطنية. 
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وهي مدرسة أعطت للظاهر حقه وللمعىن مستحقه، وجتمع بني  الثالثة: مدرسة املقاصديني،
حماسن الشريعة وأهنا جاءت لتحقيق مصاحل  الكليات العامة واجلزئيات اخلاصة يف نظام متسق يظهر

 . (1)العباد، وهي مدرسة أصحاب املذاهب الفقهية األربعة

 بني داللة النص اجلزئية واملدارك املقاصدية  معيار الرتجيح يف مسائل اخلالف
إن معيار الرتجيح يف مسائل اخلالف يكمن يف كيفية التعامل مع النصوص، فالنصوص إذا 

وحرفيتها فقط، ضاق نطاُقها وقل عطاؤها، وإذا أخذت بعللها ومقاصدها، كانت أخذت بظاهرها 
معينًا ال ينضب، فينفتح ابب القياس، وينفسُح ابب االستصالح، وجتري األحكام جمراها الطبيعي 

 -رمحه هللا – ويف هذا يقول اإلمام الشاطيبيف حتقيق مقاصد الشرع، جبلب املصاحل ودرء املفاسد، 
د إمنا يتسع جمال اجتهاده إبجراء العلل وااللتفات إليها، ولوال ذلك مل يستقم له إجراء " فاجملته

األحكام على وفق املصاحل إال بنص أو إمجاع، فيبطل القياس, وذلك غري صحيح؛ فال بد من 
 .(2)االلتفات إىل املعاين اليت شرعت هلا األحكام، واملعاين هي مسببات األحكام"

 الشريعة اإلسالمية تقوم على ثالثة عناصر، هي التعليل واملصلحة، وامللل، ونظرية املقاصد يف
هي من قسم األدلة يف علم  –ابعتبارها دلياًل  -فالتعليل مبحث جوهري يف علم الكالم، واملصلحة 

أصول الفقه، وامللل ابعتباره أثرًا واقعيًا للفعل عند تنزيل النص عليه ال جيد مكانه إال يف العلم 
، وملالت األفعال يندرج حتتها سد (3)ألحكام الشرعية العملية، فهو بطبيعته جزء من علم الفقهاب

 .   (4)الذرائع، وقاعدة احليل، ومراعاة اخلالف

                                                           

(، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، د/ عبد هللا ابن الشيخ 134، 3/133انظر: املوافقات للشاطيب) (1)
-مصر –مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية  –حمفوظ بن بيه، ط: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 

بن بيه، ط: (، عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقه ال40م، )ص2013ه/1434، الطبعة: الثالثة، 
، الطبعة: الثالثة، -مصر –مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية  –مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 

 (. 43م، )ص2013ه/1434
 (.1/319املوافقات للشاطيب) (2)
، د/ حممد كمال الدين إمام، ط: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي  ملالت األفعال يف املصطلح املقاصدي (3)

 (.11م، )ص2012ه/ 1433الطبعة: األوىل،  -مصر –مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية  –
 وما بعدها(. 5/182(، ويراجع: املوافقات للشاطيب)55 -42املصدر السابق)ص (4)

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly


  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -الشريعة املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly 

وال شك أن العناصر الثالثة تظهر بوضوح يف فقه املعامالت املالية، حيث يظهر فيها التعليل 
رمحه هللا  –ابن رشد وااللتفات إىل املعاين، ومراعاة املصاحل، والنظر يف ملالت األفعال؛ فقد أمجل 

رعي يف إذا اعتربت األسباب اليت من قبلها ورد النهي الش" أسباب النهي يف البيوع فقال: -
 البيوع، وهي أسباب الفساد العامة، وجدت أربعة: 

 : حترمي عني املبيع. أحدها
 : الراب. والثاين

 : الغرر. والثالث
 إىل أحد هذين أو جملموعهما. ولؤ الشروط اليت ت: والرابع

وهذه األربعة هي ابحلقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إمنا تعلق فيها البيع من جهة ما 
 هو بيع ال ألمر من خارج. 

وأما اليت ورد النهي فيها ألسباب من خارج; فمنها الغش; ومنها الضرر; ومنها ملكان الوقت 
  .   (5)املستحق مبا هو أهم منه; ومنها ألهنا حمرمة البيع"

عيار الرتجيح يف مسائل اخلالف بني داللة النص اجلزئية كر بعض الضوابط ملوميكن ذ 
 على النحو التايل: واملدارك  املقاصدية

أن الرتجيح ابملقاصد يعتين بتعليل األحكام وااللتفات إىل املعاين خبالف الرتجيح  -1
، (6)ومسبباتهابلدليل الذي يقف عند ظواهر النصوص وال يغوص يف الغاايت من تشريع احلكم 

فالذي يعرف مقصود الشارع من النهي عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخالتها؛ وهو أن يكون 
ذلك سببًا يؤدي إىل قطع األرحام، فيتعدى استنباطه هبذا النظر إىل حترمي كل ما يوقع القطيعة 

فته من والوحشة بني املسلمني وإفساد ما بينهم، مثل السعي على بعضهم يف مناصب بعض ووظي

                                                           

    (. 3/145( بداية اجملتهد البن رشد)5)
 وما بعدها(. 161انظر: دراسة يف فقه مقاصد الشريعة للقرضاوي)ص (6)
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ُ َعْنُه: َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللاُ (7)غري موجب شرعي َي اَّلله ، واحلديث رواه الشيخان َعْن َأِبي ُهَريْ رََة َرضي
ِتَها، َواَل بَ نْيَ املَْرَأِة َوَخالَِتَها» َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل:  .(8)«اَل ُيجَْمعج بَ نْيَ املَْرَأِة َوَعمَّ

ابملقاصد يقدم األقرب إىل املقصود وإن كان على خالف الظاهر، ومثاله بذل أن الرتجيح  -2
القيمة يف زكاة الفطر؛ إذ التزام الظاهر يف كثري من األحوال قد ال حيقق املقصود الشرعي من زكاة 

يد، واإلغناء  الفطر؛ ألن مقصود الشارع منها سد خلة الفق                     راء وإغناؤهم عن املسألة يف يوم الع
كما يتحقق ابلطعام يتحقق ابلقيمة، ورمبا كانت القيمة أفضل؛ ألن كثرة الطعام عند الفقري حتوجه 

 .(9)إىل بيعها، والقيمة متكنه من شراء ما يلزمه من األطعمة واأللبسة وسائر احلاجات

رضي هللا  -أن تكون صدقة الفطر عينًا من غالب طعام الناس، كما يف حديث ابن عمر  فالظاهر
زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي َعَلى الَعْبِد  فَ َرَض َرسجولج اَّللَِّ »، قال: -عنهما

، َوالذََّكِر َواألجنْ َثى، َوالصَِّغرِي َوالَكِبرِي ِمَن املجْسِلِمنَي، َوَأَمَر ِِبَا َأْن ت جَؤدَّى قَ ْبَل خجرجوِج  النَّاِس ِإىَل َواحلجرِ 
 . (10)«الصَّاَلةِ 

خيرجون زكاة الفطر من  -رضوان هللا عليهم -الفرض، فكان الصحابة  والتزم املسلمون بظاهر
كجنَّا ُنجْرِجج زََكاَة الِفْطِر »قال:  غالب قوت الناس عيناً ال قيمة كما يف حديث أىب سعيد اخلدري 

، َأْو َصاًعا ِمْن (11)َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َأْو َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َأِقطٍ 

                                                           

  (.8/273البحر احمليط للزركشي) (7)
(، صحيح 5109ح7/12متفق عليه، صحيح البخاري: كتاب النكاح، ابب ال تنكح املرأة على عمتها)( 8)

 (.1408ح 1029/ 2مسلم: كتاب النكاح، ابب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح )
  (.354، 4/353(، ويراجع: أعالم املوقعني البن القيم)2/292فقه الزكاة للقرضاوي) (9)
(، 1503ح2/130صحيح البخاري: كتاب الزكاة، ابب صدقة فرض الفطر)متفق عليه:  احلديث:( 10)

(، واللفظ 984ح2/677صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري)
    للبخاري.

هو لنب جمفف يطبخ مث يرتك حىت ميصل، والقطعة أقطة. وأقطت القوم أقطا، أي: أطعمتهم ذلك، األقط: ( 11)
اهلمزة والقاف والطاء تدل على اخللط واالختالط. خمتار الصحاح  وطعام مأقوط، أي: خلط ابألقط.

       (. مادة ) ء ق ط(.1/17املصباح املنري للفيومي) (،19للرازي)ص
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عبد العزيز، واحلسن البص                        ري، وعطاء،  ، ومن التابعني: عمر بن(13)، لكن: احلنفية(12)«زَبِيبٍ 
وسفيان الثوري ذهبوا إىل أن التزام الظاهر يف كثري من األحوال قد ال حيقق املقصود الشرعي من زكاة 

عن  الفطر؛ إذ مقصود الشارع منها سد خلة الفق                     راء وإغناؤهم عن املسألة يف هذا اليوم كما ورد
، واإلغناء كما يتحقق ابلطعام (14)«َأْغنجوهجْم َعِن الطََّواِف يف َهَذا اْليَ ْومِ » أنه قال: رسول هللا 

                                                           

 2/131صحيح البخاري: كتاب الزكاة، ابب: صدقة الفطر صاع من طعام)متفق عليه:  احلديث:( 12)
ح 766/ 2(، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري)1506ح

      (، واللفظ هلما.985
ه (، ط: دار 370املتوىف: ( شرح خمتصر الطحاوي، ألِب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص احلنفي، )13)

م، حتقيق: 2010ه /1431املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، –لبنان، ودار السراج  -بريوت -البشائر اإلسالمية
د/ زينب حممد حسن  –د/ حممد عبيد هللا خان  –أ. د/ سائد بكداش  -د/ عصمت هللا عنايت هللا حممد

  .(73، 2/72كاساين)بدائع الصنائع لل ،وما بعدها( 2/364فالتة، )
(، معرفة علوم احلديث، ألِب عبد هللا 2133ح3/89سنن الدارقطين، كتاب زكاة الفطر) احلديث يف: (14)

احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري، )املتوىف: 
م، حتقيق: السيد معظم 1977ه /1397انية، بريوت، الطبعة: الث –ه (، ط: دار الكتب العلمية 405

/ 4(، السنن الكربى للبيهقي، كتاب الزكاة، ابب وقت إخراج زكاة الفطر)131حسني، )ص
 ( وقال: أبو معشر هذا جنيح السندي املديين، غريه أوثق منه. واللفظ هلم.  7739ح292

حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري  وضعفه ابن امللقن يف البدر املنري، ابن امللقن سراج الدين أبو   
م، 2004ه /1425السعودية، الطبعة: األوىل، -الرايض -ه (، ط: دار اهلجرة للنشر والتوزيع 804)املتوىف: 

(. وقال الزيلعي يف نصب 5/621حتقيق: مصطفى أبو الغيط، عبد هللا بن سليمان، وايسر بن كمال، )
": غريب هبذا اللفظ، وأخرجه الدارقطين يف "سننه" عن يف هذا اليوم أغنوهم عن املسألة"(: 2/432الراية)

أِب معشر عن انفع عن ابن عمر. ورواه ابن عدي يف "الكامل"، وأعله أبِب معشر جنيح، ولفظه: وقال: 
"، وأسند تضعيف أِب معشر عن البخاري ، والنسائي، وابن معني، وقال أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم"

يكتب حديثه. وتقدم هذا احلديث عند احلاكم يف "علوم احلديث" بزايدة فيه، ومل يعله الشيخ يف  : مع ضعفه
"اإلمام" إال أبِب معشر، قال: قال البخاري: منكر احلديث. ويراجع: التاريخ الكبري، ألِب عبد هللا حممد بن 

الدكن،  –ملعارف العثمانية، حيدر آابد ه (، ط: دائرة ا256إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، )املتوىف: 
(، الكامل يف ضعفاء الرجال، ألِب أمحد بن عدي 8/114طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان،)
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يتحقق ابلقيمة، ورمبا كانت القيمة أفضل؛ ألن كثرة الطعام عند الفقري حتوجه إىل بيعها، والقيمة 
 . (15)متكنه من شراء ما يلزمه من األطعمة واأللبسة وسائر احلاجات

: "الدرهم أحب إيل من الدقيق واحلنطة؛ ألن ذلك أقرب -رمحه هللا تعاىل -قال أبو يوسف
، فرأي احلنفية ومن وافقهم أن إخراج القيمة يف زكاة الفطر حتقيق لألقرب (16)إىل دفع حاجة الفقري"

على خالف  (17)إىل املقصود الشرعي وهو دفع حاجة الفقري وسد خلته، وإن كان ظاهر النص
 ذلك.  

من احلنفية: أن استبدال العني الواجبة يف الزكاة ابلقيمة أو القيمة  وقد رأى أبو زيد الدبوسي
الواجبة ابلعني جائز، حبسب حاجة الفقري واملسكني، حتقيقًا ملقصد الشارع من فرض الزكاة الذى 

بنا: إذا وجبت الزكاة يف : "قال أصحا-رمحه هللا تعاىل -هو دفع حاجتهم وسد خلتهم، فقد قال 
الدراهم فأدى بدهلا حنطة أو غريها جاز عندان، ألن مراد النص سد خلة الفقري، ودفع حاجته وقد 

 .(18)حصل"

قلت: وليس معىن ذلك أن القول جبواز إخراج القيمة يف زكاة الفطر ال دليل عليه، فقد وافق 
جلواز مبا جاء عن طاووس أنه قال: قال معاذ اإلمام البخاري احلنفية يف هذه املسألة، واستدل على ا

يٍص »ألهل اليمن:  -رضي هللا عنه - يف الصََّدَقِة َمَكاَن  -َأْو لَِبيٍس  -ائْ تجوين بَِعْرٍض ثَِياٍب َخَِ
ٌر أِلَْصَحاِب النَّيبِ    ، ومبا رواه عن أنس بن مالك «اِبْلَمِديَنةِ ملسو هيلع هللا ىلص الشَِّعرِي َوالذُّرَِة َأْهَونج َعَلْيكجْم َوَخي ْ

» كتب له اليت أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم:   -رضي هللا عنه -رضي هللا عنه: أن أاب بكر 
ِه َوَمْن بَ َلَغْت َصَدقَ تجهج بِْنَت ََمَاٍض َولَْيَسْت ِعْنَدهج، َوِعْنَدهج بِْنتج لَبجوٍن فَِإن ََّها ت جْقَبلج ِمْنهج َوي جْعِطي

                                                                                                                                                               

م، 1997ه /1418لبنان، الطبعة: األوىل،  -بريوت -ه (، ط: الكتب العلمية 365اجلرجاين، )املتوىف: 
 (.8/320، وشارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، )علي حممد معوض-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود

  (.2/292فقه الزكاة للقرضاوي) (15)
  (.2/72انظر: بدائع الصنائع للكاساين) (16)
زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا  فَ َرَض َرسجولج اَّللَِّ »واملراد حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، قال:  (17)

، َوالذََّكِر َواألجنْ َثى، َوالصَِّغرِي َوالَكِبرِي ِمَن املجْسِلِمنَي، َوَأَمَر ِِبَا أَ  ْن ت جَؤدَّى قَ ْبَل ِمْن َشِعرٍي َعَلى الَعْبِد َواحلجرِ 
 .متفق عليه« خجرجوِج النَّاِس ِإىَل الصَّاَلةِ 

(، 54الطبعة: األوىل، من دون اتريخ، )ص -مصر –ألِب زيد الدبوسي، ط: املطبعة األدبية  أتسيس النظر (18)
  (.336نظرية املقاصد للريسوين)ص
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ِعْشرِيَن ِدْرََهًا َأْو َشاتَ نْيِ، فَِإْن َلَْ َيكجْن ِعْنَدهج بِْنتج ََمَاٍض َعَلى َوْجِهَها، َوِعْنَدهج اْبنج لَبجوٍن  املجَصدِ قج 
 .(19)«فَِإنَّهج ي جْقَبلج ِمْنهج َولَْيَس َمَعهج َشْيءٌ 

الذي أن الرتجيح ابملقاصد يعتين ابملصاحل املرتتبة على احلكم خبالف الرتجيح ابلدليل  -3
يهتم بتطبيق ما جاء يف الدليل ولو كانت فيه مفسدة، ولذلك قد يرتك الدليل مع صحته عند 

من التقاط ضالة  -رضي هللا عنه  -املقاصديني ملصلحة راجحة، ومثاله: ما أمر به عثمان بن عفان 
ديث اإلبل وبيعها ووضع مثنها يف بيت املال، وحيفظه لصاحبها حىت إذا جاء أخذه، مع أن احل

َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اجلجَهِنِ  َرِضَي اَّللَّج َعْنهج، َقاَل: َجاَء فالصحيح قد هنى عن التقاط ضالة اإلبل، 
ا َعر ِفْ َها َسَنًة، ُثجَّ اْحَفْظ ِعَفاَصهَ »َأْعَراِبٌّ النَّيبَّ َصلَّى هللاج َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأََلهج َعمَّا يَ ْلَتِقطجهج، فَ َقاَل: 

، َفَضالَّةج الَغَنِم؟ قَاَل: « َووَِكاَءَها، فَِإْن َجاَء َأَحٌد ُيجِِْبجَك ِِبَا، َوِإالَّ فَاْستَ ْنِفْقَها َقاَل: ََي َرسجوَل اَّللَِّ
ْئبِ » َسلََّم، فَ َقاَل: ، قَاَل: َضالَّةج اإِلِبِل؟ فَ َتَمعََّر َوْجهج النَّيبِ  َصلَّى هللاج َعَلْيِه وَ «َلَك َأْو أِلَِخيَك َأْو لِلذِ 
رضي هللا  -لكن عثمان  ،(20)«َما َلَك َوََلَا، َمَعَها ِحَذاؤجَها َوِسَقاؤجَها َترِدج املَاَء، َوَتَْكجلج الشََّجرَ »

نظر إىل مقاصد الشريعة يف احلفاظ على أموال الناس، ففعل ما هو األصلح يف زمانه؛ ألن   -عنه 
 .(21)الناس قد تغريوا عما كانوا عليه من قبل

من الزواج ابلكتابيات مع أن النص قد  -رضي هللا عنه  -وكذلك منع عمر بن اخلطاب 
 .(22)ليه من مفاسد، من االستغناء ابلكتابية عن املسلمةجاء إبابحته، وذلك ملا ترتب ع

من تضمني الصناع قيمة ما يهلك يف أيديهم  -رضي هللا عنه  -وكذلك ما جاء عن علّي 
من أموال الناس، مع أن األصل أن أيديهم يد أمانة، واألمني ال يضمن، ولكنه رأى املصلحة يف 

 .    (23)فضمنهم، وقال: "ال يصلح الناس إال ذاك"زمانه للمحافظة على أموال الناس توجب ذلك، 

                                                           

 (. 1448ح2/116صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب الَعْرض يف الزكاة) (19)
صحيح مسلم،  (، 2427ح3/124( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب يف اللقطة، ابب ضالة اإلبل)20)

 (.1722ح3/1349كتاب اللقطة)
(، حماضرات يف مقاصد الشريعة، د/ إلياس 173دراسة يف فقه مقاصد الشريعة للقرضاوي)ص( 21)

 (.222، 221دردور)ص
 (.218حماضرات يف مقاصد الشريعة، د/ إلياس دردور)ص (22)
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أن الرتجيح ابملقاصد يقوم على اعتبار ملالت األفعال؛ ألنه معترب مقصود شرعاً،  -4
فاجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو ابإلحجام إال بعد نظره إىل 

فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ، ... وهو جمال للمجتهد  ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً ملصلحة
 .(24)صعب املورد، إال أنه عذب املذاق حممود الغب، جار على مقاصد الشريعة

ومثاله امتناع عمر رضي هللا عنه من قسمة أرض السواد وإبقائها مورداً دائماً ملن أييت بعدهم 
داً ومجاعات، وإن كان الدليل يقتضي قسمتها  من الذرية املسلمة، وذلك للمصلحة العامة لألمة أفرا

 .(25)أموال خيربملسو هيلع هللا ىلص كما قسم النيب 

ومثاله من القضااي املعاصرة اشرتاط توثيق عقود البيوع يف الشهر العقاري، واشرتاط توثيق 
ول إىل فساد من ؤ ي -توفياً األركان والشروط شرعاً حىت ولو كان مس -عقد الزواج؛ ألن عدم التوثيق 

 املرأة، وعدم ثبوت نسب الولد، وغريمها من املفاسد.ضياع حق 

أن الرتجيح ابملقاصد يعتين ابجلمع بني كليات الشريعة العامة وأدلتها اخلاصة يف نسق  -5
واحد متكامل، بينما الرتجيح ابلدليل يعتمد اعتمادًا كليًا على األدلة اخلاصة مبعزل عن األدلة 

قاصد العدول عن نص خاص ملخالفته أصاًل عامًا أو لكون العامة، لذا قد يقع يف الرتجيح ابمل
من تطبيق  -رضي هللا عنه  -تطبيق النص يؤدي إىل اإلخالل مبقصد أوىل أو أعلى؛ كامتناع عمر 

تغريب الزاين البكر، مع ورود ذلك يف احلديث؛ ألنه يؤدي إىل التحاق املنفي ابلكفار، أو االستمرار 
ارع على هداية الناس، وأن اإلبقاء على املسلم يف دائرة اإلسالم يف الفجور، وقد علم حرص الش

 . (26)أوىل من تطبيق العقوبة عليه وافتتانه

ومعىن ذلك أن اجملتهد اعترب املقصد خمصصًا لعموم النص، فهو يف قوة االستثناء، فكأن 
 . (27)الشارع يقول: يغرب سنة إال إذا خيف كفره

                                                                                                                                                               

 (.174دراسة يف فقه مقاصد الشريعة للقرضاوي)ص( 23)
 ( بتصرف.178، 5/177)املوافقات للشاطيب (24)
 (.82ملالت األفعال، د/ حممد كمال الدين إمام)ص (25)
 (.10، 106عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقه البن بيه)ص (26)
 (.56مقاصد املعامالت البن بيه)ص (27)
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سعة الشريعة وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان، وفقهها ال أن الرتجيح ابملقاصد يظهر  -6
يعرف اجلمود عند ظواهر النصوص؛ بل يغوص يف عمقها ليدرك مقاصدها وروحها، فيفرغ أحكاماً  

كلما تغريت الظروف واألحوال ودعت احلاجة إىل ذلك، فمن أقوى األشياء اليت يستنجد فيها 
تهاد مع وجوده يف نظريها، فتقاس عليها لوجود ابملقاصد حيث ال نص خبصوص املسألة حمل االج

 .(28)وصف جامع هو العلة
وكذلك إعطاُء حكٍم لفعٍل أو حادٍث حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين 
من أدلة الشريعة، وال له نظرٌي يقاس عليه، وهذا النوع قال فيه ابن عاشور: هو الكفيل بدوام أحكام 

ر واألجيال اليت أتت بعد عصر التشريع، واليت أتيت إىل انقضاء الدنيا، ويف الشريعة اإلسالمية للعصو 
هذا النحو أثبت مالك حجّية املصاحل املرسلة، وفيه قال األئمة مبراعاة الكليات الشرعية الضرورية، 

 (29)ويف هذا النحو هرع أهُل الرأي إىل إعمال الرأي واالستحسان...  واحلاجّية والتحسينّية،

على ما سبق ذكره فالقضية لست يف ثبوت الدليل فقط، وإمنا يف حتقيق مناط الدليل، وبناء 
وكيفية تنزيل احلكم على الواقع املعاصر، فقد يرتك أحد األئمة األربعة الدليل ملصلحة راجحة، وفيما 

 يلي أمثلة من كل مذهب على ذلك:
 أمثلة من املذهب احلنفي:

، القول جبواز -رمحه هللا –أِب حنيفة  الراجحة يف فقه اإلمامومن األمثلة على تقدمي املصلحة 
إخراج القيمة يف الزكوات، نظراً للمقصود من الزكاة وهو سد خلة الفقراء، والقيمة أقرب لدفع حاجة 

 .(30)الفقري

 أمثلة من املذهب املالكي:
  –رمحه هللا  –مالك  ومن األمثلة على تقدمي املصلحة الراجحة يف فقه اإلمام

                                                           

 (.99عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقه البن بيه)ص( 28)
 وما بعدها( بتصرف. 3/41مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور) (29)
 (.3/1243(، التجريد للقدوري)3/348(، البناية للعيين)2/72بدائع الصنائع للكاساين) (30)
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السلعة اليت أخذها املشرتي، وأخذ البائع بعض الثمن، واستهلك املشرتي بعض السلعة مث 
أفلس، فإن مالكًا يرى أن البائع له احلق يف أخذ ما وجده من السلعة، مع أنه روى يف املوطأ أن 

َا رَججٍل اَبَع َمَتاًعا فََأفْ َلَس الَِّذي»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:  ابْ َتاَعهج َوَلَْ يَ ْقِبْض الَِّذي  َأُّيُّ
ًئا، فَ َوَجَدهج بَِعْيِنِه، فَ هجَو َأَحقُّ بِِه، فِإْن َماَت املشرتي، َفَصاِحبج اْلَمَتاِع أجْسَوةج   اَبَعهج ِمْن ََثَِنِه َشي ْ

َا َرججٍل َأفْ َلَس فََأْدَرَك رَّججلج َماَلهج بَِعْيِنِه، »، ويف رواية: «اْلغجَرَماءِ   .(31)«فَ هجَو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغرْيِهِ َأُّيُّ
 فاحلديث نص على أن البائع أحق بسلعته إذا وجدها بعينها.

: يف رجل ابع متاعاً, فأفلس املبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه، وإن كان قال مالك
ا فرق املبتاع منه، أن املشرتي قد ابع بعضه، وفرقه, فصاحب املتاع أحق به من الغرماء، ال مينعه م

أيخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من مثن املبتاع شيئاً, فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، 
 .(32)وهو يكون فيما مل جيد أسوة الغرماء فذلك له

مل يتمسك بظاهرية النص، وإمنا رأى من املصلحة أن البائع  -رمحه هللا –وعليه فاإلمام مالك 
 لعة فهو أحق ابسرتجاعه من ابب أوىل.إذا وجد بعض الس

القول بقبول شهادة الصبيان يف اجلراح بينهم وال حيضرها كبري اتباعًا للمصلحة وامللل؛ ألنه 
لو مل يقبل بينهم إال شهادة الكبار والعدول؛ ألدى ذلك إىل هدر دمائهم وجراحهم، مع أن اآلية 

فقبلت ، (33)ْشِهدجوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنكجْم﴾﴿َوأَ نصت على العدالة يف الشهود، يف قوله تعاىل: 
 .(34)شهادهتم احتياطاً للدماء، فهذه مصلحة ضرورية حلفظ النفوس والدماء

 أمثلة من املذهب الشافعي:
القول جبواز  –رمحه هللا  - ومن األمثلة على تقدمي املصلحة الراجحة يف فقه اإلمام الشافعي 

بيع احلاضر للبادي، وقالوا: املمنوع هو أن جييء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت يف احلال، 
فيأتيه احلاضر فيقول: ضعه عندي ألبيعه لك على التدريج أبغلى من هذا السعر، فإن انتفى عموم 

م؛ ألنه مل يضر ابلناس، وال سبيل إىل منع املالك احلاجة إليه كأن مل حيتج إليه أصال أو إال اندرا مل حير 

                                                           

 (.2687، 2686ح2/388موطأ اإلمام مالك، كتاب البيوع، ابب إفالس الغرمي) (31)
 املصدر السابق. (32)
 [.2]الطالق:  (33)
 (. 4/183(، حاشية الدسوقي)5/229انظر: املنتقى للباجي) (34)
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 .(35)منه ملا فيه من اإلضرار به

 أمثلة من املذهب احلنبلي: 
ما ذكره ابن  -رمحه هللا  -ومن األمثلة على تقدمي املصلحة الراجحة يف فقه اإلمام أمحد 

اإلمام أن ال يقنت تيمية بقوله: "وقد استحب أمحد ملن صلى بقوم ال يقنتون ابلوتر وأرادوا من 
إذا كانوا  -أي البسملة  –لتأليفهم، فقد استحب ترك األفضل لتأليفهم،... فيستحب اجلهر هبا 

خيتارون اجلهر لتأليفهم، ... وهذا كله يرجع إىل أصل جامع: وهو أن املفضول قد يصري فاضاًل 
لراجحة ودفع الضرر، فألن ملصلحة راجحة، وإذا كان احملرم كأكل امليتة قد يصري واجبًا للمصلحة ا

  .(36)يصري املفضول فاضال ملصلحة راجحة أوىل"
القول جبواز التسعري على ما ذكره ابن القيم رمحه هللا بقوله: "وأما التسعري: فمنه ما ومن ذلك أيضًا 

هو ظلم حمرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن 
يرضونه، أو منعهم مما أابح هللا هلم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بني الناس، مثل إكراههم على ال 

ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل، ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزايدة على عوض املثل، 
 فهو جائز، بل واجب.

ملسو هيلع هللا ىلص اَل السِ ْعرج َعَلى َعْهِد النَّيبِ  غَ : »قال -رضي هللا عنه  -: فمثل ما روى أنس فأما القسم األول
، َلْو َسعَّْرَت لََنا؟ فَ َقاَل: إنَّ اَّللََّ هجَو اْلَقاِبضج الرَّاِزقج ، اْلَباِسطج اْلمجَسع ِ  ، َوِإين ِ فَ َقالجوا: ََي َرسجوَل اَّللَِّ رج

هج يف َدٍم َواَل َمالٍ أَلَْرججو َأْن َأْلَقى اَّللََّ َواَل َيْطلجبجِن َأَحٌد ِبَْظِلَمٍة ظََلْمت ج   .(37)«َها إَيَّ

                                                           

 (.3/465(، هناية احملتاج للرملي)2/389مغين احملتاج للشربيين) (35)
 (.22/345جمموع الفتاوى البن تيمية) (36)
(، سنن الرتمذي، كتاب 3451ح5/322سنن أِب داود، كتاب البيوع، ابب يف التسعري) احلديث يف:( 37)

( وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن ابن ماجه،  1314ح2/596جاء يف التسعري) البيوع، ابب ما
(، 11809ح18/328(، مسند اإلمام أمحد2200ح3/319كتاب التجارات، ابب من كره أن يسعر)

 6/110(، املعجم األوسط للطرباين)780ح2/59(، املعجم الصغري للطرباين)12591ح46/ 20)
 . (، واللفظ للرتمذي وابن ماجه5955ح
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إما لقلة  -فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم، وقد ارتفع السعر 
 فهذا إىل هللا، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها: إكراه بغري حق. -الشيء، وإما لكثرة اخللق 

سلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها إال بزايدة على القيمة : فمثل أن ميتنع أرابب الوأما الثاين
املعروفة، فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل، وال معىن للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل، فالتسعري 

 .(38)هاهنا إلزام ابلعدل الذي ألزمهم هللا به

  

                                                                                                                                                               

(: رواه أمحد، 4/99)وقال اَليثمي يف جممع الزوائد(، 6/508صححه ابن امللقن يف البدر املنري) واحلديث  
 والطرباين يف األوسط، ورجال الطرباين رجال الصحيح. 

ه (، ط: 751الطرق احلكمية، حممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، )املتوىف:  (38)
 (.28/76(، جمموع الفتاوى البن تيمية)206مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، )ص
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 خامتة:

  وعلى آله ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأصلي وأسلم على نبينا حممد
 وأصحابه أمجعني، أما بعد، 

فقد تناولت هذه الدراسة موضوع معيار الرتجيح يف مسائل اخلالف بني داللة النص اجلزئية واملدارك 
النتائج اليت توصلت إليها يف املقاصدية مناذج من السنة النبوية، وتوصلت إىل نتائج عدة، ومن أبرز 

 هذا البحث ما أييت:

  أن الرتجيح ابملقاصد يعتين بتعليل األحكام وااللتفات إىل املعاين خبالف الرتجيح ابلدليل
 .الذي يقف عند ظواهر النصوص وال يغوص يف الغاايت من تشريع احلكم ومسبباته

 لى خالف الظاهر، ومثاله بذل أن الرتجيح ابملقاصد يقدم األقرب إىل املقصود وإن كان ع
 .القيمة يف زكاة الفطر

  أن الرتجيح ابملقاصد يعتين ابملصاحل املرتتبة على احلكم خبالف الرتجيح ابلدليل الذي يهتم
 -ومثاله: ما أمر به عثمان بن عفان ، بتطبيق ما جاء يف الدليل ولو كانت فيه مفسدة

ووضع مثنها يف بيت املال، وحيفظه من التقاط ضالة اإلبل وبيعها  -رضي هللا عنه 
لصاحبها حىت إذا جاء أخذه، إعماال ملقصد حفظ املال، مع أن احلديث الصحيح قد هنى 

 عن التقاط ضالة اإلبل.
  أن الرتجيح ابملقاصد يقوم على اعتبار ملالت األفعال؛ ألنه معترب مقصود شرعاً، فاجملتهد

كلفني ابإلقدام أو ابإلحجام إال بعد نظره ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن امل
 إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ.

  أن الرتجيح ابملقاصد يعتين ابجلمع بني كليات الشريعة العامة وأدلتها اخلاصة يف نسق واحد
ة اخلاصة مبعزل عن األدلة متكامل، بينما الرتجيح ابلدليل يعتمد اعتمادًا كليًا على األدل

 العامة.
  أن الرتجيح ابملقاصد يظهر سعة الشريعة وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان، وفقهها ال يعرف

اجلمود عند ظواهر النصوص؛ بل يغوص يف عمقها ليدرك مقاصدها وروحها، فيفرغ 
اليت أحكامًا كلما تغريت الظروف واألحوال ودعت احلاجة إىل ذلك، فمن أقوى األشياء 
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يستنجد فيها ابملقاصد حيث ال نص خبصوص املسألة حمل االجتهاد مع وجوده يف 
 نظريها، فتقاس عليها لوجود وصف جامع هو العلة.

  القضية ليست يف ثبوت الدليل فقط، وإمنا يف حتقيق مناط الدليل، وكيفية تنزيل احلكم على
 صلحة راجحة.الواقع املعاصر، فقد يرتك أحد األئمة األربعة الدليل مل
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