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 األول الباب

مقــدمة 

احلند هلل، حننده تعاىل كنستغفره، كنستعينو كنستهديو، كنعوذ بو من شركر أنفسنا 

كسيئات أعنالنا، من ىد اهلل فهو ادلهتدم كمن يضلل فلن ذبد لو كليا مرشدان كأشهد أف 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، أشهد أف سيدنا زلندان عبده كرسولو صلى اهلل عليو 

: أما بعػػد .كعلى  لو كصصبو كسلل تسلينان  كَتان 

 من بدىيات البصث الفقهي رعاية القواعد كاألصوؿ، لتتسق نتائج البصث مع مجلػة

 أحكاـ الشرع، كالقصور عن درؾ القواعد كاألصوؿ ينتج األقواؿ الشاذة، اليت تلوح عليها

 .عالمات النكارة ألكؿ كىلة، كإف خاذلا قائلها صصيصة مقتعدة

غَت  كلعل من أسباب ذلك يف عصرنا احلاضر التوسع يف مناىج التفقو كالتلقي، كاالنفتاح

 ادلنهجي على مصادر اخلالؼ العايل يف مراحل التعليل، فأصبح الطالب يػتلقي الفقػو

مقارنا ن بُت ادلذاىب ادلختلفة، فتعرض األقواؿ ادلختلفة أمامو  عرضً  احلصَت عودا ن 

، ال  يستكٌت من ذلك الركايات الضعيفة كالشاذة، مع إغفاؿ و بُت االختالؼ مناىج عػودا ن

 الطريقة قد أسهنت يف زعزعة األسس ادلنهجية اليت ابتٍت قىذ.ادلذاىب  االستنباط بُت

الفراغ " كحىت ال يتطرؽ إىل فقهنا ادلعاصر ما ميكن أف نسنيو عليها الفقو ادلذىيب 
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القواعد ادلنهجية يف دركس التفقيو، كإىل التأصيل كالتقعيد  ، يلزمنا العودة إىل"التأصيلي 

كزبصيص الوقت ادلناسب لتصقيق ادلناطات كاألكصاؼ  يف مطالع ادلناسػبات العلنيػة،

 .كزبرجيها كتنقيصها كالعلل اليت تقـو عليها األحكػاـ،

 : ، ال أقاكيل مبككة، كيف ىذا الصدد يقوؿ ابن رشد احلفيدة  ه مقننةإف فقو الشريعة صناع

   ىو الذم حفظ مسائل أ كر، كىؤالء عرض ذلل شبيومتفقهة زماننا يظنوف أف األىفقو" 

  ما يعرض دلن ظن اخلفاؼ ىو الذم عنده خفاؼ  كَتة  ال الذم يقدر على عنلػها،

أف الذم عنده خفاؼ  كَتة  ه سيأتيو إنساف  ه بقدـ و ال جيد يف خفافو مػا كىو بُت 

  ضركرة ن كىو الذم يصنع لكل قدـ خفا نلقدمو، فيلجأ إىل صانع اخلفاؼ يػصلح 

 1 " ىو مكاؿ ي أ كر ادلتفقهة يف ىذا الوقت.يوافقو، فهػذا

كأفعاؿ ادلكلفُت اليت تتعلق هبا األحكاـ الشرعية تفوؽ احلصر، كال يتيسر للطالب 

حفظها لككرهتا كانتشارىا كتداخلها، فضالن عن أف ىناؾ كقائع تتجدد قد ال يذ ر 

الفقهاء حكنها كال يتعرضوف ذلا، كلذا  اف من ادلهل البصث عن جامع جينع األحكاـ، 

 .كيسهل للنتعلل معرفتها
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 خلفية البحث 

 العادلُت ربٌ  حيكل العبد يعرؼ أف كالواجبات، الفرائض دؾك  ادلهٌنات أىلٌ  من فففٌ 

 ، ادلهتدين بصَتة على اهلل يعبد حىت ، كالدين الشرع مسائل من نزؿ فينا كيتفٌقو

 ، كادلرسلُت األنبياء هنج على بذلك فيكوف                

                     2   

 فيسهل ، كالباحكُت العلناء من ذلك على يعينهل مىن إىل ماٌسة حاجةو  يف كالناسي 

 . نوازؿ من منها جدٌ  فينا خاصة ، ادلسائل يف الشرع حيكل معرفة إىل السبيل ذلل

ثَتة الفركع ؾأف مسائل القصد يف الطالؽ ربتاج إىل ربرير كبياف الراجح ألف ىذه ادلسائل 

، نظرا إىل  كَت من رلتنعنا جيهلوف بقواعد الدين كمبادئو كال يعرفوف كاجلزئيات كاخلالؼ

كىذه القاعدة ذلا تطبيقات  كَتة يف ىذه   يفية الطالؽ كإيقاؤه على كجو الصصيح،

هبذا البصث، .  وف علل القواعد الفقهية ييسر ضبط ادلسائل الفركع الفقهية ك ؿ،ادلسائ

عرفة حكل إعتبار القصد يف الطالؽ بواسطة تطبيقات مل تيسَت تعرؼ  يفية أك طريقة

 . ربتهايندرجىية األمور دبقاصدىا كما فق اؿةالقاعد
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تحديد مشكلة البحث 

خصصت ىذا البصث للقاعد الفقهية  -خلفية البصثيف -نظرا إىل ما ذ رت  نفا 

   . عنها كتطبيقاهتا يف إعتبار القصد يف الطالؽيتفرعاألمور دبقاصدىا ك ما 

: كمن ىنا ففف مشكلة الدراسية سبكن يف زلاكلة اإلجابة  عن األسئلة التالية 

كما يتفرع عنها يف إعتبار ما مدل مناسبة تطبيقات القاعدة األمور دبقاصدىا  -  1

القصد يف الطالؽ؟  

كما يتفرع عنها ك إعتبار القصد  األمور دبقاصدىا يربط بُت القاعدةأك  يف  - 2

يف الطالؽ ؟ 

ربت أصوذلا  (إعتبار القصد يف الطالؽ)أك  يف يبُت  يفية دخوؿ الفركع  - 3

 ؟ (كما يتفرع عنها األمور دبقاصدىا القاعدة)
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 أهداف البحث

 القفهية ةتيسَت معرفة حكل إعتبار القصد يف الطالؽ بواسطة تطبيقات القاعد -1

 عليها األمور دبقاصدىا كما يندرج ربتها

بياف  يفية استعناؿ القواعد القفهية األمور دبقاصدىا كما يندرج ربتها يف  -2

 استدالؿ على األحكاـ القصد يف الطالؽ

ذبنع ادلسائل ادلتباعدة ، كتوحد الفركع ادلتباينة ، كترسل للفقيو خطوطنا كاضصة  -3

 ادلعامل يسَت عليها يف التعليل كالفتيا

 

  أهمية الموضوع

  

 األمهية العلنية  - أ

من أفرد القواعد الفقهية األمور  -1  أنٍت مل أجد حبسب علني كاٌطالعي كسؤايل ، ى

دبقاصدىا كما يتفرع عنها يف إعتبار القصد يف الطالؽ 

 األمور دبقاصدىا كما يندرج ربتها ك تطبيقاهتا على الفركع ة بياف أمهية القاعد -2

 (القصد يف الطالؽ)الفقهي 



 
 

6 
 

 األمور دبقاصدىا، حيث ةال زبفى أمهية دراسة القواعد الفقهية، خاصة القاعد -3

كمما يؤ د أمهيتها أهنا  الدليل  . يف أ كر األبواب الفقهيةةتدخل ىذه القاعد

الواضح للنسائل الفقهية، ففذا ما درست كطبقت على  تاب ما كسبرس 

الطالب على استخدامها عند الكالـ على ادلسائل، ففهنا تكوف حاضرة عنده 

بديهية، ال تنفك عن ذىنو، كال يفتأ يستعنلها يف االستدالؿ حىت يكتسب 

كتزداد القواعد الفقهية أمهية إذا عرفنا أننا زلتاجوف إليها .ادللكة الفقهية

 .لتطبيقها على ادلسائل ادلعاصرة اليت مل يرد يف حكنها نص شرعي خبصوصها

 القواعد الفقهية  لة بيد الفقيو تساعده على ضبط ادلسائل كردىا إىل أصوذلا  -4

كالناظر يف  تب الفقهاء ادلطوالت منها كادلختصرات جيد ادلكانة احلقيقية 

خاصة يف االستدالؿ كادلناظرة كالتخريج كالتفريع كمن ىنا حرصت للقواعد 

 على التعنق يف ىذا الفن

 

 :األمهية العنلية- ب

 حاجة الناس عامة كطالب العٍلل خاصة إىل معرفة أحكاـ القصد يف الطالؽ- 1

كمسائلو ليست افًتاضية أك بعيدة عن  موضوع نابع من الوقوع الذم نعيشو ،- 2

 الوقوع
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أف مسائل القصد يف الطالؽ ربتاج إىل ربرير كبياف الراجح ألف ىذه ادلسائل - 3

كىذه القاعدة ذلا تطبيقات  كَتة يف ىذه ، ثَتة الفركع كاجلزئيات كاخلالؼؾ

 وف علل القواعد الفقهية ييسر ضبط ادلسائل الفركع الفقهية  ك ادلسائل

معونة على الرب  أف طرؽ مكل ىذا ادلوضوع كالعناية ببياف أحكامو الشرعية فيو- 4

 كالتقول ، كذلك مندكب إليو شرعا

 

  الدراسات السابقة

 عن القصد الطالؽ  اليت تبصث مفصلةبعد البصث كالتصرم مل أعكر على  تابة علنية
الدراسة ادلفصلة يف القصد  إال ،-حسب علني - مستقالكيربطها بالقاعدة الفقهية 

 لنيل مقدمة رسالة لعوض بن حسُت مغـر الشهرم، "إعتبار القصد يف الطالؽ"الطالؽ 
 اإلسالمية قسل كالدراسات الشريعة القرل،  لية أـ الفقو جامعة يف ادلاجستَت درجة

أهنا الدراسة الًتجيصية يف مسائل . ىػ1422الفقو،  الشرعية شعبة العليا الدراسات
اخلالؼ القصد يف الطالؽ على ادلذاىب األربعة ك األقواؿ بعض العلناء احملقيقُت 
 الشيخ اإلسالـ ابن تينية كتلنيذه ابن القيل كاإلماـ الشو اين ك العلناء ادلتأخرين 

 .   الشيخ عبد العزيز بن باز ك زلند بن عكينُت

الدراسة ادلفصلة يف أف ىذه الدراسة، : أما الشيء اجلديد  الذم أدلسو يف ىذا البصث

يتفرع عنها  القفهية األمور دبقاصدىا كما ة بواسطة تطبيقات القاعدالطالؽيف قصد اؿ
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 نهج البحثم

نوع ادلنهج - أ

أ د أف لكل موضوع منهجو الذم ينبغي أف يتوافق مع طبيعتو كأىدافو كمقاصده كما 

يصبو إليو كما يؤمل منو، كعليو ففف طبيعة ىذا البصث كأىدافو كمقاصده حتل عليَّ 

 :استخداـ ادلناىج العلنية التالية

 لغة كشرعنا،  ادلنهج التصليلي التطبيقي، الذم يقـو على بياف معٌت القاعدة-  1 

كربليل عناصرىا، كبياف ألفاظها ، كتأصيلها الشرعي، كبياف القواعد الفقهية اليت 

يندرج ربتها، كتطبيقاهتا كمسائلها كفركعها الفقهية، دكف الدخوؿ يف اخلالؼ 

 .الفقهي، كىو منهج علني متَّبىع يف البصث يف القواعد الفقهية

مجعت الفركع الفقهية كادلسائل الشرعية ادلتعلقة بفعتبار القصد يف الطالؽ ادلندرجة 

ربت معٌت القاعدة، مع االلتزاـ بطريقة ادلؤلِّفُت يف القواعد الفقهية، من حيث ذ ر  

الفقهي ادلبٍتِّ على القاعدة، مع عدـ الدخوؿ يف التفصيالت كاخلالفات الفقهية، 

ألف ذلك يطوؿ من غَت فائدة، كخيرج عن ادلقصود يف باب القواعد، كموضعو علل 

ا أنَّو ال خالؼ يف دخوؿ  كَت من الفركع الفقهية كالتطبيقات اليت ذ رهتا  الفقو، علنن

  .ربت معٌت القاعدة

 خاصة القاعدة األمور اعد الفقهيةككأقـو باستقراء الق: ادلنهج االستقرائي- 2
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يف استدالؿ على استدؿ هبا أىل العلل من الفقهاء كاألصوليُت اليت  دبقاصدىا

 ، ك ذلك ىاربت (القصد يف الطالؽ)دخوؿ الفركع  ك يف الفقهية،األحكاـ 

باستقراء  تب الطالؽ القدمية كادلعاصرة 

: ادلنهج الوصفي القائل على3- 

  الرجوع إىل القواعد الفقهية ك ربطها بالفركع  -1

  حبث القواعد الفقهية اليت ذلا عالقة باعتبار قصد الطالؽ -2

  معٌت القاعة كشرحها ك بياف مستندىا -3

ك الدراسة اليت هبا احلصوؿ على ادلعلومات ادلصدقة يف ىذا البصث ىي الدراسة - أ

 القدمية كادلعاصرةادلكتبية، فأطلع على  تب القواعد الفقهية ك  تب الطالؽ 

 ادلتبع  سلوباأل- ب

:  التايل األسلوب البصث يف التزمتي 

 مث القواعد الفقهية خاصة القاعدة األمور دبقاصدىا  تب مجع يف بدأت   -1

 متأنية قراءة اتوبقراء قنت
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 األمور دبقاصدىا كما يتفرع عنها القواعد من عندم ربصل دلا اجلنع بعد   -2

 بياف قبل دقيقان  تصويران  حبكها ادلراد ادلسألة تصوير ك ربليلية بدراسة قنت

 .من دراستها ليتضح ادلقصود حكنها

 الفقهية األمور دبقاصدىا ك ما يتفرع عنها ةخصصت ىذا البصث للقاعد   -3

 كتطبيقاهتا يف إعتبار القصد يف الطالؽ

كما يتفرع عنها يف  األمور دبقاصدىا القاعدة شرح جعل يف اجتهدت   -4

 تطبيقاهتا يف إعتبار القصد يف الطالؽ

 األمور دبقاصدىا كما يتفرعنها من القر ف الكرمي كالسنة ةذ رت أدلة القاعد   -5

 .. كاإلمجاعادلطهرة

قنت بتطبيق القواعد األمور دبقاصدىا كما يتفرع عنها  فأذ ر تطبيقات    -6

 . ل قاعدة من أبواب قصد يف الطالؽ، مث أنتقل إىل اليت بعدىا كىكذا

 .كذبنب االستطراد موضوع البصث على الًت يز   -7

 .بالبصث كاضصة صلة لو مما القضايا من ماجد بدراسة العناية   -8

 مصادرىا من األحاديث زبريج الشكل مضبوطة سورىا اآليات كبياف ترقيل   -9

 الشأف أىل ذ ره ما كبياف كالصفصة كاجلزء كالباب كإثبات الكتاب األصلية

 .درجتها يف
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 عالمات كمنها ، كعالمات الًتقيل كاإلمالء ، العربية اللغة بقواعد العناية -10

العلناء  كألقواؿ كلآلثار، ، الشريفة كلؤلحاديث ، التنصيص لآليات الكرمية

 .النتائج أىل متضننة اخلاسبة تكوف -11

 .الفقهية  تب القواعد الرجوع إىل -12

 .ادلعاصرة البصوث الفقهية إىل اإلستناد -13

 :كىي ، ادلتعارؼ عليها بالفهارس الفنية إتباع الرسالة -14

 .كادلصادر فهرس ادلراجع

 .فهرس ادلوضوعات
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خطة البحث 

: انقسل  ىذا البصث إىل أربعة أبواب ، كىي مفصلة  نا يلي 

 يف ادلقدمة ، يشنل خلفية البصث ، ك ربديد مشكلة البصث ، كأحداؼ الباب األول

الدراسات السابقة، ك منهج البصث، ك أمهية ادلوضوع ك أسباب اختياره، ك البصث ، 

خطة البصث 

  على فصلُت يشنل، التنهيد:الباب الثاني

 ك األدلة على القاعدة،   القاعد الفقهية األمور دبقاصدىا، معناىا،: الفصل األكؿ

ية يندرج ربتها الفقوالقواعد 

تعريف القصد لغة كاصطالحا، تعريف الطالؽ لغة كاصطالحا : الفصل الكاين 

:  يشنل على مخسة الفصوؿ ، مفصلة  نا يلي :لثوالباب الثا

 يف الطالؽقصد اؿتطبيقات القاعد األمور دبقاصدىا يف إعتبار : الفصل  األكؿ

تطبيقات القاعدة األلفاظ إذا  انت نصوصا يف شيء غَت مًتدد مل ربتج : الفصل الكاين

 يف الطالؽاعتبار القصد إىل نية تعيُت ادلدلوؿ، النصرافها بصراحتها دلدلوذلا يف 

تطبيقات القاعدة التصرفات إذا  انت دائرة بُت جهات شىت ال تنصرؼ : الفصل الكالث

يف الطالؽ اعتبار القصد ألحدىا إال بنية يف 



 
 

13 
 

التطبيقات القاعدة  البد يف النية أف تكوف مستندة إىل علل جاـز أك ظن : الفصل الرابع

 يف الطالؽاعتبار القصد راجحو يف يف 

تطبيقات القاعدة من استعجل الشيء قبل أكانو عوقب حبرمانو يف : الفصل اخلامس

  يف الطالؽاعتبار القصد 

  خرا الفهارس  اخلاطنة، نتائج البصث،ك التوصيات ، ك:والباب الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


