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ملخ�ص البحث: 

االهتمام  املو�ضوع  هذا  القى  وقد  املر�ضلة،  امل�ضلحة  عن  يتحدث  املو�ضوع  هذا 

يف الع�رض احلا�رض، وهو مو�ضوع مت�ضعب االأطراف، ونظرية عامة حتتاج اإلى اأدوات 

فهم مالئمة واإلى جهد يف ا�ضتفراغ الو�ضع. وقد راأى الباحث تق�ضيمه بعد املقدمة اإلى 

مباحث تتعلق يف ارتباط امل�صلحة باالجتهاد وتعريف امل�صلحة، واأق�صامها، وامل�صلحة 

عند  امل�ضلحة  ونظرية  اأحمد،  واالإم��ام  ال�ضافعي،  االإمام  وعند  مالك،  االإمام  فقه  يف 

احلنفية، وكذلك احلديث عن امل�ضلحة امللغاة. �ضلك الباحث املنهج التحليلي يف حتليل 

اخلطاب الديني وبيان مقا�ضد ال�رضع وكذلك املنهج املقارن الذي ينظر بعني االعتبار 

للرثوة املعرفية االأ�ضولية. وقد ات�ضح اتفاق االأئمة على االأخذ بامل�ضلحة املر�ضلة، ومنهم 

احلنفية. واأن امل�ضلحة الغريبة وامللغاة مردودة باالتفاق.
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املقدمـة

عليه  حممد  نبينا  املر�ضلني  اأ�رضف  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم وعلى اآله و�ضحبه ومن اتبع هداه باإح�ضان اإلى يوم الدين.

خا�ضة،  ب�ضفة  املر�ضلة  وامل�ضلحة  عامة،  ب�ضفة  امل�ضلحة  مو�ضوع  يف  البحث  اإن 

يعترب من املو�ضوعات التي القت درا�ضتها، واالهتمام بها رواجا يف الع�رض احلا�رض، 

الدرا�صات  به �صلف االأمة فيمن �صبق، فهو مو�صوع جديد قدمي، جدته يف  كما اهتم 

واالأبحاث املعا�رضة، التي تعك�س �رضورته واأهميته بواقع احلال، اأما قدمه فهو يتمثل يف 

جهود علماء االأمة الذين بحثوا بالدر�س والتمحي�س والتاأليف.

عامة ال حدود  ونظرية  االأطراف،  مت�ضعب  مو�ضوع  املر�ضلة،  امل�ضلحة  ومو�ضوع 

لطبيعة  مالئمة  فهم  واأدوات  علمية،  تكلفة  يتطلب  فهو  مغزى حلدودها،  وال  ملغزاها، 

املو�ضوع، كما يحتاج اإلى جهد يف ا�ضتفراغ الو�ضع، ولكن ح�ضبنا اأن ن�ضري اإلى ما فعله 

اأن للمتاأخرين  ال�ضيء الكثري كما  �ضلف االأمة يف هذا املو�ضوع، وقد فعلوا يف ذلك 

وتقومي  اأولئك،  جهد  اإلى  ن�ضري  اأن  املو�ضوع،  هذا  يف  وح�ضبنا  به  ي�ضتهان  ال  جهداً 

هوؤالء، وتعريف القارئ لفهمه وتقوميه، مع حماولة الزيادة واالإ�صافة، مبا يوافق احلال، 

ويالئم طبيعة املقال.

قد  اجلوزية  القيم  ابن  العالمة  الأن  بابه،  يف  �ضهاًل  لي�س  املو�ضوع  فاإن  هذا،  ومع 

�صبق من جاء بعده يف التعليق على هذه ال�صعوبة، قائاًل: »هذا املو�صوع مزلة اأقدام، 

اإفهام، وهو مقام �صنك، يف معرتك �صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا احلدود،  وم�صلة 
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و�ضيعوا احلقوق، وجراأوا اأهل الفجور على الف�ضاد، وجعلوا ال�رضيعة قا�رضة، ال تقوم 

مب�صالح العباد، و�صدوا على اأنف�صهم طرقاً �صحيحة، من الطرق التي يعرف بها املحق من 

املبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم النا�س بها، اأنها اأدلة حق، ظناً منهم منافاتها لقواعد 

ال�رضع،.......، و اهلل تعالى مل يح�رض طرق العدل، واأدلته، واإماراته، يف نوع واحد، 

واأبطل غريه من الطرق، التي هي اأقوى منه واأدل واأظهر، بل بني مبا �رشعه من الطرق، 

اأن مق�صوده اإقامة احلق والعدل، وقيام النا�س بالق�صط، فاأي طريق ي�صتخرج بها احلق، 

ويعرف بها العدل وجب احلكم مبوجبها، ومقت�صاها، والطرق اأ�صباب وو�صائل، ال تراد 

لذواتها، اإمنا املراد غاياتها، التي هي املقا�صد، ولكن نبه مبا �رشعه من الطرق على اأ�صبابها 

واأمثالها، ولن جتد طريقا من الطرق املثبتة للحق، اإال وهي �رشعه، و�صبيل للداللة عليها، 

وهل يظن بال�رضيعة الكاملة خالف ذلك«.

وحتى ميكن تقدمي هذه الدرا�صة، يف منهج علمي متكامل، فاإنني قد راأيت تق�صيمه 

ومنهج  وخطته،  املو�ضوع،  اأهمية  ت�ضمل  مقدمة  اإلى  باالإ�ضافة  االآتية،  املباحث  اإلى 

البحث، واأ�ضباب اختياره واأهدافه.

املبحث الأول: ويتعلق يف انبناء امل�صلحة على جميع طرق االجتهاد:

يف  حقيقتها  وبيان  امل�ضلمني،  علماء  عند  امل�ضلحة  تعريف  يتناول  الثاين:  املبحث 

اللغة واال�ضطالح، كما نتعر�س للمعنى اال�ضطالحي الراجح.

املبحث الثالث: يتناول اأق�ضام امل�ضلحة، كما ق�ضمها الفقهاء باعتبارات خمتلفة.

املبحث الرابع: �ضوف اأخ�ض�ضه لبحث مو�ضوع امل�ضلحة يف فقه االإمام مالك.

املبحث اخلام�س: يعالج هذا املبحث، امل�ضلحة عند االإمام ال�ضافعي بكل تفا�ضيلها.
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امل�ضلحة،  مو�ضوع  من  حنبل  بن  اأحمد  االإمام  موقف  يتناول  ال�ساد�س:  املبحث 

وموقفه كذلك من تعار�س امل�ضلحة مع الن�ضو�س ال�رضعية.

املبحث ال�سابع: وهو خا�س بنظرية امل�ضلحة عند احلنفية.

املبحث الثامن: يبحث يف امل�صلحة امللغاة، والتي اتفق عليها �صلف االأمة.

اخلامتة: وتت�ضمن اأهم النتائج والتو�ضيات التي انتهت اإليها هذه الدرا�ضة.

املنهج  فيتناوله  العلمي،  البحث  مناهج  وفق  املو�صوع  عر�س  يتم  البحث:  منهج 

الواقع  اإلى  وينظر  مقا�ضده،  وبيان  واإبعاده،  الديني،  اخلطاب  يحلل  الذي  التحليلي 

املنهج  يتناوله  كما  معه،  التعامل  وطريقة  وحتديده،  بتو�صيفه  ويقوم  اأغ��واره،  و�صرب 

العلمية، وكيفية  االأ�ضولية، والذخائر  املعرفية  للرثوة  ينظر بعني االعتبار  الذي  املقارن 

ا�ضتجالء االأحكام منها، وكيفية اال�ضتفادة منها على م�ضتوى االجتهاد والتقليد.

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع:

يرجع اختياري ملو�ضوع امل�ضلحة املر�ضلة و بحثه واإخراجه، اإلى االأ�ضباب االآتية:-

1-اأن مو�ضوع امل�ضلحة املر�ضلة ب�ضفة خا�ضة، ينبني على جميع طرق االجتهاد، 

فهو بحث يتناول جميع م�ضادر الت�رضيع يف الفقه االإ�ضالمي.

2-اأن مو�ضوع امل�ضلحة املر�ضلة، يعك�س كمال ال�رضيعة االإ�ضالمية و�ضموها، ووفاء 

ن�ضو�س ال�رضيعة بحاجات االإن�ضان، وعالقته مع االآخرين.

3-اأن ال�ضارع احلكيم، يق�ضد ب�رضيعته م�ضالح العباد، وهذا البحث، يعطي فكرة 

وا�ضحة عن هذا املق�ضد ال�رضعي، املهم يف احلياة واملمات.
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اأهداف املو�ضوع:

اإن البحث يف هذا املو�ضوع، يهدف اإلى تقرير االأمور االآتية:

للفقه  العلمي  املنهج  ميثل  اأنه  ذلك  واأ�صوله،  الفقه  علم  عن  يتميز  املقا�صد  علم  اأن  اأ-  

االإ�ضالمي، كما يك�ضف عن دور امل�ضالح ب�ضفة عامة، وامل�ضلحة املر�ضلة ب�ضفة خا�ضة. 

واأهمية هذا  املر�ضلة،  ال�رضعية، وامل�ضلحة  املقا�ضد  النا�س لالجتهاد يف  ب- حاجة 

االجتهاد يف الوقت الراهن.

بيان املعنى احلقيقي، واملفهوم الراجح، من امل�ضلحة املر�ضلة عند اأهل العلم. ج- 

بيان االأق�ضام املعتربة للم�ضلحة عند علماء املقا�ضد. د-  

اإن امل�ضلحة املر�ضلة ب�ضفة خا�ضة، تنبني على قواعد اجتهادية م�ضهورة، ال بد  ه�- 

من االإملام بها، قبل اأن يلج الباحث يف مو�ضوع امل�ضلحة عامة.

مفهوم امل�ضلحة عند فقهاء ال�رضيعة االإ�ضالمية، وما تت�ضمنه تعريفاتهم، لها مما  و- 

هو من لوازم امل�ضلحة، اأو من �رضوطها، لذا كان ال بد من بيانه واإي�ضاحه.

�ضعوبة يف  من  املفهوم  هذا  لقيه  وما  امللغاة،  للم�ضلحة  احلقيقي  املفهوم  بيان  ح- 

حتديده، نظراً للرتادف الوا�صح بني امل�صلحة امللغاة، وغري امللغاة.
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املبحث الأول
بناء امل�سلحة املر�سلة وعالقتها بطرق الجتهاد

يقرر الفقهاء اأن امل�ضلحة ب�ضفة عامة، ترجع اإلى جميع طرق االجتهاد، واأهم هذه 

الطرق ما يلي:-

حكم،  ن�س  فيها  لي�س  نازلة  الفقيه  على  عر�ضت  اإذا  بالقيا�س،  امل�ضلحة  1-عالقة 

اأن يحقق  النازلة حكم واقعة من�صو�س عليها، لكنه ب�رشط  فاإن املجتهد �صوف يعطي 

التي ن�س  الواقعة  التي ق�ضد بحكم  امل�ضلحة،  نف�س  الواقعة اجلديدة  ذلك احلكم يف 

ال�صارع على حتقيق امل�صلحة فيها، ذلك اأن الن�صو�س متناهية واالأحداث تتجدد، وهذا 

ما يعرف بالقيا�س، وهو االأ�ضل الوحيد الذي يهيمن على الفروع الفقهية، ويحتج به 

عليها يف حالة انعدام الن�س )1(.

ولهذا عرفوا القيا�س باأنه: اإحلاق فرع باأ�ضل يف احلكم ال�رضعي الحتاد بينهما يف 

العلة )2(.

ويالحظ، اأنهم ي�ضمون القيا�س بامل�ضلحة املعتربة، وقرروا اأن اال�ضتدالل بامل�ضلحة 

اقتبا�س للحكم من معقول الن�س، فهو راجع اإلى اأ�ضل اعتبار امل�ضالح يف االأحكام )3(.

انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه اإمام احلرمني اجلويني )743/2(، ال�ست�سالح وامل�سالح املر�سلة للزرقاء   )1(
)�ص17(، نظرية امل�سلحة يف الفقه ال�سالمي للدكتور ح�سني حامد ح�سان )�ص322(، فقه اإمام احلرمني 

اجلويني/ وعبدالعظيم الديب )�ص266(.
انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه )745/2(، املح�سول للرازي )2/ق9/2(، الأحكام لالآمدي )186/3(.  )2(

)3(  انظر: ال�ست�سالح للزرقاء )�ص17(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص4(.
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2-امل�صلحة و�صد الذرائع: الذريعة يف اللغة االمتداد، والتحرك اإلى ال�صيء، وتاأتي 

مبعنى ال�صبب، ومبعنى الو�صيلة )4(. ويعرفها ال�صاطبي يف اال�صطالح باأنها: التو�صل مبا 

هو م�ضلحة اإلى مف�ضدة )5(.

وقد اأفتى الفقهاء باملنع من الذريعة، اإذا كان الفعل امل�رشوع يوؤدي اإلى مف�صدة، موازية 

للم�ضلحة املرجوة من الفعل امل�رضوع، وي�رضح بع�س اأهل العلم، اأن �ضد الذرائع يدخل يف 

باب امل�صلحة املر�صلة، وي�رشح بع�صهم باأنها نوع منها، ومن هوؤالء الفقيه املالكي القرايف، 

وكثري من املتاأخرين)6(.

فيقرر  املوقعني(،  )اأعالم  كتابه  الذرائع يف ف�ضل طويل من  �ضد  القيم  ابن  ويذكر 

الطاعات  اأ�ضباب  واأن  اإليها،  تف�ضي  وطرق،  باأ�ضباب  اإال  اإليها  يتو�ضل  ال  املقا�ضد  اأن 

واملحرمات اإمنا تكون بح�صب اإف�صائها اإلى غايتها، وو�صيلة املق�صود تابعة للمق�صود )7(.

3-امل�ضلحة واال�ضتح�ضان: اإذا وجد الفقيه، اأن االحتجاج بالقيا�س، يقت�ضي اإعطاء 

م�صلحة  يحقق  اآخر  حكما  اإعطاوؤها  ولكن  معينا،  حكما  املعرو�صة  النازلة  اأو  الواقعة 

اأف�ضل، وتدخل حتت جن�س م�ضلحة �ضهد له ال�رضع باالعتبار، فاإن الفقيه يعطي هذه 

على  املر�صل  اال�صتدالل  تقدمي  باب  من  وهذا  امل�صلحة،  تلك  يحقق  حكما  الواقعة 

القيا�س، وي�ضميه الفقهاء )اال�ضتح�ضان(، ويرى اآخرون اأنه من امل�ضالح املر�ضلة )8(.

تنبني  قاعدة احليل  اأن حقيقة  ال�ضاطبي،  االإمام  4-امل�ضلحة واملنع من احليل: يرى 
انظر: القامو�ص املحيط )23/3(.  )4(

انظر: املوافقات لل�ساطبي )199/4(.  )5(
انظر: الفروق للقرايف )32/2(، �سد الذرائع يف ال�سريعة الإ�سالمية للربهاين )�ص69(.  )6(

انظر: اأعالم املوقعني )135/3(.  )7(
انظر: امل�ست�سفى للغزايل )310/1(، العت�سام لل�ساطبي )112/2(، اأ�سول الفقه لأبي زهرة )�ص271(،   )8(

ال�ست�سالح للزرقاء )�ص55(.
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على اأ�ضل مهم، وهو النظر يف ماآالت االأفعال، واأن حقيقته امل�ضهورة تقدمي عمل ظاهر 

هبة  املال  كاإعطاء  اآخر،  حكم  اإلى  الظاهر  يف  وحتويله  �رضعي،  حكم  الإبطال  اجلواز، 

هروباً من اأداء الزكاة )9(.

واملقا�صد ال�رشعية متنع احليل، وهي يف الدين غري م�رشوعة وباطلة، ويدل على ذلك 

جملة االأ�ضول الكلية والقواعد القطعية، وا�ضتقراء ذلك من الن�ضو�س ال�رضعية ما ال 

ح�رض له، ويدل على ذلك ما يلي:-

اأن ق�ضد املكلف يف العمل، يجب اأن يكون موافقاً لق�ضد ال�ضارع.  -1

اأن النظر يف ماآالت االأفعال، معترب �رضعاً، كانت االأفعال موافقة اأو خمالفة.  -2

الكتاب  من  ينح�رش  ال  ما  ذلك  على  والدليل  م�رشوع،  وغري  ممنوع،  التحيل   -3

وال�ضنة، ومن ذلك:-

اأ(ما جاء يف القراآن الكرمي من ن�صو�س تخ�س املنافقني واملرائني، نحو قوله تعالى: 

.)10(
چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ 

خ�صية  املجتمع،  وتفريق  املتفرق،  جمع  عن  النهي  النبوية،  ال�صنة  يف  ب(جاء 

بني  يفرق  وال  متفرق،  بني  يجمع  )ال  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  فيقول  ال�ضدقة، 

جمتمع خ�ضية ال�ضدقة( )11( وهذا نهي عن االحتيال الإ�صقاط الواجب اأو تقليله.

وقد اأطلق الفقهاء على هذا النوع من االجتهاد، املنع من التحيل على اإبطال امل�صالح 

املعتربة)12(.
انظر: املوافقات )�ص285/2(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص197(.  )9(

�سورة البقرة، اآية )8(.  )10(
اأخرجه البخاري يف الزكاة )52/2(، واأبو داود يف الزكاة )99/2(، والرتمذي يف الزكاة )67/2(.  )11(

انظر: نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص278(.  )12(
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1-امل�صلحة واملنع من التع�صف يف ا�صتعمال احلق: يقرر الفقهاء، اأن هناك قواعد 

املوازنة بني احلقوق  بها عند  اأن ي�صرت�صد  الفقيه من  اأحكامه، متكن  ال�صارع يف  رعاها 

املتعار�صة، التي ت�صتحق للغري، ومن هذه القواعد، قاعدة منع التع�صف يف ا�صتعمال 

احلق، وهي راجعة اإلى اأ�صل اعتبار امل�صالح يف االأحكام، كما يالحظ اأن بع�س الفقهاء 

اأدخل االجتهاد يف هذا النوع من باب �ضد الذرائع، وهو اأحد التطبيقات العملية  قد 

لنظرية امل�ضلحة ب�ضكل عام.

ومن  احلنفية  اأن  يقررون  االإ�ضالمية  ال�رضيعة  فقهاء  اأن  يالحظ  االإخالة:  و  2-امل�ضلحة 

بع�س  يرى  بينما  احلكم،  مناط  على  كدليل  االإجماع  اأو  الن�س  ي�صرتطون  نحوهم،  نحا 

االأ�صوليني، اأن القيا�س امل�صتنبط ميكن اأن ت�صتنبط علته من قبيل اال�صتدالل املر�صل، وكذلك 

يرون عدم اعتماد املنا�صبة وحدها دلياًل على علية الو�صف كما هو عند احلنفية، فاإن املناط 

الذي ي�ضتنبطه املجتهد واملنا�ضبة التي يراها، ال يلزم اعتبار ال�ضارع لها علة ومناطاً )13(.

اأقول:  ولكنني  املقام،  له  يت�ضع  ال  قد  تف�ضيل،  مزيد  اإلى  يحتاج  احلنفية  عن  ينقل  وما 

اأو  لتحقيقها،  �رضعت  التي  امل�ضلحة  بيان  دون  حكم،  على  ن�س  اإذا  احلكيم،  ال�ضارع  اإن 

على  ويتعرف  امل�صلحة،  هذه  ي�صتنبط  اأن  عليه  املجتهد  فاإن  ق�صد حت�صيلها،  التي  احلكمة 

تلك احلكمة، من مالب�ضات الن�س، معتمداً على ما عرف من ت�رضفات ال�ضارع يف اجلملة، 

يف مثل هذا احلكم، ذلك اأن معظم الفروع الفقهية، ترجع اإلى قواعد فقهية، اأخذت بطريق 

اال�صتقراء من الن�صو�س، التي ثبت فيها حكم، وا�صتنباط املجتهد فيه مناطه، ذلك اأن العلل 

املن�صو�صة، اأو املجمع عليها يف الفقه االإ�صالمي لي�صت كافية ال�صتنباط االأحكام )14(.
انظر: التقرير والتحبري )156/3(، فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت )266/2(، نظرية امل�سلحة )�ص256(.  )13(
انظر: امل�ست�سفى للغزايل )311/1(، فقه اإمام احلرمني )�ص262(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص600(.  )14(



101

اأ.د. علي بن عبدالعزيز علي العمرييني

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

املبحث الثاين
تعريف امل�سلحة املر�سلة

اأواًل: املعنى اللغوي:

االإمام  راأى  يقال  ال�صالح،  الفعل ويبعث على  ما يرتتب على  اللغة  امل�صلحة يف 

امل�ضلحة يف ذلك، ما يحمل على ال�ضالح، وال�ضالح �ضد الف�ضاد، ويقال نظر االإمام 

اأزال  مبعنى  ال�صيء  اأ�صلح  ويقال:  ال�صالح،  اأهل  من  هو  ويقال  العباد،  م�صالح  يف 

ف�ضاده، وا�ضت�ضلح ال�ضيء تهياأ لل�ضالح )15(.

ثانيًا: التعريف ال�ضرعي للم�ضلحة:

امل�ضالح،  مقت�ضى  على  الفقهية  االأحكام  بناء  هو  اال�ضت�ضالح  اأن  الفقهاء،  يرى 

وامل�ضلحة اللذة، اأو ما كان و�ضيلة اإليها، واملف�ضدة هي االأمل، اأو ما كان و�ضيلة اإليه )16(.

واأمام اختالف النا�س، حول امل�ضلحة واملنفعة، واملف�ضدة وامل�رضة، ومدى اختالفهم حول 

حتديد كل منها، فاإننا بحاجة اإلى معايري بعيدة عن اعتبار املقايي�س ال�صخ�صية للم�صلحة، وفقاً 

لالعتبار يف ال�رضيعة، ومن اأجل ذلك اختلف الفقهاء واالأ�ضوليون يف تعريف امل�ضلحة، 

وما ي�ضادها، وتباينت هذه التعريفات األفاظاً ومق�ضوداَ، تبعاً الختالفهم يف عالقة امل�ضلحة 

)15(  انظر: مادة»�سلح« يف القامو�ص املحيط )277/1(، اأ�سا�ص البالغة )23/2(، ل�سان العرب )348/2(، 
امل�سباح املنري )157/1(.

انظر: خمت�سر ابن احلاجب ب�سرح الع�سد )239/2(.  )16(
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بالن�ضو�س ال�رضعية، ومدى قدرتها لديهم يف تلبية متطلبات االجتهاد والقيا�س، ولهم بناء 

على ذلك ثالثة تعريفات:-

التعريف الأول:

دفع  اأو  منفعة  جلب  »عن  عبارة  باأنها  امل�ضلحة،  عرف  فقد  الغزايل،  لل�ضيخ  وهو 

اخللق، و�صالح  مقا�صد  امل�رشة  املنفعة ودفع  فاإن جلب  به ذلك،  نعني  ول�صنا  م�رشة، 

ال�رشع،  مق�صود  على  املحافظة  بامل�صلحة  نعني  لكنا  مقا�صدهم،  حت�صيل  يف  اخللق 

وعقلهم  ونف�صهم  دينهم  عليهم  يحفظ  اأن  وهو:  خم�صة  اخللق  من  ال�رشع  ومق�صود 

ما  االأ�ضول اخلم�ضة فهو م�ضلحة، وكل  يت�ضمن حفظ هذه  ما  ون�ضلهم ومالهم، فكل 

يفوت هذه االأ�صول فهو مف�صدة، ودفعه م�صلحة، واإذا اأطلقتا املعنى املخيل واملنا�صب 

يف كتاب القيا�س، اأردنا به هذا اجلن�س«)17(.

ويالحظ على تعريف الغزايل هذا، باأنه يفرق بني مقا�صد اخللق ومقا�صد ال�رشع، 

واأن املحافظة على االأولى، ال تتم اإال باملحافظة على الثانية، بل اإن املحافظة على الثانية 

املقا�صد  اإلى  امل�صلحة  رجوع  اإن  ثم  باالأولى،  االإخ��الل  اإلى  اأدى  واإن  املق�صود،  هو 

ال�رشعية يف اجلملة، �رشط اأ�صا�صي يف اعتبارها م�صلحة، اإذ جمرد حكم العقل برجوع 

امل�ضلحة اإلى املقا�ضد ال�رضعية يف اجلملة، لي�س �ضابطاً كافياً للتعرف على املراد بامل�ضالح 

ال�رضعية، وذلك ملا ياأتي:-

قد يلغي ال�ضارع هذه امل�ضلحة، اأو تلك بن�س خا�س.  -1

قد يعترب ال�صارع نوع امل�صلحة وجن�صها، فيكون اإثبات احلكم بها من باب القيا�س.  -2

انظر: امل�ست�سفى للغزايل )287-286(.  )17(



103

اأ.د. علي بن عبدالعزيز علي العمرييني

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

قد يلتفت ال�ضارع عن امل�ضلحة فال تناق�س ن�ضاً، وال ي�ضهد ال�ضارع جلن�ضها،   -3

فكون م�صلحة غريبة، ال يجوز الت�رشيع بناء عليها )18(.

التعريف الثاين:

للفقيه االأ�صويل احلنبلي الطويف، حيث يعرف امل�صلحة باأنها: ال�صبب املوؤدي اإلى 

ال�صالح والنفع، كالتجارة املوؤدية اإلى الربح، وهذا بح�صب العرف، اأما بح�صب ال�رشع 

فهي: ال�صبب املوؤدي اإلى مق�صود ال�صارع، بدفع املفا�صد عن اخللق، وجلب امل�صالح 

لهم، عبادة اأو عادة، ثم هي تنق�صم اإلى: ما يق�صده ال�صارع حلقه، كالعبادات، واإلى ما 

يق�صده لنفع املخلوقني وانتظام اأحوالهم، كالعادات )19(.

ويالحظ على هذا التعريف ما يلي:-

وهنا  النفع،  اإلى  يوؤدي  �صبب  كل  على  تطلق  العرف،  اأهل  عند  امل�صلحة  اأن   -1

الطويف  وتعبري  النفع،  بجلب  امل�صلحة  الغزايل عن  تعبري  بني  فرقاً،  ندرك  ال 

بال�صبب املوؤدي اإلى النفع، وبالتايل لي�س هناك فرق بني التعريفني، اإذ كل منهما 

فرق بني مقا�صد اخللق ومقا�صد ال�رشع يف النهاية.

اإلى املقا�ضد  اأن امل�ضلحة عند الطويف يكتفى بها كدليل �رضعي، متى رجعت   -2

ال�رضعية العامة، وتنتقد تلك التق�ضيمات التي يرجع اإليها معناها عند الغزايل 

وغريه باأنها نوع من التكلف والتع�صف )20(.

انظر: املوافقات لل�ساطبي )170/2( نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص7(.  )18(
انظر: امل�سلحة مل�سطفى زيد )�ص20(، نظرية امل�سلحة )�ص9(، البدعة وامل�سالح املر�سلة )�ص243(.  )19(

)20(  انظر: نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص11،9(، امل�سلحة مل�سطفى زيد )�ص20(، ال�ست�سالح  
للزرقاء )76،756(.
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التعريف الثالث:

»املحافظة  باأنها  امل�ضلحة،  اخلوارزمي)ت827ه�(  احلنفي  االأ�ضويل  الفقيه  يعرف 

على مق�صود ال�رشع، بدفع املفا�صد عن اخللق« )21(.

اخللق،  عن  املفا�صد  دفع  يف  ال�رشع  مفا�صد  ح�رش  قد  التعريف  هذا  اأن  ويالحظ، 

ومعلوم اأن مق�ضود ال�ضارع، جلب امل�ضالح ودفع املفا�ضد، ولعل االأمر هنا لي�س بذي 

بال، اإذ اإن امل�صلحة واملف�صدة نقي�صان، ودفع املف�صدة عن اخللق ي�صتلزم جلب امل�صالح 

لهم )22(.

ومما يالحظ هنا، اأنه لي�س هناك فرق بني هذه التعريفات الثالثة، مما يجعل حماولة 

الرتجيح بينهما واملوازنة، لي�صت جمدية، حيث اإنها تقرر مبادئ عامة للم�صلحة، وهي 

عدم خمالفتها لن�س الكتاب وال�ضنة، وعدم خمالفتها القيا�س اأو م�ضلحة اأرجح منها، 

مما يقت�ضي اجلمع بني امل�ضالح املتعار�ضة، وهذه النتيجة قد جزم بها كثري من املتاأخرين، 

وال جند مربراً ملخالفتهم )23(.

وللُمْحَدثني اأقوالهم يف تعريف امل�صلحة، بنوها على اأقوال ال�صابقني، ومل تخرج 

عنها، ومن هذه التعريفات ما يلي:-

2-تعريف الدكتور حممد �ضعيد رم�ضان البوطي )ت2013م( يف كتابه »�صوابط 

ال�ضارع  ق�ضدها  التي  »املنفعة  باأنها  يعرفها  حيث  االإ�ضالمية«،  ال�رضيعة  يف  امل�ضلحة 

طبق  واأموالهم،  ون�صلهم،  وعقولهم،  نفو�صهم،  و  دينهم،  حفظ  من  لعباده،  احلكيم 
انظر: اإر�ساد الفحول )�ص 242(، نظرية امل�سلحة )�ص11(، جملة جامعة الإمام العدد )5/�ص29(.  )21(

انظر: نظرية امل�سلحة )�ص11(  )22(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص11(، جلب امل�سالح ودرء املفا�سد يف ال�سريعة الإ�سالمية )�ص29(، البدعة   )23(

وامل�سلحة املر�سلة )�ص243(، جملة جامعة الإمام، العدد)1412/5هـ( �ص:29.
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ترتيب معني فيما بينها«)24(، ويالحظ اأن هذا التعريف ما هو اإال تعريف الطويف ال�صابق.

3-عرف امل�ضلحة بع�ضهم، باعتبارها دلياًل من اأدلة ال�رضع، فقال: اإن امل�ضلحة التي 

ت�ضلح دلياًل يف نظرنا، �ضكتت عنها ال�ضواهد ال�رضعية، وملا كانت هذه امل�ضلحة راجعة 

اإلى ن�صو�س �رشعية، ت�صهد جلن�صها، فاإنها تدخل حتت القيا�س مبعناه الوا�صع، اأو هي 

نوع منه، يطلق عليه قيا�س امل�صالح اأو املعاين )25(.

كما  �رشعاً،  امل�صلحة  تعريف  جتاوز  بل  للم�صلحة،  تعريفاً  لي�س  احلقيقة،  يف  وهذا 

جتاوز اإعطاء حد لها، اإلى بيان اأق�صامها، وما ي�صلح من اأق�صامها، وما ال ي�صلح اأن يكون 

دلياًل �رضعياً.

انظر: �سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة الإ�سالمية )�ص2(.  )24(
انظر: نظرية امل�سلحة حل�سني حامد ح�سان )�ص14(.  )25(
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املبحث الثالث
اأق�سام امل�سلحة

يق�ضم االأ�ضوليون امل�ضلحة تق�ضيمات كثرية، وبنوا عليها بع�س النتائج املهمة، ومن 

اأهم هذه التق�ضيمات تق�ضيمها، من حيث اعتبار ال�رضع لها، حيث ق�ضموها من هذه 

الناحية ثالثة اأق�صام:

بت�صمني  لها عادة  باالعتبار، وميثلون  لها  التي �صهد ال�رشع  الق�صم االأول: امل�صلحة 

م�ضلحة  وهذه  العدوان،  عن  له  زجراً  احلد  عليه  اأقيم  واإن  امل�رضوق،  قيمة  ال�ضارق 

الغا�ضب  على  بال�ضمان  حكم  حيث  باالعتبار،  لنوعها  �ضهد  قد  ال�ضارع  الأن  معتربة، 

لتعديه.

وهذه امل�ضلحة تدخل عند بع�س االأ�ضوليني والفقهاء يف باب القيا�س، اأو هي القيا�س 

نف�صه، حيث ي�صرتط عند هوؤالء يف القيا�س، اأن يوجد االأ�صل الذي يعترب ال�صارع فيه 

عني امل�ضلحة اأو جن�ضها)26(.

الق�ضم الثاين: امل�ضلحة التي �ضهد ال�رضع ببطالنها، حيث يوجد ن�س يدل على حكم 

اأحد اخللفاء من  يناق�س احلكم الذي تدل عليه امل�ضلحة، ومثلوا لذلك بفتوى  الواقعة، 

جامع يف نهار رم�صان، بال�صوم بداًل من العتق، مع اأنه واجد للرقبة، وقادر على االإعتاق، 

وما ذلك اإال للم�صلحة، ووجه هذه امل�صلحة اأن اخلليفة ال ينزجر عن انتهاك حرمة ال�صوم 

خمطوط،  )245/3�أ(  املح�سول  عن  الكا�سف   ،)219/2/2( املح�سول   ،)306/2( امل�ست�سفى  انظر:   )26(
نفائ�ص الأ�سول )3401/7(، نظرية امل�سلحة )�ص15(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص25(.
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بعتق الرقبة، الأنه واجد للرقبة، واإمنا يزجره ال�صوم، والكفارة �رشعت للزجر)27(.

فهذه امل�ضلحة �ضهد ال�رضع ببطالنها، وذلك لوجود الن�س الذي يجعل الكفارة ملن 

واقع يف رم�صان هي عتق الرقبة لواجدها )28(.

بالبطالن،  لها  ي�ضهد  ومل  باالعتبار،  لها  ال�رضع  ي�ضهد  مل  م�ضلحة  الثالث:  الق�ضم 

ومعنى ذلك اأنه لي�س هناك ن�س ي�صهد باالعتبار لنوع هذه امل�صلحة، وال جلن�صها، كما 

اأنه ال يوجد ن�س ي�ضهد لها بالبطالن )29(.

اأن  اأنه ال يت�ضور  اأ�ضا�س  اأنكر الغزايل وجود هذا النوع من امل�ضالح، على  وقد 

ترك  قد  اهلل  اأن  يت�صمن  هذا  الأن  ال�رشع،  مثبوت يف  فيها حكم  لي�س  واقعة  توجد 

النا�س �ضدى، واإن الدين مل يكمل، واإن النعم مل تتم، وهذا خالف ما اأخرب به ال�ضارع 

�ضبحانه وتعالى )30(.

من  القاتل  بحرمان  القول  فر�صي، وهو  مبثال  النوع  لهذا  االأ�صوليني  بع�س  مثل  وقد 

املرياث معاملة له بنقي�س املق�ضود، اإذا فر�س اأنه ال يوجد ن�س �رضعي يق�ضي بهذا املنع)31(.

على اأن هذا املثال لي�س مثااًل مل�ضلحة م�ضكوت عنها، فاإن املعاملة بنقي�س املق�ضود 

اأ�صل �رشعي، �صهدت له الن�صو�س باجلملة، فالتفريع عليه عمل مب�صلحة تالئم جن�س 

ت�رضفات ال�ضارع )32(.
انظر: املح�سول )2/ق219/3(، امل�ست�سفى )185/1(، الإبهاج )44/3(.  )27(

امل�سلحة  يف  ر�سالة  )�ــص16(،  امل�سلحة  نظرية  الغليل)�ص280(،  �سفاء   ،)284/1( امل�ست�سفى  انظر:   )28(
املر�سلة )�ص27(.

انظر: امل�ست�سفى )�ص 284/1(، �سفاء الغليل)�ص208( وما بعدها، املح�سول )2/ق220/2(، نظرية   )29(
امل�سلحة )�ص17(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص27(.

انظر: املح�سول)231/2/2(، امل�ست�سفى )�ص 306/1(، نظرية امل�سلحة )�ص17(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص27(.  )30(
انظر: امل�ست�سفى )298/2(، �سفاء الغليل )�ص189(.  )31(

انظر: نظرية امل�سلحة )�ص17(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص28(.  )32(
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كما تنق�صم امل�صلحة باعتبار املق�صود ثالثة اأق�صام اأي�صاً:-

اأ-امل�ضلحة احلاجية: يعرف ال�ضاطبي امل�ضالح احلاجية باأنها:» مفتقر اإليها من حيث 

التو�صعة ورفع ال�صيق، املوؤدي يف الغالب اإلى احلرج وامل�صقة، الالحقة بفوت 

املطلوب )33(.

ومعنى ذلك اأن احلاجيات اإذا مل تراع دخل على املكلفني احلرج وامل�صقة وال�صيق، 

ولكن هذا احلرج ال يبلغ مبلغ الف�ضاد املتوقع يف امل�ضالح العامة ال�رضورية )34(.

باأنها: »ما ال بد منها يف قيام م�ضالح  ال�ضاطبي  ب-امل�ضلحة ال�رضورية: ويعرفها 

ف�صاد  بل  ا�صتقامة،  الدنيا، على  اإذا فقدت مل جتر م�صالح  بحيث  والدنيا  الدين 

باخل�رضان  والرجوع  والنعيم  النجاة  فوت  االأخرى  ويف  حياة،  وفوت  وتهارج 

املبني )35(.

وقد ذكر علماء االأ�ضول باإجماع جميع امللل وال�رضائع على مراعاة ال�رضوريات، وهي   

املقا�ضد اخلم�ضة: حفظ الدين، وحفظ النف�س، وحفظ العقل، وحفظ الن�ضل، وحفظ املال)36(.

ج-امل�ضلحة التح�ضينية: التح�ضيني يف اللغة: من�ضوب الى التح�ضني، من احل�ضن، 

عده  وا�ضتح�ضنه  زينته،  حت�ضينا  ال�ضيء  ح�ضنت  يقال  القبح،  �ضد  اجلمال  وهو 

ح�ضناً )37(.

انظر: املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة لل�ساطبي )�ص10/2(.  )33(
املنا�سب  الو�سف   ،)281/2( اجلــوامــع  جمع  على  املحلي  اجلــالل  �سرح   ،)10/2( املوافقات  انظر:   )34(

)�ص193(.
انظر: املوافقات )8/2(.  )35(

امل�ست�سفى  للقرايف )�ــص192(،  الف�سول  تنقيح  �سرح  عبدال�سالم )5/1(،  الأحكام لبن  قواعد  انظر:   )36(
)288/1(، جلب امل�سالح ودرء املفا�سد )�ص63(، جملة جامعة الإمام، العدد )5(.

انظر: مادة »ح�سن« يف: ل�سان العرب )269/6(، القامو�ص املحيط )215/4(.  )37(
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م�رضوعيتها  اإلى  تدع  مل  �رضعية،  مقا�ضد  التح�ضينات  اال�ضطالح:  يف  التح�ضيني 

�رضورة، ومل يكن النا�س يف حاجة اإليها لرفع حرج، اأو دفع م�ضقة، وعرفها ال�ضاطبي 

تاأنفها  التي  املدن�صات،  االأحوال  العادات، وجتنب  يليق من حما�صن  مبا  »االأخذ  بقوله 

العقول الراجحات، ويجمع ذلك ق�ضم مكارم االأخالق«)38(.

العادات:  الزينة، ويف  واأخذ  العورة،  ب�صرت  العبادات:  النوع، يف  لهذا  مثلوا  وقد 

باآداب االأكل وال�رضب، ويف املعامالت: ب�ضلب املراأة من�ضب االإمامة، واإنكاح نف�ضها، 

ويف اجلنايات: مبنع قتل الن�صاء وال�صبيان والرهبان يف اجلهاد )39(.

اأق�ضام  اإلى  اإلى مراتبها من حيث الو�ضوح واخلفاء  باالإ�ضافة  كما تنق�ضم امل�ضلحة 

ثالثة:-

اأ-فمنها ما يتعلق مب�صلحة عامة يف حق اخللق كافة، مثل قتل الزنديق املت�صرت وعدم 

قبول توبته بعد القدرة عليه، ب�رشط اأن يغلب على الظن �رشره كلياً، وكذلك 

مثل حفظ العقيدة، واالأماكن املقد�ضة، وحفظ القراآن.

فالت�صمني م�صلحة  ال�صناع،  ت�صمني  مثل  االأغلب،  يتعلق مب�صلحة  ما  ب-ومنها 

لعامة اأرباب ال�صلع وهم يندرجون يف االأغلبية، ولي�صوا هم كل االأمة وال كافة 

اخللق، وحفظ العهود واملواثيق، وتاأمني البحار.

ج-ومنها ما يتعلق مب�صلحة ل�صخ�س معني، يف واقعة نادرة، مثل امل�صلحة اخلا�صة 

بف�ضخ نكاح زوجة املفقود، وانق�ضاء عدة من تباعدت حي�ضها باالأ�ضهر، فاإن هذه 

املوافقات لل�ساطبي )11/2(.  )38(
 ،)211/5( املحيط  البحر   ،)3399/7( للقرايف  الأ�سول  نفائ�ص   ،)937/2( للجويني  الربهان  انظر:   )39(

املوافقات )11/2-14(، الو�سف املنا�سب )�ص213(.



110

امل�سلحـة املر�سلـة

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

م�صالح نادرة تتعلق ب�صخ�س واحد يف حالة نادرة )40(. 

واأ�ضار اإلى هذا التق�ضيم ال�ضيخ الغزايل )ت505ه�( يف كتابه »�ضفاء الغليل«، حيث 

واخلفاء،  الو�ضوح  يف  مراتبها  اإلى  باالإ�ضافة  اأخرى،  ق�ضمة  امل�ضلحة  »وتنق�ضم  قال: 

فمنها: ما يتعلق مب�صلحة عامة يف حق اخللق كافة، ومنها ما يتعلق مب�صلحة االأغلب، 

ومنها: ما يتعلق مب�صلحة واقعة نادرة«)41(.

انظر: �سفاء الغليل )�ص184(، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية لبن عا�سور )�ص89(، املقا�سد العامة لل�سريعة   )40(
الإ�سالمية )�ص172(، امل�سلحة املر�سلة وال�ستح�سان )�ص49(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص29(.

�سفاء الغليل )�ص210(.  )41(
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املبحث الرابع:
امل�سلحة املر�سلة يف فقه الإمام مالك

ا�ضتهر عن االإمام مالك القول بامل�ضالح املر�ضلة، حتى كاد ال يذكر اإال بها، واأن ال تذكر 

اإال به، ويكاد يجمع الفقهاء واالأ�صوليون قدمياً وحديثاً، على اأن فقه االإمام مالك ميتاز عن 

غريه، باأنه فقه امل�صالح، واإذا كانت كل املذاهب تاأخذ بامل�صالح املر�صلة فاإن املذهب املالكي 

ميتاز عنها بكرثة الرجوع اإليها، والبناء عليها يف فروع كثرية، واأبواب خمتلفة، ومع ذلك، 

ويعتمد  الن�س،  على  امل�ضلحة  رعاية  يقدم  مالك  االإم��ام  باأن  اعتقد  العلماء  بع�س  فاإن 

امل�صالح الغريبة، التي هي ح�صب وجهة نظر غريه، ت�رشيع بالهوى وقول بالت�صهي، وهذا 

كالم يفتقر اإلى ال�ضند، ذلك اأن امل�ضالح التي يقول بها االإمام مالك، هي تلك امل�ضالح 

املالئمة، التي التفت ال�ضارع اإلى جن�ضها، ورعاها يف اأحكامه )42(.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، امل�ضلحة املر�ضلة عند االإمام مالك، هي امل�ضلحة 

التي ال ي�ضهد ن�س لها، ال باعتبار وال باإلغاء، ولكنها امل�ضلحة املالئمة التي تدخل حتت 

جن�س اعتربته ال�رضيعة االإ�ضالمية، اأو ا�ضتنبطها الفقهاء من جمموع ن�ضو�س.

وذكر بع�س الكتاب املحدثني اأن االإمام مالك يقدم امل�صلحة على الن�س، ويهدفون 

من وراء ذلك، اإلى القول: اإنه يعمل بامل�ضلحة املعار�ضة للكتاب وال�ضنة، وقدموا دعماً 

لدعواهم هذه عدة فروع يف الفقه املالكي.

انظر: نظرية امل�سلحة )�ص50(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص33(، فقه اإمام احلرمني )�ص267(.  )42(
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وبع�س هوؤالء، يف�رش عمل االإمام مالك يف تقدميه امل�صلحة على الن�س، مبا يفيد اأنه 

من باب تخ�صي�س الن�س بامل�صلحة، ومعنى ذلك: اأن امل�صلحة عند مالك ال تعار�س 

الن�س القطعي، واإمنا تعار�س الن�س الظني فقط، الأن الذي يقبل التخ�صي�س هو الن�س 

العام، الذي هو من قبيل الظاهر، ولي�س من قبيل الن�س )43(.

وممن ذهب اإلى ن�ضبة هذا الراأي ملالك الدكتور م�ضطفى زيد، يف كتابه »امل�ضلحة 

الن�س  خ�ض�ضت  مالك،  فتاوى  من  جمموعة  قدم  حيث  االإ�ضالمي«،  الت�رضيع  يف 

بامل�ضلحة، ومن ذلك:-

ال  حتى  به  تت�رضر  التي  ال�رضيفة  الزوجة  على  االإر�ضاع  وجوب  بعدم  اأ-فتواه 

ْعَن  ُيْر�صِ َواْلَواِلَداُت   ) اأنفة زوج مثاًل، مع قوله تعالى  اأو  اأذى من تعيري  يلحقها 

اَعَة ))44( وهذه االآية �رضيحة يف  �صَ ُيِتمَّ الرَّ اأَن  اأََراَد  مِلَْن    ۖ اأَْواَلَدُهنَّ َحْولنَْيِ َكاِمَلنْيِ

وجوب االإر�ضاع على الوالدات دون ا�ضتثناء )45(.

ب-فتوى االإمام مالك ب�ضجن املتهم بال�رضقة، و�رضبه تعذيباً له حتى يقر، مراعاة 

ال�ضارق، مع  البينة على  اإقامة  يتمكنون من  الذين ال  االأموال،  اأرباب  مل�ضلحة 

عموم حديث »البينة على املدعي واليمني على من اأنكر«)46(،وقد كان على هذا 

االجتاه كثريون )47(.
ر�سالة يف  )�ــص108(،  امل�سلحة  نظرية  )�ــص18(،  الف�سول  تنقيح  �سرح  امل�ست�سفى )367/1(،  انظر:   )43(

امل�سلحة املر�سلة )�ص33(.
�سورة البقرة، الآية)201(.  )44(

نظرية  )�ــص55(،  القراآن  تف�سري  اأ�سول  يف  درا�سات  )�ــص62(،  الإ�سالمي  الت�سريع  يف  امل�سلحة  انظر:   )45(
امل�سلحة )�ص109(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص34(.

واأخرجه م�سلم يف  الباري« )57/1(،  »فتح  ال�سالة  واأقاموا  تابوا  فاإن  باب  الأميان  البخاري يف  اأخرجه   )46(
كتاب الأميان باب الأمر بقتال النا�ص حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل )51/1، 52(.

انظر: اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي/ علي ح�سب اهلل )�ص255(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص34(.  )47(
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ويالحظ اأن الدكتور م�ضطفى �ضلبي يف ر�ضالته للدكتوراه »تعليل االأحكام« يف�رض تقدمي 

عليه  وتق�صي  العام،  الن�س  تعار�س  ال  عنده  امل�صلحة  اأن  يفيد  مبا  الن�س،  على  امل�صلحة 

بالتخ�صي�س فقط، حتى تكون امل�صلحة معار�صة للظاهر، الذي يفيد الظن، كما يرى الفريق االأول، 

بل اإنه ي�رشح باأن امل�صلحة تقدم على الن�س اخلا�س، الذي ال يتناول اإال فرداً واحداً فرتفع حكم 

هذا الن�س، وي�صمى ذلك تعطياًل للن�س، متيزاً له عن الن�صخ، ويقرر اأخرياً اأن امل�صلحة تقدم على 

االإجماع، حتى على فر�س اأن حجته قطعية، اإذا اأ�صحى العمل باالإجماع ال يحقق امل�صلحة )48(.

ويقول م�صطفى �صلبي جميباً عما تقدم: »واجلواب، اأن الدليل الذي �صوغ التخ�صي�س 

بها، يجوز مت�صك الن�س بجميع اأفراده بها، ما دام الغر�س حتقيق م�صالح النا�س، على اأن 

العمل بامل�صلحة، ال ين�صخ العمل بالن�س، بل غاية ما فيه تعطيل العمل به موؤقتاً«)49(.

اأن  زيد،  م�ضطفى  للدكتور/  االإ�ضالمي  الت�رضيع  يف  امل�ضلحة  كتاب  يف  وجاء 

الطويف ي�رشح باأن تقدمي م�صلحة على ن�س خا�س، اأو تقدميها يف مقابلة الن�س القطعي 

اإن  الن�س واالإجماع  اأن  اأو�ضع من ذلك، وهو:  االأمر  بل  �ضائغ،  اأمر  �ضنده وداللته  يف 

خالفاها وجب تقدمي رعاية امل�صلحة عليهما بطريق البيان والتخ�صي�س.

ويرى الدكتور ح�صني حامد ح�صان، اأن ما جاء به هوؤالء من الفتاوى املن�صوبة ملالك 

ال ت�صلح دلياًل على دعواهم، ذلك اأن بع�س هذه الفتاوى ن�صب اإلى مالك عن طريق 

اخلطاأ، وهو مل يقل بها، كفتوى جواز �رضب املتهم، واإكراهه بالتهديد واحلب�س واجللد 

على االإقرار)50(.

انظر: تعليل الأحكام )�ص281( وما بعدها.  )48(
انظر: تعليل الأحكام )�ص370(.  )49(

انظر: امل�سلحة يف الت�سريع الإ�سالمي )�ص 209، 235(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص113(.  )50(
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اأما الفتاوى االأخرى، واإن كانت ن�ضبتها اإليه ن�ضبة �ضحيحة، اإال اأن �ضند الفتوى فيها 

لي�س هو امل�صلحة املر�صلة، واإمنا هو الن�س اأو االإجماع اأو القيا�س اأو العرف اأو ا�صتنباط 

املناط بطرق االجتهاد )51(.

تقدمي امل�ضلحة على اخلرب الواحد:

ين�ضب اإلى االإمام مالك –رحمه اهلل- اأنه يقدم امل�ضلحة املر�ضلة على خرب االآحاد، 

واأنه يخ�ص�صه بها، ومن هوؤالء الدكتور/ معروف الدواليبي يف كتابه »املدخل اإلى علم 

اأ�صول الفقه«، فقد نقل لنا الدكتور/ حممد �صعيد رم�صان البوطي يف كتابه »�صوابط 

مالك  االإمام  اأن  زعم  اأنه  الدواليبي  الدكتور/  عن  االإ�ضالمية«  ال�رضيعة  يف  امل�ضلحة 

خ�ض�س خرب االآحاد بامل�ضلحة املر�ضلة، ولكنه مل يقدم م�ضتنداً يدعم به هذا الزعم، اإال 

ما ا�ضتند عليه يف عبارة جاءت يف كالم اأبي زهرة يف كتابه عن االإمام اأحمد بن حنبل، 

وعلى عبارة جاءت يف كالم ال�ضاطبي يف املوافقات )52(.

ويالحظ على هذا النقل، اأن ما نقله الدواليبي عن ال�ضاطبي واأبي زهرة، وما فهمه 

ثبت  ن�س حديث  ال�صنة، ومل يرتك  نا�رش  مالك  االإمام  اأن  ذلك  منهما، غري �صحيح، 

باالعتبار  اأ�ضل  لها  ي�ضهد  ال  التي  امل�ضلحة  تقدمي  يرى  ال  اإنه  بل  راآها،  مل�ضلحة  عنده 

على خرب االآحاد، بل ال يقدم القيا�س الذي ي�ضهد له االأ�ضل املعني على خرب االآحاد، 

اإال اإذا اعتمد هذا القيا�س على اأ�صل قطعي، مدلول عليه من ن�صو�س ال�رشيعة بطريق 

انظر: نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص116(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص36(.  )51(
لأبي  ابن حنبل  الإ�سالمية )�ص123(،  ال�سريعة  امل�سلحة  لل�ساطبي )22/3(، �سوابط  املوافقات  انظر:   )52(

زهرة )�ص503(، )23/1(، ر�سالة امل�سلحة املر�سلة )�ص38(، نظرية امل�سلحة )�ص184-183(.



115

اأ.د. علي بن عبدالعزيز علي العمرييني

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

اال�صتقراء، واأنه اإذا قدم القيا�س اأو امل�صلحة التي ترجع اإلى اأ�صل قطعي، اإمنا قدم الن�س 

القطعي، ولي�س امل�ضلحة اأو القيا�س )53(.

كما ا�صتند هوؤالء يف دعواهم اأن االإمام مالك يقدم امل�صلحة على خرب الواحد، على 

ما ورد من قول ال�صاطبي اأن مالكاً اأنكر حديث اإكفاء القدور، التي طبخت من االإبل 

والغنم قبل الق�ضمة، تعوياًل على اأ�ضل رفع احلرج، الذي يعرب عنه بامل�ضالح املر�ضلة، 

فاأجاز اأكل الطعام قبل الق�ضم ملن اأحتاج اإليه)54(.

وكالم ال�ضاطبي هذا ال يفيد اأن االإمام مالك يقدم امل�ضلحة التي ال ي�ضهد لها اأ�ضل 

�رضعي باالعتبار لالأ�ضباب االآتية:-

مرة  ال�ضاطبي  ف�رضها  وقد  املالئمة،  امل�ضلحة  هي  مالك  عند  املر�ضلة  امل�ضلحة  اأن 

بدخول امل�ضلحة حتت جن�س اعتربه ال�ضارع يف اجلملة، بغري دليل معني، ومرة اأخرى 

برجوع امل�ضلحة اإلى اأ�ضل كلي مل ي�ضهد له ن�س معني، ولكنه مالئم لت�رضفات ال�ضارع، 

وماأخوذ معناه من اأدلته )55(.

وبناء على هذا، فلي�ضت امل�ضلحة التي تقدم على خرب الواحد، هي امل�ضلحة التي ال 

ي�ضهد لها االأ�ضل ال�رضعي، بل هي امل�ضلحة التي �ضهدت لها اأ�ضول قطعية، واإن كانت 

�ضهادة هذه االأ�ضول جلن�س امل�ضلحة، ولي�ضت لعينها)56(.

اأن ال�ضاطبي ذكر هذه العبارة، عند احلديث عن التعار�س بني الدليل القطعي 

خالف  على  ال��وارد  الواحد،  باخلرب  االأخ��ذ  يف  االأئمة  مذاهب  وبني  والظني، 
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص185(، مالك بن اأن�ص )�ص304( لل�سيخ اأبي زهرة، طبع دارا لفكر العربي.  )53(

انظر: املوافقات )23-22/3(.  )54(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص186(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص38(، مالك بن اأن�ص لأبي زهرة )�ص304(.  )55(

انظر: نظرية امل�سلحة حل�سني حامد ح�سان )�ص187(.  )56(
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االأ�صول القطعية، فلم يكن االإمام مالك مبتدعاً، واإمنا كان متبعاً، واالأمثلة على 

ذلك كثرية جداً )57(. 

وقد رد اأ�ضحاب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بع�س اأخبار االآحاد، التي رويت 

لهم خمالفة لالأ�ضول و�ضعفوا بذلك ن�ضبتها اإلى الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم )58(.

عالقة ال�ستح�سان بامل�سلحة املر�سلة عند املالكية:

امل�ضلحة املر�ضلة عند املالكية، هي امل�ضلحة التي مل ي�ضهد لها ن�س معني باالعتبار، 

وال باإلغاء، واإمنا �صهدت الن�صو�س جلن�صها، واإذا كان اال�صتح�صان هو العمل مب�صلحة 

يف مقابلة عموم اأو قيا�س، فاإن اال�صتح�صان حينئذ فيه عمل مب�صلحة مر�صلة، ويفرتق عن 

امل�صلحة، باأن العمل باال�صتح�صان عمل مب�صلحة يف مقابلة عموم اأو قيا�س، يف حني اأنه 

يف امل�صلحة املر�صلة ال جند عموماً اأو قيا�صاً، تعترب امل�صلحة ا�صتثناًء منه )59(.

وميثل املالكية باأمثلة واحدة للم�صلحة املر�صلة واال�صتح�صان، كما فعلوا يف ت�صمني 

ال�صناع، فاإن ال�صاطبي مثل بهذا املثال للم�صالح املر�صلة، ثم مثل به لال�صتح�صان، من 

حيث اإن ت�صمني ال�صناع م�صلحة مل ي�صهد ن�س �رشعي بعينها، واإمنا دخلت حتت جن�س 

ي�ضمى  ما  وهذا  ن�ضو�ضه،  جمموع  من  لت�رضفاته  مالءمته  وعلمت  ال�ضارع،  اعتربه 

�ضميت  عامة،  قاعدة  خالف  على  امل�ضلحة،  هذه  اإن  حيث  ومن  املر�ضلة،  بامل�ضلحة 
انظر: ال�سابق )�ص188-187(.  )57(

لأ�سل  خمالفًا  ورد  لأنه  عليه(  اأهله  ببكاء  ليعذب  امليت  )اإن  حلديث  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  رد  ذلك  ومن   )58(
كلي دل عليه قوله تعالى: چ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ كما ردت عائ�سة 

حديث روؤية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لربه ليلة الإ�سراء ملخالفته لالأ�سل الكلي املاأخوذ من قوله تعالى چٿ 
ٹ ٹ چ، واإن كان عند غريها غري مردود ل�ستناده اإلى اأ�سل اآخر، ل يناق�ص الآية، وهو ثبوت 

روؤية اهلل تعالى يف الآخرة باأدلة قراآنية و�سنية تبلغ القطع، ول فرق يف �سحة الروؤية بني الدنيا والآخرة. 
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص 188(، ر�سالة يف مل�سلحة املر�سلة )�ص39(.

انظر: نظرية امل�سلحة )�ص267(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص40(.  )59(
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ا�ضتح�ضاناً، ولهذا يقول ال�ضاطبي: »فاإن قيل هذا من باب امل�ضالح املر�ضلة، ال من باب 

اأنهم �ضوروا اال�ضتح�ضان ب�ضورة اال�ضتثناء من القواعد،  اإال  اال�ضتح�ضان، قلنا: نعم، 

بخالف امل�صالح املر�صلة، ومثل ذلك يت�صور يف م�صاألة الت�صمني، فاإن االإجراء موؤمتنون 

بالدليل ال بالرباءة االأ�ضلية، ف�ضار ت�ضمينهم يف حيز امل�ضتثنى من ذلك الدليل، فدخلت 

حتت معنى اال�ضتح�ضان بذلك النظر« )60(.

وبناء على ذلك، فاإن من اأدخل يف اال�ضتح�ضان العمل باالإجماع والعرف، وقاعدة 

رفع احلرج، فاإن اال�ضتح�ضان يكون اأعم من امل�ضلحة املر�ضلة، اإذ تكون امل�ضلحة نوعاً 

من اال�ضتح�ضان )61(.

العت�سام لل�ساطبي )141/2(.  )60(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص268(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص41(.  )61(
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املبحث اخلام�س
امل�سلحة املر�سلة عند الإمام ال�سافعي

يف  اعتمدها  التي  الفقه  اأدل��ة  �ضمن  املر�ضلة  امل�ضلحة  ال�ضافعي  االإم��ام  يذكر  مل 

اال�صتنباط، ذلك اأن اأ�صول الفقه عنده هي الكتاب، وال�صنة، واالإجماع، واالجتهاد، 

وهو نوع واحد عنده، وهو القيا�س، ويوؤكد االإمام ال�صافعي اأن جهة العلم بعد ذلك 

هي الكتاب وال�صنة، واالإجماع، واالآثار، وما و�صف من القيا�س عليها)62(.

ويالحظ اأن الدار�س لالجتهاد يف كالم ال�ضافعي، يرى اأنه �ضامل للم�ضلحة املالئمة 

ال�رضع،  ن�ضو�س  من  اإال  تعرف  ال  املالئمة  هذه  مادامت  ال�رضع،  ت�رضفات  جلن�س 

وال�صافعي اإمنا يحر�س على اأن يكون مرجع املجتهد الن�س ال�رشعي، ياأخذ احلكم من 

لفظه، اأو من معقوله بطريق القيا�س )63(.

ويت�ضح مما تقدم اأن االإمام ال�ضافعي ياأخذ بامل�ضلحة املر�ضلة، وتدخل عنده يف باب 

القيا�س، ويدل على ذلك ما يلي:-

1-اأن كّتاب االأ�ضول من ال�ضافعية، يدخلون الو�ضف الذي �ضهد ال�رضع جلن�ضه يف 

القيا�س، وهذه هي امل�صالح املالئمة، ومن هوؤالء  الداخلة يف باب  املعتربة،  امل�صلحة 

ال�ضيخ الغزايل، واالآمدي، وابن ال�ضبكي، والبي�ضاوي، واالإ�ضنوي )64(.

انظر: الر�سالة لالإمام ال�سافعي )�ص508(.  )62(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص311(، ر�سالة يف امل�سلحة )�ص43(.  )63(

نهاية  ال�سبكي )�ص(،  الأحكام لالآمدي )455/4(، جمع اجلوامع لبن  الغليل )�ص212(،  �سفاء  انظر:   )64(
ال�سول لالأ�سنوي )91/1(، نظرية امل�سلحة )�ص328(.
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واأن  بالقيا�س،  يحتج  ممن  ال�صافعي  اأن  على  يتفقون  ال�صافعية  من  الكتاب  وهوؤالء 

القيا�س هو امل�ضلحة التي اعتربها ال�ضارع، واإن اعتبار ال�ضارع كما يكون باعتبار عني 

امل�ضلحة يكون باعتبار جن�ضها، فامل�ضلحة املالئمة، هي م�ضلحة معتربة اعتربها ال�ضارع 

وبنى اأحكامه على اأ�ضا�ضها )65(.

اعتربه  جن�س  حتت  تدخل  مل  التي  بامل�صلحة  يعنون  الكتاب  هوؤالء  اأن  ويالحظ، 

ال�ضارع يف اجلملة بغري ن�س معني، هي امل�ضلحة الغريبة، وهي الو�ضف الذي ال يالئم 

وال ي�ضهد له اأ�ضل معني باالعتبار، وهي بهذا املعنى يتفقون على رف�س ال�ضافعي االأخذ 

بها، وهي امل�ضلحة املر�ضلة، الأنها بهذا املعنى ا�ضتح�ضان وتلذذ، وبالتايل فاإن ال�ضافعي 

الرف�س  اأ�ضد  بها  االأخذ  ويرف�س  امل�ضالح،  من  النوع  هذا  – يرف�س  هوؤالء  –ح�صب 
وهذا ما يعنيه الغزايل يف �ضفاء الغليل حني قال: »ما �ضكتت �ضواهد ال�رضع ون�ضو�ضه 

عنه فال يناق�ضه ن�س وال �ضهد جلن�ضه �رضع، فهو امل�ضلحة الغريبة التي يت�ضمن اأتباعه 

اإحداث اأمر بديع، ال عهد ملثله يف ال�رضع« )66(.

2-اأن كّتاب االأ�ضول من االأحناف، اختلفوا يف املالئم املر�ضل، باعتباره من باب 

ال�ضافعي قبوله،  اأنهم يحكون عن  اإال  اإلى علة مبتداأه يف ال�رضع،  اأم يرجع  القيا�س، 

م�ضلم  �ضاحب  وكذا   ،)67( والتحبري«  التقرير   « كتابه  يف  احلاج  اأمري  ابن  هوؤالء  ومن 

اأحد اعتبارات املالئم، فهو  اإذا مل يعلم فيه  اأن املنا�ضب املر�ضل،  الثبوت، حيث يقرر 

الغريب من املر�ضل، وهو امل�ضمى بامل�ضالح املر�ضلة، حجة عند االإمام مالك، اأما اإن علم 

انظر: نظرية امل�سلحة )�ص330(.  )65(
�سفاء الغليل )�ص118(.  )66(

انظر: التقرير والتحبري )147/3( وما بعدها.  )67(
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فيه ذلك فهو املر�ضل املالئم، قبله االإمام ونقل عن ال�ضافعي )68(.

بامل�صالح  يقول  ممن  ال�صافعي  اأن  على  املالكية،  من  االأ�صول  كّتاب  يتفق  3-يكاد 

املالئمة، دون امل�صالح الغريبة، ومن هوؤالء االإمام ال�صاطبي، فقد �رشح باأن ال�صافعي 

ممن يقول بامل�ضالح املالئمة، التي ترجع اإلى جن�س اعتربه ال�ضارع يف اجلملة بغري ن�س 

معني، كما يحكي االإجماع على رد امل�ضالح الغريبة، التي ال تدخل حتت جن�س اعتربه 

ال�صارع، ومل يرد ن�س معني على وفق عني امل�صلحة )69(.

وكذلك القرايف، فاإنه ممن ين�ضب اإلى ال�ضافعي القول بامل�ضالح املر�ضلة، وهو واإن 

اأن امل�ضلحة املر�ضلة عامة يف املذاهب،  اأنه يذكر  اإال  مل يذكر ال�ضافعي ب�ضفة خا�ضة، 

هو  اأمره،  »والذي جهل  يقول:  ولهذا  ال�صافعي وغريه،  ي�صمل  واإطالقه  بعمومه  وهو 

الأنهم  املذاهب،  التحقيق هي عامة يف  بها، وعند  نقول  التي نحن  املر�صلة،  امل�صلحة 

يقي�ضون ويفرقون املنا�ضبات، وال يطلبون �ضاهداً باالعتبار، وال معنى بامل�ضلحة املر�ضلة 

اإال ذلك«)70(.

العلم،  اأهل  ال�ضافعي، كثري من  االإمام  اإلى  املالئمة  بامل�ضلحة  القول  نَ�ضب  4-كما 

االإمام  اإلى  ن�ضب  فقد  )ت478ه���(  اجلويني  املعايل  اأبي  احلرمني  اإم��ام  ه��وؤالء  ومن 

ال�ضافعي االأخذ بامل�ضالح اإذا كانت �ضبيهة باملعتربة، وذلك يف كتابه الربهان )71(. ومن 

هوؤالء اأي�صاً الزجناين )ت656ه�( يف كتابه »تخريج الفروع على االأ�صول«، فقد ن�صب 

لالإمام ال�صافعي التم�صك بامل�صالح امل�صتندة اإلى كلي ال�رشع، متى كانت مالئمة، وميثل 
انظر: م�سلم الثبوت )265/2(، نظرية امل�سلحة )�ص335(.  )68(

انظر: املوافقات )39/1(، نظرية امل�سلحة )�ص337(، ر�سالة يف امل�سلحة )�ص42(.  )69(
�سرح تنقيح الف�سول )�ص394(.  )70(

انظر: الربهان )121/2(، فقه اإمام احلرمني )�ص265(.  )71(
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لذلك بقتل اجلماعة بالواحد، فاإنها يف نظر ال�ضافعي م�ضلحة مالئمة جلن�س ت�رضفات 

ال�رضع، واإن مل ي�ضهد بعينها ن�س، فهي داخلة حتت اأ�ضل كلي، ماأخوذ باال�ضتقراء من 

ن�ضو�س ال�رضيعة )72(.

املر�ضل  اال�ضتدالل  اأتبع طريقة  قد  يراه  االأ�ضول،  ال�ضافعي يف  لر�ضالة  الدار�س  اإن 

ومعنى  اال�صتنباط،  الفقيه يف  عليها  يعتمد  التي  االأ�صولية،  القواعد  على  التدليل  يف 

االأ�صل  ي�صتدل على هذا  ثم  الكلي،  االأ�صل  اأو  العامة  القاعدة  يقرر  ال�صافعي  اأن  هذا 

االأدلة  ولكن  االأ�ضل،  �ضحة  على  بالداللة  انفراد  على  منها  واحد  كل  ي�ضتقل  ال  باأدلة 

يف جمموعها جتتمع على هذا املعنى، حتى تفيد فيه القطع، وبذلك ال يرجع االأ�صل 

اإلى ن�س معني، وال يوؤخذ من دليل خا�س، واإمنا يوؤخذ باال�صتقراء من جملة ن�صو�س، 

ت�ضافرت على معنى واحد، اأفادت فيه القطع )73(.

دخول امل�ضلحة املر�ضلة حتت اال�ضتح�ضان الذي رده ال�ضافعي

يقرر االإمام ال�ضافعي يف كل من كتابه »االأم«، وكتابه االآخر »الر�ضالة« اأن اال�ضتح�ضان 

قول ال ي�ضتند اإلى خرب من كتاب اأو �ضنة اأو اإجماع اأو قيا�س على واحد منها، فاإذا اأفتى 

قيا�ضاً،  معقوله  من  وال  لفظاً،  اخلرب  من  ماأخوذاً  احلكم  هذا  يكن  ومل  بحكم،  املجتهد 

ومل يكن فيه اإجماع، كانت هذه الفتوى ا�ضتح�ضاناً، الأن �ضندها مل يكن اخلرب ن�ضاً اأو 

ا�صتنباطاً، واإمنا ا�صتح�صنها املجتهد براأيه، ومال اإليها بذوقه ونظره، دون اال�صتدالل بخرب 

انظر: تخريج الفروع على الأ�سول )�ص169(، نظرية امل�سلحة )�ص344(.  )72(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص358(، ر�سالة يف امل�سلحة )�ص44(.  )73(
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من كتاب اأو �ضنة، وال حمل عليه )74(.

بع�ضها  اال�ضتح�ضان،  بطالن  على  الكرمي  القراآن  من  اأدلة  ال�ضافعي  االإم��ام  و�ضاق 

ال�رشيعة  توؤكد كمال  االأم، وهي جميعها  االآخر منثور يف كتابه  يف ر�صالته، والبع�س 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  االإ�ضالمية، كما يف قوله تعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالى:  )75(.وق���ال  چ  ڌ  ڌ  ڍ 
)76( وقوله تعالى: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ  )77(.

ڃ چ 

ثم اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مل يفت يف اأمر من اأمور الدين مبا ي�صتح�صنه، بل 

كان يتبع الوحي، فاإذا مل يجد وحياً انتظر الوحي ليق�ضي يف النوازل، ويجيب على 

االأ�ضئلة التي كان ي�ضتف�رضه عنها ال�ضحابة )78(.

انظر: الر�سالة لالإمام ال�سافعي يف باب ال�ستح�سان )�ص:3،5(، وما بعدها، ر�سالة يف امل�سلحة )�ص44(.  )74(
�سورة املائدة اآية )3(.  )75(

�سورة النحل، الآية )89(.  )76(
�سورة الأنعام، الآية )38(.  )77(

انظر: الأم لل�سافعي )271/7(.  )78(
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املبحث ال�ساد�س
امل�سلحة املر�سلة عند احلنابلة

اهلل،  اأحمد رحمه  االإمام  باأن  احلنابلة وغريهم،  االأ�صول، من  علماء  بع�س  ي�رشح 

يعتمد على امل�صالح املر�صلة، ويعتربها من اأ�صول اال�صتنباط، كما اأن كثرياً من �صيوخ 

احلنابلة قاموا بالتخريج على فتواه، وي�صتعملون عبارة امل�صلحة كثرياً، وذلك عند اإبداء 

�صند الفتاوى يف الوقائع التي لي�س فيها ن�س حكم، وال ميكن اأخذ حكمها بطريق القيا�س 

على االأ�صل املعني، الذي ي�صرتك مع النازلة اجلديدة يف عني احلكم ونف�س علته )79(.

ورويت عن االإمام اأحمد وفقهاء املذهب احلنبلي، فتاوى كثرية يف خمتلف �صوؤون 

احلياة، بنيت على امل�ضلحة وحدها، مما يت�ضح معه اأن احلنابلة كاملالكية يف االأخذ بقاعدة 

امل�ضالح املر�ضلة وقيودها عند عدم الن�س )80(.

املر�صلة  امل�صالح  يعتربون  ال  التحقيق،  على  احلنابلة  اأن  املتاأخرين،  بع�س  ويرى 

م�ضدراً م�ضتقاًل بذاته كما يعتربها املالكية، بل يرها احلنابلة درباً من دروب القيا�س تابعاً 

له وهي يف مرتبته اعتباراً )81(.

عند  واال�صتنباط  الفتوى  اأ�صول  لبيان  ت�صدروا  الذين  احلنابلة،  �صيوخ  من  وهناك 

الن�ضو�س،  وهي:  اأحمد  االإم��ام  عند  اال�ضتدالل  اأ�ضول  يذكرون  اهلل،  رحمه  اأحمد 

انظر: اأعالم املوقعني لبن القيم )1/3-4(، نظرية امل�سلحة )�ص468(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص44(.  )79(

انظر: املغني لبن قدامة )107/6(، الطرق احلكمية لبن القيم )�ص223(، ال�ست�سالح للزرقاء )�ص74(.  )80(
انظر: ال�ست�سالح للزرقاء )�ص74(.  )81(
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وفتاوى ال�صحابة، واالآثار املر�صلة وال�صعيفة، والقيا�س على واحد منها، ويق�صد القيا�س 

مبعناه الوا�صع، وي�صمل امل�صالح التي �صهدت االأ�صول جلن�صها باالعتبار، وال يجعلون 

امل�صلحة املر�صلة واحداً منها، بل اإن بع�س هوؤالء ال�صيوخ ي�رشح بعدم جواز االعتماد 

على امل�صالح املر�صلة يف اال�صتنباط، بل اإنه يتهم من يقول بهذا النوع من امل�صالح، باأنه 

ي�رضع من الدين ما مل ياأذن به اهلل )82(.

وهذا خالف ما يراه كثرٌي من احلنابلة، فاإن الذين قالوا بعدم �ضحة االعتماد على 

امل�صالح املر�صلة يف اال�صتنباط، يقابلهم اآخرون يرون اأن االإمام اأحمد قد اعتمد على 

امل�ضالح املالئمة يف الت�رضيع، ويف الواقع فاإنه ال تعار�س بني هذين الراأيني، فاإن امل�ضالح 

التي يحتج بها اأحمد واأتباعه هي تلك امل�ضالح املالئمة جلن�س ت�رضفات ال�ضارع، ولي�ضت 

اإلى جن�صها، فالذين مل يذكروا امل�صالح املر�صلة بني  م�صالح غريبة مل يلتفت ال�صارع 

القيا�س  اأي  االأ�ضول،  على  القيا�س  اأنواع  من  نوع  الأنها  االجتهاد،  يف  اأحمد  اأ�ضول 

مبعناه الوا�صع، والذين رف�صوا امل�صالح املر�صلة اإمنا هي امل�صالح الغريبة التي ال ت�صهد 

الن�ضو�س ال�رضعية جلن�ضها باالعتبار )83(.

ابن دقيق  فاإن  بامل�صالح املر�صلة،  اأحمد  اأخذ االإمام  العلماء  اأثبت كثري من  وقد 

العيد ي�رضح باأن االإمام اأحمد يقول بامل�ضالح املر�ضلة، وكان دوره بعد مالك يف كرثة 

االأخذ بها )84(.

املر�ضلة خا�ضة  امل�ضلحة  لي�ضت  اأنه  يقرر  القرايف،  املالكي  االأ�ضويل  الفقيه  اأن  كما 

انظر: جمموع الر�سائل وامل�سائل لبن تيمية )22/5(.  )82(
انظر: نظرية امل�سلحة )�ص469(، ال�ست�سالح )�ص77(، �سوابط امل�سلحة املر�سلة )�ص212(.  )83(

انظر: اإر�ساد الفحول )�ص242(، نظرية امل�سلحة )�ص470(، ر�سالة امل�سلحة )�ص46(.  )84(
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باملالكية، بل اأخذت بها جميع املذاهب، ويكتفون مبطلق املنا�صبة )85(.

كما تكاد تتفق كلمة كتاب االأ�صول املحدثني، على اأن االإمام اأحمد بن حنبل ياأخذ 

يف  زهرة  اأبو  هوؤالء  ومن  ال�رشعية،  اال�صتدالل  طرق  من  كطريق  املر�صلة،  بامل�صالح 

درا�ضته عن االإمام اأحمد بن حنبل )86(.

اأحمد  االإمام  عند  اال�صتنباط  اأ�صول  ذكر  القيم  ابن  اأن  املتاأخرين  بع�س  ويذكر 

ومل يذكر امل�ضالح منها، ولي�س عدم ذكرها دلياًل على عدم اعتبارها، بل اإن فقهاء 

احلنابلة يعتربون امل�صالح اأ�صاًل من اأ�صول اال�صتنباط، وهي داخلة يف باب القيا�س 

ال�ضحيح )87(.

وما يقرره هوؤالء من اأخذ االإمام اأحمد بامل�صالح املر�صلة، كطريق من طرق اال�صتدالل 

من  اأي�صا  ذلك  يوؤخذ  كما   .)88( الفتاوى  يف  تيمية  بن  االإ�ضالم  �ضيخ  عبارات  يف  ورد 

باأن امل�ضلحة ال ي�ضتغني عنها املكلف، واأن  ابن قيم اجلوزية، والذي ي�رضح  عبارات 

احلنابلة ياأخذون بامل�ضالح ال�رضورية واحلاجية)89(.

كما ن�ضب �ضيوخ املالكية اإلى االإمام اأحمد كثرياً من الفتاوى، التي اعتمد فيها على 

من  ال�ضارع  ت�رضفات  تالئم  لكنها  باالعتبار،  اأ�ضل معني  لها  ي�ضهد  ال  التي  امل�ضلحة، 

حيث اجلملة، ومن ذلك تغليظ العقوبة على �ضارب اخلمر يف نهار رم�ضان، وعلى من 

يطعن يف ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم، مع عدم جواز عفو ال�ضلطان عن ذلك )90(.
انظر: �سرح تنقيح الف�سول )�ص394(.  )85(

انظر: اأحمد بن حنبل )�ص297(، نظرية امل�سلحة )�ص472(.  )86(
انظر: امل�سلحة يف الت�سريع الإ�سالمي )�ص56(، ر�سالة تعليل الأحكام )�ص377(، �سوابط امل�سلحة )�ص271(.  )87(

انظر: فتاوى ابن تيمية )294/3(.  )88(
انظر: اأعالم املوقعني )276/3(.  )89(
انظر: اأعالم املوقعني )303/4(.  )90(
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راأي الطويف يف امل�سلحة:

بالغ جنم الدين �صليمان الطويف )ت716ه�( من احلنابلة، وغالى يف اعتبار امل�صلحة، 

فجعلها مقدمة على الن�ضو�س القطعية اإذا عار�ضتها، وهذا راأي ينايف جميع املذاهب 

الفقهية املعتربة، ال مذهب االإمام اأحمد فقط، الأنه يوؤدي اإلى تعطيل الن�صو�س الت�رشيعية 

بنظر عقلي حم�س، وقد اأجمع اأئمة فقهاء امل�ضلمني على رف�س هذا الغلو)91(.

خليق بالذكر اأن نظرية الطويف يف امل�صلحة تقوم على اأ�ص�س اأربعة:-

الأول: ا�صتقالل العقول باإدراك امل�صالح واملفا�صد.

الثاين: امل�ضلحة دليل �رضعي م�ضتقل عن الن�ضو�س.

الثالث: جمال العمل بامل�ضلحة هو املعامالت والعادات دون العبادات.

الرابع: امل�ضلحة اأقوى اأدلة ال�رضع )92(.

االإجمال  جهة  من  نظره،  وجهة  من  امل�ضلحة  حجية  على  الطويف  ا�ضتدل  وقد 

ا�ضتدل على وجوب  ال�ضنة، كما  واأدلة من  الكتاب،  باأدلة من  ا�ضتدل  فقد  والتف�ضيل 

تقدمي رعاية امل�ضلحة عن الن�س واالإجماع باأدلة تقوم على اأ�ضا�س اأن منكري االإجماع 

قالوا برعاية امل�صالح، واأن الن�صو�س خمتلفة متعار�صة، وقد ثبت يف ال�صنة معار�صة 

الن�ضو�س بامل�ضالح ونحوها يف ق�ضايا خمتلفة )93(.

اأو جاءوا بعده،  اأثبت العلماء من الفقهاء واالأ�صوليني، ممن عا�رشوا الطويف  وقد 

على اأن االأدلة التي قدمها الإثبات اأن امل�صلحة التي يراها العقل م�صتقاًل عن الن�صو�س، 
انظر: �سوابط امل�سلحة املر�سلة )�ص202(، ال�ست�سالح )�ص75(.  )91(

انظر: �سرح الأربعني النووية، ملحق بر�سالة امل�سلحة يف الت�سريع الإ�سالمي/ م�سطفى زيد )�ص208-  )92(
240(. نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص537-530(.

انظر: ر�سالة امل�سلحة )�ص212(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص 546-543(.  )93(
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دليل �رضعي يقدم على الن�س واالإجماع، ال تنتج مطلوبه بل تفيد عك�س ما راآه، ذلك اأن 

االأدلة التي �صاقها الطويف الإثبات دعواه، تفيد اإن ال�صارع احلكيم راعى يف اأحكامه التي 

تكفلت  قد  وال�ضنة  الكتاب  ن�ضو�س  واأن  واالآجل،  العاجل  العباد يف  م�ضالح  �رضعها 

بتح�ضيل هذه امل�ضالح، فما من اآية يف القراآن، اأو حديث يف ال�ضنة، اإال وهو ي�ضتمل 

على اأحكام، حتقق م�صلحة اأو م�صالح، وهي ق�صية تناق�س دعوى الطويف متاماً)94(.

انظر تف�سيل بيان ذلك يف: نظرية امل�سلحة/ ح�سني حامد ح�سان )�ص551-543(.  )94(
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املبحث ال�سابع
امل�سلحة املر�سلة عند احلنفية

ي�صرتط احلنفية يف الو�صف الذي ي�صلح اأن يكون علة، فوق منا�صبته للحكم، اأن يكون 

موؤثراً فيه، ويطلقون عليه املنا�صب املوؤثر، ويعرفون التاأثري مبا يدخل امل�صلحة املر�صلة يف 

املنا�صب املوؤثر، حيث يق�صدون بالتاأثري، قيام الن�س اأو االإجماع على اأن و�صفا بعينه مناط 

حلكم بعينه، اأو اأن و�صفا من جن�س هذا الو�صف مناط حلكم من جن�س هذا احلكم )95(.

وبالتايل فهم يق�ضمون هذا الو�ضف ق�ضمني:

االأول: اأن يقوم الن�س اأو االإجماع على اأن و�صفا معيناً مناط حلكم بعينه، ومثاله جعل 

الطواف مناطاً للطهارة، وذلك لوجود املنا�ضبة بني كرثة الطواف وبني الطهارة، اإذ احلكم 

بطهارة �صوؤر احليوان، الذي يكرث طوافه ويع�رش االحرتاز عنه، فيه رفع للحرج وامل�صقة، 

ورفع احلرج وامل�ضقة مق�ضود �رضعي، وفوق هذه املنا�ضبة بني الو�ضف واحلكم، فاإن 

بعينها، فقد �ضئل �ضلى اهلل عليه  للطهارة  بعينه علة  الطواف  اأن  ال�ضارع قد ن�س على 

و�صلم عن �صوؤر الهرة فقال: )اإنها من الطوافني عليكم والطوافات( )96(.
انظر: التقرير والتحبري )159/158/3(، م�سلم الثبوت و�سرحه )268/2(.  )95(

يروى من حديث اأبي قتادة –ر�سي اهلل عنه- اأخرجه اأبو داود يف الطهارة، باب �سوؤر الهرة )60/1(، والرتمذي   )96(
يف الطهارة، باب ما جاء يف �سوؤر الهرة )62/1( واأخرجه الن�سائي يف الطهارة واملياه، باب �سوؤر الهرة )55/1(، 
واأخرجه ابن ماجة يف الطهارة، باب الو�سوء ب�سوؤر الهرة والرخ�سة يف ذلك )131/1(، واأخرجه الدارمي يف 
اإذا ولغت يف الإناء )153/1( واأخرجه ابن حبان يف �سحيح يف الطهارة، باب  �سننه يف الطهارة، باب الهرة 
الأ�سار )422/2(، واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك يف الطهارة، باب اأحكام �سوؤر الهرة )160/1(، وقال: حديث 
�سحيح، ومل يخرجاه ووافقه الذهبي يف التلخي�ص )160/1( واأخرجه البيهقي يف الطهارة، باب �سوؤر الهرة 

)245/1(، ويقول ابن الرتكماين يف اجلوهر النقي )/245(،: ول يثبت هذا اخلرب بوجه من الوجوه.
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وهنا يقول احلنفية: اإنه قد ثبت بالن�س اعتبار عني الو�صف وهو الطواف مناطا لعني 

احلكم وهو الطهارة، وبهذا يثبت التاأثري، و هو �رشط يف العلل ال�رشعية عند احلنفية)97(.

الثاين: وهو ما اعترب ال�صارع فيه و�صفاً من جن�س الو�صف مناط حكم من جن�س هذا احلكم، 

فيمكن اأن مُيثل له باملثال االآتي: اإذا راأى املجتهد، اأنه يجوز للطبيب اأن ينظر للعورة، واملناط هو 

اإلى  اأن م�صقة املر�س بعينها مناط جلواز النظر  رفع م�صقة املر�س، ومل يرد ن�س وال اإجماع على 

العورة، ولكن ال�ضارع اعترب اأنواعاً كثرية من االأو�ضاف مغايرة لهذا الو�ضف، ولكنها من جن�ضه، 

فهناك اأنواع كثرية من امل�صاق، جتتمع مع م�صقة املر�س يف جن�س امل�صقة، كانت �صبباً الأحكام كثرية 

جتتمع مع جواز النظر يف اأنها اأحكام فيها تخفيف ورفع لهذه امل�صقة، مثل م�صقة ال�صفر اأوجبت 

ق�رض ال�ضالة، والفطر، والتيمم، وم�ضقة املر�س اأوجبت الفطر، والتيمم، والقعود يف ال�ضالة )98(.

اأكرث منه  اأو على ماٍل  اأي�صاً، اخلوف من �صقوط اجلدار املائل على املارة،  ومن االأمثلة 

اإن  املنا�ضبة بني احلكم والو�ضف ظاهرة، حيث  فاإن  مناطاً جلواز هدم هذا اجلدار،  قيمة، 

يف الهدم اإزالة �رشر، واإزالة ال�رشر مق�صود �رشعاً، ولي�س هناك ن�س وال اإجماع على اأن 

هذا الو�صف بعينه مناط حلكم مغاير لهذا احلكم، ولكنه من جن�صه، وذلك يظهر يف منع 

ال�صارع من تلقي الركبان، رفقاً باأهل ال�صوق، ورفعاً لل�رش عنهم، فالو�صف هنا هو الرفق 

باأهل احل�رش، ورفع ال�رشر الذي ينالهم من ا�صتئثار فرد اأو طائفة مبا تثبت حاجتهم اإليه من 

ال�صلع، وهو نوع من ال�رشر، مغاير ل�رشر �صقوط اجلدار، ولكنه يجمعها جن�س ال�رشر)99(.

 ،)323/3( التحرير  تي�سري  )�ــص444(،  الهمام  لبن  التحرير  للبخاري)353/3ِ(،  الأ�سرار  ك�سف  انظر:   )97(
الو�سف املنا�سب والتعليل عند الأ�سوليني )�ص283(، نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص571-570(.

انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري)354/3ِ(، التحرير لبن الهمام )�ص445(، تي�سري التحرير )324/3(،   )98(
الو�سف املنا�سب والتعليل به عند الأ�سوليني )�ص284(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص49(.
انظر: نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص571(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص249(.  )99(
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فهذه االأمثلة، جاء اال�ضتدالل بها يف مقام امل�ضلحة املر�ضلة عند االأحناف، ودلت 

اأن تكون موؤثرة يف احلكم،  العلة عند االأحناف  العلة املعتربة، وجن�س  اأن �رشط  على 

الذي رتب على وفقها، وهذا الذي ي�صرتطه االأحناف هو جزء من �رشط االأ�صوليني 

والفقهاء جميعاً، اأن يكون الو�ضف الذي يراد منه اأن يكون مناطاً للحكم ال�رضعي، اأن 

يكون و�ضفاً ظاهراً من�ضبطاً منا�ضباً )100(.

املنا�ضب املر�ضل عند احلنفية:

التاأثري عند احلنفية كما ي�رشح به االأحناف، ومع ذلك فاإن  يت�صح مما تقدم، معنى 

املالئم  عرفوا  فقد  احلنفية،  عند  حجة  يعد  املر�ضلة،  امل�ضلحة  هو  الذي  املر�ضل  مالئم 

املر�ضل باأنه »الو�ضف الذي مل يثبت احلكم معه يف اأ�ضل ما، ومل يثبت بن�س وال اإجماع 

اعتبار عينه يف عني احلكم«، ولكن قام الن�س واالإجماع على اعتبار و�ضف من جن�ضه 

يف حكم من جن�س احلكم الذي يوجهه، وكان اعتبار ال�ضارع للو�ضف الذي من جن�ضه 

يف احلكم، الذي من جن�س حكمه، اعتباراً جلن�س الو�ضف يف جن�س احلكم )101(.

ت�رضفات  جلن�س  املالئمة  املر�ضلة  بامل�ضالح  قائلون  االأحناف  اأن  تقدم،  مما  ويت�ضح 

ال�صارع، كما ي�رشح به االأ�صوليون من االأحناف، ومن هوؤالء الكمال بن الهمام فقد 

�رضح باأن مالئم املر�ضل هو امل�ضالح املر�ضلة واأنه يجب على احلنفية قبوله )102(.

وي�رشح �صاحب م�صلم الثبوت باأن جمهور احلنفية يرى اال�صتدالل مبالئم املر�صل، 

)100(انظر: ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص50(.، علم اأ�سول الفقه خلالف )�ص68(.
)101(انظر: فواحت الرحموت )267/2(.

)102(انظر: التقرير والتحبري )150/3(.



131

اأ.د. علي بن عبدالعزيز علي العمرييني

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

اأي  الغريب،  املر�صل  على  يق�رشها  بل  املر�صلة،  امل�صلحة  عبارة  عليه  يطلق  ال  ولكنه 

امل�ضلحة الغريبة، نا�ضباً القول بها اإلى املالكية )103(.

كما يالحظ، اأن احلنفية مييزون املالئم املر�صل عن القيا�س، باأن املر�صل هو ما مل يثبت 

الو�صف مع احلكم اأ�صاًل، فيفهم من هذا باأن القيا�س هو اإثباتهما، ولهذا فاإنهم يعرفون 

مالئم املر�ضل باأنه: الو�ضف الذي مل يثبت احلكم معه يف اأ�ضل ما، ومل يثبت بن�س وال 

اإجماع، اعتبار عينه يف عني احلكم، ولكن قام الن�س واالإجماع على اعتبار و�ضف من 

جن�ضه يف حكم من جن�س احلكم الذي يوجهه، وكان اعتبار ال�رضع للو�ضف الذي من 

جن�ضه يف احلكم الذي من جن�س حكمه اعتباراً جلن�س الو�ضف يف جن�س احلكم )104(.

وينق�سم املر�سل ق�سمني:

الق�صم االأول: ما يعلم اإلغاوؤه ومل يعلم اعتبار جن�صه يف جن�صه، وهذا هو الغريب 

املر�ضل، وهو مردود عند احلنفية اأ�ضاًل.

الق�ضم الثاين: ما علم اعتبار جن�ضه يف جن�ضه، وهو املالئم، وهو املقبول عند احلنفية)105(.

اإذ اإن احلنفية ال ي�صرتطون يف التاأثري اأن يدل الن�س اأو اجلماع على اأن عني الو�صف 

مناط لعني احلكم فقط، بل يدخلون فيه اأي�صاً داللة الن�س اأو االإجماع على اأن جن�س 

دخلوا  قد  االأحناف  يكون  هنا  ومن  احلكم،  جن�س  يف  موؤثرة  علة  اأو  مناط  الو�صف 

امل�ضلحة املر�ضلة من بابها الوا�ضع لكن بطريقتهم املتميزة )106(.

)103(انظر: �سرح م�سلم الثبوت )266/2(.
التحرير  تي�سري   ،)159/3( والتحبري  التقرير   ،)266/2( الثبوت  م�سلم  �سرح  الرحموت  فواحت  )104(انظر: 

)317/3(، الو�سف املنا�سب )�ص285(.
)105(انظر: فواحت الرحموت )266/2(، التقرير والتحبري )159/3(.

)106(انظر: فواحت الرحموت )266/2(، التقرير والتحبري )150/3(، الو�سف املنا�سب )�ص526(.
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تكييف االأخذ بامل�ضلحة املر�ضلة عند احلنفية:

بحثاً  املر�ضلة  امل�ضلحة  يف  يبحثوا  مل  احلنفية  فقهاء  اأن  امل�تاأخرين،  بع�س  يرى 

مو�ضوعياً، يبينون فيه منهجهم يف رعايتها، كما فعل فقهاء املذهب املالكي، ولكن 

عوا كثرياً، واأفتوا كثرياً، فتاوى ا�ضتح�ضانية من نوع ا�ضتح�ضان ال�رضورة،  احلنفية فرَّ

وال�ضيا�ضة  احلرج،  ورفع  احلقة،  امل�ضالح  رعاية  اأ�ضا�س  على  عندهم  يقوم  الذي 

ال�رشعية، وهو النوع الذي تندمج فيه امل�صالح املر�صلة يف تعبري غريهم كما �صبق 

بيانه )107(.

اأن  على  اتفاقهم  بعد  املر�ضلة،  بامل�ضلحة  االأخذ  تكييف  يف  االأحناف  اختلف  وقد 

قبوله  احلنفية  من  يجب  واأنه  التاأثري،  �رشط  له  بالن�صبة  توافر  منا�صب،  املر�صل  مالئم 

واالحتجاج به، بناء على هذا االأ�ضا�س، لكنهم مع ذلك اختلفوا يف نوع اال�ضتدالل به:

ثابتة  �رشعية  علة  بل  قيا�صاً،  لي�س  املر�صل  باملالئم  اال�صتدالل  اأن  يرى  فبع�صهم 

بالراأي، فتكون مبنزلة الن�س، ال حتتاج اإلى اأ�صل ليقا�س عليه، وحجتهم: اأن القيا�س 

يعتمد الت�ضوية بني الفرع واالأ�ضل يف نوع العلة، وينتقل به عني حكم االأ�ضل اإلى 

الفرع )108(.

و فريق اآخر من احلنفية، يرى اأن اال�صتدالل باملالئم املر�صل اعترب جن�صه يف جن�س احلكم، 

قيا�س ولي�س علة �رشعية ثابتة بالراأي، اإال اأنه قد يذكر االأ�صل وقد يرتك لو�صوحه)109(.

)107(انظر: ال�ست�سالح )�ص61(.
)108(انظر: م�سلم الثبوت و�سرحه )269/2(، نظرية امل�سلحة )�ص580(، الو�سف املنا�سب )�ص529(، ر�سالة 

يف امل�سلحة املر�سلة )�ص51(.
)�ــص583(،  امل�سلحة  نظرية   ،)269/2( و�سرحه  الثبوت  م�سلم   ،)191/2( ال�سرخ�سي  اأ�سول  )109(انظر: 

الو�سف املنا�سب )�ص528(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص51(.
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اال�ضتح�ضان عند احلنفية:

ا�ضتهر عن اأبي حنيفة اأنه يكرث من الفتوى، اعتماداً على اال�ضتح�ضان واال�ضت�ضالح، 

وعماًل بهما، وفتح االجتهاد احلنفي طريقة اال�ضتح�ضان، و�ضماها بهذا اال�ضم، واأ�ض�ضها 

على نظام م�صبوط، حلني احلاجة اإلى هذا النوع من االجتهاد، اإال اأنه يظهر من نظرية 

االجتهاد احلنفي يف اال�ضتح�ضان، ومن عبارات فقهائه، اأنهم ال يعدونه م�ضدراً م�ضتقاًل 

زائداً عن امل�صادر االأربعة االأ�صا�صية، واإمنا يرونه طريقة ا�صتثنائية، تابعة للقيا�س امل�رشوع، 

فهو التفات اإلى مقا�ضد ال�رضيعة العامة يف ابتغاء االأ�ضلح )110(.

وقد كان اعتماد اأبي حنيفة على اال�ضتح�ضان مثار نقد �ضديد، وطعن يف فقهه وورعه، 

من اأنا�س مل يقفوا على حقيقة اال�ضتح�ضان الذي اأكرث منه اأبو حنيفة رحمه اهلل )111(.

ق�صية  بحث  اأن  كما  اال�صتح�صان،  من  احلنفية  مراد  غمو�س  اإلى  يرجع  وال�صبب   

اال�صتح�صان عند احلنفية بحث دقيق جداً )112(.

اأق�ضام اال�ضتح�ضان عند احلنفية:

يتفرع اال�صتح�صان عند احلنفية اإلى عدة اأق�صام، ميكن اأن نوجزها وفقاً ملا يلي:-

1-اال�ضتح�ضان بالن�س.

2-اال�ضتح�ضان باالإجماع.

)110(انظر: ال�ست�سالح وامل�سالح املر�سلة / م�سطفى الرزقاء )�ص61-60(.
املر�سلة  امل�سلحة  يف  ر�سالة  )�ـــص585(،  امل�سلحة  نظرية   ،)6/4( للبخاري  الأ�ــســرار  ك�سف  )111(انــظــر: 

)�ص:52(.
)112(انظر: نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي )�ص585(، علم اأ�سول الفقه، عبدالوهاب خالف )�ص81(، 

ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص52(.
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3-اال�ضتح�ضان بالقيا�س اخلفي.

4-اال�ضتح�ضان بال�رضورة )113(.

والذي يوؤخذ من تعريف االأحناف لال�صتح�صان، واالأق�صام التي ذكروها له، والوقائع التي 

ا�ضتندوا لالإفتاء بها، اعتماداً على اال�ضتح�ضان، تدل على اأن اال�ضتح�ضان احلنفي كاال�ضتح�ضان 

املالكي، لي�س قوالً بالراأي يف �ضيء من االأ�ضياء، ولي�س ت�رضيعاً بالهوى والت�ضهي، واأن �ضنده يف 

الواقع هو رعاية امل�ضالح، التي �ضهدت لها ن�ضو�س ال�رضيعة، �ضواء كانت هذه ال�ضهادة بن�س 

معني، اأم معقول ن�س معني، اأو مبعقول جملة ن�صو�س اجتمعت على معنى واحد )114(.

)113(انظر: علم اأ�سول الفقه، خالف )�ص80(، نظرية امل�سلحة )�ص589-598(، تعليل الأحكام، �سبلي )�ص338(.
)114(انظر: نظرية امل�سلحة )�ص597،598(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص52(، الو�سف املنا�سب )�ص532(.
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املبحث الثامن:
امل�سلحة امللغاة

هناك  اأن  يعترب  من  منهم  اأن  ذلك  امللغاة،  امل�صالح  حول  النقا�س  االأ�صوليون  اأكرث 

م�ضالح �ضهد ال�رضع ببطالنها، ومعنى ذلك، اأن يوجد ن�س يدل على حكم يف الواقعة، 

يناق�س احلكم الذي متليه امل�صلحة، كما اأن هوؤالء يعتربون اأي�صاً اأن من امل�صالح ما مل 

ي�ضهد الن�س ال لبطالنه وال العتباره.

ومن االأ�ضوليني من يعترب النوعني املذكورين هما يف احلقيقة نوع واحد، ذلك اأن 

م�ضالح  اأو  باالعتبار،  جلن�ضها  م�ضهود  م�ضالح  اإما  هي  االأئمة،  بها  يقول  التي  امل�ضالح 

م�ضهود جلن�ضها باالإلغاء.

وقد اعترب ال�ضيخ الغزايل )ت505ه�( اأن النوع الثاين الذي مل ي�ضهد له الن�س ال 

اأن توجد واقعة م�صكوت  اأنه ال يت�صور  اأ�صا�س  باإلغاء وال باالعتبار غري موجود، على 

عنها يف ال�رشع، الأن هذا يت�صمن اأن اهلل قد ترك النا�س �صدى، واإن الدين مل يكمل، 

واإن النعمة مل تتم، وهذا خالف ما اأخرب به ال�ضارع �ضبحانه وتعالى )115(.

ويالحظ مما تقدم، اأن الفريق االأول يق�صم امل�صلحة امللغاة اإلى نوعني:

النوع االأول: م�ضالح �ضهد ال�رضع ببطالنها، وهذه ت�ضمى بامل�ضالح امللغاة.

النوع الثاين: م�ضالح مل ي�ضهد ال�رضع ال ببطالنها، وال باإلغائها، وهذه ت�ضمى بامل�ضالح الغريبة )116(.

)115(انظر: �سفاء الغليل )�ص182(، نظرية امل�سلحة )�ص17(.
)116(انظر: �سفاء الغليل )�ص182(، امل�ست�سفى )306/2(، نظرية امل�سلحة )17(، الو�سف املنا�سب )�ص455(.
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الغزايل عن  التي حكاها  الفتوى  منها  باأمثلة متعددة،  له  مثلوا  فقد  االأول،  النوع  اأما 

اأحد الفقهاء، اأنه اأفتى ملكاً جامع يف نهار رم�صان بال�صوم بداًل من العتق، مع اأنه واجد 

للرقبة وذلك للم�صلحة، ووجه امل�صلحة اأن امللك ال ينزجر عن انتهاك حرمة ال�صوم بعتق 

الرقبة، الأنه واجد للرقبة، اإمنا يزجره ال�صوم، وهذه م�صلحة �صهد ال�رشع ببطالنها )117(.

اأما النوع الثاين، فقد ع�رش عليهم اأن ميثلوا له باأمثلة من الواقع، اإال اأن ال�صاطبي قد 

مثل له مبثال فر�صي، وهو القول بحرمان القاتل من املرياث، معاملة له بنقي�س املق�صود، 

على اأن هذا املثال لي�س مثااًل مل�ضلحة م�ضكوت عنها، الأن املعاملة بنقي�س املق�ضود اأ�ضل 

جن�س  تالئم  مب�صلحة  عماًل  عليه  فالتفريع  اجلملة،  يف  الن�صو�س  له  �صهدت  �رشعي، 

ت�رضفات ال�ضارع)118(.

ويرى الدكتور ح�ضني حامد ح�ضان، اأن الذين ن�ضبوا اإلى بع�س االأئمة القول بهذا النوع من 

امل�صالح قد اأخطاأوا، واأن اأحداً من هوؤالء االأئمة مل يقل بهذا النوع من امل�صلحة قط، واإمنا اأخذوا 

بامل�ضالح التي التفت ال�ضارع اإلى جن�ضها، وراعاها يف التفريع وت�رضيع االأحكام )119(.

ولعل الراأي الثاين هو الراأي الراجح، وقد رجحه بع�س املتاأخرين، فهو الراأي املدقق 

املحقق، وهو الراأي ال�صديد، ذلك اأن كل امل�صالح كما يفهم من التعريفات ال�صابقة لها 

عند الغزايل والطويف وغريهما، معتربة من ال�صارع بالطرق االآتية:

الرحموت  فواحت   ،)219/2( للمقري  الطيب  نفح   ،)243/3( لالأبي  م�سلم  �سرح  املعلم  اإكمال  )117(انــظــر: 
)262/2(، مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل للحطاب )435/2(، التاج والإكليل للمواق )435/2(، 
�سفاء الغليل )�ص219(، امل�ست�سفى )285/2(، الو�سف املنا�سب )�ص456(، نظرية امل�سلحة )�ص16(.

الو�سف  )�ــص53(،  امل�سلحة  ر�سالة  )�ــص17(،  امل�سلحة  نظرية   ،)114/2( لل�ساطبي  العت�سام  )118(انظر: 
املنا�سب )�ص468(.

)119(انظر: نظرية امل�سلحة )�ص17، 18(، ر�سالة امل�سلحة )�ص54(.
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اأ-جلب املنافع ودفع ال�رضر يف الوقت، الأن تغييب ما ينفع النا�س هو �ضبب من 

اأ�ضباب ح�ضول ال�رضر لهم.

ال�رضر  ح�ضول  الأن  املنافع،  من  منفعة  الوقت  نف�س  يف  وهو  ال�رضر،  ب-دفع 

غالب االأحوال يكون ب�صبب تغييب املنافع.

وبناء على ما تقدم، فامل�صلحة عند الغزايل والطويف وغريهما هي املحافظة على 

مق�صود ال�رشع، ومق�صود ال�رشع من اخللق خم�صة:-

1-اأن يحفظ عليهم دينهم.

2-اأن يحفظ عليهم نف�ضهم.

3-اأن يحفظ عليهم عقلهم.

4-اأن يحفظ عليهم ن�ضلهم.

5-اأن يحفظ عليهم مالهم.

دفعه  اأن  �ضك  وال  مف�ضدة،  فهو  االأ�ضول  هذه  يفوت  ما  كل  اأن  الغزايل:  ويقرر 

م�ضلحة )120(.

ويت�ضح من كل ما تقدم، اأن امل�ضلحة تنق�ضم ق�ضمني رئي�ضني:-

الق�ضم االأول: ما �ضهد له ال�رضع باالعتبار، وهذا االعتبار: وجود االأ�ضل الذي ي�ضهد 

لنوع امل�ضلحة، اأو جلن�ضها باالعتبار، وهو اأنواع.

الق�ضم الثاين: امل�ضلحة التي �ضهد ال�رضع ببطالنها، وهي على نوعني:-

اأ-ما �ضهد ال�رضع �رضاحة باإلغائها، وهذا االإلغاء وا�ضح وظاهر.

)120(انظر: امل�ست�سفى )288/1(، �سرح تنقيح الف�سول )�ص392(، جلب امل�سالح ودرء املفا�سد )�ص41(.
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جتاه  ال�صارع  ق�صد  من  ذلك  فهم  اإمنا  باإلغائها،  �رشاحة  ال�رشع  ي�صهد  مل  ب-ما 

م�صالح اخللق)121(.

و�صوف نبداأ هنا باأنواع الق�صم االأول، عر�صاً ومتثياًل، ثم نردفه باأنواع الق�صم الثاين، 

عر�صاً ومتثياًل.

الق�سم الأول: وهي امل�سالح التي �سهد لها ال�سرع بالعتبار، واملق�سود: 

وجود االأ�ضل الذي �ضهد لنوع امل�ضلحة اأو جلن�ضها باالعتبار وهو على اأنواع:-

اأ-قيام الن�س اأو االإجماع على اأن و�ضفاً بعينه علة حلكم بعينه، ومن االأمثلة عليه 

جعل الطواف مناطاً للطهارة، واالأمثلة على هذا النوع كثرية جداً، واأ�ضا�ضها رفع 

احلرج وامل�ضقة واملق�ضود من قبل ال�ضارع )122(.

ب-اعتبار ال�ضارع و�ضفاً منا�ضباً بعينه، علة للحكم من جن�س احلكم الذي رتب على 

وفقه، ومثاله: علة ال�ضغر لثبوت الوالية لالأب يف تزويج ال�ضغرية، فالوالية حكم، 

رتب على وفق البكارة وال�صغر، فرتب على هذا كله الوالية عليها باأنواعها)123(.

ج-اعتبار ال�ض�ارع و�ضفاً من جن�ضه، علة للحكم بعين��ه، ومثلوا  له  باملطر  الإب��احة  

اآخر  ن�س  دل  بالن�س،  ثبت  واحد، وهو حكم  ال�صالتني، يف وقت  بني  اجلمع 

اإباحة اجلمع بني ال�ضالتني، يف وقت واحد حال ال�ضفر، واملعترب يف هذا  على 

احلكم اأن ال�ضفر لي�س بعينه علة، لكن املعترب هو اأن ال�ضفر واملطر نوعان من جن�س 

)121(انظر: خمت�سر ابن احلاجب ب�سرح الع�سد )242/2(، حا�سية ال�سعد على �سرح الع�سد )242/2(.
)122(انظر: �سفاء الغليل )�ص148(، خمت�سر ابن احلاجب ب�سرح الع�سد )242/2(، جمع اجلوامع و�سرحه 
وحا�سية البناين )282/2(، التقرير والتحبري )147/3(، الو�سف املنا�سب )�ص316(، نظرية امل�سلحة 

)�ص570(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص56(، تي�سري التحرير )310/3(.
)123(انظر: �سفاء الغليل )�ص149(، امل�ست�سفى )297/2(، الو�سف املنا�سب )�ص321(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص65(.
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واحد، الأن كل منهما عار�س، مظنة احلرج وامل�ضقة )124(.

د-اعتبار ال�رضع و�ضفاً من جن�ضه علة حلكم، من جن�س احلكم الذي رتب على 

وفقه، ومثلوا له بتكرار اأوقات ال�صالة يف الليل والنهار، ل�صقوط ق�صاء ال�صالة 

عن احلائ�س، الأن احلائ�س كما هو ثابت بالن�س ال ت�صوم، وال ت�صلي يف حال 

روؤي،  ال�صالة، ولكن  دون  ال�صوم،  تق�صي  اأن  اإذا طهرت  عليها  واأن  حي�صها، 

اأن يف اإ�ضقاطه ق�ضاء ال�ضلوات عنها مل يدل ن�س على اأنه علة بذاته، ولكن يف 

اإ�ضقاطه رفعاً للحرج وامل�ضقة )125(.

الق�سم الثاين: وهو ما يتعلق بامل�سلحة التي �سهد ال�سرع لبطالنها:

واملعتربة،  املقبولة  بامل�صلحة  املتعلق  االأول  الق�صم  عن  احلديث  تقدم،  قد  وحيث 

فاإنه من ال�ضهل علينا اأن نفهم امل�ضلحة التي �ضهد ال�رضع ببطالنها، ذلك الأن امل�ضالح 

تتداخل فيما بينها، تداخاًل ي�ضعب على العقل اأن يقرر املقبول منها واملردود، واملعترب 

من غري املعترب، وا�صرتط يف حتقيق امل�صلحة املعتربة مراعاة مق�صود ال�صارع، من حيث 

اأحوالهم  وانتظام  املخلوقني  لنفع  يق�صده  وما  كالعبادات،  حلقه  ال�صارع،  يق�صده  ما 

كالعادات، وهي املقا�صد اخلم�صة التي تكلم عنها الغزايل وغريه.

والبطالن واالإلغاء الذي ي�ضهد له ال�ضارع بذلك على نوعني:

النوع االأول: امل�ضالح التي �ضهد ال�رضع �رضاحة باإلغائها، مثل مطالبة املراأة -با�ضم احلرية 

وتغري الظروف وتقلبات احل�ضارة- بامل�ضاواة املطلقة مع الرجل يف االإرث والطالق، وراأت 

)124(انظر: امل�ست�سفى )319/2(، خمت�سر الرو�سة للطويف )�ص:160(، الو�سف املنا�سب )�ص359(.
لالآمدي  الإحكام   ،)227/2/2( املح�سول  )�ص149(،  الغليل  �سفاء   ،)297/2( امل�ست�سفى  انظر:  )125(انظر: 

)4/4(، الو�سف املنا�سب)�ص359-361(، نظرية امل�سلحة )�ص572(، البحر املحيط )214/5(.
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يف ذلك م�ضلحة، فاإن هذه امل�ضلحة �ضهد ال�رضع ببطالنها، و باإلغائها �رضاحة، ومن ذلك 

اأي�صاً، من راأى اأن من امل�صلحة االقرتا�س من البنوك الربوية بالفائدة، فاإن هذه م�صلحة 

�ضهد ال�رضع باإلغائها، ب�رضيح الن�ضو�س املتواترة القطعية، من القراآن وال�ضنة )126(.

النوع الثاين: وهي امل�ضالح التي مل ي�ضهد لها ال�رضع باالإلغاء �رضاحة، وهذا هو الذي 

ي�ضميه االأ�ضوليون بالغريب املر�ضل، وهي م�ضالح ال تعار�س الت�رضيع يف الظاهر، ولكنها 

تعار�ضه يف اخلفاء )127(.

اأن  التحقيق  عند  ظهر  باأمثلة  له  فمثلوا  االأ�صوليني،  بع�س  فيه  وهم  النوع،  وهذا 

ال�رشع �صهد باإلغائها، بل من اأوهامهم اأنهم ن�صبوا تلك االأمثلة لبع�س االأئمة، ورمبا كان 

هذا راجعاً اإلى غمو�س الغريب من هذه امل�صلحة، وخفاء �صهادة ال�رشع ببطالنها )128(.

ي�ضاف اإلى ذلك، اأن املنا�ضب الغريب لي�س له اأ�ضل معني يقا�س عليه، ويكفي يف 

رده، اأنه غري مالئم لت�رشفات ال�رشع، غاية ما فيه اأنه مل يثبت اإلغاوؤه، فكيف يت�صور 

ذلك من جمتهد، تاأثر بجو ال�رشيعة، وخرب م�صاحلها، ووقف على حقائقها، معتقداً اأن 

اجتهاده، يو�ضله يف النهاية اإلى ما يظن اأنه حكم اهلل يف مو�ضع اجتهاده، �ضيما اأنه �ضار 

اإماماً، يقتدى به يف الفتوى، فال يليق به مطلقاً اأن ين�صب اإلى ال�صارع ما يبدو الأول االأمر 

بُعده عن �رشعه، واأكرب الظن اأن هذا النوع ال يوجد يف كالم االأئمة.

الرحموت  فواحت   ،)285/3( لالآمدي  الإحكام   ،)306/2( امل�ست�سفى  )�ــص189(،  الغليل  �سفاء  )126(انظر: 
)366/2(، خمت�سر ابن احلاجب ب�سرح الع�سد )242/2(، تي�سري التحرير )314/3(، نظرية امل�سلحة 

)�ص16(، الو�سف املنا�سب )�ص455(، ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص60(.
الع�سد  ب�سرح  احلاجب  ابــن  خمت�سر  )2/ق232/2(،  املح�سول  )�ـــص189(،  الغليل  �سفاء  )127(انــظــر: 
)242/2(، م�سلم الثبوت و�سرحه )266/2(، التقرير والتحبري )150/3( الو�سف املنا�سب )�ص464(، 

ر�سالة يف امل�سلحة املر�سلة )�ص61(.
)128(انظر: العت�سام لل�ساطبي )115/2(، البحر املحيط )217/5(، نظرية امل�سلحة )�ص60-62(، ر�سالة 

يف امل�سلحة )�ص62(، تعليل الأحكام / م�سطفى �سبلي )�ص269(، الو�سف املنا�سب )477-475(.
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اخلامتــة:

يف هذا البحث ذكرت جممل ما يتعلق مبو�صوع امل�صلحة ب�صفة عامة، وامل�صلحة 

املر�صلة ب�صفة خا�صة، مع عمل مقارنة بني املذاهب املختلفة، واالآراء املتباينة، من حيث 

تعريف امل�ضلحة عند الفقهاء واالأ�ضوليني وحقيقتها، واأق�ضام امل�ضلحة واآراء اأهل العلم 

يف اال�ضتدالل بها، ففي �ضبيل بيان مفهوم امل�ضلحة ات�ضح ما يلي:

اأن فقهاء املذاهب االأربعة ياأخذون جميعاً بامل�ضلحة املر�ضلة، ويفتون بها، واأن   -1

اأنه ال يقول مب�صلحة مل يوافق بها مذهب  ال�صحيح من مذهب االإمام مالك، 

جميع االأئمة.

قاعدة  اأ�ضبحت  حتى  امل�ضلحة،  بقاعدة  ياأخذ  اهلل،  رحمه  ال�ضافعي  االإمام  اأن   -2

م�ضطردة يف فقهه، ومثله يف ذلك مثل االإمام اأحمد، وال فرق.

يت�ضح من خالل بحث اأق�ضام امل�ضلحة عند فقهاء امل�ضلمني، اأن امل�ضلحة التي   -3

ال�ضارع باالعتبار، ال لنوعها، وال جلن�ضها، هي م�ضلحة  ال ي�ضهد لها ن�س من 

غريبة، وهي مردودة باالتفاق، وعند اأ�صحاب جميع املذاهب.

املوؤثر،  املنا�صب  على  االقت�صار  عدم  يف  املذاهب  بقية  ي�صاركون  احلنفية  اأن   -4

وجاءت اأقي�ضتهم كبقية عمل االأ�ضوليني، بل معظمها علل اعتمد فيها املجتهد 

على املنا�ضبة.

م�صلحة  اأنها  على  االأمة  �صلف  اتفق  قد  امللغاة  امل�صلحة  اأن  كذلك  ات�صح  اأنه   -5

ملغاة، ولي�ضت حمل اعتبار عند املتقدمني واملتاأخرين.
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اأن امل�صلحة املر�صلة تخ�صع جلملة من القيود وال�صوابط، ت�صمن جريان االجتهاد   -6

فيها وفق قواعد الفقه واأ�صوله، ومتنع ت�صيريها على مراكب االأهواء وال�صهوات 

وامل�صالح ال�صخ�صية.

اإي�ضاحه  اأردت  فيما  املاأمول  ومنتهى  وحتريره،  بيانه  رمت  فيما  املق�ضود  اآخر  هذا 

وحتبريه، واهلل ويل التوفيق.


