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ملخص:
يهدف هذا البحث �إىل حتقيق م�س�ألة �أ�صولية مهمة لها �أثر
فقهي بالغ� ،أال وهي تخ�صي�ص العموم بامل�صالح املر�سلة ،وهي
لي�ست من امل�سائل التي بحثها الأ�صوليون قدمياً ،وقد ا�ضطربت
فيها �أقوال املعا�رصين ،وتعار�ضت فيها �أفهامهم للمذاهب الفقهية،
ف�أراد الباحث حتقيق مذهب املالكية يف امل�س�ألة لأنه املذهب املتفق
على �أن امل�صالح املر�سلة حجة عنده ،وتخ�صي�ص العموم بامل�صالح
املر�سلة عندهم قد يكون متجهاً ،بخالف غريهم من الأ�صوليني،
وخلفاء امل�س�ألة يف كتب الأ�صول ،فقد ا�ستعمل الباحث املنهج
الو�صفي ،القائم على اال�ستقراء والتحليل ،م�ستقر ًئا كتب املالكية
وحمل ًال لن�صو�صها ،عن طريق درا�سة مفهوم التخ�صي�ص ومعرفة
خم�ص�صات العموم ،ومفهوم امل�صالح املر�سلة و�رشوط االحتجاج
ّ
بها ،والتخ�صي�ص باحلكمة والقيا�س ،وحقيقة تعار�ض امل�صالح
املر�سلة مع القيا�س والن�صو�ص ،عند املذهب املالكي ح�رصاً.
وتو�صل الباحث �إىل �أن املالكية ال يخ�ص�صون العموم
بامل�صالح املر�سلة البتة ،ومت و�سم البحث بعنوان (التخ�صي�ص
بامل�صالح املر�سلة عند الفقهاء الأ�صوليني املالكية .درا�سة و�صفية
حتليلية).
كلمات مفتاحية :التخ�صي�ص بامل�صالح ،التخ�صي�ص
باحلكمة ،التخ�صي�ص بالقيا�س.

Abstract:
The researcher has deeply studied the issue of
limiting a general ruling due to overriding public
benefits by the Maliki School oftThought. This was done
by focusing on Limiting a general ruling and knowing
the personalization implements, and the concept of
overriding due to public benefits. It also focused od
its ways of inference, allocating the reason behind
the ruling, its measurements and the truth behind the
conflicts between overriding due to public benefits
with the ruling of Quran and Sunnah, specifically in
the Malikk School oftThought. The researcher has
concluded that Imam Malik has not limited a general
ruling due to overriding public benefitl. This research
has been titled with Aat-Takhseeslbel-MasalehlalMursalah” by the Maliki School oftThought:
Analytical and Jurisprudential Study in the Books of
)Usoohl al-Fiqih
Keyword:Att-Takhsees
Bel-Masaleh,
AttTakhsees Bel-Hikmah, Att-Takhsees Bel-Qeyass.

أوال :املقدمة:
هذه درا�سة مل�س�ألة تخ�صي�ص العموم بامل�صالح املر�سلة،
وهي م�س�ألة ظهر ت�أثريها الكبري على االجتهاد الفقهي املعا�رص،

ويبدو �أنها مل تكن م�شكلة عند املتقدمني؛ لذلك مل يفردوها بالبحث
والإي�ضاح ،وحديثهم �إن وجد فنادر عر�ضي ،وقد ا�ضطربت �أنظار
املعا�رصين وتناق�ضت �أفهامهم ملذاهب الأ�صوليني ،فن�سب بع�ضهم
(الري�سوين1434 ،هـ94 ،؛ جويل�س1432 ،هـ )89 ،للمذاهب الأربعة
القول بالتخ�صي�ص بامل�صالح املر�سلة ون�سب بع�ضهم (البوطي،
1393هـ178 - 177،؛ ح�سان ،د،ت)579 ،110 - 108 ،
للمذاهب الأربعة منع التخ�صي�ص بها ون�سب بع�ضهم (الهيتي،
 ،)1847 - 1846 ،2012ملالك -رحمه اهلل -تقدمي امل�صلحة
املر�سلة على الن�ص قطعي الداللة ،م�ستدلني (�شلبي370 ،1947 ،؛
زيد ،د.ت )37 ،على فهمهم بق�ضيتني� :أولهما �أن امل�صالح املر�سلة
حجة عند املالكية ،وثانيهما –وهو العمدة -عبارة عن جمموعة
من الفروع الفقهية للمذهب دون ذكر دليل املذهب كما بينه �أربابه.
ونظرا �إىل �أن معظم املعا�رصين قد ن�سبوا �إىل الإمام مالك
ً
القول بالتخ�صي�ص بامل�صالح املر�سلة ،ونظراً �إىل �أن مالك ًا
(القريواين1432 ،هـ )1/304 ،نفى �أن يكون �أفتى بر�أيه �إال يف
ثالث م�سائل ،وقيل (الرعيني )80 - 78 ،2007 ،هن �أربع م�سائل
نظرا لذلك فقد ر�أى الباحث �أن يحقق ر�أي املالكية
وقيل خم�سً ،
ح�رصاً يف امل�س�ألة وتطبيقاتها عندهم ،لأن امل�صالح املر�سلة حجة
عندهم يف املعتمد (القرايف1393 ،هـ ،)446 ،وعند املذاهب الثالثة
لي�ست حجة يف املعتمد (�أمري باد�شاه1403 ،هـ4/171 ،3/315 ،؛
اجلويني1418 ،هـ2/170 ،؛ الغزايل1413 ،هـ173 ،؛ العز بن
عبد ال�سالم1414 ،هـ2/158 ،؛ املقد�سي1423 ،هـ- 480 /1 ،
484؛ احلراين1422 ،هـ ،)450 ،فت�صور امل�س�ألة عند غريهم بعيد،
وحيث �إنه �إذا انتفى عن مالك القول بتخ�صي�ص العموم بامل�صالح
املر�سلة فقد انتفى عن باقي املذاهب ذلك من باب �أوىل.
وقد قام الباحث ببحث امل�سائل الفقهية التي اعتمد عليها
الباحثون يف ن�سبة التخ�صي�ص بامل�صالح املر�سلة للمالكية ،وبني
دليلهم على التحقيق يف �آخر البحث باخت�صار �شديد.
ويف هذا البحث �سي�ستق�صي الباحث ن�صو�ص املالكية يف
الأ�صول والفروع للو�صول �إىل ر�أي املذهب يف امل�س�ألة على وجه
اليقني �أو على وجه قريب من اليقني �-إن �شاء اهلل.-

ثانيًا :مشكلة البحث:
وتتلخ�ص فيما يلي:
1.1كل املعا�رصين الذين ن�سبوا للإمام مالك تخ�صي�صه
العموم بامل�صالح املر�سلة مل ي�أتوا بن�صو�ص من كتب الأ�صول ،وال
الفقه املعتمدة التي تك�شف عن مذهب مالك يف امل�س�ألة ،فما هي
ن�صو�ص املذهب املالكي التي تبني قول املالكية يف امل�س�ألة؟
2.2كل الفروع الفقهية امل�ستدل بها على تخ�صي�ص مالك
الألفاظ بامل�صلحة املر�سلة مل ي�أت �أ�صحابها ب�أدلة مالك من كتب
الفقه املالكي املعتربة ،رغم خطر امل�س�ألة وت�أثريها العظيم على
االجتهاد الفقهي ،فما هي عمدة �أدلة املالكية على مذهبهم يف تلك
امل�سائل؟ وهل ي�صعب الو�صول �إىل تلك الأدلة؟
�3.3إطالق النافني عن املذاهب تخ�صي�صها العموم بامل�صالح،
والإطالق ال ي�صح ،لأن التخ�صي�ص بامل�صلحة ثابت يف نوع من
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امل�صالح ،فما هي امل�صالح التي ت�صلح لتخ�صي�ص العمومات؟

ثالثاً :أهداف البحث:
1.1الك�شف عن الأدلة املخ�ص�صة للعموم عند املالكية.
2.2الك�شف عن �رشوط االحتجاج بامل�صلحة املر�سلة عند
املالكية.
3.3الك�شف عن مذهب املالكية يف التخ�صي�ص باحلكمة
والقيا�س.
4.4الك�شف عن مذهب املالكية يف تخ�صي�ص امل�صلحة
املر�سلة للقيا�س وللعموم.

رابعاً :أهمية البحث:
تتمثل �أهمية البحث يف حتقيق قول الإمام مالك يف م�سائل
�شائكة عدة  ،وقع فيها املعا�رصون يف خط�أ الن�سبة ،ف�إذا انتفت
الدعوى انتفت عن باقي املذاهب من باب �أوىل ،لأن املعتمد عند
املذاهب الأخرى عدم اعتبار امل�صلحة املر�سلة �أ�صالةً ،ومل يجد
خ�ص�ص للك�شف عن مذهب مالك على وجه اخل�صو�ص
الباحث بحثًا ّ
ت�أ�صي ًال وتف�صيالً.

خام ًسا :الدراسات السابقة:
1.1تخ�صي�ص الن�ص بامل�صلحة وهو عبارة عن ر�سالة
ماج�ستري ،للدكتور �أمين جويل�س ،كتبت �سنة ( ،)2004بني فيها
الباحث معنى التخ�صي�ص ،وامل�صلحة املر�سلة ،واخلالف يف
االحتجاج فيها ،وذكر �آراء العلماء يف هذه امل�س�ألة ،ودقق يف
كالم الطويف ،ثم رجح امل�ؤلف �صحة تخ�صي�ص الن�ص بامل�صلحة
املر�سلة ،ون�سبه للمذاهب الأربعة ولل�صحابة من قبلهم مع ذكر فروع
فقهية ملختلف املذاهب ا�ستدال ًال على �أنهم يخ�ص�صون الن�صو�ص
بامل�صالح املر�سلة.
2.2تخ�صي�ص عام الن�ص ال�رشعي بامل�صلحة املر�سلة
للأ�ستاذ الدكتور حممد حمد الغرايبة ،كتب �سنة (2011هـ) ،حتدث
فيه الباحث عن معنى العموم ومعنى التخ�صي�ص ،ومعنى امل�صلحة
املر�سلة ثم حجية العمل بها ،ثم تخ�صي�ص العموم بها ،ثم الرتجيح،
وهو مبثابة ملخ�ص للر�سالة املذكورة �آنفاً.
3.3تخ�صي�ص العام بامل�صلحة املر�سلة وبع�ض تطبيقاتها
الفقهية ،وهو بحث للدكتور �إ�سماعيل الهيتي� ،سنة ( ،)2012حتدث
فيه عن تعريف التخ�صي�ص لغة وا�صطالحاً ،ثم عن ر�أي الأ�صوليني
يف االحتجاج بامل�صالح املر�سلة وحتدث عن ر�أي املذاهب الأربعة
يف امل�س�ألة ،ثم عن ر�أي العلماء يف التخ�صي�ص بامل�صلحة املر�سلة،
ون�سب ذلك للمذاهب الأربعة ،ثم ذكر جمموعة من التطبيقات الفقهية
للم�صلحة املر�سلة.
ويف املح�صلة هذه الدرا�سات الثالث تتفق فيما بينها يف
هدف الدرا�سة ومو�ضوعها وحدودها ويف نتائجها ،وهذا البحث
يختلف عنها من ثالث حيثيات رئي�سة:
�أولها :هدف الدرا�سة ،فالدرا�سات املذكورة تهدف �إىل تبيان
م�رشوعية تخ�صي�ص الن�صو�ص بامل�صالح ،بينما يهدف هذا البحث
�إىل حتقيق مذهب الإمام مالك يف امل�س�ألة فقط.
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ثانيها :من حيث حدود الدرا�سة ،فالدرا�سات املذكورة حدودها
مفتوحة من عهد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل وقتنا املعا�رص،
بينما حدود هذا البحث هو كتب املالكية يف الأ�صول والفقه ،وبع�ض
الكتب الأخرى يف موا�ضع قليلة مل يجد الباحث ب ًدا عن التوثيق عنها.
ثالثها :من حيث �صحة النقل عن املذاهب ،فالدرا�سات املذكورة
تن�سب ملالك القول بتخ�صي�ص الن�ص بامل�صلحة املر�سلة دون توثيق
ذلك بن�صو�ص من كتبهم املعتمدة ،ا�ستدال ًال ب�أن امل�صالح املر�سلة
حجة عند مالك فلزم من ذلك عندهم �أن تخ�ص�ص العموم ،وال تالزم
البتة ،ف�إن بع�ض احلنفية واملالكية وال�شافعية قد �أنكروا تخ�صي�ص
العموم بالقيا�س ،وتوقف فيه بع�ضهم ،وف�صل بع�ضهم (ال�سمرقندي،
1404هـ320 ،؛ الأ�سنائي1427 ،هـ854 - 853/ 2 ،؛ اجلويني،
1418هـ�/ 1 ،ص171 - 157؛ الغزايل1413 ،هـ ،)3/101 ،مع
�إجماعهم على �أن القيا�س حجة ،فال تالزم بني االحتجاج ب�أ�صل
وبني تخ�صي�ص العام به (ابن التلم�ساين� ،رشح املعامل يف �أ�صول
الفقه1419 ،هـ ،)2/426 ،و�أما ا�ستداللهم بالفروع الفقهية فلم
ي�أتوا بفرع واحد يثبت �أن مالك ًا خ�ص�ص العموم بامل�صلحة املر�سلة،
و�سيتبني ذلك بالتف�صيل.

سادسا :منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي القائم على اال�ستقراء
والتحليل ،حيث �سيتتبع الباحث كالم �أئمة املالكية يف م�سائل
العموم والتخ�صي�ص وامل�صلحة املر�سلة والقيا�س ،ثم يربطه ببع�ضه،
ويخ�ضعه للدرا�سة لي�صل �إىل حتقيق ر�أي املالكية يف امل�س�ألة بعون
اهلل �سبحانه.

املبحث األول :ختصيص العام عند املالكية:
املطلب األول :تعريف العام والتخصيص.
عم ،وهو يفيد الكرثة والعلو ،ويقال :عم
العام لغة من فعل ّ
ال�شيء� ،أي �شمل اجلماعة ،وعمهم املر�ض� :أي �أ�صابهم جمي ًعا،
والعامة �ضد اخلا�صة (الرازي1399 ،هـ( )18 - 15/ 4 ،الرازي،
1420هـ218 ،؛ الإفريقي1414 ،هـ.)12/426 ،
و�أما التخ�صي�ص لغة :فهو متييز بع�ض الأفراد بحكم
خ�صه ،وخ�ص�صه بال�شيء،
(البخاري1418 ،هـ ،)1/306 ،ويقالّ :
�أي� :أفرده به دون غريه (الرازي1420 ،هـ91 ،؛ الإفريقي1414 ،هـ،
7/24؛ الأبياري1434 ،هـ.)2/135 ،
والعام ا�صطالحاً :هو اللفظ امل�ستغرق اللمعاين جميعها
التي ت�صلح له دفعة واحدة من غري ح�رص ،وهو يفيد �شمول �أفراده
الذين ي�صلح لهم جميعهم (البخاري1418 ،هـ1/33 ،؛ البابرتي،
1426هـ100 - 99/ 2 ،؛ الأبياري1434 ،هـ2/145 ،؛ القرايف،
1420هـ1/161 ،؛ ال�شنقيطي ،د.ت1/206 ،؛ الغزايل1413 ،هـ،
224؛ املقد�سي1423 ،هـ.)2/7 ،
�أما التخ�صي�ص ا�صطالحاً :فهو �إخراج بع�ض الأفراد من حكم
العام (البخاري1418 ،هـ1/306 ،؛ البابرتي1426 ،هـ2/196 ،؛
الباجي1424 ،هـ106 ،؛ الأبياري1434 ،هـ2/145 ،؛ القرايف،
1420هـ1/161 ،؛ ال�شنقيطي ،د.ت1/206 ،؛ الغزايل1413 ،هـ،
224؛ املقد�سي1423 ،هـ.)2/7 ،
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املطلب الثاني :خمصصات العموم عند املالكية:
واملخ�ص�صات هي الأدلة التي تفيد التخ�صي�ص (ال�شنقيطي،
د.ت ،)1/241 ،وقد ن�ص القرايف (القرايف1393 ،هـ- 202 ،
 )211على �أن خم�ص�صات العموم عند املالكية ع�رشة:
�أولها :التخ�صي�ص بالعقل ،واملق�صود بالعقل القطعيات
العقلية.
وثانيها :التخ�صي�ص بالإجماع.
وثالثها :تخ�صي�ص الكتاب بالكتاب.
ورابعها :التخ�صي�ص بالقيا�س ،و�سي�أتي مف�صال.
وخام�سها و�ساد�سها :تخ�صي�ص الكتاب وال�سنة املتواترة
بال�سنة املتواترة القولية والفعلية.
�سابعها( :)1التخ�صي�ص بفعله � -صلى اهلل عليه و�سلم –
و�إقراره.
والثامن :التخ�صي�ص بالعرف القويل املقرتن باخلطاب العام،
�أما العرف احلادث فال يخ�ص�ص (القرايف1420 ،هـ2/374 ،؛
ال�شاطبي1417 ،هـ ،)4/25 ،وكذلك ف�إن العرف الفعلي ال يخ�ص�ص
الن�ص وال يعترب بالإجماع (القرايف1393 ،هـ ،)212 ،ف�إن كان يف
عهد النبوة فاملخ�ص�ص هو �إقرار النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ال
العرف( ،القرايف1420 ،هـ.)2/374 ،
والتا�سع والعا�رش :التخ�صي�ص باال�ستثناء وال�رشط (القرايف،
1393هـ213 ،؛ ال�شنقيطي ،د.ت.)242 - 241/ 1 ،

املبحث الثاني :االحتجاج باملصاحل املرسلة عند املالكية:
املطلب األول :معنى املصلحة املرسلة عند املالكية:
امل�صلحة املر�سلة هي م�صلحة وجدت يف م�س�ألة مل يرد يف
حكمها ن�ص� ،أي �أنه حدثت م�س�ألة لي�س من�صو�ص ًا على حكمها،
وعند التحقيق يف امل�س�ألة الحت للفقيه م�صلحة منا�سبة للإباحة،
ولي�س لها �أ�صل معني (ال�شاطبي1417 ،هـ ،)3/41 ،و�سميت مر�سل ًة
لإهمال ال�رشع لها و�سكوته عنها (ال�سماليل1425 ،هـ.)5/351 ،
فلم يرد يف الن�صو�ص ما ي�شهد لها ،وال ما ي�ضادها ويلغيها.
وامل�صلحة املر�سلة لي�ست جمرد م�صلحة ،بل هي م�صلحة
خا�صة ،و�أما املطلقة فمنها امللغى( .القرايف1393 ،هـ.)394 ،
املطلب الثاني :شروط االحتجاج باملصاحل املرسلة عند املالكية:
�1.1أن تكون امل�س�ألة يف غري العبادات (ال�شاطبي1417 ،هـ،
.)3/285
�2.2أن تكون امل�صلحة �ضمن مقا�صد ال�شارع اخلم�س
(الأبياري1434 ،هـ ،)3/119 ،ويجب التنبه �إىل �أن مقا�صد
ال�شارع هي غري مقا�صد اخللق ،فمقا�صد اخللق جلب املنافع ودفع
امل�ضار ،ولكن مقا�صد ال�رشيعة هي خ�صو�ص هذه اخلم�س (الغزايل،
1413هـ ،)174 ،ون�ص الأبياري �أن مقا�صد ال�شارع ال يعرفها �إال
العلماء (الأبياري1434 ،هـ.)4/145 ،
3.3عدم معار�ضة امل�صلحة لأي دليل من �أدلة ال�رشع من
كتاب �أو �سنة �أو �إجماع �أو قيا�س (الأبياري1434 ،هـ.)4/150 ،

وقد بني ال�شاطبي هذا ال�رشط وجعله �أول �رشوط العمل بامل�صالح
املر�سلة ،و�سماه املالءمة للمقا�صد (ال�شاطبي1412 ،هـ627 /2 ،
 .)631�4.4أن تكون امل�صلحة يف مرتبة ال�رضوريات �أو احلاجيات،
�أما التح�سينيات فال ،ن�ص عليه ال�شاطبي (ال�شاطبي1412 ،هـ،
.)2/632

املبحث الثالث :التخصيص باملصاحل عند املالكية:
املطلب األول :التخصيص باحلكمة:
واحلكمة هي امل�صلحة املق�صودة من �رشع احلكم املعني� ،أو
امل�صلحة التي �رشع احلكم لأجلها (ال�سماليل1425 ،هـ)5/415 ،
(ال�شنقيطي ،د.ت ،)2/137 ،واملراد يف هذا املطلب تبيان تخ�صي�ص
العموم بحكمة احلكم امل�ستفاد من دليل العموم ،ويكون احلكم
خا�ص ًا يف الأفراد الذين تتحقق فيهم احلكمة ،وال ين�سحب احلكم
على الباقني ،ومثاله حديث (البخاري1422 ،هـ« :)9/65 ،ال
يق�ضني َحكم بني اثنني وهو غ�ضبان» ،ف�إن اللفظ يقت�ضي جريان
احلكم على ذي الغ�ضب الي�سري كذي الغ�ضب العظيم ،والعلة هي
الغ�ضب ،واحلكمة هي ت�شو�ش الذهن( )2وان�شغال البال بالإجماع
(ال�رسخ�سي ،د.ت2/181 ،؛ الأبياري1434 ،هـ3/390 ،؛ (الغزايل،
1413هـ309 ،؛ الفراء1410 ،هـ ،)5/1430 ،فهي تق�ضي بق�رص
امل�شو�ش ال مطلق الغ�ضب ،فهل يجوز مثل هذا
املنع على ذي الغ�ضب
ِّ
التخ�صي�ص؟ اختلف الأ�صوليون يف امل�س�ألة وف�صلوا فيها ،ومذهب
املالكية التف�صيل.
فقد ق�سموا احلكم ق�سمني:
تراخ عن �سماع اللفظ ،بل
1.1ق�سم جلي يفهم من الدليل دون ٍ
حلكَم
قد ي�سبق �إىل الفهم من بع�ض �أفراد العموم ،فهذا النوع من ا ِ
يخ�ص�ص عمومه بال �شك يف املذهب ،ومثاله النهي عن الق�ضاء حال
الغ�ضب ،ف�إن حكمة الت�شو�ش م�ساوقة لفهم داللة اللفظ فيحمل النهي
على املت�شو�ش بالغ�ضب دون ذي الغ�ضب الي�سري لعدم حتقق احلكمة
فيه ،وذلك �أن حكم العموم مل ي�ستقر بعد ،وق�صد العموم غري ظاهر مع
�سبق احلكمة �إىل الفهم ،فكانت قرين ًة دال ًة على �أن العموم غري مراد
(الأبياري1434 ،هـ ،ج�/2ص.)251
2.2الق�سم الثاين من احلِكم هو امل�ستنبط بالت�أمل من دليل
العموم ،وهو غري �سابق للفهم ،فهذا ال يخ�ص�ص العموم (الأبياري،
1434هـ( )253 - 252/ 3 ،ال�شاطبي1417 ،هـ.)1/132 ،
وقد بني الأبياري (1434هـ- )391 - 390/ 3 ،بكالم
طويل� -أن العموم مقدم على املعاين امل�ستنبطة بالت�أمل ،و�أنه ال
يجوز �أن ي�ستنبط من اللفظ �إال ما يوافقه يف ال�صور جميعها ،ف�إن
خالف املعنى امل�ستنبط ظاهر اللفظ يف حمل ،فقد وجد حكم اللفظ
يف املحل وتخلفت احلكمة امل�ستنبطة ،فاملعول هو اللفظ ،وال ميكن
النعكا�س احلكمة �أن يقدم على داللة اللفظ.
وهذا وا�ضح يف �أن احلِكم غري ال�سابقة �إىل الفهم ال ترجع على
عموماتها بالتخ�صي�ص ،لأن داللة اللفظ �أقوى من داللة م�ستنبطة،
والأ�صل �إجراء العموم على �أفراده ما �أمكن (القرايف1393 ،هـ،
.)223
وعليه ف�إن تخ�صي�ص احلكمة لأ�صلها جائز �إذا كانت �سابقة
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التخصيص باملصالح املرسلة عند الفقهاء األصوليني املالكية
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للفهم غري مت�أخرة عن فهم العموم ،وقد �أخط�أ من نفى تخ�صي�ص
العموم بامل�صالح ب�إطالق ،ف�إن احلكمة نوع م�صلحة ،والتخ�صي�ص
ثابت عند املالكية ،بل وعند ال�شافعية (الغزايل1413 ،هـ325،؛
بها ٌ
الزرك�شي1414 ،هـ.)195/ 7 ،
املطلب الثاني :التخصيص بالقياس:
واملق�صود مب�س�ألة التخ�صي�ص بالقيا�س �أي القيا�س على
ن�ص خا�ص �إذا عار�ض دلي ًال عام ًا يف �أحد حماله (ال�شنقيطي ،د.ت،
 .)1/258ولي�ست امل�س�ألة مفرو�ضة يف القيا�س على ن�ص عام
(املراك�شي1403 ،هـ287/ 1 ،؛ الأبياري1434 ،هـ209/ 2 ،؛
الغزايل1413 ،هـ.)249 ،
و�صورة امل�س�ألة �أن تقت�ضي علة حكم خا�ص يف م�س�ألة خالف
ما يقت�ضيه عموم دليل �آخر يف تلك امل�س�ألة ،ومثاله �إباحة البيع
بن�ص الكتاب ،ف�إنه يقت�ضي �إباحة بيع الأرز بالأرز متفا�ضالً،
الب بعلة االقتيات واال ّدخار عند املالكية يقت�ضي
وقيا�س الأرز على رُ ّ
حترمي بيعه متفا�ضالً ،فهل يجري على الأرز حكم العموم �أم حكم
القيا�س (القرايف1393 ،هـ)203 ،؟ هذه �صورة امل�س�ألة.
امل�شهور عند املالكية (القرايف1420 ،هـ2 ،
ويف اجلملة
ُ
( .)325/القرايف1393 ،هـ )203 ،جواز تخ�صي�ص العموم بالقيا�س
كما تبني يف مطلب املخ�ص�صات ويف امل�س�ألة عند املالكية تف�صيل،
بينه ابن احلاجب والأبياري املالكيان (الأ�سنائي1427 ،هـ2 ،
854 - 853/؛ الأبياري1434 ،هـ:)214 - 213/ 2 ،
ف�إن كانت علة الدليل اخلا�ص ثبتت بالن�ص� ،أو الإجماع
وحتققت العلة يف الفرع قطع ًا فال �شك �أن الفرع غري م�شمول بالدليل
العام.
خم�ص�ص ًة من العام �أ�صالً،
�أو كانت امل�س�ألة املن�صو�ص عليها
َّ
العموم لأن القيا�س حينئذ يكون �أرجح ،لأن الن�ص
َ
خ�ص�ص القيا�سُ
والإجماع على العلة مبثابة الن�ص على القيا�س ،و�إن ُخ�ص�ص العام
بتلك امل�س�ألة فالغالب �أن يف امل�س�ألة معنى اقت�ضى �إخراج امل�س�ألة
من داللة العموم ،فال �إ�شكال يف القيا�س عليها �إذا حتقق املعنى ،و�إال
ينظر يف كل م�س�ألة على حدة ،ف�إن ترجح القيا�س بالقرائن خ�ص�ص
العموم و�إال عمل بعموم اخلرب.

املبحث الرابع :التخصيص باملصلحة املرسلة عند
املالكية:
املطلب األول :تعارض املقاصد الكلية مع النصوص اجلزئية:
تبني �أن املقا�صد الكلية هي حفظ الدين والنف�س والن�سل
والعقل واملال ،وقد يقول قائل� :إن هذه امل�صالح قد ثبت اعتبارها
بيقني وقد تخلف هذا الن�ص اجلزئي عن هذا الكلي وهذا اجلزئي
ظني ،فهل يعار�ض اجلزئي الظني كليا قطعيا؟ واجلواب على هذا
ال�س�ؤال من وجوه:
�1.1إن الكلي ال يعرف �إال عن طريق معرفة اجلزئي ،واعتبار
الكلي مع الإعرا�ض عن اجلزئي تقدمي جمهول على معلوم (ال�شاطبي،
1417هـ ،)175 - 174/ 3 ،ف�إذا اختلفا من كل وجه تبني �أن الكلي
لي�س كلياً ،ف�إذا تعار�ضا ف�إن ما ظُ ّن �أنه كلي هو يف احلقيقة �أغلبي
ظني ولي�س كل ًيا قطعياً ،وذلك �أن اال�ستقراء ظني �إن كان ناق�ص ًا
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(القرايف1393 ،هـ448 ،؛ ال�شنقيطي ،د.ت ،)258/ 2 ،وبالتايل ال
مزية له على اجلزئي ،فكالهما ظني.
�2.2إن الت�رشيعات اجلزئية هي التي حتقق امل�صلحة الكلية
على وجهها ال�صحيح الأمت الأكمل ،لأن الذي �رشعها هو خالق العباد
وم�صاحلِهم ،والإعرا�ض عن اجلزئي هو �إعرا�ض عن الكلي (ال�شاطبي،
1417هـ.)175/ 3 ،
3.3لو فر�ض �أن املق�صد الكلي معلوم قطع ًا فمعرفة حتققه يف
الفروع تبقى ظنيةً ،فقد تخفى على العقل ،و�إن وجدت يف اخلارج،
فال ميكن اجلزم بجهة احلفظ للكلي ،والعقل مهما بلغ يف الإدراك
ف�إنه يدرك امل�صلحة بالإ�ضافة ال بالإطالق (ال�شاطبي1417 ،هـ،
.)177/ 3
�4.4إن تخلف الن�صو�ص اجلزئية عن امل�صالح الكلية يحتمل
وجوه عدة  ،تنفي وقوع التعار�ض بني الن�ص والكلي ،فال ينبغي
فر�ض التعار�ض عند التخلف ،وقد بني ال�شاطبي �أن املقا�صد الكلية
متعددة ،ومتعدد ٌة مراتبها ،ف�إذا خالف جزئي �أحد تلك املقا�صد
ف�إنه ال ميتنع �أن يندرج حتت مق�صد كلي �آخر ملعنى هو به �أوىل� ،أو
انتقل من مرتبة �إىل مرتبة �أعلى لو�صف هي به �أجدر ،كاجلهاد يف
�سبيل اهلل ،ف�إن فيه خرق ًا ملق�صد حفظ النف�س من وجه لأجل حفظ
الدين ،فخرج من مق�صد �إىل مق�صد �أعلى ،وق�س على ذلك ،وعليه ال
ميكن للمكلف �إهدار الن�ص اجلزئي لأجل املق�صد الكلي وال العك�س
(ال�شاطبي1417 ،هـ.)84/ 2 ،
املطلب الثاني :تعارض املصلحة املرسلة مع القياس:
ن�صا
و�صورة املطلب �أن تقع للفقيه م�س�ألة ال يجد فيها الفقيه ً
عاما يتناولها ،فيظنها مر�سلة م�سكو ًتا عنها ،ووجد يف
ً
خا�صا وال ًّ
امل�س�ألة احلادثة معنى مالئم ًا للإباحة ،ولكنه وجد امل�س�ألة م�شرتك ًة
يف علة احلكم مع م�س�ألة من�صو�ص على حترميها ،فماذا يفعل؟ هل
يقدم القيا�س �أم امل�صلحة املر�سلة؟
ال بد من و�ضع مقدمات تنري الطريق يف هذا املو�ضوع:
�أوالً :لقد تقدم �أن امل�صلحة املر�سلة هي م�صلحة مهملة ال �أ�صل
ي�شهد لها وال �أ�صل ي�ضادها� ،أما القيا�س فـحا�صلة �إثبات مثل حكم
املنطوق للم�سكوت عنه جلامع (الغرناطي1424 ،هـ185 ،؛ القرايف،
1393هـ ،)383 ،و�إذا كان الفقهاء قد �أجروا القيا�س يف م�س�ألة
تناولها -من حيث اللغة -دليل عام من القر�آن �أو ال�سنة ،فكيف ال
يجرون القيا�س يف م�س�ألة م�سكوت عنها �سميت مهملة!؟
ثانياً� :إن مقا�صد ال�رشيعة هي معان كلية ،والقيا�س جزئي،
ولي�س اعتبار الكليات ب�أوىل من اعتبار اجلزئيات كما تبني يف
املطلب ال�سابق ،واالنقياد للقيا�س هو انقياد للأثر الدال على العلة،
وقد ُترك العموم حتقيق ًا للقيا�س ،و�صفة العمومية يف امل�صالح �أكرث
من �صفة العمومية يف الأدلة العامة ،فكانت امل�صالح بالتخ�صي�ص
بالقيا�س �أوىل.
ثالثً  :اتفقت املذاهب املعتربة على حجية القيا�س ،ولكنهم
اختلفوا يف امل�صالح املر�سلة ،ف�أنكرها احلنفية جملة ،وجمهور
ال�شافعية واحلنابلةِ ،حتى �أن من �أعالم مذهب (الأ�سنائي1427 ،هـ،
 )1200 - 1084/ 2مالك من �أنكر االحتجاج بها �رصاحة ،ومما
ال �شك فيه عند العقالء �أن املتفق على حجيته مقدم على املختلف
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فيه (البخاري1418 ،هـ1/292 ،؛ القرايف1393 ،هـ426 ،؛
الآمدي1402 ،هـ.)91/ 4 ،
رابعاً :تقدم �أن �رشط امل�صلحة املر�سلة �أن تكون مالئم ًة
لق�صد ال�شارع� ،أي �أن ال تخالف دلي ًال من �أدلته ،ف�إذا عار�ضت دلي ًال
�رشعي ًا بطل كونها مر�سلة و�صارت ملغا ًة ،لأن القيا�س دليل باتفاق
القاي�سني.
خام�ساً :امل�صلحة املر�سلة هي �أ�ضعف امل�صالح ،ن�ص على
ذلك القرايف وال ي�أتي بعدها يف املنا�سبات �إال امللغى (القرايف،
د.ت ،)107/ 2 ،والعلل �إن كانت ثابتة بن�ص �أو �إجماع فهي �أقوى
املنا�سبات ،فال �سبيل لتقدمي املر�سل عليها البتة ،وقل مثل ذلك يف
باقي املراتب التي تعلوها.
�ساد�ساً :مثل املالكية وغريهم (�أمري باد�شاه 1403 ،هـ3 ،
314/؛ الإيجي1424 ،هـ428/ 3 ،؛ الغزايل1413 ،هـ174 ،؛
املقد�سي1420 ،هـ1288 - 1287/ 3 ،؛ املرداوي1421 ،هـ،
 ،)3407 - 3405/ 7بل نقل احلطاب (الرعيني1412 ،هـ2 ،
 )435/عن القا�ضي عيا�ض عالمة املالكية الإجماع على بطالن
تلك الفتوى للمنا�سب امللغى بفتوى املفتي املالكي لأحد الأمراء
ب�صيام �شهرين متتابعني كفار َة الوطء يف نهار رم�ضان ،متبع ًا
القيا�س على الأعرابي الذي خريه النبي
مل�صلحة الزجر وتارك ًا
َ
�صلى اهلل عليه و�سلم -بني اخل�صال ،مع �أن مذهب مالك التخيريبني خ�صال الكفارة ،وامل�س�ألة معروفة يف باب القيا�س ،فكانت
إلغاء لها عند الأ�صوليني.
خمالفة امل�صلحة هاهنا للقيا�س � ً
وبناء عليه ف�إنه ال بد من تقدمي القيا�س على امل�صالح املر�سلة
عند املالكية ،بل �إن القيا�س �إذا عار�ض م�صلح ًة فهي لي�ست مر�سل ًة
بل هي ملغاة.
ولكن قد يقول قائل :هذا الكالم م�شكل مع قول ال�شاطبي
(1417هـ »:)33/ 1 ،وكذلك �أ�صل اال�ستح�سان على ر�أي مالك،
ينبني على هذا الأ�صل ،لأن معناه يرجع �إىل تقدمي اال�ستدالل
ابتداء �أن يقال� :إن كالم ال�شاطبي
املر�سل على القيا�س» ،والرد عليه
ً
هو كالم عر�ضي يف �سياق تو�ضيح معنى اال�ستح�سان عند مالك،
ولي�س مو�ضوعه ترجيح الأقي�سة على بع�ضها ،حتى يعترب في�ص ًال يف
امل�س�ألة ،فال ي�ؤخذ به يف مقابل القواعد التي تقدمت �إال بعد النظر
والتدقيق ،واحلقيقة �أن قول ال�شاطبي ال يفيد �أن امل�صلحة املر�سلة
تقدم على القيا�س ،ولكن غاية ما فيه �أن امل�صلحة املر�سلة قد ترجح
على القيا�س ،وقد بني الأبياري املالكي (1434هـ .)436/ 4 ،وهو
الذي نقل عنه ال�شاطبي كالمه املذكور حرف ًيا  -يف ترجيح الأقي�سة
هذه امل�س�ألة بكالم نفي�س ،حا�صله ما يلي:
�أوالً� :إثبات كون الأ�صوليني يقدمون العلة التي م�سلكها
املنا�سبة التي لها �شاهد باالعتبار على امل�صلحة املر�سلة ب�إطالق،
وهو املنطقي كما تبني ،ويلزم من ذلك �رضور ًة �أن يقدم القيا�س
الذي علته ن�ص �أو �إجماع ،فال �سبيل للقول ب�أن امل�صالح املر�سلة
مقدمة على القيا�س.
ثانياً� :إثبات �أن امل�صلحة املر�سلة �أ�ضعف من منا�سبة لها
�شاهد باالعتبار وما له �شاهد فهو مراتب� ،أدناها املر�سل كما بني
الأ�صوليون وكما ُنقل عن القرايف �آنفاً ،وهاهو الأبياري يبني �أن
املنا�سب �إن كان غريب ًا ال يالئم ت�رصفات ال�رشع ،ثم ا�ستوى مع

امل�صلحة املر�سلة يف القوة قدم القيا�س ،لأن الغريب هو منا�سب ال
�شاهد له �إال �أ�صله كما تبني ،فهو �إذن م�صلحة مقرتنة ب�أ�صل� ،أما
امل�صلحة املر�سلة فهي م�صلحة غري مقرتنة ب�أ�صل ف�ضعفت عنه بال
�شك.
ثالثا :ثم �إن الإمام نبه �إىل نكتة مهمة ،وهي ما لو كانت علة
الأ�صل غريب ًة بينما امل�صلحة املر�سلة مالئمة لت�رصف ال�رشع و�إن
مل ي�شهد لها �أ�صل معني ،فهذا يف حمل النظر واالجتهاد ،وكل جمتهد
ي�أخذ مبا ترجح لديه .فهو مل يقدم اال�ست�صالح على القيا�س على
فر�ض غرابة القيا�س ومالءمة اال�ستدالل ،مع العلم �أن الغريب هو
�أ�ضعف �أقي�سة العلل.
وعليه ظل الأ�صل تقدمي القيا�س على امل�صالح املر�سلة عند
املالكية كما هو عند باقي الأ�صوليني ،بل الأ�صل اعتبار امل�صلحة
ملغا ًة ال مر�سلةً� ،إال �إذا كانت علة القيا�س م�ستنبطة ،ثم كانت
منا�سبتها غريبة ال ي�شهد لها �إال �أ�صلها ،وكان معنى امل�صلحة
املر�سلة مالئم ًا ت�شري �إليه الأ�صول البعيدة ،فهذا يحتمل التقدمي
بعد البحث يف نظر الأبياري وهو ما ينبغي �أن يحمل عليه كالم
ال�شاطبي ،وقد تبني �أن ذلك ممكن عند املالكية يف احلالة التي بينها
الأبياري.
ومن ق ّدم من املعا�رصين (الري�سوين1415 ،هـ)349 ،
امل�صالح املر�سلة على القيا�س ب�إطالق فقد خالف �أ�صول املالكية.
واهلل �أعلم و�أحكم.
املطلب الثالث :تعارض املصلحة املرسلة مع العموم:
و�صورة املطلب �أن حتدث م�س�ألة فيلوح للفقيه وجه م�صلحة
مالئم للإباحة ،ولكنه وجد ن�ص ًا عام ًا ي�شمل هذه امل�س�ألة بداللته
اللغوية ،فهل يحكم على امل�س�ألة مبقت�ضى الدليل العام� ،أم يحكم
فيها مبقت�ضى امل�صلحة التي الحظها؟ فيقول بع�ض املعا�رصين
هذا تخ�صي�ص للعموم بامل�صلحة املر�سلة ،وهي م�س�ألة هذا البحث
بالدرجة الأوىل.
وقبل نقل كالم �أئمة املالكية ال بد من التنبيه لبع�ض الأ�صول:
�أوالً :تقدم عن املالكية �أن امل�صلحة املر�سلة هي م�صلحة
مهملة ال دليل يدل عليها ،لذلك �سميت مر�سلة ،ف�إذا تناولها دليل
عام ف�أين الإهمال والإر�سال للم�س�ألة
ثانياً :ا�شرتط املالكية يف امل�صلحة املر�سلة �أن ال يعار�ضها
دليل �رشعي ،ف�إن عور�ضت فهي م�صلحة مهملة.
ثالثاً :ذكر القرايف �أن خم�ص�صات العموم عند املالكية ع�رشة
وبينها بالتف�صيل ومثل لها ،ومل يذكر بينها امل�صلحة املر�سلة ،رغم
�أنه ذكر التخ�صي�ص بالقيا�س ،وف�صل فيه وعرف ب�أق�سامه ،ومل
يذكر امل�صلحة املر�سلة ،وعليه فلي�ست امل�صلحة املر�سلة مما يخ�ص
به العموم عند املالكية� ،إال �أن تكون امل�صلحة املر�سلة داخلة يف
دليل القيا�س ،ولكن هذا خالف الظاهر؛ فقد بني القرايف (1393هـ،
� )445أدلة املالكية جميعها يف الفقه ،ون�ص على القيا�س ثم على
قول ال�صحابي( )3ثم على امل�صالح املر�سلة  ،ولو كان التخ�صي�ص
بامل�صلحة املر�سلة من التخ�صي�ص بالقيا�س لكان دليل القيا�س
�شامال لدليل امل�صلحة املر�سلة ،وملَا كان بحاجة لذكره ا�ستقالالً،
وملَا ف�صل بينه وبني القيا�س مبذهب ال�صحابي!
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التخصيص باملصالح املرسلة عند الفقهاء األصوليني املالكية
دراسة وصفية حتليلية

رابعاً :الأ�صل �إجراء العموم على �أفراده ما �أمكن ذلك (القرايف،
1393هـ ،)223 ،والتخ�صي�ص خالف الأ�صل (القرايف1393 ،هـ،
.)196
خام�ساً� :إن العموم حجة متفق على وجوب العمل به عند
القائلني به (الآمدي1402 ،هـ ،)333/ 2 ،و�أما امل�صلحة املر�سلة
فاخلالف فيها كبري وعميق ،والأكرثون ن�صوا على عدم االحتجاج
بها ،فكيف يقدم املرتوك عند الأكرثين على املتفق عليه؟!
�ساد�ساً� :إن �أدلة اعتبار امل�صالح كلها عامة ،ومن العام املغرق
يف العموم ،فقد ن�ص ال�شاطبي على �أن ال�رشيعة نزلت مل�صالح
�شي َن َو ُمن ِذ ِري َن
العباد وا�ستدل لذلك مبا يلي ،قال تعاىلُّ  :ر ُ�سالً  ُّم َب رِّ ِ
ٱلل ُح َّج ُة َبع َد �ٱل ُّر ُ�سلِ( الن�ساء،)165 :
َّا�س َعلَى � هَّ ِ
ِل َئلاَّ َيكُو َن لِلن ِ
َ
ني
ر�سلنَا َك �إِلاَّ  َرح َمة لِّلعالمَ ِ َ
وا�ستدل �أي�ض ًا بقوله تعاىلَ  :و َما �أ َ
(الأنبياء ،)107:وتعليالت الأحكام الثابتة (ال�شاطبي1417 ،هـ2 ،
 ،)12/فهذه الأدلة وغريها مما ي�ستدل به املالكية ،ومن �أدلة رفع
احلرج يف الدين ،والتي�سري وما �إىل ذلك فكلها �أدلة عامة ،بل قد ي�صل
بها العموم �إىل الإجمال والإبهام! فكيف لعام �أن يخ�ص�ص ما هو
�أخ�ص منه! وال �شك �أن الن�صو�ص الت�رشيعية العامة هي �أخ�ص من
الن�صو�ص التي تدل على اعتبار امل�صالح ،ف�إن كان هناك تخ�صي�ص
وال بد ،فالعام حقيق بتخ�صي�ص امل�صلحة املر�سلة.
وبناء على هذه الأ�صول من كتب املالكية ف�إنه ميكن اجلزم
يخ�ص�ص بامل�صلحة املر�سلة عند املالكية.
ب�أن العموم ال َّ
ورغم ذلك فقد ن�سب بع�ض الباحثني (�شلبي ،د.ت370 ،؛
الزرقا1418 ،هـ131/ 1 ،؛ الري�سوين1434 ،هـ94 ،؛ زيد ،د.ت،
37؛ جويل�س1432 ،هـ )89 ،للمالكية القول بتخ�صي�ص العموم
بامل�صالح املر�سلة وا�ستدلوا على ذلك بكالم للإمام ابن العربي
املالكي حيث قال (1424هـ� »:)279 - 278/ 2 ،أن العموم �إذا
ا�ستمر والقيا�س �إذا اطرد ف�إن مالكا و�أبا حنيفة يريان تخ�صي�ص
العموم ب�أي دليل كان من ظاهر �أو معنى ،وي�ستح�سن مالك �أن يخ�ص
بامل�صلحة» ،فالرد على هذا االعرتا�ض من وجوه:
● ●�أولها� :إن قول الإمام هو �ضمن كتابه يف التف�سري ولي�س
�ضمن كتب الأ�صول ،فهو كالم عر�ضي ال ي�ؤخذ فيه ب�إطالق ،ويف
حتقيق العلوم ال بد من االعتماد على كتب التخ�ص�ص ،فال يقوى
كالمه على معار�ضة القواعد املقررة يف كتب الأ�صول.
● ●ثانيها� :إن الإمام قال ب�أن مالك ًا يخ�ص�ص القيا�س
والعموم بامل�صلحة ،ومل يقل بامل�صلحة املر�سلة ،وقد تقدم يف بحث
تخ�صي�ص العموم باحلكمة �أن احلكمة تخ�ص�ص عمومها �إذا كانت
�سابقة للفهم دون ا�ستئخار عنه ،واحلكمة هي امل�صلحة اخلا�صة
التي �رشع احلكم لأجلها كما تبني ،وعليها ينبغي حمل كالم ابن
العربي ،دون فر�ض معنى تعار�ضه �أ�صول املذهب.
● ●ثالثها� :إن معرفة حكم امل�صلحة املر�سلة هو ا�ستنباط
للحكم من �أدلة بعيدة عن امل�س�ألة ،ولكنها ت�شري �إىل اعتبار هذه
امل�صلحة ،ولكن العموم من دالالت الألفاظ ،ودالالت الألفاظ مقدمة
على دالالت اال�ستنباط ن�ص على ذلك الأبياري (1434هـ4 ،
 ،)434/ون�سبه للأ�صوليني ب�إطالق فهذا الكالم يدل على وجهٍ �شِ به
يقيني �أن مذهب املالكية عدم تخ�صي�ص العموم بامل�صلحة املر�سلة،
ف�إن كانت علة م�ستنبطة من الن�ص ال تقوى على تخ�صي�صه ،فكيف
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يخ�ص�ص الن�ص مب�صلحة مر�سلة من الدليل �أ�صال ،ولي�س دليلها �إال
عمومات دلت على ق�صد ال�شارع �إىل حتقيق م�صالح العباد �إجماالً!
كيف يخ�ص�ص مثل هذا املعنى املجمل ن�ص ًا عام ًا يف �أفراده خا�ص ًا
بالن�سبة لت�رصفات العباد!؟
● ●رابعها :ذكر ال�شاطبي م�س�ألة تدل على عدم تخ�صي�ص
العموم بامل�صلحة املر�سلة عنده ،وعند �أئمة املذهب املالكي ،حيث
ذكر ال�شاطبي �أن الإمام املازري �سئل عن م�س�ألة حمرمة على �أ�صل
املذهب ،ولكن تعلقت بها قاعدة امل�صلحة ،ورغم ذلك حرم املازري
تلك املعاملة ،فعلق ال�شاطبي (1417هـ )101 - 100/ 5 ،على تلك
الفتوى بقوله» :فانظر كيف مل ي�ستجز -وهو املتفق على �إمامته-
الفتوى بغري م�شهور املذهب ،وال بغري ما يعرف منه بناء على قاعدة
م�صلحية �رضورية».
فال�شاطبي هاهنا ُيكبرِ الإمام املازري من املالكية ملا
ر�أى منه من التزامه باملذهب ،وعدم االلتفات �إىل امل�صلحة يف
مقابل امل�شهور من املذهب ،ف�إذا كان التم�سك مب�شهور املذهب يف
مقابلة قواعد م�صلحية هو امل�سلك ال�صحيح عند ال�شاطبي ،فما بالك
بالتم�سك بظاهر �أدلة ال�رشع ال�رشيف يف مقابل م�صلحة مر�سلة؟
وعليه ف�أ�صول املالكية ت�ؤكد �أن امل�صلحة املر�سلة ال تخ�ص�ص
العموم.
املطلب الرابع :االستدالل بالفروع الفقهية على ختصيص مالك
العموم باملصاحل املرسلة:
�إن عمدة الباحثني (�شلبي ،د.ت368 ،؛ ح�سب اهلل1396 ،هـ،
184؛ الري�سوين1434 ،هـ94 ،؛ زيد ،د.ت37 - 30 ،؛ جويل�س،
1432هـ )133-134 ،يف ادعاء تخ�صي�ص مالك العموم
بامل�صالح املر�سلة هو �أمثلة فقهية متناثرة الح للباحث �أن دليل
مالك فيها امل�صلحة املر�سلة يف مقابل العموم.
ومناق�شة تلك امل�سائل حتتاج كالم ًا طويال ال يت�سع له املقام،
الباحث -على مواطن تلك امل�سائل يف
ولعدم الإطالة �سوف يحيل
ُ
كتب الفقه -من �أراد االطمئنان لفهم الباحث �أكرث ،و�أ�شهر تلك
امل�سائل:
م�س�ألة تخ�صي�ص وجوب الإر�ضاع يف غري ال�رشيفة ،حيث
قال بع�ض املعا�رصين (�شلبي ،د.ت368 ،؛ زيد ،د.ت37 ،؛ جويل�س،
1432هـ :)137 ،ملا ق�رص مالك وجوب الإر�ضاع على غري ال�رشيفة
مراعاة مل�صلحتها رغم �أن العموم يقت�ضي �إثباته يف حقها كان
مالك قائ ًال بتخ�صي�ص العموم بامل�صالح املر�سلة وهذا كالم غري
�صحيح ،ف�إن دليل مالك على ر�أيه �آية الر�ضاع نف�سها والعرف كما
بني ذلك �أئمة املذهب (القريواين1432 ،هـ750/ 2 ،؛ البغدادي،
د.ت936/ 1 ،؛ الإ�شبيلي1424 ،هـ4/288 ،؛ القرطبي1384 ،هـ،
161/ 3؛ الأندل�سي1420 ،هـ.)497/ 2 ،
م�س�ألة ت�ضمني ال�صناع ،فقد ظن بع�ض املعا�رصين �أن
ت�ضمينهم كان مل�صلحة عار�ضت عموم ًا (جويل�س1432 ،هـ،
 ،)134 - 133وذلك غري �صحيح� ،إذ لي�س يف امل�س�ألة ن�ص عام
تخ�صي�صه ،ف�ض ًال عن كون دليل مالك يف امل�س�ألة هو �إجماع
ليدعى
ُ
ال�صحابة (الأ�صبحي1415 ،هـ.)401 - 400/ 3 ،
�أما �إجازة مالك �سجن املتهم و�رضبه ،فقد ا ّدعى بع�ض
املعا�رصين (زيد ،د.ت� )37 ،أن مالكًا خ�ص�ص العموم بامل�صالح
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املر�سلة ،وهذا غري �صحيح ،فلي�س يف امل�س�ألة ن�ص عام �أ�صال ،ف�ضال
عن كون دليل مالك هو ال�سنة (الباجي ،د،ت166/ 7 ،؛ القرايف،
الذخرية.)41/ 10 ،1994 ،
و�أما قتل الزنديق دون ا�ستتابة ،فقد قيل (�شلبي ،د.ت368 ،؛
ح�سب اهلل1396 ،هـ184 ،؛ زيد ،د.ت� :)37 - 30 ،إن قول مالك هو
نتيجة تخ�صي�صه العموم بامل�صالح املر�سلة ،وذلك غري �صحيح ،لأن
�أدلة مالك على قوله هي الن�صو�ص و�إجماع ال�صحابة (القريواين،
1432هـ.)542 - 530/ 2 ،
و�أما الت�سعري على التجار وما قيل (ح�سب اهلل1396 ،هـ،
 )184من �أنه تخ�صي�ص العمومات بامل�صالح املر�سلة فهو غلط،
ف�إنه ال ي�صح عن مالك ،والذي قطع به جمهور املالكية �أن مالك ًا
حرمه عمال بالن�ص (القريواين450/ 6 ،1999 ،؛ القرطبي،
1400هـ730/ 2 ،؛ الباجي1332 ،هـ18/ 5 ،؛ املازري،2008 ،
1012/ 2؛ التون�سي1431 ،هـ.)996 - 995/ 2 ،
و�أما قبول �شهادة ال�صبيان والزعم (�شلبي ،د.ت )368 ،ب�أن
مالك ًا خ�ص�ص العموم بامل�صالح املر�سلة ،فهو غلط� ،إذ دليل مالك
عمل �أهل املدينة (الهيتي1847 - 1846 ،2012 ،؛ الأ�صبحي،
1406هـ726/ 2 ،؛ الباجي1332 ،هـ5/229 ،؛ القرطبي،
1408هـ.)478/ 9 ،
و�أما عدة ممتدة الطهر التي ال حتي�ض ،فقد قيل (�شلبي ،د.ت،
� :)367إن مالكا قد خ�ص�ص العموم بامل�صلحة املر�سلة( ،زيد ،د.ت،
 ،)37وهو غلط� ،إذ دليل مالك هو الإجماع كما بني ذلك مالك نف�سه
(الأ�صبحي1406 ،هـ2/582 ،؛ الباجي1332 ،هـ.)108/ 4 ،
ولي�س يف ما اطلع عليه الباحث م�س�ألة واحدة َخ�ص�صت
امل�صلح ُة املر�سلة عموماً ،وقد ترك الباحث تف�صيلها اخت�صاراً.
واحلا�صل �أنه مل يثبت من �أ�صول املالكية ،وفروعهم دليل
واحد ،يدل على �أنهم يخ�ص�صون عموم الن�صو�ص بامل�صالح
وبناء على �أ�صول املذهب وقواعده ،ف�إن الباحث مطمئن
املر�سلة،
ً
�إىل �أن امل�صلحة املر�سلة ال تخ�ص�ص عموم القر�آن وال�سنة عند
املالكية و�صلى اهلل على �سيدنا حممد.

ملخص عام ألهم النتائج:
1.1خم�ص�صات العموم عند املالكية حم�صورة يف ع�رشة
خم�ص�صات ،لي�س منها امل�صلحة املر�سلة ،بني ذلك القرايف.
2.2ي�شرتط املالكية لكون امل�صلحة مر�سلة �أنها ال تعار�ض
دليال من دالئل ال�رشع البتة ،بني ذلك الإمامان ال�شاطبي والأبياري.
3.3يجوز عند املالكية تخ�صي�ص دليل العموم بحكمته
املفهومة منه دون ا�ستبطاء عن داللة العموم ،ف�إن احتاجت �إىل
ت�أمل فال ،بني ذلك الإمامان الأبياري وال�شاطبي.
4.4املقا�صد الكلية ال ميكن �أن تعار�ض الن�صو�ص اجلزئية؛
لأنها مدلول الن�صو�ص واملدلول ال يعار�ض الدليل ،بني ذلك
ال�شاطبي.
5.5امل�صلحة التي تعار�ض القيا�س هي م�صلحة ملغاة عند
املالكية� ،إال �إذا كانت علة القيا�س م�سلكها املنا�سبة ،وكانت املنا�سبة
غريبة فعندئذ ميكن �أن تتعار�ض امل�صلحة املر�سلة مع القيا�س ،وهذا

يف حمل االجتهاد والنظر عند املالكية ،بني ذلك الأبياري.
6.6امل�صلحة التي تعار�ض العموم هي م�صلحة ملغاة ال
مر�سلة ،وداللة الألفاظ مقدمة على داللة اال�ستنباط ،بني ذلك
الأبياري ،فال تخ�صي�ص بامل�صلحة املر�سلة مطلقاً.
7.7مالك ال يخ�ص�ص عموم الن�صو�ص بامل�صالح املر�سلة فهو
قال عن نف�سه �أنه «مل �أفت بر�أيي �إال يف ثالث م�سائل» ،وكل ما ثبت
عليه القول به بخالف دليل عام �أو خالف قيا�س فدليله الإجماع �أو
عمل �أهل املدينة ،واهلل �أعلم و�أحكم.

التوصيات:
الآتية:

بناء على نتائج الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي بالتو�صيات

1.1يو�صي الباحث بدرا�سة م�س�ألة تخ�صي�ص العموم
بامل�صلحة املر�سلة عند احلنفية ،حيث �إن بع�ض ال�شيوخ ن�سبوا
للحنفية مذهب التخ�صي�ص بامل�صالح املر�سلة.
2.2يو�صي الباحث بدرا�سة ا�ستقرائية للفقه املالكي وا�ستخراج
موا�ضع اال�ستدالل املر�سل واال�ستح�سان عند مالك من كتب �أئمة
املذهب ،حيث �إن كثريا من امل�سائل التي تن�سب ملالك لي�ست على
الوجه الذي قاله مالك وال على وجه ا�ستدالله.
3.3يو�صي الباحث بدرا�سة مقارنة بني اال�ستح�سان احلنفي
كثريا من الباحثني يخلطون بني
واال�ست�صالح املالكي ،حيث �إن
ً
اال�ستح�سان احلنفي واال�ست�صالح املالكي.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني.

اهلوامش:
1.1ميكن للباحث �إحلاق ال�سابع وال�ساد�س باخلام�س ،وجعلها ق�سما واحداً،
ولكن �آثر الباحث الف�صل بينها ليبني للقارئ �أن خم�ص�صات العموم
عند املالكية ع�رشة ،كما ذكر القرايف يف البداية ،والتزم الباحث برتتيب
املخ�ص�صات كما رتبها القرايف.
�2.2سماها بع�ض الأ�صوليني علة( ،ال�رسخ�سي ،د.ت181/ 2 ،؛ الغزايل،
1413هـ �ص.)251
3.3املروي عن مالك يف امل�س�ألة ثالث روايات� :إحداهما �أنه لي�س حجة ب�إطالق،
والثانية �أنه حجة مطلقاً ،والثالثة �أنه حجة �إن مل يظهر له خمالف ،واملعتمد
الأول( ،الأبياري 1434هـ4/475 :،؛ ال�شنقيطي ،د.ت.)264/ 2 ،

املصادر واملراجع:
-

-القر�آن الكرمي.

-

الآمدي ،علي بن �أبي علي1402( .هـ) .الإحكام يف �أ�صول الأحكام ( .د.ط)،بريوت – دم�شق :املكتب الإ�سالمي.

-

الأبياري ،علي بن �إ�سماعيل1434( .هـ) .التحقيق والبيان يف �رشحالربهان يف �أ�صول الفقه .ط ،1الكويت :دار ال�ضياء.

-

�إمام احلرمني ،عبد امللك اجلويني1418( .هـ) .الربهان يف �أ�صول الفقه.ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

-

�أمري باد�شاه ،حممد �أمني1403( .هـ) .تي�سري التحرير( .د.ط) ،بريوت :دارالكتب العلمية.
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التخصيص باملصالح املرسلة عند الفقهاء األصوليني املالكية
دراسة وصفية حتليلية

-

الإيجي ،ع�ضد الدين عبد الرحمن1424( .هـ)� .رشح خمت�رص املنتهىالأ�صويل .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

-

-

البابرتي ،حممد بن حممود1426( .هـ) .الردود والنقود �رشح خمت�رص ابناحلاجب .ط ،1الريا�ض :مكتبة الر�شد.

الزرك�شي ،حممد بن عبد اهلل1414( .هـ) .البحر املحيط يف �أ�صول الفقه.ط ،1بريوت :دار الكتبي.

-

-

الباجي� ،سليمان بن خلف1424( .هـ) .احلدود يف الأ�صول .ط ،1بريوت:دار الكتب العلمية.

-زيد ،م�صطفى .د.ت .امل�صلحة يف الت�رشيع الإ�سالمي .د.ط ،م�رص :دار الي�رس.

-

-

الباجي� ،سليمان بن خلف1332( .هـ) .املنتقى �رشح املوط�إ .ط ،1م�رص:مطبعة ال�سعادة.

ال�رسخ�سي ،حممد بن �أحمد( .د.ت)� .أ�صول ال�رسخ�سي .د.ط ،بريوت :داراملعرفة.

-

-

البخاري ،عبد العزيز بن �أحمد1418( .هـ) .ك�شف الأ�رسار �رشح �أ�صولالبزدوي .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

ال�سغناقي ،احل�سني بن علي1422( .هـ) .الكايف �رشح البزدوي .ط،1الريا�ض :مكتبة الر�شد للن�رش.

-

-

البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل1422( .هـ)� .صحيح البخاري .ط ،1بريوت:دار طوق النجاة.

ال�سمرقندي ،عالء الدين1404( .هـ) .ميزان الأ�صول يف نتائج العقول .ط،1الدوحة :مطابع الدوحة احلديثة.

-

-

ابن بزيزة ،عبد العزيز بن �إبراهيم1431( .هـ) .رو�ضة امل�ستبني يف �رشحكتاب التلقني .ط ،1بريوت :دار ابن حزم.

ال�سماليل ،احل�سني بن علي1425( .هـ) .رفع النقاب عن تنقيح ال�شهاب.ط ،1الريا�ض :مكتبة الر�شد.

-

-

البوطي ،حممد �سعيد رم�ضان1393( .هـ)� .ضوابط امل�صلحة يف ال�رشيعةالإ�سالمية .ط ،2بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.

ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى1417( .هـ) .املوافقات .ط ،1القاهرة :دار ابنعفان.

-

-

ابن التلم�ساين ،عبد اهلل بن حممد1419( .هـ)� .رشح املعامل يف �أ�صول الفقه.ط ،1بريوت :عامل الكتب للطباعة والن�رش والتوزيع.

�شلبي ،حممد م�صطفى1947( .هـ) .تعليل الأحكام .د.ط ،م�رص :مطبعةالأزهر.

-

-

�آل تيمية ،عبد ال�سالم بن تيمية و عبد احلليم بن تيمية و �أحمد بن تيمية.(1422هـ) .امل�سودة يف �أ�صول الفقه .ط ،1الريا�ض :دار الف�ضيلة.

ال�شنقيطي ،عبد اهلل بن �إبراهيم( .د.ت) .ن�رش البنود يف مراقي ال�سعود .د.ط،املغرب :مطبعة الف�ضالة.

-

-

ابن جزي ،حممد بن �أحمد1424( .هـ) .تقريب الو�صول �إىل علم الأ�صول.ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

ابن عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل1400( .هـ) .الكايف يف فقه �أهل املدينة.ط ،2الريا�ض :مكتبة الريا�ض احلديثة.

-

-

جويل�س� ،أمين جربين1432( .هـ) .مقا�صد ال�رشيعة يف تخ�صي�ص الن�صبامل�صلحة وتطبيقاتها يف الفقه الإ�سالمي .ط ،1عمان :دار النفائ�س.

العز ابن عبد ال�سالم ،عبد العزيز بن عبد ال�سالم1414( .هـ) .قواعد الأحكاميف م�صالح الأنام .د.ط ،القاهرة :مكتبة الكليات الأزهرية.

-

-

ابن احلاجب ،عثمان بن عمر1427( .هـ) .خمت�رص منتهى ال�س�ؤل والأمل يفعلمي الأ�صول واجلدل .ط ،1بريوت :دار ابن حزم.

الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد1413( .هـ) .امل�ست�صفى يف علم الأ�صول.ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

-

-

-

ح�سان ،ح�سني حامد( .د.ت) .نظرية امل�صلحة يف الفقه الإ�سالمي .القاهرة:املطبعة العاملية.

-

ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكريا1399( .هـ) .معجم مقايي�س اللغة.ط ،1بريوت :دار الفكر.

-

احلطاب ،حممد بن حممد .)2007( .حترير املقال �رشح نظم نظائر الر�سالة.ط ،1بريوت :دار ابن حزم.

-

-الفراء ،حممد بن احل�سني1410( .هـ) .العدة يف �أ�صول الفقه .ط ،2د.د.

-

-

احلطاب ،حممد بن حممد1412( .هـ) .مواهب اجلليل يف �رشح خمت�رصخليل .ط ،3بريوت :دار الفكر.

ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد1423( .هـ) .رو�ضة الناظر .ط ،2م�ؤ�س�سةالريان.
ّ

-

-

ابن حيان ،حممد بن يو�سف1420( .هـ) .البحر املحيط يف التف�سري .د.ط،بريوت :دار الفكر.

القرايف� ،أحمد بن �إدري�س1393( .هـ)� .رشح تنقيح الف�صول .ط ،1القاهرة:�رشكة الطباعة الفنية املتحدة.

-

-

الذهبي ،حممد بن �أحمد1405( .هـ)� .سري �أعالم النبالء .ط ،3بريوت:م�ؤ�س�سة الر�سالة.

القرايف� ،أحمد بن �إدري�س1415( .هـ) .الذخرية .ط ،1بريوت :دار الغربالإ�سالمي.

-

-

الرازي ،عبد اهلل حممد1420( .هـ) .خمتار ال�صحاح .ط ،5بريوت :املكتبةالع�رصية.

القرايف� ،أحمد بن �إدري�س( .د.ت)� .أنوار الربوق يف �أنواء الفروق .د.ط ،عاملالكتب.

-

-

الري�سوين� ،أحمد1415( .هـ) .نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي .ط،4هريندن – فريجينيا :املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي.

القرطبي ،حممد بن �أحمد1384( .هـ) .اجلامع لأحكام القر�آن .ط ،2القاهرة:دار الكتب امل�رصية.

-

-

-الري�سوين� ،أحمد1434( .هـ)� .أبحاث يف امليدان .ط ،1دار الكلمة :القاهرة.

القريواين ،ابن �أبي زيد .)1420( .النوادر والزيادات على ما يف املدونة.ط ،1بريوت :دار الغرب الإ�سالمي.

-

-الزرقا ،م�صطفى �أحمد1418( .هـ) .املدخل الفقهي العام .ط ،1دم�شق :دار

-

القريواين ،عبد اهلل بن �أبي زيد1432( .هـ) .الذب عن مذهب الإمام مالك.ط ،1املغرب :مركز الدرا�سات والأبحاث و�إحياء الرتاث.

105

القلم.

م2021  تشرين الثاني- )58(  العدد- مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية































Nas Bil-Maslaha Wa Tatbiqatuha fil-Fiqh Al-Islami. (1st ed),
Amman: Dar Al-Nafaes.
Ibn al-Hajib, Uthman bin Omar. (1427AH). Mukhtasar
Muntaha Al-Su’l Wal Amal Fi Ilmay Al-Usul Wal-Jadal. (1st
ed), Beirut: Dar Ibn Hazm.
Hassan, Hussein Hamed. ((n/d). Natharyat Al-Maslaha FilFiqh Al-Islami. (n/ed), Cairo: Al-Matba’a Al-Alamiya.
Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad. (2007). Tahrir AlMaqal Sharh Nuthum Nathaer Al-Risalah. (1st ed), Beirut:
Dar Ibn Hazm.
Al-Hattab, Muhammad bin Muhammad. (1412AH). Mawaheb
Al-Jalil Fi Sharh Mukhtasar Khalil.( 3rd ed), Beirut: Dar Al
Fikr.
Ibn Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf. (1420AH). Al-Bahr AlMuheet Fil Tafsir. (n/ed), Beirut: Dar Al-Fikr.
Al-Razi, Abdullah Muhammad. (1420AH). Mukhtar As-Sihah.
( 5th ed ), Beirut: Al-Maktaba Al-Asriyya.
Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmed. (1408AH). Al-Bayan Wal
Tahseel. (2nd ed ), Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.
Raissouni, Ahmad. (1415AH). Nathariyat Al-Maqased Ind
Al-Imam Al-Shatibi. (4th ed ), Herenden - Virginia: The
International Institute of Islamic Thought.
Raissouni, Ahmed. (1434AH). Abhath Fil Maydan. (1st ed),
Cairo: Dar Al Kalima.
Al-Zarqa, Mustafa Ahmed. (1418AH). Al-Madkhal Al-Fiqhi
Al-Aam. (1st ed), Damascus: Dar Al-Qalam.
Al-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah. (1414AH). Al-Bahr
Al-Muheet Fi Usul Al-Fiqh. (1st ed), Beirut: Dar Al Ketbi.
Zaid, Mustafa. (n/d). a master›s thesis entitled Al-Maslaha Fil
Tashri’ Al-Islami. (n/ed), Egypt: Dar Al-Yusr.
Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmed. (n/d). Osoul Sarkhasi.
(n/ed), Beirut: Dar al-Maarifah.
Al-Samarkandi, Alaeddin. (1404AH). Mizan Al-Usul Fi Nataej
Al-Uqul. (1st ed), Doha: Matabe’ Al-Doha Al-Haditha.
Al-Samlali, Al-Hussein Bin Ali. (1425AH). Raf’ Al-Niqab ’an
Tanqeeh Al-Shihab . (1st ed), Riyadh: Al-Rushd Library.
Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. (1417AH). Al-Mwafaqat. (1st
ed), Cairo: Dar Ibn Affan.
Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. (1412AH). Al-I›tisam. (1st ed),
Saudi Arabia: Dar Ibn Affana.
Shalabi, Muhammad Mustafa. (1947). Tahlil Al-Ahkam - PhD
Thesis. (n/ed), Egypt: Matba3at Al-Azhar.
Al-Shanqeeti, Abdullah bin Ibrahim. (n/d). Nash Al-Bunud Fi
Maraqi Al-Su3ud. (n/ed), Morocco: Al-Fadala Press.
Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah. (1400AH). al-Kafi
Fi Fiqh Ahl Al-Medina. (2nd ed), Riyadh: Riyadh Modern
Library.
Ibn al-Arabi, Muhammad ibn Abdullah. (1424AH). Ahkam alQur’an. (3rd ed), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
Al-Ezz Ibn Abdel-Salam, Abdel-Aziz Ibn Abdel-Salam.
(1414AH). Qawaed Al-Ahkam Fi Masaleh Al-Anam. (n/ed),
Cairo: Al-Kullyat Al-Azhariah Library.
Hasab Allah, Ali. (1396AH). Usul Al-Tashri’ Al-Islami. (5th
ed), Egypt: Dar Al Maaref.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad.
(1413AH). Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Usul. (1st ed), Beirut: Dar
Al-Kutub Al-›Ilmiyya.
Hamad, Muhammad. (1435AH). Takhsis Aam Al-Nas AlShar’i Bil-Maslaha Al-Mursalah. The Jordanian Journal of
Islamic Studies, Vol 10..,:
Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria. (1399AH). Mujam
Maqayees Al-Logha. (1st ed), Beirut: Dar Al Fikr.
Al-Farra’, Muhammad ibn Al-Hussein. (1410AH). Al-Iddah fi
Usul Al-Fiqh. (2nd ed), Saudi Arabia.
Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmed. (1423AH). Rawdat Al
Nazer. (2nd ed), Al-Rayyan Foundation.
Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. (1393AH). Sharh Tanqih Al-

106

. دار �إحياء الرتاث العربي: بريوت،1 ط.)هـ1406( . املوط�أ،مالك بن �أن�س-

-

 التحبري �رشح التحرير يف �أ�صول.)هـ1421( . علي بن �سليمان،املرداوي. مكتبة الر�شد: الريا�ض،1 ط.الفقه

-

 مكتبة: ال�سعودية،1 ط. �أ�صول الفقه.)هـ1420( . حممد بن مفلح،ابن مفلح.العبيكان

-

 دار: بريوت،3 ط. ل�سان العرب.)هـ1414( . حممد بن مكرم،ابن منظور.�صادر

-

. التقرير والتحبري على التحرير.)هـ1403( . حممد بن حممد،ابن املوقت. دار الكتب العلمية: بريوت،2ط

-

. دار الفكر: بريوت،ط. د. فتح القدير.)ت. (د. حممد بن عبد الواحد،ابن الهمام-

-

 نهاية الو�صول يف درا�سة.)هـ1416( . حممد بن عبد الرحيم،الهندي. املكتبة التجارية: مكة،1 ط.الأ�صول

-

 تخ�صي�ص العام بامل�صلحة املر�سلة.)2012( . �إ�سماعيل فرحان،الهيتي ورقة بحثية �شارك فيها الباحث يف امل�ؤمتر.وبع�ض تطبيقاتها الفقهية
https://www.iasj.net/ ، الرمادي،العلمي الثاين لكلية العلوم الإ�سالمية

-

iasj?func=fulltext&aId=79129.

:املصادر واملراجع مرتمجة باللغة االجنليزية


















The Holy Quran.
Al-Amedi, Ali bin Abi Ali. (1402AH). Al-Ihkam fi Usool AlAhkam. (n/ed), Beirut - Damascus: Al-maktab Al-Islami.
Al-Abyari, Ali bin Ismail. (1434AH). Al-Tahqeeq Wal Bayan
fi Usul Al-Fiqh. (1st ed), Kuwait: Dar Al-Diya.
Al-Juwayni, Abd Al-Malik bin Abdullah. (1418AH). AlBurhan fi Usul Al-Fiqh. (1st ed), Beirut: Dar Al-Kutub Al›Ilmiyya.
Amir Badshah, Muhammad Amin. (1403AH). Tayseer AlTahrir. (n/ed), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya
Al-Iji, Adod al-Din Abd al-Rahman. (1424AH). Explanation
of Mukhtasar Al-Muntaha Al-Asouli. (1st ed), Beirut: Dar AlKotob Al-Alami.
Al-Babarti, Muhammad bin Mahmoud. (1426AH). Al-Rudoud
wal Nuqood: Explanation of Mukhtasar Ibn al-Hajib. (1st
ed), Riyadh: Al-Rushd Library.
Al-Baji, Suleiman Bin Khalaf. (1424AH). Al-Hodoud fi AlUsul. (1st ed), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
Al-Baji, Suleiman bin Khalaf. ( n/d). Al-Muntaqa Sharh AlMuwatta. (2nd ed), Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami.
Al-Bukhari, Abdul Aziz bin Ahmed. (1418AH). Kashf AlAsrar: Sharh Usul Al-Bazdawi. (1st ed), Beirut: Dar Al-Kutub
Al-Ilmiyya.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422AH). Sahih AlBukhari.(1st ed), Beirut: Dar Touq Al-Najat.
Ibn Buzaiza, Abdul Aziz bin Ibrahim. (1431AH). Rawdat AlMustebeen fi Sharh Kitab Al Talqeen. (1st ed), Beirut: Dar
Ibn Hazm.
Al-Bouti, Muhammad Saeed Ramadan. (1393AH). Dhawabet
Al Maslaha fil Sharia Al-Islamia (2nd ed ). Beirut, Al-Risalah
Foundation.
Ibn al-Tlemesani, Abdullah bin Muhammad. (1419AH). Sharh
Al-Maalem fi Usul al-Fiqh. (1st ed), Beirut: Alam Al Kutub Lil
Tibaa Wal Nashr.
Al-Taymiyyah, Abd al-Salam bin Taymiyyah, Abd al-Halim
bin Taymiyyah, and Ahmad bin Taymiyyah. (1422AH). AlMusawada fi Usul Al-Fiqh. (1st ed), Riyadh: Dar al-Fadila.
Ibn Juzai, Muhammad bin Ahmed. (1424AH). Taqrib Al Wusul
Ila Ilm Al-Usul. (1st ed), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
Jweles, Ayman. (1432AH). Maqasid al-Sharia Fi Takhsis Al-

 عالء محمد عبد حالوة.أ
 رضوان بن أحمد.د

التخصيص باملصالح املرسلة عند الفقهاء األصوليني املالكية
دراسة وصفية حتليلية
















107

Fusul. (1st ed), Cairo: United Technical Printing Company.
Al-Qarafi, Ahmed bin Idris. (1415AH). Al-Dhakhira. Beirut,
Dar Al-Gharb Al-Islami.
Al-Qarafi, Ahmed bin Idris. (n/d). Anwar al-Burooq fi Anwa’
al-Furuq. (n/ed), The World of Books.
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. (1420AH). Al-Aqd Al-Manthum
Fil-Khusus Wal-Umum. (1st ed), Egypt: Dar Al-Kutbi.
Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmed. (1384AH). Al-Jami’ LiAhkam Al-Qur’an. (2nd ed), Cairo: Dar Al-Kotob Al-Masrya.
Al-Qayrawani, Ibn Abi Zaid. (1420AH). Al-Nawader WalZiadat Ala Ma Fil Mudawwana. (1st ed), Beirut: Dar AlGharb Al-Islami.
Al-Qayrawani, Abdullah bin Abi Zaid. (1432AH). Al-Thab
An Mathhab Al-Imam Malek. (1st ed), Morocco: Center for
Studies Research and Heritage Revival.
Al-Mazri, Muhammad bin Ali. (1433AH). Sharh Al-Talqin.
(1st ed), Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.
Malik bin Anas,. (1406AH). Al-Muwatta. First Edition,
Beirut: House of Revival of the Arab Heritage.
Malik bin Anas,. (1415AH). Al-Moudawana. First Edition,
Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
Al-Mirdawi, Ali bin Suleiman. (1421AH). Al-Tahbir, Sharh
Al-Tahrir Fi Usul Al-Fiqh. Edition 1, Riyadh: Al-Rashed
Library.
Ibn Muflih, Muhammad Ibn Muflih. (1420AH). Usul al-Fiqh.
Edition 1, Saudi Arabia: Al-Obeikan Library.
Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram. (1414AH). Lisan Al
Arab. 3rd Edition, Beirut: Dar Sader.
Ibn al-Mwaqqit, Muhammad ibn Muhammad. (1403AH). AlTahrir Wal Tahbir Ala Al-Tahrir. Edition 2, Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyya.
Al-Hiti, Ismail Farhan. (2012). Takhsis Al-Aam Bil-Maslaha
Al-Mursala Wa Ba’d Tatbiqatuha Al-Fiqhiya., Al-Ramadi,
https://www.iasj.ne t/iasj?func=fulltext&aId=79129.

