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لِب على َعْرُض َبناِت الصُّ
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  بناِت الفكِر على األلباب
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  ))فقھ األولویات بین الوسائل والغایات، دراسة مقاصدیة في االجتھاد الذرائعي((

  .طارق أسعد حلمي األسعد

  .الجامعة الھاشمیة ، الزرقاء ، األردن كلیة اآلداب ، ،ة المساندة اإلنسانی موادقسم ال

 tarq@staff.hu.edu.jo:البرید اإللكتروني 

  :الملخص

ترسم ھذه الدراسة حدود الذرائعیة، وتبین مسالكھا في مقارباتھا األغلبیة التي 

لمصلحة بكل تمحص النظر في ما ھو اَألْوَلى بلوُغھ، مما یقبل التطبیق األقرب لمفھوم ا

مستویاتھا الضروریة والحاجیة والتحسینیة، وذلك تأسیسًا للذرائعیة المستمرة في تحسین 

أدائھا والظافرة بمطالبھا الثاویة في مقاصَد َتْتَبُعھا وسائُلھا التي تؤثر في اقتضاء المعنى 

اء استدعالمناسب في محل الحكم ، وقد تقرر في ھذه الدراسة النظر في ما ُیفضي الى 

الذي صار إلیھ المحققون وبلغھ اجتھادھم وشدُة توقیھم في التحري عن  ماھو اَألْوَلى

 .تحقیقًا وتأصیًال ثم العمِل على استبنائھاعتبار المآالت وتحصیل المقاصد،

فقھ األولویات ، دراسة مقاصدیة ، االجتھاد الذرائعي ،اعتبار المآل   :الكلمات المفتاحیة

ة وفي نفس األمر ، تحقیق المناط ، تنقیح المناط، فقھ الموازنات، ، اَألولى في الحقیق

حصول التسویغ المستمر، البیان النازل في محلھ، االقتضاء األصلي، االقتضاء التبعي، 

إقتضاء المعنى المناسب، إستظھار مراد الشارع، الوسیلة تتبع مقصدھا، إستبناء اَألولى، 

، النظر المصلحي، سدُّ الذرائع ، التمسك بالبراءة إستدعاُء اَألولى، النظر األصولُي 

  .األصلیة

 
 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ٧٣١  - 
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Abstract: 

This study draws the limits of pretexts، and shows its 
courses in its approaches the majority that considers what is 
the first to reach، which accepts the closest application of the 
concept of interest at all its necessary levels، need and 
improvement، based on the constant pretexts in improving its 
performance and triumphant with its second demands in 
purposes followed by its means that affect the requirement of 
the appropriate meaning in the place of judgment، and it was 
decided in this study to consider what leads to the recall of 
what became the first which became the investigators and in 
the language of their diligence and the severity of their 
investigation Considering the machinery and collecting the 
purposes، and then working to adopt it as an investigation 
and rooting. 
keywords  : The jurisprudence Of priorities, The Study Of 
Intention , The Pragmatic Diligence , The Consideration Of Money, 
The Priority In The Truth and in the same matter, The Fulfillment 
Of The Mandate, The Revision Of  The Point , The Jurisprudence 
Of Balances, The Occurrence Of Continuous Justification,The 
Statement Descending in its Place , The Original Requirement , 
The Accessory Requirement, TheRequirement Of The Appropriate 
Meaning, The Invocation Of The Will Of The Street The Means 
Follow Its Purpose, The Construction Of The Former, The 
Invocation Of The Former, The Fundamentalist Consideration , 
The Conciliatory Consideration, Blocking The Pretexts , Adhering 
To The Original Innocence. 
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 :مقدمة
ُیَعدُّ فقُھ األولویات ھو الفقَھ الخالَص عن تبعات الخالف وموجباتھ، وھو یمثل 
الفقھ بما آل إلیھ نظُرالمحققین، وبلغھ اجتھاُدھم وفحصھم وشدة توقیھم في التحري عن 

مطلب العبادة، الذي الفقھ المحقق ل: اعتبار المآالت، والنظر في المقاصد؛ فھو على ذلك
  .تنحسر وراءه مطالب العباد 

أي في  ھو الفقھ بما ھو األولى في الحقیقة وفي نفس األمر،: إن فقھ األولویات
تحصیل األحوال والمعاني المرادة هللا تعالى، وعلیھا تدور دائرة التكالیف التي خاطب اهللا 

د ھذا الفقھ الُمَحصِّل لمعنى ما ورد تعالى بھا المكلفین، اقتضاءًا أو وضعًا أو تخییرَا، وبح
الخطاب بھ مجردًا عن ملحقات نظر الفقھاء واختالفاتھم؛ یكون تحقیق النظر في معاني 
ومستویات ھذا اَألولى، وذلك في سیاق العمل على إنشاء المقاصدیة، بما ھي المعاني 

ستداللیِة في أبواب المرعیُة في أصِل التشریع ؛ ففقھ األولویات، لیس فقط بالموازنِة اال
بالتحري الذي یخضع لقواعد التحسین المستمر في أدائھ :  التعارِض والترجیح، وإنما ھو

الفقھي التجریدي للواقعِة النازلِة في موضع الخالف، غیر أن فقھ األولویات،على أنھ یبدُأ 
بة من أدلتھا للعلم بالواقِع والنوازِل واألحكاِم الشرعیة المكتس ١فقھًا بالمعنى الصناعي

بما الحاُل ُمفعَّلة في فقٌھ بالمعنى القائم على الدرایة : التفصیلیة، إال أنھ وراء ذلك،ھو
؛ فمن ھذه الالزمِة، قد یعترض الفقَھ طلبھ واقتضائھ في محل البیان النازل في واقعتھ

النظر في  باألولویات الفقُھ بمعناه الصناعِي عند أھلھ، وذلك ِلحال الفقیھ ھنا من َتصدُِّر
األدلة الشرعیة واستنباط األحكام منھا، دون مراعاة مقتضیات األحوال المكتسبة من 

فال یتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال (النظر في المآل، ولذلك 
فھِم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن : بنوعین من الفھم، أحِدھما

: فھِم الواجب في الواقع، وھو: ارات والعالمات، حتى یحیَط بھ علمًا، والنوع الثانيواَألم
فھم حكم اهللا تعالى الذي حكم بھ في كتابھ، أو على لساِن قولھ في ھذا الواقِع، ثم ُیَطبُِّق 
أحَدھما على اآلخر، فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا، 

، ملسو هيلع هللا ىلصیتوصل بمعرفة الواقع والفقھ فیھ إلى معرفة حكم اهللا عز وجل ورسولھ من : فالعاِلُم

 ٢)كما توصل شاھد یوسف علیھ السالم ِبشِق القمیص من دبٍر إلى معرفة براءتھ وصدقھ
واقع على صفة (العلم باألولویات : الذي ھو - في مطالبھ العالیات  -وإذ ذلك ؛ فإن الفقھ 

وتنُبُھُھ على حقیقة معاني ألفاظ القرآن الكریم والحدیث  في المرء، وھي فھمھ لما عنده،
  .٣)ووقوفھ علیھا، وحضور كل ذلك في ذكره متى أراده 

                                      
أي أن یكون المعنى الصناعي المنقول إلیھ االسم مشابھا للمعنى الجمھوري : المعنى الصناعي ١

المنزع البدیع في تجنیس أسالیب : السم، أو متعلقا بھ بوجھ ما آخر من وجوه التعلق، أنظرالمنقول عنھ ا
، سنة ١البدیع، ألبي محمد القاسم السجلماسي، تقدیم وتحقیق عالل الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط

  .٣٧٣ھـ، ص  ١٤٠١
رب العالمین، تحقیق محمد بن إبن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر شمس الدین، أعالم الموقعین عن  ٢

 ١/٦٩ھـ،١٤١١،سنة١عبد السالم ابراھیم، دار الكتب العلمیة ، بیروت،ط
إبن حزم الظاھري، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي، اِإلحكام في أصول اَألحكام، تحقیق محمد  ٣

  ٥/١٣١أحمد شاكر،  دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، 
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فلیست تنزل بأحد عن أھل دین اهللا تعالى نازلُة،إال وفي كتاب اهللا تعالى الدلیل (
؛ فیكون المقصد اَألولى ھو إظھاَر سبیل الھدى في حق ھذه ١)على سبیل الھدى فیھا

لنازلة، وذلك بمراعاة مقتضیات الحال فیھا،واعتبار ما یستنھضھ الفقیھ النوازلي من ا
  .القرائن الُمَخِصِصِة لما ھو اَألولى في فقھ ھذه الواقعة النازلة

إذ  -وإنھ وبعد؛ فھذه مقدمة، َبَینُت فیھا موقع فقھ األولویات بمقتضییھ الشرعِي والعقلِي، 
، بحیث یعمل أھل الفقھ ولویتھ ُركِنَیَتُھ في األداء الفقھي العامھو اَألولى أن ینال بأ -ذلك 

واالجتھاد على تحقیق معاییر التوجیھ للقرائن الُمحَتفِة والعلل الملحوظة المقترنة، وذلك 
من أجل اإلتیان على استخالص ما ھو اَألولى في سیاقات مختلفة متنازعة، أو في مورد 

یكون العمل الفقھي : ائھا في محالھا من البیان، أقولروایات وأخبار ملحقٍة بجھات إنش
على استخالص اَألولى شروعًا في تحقیق مطلب العبادة في حقیقتھا الُمَقرِة في حدود 

  .الطاقة البشریة للفقیھ
  :مباحث الدراسة
  التعریف بفقھ األولویات مركبا إضافیا :المبحث األول

  مصطلحتعریف الفقھ في اللغة وفي ال: الفرع األول
  التعریف باَألولى في اللغة وفي المصطلح: الفرع الثاني
تعریف فقھ اَألولویات بالمعنى الخاص الحاصل بعد اإلضافة : الفرع الثالث

  المركبة
فقھ األولویات بین الوسائل الممكنة والغایات المناسبة في :المبحث الثاني

  الحال والمآل 
  

  أسس فقھ األولویات :المبحث الثالث
  مقاصد الشریعة: س األولاألسا

  نفي الحرج: األساس الثاني
  الذرائع: األساس الثالث

  
أثر االجتھاد الذرائعي في تحقیق أصول فقھ األولویات :المبحث الرابع
  .وتطبیقاتھ المقاصدیة 

نماذج من تطبیقات فقھ األولویات واستدالالت الفقھاء :المبحث الخامس
  فیھ

                                      
ة، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الشافعي، محمد بن إدریس، الرسال ١

  .٢٠ص
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  املبحث األول

 التعريف بفقه األ
ً
 إضافيا

ً
  ولويات مركبا

  : وفیھ فروع 
  الفرع األول

  تعریف الفقھ في اللغة وفي المصطلح
الفھم، یقال َفِقَھ الرجل : الفقھ في األصل: (قال في النھایة :الفقھ في اللغة

  .١)بالكسر، یفقُھ فقھًا، إذا فھم وعلم، وَفُقھ بالضم إذا صار فقیھًا عالمًا
ب بعلم شاھد، قالھ الراغب، قال العسقالني في التوصُل إلى علم غائ: (وقیل ھو

إذٌن : الفھم ھیئٌة للنفس، بھا یتحقق معاني ما ُیحس، فالعلم: شرحھ على مختصر الطوفي
العلم باألحكام الشرعیة الفرعیة : (، وھو في المصطلح ٢)فھو أخص من العلم... عنھ، 

صدري الذي ھو حصول العلم أو ؛ فالعلم ھنا بمعناه الم ٣)عن أدلتھا التفصلیة باالستدالل
الراسخة في النفس، حتى یتجھ القول بھ استدعاءًا للمقاصدیة وتثبیتًا لھا، واستدعاء  اَلمَلكِة

استدعاء أمر اهللا تعالى بالتفقھ وبذل الطاقة : المقاصدیة ھو في الحقیقة وفي نفس األمر
إذا اتسعت مقتضیات  والوسِع؛ بما یكون معھ تحقق مراد اهللا تعالى وتنقیحھ، وبخاصٍة

االجتھاد واشتد التفریع وتوعرت سبیل التقریب بین الفروع وأصولھا، وفي ھذه الالزمة 
افتتاح علم الحوادث على اإلنسان، أو افتتاح ِشعِب : ( یعرف القاضي الحسین الفقھ بأنھ

نبغي وفي إشارة القاضي الحسین إلى األداء الفقھي الذي ی ٤)أحكام الحوادث على اإلنسان
ما ینھض بمعنى الفقھ في تربصھ المستمر في تحسین أن یتربص بالحوادث ومجریاتھا 

، وھنا یستقیم القول بأن العلَم الواجَب ُبلوُغُھ أدائھ المنبثق عن أصول األدلة الشرعیة
والقوُل ِبھ،ھو اَألولى في موِضعھ وموضوعھ، دون ما َینخفُض من األراِء والمذاھِب 

ھاٍد، تم إستبناؤُه دون النظِر فیما یستدعي المقاصدیَة، التي ھي عین التي ھي محض اجت
، وبھذه الالزمة الحاصرة لمعنى العلم في المصطلِح، تتحدد ملسو هيلع هللا ىلصمراد اهللا تعالى ورسولھ 

المفاھیُم المقصودُة وتنحسر انزیاحاُت الفقھاء وانبعاثاُت اآلراء الفقھیِة عندھم  بما مأل 
  .یَة العارمَة بكِل ماال أولویة لھ مما ال موجب الستدعائھاألسفار والمدوناِت الفقھ

  

                                      
إبن األثیر، النھایة في غریب الحدیث،تحقیق طاھر أحمد الراوي،مؤسسة اسماعیلیان للطباعة  ١

  .٣/٤٦٥ھـ، مادة فقھ  ١٣٦٤، ٤والنشر، قم،إیران،ط
بیر لمختصر األصول في علم المنیاوي، أبو المنذر، محمود بن محمد بن عبد اللطیف، الشرح الك ٢

وھذا المنزع في التعریف،ھو المقصود بالنسبة إلى حركة : ، قلت١٢/٥٦ھـ، ١٤٣٢، ١األصول،ط
  .النفس في المعقوالت المطلوبات حسب أھمیتھا في میزان الطلب لما ھو َأولى

قیق محمد السبكي، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین، رفع الحاجب عن مختصر إبن الحاجب، تح ٣
  .١/٢٤٤ھـ،  ١٤١٩، ١معوض وآخر،عالم الكتب، بیروت، ط

نقلھ الزكشي، أبو عبداهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر، المنثور في القواعد الفقھیة، نشر  ٤
  .١/٦٧ھـ،  ١٤٠٥، سنة ٢وزارة األوقاف الكویتیة، ط



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ٧٣٥  - 

 

  الثاني الفرع
  المصطلح وفي اللغة في اَألولى تعریف

ألحقوا (من أفعل التفضیل، بمعنى األحق واألجدر، وفي الحدیث، : (اَألولى لغًة
أي أقرب في النسب إلى ) الفرائض بأھلھا، فما أبقت السھام فَألولى رجل ذكر

، قال  ٢)جمُع مفردة أولویة، وھي مصدر صناعي: (، واَألولویات في اللغة١)الُموِرث
  .٣)اَألولى بالشئ أي األحق بھ من غیره: (الفراھیدي

ھو حقیقٌة سائغ بھا االنجذاُب والتردد : وفي المصطلِح، یقرر النظر بأن اَألولى
ثم العمل على  بین الحدود المعرفیة، فالتقدیر المفضي إلى استدعاء ما ھو اَألولى،

استبنائھ تحقیقًا وتأصیًال، ھو الالزمُة االصطالحیُة المرعیُة في بلوغ ماھیة اَألولى بلوغًا 
مخرجًا عما دونھ على ما یقرره أصًال االستدعاء واالستبناُء اللذان ھما وسیلة أداء ھذا 

  .٤اَألولى وإنتاِجھ
  الفرع الثالث

  صل بعد اإلضافة المركبة تعریف فقھ األولویات بالمعنى الخاص الحا
  

الدلیل القائم في محلھ  في تحصیل المطلوب :فقھ األولویات بمعناه الخاص ھو
 ٥ حقیقة وفي نفس األمر، إذ ھو نمط من الفكر الحاصل في حركة النفس في المعقوالت

فھو على ذلك كیفیٌة نفسانیٌة في حركتھا من المبادئ إلى تحصیل المطالب بمقاصدیتھا ، 
تة، وال تقتصر ھذه الكیفیة على حد الفقھ في اصطالح أھلھ بما ھو العلم الذي یستبنیھ الثاب

: مطلق النظر بما قد ینخفُض في مآالتھ عن استدعاء  المقصد، ففقھ األولویات على ذلك
علم مستقل استقالل علم أصول الفقھ وغیره، وال یمكن نسبتھ إلى معنى الفقھ بأدلتھ عند 

سع في مادتھ ونطاقھ، فھو یأخذ من الفقھ، َوَیسَعُد بتقعید األصولین، أھلھ وإنما ھو أو
 ، ٦ویمتد أفقُھ إلى علم المقاصد المتموضِع في األسبقیات الشرعیة المراد إنجاُزھا

في معقولھا ووحي مقاصدیتھا  والممعُن في عبارات المعرفین لھذا الفقھ القائم على األدلة

                                      
  .) َأَوَل(ھـ، مادة  ١٣٧٩المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، صدر سنة  ١
 .المعجم العربي األساسي، تألیف جماعة من اللغوین العرب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ٢
عبدالحمید .الفراھیدي، الخلیل ابن أحمد، كتاب العین مرتبًا على حروف المعجم، ترتیب وتحقیق د ٣

  .، باب الھمزة١/١٠١ھـ،  ١٤٢٤م ،٢٠٠٣، سنة ١ھنداوي، منشورات دار الكتب العلمیة، ط
كانت اإلشارة في تعریف اَألولى في المصطلح إلى ما ینبني علیھ من أصلي اإلستدعاء؛ أي : قلت ٤

توافر النظر على تحصیل المطلوب، وھو عین االستدعاء، وأصِل االستنباء، أي تمكین الرأي المطلوب 
 .بابھ ببینٍة یعتمد تأصلیھا على الدلیل الشرعي المصیر إلیھ في

 . ١/١٤٢، مصطفى البابي الحلبي، ٢كما عرفھ ابن السبكي في متن جمع الجوامع، ط ٥
ھذا تعریف األستاذ محمد الوكیلي في كتابھ فقھ األولویات، دراسة في الضوابط، وھو من : قلت ٦

ھـ، ص  ١٤١٦، سنة ١، ط٢٢منشورات المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسة الرسائل الجامعة رقم 
١٦ . 
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ألداء والتطبیق بحسب مقتضیات الحال والتصورات عن التي تتحدد بھا مستویاتھا في ا
المآل، یجد أن لھذا الفقھ بمطالبھ العالیة دعامًة قائمًة فیھ ھي معرفة مراتب األعمال 

فمن لم یوازن ما في الفعل والترك من (بمواضعھا في األداء والخطاب بالتكلیف؛
فإن نجا (، ١)ل محرماٍتوالمفسدة الشرعیة، فقد یدُع واجباٍت ویفعالمصلحة الشرعیة 

منھا بفقھ في األعمال ومراتبھا عند اهللا تعالى ومنازلھا في الفضل ومعرفة مقادیرھا 
والتمییز بین عالیھا وسافلھا ومفضولھا وفاضلھا ورئیسھا ومرؤسھا وسیدھا ومسودھا، 

، وقد  ٢)فإن في األعمال واألقوال سیدا ومسودا ورئیسا ومرؤوسا وُذروًة وما دونھا
جدت بالنظر في مورد الفقھ باألولیات أنھ یأتي على تحقیق المناط وتنقیحھ عند و

أن یثبت الحكم بَمدَرِكِھ الشرعي، لكن یبقى النظرفي تعیین : (األصولیین الذي معناه
فإذا وجد العالم الراسخ في فھم مقاصد الشریعة واقعًة علق علیھا الشارع (،  ٣)محلھ

ل تقتضي تغیر الحكم اقتضاءًا ظاھرًا، كان لھ أن یرجع بھا حكما، ثم تغیر حالھا بعد حا
ولما كان فقھ  ٤)إلى أصول الشریعة القاطعة، یقتبس لھا من األصول حكمًا یطابقھا

األولویات فقھًا قائمًا على النظر في تعیین المحِل والتوقي في تحصیل المطلوب بحسب 
  -:مقتضیات الرتبة والحال، فقد احتاج إلى ضابطبن ھما

  
أنھ یصار إلیھ في تقدیم ما یوجب النظُر تقدیَمُھ في حال التعارض وتزاحم األدلة،  :األول

المفاضلُة بین (ال على سبیل اإلطالق، وھذا ما یصدق علیھ فقھ التوازن الذي تتم بھ 
، ٥)المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، لتقدیم أو تأخیِر األولى بالتقدیم والتأخیر

ازدحم واجبان ال یمكن جمعھما، َفُقدم أوكُدُھما ؛ لم یكن اآلخر في ھذه الحال واجبًا، فإذا (
ولم یكن تارُكھ ألجل فعل اَألوَكد تارَك واجب في الحقیقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان ال 
یمكن ترك أعَظِمھما إال بفعل أدناھما؛ لم یكن فعل األدنى في ھذه الحاِل محرمًا في 

، ٦)سمَي ذلك ترك واجٍب وُسِمَي ھذا فعَل محرم باعتبار اإلطالق لم یضرالحقیقة، وإن 
ھذا وقد نھضت الحاجة إلى فقھ الموازنات في ھذه األعصار التي تزاحمت فیھا األدلة 

                                      
إبن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم، مجموع فتاوى، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم،  ١

  . ١٠/٥١٢م،  ١٩٩٥نشرمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، سنة 
إبن القیم الجوزیة، ابو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر، تھذیب مدارج السالكین، ھذبھ عبد  ٢

  . ١٣٠، ص١ھـ، ط ١٤٣١ح العلي العزي، دار النشر للجامعات، مصر، سنة المنعم صال
الشاطبي، أبو اسحق، ابراھیم ابن موسى ، المواقفات، تحقیق مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن  ٣

 .٥/١٢ھـ، كتاب أحكام االجتھاد والتقلید،  ١٤١٧، سنة  ١عفان للنشر والتوزیع،ط
مد الخضر حسین  في كتابھ الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان انظر في تفصیل ذلك ما قالھ مح ٤

وما  ١٥م، ص  ١٩٩٩محمد عمارة، نشر نھضة مصر للطباعة والنشر، سنة .ومكان، اعتنى بھ د
ثم إن األدلة قد تتزاحم في نظر المجتھد ویراھا واردة على قضیة واحدة، وكل :( بعدھا، وذلك في قولھ

یقتضیھ اآلخر، فیحتاج الى أن ینقب عن الوجوه التي یترجح بھا جانب  منھا یقتضي من الحكم غیر ما
 .أحدھا لیعتمد علیھ في تقریر الحكم

 .٤٩ھـ، ص ١٩٢١الكمالي عبداهللا بن یحیى ، تأصیل فقھ الموازنات، دار بن حزم،  ٥
عبد الرحمن إبن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تحقیق محمد بن  ٦

 . ٢٠/٥٧ھـ،١٤١٦ابن قاسم، نشرمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، سنة 
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السیما في األزمنة واألمكنة التي نقصت فیھا آثار (واتسعت فیھا أبواب التعارض، 
ل تكثر فیھا، وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه النبوة، وخالفة النبوة، فإن ھذه المسائ

  .١)المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین األمة
  

 المعللة الستحقاقاتھ أولى ھو ما فقھ في إلیھا المصیر الموازنة أن :الثاني
 الدالالت على قائمة وتحریھم،موازنة المجتھدین نظر في والملحوظة الظاھرة باألسباب
 یستصدرھا موازنة ولیست اقتضائھ، وداللة وداللتھ وإشارتھ النص عبارة في الالزمة
 األولویات فقھ قواعد تستحسنھ الذي الحسن إن إذ وَتَزیُّده؛ الرأي نافلة في العقل مجرد

 الرأي وأصحاُب أصالًة الشرع حسَّنھ قد ومقاصدیتھ، بمعقولھ الدلیل علیھ یدل مما
  . بقَدرھا ویقدرونھا المصلحة یلمحوَن

                                      
 .المرجع السابق  ١
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  الثاني املبحث

  . واملآل احلال يف املناسبة والغايات املمكنة الوسائل بني األولويات فقه

تقرر أن فقھ األولویات ھو فقھ مقتضیات األحوال بالمعنى المقاصدي، بما یشتمل 
علیھ ھذا الُمقَتِضي الُمَسوُِّغ لھذه األولویة في نازلتھا الواقعة، وھذا الُمقَتِضىیلھ صفتان 

بحیث یكون "صفٌة موضوُعھا الوسائل الممكنة،: في تسویغ ھذه األولویة، ھما معتبرتان
كإثبات الصوم بالرؤیة الممكنة  ،"إمكاُنھا في محل ھذا الُمْقَتِضي دلیَل أولویِة التوسل بھا

أي تحقق الوسیلة  - لكل أحد بال عنٍت أو حرٍج، فإن ُغَم على الناس حصول الرؤیة 
، فإنھم یتمون عدة شھرھم على ما جرت علیھ أحكام الوسائل -یثالممكنة التي عینھا الحد

الممكنة التي ال یقع معھا الناس في الحرج المنفي عن ُأصوِل الشریعِة المكلفیَن بھا،وفي 
 - وھو حصول الرؤیة بما ھي الوسیلة الممكنة لكل أحد من الناس-محل ھذا الُمقَتِضي 

حلھ، وال َیَسُع معھا في محلھا غیُرھا مما ال تتحقق َتَعَینت؛ فكانت ھي ھذا الُمَسِوَغ في م
فیھ صفة اإلمكان والیسر ورفع الحرج،ولقد كان من التوسعفي محل ھذا الُمقَتِضي بما 
تعینت معھ الوسیلة الممكنة أْن َقِبَل الشرُع في ثبوت الصوم بالرؤیِة شھادة الواحد العدل، 

نت فیھ وسیلة الرؤیة ھو من آثار تحقق وذلك ألن خبر الواحد في ھذا المحل الذي تعی
فھي صفة موضوعھا الغایة :صفة اإلمكان في ھذه الوسیلة، وأما الصفة الثانیة

المناسبة،ومعنى كونھا مناسبة، أي ثابتة ال َتِرُد علیھا أسباب النفي والتعطیل،ومن الصور 
الصوم بالحسابات  الُمَبیِّنِة عن ذلك  ما مال إلیھ العالمة الشیخ أحمد شاكر في إثبات

الفلكیة بناءًا على أن الحكم باعتبار الرؤیة معلُل بما نص علیھ الحدیث نفسھ، وقد انتفت 
،  ١ ھذه العلة اآلن، فینبغي أن َینتفَي معلولھا، إذ إن الحكم یدور وراء علتھ وجودًا وعدمًا

ھا في تسویِغ ھذه إذن بھذا عرفنا أن معنى أن تكون الغایُة مناسبًة، أي ھي المعتبرُة وحَد
األولویِة في محلھا،  والتناسب ھنا ھو الُمقَتِضي المتعیُن في محلھ، وال یسع َمَعُھ غیُرُه 
مما ال َیحصُل معھ التناسب، وبخاصٍةأن الرؤیة الفلكیة الیوم ھي القاطعُة عن اختالف 

بدایة الصوم  المطالع؛ فیكون إذ ذلك القول بالرؤیة الفلكیة ھو األجدَر واألقرَب إلثباِت
فإن ِصَفَتي االعتبار في تسویغ األولویة النازلة في واقعتھا المفروض، وبذلك 

،وھذا ما على الفقیھ النوازلي متقاطعتان في حصول التسویغ المستمر لفقھ األولویات
وذلك بإعطاء الوسیلة مراعاتھ في التحري  عن تلك الصفتین،وھما في حالة تقاطعھما،

، وھذه المسألة ُمشتَھرة عند األصولین،وقد َبَنوا على ھذا األصل ھاالممكنة حكم مقصد
عندھم فروعًا كثیرًة، دلت جملٌة منھا على الحال التي یراعیھا الفقیھ النوازلي في فحصھ 
وتحریھ عن اَألولى، بماھو المآل والمقصد الذي أفضت إلیھ وسائلھ، وھذا ما دفع إلى 

نشأ عن فقھ األولیات، فھو َمَتَضمن فیھ وُمَتَموضٌع  فرعیة أصلیة في دراستنا، وھي فقھ
الذي یقوم على مراعاة الوسائل التي یشھد لھا النص الخاص  فقھ المآالت في أبوابھ، ھو

  .والعام باعتبارھا ومشروعیتھا

                                      
للعالمة الشیخ أحمد محمد ) أوائل الشھور العربیة، ھل یجوز شرعا إثباتھا بالحساب الفلكي (أنظر رسالة  ١

 .م في مصر  ١٩٣٩ -ـ ھ ١٣٥٧شاكر، بدون ذكر الناشر، وقد كتبھ رحمھ اهللا تعالى، سنة 
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فقھ األولویات قائٌم في محلھ المتعین بھ على وسیلة ممكنة تؤدي بإمكانھا  إذن، إن
نوعًا من البیان إطارھا المقاصدي، فیكون فقھ األولویات ھنا  إلى غایٍة مناسبة في

، بخالف فقھ الموازنات الذي الناشئ في محلھ الذي ال یحسن فیھ  تقدیم غیره علیھ
یتعین محلھ عند الترجیِح بین المصالح والمفاسد المتعارضة، لیتبین بذلك أي المتعارضین 

  .ُیعَمل بھ وأیھما ُیترك
مما یقتضي تعیین المناط الذي البد فیھ من (ن الناشئ في محلھ إن استدعاء البیا 

أخذ الدلیل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة، فأما إنلم یكن َثمَّ تعییٌن، فیصُح أخذه 
على وفق الواقع مفروَض الوقوِعویصح إفراده بمقتضى الدلیل الدال علیھ في األصل ما 

ال یصح للعالِم إذا ُسِئل عن أمٍر كیف : ھ،وعند ذلك نقوللم یتعیین، فال بد من اعتبار توابع
یحصل في الواقع إال أن یجیب بحسب الواقع، فإن أجاب على غیر ذلك اخطأ في عدم 
اعتبار المناط المسؤول عن حكمھ، ألنھ سئَل عن مناط معین فأجاب عن مناط غیر 

  .١)معین
َألولى وتقدیمھ في إن مراعاة مقتضى الحال في إنشاء فقھ یستدعي ترجیح ا

على ما یعینھ الدلیل من الوسائل، وما ترشد إلیھ -كما تم تحریره  –النازلة الواقعة، َلَتُقوم 
المدارك والعقول من الغایات والمقاصد،وحتى یصح حمل الغایات على وسائلھا، فالبد أن 

ھین، ألن أخذ األدلة على األحكام یقع في الوجود على وج(تظھر المناسبة بینھما، 
أن یوخَذ الدلیل مأخذ االفتقار واالقتباس لما یتضمنھ من الحكم، لُتعرَض علیھ : أحِدھما

أعطى الدلیل من الحكم، أما قبل وقوعھا؛  النازلة المفروضُةلتقع في الوجود على وفاق ما
فبأن توقع على وفقھ، وأما بعد وقوعھا، فلیتالفى األمر، ویستدرَك الخطُأ الواقع 

وھذا الوجھ ھو شأن ... یغلب على الظن أو ُیقَطُع بأن ذلك قصد الشارع فیھا،بحیث 
أن یؤخذ مأخذ االستظھار على صحة : اقتباس السلف الصالح األحكاَم من األدلة، والثاني

فرضھ في النازلة العارضة، بأن یظھر بادي الرأي موافقة ذلك الفرض للدلیل من غیر 
ة لألحكام بالنسبة الى محالھا على وإقتضاء األدل(، ٢)تحٍر لقصد الشارع

قبل طروء العوارض، وھو الواقع على المحل مجردا  االقتضاء األصلي:وجھین،أحِدھما
،وھو الواقع على المحل مع اعتبار االقتضاء التبعي:، والثاني...عن التوابع واإلضافات 
والدلیل . ..كل ما اختلف حكمھ األصلي القتران أمر خارجي،: التوابع واإلضافات،وھو

التنزیل على المناط المعین،وتعیین الَمناط موجب في كثیر من :المأخوذ بقید الوقوع معناه
النوازل إلى ضمائَم وتقییدات ال یشعر المكلف بھا عند عدم التعیین، وإذا لم یشعر بھا لم 

تباره یلزم بیانھا، إذ لیس َموضَع الحاجة، بخالف ما إذا اقترَن المناط بأمر محتاٍجإلى اع
،ووجھ النظر في تحقیق المقصد التشریعي المترتب  ٣)فالبد من اعتباره في االستدالل،

                                      
  .٣٠١-٣/٣٠٠مرجع سابق، الموافقات للشاطبي،بتحقیق مشھور بن حسن آل سلمان،  ١
  .٣/٢٩٠المرجع السابق،  ٢
  .٢٩٣- ٣/٢٩٢السابق، المرجع ٣
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من حیث تعلُق الخطاب بھا شرعا، فالمصلحة إذا كانت (على تقریر المصلحِة إنما ھو 
ھي الغالبَة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم االعتیاد، فھي المقصودة شرعا، 

، فإن تبعھا مفسدة أو مشقة، فلیست بمقصودة في ...العباد ولتحصیلھا وقع الطلب على 
شرعیة ذلك الفعل وطلبھ، وكذلك المفسدة إذا كانت ھي الغالبَة بالنظرإلى المصلحِة في 

ما غلب في :، فالمقصود...حكِم االعتیاد،فرفعھا ھو المقصود شرعًا، وألجلھ وقع النھي 
ما كانت جھُة المفسدِة ملغاًة في جھة المحل، وما سوى ذلك ملغًى في مقتضى النھي، ك

وكل ما تعارضت فیھ األدلة،فال یخلو أن تتساوى فیھ الجھتان أو تترجَح (،  ١)األمر
إحداھما على األخرى، فإن تساوتا، فال حكم من جھةالمكلف بأحد الطرفین دون اآلخر، 

رَض وقوعھ إذا ظھر التساوي بمقتضى األدلة، ولعل ھذا غیر واقع في الشریعة، وإن ُف
وأما إن ترجحت إحدى الجھتین على (، ٢) فال ترجیح ھنا، إال بالتشھي من غیر دلیل

 متعلقا كان لو إذ الراجحة، بالجھة متعلق الشارع قصد إن:یقال أن فیمكن األخرى،
 فیجب الجھتان، تساوت إذا كما الحكم ولكان الترجیح، صح لما المرجوحة بالجھة

 عند معًا الجھتین إن: یقال أن ویمكن الترجیح، وجود عم صحیح غیر وذلك التوقف،
 إذا ونحن للشارع، المقصودَة ھي تكون أن یحتمل منھما واحدة كل إذ معتبرتان، المجتھد

 فالراجحُة، األمر، نفس في مقصوده ھو بما ال للشارِع مقصود أنھ عندنا ینقدُح بما ُكلفنا
 ھذا أن إال للشارع، المقصودة ھي األخرى الجھة كون إمكان تقطع ال َترجحت وإن

 ھنا ومن النظر، في ُمطَّرٍح وغیر الجھتین، التساوي عند إال التكلیف، في ُمطَِّرٌح اإلمكان
 غیر المرجوحة الجھة أن( ذلك من إلیھ نخلص والذي ، ٣)الخالف مراعاة قاعدة نشأت

 للشارع، مقصودة كانت لو إذ الراجحة، الجھة مع اجتماعھا عند شرعا االعتبار مقصودة
  .٤...)الواحد الفعل على معا والنھي األمر الجتمع

 منظور من والتبعي األصلي بوجھیِھ محالھا إلى بالنسبة األدلة اقتضاء إن 
 ظاھٍر وصف عن عبارة: (ھو بما" المناسب" مصطلح على إسقاطھ یمكن أصولي،
 شرع من مقصودًا ونیك أن یصلُح ما حصوُل وفقھ على الحكم ترتیب من یلزم منضبٍط،

 مصلحٍة جلب المقصود ذلك كان وسواٌء إثباتًا، أو نفیًا الحكم ذلك كان سواء الحكم، ذلك
 ُینَزُع ألنھ ،٦توقعًا ولو اَألْوَلى بمنزعھ المحل: ھو ذلك إذ والمناسب ،٥) مفسدٍة دفع أو

  . وتنقیحھ الحكم مناط تحقیق في ِلأولوَیتِھ إلیھ
  

                                      
  . ٢/٤٦ السابق، المرجع ١
  .٢/٥١ السابق، المرجع ٢
  .٥٢-٢/٥١ الموافقات، السابق، المرجع ٣
  .٢/٥٣ السابق، المرجع ٤
 وتعلیق تحقیق األحكام، أصول في اِإلحكام محمد، بن علي ابي بن علي الحسن أبو الدین، سیف دي،اآلم ٥

  .٣/٢٧٠ ، ھـ ١٤٠٢ سنة ،٢ط ، ھـ ١٣٨٧ سنة ،١ط االسالمي، المكتب عفیفي، عبدالرزاق
 مختصر شرح كتابھ في ،)عقلي لرابط عقیبھ المصلحة ُتَتوقُع ما:(وھو للمناسب، الطوفي تعریف أنظر ٦

 واالرشاد والدعوة واالوقاف االسالمیة الشؤون وزارة توزیع التركي، المجسن عبد بن عبداهللا تحقیق الروضة،
 .٣/٣٨٨ ، ھـ١٤١٩ سنة ،٢السعودیة،ط
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  الثالث املبحث

  األولويات هفق أسس

  األساس األول
  مقاصد الشریعة

تتمیز أحكام الشرع بأنھا مبنیة على مصالح العباد، فھي بذلك ُمَغیَّاٌة بتلك 
المصالح التي یستوفیھا المكلف عند تطبیقھ ألوامر الشرع منطوقا ومفھوما، ویراعي في 

ًا لمراد حقیقة ما یأمر بھ الشرع ویستعملھ استظھار: ذلك  مصدریة الحق الذي ھو
فكل من ابتغى في تكالیف الشریعة غیَر ما شرعت لھ، فقد ناقض الشریعة، وكل (الشارع،

من ناقضھا،فعملھ في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكالیف ما لم ِتشرع لھ فعملھ 
وكذا ما یلزم عن ھذا البطالن، أن ال ُیراعى في استدعاء اَألولى والفقھ بھ باُب . ١)باطل

المنظوِر في نسب اعتبارھا أو الغائھا، إذ إن وظیفة الفقھ لیست مجرد إسقاط المصالح 
ذات  –أي وظیفة الفقھ  –نصٍي لألحكام على المكلفین بھا تقریرا لھا فحسب، وإنما ھي 

طبیعة تقویمیة ال تقریریة،ألنھا مبنیة على استظھار البیان المناسب واستدعائھ ال بلغة 
تقویم الذي یستند إلى المفاضلة والترجیح بین أھم المصالح التقریر وحده، بل بلغة ال

وأكثرھا نفعًا، وبین المفاسد وأكثرھا ضررا، وإنما تقوم علیھ تلك المفاضلة الترجیحیة 
إنما تقوم : من ضبط إنزال البیان في محلھ،والتحري عن أولویتھ في نازلتھ الواقعة، أقول

: فقیھ للمقاصد وتوسُلھ بھا، والمقاصد ھيعلیھ ھذه المفاضلة في أساسھا ھو تعرض ال
المعاني والِحَكُم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث ال (

تختص مالحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة؛ فیدخل في ھذا أوصاف 
في ھذا الشریعة وغایتھا العامة والمعاني التي ال یخلو التشریع عن مالحظتھا، ویدخل 

أیضا معاٍن من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع األحكام، ولكنھا ملحوظة في أنواع 
المعاني والغایات واآلثار والنتائج التي یتعلق بھا الخطاب : (، وقیل ھي ٢)كثیرة منھا

والمقاصد قد  ٣)الشرعي والتكلیف الشرعي، ویرید من المكلفین السعَي والوصول إلیھا
ا یتفرع عن العلة، كالموجب والسبب والمؤثر وغیره، وَتنَقسُم من حیث ُیعبر عنھا بم

المقاصد  -:مكانُتھا في التشریع ورتبُتھا في األولویة والمفاضلة الى ثالِثة أقسام ھي
الضروریة والمقاصد الحاجیة والمقاصد التحسینیة، فبھذا التصنیف،تتحدد رتبة المقصد 

                                      
  .٢٨- ٣/٢٧ الثالثة، المسألة الشرعیة، األدلة المقاصد، كتاب الموافقات، سابق، مرجع ١
 محمد تحقیق اإلسالمیة، الشریعة مقاصد لتونسي،ا محمد بن محمد بن الطاھر محمد عاشور، إبن ٢

  .٣/١٦٥ ھـ، ١٤٢٥ قطر، اإلسالمیة، والشؤون األوقاف وزارة الناشر الخوجة، بن الحبیب
 مـ،٢٠١٠ سنة ،١ط والتوزیع، للنشر الكلمة دار ، الشریعة مقاصد الى مدخل أحمد، د.ا الریسوني، ٣

  .٧ص
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حولھا، وھذا التحدید الُرْتبي مما ال ینبغي أن یفوت   في سلم األولویات التي یدور الفقھ
  .الفقیَھ في تقدیره وتوقیھ في محل النازلة

  
  األساس الثاني
  نفي الحرج

كما تم  –یرتبط إدراك المعنى المناسب بأولویتھ المطلوبة استبناءًا واستدعاءًا
عي في محلھ، بأساس نفي الحرج، بما أنھ كلیة مقاصدیة، ذات استحقاق تشری –تقریره 

إرخاُؤه في محل -الُمْسَتْظِھِر لمطلبھ باستدعائھ بما یحصل لھ من القرائن -على الفقیھ 
إمكان المعنى المناسب، ذلك أن ھذا األساس یمثل بكلیتھ وسیلة إجرائیة من وسائل 
استدعاء ما ھو َأولى واستبنائھ، ولذلك كان من متطلبات فقھ األولویات أن یتحقق لدى 

ي لھ إمكاٌنفي فقھ الوسائل بما ھو الجانب اإلجرائي الالزم في محل استبناء المستدع
اَألولى،ولذلك تقرر عنداألصولیین ارتباط المقصد بوسیلتھ، والمقصد ھنا متعین في 
األولویة الراجحة بمحلھا المتحقق في كلیة نفي الحرج،بما نص علیھ قول اهللا تعالى 

، والوسیلة إذ ذلك قد تتبع ٧٨ :الحج ١)حت جت هب مب خب حب  جب هئ ( :ذكره

مقصدھافي االستبناء واالستدعاء لما للمقاصد من أثر في اقتضاء المعنى المناسب في 
محل الحكم لوسائلھا، ما كان معھ إذ ذلك بمنھجیة ُمَقرٍَّة في أبوابھا من خفض دائرة 

  .الخالف أو الترجیح بین األدلة
  
 في وذلك التقدیریة، بأوصافھا الحرج نفي كلیة لیحكم المقاصدي النسق إن
 جملة صیاغة فتمت لَألولى، الُمستدِعي أو النوازلي للفقیھ اإلدراكي التحصیل مستویات

 ذلك كان لو حتى بمستویاتھ، الحرج رفع سبیل تسلك الكلیة بإفضاءاتھا الفقھیة القواعد من
 الكلیة دالقواع ھذه ومن إثباتھا، وطرق مصادرھا تحددت ،٢ افتراضیٍة جوانَب في

 تجلب المشقة: "قاعدة نفیھ، على والعمل الحرج رفع لوسیلة بأغلبیتھا الناظمة
 المحظورات، تبیح الضرورات – ١-:ھي فرعیٍة قواعَد من تحتھا ینضوي ،وما"التیسیر

 ٥ العجز، مع واجب ال – ٤ اتسع، األمر ضاق إذا – ٣ بقدرھا، تقدر الضرورات – ٢
 المستوِعب النسق ھذا على المقاصدیة مفاصل ھنا ونلحظ ،بالمعسور یسقط ال المیسور –

 العقل شغل الذي التقعید فھذا الالزمة، ومآالتھ واستحاالتھ وإشكاالتھ الحرج لمعاني
 نظم في الجزئیات تتدافع التي الكلیات صیاغة في مھنیتھ على واستحوذ األصولي،
 النظر استدعاء عن الصادرة المعاني لمضمون المكون: ھو التقعید ھذا إن تطبیقاتھا،
 إلى المتعدیة لھ؛فالضرورة أولویة ال مما غیره دون بابھ في اَألولى ھو لما األصولي

                                      
  .٧٨ ایة الحج، سورة ١
 القواعد ھذه فاعتبرت التخلف؛ عدم إلى بالنسبة قلیل ولكنھ األمر، نفس في اُتھامقتضی تتخلف قد(  ٢

 عفان ابن دار طبعة ، الموافقات في الشاطبي لإلمام نفیس كالم من إقتسبتھ: قلت ،)حقیقیة ال عادیة كلیة
 .٤/١٥ سلمان ال حسن بن مشھور باعتناء والتوزیع للنشر
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 دلیًال لتوافق إال دلیًال تخالف ال – األمر نفس وفي الحقیقة في وذلك – اإلباحة جزئیة
 الضرورة فإن ،بقدرھا،وعندئٍذ المقدرة للمصلحة انتزاعًا محلھ في واستبناه النظر استدعاه

 الدین الخمس،وھي بالمقاصد اإلضرار إلى مراعاتھا عدم یؤدي التي الحال ھي بما –
 ھو ما استدعاء لموجب المكون الُمقَتِضي إنھا ، – والمال والعقل والعرض والنفس
  . تمامًا غیره دون مقاصدیًا الفعَّال: بأولویتھ ھو إذ اَألولى؛

  
  األساس الثالث

ھي قاعدة كلیة، تمتد في تعدیاتھا الفرعیة سدًا وفتحًا إلى ما یحرر  : ١الذرائع
الوسائل من بالغاتھا الممنوعة، لما تقرر إجرائیًا من تبعیة الوسائل لمقاصدھا، فسد 
الذریعة أو فتحھا استدعاء في محلھ، یقدره الفقیھ النوازلي، للمطلب اَألولي، وھذا ما 

قھیة تتحایُث مع ما یقتضیھ النظر المصلحُي في محلھ، ینزع إلى عدِّ ھذا األساس قاعدة ف
دون اعتباره أصًال مرعیًا متعدیًا في جمیع فروعھ؛ إذ إن إعطاء الذرائع ھذا االعتبار 
بإطالق سدًا أو فتحًا مفٍض إلى مخالفاٍت صریحٍة، كالُمشَتھِرعند مالك رحمھ اهللا تعالى 

لیة لیوم الفطر؛ سدا لذریعة اعتقاد وجوب في قولھ بكراھة صیام ستة من أیام شوال الموا
، وھذه الالزمة،قد طرأت على كل من َعَمَد إلى اعتبار الذرائع أصًال أجراه في ٢صومھا 

صیاغتھ االجتھادیة، دون من قصر الذرائع سدًا وفتحًا على ما یقتضیھ استدعاء المقصد، 
ًالفي محل استدعاء بوصفھا قاعدة  یصار إلیھا استدعاءًا في محلھ، ال بوصفھا أص

  .المقصد وفي غیره
  

                                      
 یتعلم حلقٌة: والذریعة ، الجامع ،أنظرالمعاني الصائد بھ یستتر ما:  َرُعوالذَّ ، ذریعة جمع: لغة الذرائع ١

 ابن عن: العرب لسان وفي الوسیط، المعجم أنظر ، الشيء الى والسب الوسیلة:  وقیل الرامي، علیھا
 شيء من أدنى شيء لكل مثال الذریعة جعلت ثم والذریعة الدَّریئة البعیر ھذا سمي: قولھ االعرابي

 تؤدي ما بحسب الذریعة تعریف في مسلكین األصولیین عند فإن: اصطالحًا واما. ٨/٩٦ نھ،م وقرب
 اإلمام المسلك ھذا بالذریعة سلك وممن محرمًا، أم مباحًا كان سواء الشيء الى وسیلة أنھا: األول إلیھ،

 الذریعة فإن وتباُح، وتندُب وُتكرُه فتحھا، یجب ، سّدھا یجُب كما الذریعَة أن إعلم: (قال حیث القرافُي
 أنظر ،)والحج للجمعة كالسعي واجبٌة الواجب فوسیلة محرمٌة، المحرم وسیلة أن فكما الوسیلة، ھي

 تحقیق الفصول، تنقیح شرح المالكي، عبدالرحمن بن ادریس ابن أحمد الدین شھاب العباس أبو القرافي،
  .١/١٤٩ ، ھـ ١٣٩٣ سنة ، ١ط المتحدة، الفنیة الطباعة شركة ،نشر سعد عبدالرؤوف طھ
: رمضان من الفطر بعد أیام ستة صیام في یقول مالكًا سمعت: یحیى قال ، مالك اإلمام موطأ في جاء ٢

 العلم أھل وإن السلف، من أحد عن ذلك یبلغني ولم یصومھا، والفقھ العلم أھل من أحدا یر لم إنھ
 ذلك في رأوا لو والجفاء الجھالِة أھُل منھ لیس ما برمضان ُیْلِحَق وأن بدعتھ، ویخافون ذلك یكرھون
 بكر أبو مكتبة ،١١٠٣ الصیام،رقم جامع الصیام، كتاب ذلك، یعملون َرَأْوُھم و العلم أھل عند رخصة
  .الصدیق
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 ھي بما األفعال، مآالت اعتبار أصل على مبنیة قاعدة أنھ على الذرائع أساس یأتي
 إذ فالذرائع وتنقیحاً، تحقیقاً  فیھ الحكم ومناط التشریع أساس ھو الذي المقاصدي المحتوى

 الفقھي النظر مداد ھي ،الدلیل على القائم التقصید علیھا یُبني وسائل:ھي بما ذلك،
 المعالجة تكون وجھ أي وعلى والفتح، السد حالي في وذلك الشرع، لمطلب المستدعي
 سد مناط تحقیق من ذلك في والبد بابھ، في األَولى المقاصدي بالُمدرك معللةً  المصلحیة

  .وتنقیحھ فتحھا أو الذریعة
  

 یؤدیھ فقھي ملع مصلحة،ھي ھو ما إلى التوسل ھي بما الذریعة فإن تقدم ومما
 في االجتھاد ألن توقعاً، ولو المصلحة استصحاب واقع في إجرائیاً  المقاصدي الفقیھ

  .المصالح من لألرجح والتوقع الغالب الظن یقوم االستداللیة مقارباتھ
  

أن الذرائع أیا كان مجالھا في مقاربات المجتھدین المقاصدیة، یدور ورائھا 
ذلك كما یراھا األصولیون، إما معتبرة، وإما ملغاة،  الضابط لھا من األدلة، فھي على

وإما مختلٌف فیھا، وھذا التقسیم على تفاوتھ الواضح، ونزاعھ اللفظي، وخالفھ الصوري، 
وإشكاالتھ األصولیة عند األصولیون والفقھاء، ال ینھض بنا إلى التشاغل بھ عن أصل 

  .١باعثة على تحریر المقاصدھذه الدراسة في واقع االجتھاد الذرائعي بالالزمة ال

                                      
 والتوقي الذریعة تقسیم مناحي الباب،وتباینت ھذا في بالنزاعات األصولیین كتب ُشِحَنت قد: قلت ١

 ان َرَأْیُت وقد فیھ، مشاحة ال ما على بینھما التفریق والوسیلة،أو ذریعةال معنى توحید في المذھبي
 ھو ما فقھ تحریر على الباعث الذرائعي االجتھاد في المقاصد نظریة في إطارھا على دراستي تنحصر
 .َفْلُیْعَلْم بابھ، في اَألولى
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  الرابع املبحث

 وتطبيقاته األولويات فقه أصول حتقيق يف الذرائعي االجتهاد أثر 

  املقاصدية

 ما في النظر یمحص الذي الذرائعي العقل على األغلبیة مقارباتھ في االجتھاد یقوم
 الضروریة امستویاتھ بكل المصلحة لمفھوم األقرب التطبیق یقبل مما بلوُغھ األولى ھو

 المصلحي، التطبیق یقبل ما على االجتھاد في النظر قصر وإن والتحسینیة، والحاجیة
 االجتھاد فََحصرُ  ولذابمطالبھا، والظافرةَ  أدائھا تحسین في المستمرةَ  الذرائعیةَ  یؤسس

لُ  بما  اللذین واإلحسان العدل لصفتي المحقق وھو المطلوب، الحد الذرائعیةُ،ھو إلیھ تَُوصِّ
 المصلحة، معاییر من یتحقق بما تقاس قِیَِمیَةٌ  وضعیة:فالعدل كلھ، التشریع أساس ھما

 بحقوق المقرونة بأنصبتھا الخیریة صور بكل المتعلق وھو المفروض، األولي ببعدھا
 التي العبادة بمسمى المتعلقة الشرع ودالالت معاني لكل جامع إسم: فالعدل ولذا العباد،
 وأما والمال، والعرض والعقل والنفس الدین:الخمس وریةالضر المصالح قوامھا

 المقاصد من ذلك وراء وما الضروري، ببعدھا المصلحةِ  تحقیق في تمیز: اإلحسان،فھو
 الفقیھ، تحكم التي الذرائعیة قطبا بذلك،ھما ١واإلحسان العدل وإن والتحسینیة، الحاجیة

 ورائھا تدور علالً :بوصفھا صلحةالم لمعنى وذوقھ وحسھ وملكتھ باجتھاده یقارب الذي
 على بالمحافظة( المصلحة الغزالي اإلمام فسر فقد ولذا المناسبة، الشرعیة أحكاُمھا
  .٢ )حجة بكونھا الشارع،وقطع مقصود

وإن مما ینبغي تحقیقھ في ھذا السیاق،ما یكون من تداخل مصطلحات ھذا الباب ووحدتھا 
لح،ھي مصطلحات ترسم حدود الذرائعیة الموضوعیة، فاألولویات والمقاصد والمصا

وتبین مسالكھا، وھي َمشرٌع لترتیب علل األحكام الملحوظة بوصفھا الظاھر المنضبط، 
وإن ما نحصده من فواصَل بین ھذه المصطلحات إنماھو في مسمى النظر الذرائعي 

  .ومآالتھ، وھي فواصُل لفظیة نظریة، ال تتجاوز إشكاالُتھا حدوَد التصور

                                      
 األنام، مصالح في األحكام واعدق كتابھ في القاسم ابي بن السالم عبد بن العز اإلمام قالھ ما أنظر ١

: ١٨٩/ ٢ م،١٩٩١ سنة األزھریة، الكلیات مكتبة: الناشر سعید، الؤوف عبد طھ ومراجعة بتحقیق
ِإن�  :"تعالى قولھ بأسرھا، المفاسد عن والزجر كلھا المصالح على للحث الكریم القرآن في آیة وَأجَمُع(

 ،٩٠/ النحل" اِء ِذي الُقرَىب َو�َهنَ�ى َعِن الفَحَشاِء َواملُنكَِر َوالَبغِي یَِعُظُمك لََعل�ُمك تََذك�ُرونَ َهللا یَأُمُر ِ�لَعدِل َواِإلحَساِن َوِإیتَ 
 اندرج إال شيء وُجلھ العدل ِدِق من یبقى فال واالستغراق، للعموم واإلحسان العدل في والالم األلف فإن

  . باإلحسان أمره في اندرج إال شي وجلھ اإلحسان ِدِق من یبقى وال ،"إن هللا یأمر �لعدل"تعالى قولھ في

 الكتب دار نشر الشافي، عبد عبدالسالم المستصفى،محمد الطوسي محمد بن محمد أبوحامد الغزالي، ٢
 .تصرف نوع وفیھ ،١٧٩ ص ، ھـ ١٣١٤ ، ١ط العلمیة،
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بع النظارین من األصولیین، یرى إجماعھم على ما یلزم المجتھَد من فھم ومن یت
المقاصد واإلحاطة بمكوناتھا الموضوعیة، لُیتمكَن من فھم الموضوع على ما ھو علیھ، 
وھذا ھو جذر المسألة فیما یؤدي إلیھ االجتھاُد الذرائعي في تحقیق أصول فقھ األولویات، 

لذرائعیة لَألولى مصلحیًا،بحسب مایقتضیھ النظر في ومن أظھر المسائل على اجتالب ا
ألن فھم (الدلیل، أنھ قد یصار إلى العدول عن مقتضى قیاس جاٍر إلى مصلحة جزئیة 

نفس الشرع یوجب ذلك، فإذا َعَرَضت للمجتھد مسألٌة یتناولھا أصل كلٌي، كالقیاس الجلي 
لمنقدُح في ذھنھ بدلیل قائم في بابھ الظاھر في علتھ، ثم ألجأُه َنَظُرُه المصلحُي وتوقیھ ا

إلى العدول عن ذلك األصل؛ استشرافًا لما ُیرجى تحقیقھ من المصالح، فإن ھذا العدوَل 
ذرائعي في صورتھ،یتبع نظر من اْسَتقصدُه بذاتیٍة محصورٍة في مسوغات اجتھاده، وھو 

حكم نظائرھا  العدول بالمسألة عن: (من جنس أصل اإلستحسان؛ بما ھو عند األصولیین
كما لو باع رجل (حصل عند المجتھد تقییٌم لھ،فرآه موضَع تقصیٍد؛ فاْسَتصلحھ،  ١ )لدلیٍل

سلعة بثمن ألجل،ثم اشتراھا بائعھا بعینھا، قبل قبض ثمنھا بأكثر من الثمن األول ألبعد 
لى من األجل األول،فالقیاس یقتضي جوازالبیعتین فیھما، ألن كال منھما بیع سلعة بثمن إ

أجل معلوم،لكن ُعِدَل بھذه المسألة عن نظائرھا من أفراد بیع السلعة بثمن إلى أجل بدلیل 
أن السلعة الخارجة من الید العائدَة إلیھا ملغاٌة، فیؤول األمر إلى أخذه : خاص، وھو ھنا

 ٢ )عند األجل نقدا، ودفعھ أكثر منھ من حینھ عند األجل الثاني، وھذا عین الربا
من مصلحة التبیین عن بطالن ھذا البیع  بما َظَفَر بھالمجتھد في ھذا العدول ،واستبصار 

لثبوت ِرَبویِتِھ،تقصیٌد ذرائعي، قام على دلیل خاص استدعىاسثناء ھذه الجزئیة من أصل 
  .كلي، ثم توصیفھ مقاصدیًا بأنھ اَألولى في سیاقھ وبابھ 

                                      
 لیعقوب تأصیلیة أصولیة دراسة اإلسالمیة، الشریعة في الحرج رفع: االستحسان تعریف في انظر ١

 لالفادة وانظر ،٢٨٨ص م،٢٠٠١ سنة ٤ط الریاض، الرشید، مكتبة ،نشر الباحسین الوھاب عبد
 .٢/٢٠٠بیروت، المعرفة، دار نشر أصولھ، في السرخسي اإلمام علیھ أتى الذي التفصیل

 المدینة كم،والح العلوم مكتبة الفقھ،نشر أصول في مذكرة المختار، محمد بن األمین محمد الشنقیطي، ٢
  .٢٠٠ م،ص ٢٠٠١ ،٥ط المنورة،
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  اخلامس املبحث

  فيه األصوليني تدالالتواس األولويات فقه تطبيقات من منوذج

یغلب في تطبیقات فقھ األولویات أصل التخفیف ونفي الحرج بكلیتھ المنصوص  
، فنفي ٨٧/الحج)َو َما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج ۚ(علیھا في صریح قول اهللا تعالى 

 یزدوج فیھ العقل والسمع، ویصطحب فیھ(الحرج أصل یتبعھ نظر المستبصر عنھ، 
بالتمسك بالبراءة األصلیة، أو بأصالة اإلباحة في (، لیستخرجھ؛ إما  ١)الرأي والشرع

  .٢)األشیاء، أو بالتمسك بالمصالح، أو باالحتیاط
وذلك في سیاق تدبیر األمر في الواقع، إذ إن من الفقھ الالزم ما ُیَمكُِّن من تكییف 

ھذه الملة، فھذا األصل الكلي ھو  تطبیق الدلیل تطبیقا ینتفي معھ الحرج المرفوع عن أھل
الُمَجلِّى عما أراده اهللا تعالى من التشریع المفروض على ما یقتضیھ حال المكلفین، وتتسع 

خصوصیة في :لھ مداركھم مما یطیقون أدائھ، وال یتجشمون فعلھ؛ َفُیْسُر التشریع إذن
ا یقوم علیھ مسمى مضمون التكالیف، وذلك في مكوِن األمر والنھي ومقتضیاتھما، وھو م

بوضعیتھ عند اهللا تعالى الدیَن الذي ارتضاه إكماًال وإتمامًا،وكلف بھ عباده " اإلسالم"
تكلیفا بالحق والمیزان؛ فھذا الیسر الخاص قائم على الحق الذي یضبطھ میزاُنھ المقترن 

  .بحدود الطاقة اإلدراكیة والفعلیة عند المكلفین
 -مع المیزان  -ھو المفروض من التكالیف  بما -وغیر خاف أن تقاطع الحق  

 -بما ھو الُمحدد الفاصل لما سیكون من التكالیف المفروضة العتبارات بشریة صرفة 
ھو سمة دین ھذه األمة، التي توسط شرعھا بسبب من إضافة الحق إلى میزانھ الموضوع 

الشرع وبین  لھ من ِقَبِل اهللا تعالى؛ حتى تحققت المناسبة المصلحیة المستمرة بین
الناس،وتم لھم ذلك فیما اختاره لھم اهللا جل ذكره مما أنزلھ علیھم بالصدق والعدل 

َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا َلا ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِھ َوُھَو : (وذلك في قولھ تعالى،٣المتالزمین
  . ١١٥/االنعام )السَِّمیُع اْلَعِلیُم

الیب البیان واستعماالتھا أسلوَب الخروج عن مقتضى إن مما تقرر في أس
الظاھر، وذلك في وضع الخبر موضع اإلنشاء، ألغراٍض تخص تحریر المعاني والتوسَع 

                                      
 بنوع ، ٤ ص المقدمة الشافي، عبد السالم عبد محمد تحقیق للغزالي، المستصفى سابق، مرجع ١

  .تصرف
 األصول، علم من الحق تحقیق الى الفحول إرشاد عبداهللا، بن محمد بن علي بن الشوكاني،محمد ٢

 و اقتباس بنوع ،٢/١٠٠ ، ھـ ١٩١٩ سنة ،١ط ربي،الع الكتاب دار نشر عنایة، عزو أحمد تحقیق
  .تصرف

ا�ََة قَرِیبٌ ( :وجل عز اهللا قول نص وھو ٣ ٓى أَ�َزَل اْ�ِكٰ�َب ِ�لَْحق� َوالِْمَزياَنۗ  َوَما یُْدرِیَك لََعل� الس� ِ ُ ا�� الشورى ) ا��

/١٧.  
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یتبوأ مكانة مھمة في الدرس البالغي، ألن إخراج الكالم على (في دالالتھا،وھذا العدول، 
ِلِم،ولطائِف مالبسات الحال خالف مقتضى الظاھر یدفع إلى البحث في دقائق أحوال الك

عن مناسباٍت تربُط المقال بالمقام،وال یقع العزول موقعھ من مطابقة الحال، إال كان بؤرًة 
وكل ما كان فیھ على الجملِة مجاٌز واتساع وعدول : "ومعلمًا للمزیِة،یقول عبد القاھر

الصواب باللفظ عن الظاھر؛ فما من ضرب من ھذه الضروب، إال وھو إذا وقع على 
...) فالعدول موضُع مزیٍة ما طابق المقتضى؛"وعلى ما ینبغي، أوجب الفضل والمزیة

األمر الداعي إلیراد الكالم مكیفًا بكیفیٍة : وھو مقتضي ظاھر الحال، والحال ھو(...،١
مخصوصة،سواء كان ذلك األمر الداعي ثابتًا في الواقع، أم كان ثبوتھ بالنظر إلى ما عند 

األمر الداعي بشرط أن یكون ذلك األمر ثابتًا في الواقع : ا ظاھر الحال؛ فھوالمتكلم، أم
فقط، فظاھر الحال أخص من الحال، فیكون مقتضى ظاھر الحال أخص من مقتضى 

،  ٢ )الحال، فإذا خرج الكالم على خالف مقتضى الظاھر،كان سائرًا على مقتضى الحال
المذكورة تتكیف بكیفیٍة  مخصوصٍة بسبب وإن قضیة العدول المالزمة للصدق في اآلیة 

ما یلزم من حملھا على المعنى الذي ینبغي أن یقتضَیُھ الحال، وھو الخروج عن الظاھر؛ 
وصف خبرُي عن التشریع، أفاده ظاھراللفظ،ُقِصَد بھ المعنى : فالعدل المالزم للصدق ھنا

بات النظر وتحصیالتھ في اإلنشائي اآلمر بجریانھ عند الُمْقَتدرین من العلماء في مقار
  .طلب الوضعیة الذرائعیة الموافقة لدلیلھا والمحاطة بأصلھا المقصود في خطاب الشرع

من تحصیل أعظم المصلحتین (وھذا ما صاغھ أھل االختصاص في تمكنھم 
، وفي ُبعد آخر لرصد  ٣...)بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین، باحتمال أدناھما 

ن أن السیئة ُتحتمل في موضعین، دفع ما ھو أسوء منھا، إذا لم ُتدفع إال تبی(الذرائعیة، 
بھا، وتحصل بما ھو أنفع من تركھا، إذا لم تحصل إال بھا، والحسنُة ُتْتَرك في موضعین، 
إذا كانت ُمَفوِّتًة لما ھو أحسن منھا، أو مستلزمة لسیئة تزید مضرتھا على منفعة 

بتحصیل المصالح،وتكمیلھا، (الحاصلة  ٤ )نات الدینیةالحسنة،ھذا فیما یتعلق بالمواز
وإن ، ٥ )لیكون في ذلك ترجیح خیرالخیرین وشر الشرین... وبتعطیل المفاسد وتقلیلھا،

المصلحة المرسلة بمنزعھا التقدیري الموصوف في إجراء استدعاء الغالبمن 
ِد في األدوات المقاصد،ھي أصل في ھذا الباب، وھي مدار النظر المقاصدي الُمْمتَّ

، كالتعارض بین أحكام شرعیة متزاحمة، یؤدي النظُر فیھا التحصیلیة لفقھ األولویات
الذي تتعارض (إلى استدعاء ما حقھ التقدیم،وفي ھذه الالزمة األصولیة،ُمِنَع من الَتَحیُّل 

                                      
 مجلة  الخبر، إلى الطلب وجخر: بعنوان لھ مقالة في  یاسر، بابطین محمد بن الباحث كالم من ١

  .٨٧/١٠٧ ،١ رقم ،١١ عدد الجزائري، واألدب اللغة في أبحاث المخبر،
 دار خفاجي، المنعم عبد محمد تحقیق البالغة، علوم في اإلیضاح القزویني، الدین جالل المعالي، أبو ٢

 .٢/٨٠ ،٣ط بیروت،  الجیل،
  . ٢٠/٤٨ تیمیة، البن الفتاوى مجموع سابق، مرجع ٣
 .٢٠/٥٣ سابق، مرجع ٤
 .تصرف بنوع ،٢٠/٤٨ السابق المرجع ٥
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،وما ذلك  إال إحاطًة بالمقصد الذي یتسور باب  ١ )فیھ مصلحة األصل مع مفسدة المآل
إذ إنھا مما یعلم من المنطق  ؛ )٥(لمصلحة على امتداد معانیھا الملحوظة في حالھا ومآلھاا

فال تشریع إال لمقصد، فالحكم َیَتَغیَّا حكمتھ التشریعیة محاطة بما  التشریعي بالضرورة
 .ینھض بحمایتھا

.  
المختار  والحمدهللا العظیم في ھداه، الكریم في رضاه، وصالة وسالما على نبیھ          

  .الذي إرتضاه 

  

                                      
 الملتقى منشورات من وھو ، النجار الحي عبد بن مصلح.د ،)والحیل الذرائع بین الفرق(  بحث انظر ١

  .الفوزان عبدالعزیز. د علیھ یشرف الذي الفقھي
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  : والمراجع المصادر

 حزم بابن المعروف أحمد بن علي محمد ألبي ،اَألحكام أصول في اِإلحكام )١(

 .بیروت ،الجدیدة اآلفاق دار ،شاكر أحمد محمد تحقیق ،الظاھري

 عبدالرزاق وتعلیق تحقیق ، اآلمدي الدین لسیف ،األحكام أصول في اإلحكام )٢(

  .ھـ ١٤٠٢ سنة ،٢ط و .ھـ ١٣٨٧ سنة ، ١ط ، مياالسال المكتب ،عفیفي

 محمد بن علي بن محمد ،األصول علم من الحق تحقیق الى ،الفحول ارشاد )٣(

 ،١ط ،العربي الكتاب دار نشر ، عنایة عزو أحمد تحقیق و الشوكاني عبداهللا بن
 .ھـ ١٤١٩

 ، السرخسي األئمة شمس سھل أبي بن أحمد بن محمد ،السرخسي أصول )٤(
 .تاریخ بال ، بیروت ،لمعرفةا دار نشر

 المعروف الدین شمس بكر ابي بن محمد ،العالمین رب عن الموقعین أعالم )٥(

 بیروت ،العلمیة الكتب دار ، ابراھیم السالم عبد محمد تحقیق ، الجوزیة قیم بابن

 .ھـ ١٤١١ سنة ،١ط ،

 محمد تحقیق ،المعالي أبو ،القزویني الدین جالل البالغةو علوم في اإلیضاح )٦(

 تاریخ بال ٣ط ، بیروت ،الجیل دار ،خفاجي عبدالمنعم

  .ھـ ١٤٢١ سنة ،حزم بن دار ، الكمالي یحیى عبداهللا ،الموازنات فقھ تأصیل )٧(

 بكر أبي بن محمد الدین شمس عبداهللا البي السالكین مدارج تھذیب  )٨(

 النشر دار ، العزي العلي صالح عبدالمنعم ھذبھ ، الجوزیة قیم بابي المشھور

  .ھـ ١٤٣١ سنة  ،١ط، مصر ، معاتللجا

 ابن الوھاب عبد الدین لتاج الجوامع جمع متن على البناني العالمة حاشیة )٩(

 .الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، ٢ ط ،السبكي

 "الفلكي بالحساب إثباتھا شرعا یجوز ھل ، العربیة الشھور أوائل " رسالة)١٠(
 .مصر .ھـ ١٣٥٧ سنة كتبھ وقد ، للناشر ذكر بدون ، شاكر محمد ألحمد

 الكتب دار ،شاكر محمد أحمد تحقیق ، الشافعي إدریس بن محمد ،الرسالة)١١(

  بیروت ،العلمیة

 تقي بن عبدالوھاب الدین تاج ، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع)١٢(

 سنة ،١ط ، بیروت ، الكتب عالم ،وآخر معوض محمد تحقیق ،السبكي الدین

 .ھـ ١٤١٩

 عبد لیعقوب ،تاصیلیة أصولیة دراسة ، یمةاإلسال الشریعة في الحرج رفع)١٣(

 .م٢٠٠١ سنة ، ٤ط ،الریاض ،الرشید مكتبة نشر الباحسین الوھاب
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 بن محمود المنذر أبو ،األصول علم في األصول لمختصر الكبیر الشرح)١٤(

  .ھـ ١٤٣٢ سنة ، ١ط ،المنیاوي عبداللطیف بن مصطفى بن محمد

 ،القرافي ادریس بن أحمد الدین شھاب العباس أبو ، الفصول تنقیح شرح)١٥(
 سنة ،١ط ، المتحدة الفنیة الطباعة شركة نشر ، سعد عبدالرؤوف طھ تحقیق

 .م١٩٩٣

 بن عبداهللا تحقیق ،الطوفي سلیمان الدین نجم ،الروضة مختصر شرح)١٦(

 واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة توزیع التركي عبدالمحسن

  .ـھ ١٤١٩ سنة ،٢ط ،السعودیة ،

 المعھد منشورات من الوكیلي محمد ، الضوابط في دراسة ،األولویات فقھ)١٧(

 .ھـ ١٤١٦ سنة،١ط ،٢٢ رقم ،الجامعیة الرسائل سلسة ،اإلسالمي للفكر العالمي

 ،القاسم ابي بن عبدالسالم بن العز ،األنام مصالح في األحكام قواعد  )١٨(
 ، األزھریة الكلیات مكتبة الناشر ،سعید الرؤوف عبد بن طھ ومراجعة تحقیق

 .م ١٩٩١ سنة

 حسین الخضر محمد ، ومكان زمان لكل صالحة اإلسالمیة الشریعة كتاب)١٩(

 .م١٩٩٩ سنة، والنشر للطباعة مصر نھضة نشر ،عمارة محمد .د بھ اعتنى ،

 ،ھنداوي عبدالحمید .د تحقیق ،الفراھیدي أحمد بن الخلیل ،العین كتاب)٢٠(
 .م٢٠٠٣ نةس ،١ط ،العلمیة الكتب دار منشورات

 ،األنصاري منظور بن الفضل أبو علي بن مكرم بن محمد ، العرب لسان)٢١(
 .ھـ ١٤١٤ سنة ،٣ط ، بیروت ، صادر دار

 الطلب خروج " مقالة ،الجزائري واألدب اللغة في أبحاث ،المخبر مجلة)٢٢(

 .١ رقم ، ١١عدد ، بابطین محمد بن یاسر "الخبر الى

 بن عبدالرحمن ، تیمیة ابن دالحلیمعب بن أحمد الدین تقي ، الفتاوى مجموع)٢٣(

  .م ١٩٩٥ ،الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع نشر ،قاسم بن محمد

 ، والتوزیع للنشر الكلمة دار ،الریسوني أحمد ، الشریعة مقاصد الى مدخل)٢٤(
 .م ٢٠١٠ سنة ،١ط

 نشر ،الشنقیطي المختار محمد بن األمین محمد ،الفقھ أصول في مذكرة)٢٥(

 .م٢٠٠١ سنة ، ٥ط المنورة المدینة ، والحكم العلوم مكتبة

 محمد  تحقیق ، الغزالي الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ، المستصفى)٢٦(

 .ھـ ١٤١٣ سنة ،١ط ، العلمیة الكتب دار نشر ،الشافي عبد عبدالسالم
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 المنظمة ، العرب اللغویین من جماعة تألیف ، األساسي العربي المعجم)٢٧(

 .والثقافة للتربیة العربیة

 .ھـ ١٣٧٩ سنة صدر ، القاھرة في العربیة اللغة مجمع ،الوسیط المعجم)٢٨(

 ، عاشور ابن التونسي محمد بن الطاھر محمد ، اإلسالمیة الشریعة مقاصد)٢٩(
 ،اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة الناشر ،الخوجة بن الحبیب محمد تحقیق

  .ھـ ١٤٢٥ سنة ، قطر

 الشرعیات األحكام من المدونة رسوم ُھاْقَتَضْت ما لبیان الممھدات المقدمات)٣٠(

 أحمد بن محمد الولید ألبي ، المشكالت مسائلھا ألمھات المحكمات والتحصیالت

 اإلسالمي الغرب دار ، أعراب أحمد سعید تحقیق ، رشد بابن المعروف القرطبي

  .ھـ ١٤٠٨ سنة ،١ط ،

 بن عبداهللا بن محمد الدین بدر اهللا عبد ألبي ،الفقھیة القواعد في المنثور)٣١(

 .ھـ ١٩١٥ سنة ، ٢ط  ،الكویتیة األوقاف وزارة نشر ،الزركشي بھادر

 ،السجلماسي القاسم محمد ألبي ، البدیع أسالیب تجنیس في البدیع المنزع)٣٢(
 .ھـ ١٤٠١ سنة  ،١ط ،الرباط ،المعارف مكتبة ،الغازي عالل وتحقیق تقدیم

 بین الفرق " مقالة ، الفوزان العزیز عبد باشراف الفقھي الملتقى منشورات)٣٣(

  .النجار الحي عبد بن مصلح .د ، "والحیل الذرائع

 بن مشھور تحقیق ، الشاطبي موسى بن ابراھیم اسحق البي الموافقات)٣٤(

  .ھـ ١٤١٧ سنة و١ط ،والتوزیع للنشر عفان بن دار ،سلمان آل حسن

 بال ، عنھ تعالى اهللا رضي الصدیق بكر أبي مكتبة نشر ،مالك اإلمام موطأ)٣٥(

 تاریخ

 ،األثیر بن الجزري محمد بن المبارك ،واألثر الحدیث غریب في النھایة)٣٦(
 ،الطناحي محمد ومحمود الزاوي أحمد طاھر تحقیق ،السعادات أبو الدین مجد

 .ھـ ١٣١٤ سنة ،٤ط

 




