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 المقدمة
 بيانا، هل السنة وجعل شيء، من فيه يفرط ولم القران، عبده على انزل الذي هلل الحمد
 المفاسد نوع فاعليها، ومدح امر وبالصالحات فرقانا، والباطل الحق بين بهديه وفرق
 مدروأة عهاجمي والمفاسد أمره، باتباع مراعاة جميعها األنام ومصالح مقترفيها، وذم نهى

 .نهيه بامتثال

 عليه هللا صلى محمد سيدنا للعالمين، رحمة المبعوث األنام خير على والسالم والصالة
 :وبعد ،أجمعين وصحبه آله وعلى وسلم،

 حكاماأل من فيها أودع اهلل إن حيث ومكان، زمان لكل صالحة اإلسالمية الشريعة فإن
 يكمن يعةالشر  ففي كانوا، وحيثما كانوا أينما المكلفين أفعال به توجه أن يمكنها ما

 ومقصود دينال فهم أن شك وال واآلخرة، الدنيا بسعادة الفوز اتباعها وفي اإلنسان، تطور
 صحيحا مافه معناها فهم إلى سبيل وال الشرعية، النصوص فهم على يتوقف الشارع
 من فادتهاإل األلفاظ وضعت التي المعاني على بالتعرف إال األحكام استنباط إلى يؤهل
طالقها وخصوصها عمومها حيث  .ذلك وغير وتقييدها وا 

 والسنة القران أساليب وكذلك العربية، األساليب باستقراء األصوليون غني هنا ومن
 أو أفراد نم له تصلح ما جميع لتستغرق وضعت ألفاظ من فيها لما لألحكام؛ وبيانها
 التي أفراده بعض يخرج ما عليه يطرا قد العموم وان ، العموم بألفاظ تعرف صفات
 ضيعار  ما يظهر أو مراد، غير العموم أن يظهر ما يرد أو ، الوضع اصل في يشملها
 ولاألص علماء جعل ذلك كل ذلك، ونحو الشارع مقصود مع تتفق مصلحة من العموم
 كثير في االختالف إلى أدى مما فيها؛ اختلفوا وقد العموم، مخصصات في يبحثون

. بالمصلحة العام تخصيص أثر: الموضوع هذا بحث في رغبت لذلك األحكام؛ من
 .واآلراء األقوال وتحلل شتاته، تجمع مستقلة، دراسة في وتقديمه

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[3] 

 

 

 :يلي ام عليها سرت التي والطريقة مباحث، وأربعة مقدمة إلى البحث هذا قسمت وقد

 :المقدمة

 .اتوالمخصص التخصيص وتعريف وداللته، والخاص العام تعريف: األول المبحث

 .مشروعيتها وأدلة وضوابطها وأقسامها المصلحة تعريف: الثاني المبحث

 .المرسلة بالمصلحة العام تخصيص: الثالث المبحث

 .المرسلة بالمصلحة العام تخصيص تطبيقات: الرابع المبحث

 .وخالصته البحث نتائج تضمنت: الخاتمة

 المسائلو  واألدلة األقوال بتتبع وذلك االستقرائي، المنهج البحث هذا في سلكت وقد
التعريف  ، مع تأخير ذكرالتحليلي بالمنهج ذلك وقرنت المصلحة، بتخصيص المتعلقة

بالمصادر المنقول منها في الهامش إلي فهرس المصادر والمراجع حتى ال أثقل على 
 .الهوامش مع العلم أن األولى التعريف بالكتاب عند اول ذكر له

 ونيك وأن إليه، ذهب فيما الحق أصاب قد البحث هذا يكون أن وجل عز اهلل سألأ
  .كثيرا   ليما  تس وسلم وصحبه واله محمد سيدنا على اهلل وصلى ،الكريم جههو ل خالصا
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 األول المبحث

 والخاص العام تعريف
 وأنواع الخاص وتعريف وداللته تعريفه حيث من العام عن سأتحدث المبحث هذا في

 :مطلبين في المخصصات

 األولى المطلب
  اللغة في العام تعريف

 لالشمو  وهو العموم، من مشتق وهو شمل، بمعنى عم من فاعل اسم: اللغة في العام
 األماكن عم إذا"  عام وخصب عام، ومطر الخير، عمهم: "قولهم: ومنه. واإلحاطة

 .(1)بهم وأحاط وشملهم كلها،

 ،(2)بالدال في لكثرتهم: أي"  الناس عامة: " قولهم: ومنه الكثرة، بمعنى العام ويأتي
 .(3)واالجتماع والكثرة وشموله، الشيء استيعاب: معنيين على يشتمل والعموم

 

                                                      
(، معجم مقاييس اللغة البن فارس 1443، القاموس المحيط للفيروز آبادي )12/433لسان العرب البن منظور  (1)
 (.343، المفردات للراغب )3/213، الكليات للكفوي 11-11/ 4
 .2/313، نهاية السول للبيضاوي 1/213(، تقويم األدلة للدبوسي 343المفردات للراغب ) (2)
 .3/111(، الكليات للكفوي 343المفردات للراغب ) (3)
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الثاني المطلب  

 االصطالح في العام تعريف
 في غراقواالست الشمول اشتراط في الختالفهم العام؛ تعريف في األصوليون اختلف
 الجامع التعريف حول مناقشات بينهم وجرت ،(1)فقط والكثرة االجتماع أو العموم،
 .المانع

 واحد، ضعو  بحسب له، يصلح ما لجميع المستغرق اللفظ: هو للعام تعريف أبرز ولعل
 .(2)حصر غير من واحدة، دفعة

 هو عامال ان: بينهما الفرق، و فصاعد شيئين على المشتمل القول فهو: العموم وأما
 فاعل اسم والعام مصدر، فالعموم له، صلح لما اللفظ تناول هو والعموم المتناول، اللفظ
 .(3)الفاعل غير والفعل الفعل، المصدر ألن متغايران؛ وهما منه، مشتق

 

 

 

 

 

 

                                                      
، 1/121، أصول السرخسي 1/14(، أصول البزدوي 214، الميزان للسمرقندي )1/11كشف األسرار للبخاري  (1)

 .2/111، اإلحكام لآلمدي 2/32، المستصفى للغزالي 1/111المعتمد ألبي الحسين البصري 
 (.11، إرشاد الفحول للشوكاني )3/1ط للزركشي ، البحر المحي2/301المحصول للرزاي  (2)
 .1/ 3البحر المحيط للزركشي  (3)
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 الثالث المطلب

 ودالالته العام أنواع
 :يلي كما وهي ،(1)أنواع ثالثة إلى بالخاص عالقته باعتبار العام يتنوع

 خصيصه،ت احتمال تنفي قرينة معه وجدت الذي العام وهو: قطعا العموم به يراد عام-1
 ِمن وَما: )تعالى قوله في كما تخصيصه، يجوز وال بعمومه، العمل يجب العام فهذا
 دلتتب ال عامة، إلهية سنة اآلية هذه قررت فقد ،(2)(ِرْزُقَها اللَّهِ  َعَلى إالَّ  اأَلْرضِ  ِفي َدابَّة  
 به يراد أن ليحتم وال العموم، على الداللة قطعي فيها فالعام تتخصص، وال تتغير، وال

 .قطعا أفراده جميع يتناول انه العلماء بين خالف ال النوع وهذا، الخصوص

 على بقاءه تنفي قرينة معه وجدت الذي العام وهو: قطعا الخصوص به يراد عام- 2
 النَّاسِ  َعَلى وِللَّهِ : )تعالى كقوله كلهم، ال أفراده بعض منه يراد انه على وتدل عمومه،

 َفَمن: )وقوله ،(4)(الصَّالةَ  وَأِقيُموا: )تعالى وقوله ،(3)(َسِبيال   إَلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  الَبْيتِ  ِحج  
 .(1)(َفْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ 

 بها ادير  ولكن العموم ألفاظ من( من)و ،(أقيموا) في الجماعة وضمير ،" الناس"  فلفظ
 من وهمونح والمجانين الصبيان بإخراج يقضي العقل ألن كلهم؛ ال المكلفين بعض
 في هفي خالف ال النوع وهذا النص هذا حكم ومن التكليف، واجب من األهلية عديمي

                                                      
(، أصول الفقه اإلسالمي 313، الوجيز لزيدان )1/231(، فواتح الرحموت لألنصاري 32-13الرسالة للشافعي ) (1)

 (.314للطنطاوي )
 (.3سورة هود: اآلية ) (2)
 (.14سورة آل عمران: اآلية ) (3)
 (.43البقرة: اآلية )سورة  (4)
 (.111سورة البقرة: اآلية ) (1)
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نما- الظن سبيل على ولو- أفراده من الباقي يتناول ال انه  وص،الخص به يراد وا 
 .قطعية داللة أي الخاص، داللة فداللته

 يصه،تخص احتمال تنفي قرينة تصحبه لم الذي المطلق العام وهو: مخصوص عام-3
 النصوص من كثير في العام من النوع هذا ويوجد العموم، على داللته تنفي قرينة وال

 التي رفيةالع أو الفعلية، أو اللفظية، القرائن من مطلقة العموم صيغ فيها وردت التي
 يصه،تخص على الدليل يقوم حتى العموم في ظاهر وهذا الخصوص، أو العموم تعين
 .(1)(ُروء  قُ  َثالَثةَ  ِبَأنُفِسِهنَّ  َيَتَربَّْصنَ  تُ واْلُمَطلََّقا: )تعالى قوله مثل وذلك

 :قولين على ظنية، داللة أو قطعية داللة هي هل داللته، في العلماء اختلف لنوعا وهذا

 ال ظنية داللة. أفراده جميع شمول على العام داللة أن إلى األصوليين جمهور ذهب
 حتملم والخصوص اللفظ، من راجح العموم أن بمعنى وبعده، التخصيص قبل قطعية
 تملتح فهي قطعية، ال ظنية داللة أفراده جميع على العام فداللة مرجوحا، احتماال

 .(2)دليل عن الناشئ الخصوص

 التي عيةالشر  النصوص استقراء دل هذا وعلى تخصيصه، العام في الغالب ألن: قالوا
 اعش حتى النادر، القليل في إال خصص وقد إال عام من فما العام، لفاظ فيها وردت
 امالع تخصيص كان فإن البعض، منه خص وقد إال عام من ما انه: العلم أهل بين
 ال بالتاليو  توهما، وال وهما ال قريبا، يكون تخصيصه احتمال فإن الشائع، الغالب هو

 .قطعية االستغراق على داللته تكون

 ما ة،ظني ال قطعية داللة أفراده جميع على العام داللة أن إلى الحنفية أكثر ذهب-2
 .(3)قطعية ال ظنية أفراده من بقي ما على داللته صارت خصص فإذا يخصص، لم

                                                      
 (.221سورة البقرة: اآلية ) (1)
، 2/141، مختصر المنتهي البن الحاجب مع شرع العضد 1/231، فواتح الرحموت 1/132أصول السرخسي  (2)

 (.312(، الوجيز )114، إرشاد الفحول للشوكاني )113- 3/114شرح كوكب المنير البن النجار 
 .1/234، تيسير التحرير ألمير شاه 1/304، كشف األسرار للبخاري 1/132أصول السرخسي  (3)
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 للفظ يقيالحق المعنى هو وهذا أفراده، جميع الستغراق لغة وضع العام اللفظ ألن: قالوا
 تخصيصه لىع يدل بدليل إال عنه صرفه يجوز وال إطالقه، عند عليه حمله فيلزم العام،
 .أفراده بعض على وقصره

 نا؛ه دليل وال بدليل، إال العموم عن تنصرف ال العام صيغة تكون: هذا على وبناء
 إنهف ذلك، في العام مثل والخاص القرائن، عن المجرد العام صيغة في الكالم ألن
 الدليل قام اإذ إال غيره إلى عنه ينصرف وال القطع، سبيل على له وضع ما به يثبت
 .ذلك على
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 الرابع المطلب

 واالصطالح اللغة في والتخصيص الخاص تعريف
 :الخاص تعريف-أوال  

 .به انفرد أي بكذا، فالن اختص: قولهم من المنفرد هو: اللغة في الخاص

 اللفظ: أي ،(1)مخصومة كثرة أو واحد مسمى على الدال اللفظ: االصطالح في الخاص
 كثير على أو االنفراد، سبيل على واحد معنى على للداللة واحدا   وضع الذي

 .(2)محصور

 :التخصيص تعريف-ثانيا

 بكذا، النف اختص: يقال اإلفراد، بمعنى والتعميم العموم بخالف: اللغة في التخصيص
 معناه الخاص ألن به؛ أفردني أي بكذا، فالن خصني: ويقال غيره، دون به انفرد إذ

 .(3)المنفرد

 لذاو  بحكم، الجملة بعض تمييز: هو لمعنى، لغة يرد خصص مصدر والتخصيص
 ةخاص: قولهم المعنى هذا ومن غيره، دون به تميز إذا بكذا، فالن اختص: يقال

 يكونف بعضا، أو كال، غيره في توجد وال الشيء، بذلك يختص ما كل وهي: الشيء
 .(4)سواه عما منفيا الشيء لذلك المخصص بذلك ثابتا الحكم

                                                      
 .3/240البحر المحيط للزركشي  (1)
 (.113المناهج األصولية للدريني ) (2)
 (.141، المفردات )1/201(، المصباح المنير 143، القاموس المحيط )210/ 1لسان العرب  (3)

 (.141، المفردات )1/321، كشف األسرار 1/421طالح الفنون ، كشاف اص2/11الكليات  (4)
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 على" خص" داللة ألصل يعود ذلك بأن خصصته إذا الشيء انفراد فارس ابن ويعلل
 .(1)ذلك بخالف والعموم غيره، وبين بينه فرجة أوقع فقد واحد، افرد إذا ألنه الفرجة؛

 .التخصيص معنى تحديد في األصوليون اختلف: االصطالح في التخصيص

: أي ،(2)مقارن مستقل بدليل أفراده بعض على العام قصر: بأنه الحنفية عرفه- 1
 لقطعيةا حيث من له مساو مقارن مستقل بدليل أفراده بعض على المطلق العام قصر

 .(3)الداللة قوة أو والظنية

: أي ،(4)بدليل مسمياته بعض على العام قصر: بأنه األصوليين جمهور عرفه- 2
 لىع يدل لدليل األفراد من يتناوله ما بعض على وقصره عمومه، عن العام صرف
 يرغ أم مستقال ظنيا، أو قطعيا كونه حيث من الدليل نوعية إلى النظر دون ،(1)ذلك

 .(3)مقارن غير أم الزمن في مقارنا مستقل،

 صرف وازج على اتفاقهم يتبين والجمهور الحنفية عند التخصيص تعريف خالل ومن
 جبي فيما بينهم وقع الخالف أن إال بدليل، أفراده بعض إرادة إلى عمومه عن العام
 عند خصيصفالت تخصيصا، ذلك ليكون الصرف؛ هذا على يدل الذي الدليل في توافره

 لعدم ام؛والع الخاص بين المعارضة أساس على يقوم ال للعام، وتفسير بيان الجمهور
 ظني ييستو  وال قطعي، والخاص الداللة، ظني فالعام ، الداللة قوة حيث من تساويهما
 القطعي دمفيق ومعارضته، القطعي أمام الوقوف على الظني يقوى ال وبالتالي وقطعي،

 عن متأخرا الخاص أكان سواء مطلقا، - العام وهو الظني على - الخاص وهو -
 بنفسه، مستقال كالما أكان وسواء التاريخ، جهل أم تشريعه، تاريخ في متقدما أم العام

                                                      
 .2/113معجم مقاييس اللغة  (1)
 .1/42، التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 1/300، مسلم الثبوت 1/321كشف األسرار للبخاري  (2)
 (.114المناهج األصولية للدريني ) (3)

 (.414األصوليين للشراح ) ، الغاية عند2/441شرح المعالم البن التلمساني  (4)
 (.313، أصول الفقه اإلسالمي للطنطاوي )2/14تفسير النصوص ألديب صالح  (1)
 .2/14(، تفسير النصوص 111المناهج األصولية للدريني ) (3)
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 االستثناءك سابق، كالم من جزءا كان بأن مستقل، غير كان أم لمعناه، مفيدا بذاته، قائما
 .(1)والشرط والغاية والصفة،

 إرادة ينيب دليل على يقوم ألنه البيان؛ من نوع التخصيص أن فيرون: الحنفية أما
 ليالند والخاص العام ألن المعارضة؛ معنى يتضمن ولكنه ابتداء، الخصوص الشارع
 لمخصصا الدليل في واشترطوا فيه، اختلفا الذي القدر في بحكمهما تدافعا قطعيان
 :(2)هي شروط ثالثة

 انك فإن العام، النص من جزءا يكون ال: أي: مستقال التخصيص دليل يكون أن-1
 ضمب إال معنى له يفهم ال النص من جزءا كان بأن مستقل، غير التخصيص دليل
 .للعام تخصيصا يعتبر فال والغاية والشرط كاالستثناء إليه سابقه

 ال دوره،ص أو وروده، أو نزوله، تاريخ أو تشريعه، زمن في للعام مقارنا يكون أن- 2
 ادرص غير أو للعام، مقارن غير ولكنه مستقال، المخصص صدر فلو: عنه متراخيا

 يكون لب تخصيصا، أفراده بعض على به العام قصر يسمى فال: واحد وقت في معه
 .نسخا

 .الداللة قوة أو والظنية، القطعية حيث من: للعام مساويا يكون نأ- 3

 واءس الخصوص، إلى عمومه عن العام تخرج التي األدلة بالمخصصات ويقصد هذا
 ثرةك المخصصات هذه عدد ويختلف ذلك، غير كان أم نصا، المخصص الدليل أكان
 شروطهو  التخصيص مفهوم في الختالفهم تبعا األصوليين، من فريق كل عند وقلة
 .ذلك عن تفرعت التي

                                                      
، التمهيد في 2/144، مختصر المنتهى البن الحاجب 1/214(، المعتمد للبصري 141الرسالة للشافعي ) (1)

(، 310(، الوجيز لزيدان )113، المناهج األصولية )2/12، تفسير النصوص 2/110أصول الفقه للكلوداني 
 (.240أصول الفقه اإلسالمي لشعبان )

، 1/42، التوضيح على التلويح 2/211، التقرير والتحبير 1/033، كشف األسرار 1/300فواتح الرحموت  (2)
 (.114 – 113، المناهج األصولية )2/101تفسير النصوص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[12] 

 

 :قسمين إلى المخصصات األصوليين جماهير وقسم

 بل فسه،بن يستقل ال بما وتكون(: مستقلة غير) المتصلة المخصصات: األول القسم
 العام، على ملالمشت النص من جزءا ويكون به، المرتبط اللفظ من قبله بما معناه يتعلق
 :(1)التالية المخصصات وتشمل

 وتعالى سبحانه اهلل اخرج فقد ،(2)(َقِليال   إالَّ  اللَّْيلَ  ُقمِ : )تعالى قوله في كما: االستثناء
 لىع دالة بأداة العام استغراق من مخصصا القليل هذا فكان بعضه، الليل عموم من

 .االستثناء

 يف كما اللغة، في الموضوعة الشرط أدوات بإحدى بأمر، امر بتعليق وذلك: الشرط
 قصر فالشرط ،(3)(وَلد   لَُّهنَّ  َيُكن لَّمْ  إن َأْزَواُجُكمْ  َتَركَ  َما ِنْصفُ  وَلُكمْ : )تعالي قوله

 والهول الولد، وجود عدم حالة على حال كل في زوجته ميراث نصف الزوج استحقاق
 .الحاالت جميع في للنصف استحقاقهم النص ألفاد

 فيه جدتو  ما على العام قصر وتوجب قبلها، لما وصف فيها كان ما كل وهي: الصفة
 الُمْؤِمَناِت  ْحَصَناتِ المُ  َينِكحَ  َأن َطْوال   ِمنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَّمْ  وَمن: )تعالى قوله في كما فقط،
 بالمؤمنات اإلماء نكاح جواز قصر فقد (4)(الُمْؤِمَناِت  َفَتَياِتُكمُ  مِّن َأْيَماُنُكم َمَلَكتْ  مَّا َفِمن
 لحرائرا نكاح عن العجز حال في أمة أي نكاح لجاز الصفة هذه ولوال غيرهن دون فهن

 .المسلمات

                                                      
، المستصفى 2/213، اإلحكام لآلمدي 1/241، البرهان للجويني 2/311، العدة للقاضي 1/242المعتمد  (1)

 .3/340، شرح كوكب المنير 3/324، البحر المحيط للزركشي 3/14، المحصول للرازي 2/110للغزالي 
 (.2سورة المزمل: اآلية ) (2)
 (.12سورة النساء: اآلية ) (3)
 (.21) سورة النساء: اآلية (4)
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 كما ،العام حكم لينهي العام اللفظ بعد االنتهاء على دال حرف لمجيء وذلك: الغاية
َيامَ  َأِتم وا ثُمَّ : )تعالى قوله في  على الصيام وجوب الغاية قصرت فقد ،(1)(اللَّْيلِ  إَلى الصِّ

 .حكمه بخالف الوجوب في حكمه يكون بعده وما فقط، النهار

 يكون الو  بنفسه، استقل ما وهو: (المستقل) المنفصلة المخصصات: الثاني القسم
 :(2)التالية المخصصات وتشمل العام، اللفظ على اشتمل الذي الكالم من جزءا

 ولهق في كما عنهم، الحكم فيمصر العام، أفراد بعض العموم من يخرج فهو: العقل
 العموم، صيغ من موصول اسم( من) فلفظ، (3)(َفْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن: )تعالى
 للتكليف أهال ليس من بإخراج يقضي إذ خصصه، العقل ولكن عام، التكليف على يدل

 .الخطاب يفهم ال من تكليف الستحالة والمجانين كالصبيان

 مليح العام هذا فإن العام، من األفراد بعض إرادة على الناس عرف جاء فإذا: العرف
 يالموص وكان دوابه، بجميع رجل أوصى فإذا هذا وعلى العرف به يقضي ما على
 صصيخ العرف فإن خاصة، الخيل على الدابة بإطالق فيه العرف يقضي بلد في

 .(4)الدواب من غيرها دون بالخيل الموصي

 الَبْيعَ  للَّهُ ا وَأَحلَّ : )تعالى كقوله ، عقبه مذكورا أي بالعام، موصوال   أكان سواء:  النص
مَ  َبا وَحرَّ  في فيدخل بمال، مال مبادلة هو ما كل يشمل عام( البيع) لفظ فإن ،(1)(الرِّ

 عن تقلمس بنص الربا منه خص ولكن أيضا ، بمال مال مبادلة الربا ألن الربا؛ عمومه
 البيع صار النص وبهذا ،(الربا وحرم: )سبحانه قوله وهو النزول في به موصول جملته
: عالىت كقوله عنه، منفصال أم الحل، وهو لحكمه بالنسبة أفراده لجميع شامل غير

                                                      
 (.114سورة البقرة: اآلية ) (1)
، 3/43، المحصول للرازي 2/11، المستصفى 1/311، البرهان 2/144، العدة للقاضي 1/212المعتمد  (2)

 .2/101، التمهيد ألبي الخطاب 2/441، نهاية السول 2/314اإلحكام لآلمدي 
 (.111سورة البقرة: اآلية ) (3)
 (.241(، أصول الفقه اإلسالمي لشعبان )414-413شريعة للسعدي )تفسير النصوص في القانون وال (4)

 (.241: اآلية )سورة البقرة (1)
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َمتْ )  ميتة من أكانت سواء ميتة كل يشمل عام( الميتة) فلفظ ،(1)(الَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحرِّ
 الطهور وه: "وسلم عليه اهلل صلى بقوله العام هذا خصص وقد البحر، أو البر حيوان
 .البحر ميتة تشمل ال كلها المحرم الميتة فصارت ،(2)"ميتته الحل ماؤه

 الُمْحَصَناِت  َعَلى َما ْصفُ نِ  َفَعَلْيِهنَّ  ِبَفاِحَشة   َأَتْينَ  َفإنْ  ُأْحِصنَّ  َفإَذا: )تعالى كقوله: القياس
 قاسف الحد، عليه ينتصف فإنه زنت، إذا األمة في وردت اآلية فهذه ،(3)(الَعَذابِ  ِمنَ 

: تعالى قوله عموم القياس بهذا وخصصوا الرق، في لتساويهما عليها العبد العلماء
ْنُهَما واِحد   ُكلَّ  َفاْجِلُدوا والزَّاِني الزَّاِنَيةُ )  .(4)(َجْلَدة   ِماَئةَ  مِّ

: الىتع قوله لعموم المخصص الحر، أبيه ميراث من الرقيق االبن كحرمان: اإلجماع
 .(1)(َأْوالِدُكمْ  ِفي اللَّهُ  ُيوِصيُكمُ )

 .البحث هذا في سنبحثه ما وهذا: المرسلة المصلحة

 وسلم ليهع اهلل صلى النبي وفعل والمفهوم، السمعي، كالدليل أخرى مخصصات وهناك
قراره  .(3)ذلك ونحو والسبب الصحابي وقول وا 

  

                                                      
 (.3سورة المائدة: اآلية ) (1)
 (.131، ح )1/414(، سنن الترمذي 13، ح )1/21سنن أبي داود  (2)
 (.21سورة النساء: اآلية ) (3)
 (.2سورة النور: اآلية ) (4)
 (.11سورة النساء: اآلية ) (1)
، 142- 2/141، اإلبهاج للسبكي 2/102، المستصفى للغزالي 1/324، البرهان للجويني 1/204المعتمد  (3)

، تفسير النصوص ألديب 2/101، التمهيد 3/311(، شرح كوكب المنير 33، اللمع للشيرازي )3/11المحصول 
 (.120- 111، المناهج األصولية للدريني )2/104صالح 
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 الثاني المبحث

 المصلحة
 عةالشري أن إلى نظرهم فهداهم واسعة فاحصة نظرة اإلسالمية الشريعة علماء نظر

 .عيةوالتب األصلية مصادرها من استنباطا وذلك العباد، مصالح تحقيق إلى تهدف

 وضعت نهاأ الشريعة من استقرينا: )الموافقات في تعالى اهلل رحمه الشاطبي يقول: لذا
 .(1)(فيه ينازع ال استقراع العباد لمصالح

 الحكم لىع مبناها الباهرة الشريعة إن: )تعالى اهلل رحمه القيم ابن قال المعنى وبهذا
 .(2)..(. كلها ومصالح كلها ورحمة كلها عدل وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح

 :يلي كما وهي مطالب أربعة إلى المبحث هذا ونقسم

 

                                                      
 .2/3الموافقات  (1)
 (.1- 4، والمصالح المرسلة وتطبيقاتها للنجيمي )3/1أعالم الموقعين  (2)
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األول المطلب  

 المصلحة تعريف
 :(1)لغة تعريفها- أوال  

 ومعنى، اوزن كالمنفعة والمصلحة الفساد ضد والصالح صلح، الفعل من: لغة المصلحة
ما النفع، بمعنى كالمنفعة، الصالح: بمعنى مصدر إما فهي  من للواحدة اسم وا 

 .خير: أي مصلحة األمر في ويقال المصالح،

 لمحافظةا وباإلبقاء جلبها، بالتحصيل والمراد إبقاء، أو تحصيال اللذة هي: والمنفعة
 .عليها

 :اصطالحا تعريفها- ثانيا  

 جلب عن األصل في عبارة فهي: المصلحة: "بقوله تعالى اهلل رحمه (2)الغزالي عرفها
 قاصدم المضرة ودفع المنفعة جلب فإن ذلك، به نعني ولسنا مضرة، دفع أو منفعة
 لىع المحافظة بالمصلحة، نعني لكنا مقاصدهم، تحصيل في الخلق وصالح الخلق

 نفسهمو  دينهم عليهم يحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود الشرع، مقصود
 وكل حة،مصل فهو الخمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ومالهم، ونسلهم وعقلهم

ذا مصلحة، ودفعها مفسدة فهو األصول هذه يفوت ما  وأ المخيل المعنى أطلقنا وا 
 ".الجنس هذا به أردنا القياس باب في المناسب

 يأ الصالح به يتحصل للفعل وصف: بأنها المصلحة عرف من (3)المعاصرين ومن
 .اآلحاد أو للجمهور، دائما أو غالبا، منه النفع

                                                      
 .132، المصباح المنير 4/314لسان العرب  (1)
 (.24(، ضوابط المصلحة للبوطي )31، قواعد األحكام )1/213المستصفى  (2)
 .33عاشور كطاهر بن عاشور والبوطي وغيرهما. انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية الطاهر بن  (3)
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 :(1)المرسلة المصالح كتابه في بوركاب الدكتور ويلخص

 فوسهمون دينهم حفظ من لعباده الحكيم الشارع قصد منفعة كل: "هي المصلحة بأن
 ". معينة شروط وفق لمقصودة مالئمة كانت أو وأموالهم، ونسلهم وعقولهم

 

                                                      
 (.30د. بوركاب ) -المصالح المرسلة  (1)
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الثاني المطلب  

المصلحة أقسام  

 أهمها كرذ على واقتصر مختلفة وباعتبارات تقسيمات عدة المصلحة األصوليون قسم
 .البحث طبيعة حسب

 .عنها السكوت أو لها، اعتباره وعدم لها الشارع اعتبار حيث من: أوال  

 :أقسام ثالثة إلى تنقسم االعتبار وبهذا

 :المعتبرة المصالح- األول القسم

 على حكمال بترتيب أو إجماعا أو نصا إما اعتبارها على الشرعي الدليل قام التي وهي
 عليها، حكمال وبناء بها التعليل يجوز المصالح وهذه إجماع، أو بنص صورة في وفقها
 .القياس بحجية القائلين باتفاق وذلك

 إلماما يقول لذا – الجميع عند الصحة حيث من فيها إشكال ال حجة المعنى بهذا وهي
 هوو  القياس، إلى حاصلها يرجع المصلحة إن: "تعالى اهلل رحمه (1)الغزالي حامد أبو

 كيفية في رنظ فإنه باعتباره، قائم والدليل اإلجماع، أو النص، معقول من الحكم اقتباس
 ".المثمرة األصول من األحكام استثمار

 .بعات أو ابتداء ومأكول مشروب، من مسكر كل بتحريم وذلك العقل حفظ: ذلك ومثال

 الحومص ضرورية، مصالح: أنواع ثالثة إلى ذاتها في قوتها حيث من تتنوع وهي
 .تحسينية ومصالح حاجية،

 

                                                      
، وأصول 3/401، اإلحكام اآلمدي 2/40، وينظر أيضا: شرح التلويح على التوضيح 1/214المستصفي  (1)

 (.31(، والمصالح المرسلة بوركاب )211الفقه اإلسالمي للطنطاوي )
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 :الضرورية المصالح- األول النوع

 المحافظة يف وتنحصر واآلخرة، الدنيا في وسعادتهم الناس حياة عليها تتوقف التي وهي
 ،والنفس الدين، حفظ: الخمسة وهي الجوهرية األساسية أي الضرورية األمور على

 .والمال والنسل، والعقل،

 : الحاجية المصالح- الثاني النوع

 العبادات يف جارية وهي عنهم، الحرج ورفع الناس على للتيسير شرعت التي األمور هي
 بفوت الالحقة والمشقة الحرج ورفع كالتخفيف والجنايات والمعامالت والعادات
 .المطلوب

 : (1)التحسينية المصالح: الثالث النوع

 القاألخ ومكارم المروءة إلى ترجع التي الكمالية األمور: وهي التكميلية لها ويقال
 .العادات ومحاسن

 :الملغاة المصالح- الثاني القسم

 ال اةالملغ المصالح وهذ اعتبارها، وعدم إلغائها على الشرعي الدليل قام التي وهي
ن الفقهاء، باتفاق وذلك عليها، الحكم وبناء بها التعليل يصح  صالح عقللل ظهر وا 
 يصبح ال وعندها التشريعات جميع حدود تغيير إلى يؤدي الباب هذا فتح ألن فيها؛
 .(2)اعتبار أي للشرع

 يعانيه مام التخلص في تتمثل مصلحة لصاحبه يجلب قد فإنه: االنتحار: ذلك ومثال
 ذاه يعتبر لم الشارع أن إال ، حاكم ظلم أو ، حرمان ألم أو ، مرضي ألم من المنتحر

 من بشريال النوع على القضاء وهي منها اكبر مصلحة يفوت ألنه المصالح؛ من النوع
 روحه يملك ال انه باإلضافة عالية، علمية مكانة ذا كان إذا خاصة ، أخرى ناحية

                                                      
 (.31أثر األدلة المختلف فيها د. البغا ) (1)
 .3/41، اإلحكام لآلمدي 1/211لغزالي المستصفي ل (2)
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: تعالى قوله في كما والسنة الكتاب بصريح إلغائه على الشارع نص ولذا يزهقها، حتى
ا ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  إنَّ  َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا وال) ا ُعْدَوان ا َذِلكَ  َيْفَعلْ  وَمن( 21) َرِحيم   ْوفَ َفسَ  وُظْلم 

 .(1)(َيِسير ا هِ الل   َعَلى َذِلكَ  َوَكانَ  َنار ا ُنْصِليهِ 

 :المرسلة المصالح- الثالث القسم

 .باإللغاء وال باالعتبار لها يشهد فلم الشارع عنها سكت التي المصالح وهي

 :مصطلحات بعدة المرسلة المصلحة عن العلماء عبر لذا

 واآلخر ،(3)باالستصالح وبعضهم ،(2)المرسل بالمناسب عنها عبر فبعضهم
 .(4)باالستدالل

 أو باالعتبار خاص نص لها يشهد لم منفعة كل هي: (1)المرسلة بالمصلحة والمراد
 نم استقرأت كلية قواعد من عنه تفرع وما الشارع لمقصود مالئمة وكانت اإللغاء،
 .شرعية نصوص مجموع

 الشارع تسك التي الوقائع في إال تكون ال المرسلة المصالح أن التعريف من ويتضح
 بحيث لشارعا تصرفات تالئم أنها إال عليه، تقاس معنى أصل لها وليس كلها بيان عن
 .(3)معنى دليل بغير الجملة في الشارع اعتبره جنس المعنى لذلك يوجد

 

                                                      
 (.30-21النساء: اآلية ) (1)
، نبراس 2/3/442، نهاية الوصول للصفي الهندي 3/410، اإلحكام لآلمدي 2/242مختصر ابن الحاجب  (2)

 .2/40(، شرح التلويح على التوضيح 243العقول )
 .1/241المستصفي للغزالي  (3)
 (.12عريفات للجرجاني )ص ، الت13/112البرهان للجويني  (4)
-132(، شرح تنقيح الفصول المختصر البن اللحام )141تقريب الوصول إلى علم األصول البن جزي ) (1)

 (.112(، علم أصول الفقه اإلسالمي د. إبراهيم )133
(، أصول الفقه 111(، علم أصول الفقه اإلسالمي إبراهيم )241-241أصول الفقه اإلسالمي مطلوب ) (3)

 (.211سالمي طنطاوي )اإل
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 الثالث المطلب

 المرسلة المصلحة اعتبار على األدلة
 :اآلتية باألدلة المرسلة بالمصلحة العمل حجية على االستدالل ويمكن

 .(1)(اأَلْبَصارِ  ُأْوِلي َيا َفاْعَتِبُروا: )تعالى قوله- 1

 الشيء بكون لواالستدال بالمجاوزة، أمر فهو( َفاْعَتِبُروا: )تعالى قوله في االستدالل وجه
 .(2)النص تحت دخوله فوجب مجاوزة، مشروعا كونه على مصلحة

 .(3)(لِّْلَعاَلِمينَ  َرْحَمة   إالَّ  َأْرَسْلَناكَ  وَما: )تعالى قوله- 2

 ابه بعث التي الشريعة كانت إذا لهم رحمة الرسول إرسال يكون إنما: االستدالل وجه
ال بإسعادهم متكلفة بمصالحهم وافية إليهم  .(3)بهم رحمة بعثته تكن لم وا 

 :السنة-ثانيا  

 َعَرَض  ِإَذا َتْقِضي َكْيفَ )): اليمن إلى أرسله لما –- لمعاذ قال النبي أن روي ما
 َفِبُسنَّةِ : َقالَ  ،«اللَِّه؟ َتابِ كِ  ِفي َتِجدْ  َلمْ  َفِإنْ : »َقالَ  اللَِّه، ِبِكَتابِ  َأْقِضي: َقالَ  ،«َقَضاء ؟ َلكَ 

 ْجَتِهدُ أَ : َقالَ  «اللَِّه؟ ِكَتابِ  ِفي َواَل  ،اللَّهِ  َرُسولِ  ُسنَّةِ  ِفي َتِجدْ  َلمْ  َفِإنْ : »َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولِ 
 َرُسولِ  وَل،َرسُ  َوفَّقَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : »َوَقالَ  َصْدَرُه، اللَّهِ  َرُسولُ  َفَضَربَ  آُلو َواَل  َرْأِيي،
 .(4)((اللَّهِ  َرُسولَ  ُيْرِضي ِلَما اللَّهِ 

                                                      
 (.2الحشر: اآلية ) (1)
، والمحصول 4/321، تيسير الكريم الرحمن للسعدي 42/21التحرير والتنوير البن عاشور على تفسير اآلية  (2)

 .2/2/224للرازي 
 (.104األنبياء: اآلية ) (3)
 (.13(، المصلحة المرسلة ألبي ركاب )40ضوابط المصلحة للبوطي ) (3)
 (.1324، ج )3/113(، وسنن الترمذي 3112، ج 4/11سنن أبي داود  (4)
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 إذا أيبالر  االجتهاد على معاذا   أقر وسلم عليه اهلل صلى النبي إن: (1)االستدالل وجه
 لقواعدا تقتضيه ما إطار في يكون اجتهاده أن ومعلوم السنة، أو الكتاب في يجد لم

 يخرج ال المرسلة والمصالح المفاسد، ودرء المصالح جلب من النصوص ومجموع الكلية
 هو الحالمص وتحقيق للناس، العامة المصلحة يحقق الذي للحكم تشريع ألنه هذا؛ عن

 .األحكام تشريع من للشارع المقصود

 :(2)وعملهم الصحابة إجماع ثالثا

 شرعية ةحج تكن لم ولو المرسلة، المصلحة على األحكام من كثيرا بنوا قد الصحابة إن
 يف المصاحف جمع علي اتفاقهم: ذلك من األحكام من كثيرا عليها الصحابة بنى ما

 لجماعةا وقتل الدواوين، تدوين على اتفاقهم: وكذلك عنه، اهلل رضي بكر أبي عهد
 فيها حةالمصل التي واألحكام والمسائل القضايا من وغيرها الصناع وتضمين بالواحد
 .ظاهرة

 :(3)العقلية األدلة-رابعا  

 انو  الناس، مصالح تتجدد التطور هذا خالل ومن مستمر تطور في الحياة إن حيث
 تغيرت فقد محدودة، وغير منضبطة غير ووسائلها المشروعة الدنيوية المصالح هذه

 لمصالحا نعتبر ولم عليها المنصوص المصالح على اقتصرنا فلو الزمان، بتغير
 لها ابةاالستج عن وجموده الناس لمصالح التشريع مسايرة عدم إلى ذلك ألدى المرسلة

                                                      
(، 131(، أصول الفقه اإلسالمي شعبان )212- 211(، شفاء الغليل )311تعليق الغزالي في المنخول ) (1)

 (.302-301أصول الفقه للطنطاوي )

، االعتصام للشاطبي 2/40قيح (، والتوضيح لمتن التن212(، شفاء الغليل للغزالي )1114البرهان للجويني ) (2)
 (.43(، المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع جالل )111)
(، 111(، االعتصام للشاطبي )313(، سلم الوصول )212(، شفاء الغليل للغزالي )1114البرهان للجويني ) (3)

(، أصول الفقه 113،114(، أصول الفقه شعبان )212، أصول الفقه أبو زهرة )2/111أصول الفقه ابن تيمية 
 (.11جالل )
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 األساس في جاء الذي الشرع مقاصد مع يتفق ال وذلك حياتهم ضروريات عن وقصوره
 .المفاسد ودرء المصالح لجلب

ذا  ونيك بها األخذ فإن أقره؛ ما جنس ومن الشارع لمقاصد مالئمة المصلحة كانت وا 
همالها لمقاصده، موافقا  فيجب رعش فيما الشرع مقاصد تهمل أن يجوز وال له، إهمال وا 
 صولهأل منافر غير الشرع، أصول مع متالق أصل أنها اعتبار على بالمصلحة األخذ

 .(1)عنها خارج وال

 

 

 
 

                                                      
 (.11وهذا ما أشار إليه الدكتور جالل الدين عبد الرحمن في كتابه: المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع ) (1)
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الرابع المطلب  

 المرسلة بالمصلحة العمل ضوابط
 اعتهاإض عن ونهت عليها، والمحافظة المصالح تحصيل إلى اإلسالمية الشريعة دعت

 المصالح كونت حتى المفاسد، دفع أو المنافع بجلب المصالح تمثلت سواء بها والتفريط
 :وهي تميزها بضوابط تضبط أن ينبغي وحقيقية شرعية

 المصلحة تكون أن أي: القطعية الشرع أدلة من دليال المصلحة تخالف ال أن-1
 حكامهأ أدلة من دليال تنافي وال أصوله من أصال تخالف فال الشارع لمقاصد مالئمة

 خالفت إنف منها، قريبة أو تحصيلها الشارع قصد التي المصالح جنس من تكون بل
 اعتبار يصح ال هذا وعلى ،(1)بها العمل يصح لم األدلة هذه من دليال المصلحة
 في بنتوال االبن لتساوي الميراث في واالبن البنت مساواة تقتضي التي المصلحة
 َحظِّ  ِمْثلُ  ِللذََّكرِ : )تعالى قوله وهو إلغائها على الشرعي الدليل لقيام وذلك القرابة،
 .(2)(األُنثََيْينِ 

 قطعية عامال داللة بان الحنفية، أصول على يتمشى ال انه الشرط هذا على يرد وقد هذا
 العام؟ نخصص فكيف

 المتتبع نولك أصال ، المصلحة بدليل يأخذون ال انهم الحنفية عن المشهور إن: والجواب
 انتك إذا وذلك أحيانا ، المرسلة بالمصلحة العام يخصصون انهم يرى الجتهاداتهم
 شهادة همكقبول القطعية، حكم في تكون حينئذ ألنها الضرورة، مستوى في المصلحة
 عليه اهلل ىصل النبي قول بها وخصصوا كتبهم، في مبينة مواضع عشرة في التسامع
 ثلهام على: " قال. نعم: قال" الشمس؟ ترى هل: "الشهادة عن سئل لما للسائل وسلم

                                                      
(، التعليل بالمصلحة عند 33(، األدلة المختلف فيها عند األصوليين بابكر )2/121االعتصام للشاطبي ) (1)

 (.11(، مصادر التشريع فيما ال نص فيه خالف )131األصوليين، للخمي )
 (.11النساء: اآلية ) (2)
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ال فاشهد  عامة، الشؤون جميع في الشهادة تحمل في العيان يوجب الذيو  ،(1)"فدع وا 
 .(2)الوقف ثبوت على الشهادة: مثل

 

 غالبا، وأ قطعا المفسدة دفع أو المنفعة جلب يتحقق أي: محققة المصلحة تكون أن-2
 فعود المنفعة جلب ألن بها؛ العمل يجوز فال مظنونة أو متوهمة المصلحة كانت إذا

ذا متحقق، غير متوهم أمر المضرة  ها،علي الحكم بناء يصح فال كذلك األمر كان وا 
 لقاضيا بيد الطالق وجعل زوجته طالق حق الزوج سلب في تتوهم التي كالمصلحة

 على ةالمترتب المنفعة يفوق ذلك على يترتب الذي الضرر فإن الحاالت، جميع في
 .(3)سلطاته وسلب القوامة من الرجل تجريد وهو اعتبارها،

 عدد ألكبر المنفعة يحقق عليها الحكم بناء يكون أن أي: عامة المصلحة تكون أن-3
 غالء اربةلمح التسعير على تترتب التي كالمصلحة عنهم المضرة يدفع أو الناس من

 وتريب خاصة المصلحة كانت إذا أما التجار، وتحكم االحتكار من الناشئ األسعار
 دفعو  مخصوصين أفراد أو معين لفرد منفعة أو مصلحة جلب عليها الحكم بناء على

 يصح الو  بها يعمل فال األمة باقي دون الرأسماليين أو العمال كطائفة – عنهم مفسدة
 .عليها بناء الحكم تشريع

 بةالمناس األوصاف على جارية تكون أن أي: ذاتها في معقولة المصلحة تكون أن-4
 فال عقولةم غير المصلحة كانت فإن بالقبول، العقول أصحاب تتلقاها التي المعقولة
 .(4)عليها الحكم وبناء اعتبارها يصح

                                                      
 . وقال الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.4/11المستدرك للحاكم  (1)
 .1/132الفقهي العام  المدخل (2)
(، 31وما بعدها(، األدلة المختلفة فيها با بكر ) 214(، نظرية المصلحة البوطي )111الموازنة بين المصالح ) (3)

 (.301(، أصول الفقه للطنطاوي )131أصول الفقه لشعبان )
 المصادر السابقة. (4)
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 الثالث المبحث

 المرسلة بالمصلحة العام تخصيص
 األول المطلب

 الشرعية بالنصوص المرسلة المصلحة عالقة

 :قسمين إلى الشرعية النصوص تنقسم

 نصوصال استقراء من استنبطت التي العامة الكلية القواعد وهي: عامة نصوص -1
: وقاعدة ،(2)(التيسير تجلب المشقة: )وقاعدة ،(1)(بمقاصدها األمور: )كقاعدة

 المرسلة فالمصالح القواعد، من ذلك وغير، (3)(المحظورات تبيح الضرورات)
ال العامة، للنصوص مالئمة تكون أن يجب  .بها يؤخذ فال وا 

 رسلةالم المصالح وعالقة والسنة، الكريم القران نصوص وهي: خاصة نصوص -2
 :النصوص هذه داللة نوعية على تتوقف بهما

 أن جبفي المتواترة، والسنة القران وهو: والداللة الثبوت قطعي النص كان إذا -أ
 كونت النص، المصلحة عارضت فإن للنص، موافقة المرسلة المصلحة تكون

 رعالمش ألن الظني؛ النص على مقدم القطعي النص ألن ملغاة؛ باطلة مصلحة
 تعلقت التي المصلحة أن إلى أشار فقد معينة، مسألة في القاطع النص شرع إذ
 في هاألن العصر؛ أو البيئة، أو الظروف، بتغير تتغير ال دائمة، حقيقة به

 صحر  خالدة، إنسانية قيمة عليه تنطوي أو العدل، مفهوم صميم من جوهرها

                                                      
 (.23نجيم )(، األشباه والنظائر لبن 1األشباه والنظائر للسيوطي ) (1)

 (.44(، األشباه والنظائر البن نجيم )43األشباه والنظائر للسيوطي ) (2)

 (.11(، األشباه والنظائر البن نجيم )13األشباه والنظائر للسيوطي ) (3)
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 حكم،م واضح صريح قطعي بنص المجتمع في ترسيخها على الحكيم الشارع
 .(1)بالرأي واالجتهاد والتأويل التخصيص مجال من بذلك فاستبعده

 بل ة،حقيقي مصلحة الواقع في ليس قطعيا، نصا تعارض مرسلة مصلحة وكل
 حةالمصل: اصطالح األصوليون عليها أطلق ولذا أساس؛ على تقوم ال وهمية

 واِحد   ُكلَّ  ِلُدواَفاجْ  والزَّاِني الزَّاِنَيةُ : )تعالى قوله في الزاني جلد: فمثال الملغاة،
ْنُهَما  حفظ ألن النفس؛ حفظ وهي كلية، لمصلحة معارض ،(2)(َجْلَدة   ِماَئةَ  مِّ
 فس،الن حفظ على النسل حفظ قدم هنا ولكن النسل، حفظ على مقدم النفس
 .جودالو  من كليا ذهابها إلى يؤدي وقد للنفس، إيالم فيه الذي الجلد وأوجب

 تهالمعارض هنا؛ معتبرة غير مصلحة- النفس حفظ وهي- الكلية المصلحة
 يف وليس العقوبة، إثبات في المصلحة ألن الجلد؛ وجوب وهو قطعي، لنص
 والنسب سلالن كقطع: مفاسد من عليه يترتب لما الفاحشة؛ إتيان عن زجر تركها
 إني لكذ فيؤدي الزنا، في تمادى عقوبة بال ترك إن الزاني ألن المجتمع؛ وفساد
 كمرض األمراض وتظهر الفاحشة، فتشيع نكير، غير من المجتمع بين انتشاره
 .ونحوه اإليدز

 يعانيه مما التخلص في تتمثل مصلحة لصاحبه يجلب قد النفس وقتل واالنتحار
 ظلم أو ، فضيحة من خوفا أو ، حرمان ألم أو مزمن، مرض ألم من المنتحر
 النصوص تعارض ، معتبرة غير ملغاة وهمية المصلحة هذه ولكن ، حاكم

ا ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  إنَّ  َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا وال: )تعالى كقوله القطعية  وَمن( 21) َرِحيم 
ا ُعْدَوان ا َذِلكَ  َيْفَعلْ   ،(3)(َيِسير ا الل هِ  َلىعَ  َذِلكَ  َوَكانَ  َنار ا ُنْصِليهِ  َفَسْوفَ  وُظْلم 
 َخاِلد ا ِفيهِ  َيَتَردَّى نَّمَ َجهَ  َنارِ  ِفي َفُهوَ  َنْفَسُه، َفَقَتلَ  َجَبل   ِمنْ  َتَردَّى َمنْ )): وقوله
 َنارِ  ِفي َيَتَحسَّاهُ  َيِدهِ  يفِ  َفُسم هُ  َنْفَسُه، َفَقَتلَ  ُسمًّا َتَحسَّى َوَمنْ  َأَبد ا، ِفيَها ُمَخلَّد ا

                                                      
 (.320المناهج األصولية للدريني ) (1)

 (.2سورة النور: آية ) (2)

 (.30-21سورة النساء: آية ) (3)
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 ِبَها َيَجأُ  َيِدهِ  ِفي َحِديَدُتهُ فَ  ِبَحِديَدة ، َنْفَسهُ  َقَتلَ  َوَمنْ  َأَبد ا، ِفيَها ُمَخلَّد ا َخاِلد ا َجَهنَّمَ 
 اكبر مصلحة تفوت وألنها ؛(1)((َأَبد ا ِفيَها ُمَخلَّد ا َخاِلد ا َجَهنَّمَ  َنارِ  ِفي َبْطِنهِ  ِفي

 ال فعه،ن من المجتمع وحرمان البشري، العنصر على القضاء في تتمثل منها،
 .عالية علمية مكانة ذا كان إذا سيما

َمتْ : )تعالى قوله في كما: الداللة ظني الثبوت قطعي النص كان إذا -ب  ُحرِّ
 راألس تآلف التحريم هذا على المترتبة والمصلحة، (2)(وَبَناُتُكمْ  ُأمََّهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ 

 بلفظ ورد هألن عام؛ لفظ اآلية في( البنات) ولفظ والتناصر، الترابط إلى المؤدي
 . العموم يفيد المضاف والجمع مضاف، وهو الجمع،

 بنت فيه فتدخل لغة، بناتكم( بناتكم: )قوله يكون أن يحتمل ألنه الداللة؛ ظني
الَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر  : "لقوله الزنا؛ بنت فيه تدخل فال شرعا بناتكم أو الزنا،
 .الشارع مقصود إلى للوصول لالجتهاد مجال وهذا، (3)"الَحَجرُ 

 عليه استندت ما وعارض اآلحاد، خبر وهو:  الثبوت ظني النص كان إذا  -ج
 :قسمين إلى ينقسم فهذا منه، قريبة أو كلية قواعد من المرسلة المصلحة

 لىع ويقدم مطلقا، فيعتبر: قطعي أصل إلى مستندا الظني النص يكون أن .1
 فإن تهثبو  في ظنيا كان وان ألنه اآلحاد؛ أخبار عامة وعليه المرسلة، المصلحة
 .يقويه القطعي األصل إلى رجوعه

 هوو  قطعي، أصل له يشهد وال قطعي، ألصل معارضا   الظني النص يكون أن .2
 :قسمين على

 مخالف هألن رده؛ يجب وهذا: للمصلحة ومفوتا قطعية لألصل مخالفته تكون أن -أ
 يعارض ،(4)"أهله ببكاء ليعذب الميت إن: "حديث فمثال الشريعة، ألصول

                                                      
 (.101، ح )1/103(، صحيح مسلم 1442، ح )1/2141صحيح البخاري  (1)

 (.23سورة النساء: آية ) (2)

 (.3111ح) (،131صحيح البخاري ) (3)

 (.121، ح )2/341(، صحيح مسلم 1223، ح )1/432صحيح البخاري  (4)
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 نفس وفي الجحيم، من والنجاة والفوز النعيم على المترتبة الكلية المصلحة
 ْخَرىأُ  وْزرَ  واِزَرة   َتِزرُ  َأالَّ : )تعالى قوله وهو قطعي، ألصل معارض الوقت

 .(1)(َسَعى َما إالَّ  ِلإلنَسانِ  لَّْيَس  وَأن( 31)

 رسول حدث ما واهلل عمر، اهلل رحم: فقالت الحديث هذا عائشة ردت ولهذا
 عليه اهلل صلى اهلل رسول ولكن ،"عليه أهله ببكاء المؤمن ليعذب اهلل إن: "اهلل

: القرآن بكمحس: وقالت ،"عليه أهله ببكاء عذابا الكافر ليزيد اهلل إن: "قال وسلم
 .(2)(ُأْخَرى وْزرَ  واِزَرة   َتِزرُ  َأالَّ )
 جهة من يتطرق أن إما الظن وهذا: ظنية لألصل مخالفته تكون أن -ب

ما الظني، الدليل  وضعالم وهذا قطعيا، كونه يتحقق لم األصل كون جهة من وا 
 .(3)اآلخر على أحدهما ترجيح في واالجتهاد للبحث مجال

 

                                                      
 (.31- 31: آية )سورة النجم (1)
 المصدر السابق. (2)

(، المصلحة وعالقتها باألحكام في الشريعة 423- 421بو ركاب )، المصالح المرسلة 3/14الموافقات للشاطبي  (3)
 (.132اإلسالمية لسليمان، رسالة ماجستير مخطوطة )
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الثاني المطلب  

 المرسلة بالمصلحة العام تخصيص في الفقهاء أقوال
 الدليل، نع مجردة ليست للعام تخصيصها في الفقهاء اختلف التي المرسلة المصالح

ن فهي  قد لكليةا والقواعد النصوص مجموع فإن لعينها، الخاصة النصوص تشهد لم وا 
 اطبيالش ذلك إلى أشار كما المعتبر، بقسم إللحاقها كاف وحده وهذا لجنسها، شهد
 ئمامال وكان معين، نص له يشهد لم شرعي أصل كل: )قال حين تعالى اهلل رحمه

 إذا ليه،إ ويرجع عليه، يبنى صحيح فهو أدلته، من معناه ومأخوذا الشرع لتصرفات
 الضرب هذا تحت ويدخل...  به مقطوعا أدلته بمجموع صار قد األصل ذلك كان

 معين لاص للفرع يشهد لم وان فإنه والشافعي، مالك اعتمده الذي المرسل االستدالل
 وقد ،المعين األصل يساوي قد قطعيا كان إذا الكلي واألصل كلي، اصل له شهد فقد
 بعض يف مرجوحا يكون قد انه كما وضعفه، المعين األصل قوة بحسب عليه، يربو

 .(1)...( المسائل

 المصالح لبج في الشرع مقاصد تتبع ومن: )تعالى اهلل رحمه السالم عبد بن العز وقال
 جوزي ال المصلحة هذه بأن عرفان، أو اعتقاد ذلك مجموع من له حصل المفاسد ودرء

ن قربانها، يجوز ال المفسدة هذه وان إهمالها،  قياس الو  نص وال إجماع فيها يكن لم وا 
 .(2)(ذلك يوجب الشرع فهم فإن خاص،

 :قولين على المرسلة بالمصلحة العام تخصيص في العلماء اختلف لقد

                                                      
 .1/31الموافقات  (1)

 (.340قواعد األحكام ) (2)
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 ،(3)والدريني ،(2)الزرقا كالشيخ المعاصرين وبعض ،(1)الفقهاء جمهور ذهب .1
 المرسلة بالمصلحة العام تخصيص جواز إلى وغيرهم ،(1)والدواليبي، (4)وشلبي

 :ليي بما واستدلوا كلية، قواعد من عنه تفرع وما الشرع كلي إلى المستندة
 إلغائها، وأ باعتبارها الخاصة النصوص تشهد لم التي هي المرسلة المصلحة أن -أ

 على بناءو  لجنسها، تشهد النصوص مجموع من المستنبطة الكلية القاعدة ولكن
 لىع الكلية للقاعدة إجراء إال هي ما األمر حقيقة في المرسلة فالمصلحة ذلك

 ةجه ومن. الصيغ جهة من يثبت العموم ألن أفرادها؛ من فرد فهي عمومها،
 يف فيجري عام، كلي أمر الذهن في منه يحصل حتى المعنى مواقع استقراء
 .(3)الصيغ من المستفاد العموم مجرى الحكم

 هو ،الشارع لمقصود المالئمة المرسلة والمصلحة العام النص بين فالتعارض
 لعاما النص وهو الصيغ من مستفاد عام عامين، بين تعارض األمر حقيقة في
 دةالقاع وهو النصوص، مجموع استقراء من مستفاد وعام- سنة أو كان قرانا-

 .(4)جزئياتها من جزئية المرسلة المصلحة تعتبر التي الكلية
 كوني ذلك فإن باألدلة بتخصيصها القول فعند: كلية قاعدة المصلحة -ب

 يف النظر ثم أصال ، الثابت للدليل المخصصة المصلحة في النظر بعد
 على راجحة المرسلة المصلحة كانت فإذا الدليل، عن الناتجة المصلحة

                                                      
(، مفتاح الوصول 314، شرح تنقيح الفصول للقرافي )2/234، فواتح الرحموت 3/110التقرير والتحبير  (1)

، الفتاوى الكبرى البن تيمية 4/11، نهاية السول 3/401، األحكام لآلمدي 2/113(، البرهان 110)للتلمساني 
، إرشاد الفحول 2/121، االعتصام 1/31، الموافقات للشاطبي 3/11، إعالم الموقعين 314، 341، 3/331

 (.201للشوكاني )

 .1/213المدخل الفقهي العام  (2)

 (.314المناهج األصولية ) (3)

 (.334تعليل األحكام ) (4)

 (.204المدخل إلى أصول الفقه ) (1)

 .3/211الموافقات  (3)

 (.441المصالح المرسلة بوركاب ) (4)
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 إنما هذا التخصيص، بطريق عليها تقدم فإنها الدليل، على المترتبة المصلحة
 تحققت لم إذا دليلال عن الناتجة المصلحة على راجحة المرسلة المصلحة تكون
 .(1)موانع هناك كانت أو أسبابه، توجد لم أو بالدليل، العمل شروط

 كوني عليه المتفق واألمر عليه، متفق أمر المرسلة المصلحة رعاية إن -ت
ذا حجة،  حةالمصل مع اتفقت إذا القاضية والحجة قاضية، حجة فهو حجة كان وا 
 تعالى اهلل رحمه الغزالي اإلمام فإن لذلك وتكيدا العام، الدليل تخصص فإنها
 م،العمو  تخصص عليها المجمع المرسلة المصلحة أن منه يفهم ما إلى أشار
 توبته، قبلت ال وأن قتله، في فالمصلحة تاب إذا المتستر فالزنديق: )قال حيث
 إال إله ال: يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " وسلم عليه اهلل صلى قال وقد
 إذا قتله يبعد وال االجتهاد، محل في المسألة هذه: قلنا ترون؟ فماذا ،(2)"اهلل

نما قتله، بالزندقة وجب  ألنهم صارى؛والن اليهود في القتل تسقط الشهادة كلمة وا 
 الزندقة، ينع التقية يرى والزنديق الشهادة، بكلمة بالنطق دينهم ترك يعتقدون

 ال لكوذ عموم، تخصيص في مصلحة استعمال فحاصله به قضينا لو فهذا
 .(3)(أحد ينكره

 ماو  الشارع لمقصود المالئمة المرسلة بالمصلحة العام تخصيص أن -ث
 من وذمأخ األمة، على للتوسعة وجلبا للحرج، رفعا كلية، قواعد من عنه تفرع
 اشرع مقصود معتبر األفعال ماالت في النظر أن ذلك: المآل اعتبار قاعدة
 .(4)مخالفة أو موافقة األفعال أكانت سواء

: نهام تعالى اهلل رحمه الشاطبي اإلمام ذكرها قواعد األصل هذا على وينبني
 لدلي مقابل في جزئية بمصلحة األخذ مالك مذهب وهو االستحسان، قاعدة)

 من إنف القياس، على المرسل االستدالل تقديم إلى الرجوع: ومقتضاه كلي،
                                                      

 (.113التخصيص بالمصلحة والعرف عند األصوليين لهمسين، رسالة ماجستير مخطوطة ) (1)

 (.20، ح )1/11(، صحيح مسلم 3111، ح )3/2314صحيح البخاري  (2)

 .1/211مستصفى ال (3)

 .4/114الموافقات  (4)
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نما وتشهيه، ذوقه مجرد إلى يرجع لم استحسن  دقص من علم ما إلى رجع وا 
 قتضيي التي كالمسائل المفروضة، األشياء تلك أمثال في الجملة في الشارع
 أخرى، جهة من مصلحة فوت إلى يؤدي األمر ذلك أن إال أمرا ، القياس فيها
 .(1)(كذلك مفسدة جلب أو

 مصلحةبال العموم أفراد من فرد استثناء أن: تعالى اهلل رحمه كالمه من يفهم
 ةالجمل في الشارع قصد من علم ما إلى رجع إنما- الشارع لمقصود المالئمة

 تخصيص من إذا مانع فال شرعا، جائز- المفروضة األشياء تلك أمثال في
 .(2)المرسلة بالمصلحة العام

 إلى، (1)بكر با وخليفة ،(4)حامد وحسين ،(3)كالبوطي المعاصرين بعض ذهب .2
 لىع المحافظة هو المصلحة مفهوم ألن المرسلة؛ بالمصلحة التخصيص منع

 ما هي المصلحة أن أي بالدليل، عرف ما هو الشرع ومقصود الشارع، مقصود
 :يلي بما واستدلوا شرعي، دليل عن ناتجة كانت

 وأال الشارع، لمقصود مالئمة تكون أن المرسلة المصلحة اعتبار شروط من -أ
 بالتاليو  ملغاة، تكون معها تعارضت فإذا الشرعية، النصوص وتصادم تعارض
 هاتخرج والمصادمة للنص، مصادمة والتخصيص شرعي، بدليل هي ليست
 .(3)الشرعي للنص مخصصة تكون فال اإلرسال، عن

 جردبم ألن النص؛ تخصص أن يمكن ال المصلحة بأن: القول أن: عنه وأجيب
 عدمو  المالءمة شرط ألن صحيح؛ غير ملغاة تعتبر له ومصادمتها معارضتها
 يمكنف المحتملة أما الصريحة، في هي تعتبر، حتى النص ومصادمة تعارض

                                                      
 .4/114الموافقات  (1)

 (.431المصالح المرسلة لبوركاب ) (2)

 (.11( وما بعدها، من الفكر والقلب )114ضوابط المصلحة ) (3)

 (.113،104نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي ) (4)

 (.134تخصيص النصوص باألدلة االجتهادية ) (1)

 (.11(، من الفكر والقلب )111(، ضوابط المصلحة )104)نظرية المصلحة  (3)
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 امالع كتعارض جزئية، كانت إذا وبخاصة الدليلين، بين الجمع خاللها من
 جميع على العام داللة ألن مصادمة؛ تعد ال األمر حقيقة في وهي والخاص،

 .(1)الظني يخصص والقطعي قطعية، الخاص وداللة ظنية، أفراده
 أال: اعتباره شروط من أن العلم مع العام، يخصص القطعي القياس إن ثم

 ما المصلحة ألن القياس؛ باب في داخلة والمصلحة إجماعا، أو نصا يصادم
 .القياس باب في المعتبر المناسب مراتب من مرتبة إال هي

 ولهأص في ال بها، التخصيص يجيز انه األئمة من واحد عن ينقل لم -ب
 لم ةاألربع األئمة من أحدا ان والواقع: )البوطي يقول هذا وفي فروعه، في وال
 المصلحة بأن: واجتهاداته فتواه جزئيات في وال وقواعده، أصوله في ال- يقل

 اهرهظ أوهم مما بعضهم تلقفه ما وكل مطلقا، وتقيد عاما، تخصص المرسلة
 أساس على قائم الحقيقة في هو بالمصلحة، للنص تقييد أو تخصيص، أنه
 .(2)(توهموه الذي غير

 ال،مستق دليال المرسلة المصلحة يجعلوا لم األئمة جمهور بأن: عنه وأجيب
نما  .االستحسان أو القياس باب تحت أدرجوها وا 
 نهاأ فالمنقول المرسلة المصلحة وأما: )تعالى اهلل رحمه القرافي اإلمام قال

ذا بنا، خاصة  لمسألتين،ا بين وفرقوا وجمعوا قاسوا إذا وجدتهم المذاهب افتقدت وا 
 كتفوني بل وفرقوا، جمعوا به الذي المعنى لذلك باالعتبار شاهدا يطلبون ال

 جميع في حينئذ فهي المرسلة، المصلحة هو وهذا المناسبة، بمطلق
 .(3)(المذاهب

                                                      
 (.413- 411(، المصلحة المرسلة لبوركاب )113التخصيص بالمصلحة لهمسين ) (1)

 (.11من الفكر والقلب ) (2)

 (.314شرح تنقيح الفصول ) (3)
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 لحةبالمص المذاهب جميع عمل في صريح تعالى اهلل رحمه القرافي فكالم
نها المرسلة،  مسلك يقبطر  مستنبطة العلة تكون عندما القياس، باب في داخلة وا 
 .المناسبة

 أن فيه كش ال الذي: )تعالى اهلل رحمه العيد دقيق ابن عن نقال   الشوكاني وقال
 ويليه- المرسلة المصلحة – النوع هذا في الفقهاء من غيره على ترجيحا لمالك
 ذينله ولكن الجملة، في اعتباره عن غيرهما يخلو يكاد وال حنبل، بن احمد
 .(1)(غيرهما على لها لالستعمال ترجيح
 الجميع ندع المرسلة بالمصلحة القول يثبت تعالى اهلل رحمه العيد دقيق فابن
 .بها العمل في التفاوت سبيل على

 تجونيح وحنفية وحنابلة شافعية من األئمة جمهور أن اثبت نفسه والبوطي
نما خاص، كدليل ال المرسلة بالمصالح  .(2)القياس باب تحت وا 

 اإلمام بذلك صرح كما مستقال، دليال المرسلة المصلحة جعلوا فقد المالكية أما
 الكم مذهب وهو – االستحسان قاعدة: )قال عندما تعالى اهلل رحمه الشاطبي

 ديمتق إلى الرجوع ومقتضاه كلي، دليل مقابل في جزئية بمصلحة األخذ-
 تعالى اهلل رحمه العربي ابن واإلمام ،(3)...( القياس على المرسل االستدالل

 دليلال مقتضى ترك أقسامه من وعد أقسام، أربعة إلى االستحسان قسم عندما
 إلى ماناألي كرد للعرف، الدليل ترك فمنه: )فقال للمصلحة أفراده بعض في

 .(4)...( المشترك األجير كتضمين المصلحة، إلى وتركه العرف،

                                                      
 (.242إرشاد الفحول ) (1)

 (.311ضوابط المصلحة ) (2)

 .111/ 4الموافقات  (3)

 .201/ 4السابق  المصدر (4)
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 فالعموم ،الدليلين بأقوى العمل هو الحنفية، وعند عندنا االستحسان: )أيضا   وقال
 بأي ومالعم تخصيص يريان حنيفة وأبا مالكا فإن اطرد، إذا والقياس استمر إذا

 .(1)...( بالمصلحة يخص أن مالك ويستحسن معنى، أو ظاهر من كان، دليل
 عهاوض التي الشروط عن الناشئ للنص المصلحة تخصيص إمكان عدم -ت

 المقارنة المخصص في يشترطون الحنفية فأصوليو المخصص، في األصوليون
 التراخي، عدم المخصص في يشترطون المتكلمين أصوليو بينما يخصصه، لما
 دائما ألنها النص؛ تخصص أن للمصلحة يمكن ال الشرطين حدأ وجود ومع
 .(2)أحداث من يستمد لما تبعا مستمدة تكون

 الجزئي للدليل يكون إنما التراخي وعدم المقارنة اشتراط بأن: عنه أجيب
 أن فيكفي والمصلحة القياس مثل أما السنة، أم الكتاب من أكان سواء الخاص،

 وتوافرت ة،المطلوب شروطه فيه تحققت متى بمعنى كلي، دليل تحت داخال   يكون
 ذلك غيرب والقول مقارن، كأنه أصبح المرجوة امتناعاته وانتفت الداعية، أسبابه
 .(3)يوناألصول عدها التي المخصصات من بكثير تخصيص يوجد أال منه يلزم

 الكلية القاعدة أو النصوص، مجموع هو األمر حقيقة في المخصص -ث
 المجردة؛ المرسلة المصلحة هو وليس المرسلة، المصلحة هذه إليها استندت التي
 .(4)التخصيص على تقوى ال ألنها

 القواعدو  الدليل عن مجردة ليست العام تخصص التي المصلحة بأن: عنه أجيب
 كاف وحده وهذا الكلية، والقواعد النصوص مجموع إلى تستند بل العامة،
 اعتبار لمح هو الذي القياس إن ثم، للعام وتخصيصها المعتبر بقسم إللحاقها

نما للعام، ذاته بحد المخصص هو ليس الجميع عند  تنداس ما هو المخصص وا 
 عتبرتا التي فالنصوص كالعرف، التبعية، األدلة سائر ومثله نص، من إليه

                                                      
 .201/ 4 الموافقات (1)

 (.130تخصيص النصوص باألدلة االجتهادية لبابكر ) (2)

 (.113التخصيص بالمصلحة والعرف عند األصوليين لهمسين ) (3)

 (.131،140نظرية المصلحة لحسين حامد ) (4)
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 إذا نهمم كل يعتبر ال المرسلة والمصلحة فالقياس المخصصة، هي األدلة هذه
 .(1)والدليل المستند عن تجرد
ذا: )تعالى اهلل رحمه القرافي اإلمام قال  اسواق إذا وجدتهم المذاهب افتقدت وا 

 الذي عنىالم لذلك باالعتبار شاهدا يطلبون ال المسألتين، بين وفرقوا وجمعوا
 فهي رسلة،الم المصلحة هو وهذا المناسبة، بمطلق يكتفون بل وفرقوا، جمعوا به

 .(2)(المذاهب جميع في إذن
 العام بتخصيص يقولون ال الذين من وهو- حامد حسين الدكتور وقال

ذا: )المالكية عند وسجنه المتهم ضرب مسألة في- بالمصلحة  راألم كان وا 
 هارآ التي المجردة المصلحة هو ليس الحديث نص خصص الذي فإن كذلك،

 تقديمو  العامة، والقاعدة الكلي لألصل شهدت التي النصوص هي بل المجتهد،
 .(3)(الخاصة على العامة المصلحة

 قبول عدم على تدل النصوص هذه أن فرض وعلى: )أخر مكان في وقال
نماو  المجردة، المصلحة هو ليس لها المخصص فإن مطلقا، الصبيان شهادة  ا 

 الشارع هاعتبر  اصل تحت تدخل التي الشرع تصرفات لجنس المالئمة المصلحة
 .(4)...(الدماء حفظ اصل هو األصل هذا أدلة، ومجموع نصوص بجملة
 ام،الع تخصص ال الدليل عن المجردة المصلحة ان من به، نقول ما عين وهذا
 .كلي دليل إلى تستند ان البد بل

 لحةبالمص العام النص تخصيص جواز: هو المسألة هذه في الراجح :الترجيح
 استدل يالت األدلة لقوة الكلية؛ والقواعد النصوص مجموع إلى المستندة المرسلة

 قد ماءالعل من فكثير ذلك، على دل االستقراء وألن ذلك؛ بجواز القائلون بها
 .بالمصلحة العمومات خصصوا

                                                      
 .( بتصرف411- 414المصالح المرسلة لبوركاب ) (1)

 (.314)شرح تنقيح الفصول  (2)

 (.140نظرية المصلحة ) (3)

 (.131المصدر السابق ) (4)
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 الرابع المبحث
 المرسلة العام بالمصلحة تخصيص على تطبيقات

 
 

 ذاه في نبحث المرسلة، بالمصلحة العام تخصيص في الخالف ذكر بعد
 .امللع تخصيصا الفقهاء بها اخذ التي الفقهية المسائل بعض المبحث
: بمكة هوو  الفتح عام قال انه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن: األولى المسالة

 .(1)"واألصنام والخنزير الخمر بيع حرم اهلل إن"
 عانيالصن اإلمام ذكرها كما- التحريم وعلة صنم، كل في عام األصنام وتحريم
 في المصلحة وجود فعدم ،(2)مباحة فيها منفعة ال أنها: - تعالى اهلل رحمه
 ما يوه بالمصلحة، يخصص عام نص فهذا بيعه، من منعت التي هي الصنم

 ساعدت التي األصنام بعض كبيع ومصلحة، منفعة األصنام بيع في وجد إذا
 وكذلك التاريخ، دراسة في منها يستفاد التي السابقة األمم تاريخ معرفة على
 .لألطفال الدمى بيع مثل

 اضياألر  توزيع عن عنه اهلل رضي الخطاب بن عمر امتناع: الثانية المسالة
 :الفاتحين على المفتوحة

 المنقولة كالغنائم ، للمسلمين غنيمة تعتبر المسلمون فتحها التي األراضي إن
 هلل منها الخمس يكون الغنائم وتلك وغيرها، وأنعام وسالح وفضة ذهب من

 هاأخماس وأربع السبيل، وابن والمساكين واليتامى القربى ولذي وللرسول
 وِللرَُّسولِ  ُخُمَسهُ  هِ ِللَّ  َفَأنَّ  َشْيء   مِّن َغِنْمُتم َأنََّما واْعَلُموا: )تعالى لقوله للغانمين،

" شيء من: " تعالى فقوله ،(3)(السَِّبيلِ  واْبنِ  واْلَمَساِكينِ  واْلَيَتاَمى الُقْرَبى وِلِذي
                                                      

 (.3041(، ح )310) صحيح مسلم، (2233(، ح)213صحيح البخاري ) (1)

 .4/323سبل السالم  (2)

 (.41سورة األنفال: آية ) (3)
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 حيث ،النبي فعل العموم هذا يؤكد والذي وغيرها، األراضي يشمل عام، لفظ
 رة،المذكو  اآلية في تعالى اهلل بينه لما موافقا الحكم هذا اهلل رسول امضى
 ريؤخ ولم ، المسلمين على الباقي وقسم ، الخمس اخذ شيئا غنم إذا  فكان
 .(1)لمينالمس المقاتلين على أرضها قسم حيث بخيبر، فعل ما مثل شيئا، منه
 رأى حيث كاألراضي، الثابتة األموال دون المنقوالت قسم عمر عهد وفي

 اتحاجي لسد الدولة، موارد لزيادة الثابتة؛ األموال تقسيم عدم في المصلحة
 بقية رمانح ولعدم وثغورها، أمنها ولحماية المستقبل، في ستفتح التي البلدان

 يه المصالح وهذه النعمة، هذه من بعدهم يأتي من أو حاضرهم، المسلمين
 ةالمفتوح باألراضي اآلية عموم يخصص عنه اهلل رضي عمر جعلت التي
نما الفاتحين، على يقسمها فال عنوة،  .(2)المسلمين لجميع فيئا يجعلها وا 
 أنما لمواواع: "قوله أن العلماء يختلف لم: )تعالى اهلل رحمه القرطبي اإلمام قال

 خص ومما...  االختصاص يدخله وانه عمومه، على ليس" شيء من غنمتم
 بي،والس األمتعة وسائر وفضة ذهب من غنمتم ما: والمعنى األرض،: أيضا به

 .(3)(اآلية هذه عموم في داخلة فغير األرض وأما
 هنصوص وأكثر أحمد مذهب وظاهر: )تعالى اهلل رحمه الشوكاني اإلمام وقال
 صلحاأل كان فإن شهوة، تخيير ال مصلحة، تخيير فيها مخير اإلمام أن على

ن قسمها، قسمتها للمسلمين  وان فها،وق جماعتهم على يقفها أن األصلح كان وا 
 .(4)(فعله البعض ووقف البعض قسمة األصلح كان
 إلى يصالتخص يستند ولم المرسلة، بالمصلحة العام تخصيص على مثال فهذا
نما السنة، أو الكتاب من خاص نص  .اسدالمف ودرء المصالح جلب إلى استند وا 

                                                      
أحكام القرآن  (،31(، األموال ألبي عبيد )42(، االستخراج ألحكام الخراج البن رجب )24الخراج ألبي يوسف ) (1)

 .1/14، نيل األوطار 1/4ر القرطبي ، تفسي3/121للجصاص 

 المصدر السابق. (2)

 .1/4تفسير القرطبي  (3)

 .1/11نيل األوطار  (4)
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 :المالكية عند اإلرضاع من الشريفة المرأة استثناء: الثالثة المسالة
 َحْوَلْينِ  ْوالَدُهنَّ أَ  ُيْرِضْعنَ  واْلَواِلَداتُ : )تعالى لقوله ولدها، إرضاع المرأة على يجب

 المؤكد، األمر معنى في خبر وهذا ،(1)(الرََّضاَعةَ  ُيِتمَّ  َأن َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ 
 ليس مراأل وهذا أوجبه، الذي اهلل حكم في أوالدهن يرضعن والوالدات: والتقدير

نما إيجاب، أمر  لحأص األم بلبن الطفل تربية ألن واستحباب، ندب أمر هو وا 
 .عليه شفقتها ولكمال غيرها، لبن من له

 ولو( ُجوَرُهنَّ أُ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفإنْ : )تعالى قوله الندب على يدل والذي
 إال يالصب يقبل لم إذا واجبا ويكون األجرة، استحقت لما الرضاع عليها وجب
 .(2)االستئجار عن عاجزا األب كان أو ظئر، له توجد لم أو أمه، ثدي
 يفةالشر  الوالدة يشمل أفراده، جميع يستغرق عام، لفظ"  والوالدات: "وقوله

 بالمصلحة؛ الشريفة بالمرأة اآلية هذه عموم خصصوا ،(3)المالكية لكن وغيرها،
 تعيير، من أذى لحقها فعلت فلو قومها، في اعتيد لما مخالفة إرضاعها في ألن
 منزلتها، لعلو باإلرضاع تتأذى كانت إذا: أي ذلك، غير أو زوج، أنفة أو

 ضررلل دفعا عليها، ذلك يجب فال اإلرضاع، بعدم عمال قومها عرف ولجريان
 .مصلحة الضرر ودفع عنها،
 نها؟اب إرضاع أيلزمها الزوج ذات المرأة عن مالكا وسألت: قال: المدونة في جاء
 ال ممن تكون أن إال كرهت، أو أحبت ما على ابنها إرضاع يلزمها نعم: قال

 الشرف ذات المرأة: قال ذلك؟ تكلف ال التي ومن: لمالك فقلت ذلك، تكلف
 أبيه على لكذ فأرى الصبيان، وتعالج ترضع مثلها ليس التي الكثير، واليسار

ن  .(4)(لبن لها كان وا 

                                                      
 (.233سورة البقرة: آية ) (1)

 .1/130، تفسير النسفي 1/133تفسير الخازن  (2)

 .1/434، البهجة في شرح التحفة 1/401، جواهر اإلكليل لآلبي 4/213التاج واإلكليل للمواق  (3)

 .2/214المدونة الكبرى  (4)
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 اآلية، هب خصص راي الشريفة في ولمالك: )تعالى اهلل رحمه العربي ابن وقال
 .(1)(المصلحة باب من وهذا شريفة، كانت إذا ترضع ال إنها: فقال
 دليل إلى دتستن التي المرسلة بالمصلحة العام تخصيص على دليل المثال فهذا
 .القولي العرف هنا وهو كلي،

 :الصبيان شهادة: الرابعة المسالة
 واْسَتْشِهُدوا) :تعالى لقوله البلوغ،: العدالة شروط ومن العدالة، الشهادة في يشترط
 ِمنَ  َتْرَضْونَ  مَّنمِ  واْمَرَأَتانِ  َفَرُجل   َرُجَلْينِ  َيُكوَنا لَّمْ  َفإن رَِّجاِلُكمْ  ِمن َشِهيَدْينِ 
نُكمْ  َعْدل   َذَويْ  وَأْشِهُدوا: )تعالى وقوله ،(2)(الش َهَداءِ   .(3)(مِّ

 م،اإلسال مع شرط والبلوغ والحرية المؤمنين، رجال من: أي" رجالكم من: "قوله
 عن ورواية المالكية وأجاز ،(4)الفقهاء جمهور عند الصبيان شهادة تقبل فال

 في راحالج في بعض على بعضهم الصبيان شهادة ليلى أبي وابن احمد اإلمام
 .الدماء حفظ لمصلحة مراعاة ؛(1)يعلموا أو يتفرقوا أن قبل الخاصة أماكنهم
 ،(رَِّجاِلُكمْ  ِمن يَدْينِ َشهِ  واْسَتْشِهُدوا: )تعالى لقوله تخصيصا يعتبر شهادتهم وقبول
نُكمْ  َعْدل   َذَويْ  وَأْشِهُدوا: )وقوله  بعضهم، حق ضاع شهادتهم تقبل لم إذا ألنه ؛(مِّ
 اجتماعهمو  لعابهم في حالهم من والغالب البينة، بهم تقوم من يوجد ال انه طالما
 شهد نولك خاص، نص لعينها يشهد ال مصلحة فهي الكبار، يحضرهم ال انهم

 تعلقت إذا خاصة الحقوق، صون اعتبرت التي النصوص مجموع لجنسها
 .(3)بالدماء

                                                      
 .1/204أحكام القرآن  (1)

 (.212سورة البقرة: آية ) (2)

 (.2: آية )سورة الطالق (3)

 .10/144، المغني 114، 4/44، األم 3/2فتح القدير  (4)

 .10/144، المغني 1/212العربي بن ، أحكام القرآن ال4/221، المنتقى 2/423، الموطأ 3/113المبسوط  (1)

 (.441المصالح المرسلة ) (3)
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جازة: )تعالى اهلل رحمه رشد ابن قال  قياس باب من هو لذلك مالك وا 
 .(1)(المصلحة

 منو  على إليه ذهب ما على والدليل: )تعالى اهلل رحمه الباجي اإلمام وقال
 يف والصبيان لها، االحتياط يجب الدماء أن من شيوخنا به احتج ما تابعه،
 يجريو  غيرهم، يخالطهم أن يكاد ال حتى مالعبهم، في ينفردون أحوالهم غالب
 إال بينهم قبلي لم فلو والجراح، للقتل سببا كان ربما ما والترامي اللعب من بينهم
 ينهمب شهادتهم فقبلت وجراحهم، دمائهم هدر إلى ذلك ألدى العدل وأهل الكبار
 .(2)(الحال غالب في الصحة على يقع الذي الوجه على

 :الكافر من المسلم ميراث: الخامسة المسالة
 قتضىالم السبب كان إذا شيئا، المسلم يرث ال الكافر أن على الفقهاء اتفق

 التركة قسمت حتى كفره على الكافر بقي وقد القرابة، أو الزوجية، هو لإلرث
 زوجها من ترث ال الكافرة فالزوجة منها، نصيبه وارث كل واخذ مستحقيها، على

 كانت سواء- الكافر والقريب المسلم، أبيه من يرث ال الكافر واالبن المسلم،
 . (3)المسلم قريبه من يرث ال- ذلك نحو أو عمومة، أو أخوة، القرابة
 .(4)"المسلم من الكافر يرث وال الكافر، من المسلم يرث ال: "لقوله

 أن إلى الفقهاء جمهور فذهب الكافر، من المسلم إرث في الفقهاء واختلف
 أو بيا،حر  أو زوجا، أم قريبا، أكان سواء مطلقا، شيئا الكافر من يرث ال المسلم
 وال الكافر، من المسلم يرث ال: "قوله: منها بأدلة، واستدلوا ،(1)مرتدا أو ذميا،
 افر،الك من المسلم ميراث منع على الحديث دل حيث"  المسلم من الكافر يرث

                                                      
 .2/311بداية المجتهد  (1)

 .4/221المنتقى  (2)

 .3/214، المغني 3/24، مغني المحتاج 4/413، حاشية الدسوقي 1/113البحر الرائق  (3)

 (.4140(، ح )401(، صحيح مسلم )3434، ح )12/10صحيح البخاري مع فتح الباري  (4)

، 1/110، األم 4/413، حاشية الدسوقي 2/312، بداية المجتهد 3/434، حاشية ابن عابدين 30/30المبسوط  (1)
 .4/443، كشاف القناع 3/214، المغني 3/24نهاية المحتاج 
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 إال شيء منه يخص أن يجوز ال عام حكم وهذا مطلقا، المسلم من والكافر
 .(1)بدليل
 نم الكافر يرث وال الكافر، من يرث المسلم أن إلى الفقهاء بعض وذهب
 توجب المصلحة فإن بالمصلحة، خص الحديث عموم إن: وقالوا ،(2)المسلم

 إلسالم،ا في ترغيبا منهم المسلمين توريث في والمصلحة العموم، تخصيص
 يف الدخول من يمنعهم منهم كثيرا فإن الكفر، أهل من فيه الدخول أراد لمن

 لمع فإذا شيئا، منهم يرثون فال أموال ولهم أقاربهم، يموت أن خوف اإلسالم،
 قوية، يهف رغبته وصارت اإلسالم، من المانع ضعف ميراثه يسقط ال إسالمه أن

 .التخصيص في كاف وحده وهذا
 وقد اته،تصرف من كثير في باالعتبار الشارع لها يشهد ظاهرة المصلحة وهذه
 يخالف ما هذا في وليس نسائهم، نكاح مصلحة من أعظم مصلحتها تكون

 .(3)األصول
 في هنرا ما خصوصا ، األرجح هو بالمصلحة الحديث عموم بتخصيص والقول
 حاجةب يكون اإلسالم في يدخل ممن كثيرا فإن الزمان، هذا في الغربية البالد
 عن رجوعهم إلى يؤدي فقد الميراث من منعناهم فإذا لفقرهم، نظرا المال؛ إلى

 إلسالما في الدخول من مانعا الميراث بعدم القول يكون وقد ، باإلسالم التمسك
 العطاء نم وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل على وقياسا الحاالت، بعض في

 هذا في الناس ترغيب بقصد كثيرا ؛ باإلسالم العهد ولحديثي أحيانا، للكفار
 قوله يف قلوبهم للمؤلفة الزكاة إعطاء تشريع من الغاية هي هذه ولعل ،(4)الدين

                                                      
 .3/44، نيل األوطار 4/301المحلى  (1)

، 2/432ام أهل الذمة أحك 1/112، األم 2/312، بداية المجتهد 2/441، مجمع األنهر 30/30المبسوط  (2)
 .3/44، نيل األوطار 1/333االستذكار 

، اختالف الدين وأثره في ميراث المسلم من الكافر للدكتور أحمد شليبك، مجلة جامعة 2/433أحكام أهل الذمة  (3)
 (.12، )1، العدد 1الشارقة، المجلد 

، أحكام القرآن 2/410تفسير ابن كثير ، 1/103، تفسير النسفي 3/41، المحرر الوجيز 2/344تفسير الخازن  (4)
 .2/132البن العربي 
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َدَقاتُ  إنََّما): )تعالى  وِفي ُقُلوُبُهمْ  واْلُمَؤلََّفةِ  َهاَعَليْ  واْلَعاِمِلينَ  واْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصَّ
َقابِ   .(1)((السَِّبيلِ  واْبنِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  وِفي واْلَغاِرِمينَ  الرِّ
 :تاب إذا المستتر الزنديق قتل: السادسة المسالة
 اإلسالم، يدعي ذلك مع وهو يسره، كفر على منه يظهر الذي هو الزنديق
 أن أمرت" :وسلم عليه اهلل صلى لقوله تاب؛ إذا يقتل ال انه حكمه في واألصل

 ماءهمد مني عصموا فقد قالوها فإذا اهلل، إال إله ال: يقولوا حتى الناس أقاتل
 قتالهم،ب مأمور أنواعهم بجميع المحاربين الكفار أن: الحديث فمعنى ،"وأموالهم

 .عام الحديث فهذا اهلل، إال إله ال: بقولهم إال عنهم القتل يكف وال
 وبعض وسفي وأبو كالمالكية الفقهاء بعض فذهب الزنديق، قتل في اختلف وقد

 اإلظهار بلق يجيء أن إال عليه، ظهر إن توبته تقبل وال يقتل أنه إلى الشافعية
 يمارس عمله لبص من جزء الزنديق توبة ألن يقتل؛ وال توبته فتقبل تائبا، عليه
 .(2)به نفسه اخذ الذي مبدأه بها
 ودفع تلهق تقتضي فالمصلحة الزنادقة، بغير مخصوص الحديث عموم إن: قالوا
 لدينا وحفظ الدين، بحفظ تتعلق ضرورية مصلحة وهي المسلمين، عن أذاه

 يقع امع الزنديق ضرر ألن كليته، ألنها الكلية؛ هذه فرجحت للشارع، مقصود
 ية؛ضرور  مصلحة فهو الضرر، لهذا إزالة قتله وفي المسلمين، جميع على

 حفظ ووه أهمها بل الخمس، الضروريات بإحدى متعلقة ألنها المسلمين، لجميع
 .غائلته من المسلمون يأمن بقتله أن نقطع ألننا وقطعية؛ الدين،

                                                      
 (.30: آية )سورة التوبة (1)

، أحكام 4/144، المحلى على المنهاج 3/210، المنتقى 4/403، الشرح الكبير 3/413شرح الدرر المختار  (2)
 .2/341القرآن للجصاص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[41] 

 

 دمه، ميعص لم ذلك فعل قد والزنديق تشهد، إذا الكافر دم عصمة فيه والحديث
 قول نأل له؛ مالزما اليزال بل بالشهادة، بالنطق يرتفع لم الزندقة وصف ألن

ظهار الزندقة، عين هو اهلل، إال إله ال: الزنديق  .(1)يبطن ما خالف وا 
 تاب اإذ المتستر فالزنديق: قيل فإن: )تعالى اهلل رحمه الغزالي اإلمام قال

 أن أمرت: "سلمو  عليه اهلل صلى قال وقد توبته، تقبل وال قتله، في فالمصلحة
 محل في مسألة هذه: قلنا ترون؟ فماذا"  اهلل إال إله ال: يقولوا حتى الناس أقاتل

نما قتله، بالزندقة وجب إذ قتله، يبعد وال االجتهاد،  القتل سقطت الشهادة كلمة وا 
 والزنديق هادة،الش بكلمة بالنطق دينهم ترك يعتقدون ألنهم والنصارى؛ اليهود في
 في لحةمص استعمال فحاصله به قضينا لو فهذا الزندقة، عين التقية يرى

 .(2)(أحد ينكره ال وذلك عموم، تخصيص
 صلى لنبيا نهى المخدر يدخلها التي الطبية العقاقير استخدام: السابعة المسالة

 لم اهلل إن: "والسالم الصالة عليه فقال بالمحرمات، التداوي عن وسلم عليه اهلل
 الزمان هذا في األمراض لكثرة ولكن ،(3)"عليها حرم فيما امتي شفاء يجعل

 يدخل ةبأدوي التداوي إلى بحاجة الناس أصبح الهالك، من النفس حفظ وضرورة
 لمريضا يحتاج فمثال األلم، من بشيء يشعر ال حتى ، الجسم تخدر مواد فيها

 آلالمبا يحس ال حتى المخدرة؛ األدوية بعض تعاطي إلى جراحية عملية إلجراء
 لمخدرا أن مع والقلب، والدماغ العصبية األمراض مثل العملية، على المترتبة

 المخدر هذا يتعاطى أن للمريض يباح ولكن شرعا، المحرمة المسكرات من
 .لمخدرا يستخدم لم إذا والتهلكة الموت من عليه للمحافظة للضرورة؛ للتداوي
 عليه اهلل صلى النبي لحديث تخصيص فيه المخدر استعمال بجواز والقول
 .النفس حفظ وهي للمصلحة، وسلم

                                                      
 .1/121رأي األصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان  (1)

 .22. راجع ص 211- 1/211 المستصفى (2)

 (.4101، ح)4/242المستدرك للحاكم  (3)
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 :ةكافر  محتلة أو ظالمة دولة ظل في المناصب بعض تولي: الثامنة المسالة
 ال كافرة محتلة أو ظالمة دولة ظل في الوالية أو المناصب قبول أن األصل
 ْرَكُنواتَ  وال: )تعالى لقوله والكفار، للظلمة الوالء مظاهر من مظهر ألنه يجوز،

 ال ثُمَّ  ْوِلَياءَ أَ  ِمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  مِّن َلُكم وَما النَّارُ  َفَتَمسَُّكمُ  َظَلُموا الَِّذينَ  إَلى
 ممعه والعمل ظلموا الذين إلى الميل عن وجل عز اهلل نهى فقد ،(1)(تُنَصُرونَ 
 فيه كان إذا المناصب بعض تولى يجوز ولكن. (2)بأعمالهم والرضي ومحبتهم
 .عنهم تخفيفه أو الناس، عن الظلم كدفع مصلحة،

 ليقو  هذا وفي الناس، عن الظلم رفع وهي بالمصلحة، خص عام نص فهذا
 التي الواجبات من كانت إذا الوالية: )تعالى اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ
قامة الفيء، وقسم العدو، جهاد من مصالحها تحصيل يجب  وأمن الحدود، وا 

 وال ينبغي ال من بعض لتولية مستلزما   ذلك كان فإذا واجبا، فعلها كان السبيل،
 به، إال المستحب أو الواجب يتم ال ما باب من هذا صار ذلك ترك يمكنه
 أو الواجب ذلك مصلحة دون مفسدته كانت إذا مستحبا أو واجبا فيكون

 والهات ومن ظلم على مشتملة وهي واجبة غير الوالية كانت لو بل المستحب،
 أيسره احتمالب كثره ودفع فيها الظلم تخفيف قصده رجل توالها حتى الظلم أقام
 هو ما فعد بنية السيئة من يفعله بما فعله وكان النية، هذه مع حسنا ذلك كان
 .(3)(جيدا فيها أشد
 إقليم على الكفار استولى ولو: )تعالى اهلل رحمه السالم عبد بن العز وقال
 ذلك نفاذإ يظهر فالذي العامة، المسلمين بمصالح يقوم لمن القضاء فولوا عظيم
 لشارعا رحمة عن يبعد إذ الشاملة، للمفاسد ودفعا العامة، للمصالح جلبا كله؛

                                                      
 (.113سورة هود: آية ) (1)

 .2/303تفسير ابن كثير  2/103تفسير الخازن  (2)

 .20/12مجموع الفتاوى  (3)
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 فواتل الشاملة؛ الفاسد وتحمل العامة المصالح تعطيل عباده لمصالح ورعايته
 .(1)(أهلها هو لمن توليتها يتعاطى فيمن الكمال

 
  

                                                      
 .44-43/ 1قواعد األحكام  (1)
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 الخاتمة
 الخلق دسي على وأسلم وأصلي وتعالى، سبحانه أحمده العالمين، رب هلل الحمد
 قياتبالبا لنا يختم أن سبحانه اهلل واسأل وصحبه، لها وعلى محمد سيدنا

 .الصالحات
 خرجنا التي والنتائج المسائل بأهم التذكير أود الموجز، البحث هذا نهاية في
 :التالية النقاط في أوجزها البحث، نهاية في بها
 لالشمو  اشتراط في الختالفهم العام، تعريف في األصوليون اختلف -1

 .فقط والكثرة االجتماع أو العموم، في واالستغراق
لى ،قطعا العموم به يراد عام إلى بالخاص عالقته باعتبار العام يتنوع -2  وا 

 .مخصوص عام والى قطعا، الخصوص به يراد عام
 اللةد أو قطعية، داللة هي هل العام، داللة في الحنفية مع الجمهور اختلف -3

 يرى مابين ظنية، أفراده جميع على العام داللة أن الجمهور يرى حيث ظنية،
 خصص فإذا يخصص، لم ما قطعية أفراده على العام داللة أن الحنفية
 .ظنية أفراده من بقي ما على داللته صارت

 إرادة إلى عمومه عن العام صرف جواز على الحنفية مع الجمهور اتفق -4
 ليكون الصرف هذا على يدل الذي الدليل في واختلفوا بدليل، أفراده بعض
 .تخصيصا ذلك

 غير أي متصلة، مخصصات إلى المخصصات األصوليين جمهور قسم -1
لى مستقلة،  فسها،بن استقلت ما وهي مستقلة، أي منفصلة، مخصصات وا 

 .العام اللفظ على اشتمل الذي الكالم من جزءا تكون وال
 حيث فمن :مختلفة وباعتبارات تقسيمات عدة إلى المصلحة األصوليين قسم -3

 مصالحو  معتبرة، مصالح: إلى تنقسم لها اعتباره وعدم لها الشارع اعتبار
 .مرسلة ومصالح ملغاة،
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 دليال   تخالف أال: أهمها توافرها من البد ضوابط المرسلة بالمصلحة للعمل -4
 .وعامة محققة تكون وأن القطعية، الشرع أدلة من

 عامةال الكلية القواعد وهي عامة، نصوص إلى الشرعية النصوص تنقسم -1
لى النصوص، استقراء من استنبطت التي  وصنص وهي خاصة نصوص وا 

 .والسنة القرآن

 لةمرس مصلحة قطعي، أصل إلى المستند الثبوت الظني النص عارض إذا -1
 .المرسلة المصلحة على الظني النص قدم كلية، قواعد إلى مستندة

 مرسلة مصلحة قطعي، ألصل المعارض الظني النص عارض إذا -10
 ظنيال النص عارض إذا أما عليه، المصلحة قدمت كلية، قواعد إلى مستندة
 هماأحد ترجيح في واجتهاد بحث موضع فهذا مرسلة مصلحة ظني ألصل
 .اآلخر على

 مجردة يستل للعام تخصيصها في الفقهاء اختلف التي المرسلة المصالح -11
 مجموع فإن لعينها، الخاصة النصوص تشهد لم وان فهي الدليل، عن

 قسمب إللحاقها كاف وحده وهذا لجنسها، شهد قد الكلية والقواعد النصوص
 .المعتبر

 قائل قول: قولين على بالمصلحة العام تخصيص في الفقهاء اختلف -12
 عنه رعتف وما الشرع، كلي إلى المستندة بالمصلحة العام تخصيص بجواز
 .بالمصلحة العام تخصيص جواز بعدم وقول كلية، قواعد من

 نولك فقط، المالكي بالمذهب يختص ال بالمصلحة العام تخصيص -13
 .به أخذت المذاهب جميع
 فما م،الكري لوجهه خالصا العمل هذا يجعل أن القدير العلي اهلل اسأل وختاما،

 . والشيطان نفسي فمن أخطأت وما وحده، وجل عز اهلل فمن أصبت
 .أجمعين وصحبه اله وعلى محمد سيدنا على وسلم وصلى
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 والمراجع المصادر فهرس
 
 

 :وعلومه الكريم القرآن: -أوال
 

 تحقيق العربي، بابن المعروف اهلل عبد بن محمد بكر ألبي القران، أحكام -1
 (.الفكر دار: بيروت) البجاوي، محمد علي

 دعب ضبط الجصاص، الرازي علي بن احمد بكر ألبي القران، أحكام -2
 (.الحديث الجامعي المكتب: اإلسكندرية) شاهين، محمد السالم

 .1 ط ،(تونس) عاشور، بن الطاهر للشيخ والتنوير، التحرير -3
 لدمشقي،ا القرشي كثير بن إسماعيل الفداء ألبي العظيم، القرآن تفسير -4

 .1 ط ،(1111-1401 الحديث، دار: القاهرة)
 الدين لعالء التنزيل، معاني في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير -1

 لسالما عبد ضبط بالخازن، الشهير البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي
 .1 ط ،(1111-1411 العربية، الكتب دار: بيروت) شاهين، محمد

 اهلل بدع لإلمام التأويل، وحقائق التنزيل مدارك المسمى النسفي تفسير -3
 دار: بيروت) عميرات، زكريا الشيخ ضبط النسفي، محمود بن أحمد بن

 .1ط ،(1111-1411 العلمية، الكتب
: الرياض) السعدي، ناصر بن الرحمن عبد للشيخ الرحمن، الكريم تيسير -4

 .السعودية ،(االفتاء دار
 بي،القرط األنصاري احمد بن محمد اهلل عبد ألبي القرآن، ألحكام الجامع -1

 (.العرفان مناهل مؤسسة: بيروت)
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 عطية بن غالب بن الحق لعبد العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -1
 الكتب دار: بيروت) محمد، الشافي عبد السالم عبد تحقيق األندلسي،
 .1ط ،(1413/1113العلمية،

 :وعلومه الشريف الحديث-ثانيا
 ألندلسي،ا النمري البر عبد بن اهلل عبد بن يوسف عمر ألبي كار،االستذ -1

 سةمؤس: أبو ظبي) القيسية، احمد محمود. ود المنان، عبد حسان تحقيق
 .4 ط( 2003-1423 الندى،

 سىعي بن محمد عيسى ألبي الترمذي، بسنن المسمى الصحيح الجامع -2
 مطبعة: مصر) الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق الترمذي، سورة بن

 .2 ط ،(1311/1131الحلبي، البابي مصطفى
 راألمي صالح بن إسماعيل بن لمحمد المرام، بلوغ شرح السالم سبل -3

 .اإلمام( جامعة مطبوعات: الرياض) الصنعاني، الكحالني
 حمدم تحقيق القرزويني، ماجه بن محمد اهلل عبد ألبي ماجه، ابن سنن -4

 (.اإلسالمية المكتبة: إستانبول) الباقي، عبد فؤاد
 حمدم راجعه األزدي، السجستاني األشعث بن لسليمان داود، أبي سنن -1

 (.الحديثة الرياض مكتبة: الرياض) الحميد، عبد الدين محي
: روتبي) البخاري، إسماعيل بن محمد اهلل عبد ألبي البخاري، صحيح -3

 .1 ط ،(1112-1412 العلمية، الكتب دار
 القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين ألبي مسلم، صحيح -4

 ،(1111/ 1411 السالم، دار: الرياض) مسلم، صحيح النيسابوري،
 .1ط

 الني،العسق حجر بن علي بن ألحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح -1
 (.الفكر دار: بيروت)
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 روفالمع خلف بن سليمان الوليد ألبي مالك، اإلمام موطأ شرح المنتقى -1
 (.1332/1113 العربي، الكتاب دار: بيروت) بالباجي،

 بن مدمح اهلل عبد ألبي الحديث، في الصحيحين على المستدرك -10
: بيروت) عطا، القادر عبد مصطفى تحقيق النيسابوري، الحاكم اهلل عبد
 (.العلمية الكتاب دار

 فؤاد محمد تحقيق األصبحي، مالك بن أنس بن مالك الموطأ، -11
 (.1340/1111 العربية، الكتب إحياء دار: بيروت) الباقي، عبد

 األخيار، سيد أحاديث من األخبار منتقى شرح األوطار نيل -12
 (.القلم دار: تبيرو ) الشوكاني، محمد بن علي بن لمحمد

 :اإلسالمي الفقه كتب- ثالثا  
 :الحنفي المذهب
 بكر بن محمد بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -1

 .2ط ،(المعرفة دار: بيروت) نجيم، بابن المشهور
 مينأ محمد األبصار، تنوير شرح المختار، الدر على المحتار رد حاشية -2

 .2 ط ،(1313/1133 الفكر، دار: بيروت) عابدين، عمر السيد بن
 معروفال الواحد عبد بن محمد الدين كمال الهداية، على القدير فتح شرح -3

 (.التراث إحياء دار: بيروت) الهمام، بابن
 دار: بيروت) السرخسي، سهل أبي بن احمد بن لمحمد المبسوط، -4

 .2ط ،(المعرفة
 نب محمد الشيخ بن الرحمن لعبد األبحر، ملتقى شرح األنهر مجمع -1

 (.العامرة الطباعة دار: بيروت) زاده، بشيخ المدعو سليمان
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 :المالكي المذهب
 شدر  بن احمد بن محمد الوليد ألبي المقتصد، ونهاية المجتهد بداية -1

 (.1311/1141 المعرفة، دار: بيروت) القرطبي،
: روتبي) السالم، عبد بن علي الحسن ألبي التحفة، شرح في البهجة -2

 (.1144-1314 المعرفة، دار
 أبي نب يوسف بن محمد اهلل عبد ألبي خليل، لمختصر واإلكليل التاج -3

( 1112-1412 الفكر، دار: بيروت) بالمواق، الشهير العبدري القاسم
 .3 ط

 بياآل السميع عبد صالح للعالمة خليل، العالمة شرح اإلكليل جواهر -4
 (.الفكر دار: بيروت) األزهري،

: مصر) الدسوقي، عرفة لمحمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية -1
 (.الفكر دار

 بن مداح البركات أبو للعالمة الدسوقي، حاشية بهامش الكبير، الشرح -3
 (.الفكر دار: بيروت) الدردير، محمد

 :الشافعي المذهب
 دار: بيروت) الشافعي، إدريس بن محمد اهلل عبد ألبي األم، -1

 .2ط ،(1403/1113الفكر،
 الطالبين، منهاج متن على المنهاج لفاظ معرفة إلى المحتاج مغني -2

 (.اإلسالمية المكتبة: دمشق) الخطيب، الشربيني احمد بن لمحمد
 العباس أبي بن محمد الدين لشمس المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية -3

 الفكر، ارد: بيروت) الصغير، بالشافعي الشهير الرملي الدين شهاب بن
1404-1114.) 
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 :الحنبلي المذهب
 ،الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمد اهلل عبد ألبي الذمة، أهل أحكام -1

 ،(1114-1414 للماليين، العلم دار: بيروت) الصالح، صبحي تحقيق
 .4ط

 دينال موفق محمد ألبي حنبل، بن أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي -2
 المكتب: بيروت) المقدسي، قدامة بن أحمد بن اهلل عبد

 .2ط ،(1311/1141اإلسالمي،
 وتيالبه إدريس بن يونس بن لمنصور اإلقناع، متن عن القناع كشاف -3

 (.1314/1144الحكومة، مطبعة: مكة)
 معج تيمية، بن الحليم عبد بن احمد العباس ألبي الفتاوى، مجموع -4

 .النجدي قاسم بن الرحمن عبد وترتيب
 مدمح بن احمد بن اهلل عبد محمد ألبي الخرقي، مختصر على المغني -1

 دار: بيروت) شاهين، محمد السالم عبد ضبط المقدسي، قدامة بن
 .1ط ،(1114-1414 العلمية، الكتب

 :الظاهري المذهب
 تحقيق الظاهري، حزم بن سعيد بن احمد بن علي محمد ألبي المحلي، -1

 (.التراث دار: القاهرة) شاكر، محمد أحمد
 :فقهية قواعد - رابعا
 بن مإبراهي بن الدين لزين حنيفة، أبي مذهب على والنظائر األشباه -1

 (.1314/1131الحلبي، مؤسسة: القاهرة) نجيم، بن محمد
 عبد الدين لجالل الشافعية، فقه وفروع قواعد في والنظائر األشباه -2

 .1ط ،(1403/1113 العربي، الكتاب دار: بيروت) السيوطي، الرحمن
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 :الفقه أصول - خامسا
 علي بن الوهاب عبد الدين تاج للعالمة المنهاج، شرح في اإلبهاج -1

 .(1401/1111 األزهرية، الكليات مكتبة: القاهرة) السبكي،
 دار: بيروت) اآلمدي، الدين سيف لإلمام األحكام، أصول في اإلحكام -2

 (.1400/1110 العلمية، الكتب
: بيروت) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد لإلمام الفحول، إرشاد -3

 .1ط ،(1412/1112الثقافية، الكتب مؤسسة
 .اتركي طبعة البزدوي، اإلسالم فخر محمد بن لعلي البزدوي، أصول -4
 :بيروت) السرخسي سهل أبي بن احمد بن لمحمد السرخسي، أصول -1

 (.الفكر دار
 اهلل عبد بن بهادر بن محمد لإلمام الفقه، أصول في المحيط البحر -3

 ؤونوالش األوقاف وزارة وغيره غدة أبو الستار عبد تحقيق الزركشي،
 .1ط ،(1401/1111) بالكويت، اإلسالمية

 الملك عبد المعالي أبي الحرمين إلمام الفقه، أصول في البرهان -4
 (.1311/1114: قطر) الدين، العظيم عبد. د تحقيق الجويني،

 الكتب دار: بيروت) الحاج، أمير البن الفقه، أصول في والتحبير التقرير -1
 .2 ط( 1403/1113العلمية،

 ازاني،تالتف عمر بن مسعود بن الدين لسعد التوضيح، على التلويح -1
 (.العلمية الكتب دار: بيروت)
 لوذانيالك الحسن بن أحمد بن لمحفوظ الفقه، أصول في التمهيد -10

 المدني، دار: جدة) إبراهيم، ابن علي بن محمد تحقيق الحنبلي،
 .1ط ،(1404-1111

 دريسإ بن أحمد العباس أبو الدين شهاب لإلمام الفصول، تنقيح -11
 (.1311/1113 األزهرية، الكليات مكتبة: القاهرة) القرافي،
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 بادشاه بأمير المعروف أمين محمد لإلمام التحرير، تيسير -12
 (.العلمية الكتب دار: بيروت) البخاري،

 مطبعة: مصر) الشافعي، إدريس بن محمد لإلمام الرسالة، -13
 (.الحلبي

: القاهرة) للقرافي، المحصول، اختصار في الفصول تنقيح شرح -14
 (.1313/1143 األزهرية، الكليات مكتبة

 يز،العز  عبد بن احمد بن محمد البقاء ألبي المنير، كوكب شرح -11
 .1ط ،(المحمدية السنة مكتبة: مصر) الفقي، حامد محمد تحقيق

 الي،الغز  محمد حامد أبي لإلمام التعليل، مسالك في الغليل شفاء -13
 (.1310/1111 اإلرشاد، مطبعة: بغداد) الكبيسي،. د تحقيق

 الحسين محمد يعلى أبي للقاضي الفقه، أصول في العدة -14
 مؤسسة: بيروت) المباركي، سير علي بن أحمد .د تحقيق الفراء،

 .1ط ،(1110/ 1400 الرسالة،
 ظامن بن محمد العلي لعبد الثبوت، مسلم شرح الرحموت فواتح -11

 األميرية، المطبعة: بوالق) المستصفى، بهامش األنصاري الدين
1344/1120.) 

 بن عزالدين محمد أبي لإلمام األنام، مصالح في األحكام قواعد -11
 (.العلمية الكتب دار: بيروت) السلمي، السالم عبد

 العزيز لعبد البزدوي، اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف -20
 (.العثمانية الشركة طبعة: اآلستانة) البخاري، محمد بن أحمد بن
 بن عمر بن محمد فخرالدين لإلمام األصول، علم في المحصول -21

 مام،اإل جامعة: الرياض) ،العلواني جابر طه .د تحقيق الرازي، الحسين
 .1 ط ،(1400/1110
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 الحاجب، بن بكر أبي بن عثمان لإلمام المنتهى، مختصر -22
 (.األزهرية الكليات مكتبة: القاهرة)
-1313: بوالق) الغزالي، محمد حامد ألبي المستصفى، -23

 .1ط ،(1132
 المطبعة: بوالق) الشكور، عبد بن الدين لمحب الثبوت، مسلم -24

 (.1344/1120األميرية،
 لطيبا بن علي بن محمد الحسين ألبي الفقه، أصول في المعتمد -21

 (.العلمية الكتب دار: بيروت) المعتزلي، البصري
 اهلل عبد ألبي األصول، على الفروع ابتناء في الوصول مفتاح -23

 العربي، الكتاب دار: بيروت) لمساني،الت الشريف أحمد بن محمد
1312/1111.) 

: دمشق) الغزالي، حامد ألبي األصول، تعليقات من المنخول -24
 (.1400/1110 الفكر، دار

 اللخمي موسى بن إلبراهيم الشريعة، أصول في الموافقات -21
 (.المعرفة دار: بيروت) بالشاطبي، المعروف المالكي الغرناطي

 حقيقت السمرقندي، الدين لعالء العقول، نتائج في األصول ميزان -21
 (.1404/1114 الحديثة، الدوحة مطبعة: الدوحة) البر، عبد زكي

 منون، عيسى للشيخ القياس، تحقيق في العقول نبراس -30
 (.المنيرية)
 يمالرح عبد الدين لجمال األصول، منهاج شرح في السول نهاية -31

 (.صبيح محمد مطبعة: القاهرة) األسنوي، الحسين بن
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 :اللغة كتب- سادسا  
 سينيالح الحسن أبي الزين السيد علي بن محمد بن لعلي التعريفات، -1

-1404 الكتاب، عالم) عميرة، الرحمن عبد تحقيق الحنفي، الجرجاني
 .1ط ،(1114

: روتبي) آبادي، الفيروز يعقوب بن محمد الدين لمجد المحيط، القاموس -2
 .1ط ،(1113-1403 الرسالة، مؤسسة

 .الفنون اصطالحات كشاف -3
 موسى نب البقاء ألبي اللغوية، والفروق المصطلحات في معجم الكليات -4

 .1ط ،(1112-1412 الرسالة، مؤسسة: بيروت) الكفوي، الحسيني
 ،المصري األفريقي منظور بن مكر بن محمد الدين جمال العرب، لسان -1

 (.صادر دار: بيروت)
 ةالهيئ) الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن لمحمد الصحاح، مختار -3

 (.1404-1114 للكتاب، العامة المصرية
 الكتب دار: إيران) زكريا، بن فارس بن ألحمد اللغة، مقاييس معجم -4

 (.العلمية
: إستانبول) األستاذة، من ومجموعة أنيس إلبراهيم الوسيط، المجم -1

 .2 ط ،(اإلسالمية المكتبة
 بن حمدم بن ألحمد للرافعي، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح -1

 (.القلم دار: بيروت) الفيومي، المقري علي

 :حديثة كتب - سابعا  

 أديب، مصطفى للدكتور اإلسالمي، الفقه في فيها المختلف األدلة أثر -1
 (.1413/1113 القلم، دار: بيروت)

 .(العربي الفكر دار: القاهرة) زهرة، أبو محمد للشيخ الفقه، أصول -2
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 ةكلي: دبي) الطنطاوي، محمد محمود للدكتور اإلسالمي، الفقه أصول -3
 .1 ط ،(1410/1110دبي، شرطة

 ،والفقهاء األصوليين عند االجتهادية باألدلة النصوص تخصيص -4
 (.1401/1111 الرافدين، مطبعة: العين) الحسن، بابكر خليفة للدكتور

 ضةالنه دار: بيروت) شلبي، مصطفى محمد للدكتور األحكام، تعليل -1
 (.1111، 1401العربية،

 ح،صال أديب محمد للدكتور اإلسالمي، الفقه في النصوص تفسير -3
 (.اإلسالمي المكتب طبعة)

 مضانر  سعيد محمد للدكتور اإلسالمية، الشريعة في المصلحة ضوابط -4
 .3 ط ،(1412/1112 الرسالة، مؤسسة: دمشق) البوطي،

 دار: دمشق) الزرقا، مصطفى للدكتور العام، الفقهي المدخل -1
 (.1313/1133الفكر،

: الكويت) خالف، الوهاب عبد للشيخ فيه، نص ال فيما التشريع مصادر -1
 (.القلم دار

 رللدكتو  اإلسالمي، الفقه مرونة في وأثرها المرسلة المصالح -10
حياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار: دبي) بوركاب، احمد محمد  وا 

 .1 ط ،(2002/  1423 التراث،
 دريني،ال فتحي للدكتور بالراي، االجتهاد في األصولية المناهج -11
 (.الحديثة الكتب دار: دمشق)
 (.يالفاراب مكتبة: دمشق) البوطي، للدكتور والقلب، الفكر من -12
 عية،الشر  السياسة في تطبيقية دراسة المصالح، بين الموازنة -13

 النفائس، دار: عمان) الطائي، حسين عليوي احمد للدكتور
 .1ط ،(1424/2004

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[30] 

 

 :جامعية رسائل - ثامنا
 مسين،ه الدين خير لمحمد األصوليين، عند والعرف بالمصلحة التخصيص -1

 .م1111 ماجستير، رسالة اإلسالمية، درمان أم جامعة
 محمد مآد الرحمن لعبد اإلسالمية، الشريعة في باألحكام وعالقتها المصلحة -2

 .م1114 ماجستير، رسالة اإلسالمية، درمان أم جامعة سليمان،
 

 :منشورة بحوث- تاسعا  
 ،(صيليةتأ دراسة) الكافر قريبه من المسلم ميراث في وأثره الدين اختالف -1

 العدد ،1 المجلد الشارقة، جامعة مجلة شليبك، الصويعي احمد للدكتور
1، 1421/2001. 
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