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بسم اهللا الرحمان الّرحیم

الجنان لھا ھّم صّل وسّلم وبارك على سّیدنا وموالنا وحبیبنا محّمد صالة یرتاح الّل

.ویطمئّن بھا القلب ویزداد بھا اإلیمان

********

الّصالة على الّنبّي أمحق للّذنوب من :" عن أبي بكر الصّدیق رضي اهللا عنھ أّنھ قال

".الماء البارد للّنار 

********

محّمد المصطفى جّلت مفاخرُه*****ذاكـــرُه د قد فــازمحّمد سیـّ

ـُھفنحـن أھــل مفٍاز من عنـایت*****بعال الّدارین فاطرُه        وخّصھ

صّلوا علیھ وزیدوا في محّبتھ

مھیدت
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حّبیھ في الحمد هللا الذي أسبغ علینا نعمھ الباطنة والّظاھرة وجعلنا من خاّصتھ وم

الّدنیا واآلخرة، أشھد أن ال إلھ إّال اهللا وحده ال شریك لھ عظیم الّرحمة والجود 

وواسع الفضل بال حدود، وأشھد أّن سّیدنا وموالنا محّمد عبده ورسولھ المبعوُث

.بالخیر والّسعادات وبمضاعفة األجر والحسنات

أّیھا اإلخوة األفاضل

الّسالم علیكم ورحمة اهللا " وتعالى ألھل الجّنة أحییكم بتحّیة الحّق سبحانھ 

".وبركاتھ

إّنھ شرف كبیر أن أقف بین أیدیكم في ھذه الّلحظات المباركات وفي ھذه 

تنظیمالّرحاب العامرة بالفالح والّتقوى ألرفع شكري الجزیل لجمیع المساھمین في 

فیق والّسداد والّرشاد وكّل ھذا الملتقى المتمّیز داعیا لھم المولى عّز وجّل بالّتو

في مداخلتي ھذه التي تتمحور حول رعایة المصالح في الّتشریع َقالّرجاء أن أوفَّ

اإلسالمي ومدى تماشي علمي أصول الفقھ والفقھ مع الفطرة اإلنسانّیة ومالءمتھما 

.لمقتضیات الحیاة العملّیة، واألوضاع االجتماعّیة المتغّیرة للمسلمین

ثّم )تعریفا، تدوینا وفائدة( لعلم أصول الفقھ في الّتوطئة تمھید موجزسیكونف

الّتخّلص إلى مصادر الّتشریع اإلسالمي لیكون. ربط الّصلة بینھ وبین علم الفقھ

شریعّیة في الفقھ المالكي والّتركیز أساسا على رعایة المصالح كأحد أھّم الّثوابت الّت

بالمصالح المرسلة كمصدر تشریعي وبین خصوصا، مع مقارنات بین اآلخذین 

.الّرافضین لھا

.مع خصوصیاتھا) الّضرورّیة، الحاجیة والتحسینّیة ( ثّم تناول أنواع المصالح 

توطئة



3

ح منذ نشأتھ لجمیع الّشعوب واألجناس فھو كذلك صالح لكّلاإلسالم قد صُلإّن

ائمة تمتّد مع كّل الّطبقات ودمن الّناستناولأنواع المدنّیات ألّنھ شریعة عاّمة ت

.الّزمن في كّل العصور واألوقات فال یختّص بھا جیل وال تقف عند قبیل

ھا قائمة ّلأحكامھا كوأفعال الّناس وقضایاھم كثیرة متجّددة مع الّزمن فلم تكن 

ّددت فیھا كثیر من أحكام على نسق واحد وأمور محّددة بل جاءت بأصول خاّصة ُح

للّدین ال تتغّیر وال تتبّدل وال یدخلھا اوالتحریم لتكون أسًسرضفف في الالّتكالی

وجاءت بأصول عاّمة تركت لنا فیھا مجاال ....اجتھاد رأي وال استنباط حكم

من لالجتھاد في كّل عصر لتستمّر في انطالقھا مع الّزمن فتستنبط أحكام ما یجّد

.الجتھادك األصول العاّمة باقضایا وأمور طارئة من تل

: لذلك كان االجتھاد بعد انتقال الّرسول صّلى اهللا علیھ وسّلم ضرورّیا ألمرین ھما

.ھ وسّلمیانقطاع الوحي بوفاتھ صّلى اهللا عل-أ 

تجدد قضایا كثیرة وحوادث وفیرة ظھرت للمسلمین لیس لھا أحكام محّددة في -ب 

.صّلى اهللا علیھ وسّلمكتاب اهللا وسّنة نبّیھ

من قضایا وأحداث فكانت نشأة علم فال بّد حینئذ من استنباط أحكام ما یجّد

أصول الفقھ الذي ھو عبارة عن القواعد والمبادئ التي سار علیھا الفقھاء في 

من المصادر الّشرعّیة وبیانھا للّناس، ویتكّون من الّضوابط التي استنباط األحكام 

مستقیما واضحا ال یعتریھ وھن یكون طریقُھالمجتھد بقصد أن یلتزم بھا الفقیھ أو

.أو انحراف ویوصل إلى الھدف المنشود

ز الغّث من وعلم أصول الفقھ من العلوم األساسّیة في الّدین لضبط الخالف وتمیّی

الّثمین وكشف مناھج األئّمة والعلماء في االجتھاد واالستنباط واالستدالل لذلك بّین 

أعلم أّن أصول الفقھ "أھّمیة أصول الفقھ فقال 455صفحة في مقّدمتھ لدونابن َخ

. "من أعظم العلوم الّشرعّیة وأجّلھا قدرا وأكثرھا فائدة
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خذ أساسا الستنباط  األحكام من مصادرھا ّتوغایة ھذا العلم ھي إقرار قوانین ُت

عبء بما فھمھ أئّمة االجتھاد من روح الّشریعة وقصدھا في وضع المكّلفین تحت

م 768/ ھـ 150( الّشافعيمحّمد ابن إدریسالّتكلیف وأّول من تنّبھ لذلك اإلمام 

معرفة دالئل " الفقھ ونصھ الذي أورد تعریفا لعلم أصول ) م 820/ ھـ 204/ 

"لتأكید ھذاقال الّرازيقدو"المستفیداالستفادة منھا وحاُلالفقھ إجماال وكیفّیُة

".إلى علم األصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطقإّن نسبة الّشافعي 

بي أل" المعتمد " ثّم ظھرت جملة أخرى من المصّنفات من أبرزھا كتاب 

" وكتاب). ھـ463سنة ت( الّشافعي الحسن محمد علي البصري المعتزلي

وف الّشافعي المعرالنیسابوريألبي المعالي عبد اهللا بن عبد اهللا الجویني " البرھان 

ألبي حامد محمد " المستصفى " وكتاب . )ھـ478سنة ت( بإمام الحرمین الذي 

.)ھـ 505سنة ت(بن محمد الغزالي الّشافعي 

لتتواصل فیما بعد المصّنفات في ھذا المجال حّتى أصبح الّتألیف عبارة عن شرح 

لیتجّدد ،للمصنفات وتحلیال لمعانیھا إلى درجة أھمل الكثیر العنایة باألصول

تناول ھذا العلم في كتاب الموافقات ألبي إسحاق إبراھیم بن موسى 

).ھـ 780ت ( ي بالّشاط

ھذا عن أصول الفقھ، أّما الفقھ فھو معرفة األحكام الّشرعّیة التي طریقھا 

لذي یبذلھ وھو الجھد العقلي اسع في بلوغ الغرضواالجتھاد ھو بذل الُو،االجتھاد

وص الّثابتة بین النصالمجتھد في استنباط حكم من دلیلھ وھو أداة الّتواصل 

والمصالح المتجّددة، ففي ظّل االجتھاد یؤّدي العقل البشري دوره المشروع في 

ییر وأصول االّتفكیر ویصّنف الجدید من آرائھ وتصّوراتھ معتمدا في ذلك على مع

.تضبط حركة الّنمّو

.؟ما ھي صلة علم األصول بالفقھ: ل الذي یطرح نفسھوالّسؤا
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إّن أصول الفقھ ھو عبارة عن أدّلة ھذه األحكام أي من حیث : " یقول الغزالي

".الجملة ال من حیث الّتفصیل

.أّما الفقھ فإّنھ یشتمل على أدّلة األحكام ووجوه داللتھا لكن من حیث الّتفصیل

فیستنبطھا واألدّلة اإلجمالّیة من القواعد الكّلیةعن فیكون بذلك األصولي یبحث

بواسطة استخدام األدّلة الجزئّیةھا عن األحكام، والفقیھ یبحث عن حیث داللِت

فعمل الفقیھ واألصولي متكامالن . القواعد األصولّیة للوصول إلى األحكام الّشرعّیة

یقّرر ما ھو الّصالح منھا وجاھزة للفقیھ ةذلك أّن األصولي ھو الذي یقّدم األدّل

أّما الفقیھ فإّنھ یأخذ ھذه األدّلة جاھزة من صیدلّیة . لالحتجاج وما ھو غیر صالح

لیطّبقھا على األحكام فیقّرر على أساس ذلك الحرام والحالل والمندوب ياألصول

ھ والمكروه والمباح، فالعالقة بینھما عالقة الّدلیل من المدلول، فمبحث الّدلیل یراد ب

بحوث مصادر الّتشریع، ومعناھا ما یمكن الّتوّصل بصحیح الّنظر فیھ إلى حكم 

.شرعي عملي على سبیل القطع أو الّظّن

: واألدّلة أو المصادر ثالثة أقسام

.مّتفق علیھا إجماعا الكتاب والسّنة: القسم األّول

یمكن جمع و( ما قال بھ جمھور العلماء وھو اإلجماع والقیاس : القسم الّثاني

). القسمین األّول والّثاني لشذوذ الخالف في اإلجماع والقیاس 

الكتاب والسّنة واإلجماع –مختلف فیھا فجعل الّشافعّیة األدّلة خمسة : القسم الّثالث

وجعلھا الحنفّیة سبعة بإضافة االستحسان والعرف –والقیاس واالستصحاب 

.رائعوسد الّذالمرسلة وجعلھا الحنابلة سبعة لكن بإضافة المصالح 

أھل المدینة، ا على األربع المّتفق علیھا عملأّما المالكّیة فجعلوھا عشرة إذ زادو

.الصحابي، االستصحاب والمصالح المرسلةد الذرائع، مذھَب، َساالستحساَن
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ومحورنا في ھذه المداخلة، الّدلیل العاشر عند المالكّیة أي المصالح المرسلة 

جاء كامال فیھ الّشرعدم اعتماده كدلیل عند األحناف والّشافعّیة مرّده بأّن وإّن ع

وقّرروا أّن . الكتاب والحدیث واإلجماع: شيء عن طریق سبلھ الّثالثةكلِّتبیاُن

فاإلمام الّشافعي      موجودة في ھذه المصادر الّثالثة،سائر مصالح المسلمین 

: واستدّل في نفیھاعلى المصالح نفیا مطلقنفى االعتماد ) ھـ 204/ ھـ150(

األخذ باالستحسان أو المصلحة معناه أّن الّشارع لم یتعّرض لحكم المسألة –أ 

.)سورة القیامة–36اآلیة ( " ىًدُسَكَرْتُیْنَأاُنَسْناِإلُبَسْحَیَأ: " واهللا تعالى قال

ألّن بھاالم بالّشریعة وغیر العالمحكم المصلحة لو كان مقبوال ألخذ بھ الع–ب 

إدراكا لوجود ل الّصناعات أكثَران أھإدراك المصلحة ممكن من كلیھما بل رّبما ك

.المصالح من العلماء

ھ األحكام یأّما اإلمامان مالك وأحمد فقد جعال المصلحة المرسلة أصال تنبني عل

ّل عصر مصالح جدیدة لم یكن الّشرعّیة باستقالل، إذ الّزمان یتغّیر وتبدو في ك

.ع االستصالح لتعطلت مصالح كثیرة للعبادیراھا األّولون فلو لم یشّر

وإّن القول بتحریم المصلحة لیس أھون من القول بإباحتھا فكالھما نوع من الّرأي 

.فیما ال نّص فیھ

عّد )ھـ 241/ ھـ 164( الحنابلة وعلى رأسھم اإلمام أحمد بن حنبل وبالّنسبة

المصلحة من القیاس ألّنھا قیاس على المصالح العاّمة المستفادة من مجموع 

الّنصوص القرآنّیة والّنبوّیة، وإن لم تكن قیاسا على نّص خاّص بعینھ واإلمام أحمد 

.رضي اهللا عنھ قد أخذ بھا ألّنھ رأى الّصحابة قد أخذوا بھا

نھجھ اإلمام إلصالح الّناس وحملھم في الّسیاسة الّشرعّیة وھي ما یاعتمدھافقد 

على شرب الخمر في نھار رمضان وأفتى على ما فیھ مصلحة ومنھا تغلیظ الحّد

في بیتھ من ال مأوى لھ إذا كان َنِكْسأصحابھ بجواز إجبار المالك لدار على أن ُی
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والمصالح أخذ بھا اإلمام أحمد على أساس أّنھ باب من أبواب . فیھا فراغ یّتسع لھ

ع معناه وكأّنھ اعتبرھا قیاسا على المصالح المعتبرة في الفقھ اإلسالمي لقیاس ووّسا

یةتیموقد حذا حذوه ابن . عاّمة مأخوذة من الّنصوص مجتمعة ال من نّص معّین

مع بعض الّترّدد لدیھ في قبول المصالح المرسلة حیث ) ھـ 728/ ھـ 661( 

المعتمد على العّلة أو الحكمة فصار القیاس استغنى عنھا بالقیاس الواسع الّنطاق 

إذ ) ھـ 751/ ھـ 691( وكذلك ابن القیم الجوزیةعنده شامال للمصالح المرسلة 

یھ وسّلم كان فالّرسول صّلى اهللا عل" .الغنائمیقول في توزیع الّزكاة وُخَمِس

خذ ا أمك"ھ في مصالح اإلسالم مقّدما األھّم فالمھّمیصرف سھم اهللا وسھم

.یر لمقاومة غالء المعاشحیث ال نّص ومن ھذا قولھ بالّتسعبالمصلحة المرسلة

: ّیة المصالح المرسلة ثالثة شروطوقد اشترط القائلون بحج

.خاّصةعاّمة ال أن تكون مصلحة –1

.أن تكون مصلحة حقیقّیة ال وھمّیة–2

.أن ال تعارض أصال شرعّیا معتبرا–3

ویؤخذ بھا " 107صفحة " أصول الفقھ" لّطاھر النیفر في كتابھ یقول محمد ا

أن تكون مالئمة لمقاصد الّشرع، وأن یكون : عند مالك وأصحابھ بشروط ثالث

."فیھا دفع حرج وأن ال تعارض نّصا

المصلحة إن لحكمَرأیُھ یخضع ) ھـ 179/ ھـ 93( اإلمام مالك بن أنس وعند

. آني أو حدیث نبوي ألّن الّشرع ما جاء إّال لمصالح الّناسنّص قرَثّمَةلم یكن

فالمصلحة ودفع الفساد غایة محققة ثابتة في كّل األحكام اإلسالمّیة، فما من أمر 

" ي في بیقول الّشاط. عھ اإلسالم بالكتاب والسّنة إّال كانت فیھ مصلحة حقیقّیةشّر

رسل مالك استرسال المدّل توقد اس" –311الجزء الّثاني صفحة –" عتصام اإل

ي فھم المعاني المصلحّیة مع مراعاة مقصود الّشارع ال یخرج عنھ وال العریق ف
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العلماء كثیرا من وجوه استرسالھ حّتى لقد استشنعیناقض أصال من أصولھ

وھیھات ما أبعده من ذلك رحمة اهللا . وفتح باب الّتشریعالّربقةزاعمین أّنھ خلع 

باع بحیث یخّیل لبعض الّناس أّنھ المقّلد ّترضي في فقھھ باإلعلیھ بل ھو الذي 

."لمن قبلھ بل ھو صاحب البصیرة في دین اهللا تعالى

وال ". تسعة أعشار العلم) المصلحة ( االستحسان : " )أي مالك ( وھو القائل

بیھ إلى أّن الذین قّرروا األخذ بالمصلحة اشترطوا أن تكون من جنس بّد من التن

أعملوھا في المواضع . المصالح التي أقّرھا الّشارع وإن لم یشھد لھا نّص خاّص

التي لیس فیھا نصوص وذلك كّلھ ال یتصّور إّال ممن یكون عالما بالّشریعة في 

مصادرھا ومواردھا وأوجھ المصالح التي أقّرھا مع المحافظة دوما على مقصود 

. الّشرع بالكتاب أو السّنة أو اإلجماع

ال بدلیل واحد ھا مقصودًةعلم كوُنإّال أّنھا أي المصلحة لم یشھد لھا أصل وإّنما ُی

ت متفّرقة ومن أجل ذلك تسّمى مصلحة اأماربل بمجموع أدّلة وقرائن وأحوال و

ب األصول بألقاب ُأَخْر كالمناسب المرسل واستحسان كما یعّبر عنھا في كت.مرسلة

في وعّبر عنھا أبو حامد الغزالي دالل المرسل،یاس المناسبة، واالست، وقالضرورة

والّتعریف الجامع . باالستصالح"الكافي" والخوارزمي في " المستصفى " 

مقاصد الّشریعة ( الجمیل ھو الذي أورده اإلمام محمد الّطاھر بن عاشور في كتابھ 

نط بھا أرسلتھا فلم ُتومعنى كونھا مرسلة أّن الّشریعة): " 81ص –اإلسالمّیة 

لھا نظیر معّین لھ حكم شرعي فتقاس ھي علیھ، فھي إذن حكما معّیًنا وال یلَفى

وال خالف في اّتباعھا إّال عندما "وقال بعضھم " المقّیدكالفرس المرسل غیر 

ویبقى . "تعارضھا مصلحة أخرى فیأتي الخالف في ترجیح إحدى المصلحتین

حّتى ال یقفز فوق سدید وضوابط تحقیقھا بحّجة المصلحة یحتاج إلى نظر

ومن ذلك ما روي عن مالك من ضرب المتھم بالّسرقة حّتى یقّر ألّنھ إذا الّنصوص
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وال تجرى المصلحة المرسلة في العبادات باّتفاق لم یضرب عسر إظھار الّسرقة

ألّن األصل في العبادات التوقیف، أّما المعامالت فھو محّل العمل بالمصلحة 

.د من اعتّد بھاالمرسلة عن

: ي عشرة أمثلة من المصالح المرسلة نذكر بعضھابكما قّدم الّشاط

رغم رفض أبي بكر في جمع المصحف ولیس ھناك نّص على جمعھ وكتابتھ-

.البدایة

بإشارة من اإلمام علي بن أبي طالب إذ االّتفاق على حّد شارب الخمر ثمانین -

.إلى االفتراء الذي تقتضیھ كثرة الھذیانرأوا  أّن الّشرب ذریعة

ضرب المّتھمین بالّسرقة فالمصلحة في الّتعذیب ألّنھ وسیلة إلى الّتحصیل -

فحاصل المصالح . بالّتعیین واإلقرار، ففي اإلعراض عنھ إبطال استرجاع األموال

وخالصة المصالح . الّدینيیرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج الزم ف

: لة في الفقھ المالكيالمرس

ھي المصالح التي لم یرد في الّشریعة نّص معّین یدعو إلى اعتبارھا أو -* 

.ھا یجلب نفعا أو یدفع ضرراإلغائھا، ولكن اعتباُر

ولقد كان اإلمام مالك ھو الذي حمل لواء األخذ بھا إیمانا منھ بأّن الّشریعة 

اإلسالمّیة قد اشتملت على مصالح الّناس المعتبرة ولكّنھ مع ذلك كان ال یعمل بھا 

: إّال إذا توّفرت فیھا شروط ثالث

أصال من أصولھ وال بحیث ال تنافي أن تكون مالئمة لمقاصد الّشرع، –) 1

.یال من أدّلتھدل

.ل بھا في المعامالت دون العباداتعمیكون الأن –) 2

أن یؤّدي العمل بھا إلى تحقیق منفعة الزمة لصالح الّناس أو رفع حرج –) 3

.عنھم في الّدین
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اشتركت جماعة في قتل شخص واحد فإّن اإذ. قتل الجماعة بالواحد: ومثال ذلك

صاص الوارد في النّص ھو قتل الّنفس لیل معّین ألّن الَقھذه قضّیة ال یوجد لھا د

صاصا یذھب بدم القتیل بالّنفس لكّن اإلمام مالكا رأى أّن عدم قتل الجماعة بالواحد َق

ویفتح باب الفوضى بینما یكون في قتل الجماعة بالواحد مصلحة ھي حیاة أنفس 

.كثیرة

:لف ذكرهونورد منظومة المعتمد في أصول الفقھ تلّخص ما س

اــــاًحمھا ُصَرـفي حكما لم یرْد* وعّرفوا المصالح اصطالحا   

اـــا أو رّدھــغائھـــلى إلــوال ع* دلیُل شرٍع في اعتبار حكمھا   

والُخلُف في استقاللھا في الّدین*     كالجنـد والّدیــوان والّسجون   

بـــــارعـاٍلـى مقــا عـلـــْبــِذھلَن*     فذھب األحناف ثّم الّشـافعي    

اـــاًعــــا أو إجمــا أو حدیثــكتاب*  ا قد راعى ــــفالّشرع كلَّ أمرن

م مستقًالـــھ الحكـــنى علیــــُیب*ال   ــاله أصـــعــران جـــواآلخ

اــــَطـام أن تحیـــــالب األنــــبغ* ا    ًة شروًطــــوا ثالثـرطــواشت

ْةــًة شرعیَّـــجاَرضِْ حـــولم تع*    ــْة ــیـَّعــون واقــكـكذاك أن ت

ِعـــدُّ للّذرائســدرُء األذى وال*   ْي  ـًة دواِعـــــا أربعــــــثّم لھ

فافھْم فأنَت في البالِغ مْؤتمْن*    ـُر الّزمْن   جلـُب مصالٍح، تغُّی

الّتیسیر الفقھي مشروعیتھ وضوابطھ ( أورد الّدكتور قطب الریسوني في كتابھ و

والواقع العملي یؤّكد بما ال یدع مجاال للشّك أّن فقھاء " )37ص –وعوائده 

المذاھب األربعة جمیعھم أخذوا بالمصلحة المرسلة في فروع شّتى، على تفاوت 

شرح ( ا نّبھ إلیھ القرافي في كتابھ وھذا م".بینھم في مقدار ھذا األخذ ومستواه

وأّما المصلحة المرسلة فالمنقول أّنھا خاّصة بنا، " ) 170ص –تنقیح الفصول 
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وجدتھم إذا قاسوا وجمعوا أو فّرقوا بین المسألتین ال وإذا افتقدت المذاھَب

باالعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فّرقوا بل یكتفون بمطلق یطلبون شاھدا

."اسبة وھذا ھو المصلحة المرسلة، فھو حینئذ في جمیع المذاھب المن

أنواع المصالح وخصوصیاتھا
ا َمَو" جاءت الّشریعة اإلسالمّیة رحمة بالّناس، وقد قال سبحانھ مخاطبا نبّیھ 

ا َھیُّا َأَی":قال تعالىو). سورة األنبیاء–107اآلیة (" یْنِماَلَعْلِلًةَمْحَرالَِّإاَكَنْلَسْرَأ

ٌةَمْحَرى َوًدُھَووٍرُدي الصُّا ِفَمِلاٌءَفْشَوْمُكبَِّرْنِمٌةَظِعْوَمْمُكْتاَءَجْدَقاُسالنَّ

لذلك اّتجھ اإلسالم في أحكامھ إلى إقامة . )سورة یونس –57اآلیة ( "یَنِنِمْؤُمْلِل

وسعادتھ واهللا اإلنسانخدمة وإلى .مجتمع فاضل تسوده المحّبة والموّدة والعدالة

غنّي عن العالمین، لم تأمر الّشریعة اإلسالمّیة إّال بما فیھ خیر وصالح، ولم تنھ إّال 
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ھو المقصد العاّم " جلب المصالح ودرء المفاسد" عّما فیھ شّر وفساد، ولھذا كان 

185اآلیة " ( ِریُد ِبُكُم الُعْسَرُیِریُد اهللا ِبُكُم الُیْسَر َوَال ُی: " یقول تعالى.من الّتشریع

).سورة البقرة –

والمتتبع للحیاة وما یجري فیھا، یندر أن یجد شیئا فیھ مصلحة خالصة، أو شیئا 

فیھ مفسدة خالصة، فلذلك لم تبن الّشریعة أحكامھا على محض المصلحة والمفسدة، 

لب جانب الفساد فیما بل بنتھا على تغّلب جانب الّصالح فیما أذنت بفعلھ، وتغ

فاألخذ بالمصلحة المرسلة راجع في األصل إلى حفظ الّضروریات . طالبت بتركھ

.والحاجیات مّما یرفع الحرج ویجلب الیسر

.الّضرورّیة والحاجیة والّتحسینّیة: والمصالح التي عني بھا الّشارع ثالث

I-المصالح الّضرورّیة
صوصستنبط الُفبھدیھا ُت* وص   ــد الّنصــا ُتفتقـوحینم

بھا یرّجحون في الّصحیح*   ح   ـــاج للّترجیــوحینما نحت

ثالثة على المقال الواضح*  تقسیمھا بحسب المصالح  

ونّوعــت لخمســـة أمــور*   أّولھما ما ُسمِّي الّضروري 

ومالھموعقلھم وعرضھم *   ــھم    نھم ونفســلدیفحفــظھ

المصالح الّضرورّیة في نظر اإلسالم ھي التي ال یستقیم عمران الكون وازدھاره 

وھي التي تقوم علیھا حیاة الّناس الّدینّیة والّدنیوّیة وال یمكن أن تستقّر ورقّیھ بدونھا

الّدین والّنفس والعقل : الحیاة بفقد واحد منھا وھي تنحصر في حفظ خمسة أشیاء

ھي التي تكون األّمة بمجموعھا وآحادھا في " قول ابن عاشوری.والعرض والمال

".ضرورة إلى تحصیلھا بحیث ال یستقیم الّنظام باختاللھا 

فكّل ما یتضّمن حفظ ھذه األصول الخمسة فھو مصلحة وكّل : " قال اإلمام الغزالي

: وھي خمس". ت ھذه األصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحةما یفّو
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–حفظ الّنسب : 4–حفظ العقل : 3–حفظ الّنفس : 2–ن حفظ الّدی: 1

.حفظ المال: 5

یعتبر حفظ الّدین في المقام األّول بین المصالح الّضرورّیة، : حفظ الّدین) 1

: وتتمّثل ھذه المحافظة

.فیما فرص اهللا من العبادات، تثبیتا للعقیدة بالعمل–أ 

.شر أحكام الّدین، وما شرع من عقوبات لمنع الفتنة فیھفیما أوجب من ن–ب 

.في ما أمر بھ من إعداد العدة، لحمایة رایة اإلسالم وحفظ عّزتھ–ج 

وإّنما جعلت المحافظة على الّدین في المقام األّول ألّن الّدین یضمن سعادة البشر 

الحیاة من أّي مذھب آخر، إذ أقوى تأثیرا في تنظیملُھفي الّدنیا واآلخرة، وألّن عام

أّن سلطان الّدین الّرقیب یندفع من الباطن، لیھدي اإلنسان ویردعھ ویوّبخھ، إن ھو 

.قارف الخطیئة أو ارتكب اإلثم

المقصد الّثاني من مقاصد الّشریعة اإلسالمّیة ھو حفظ الّذات : حفظ الّنفس) 2

: ویكون ذلك. البشرّیة وتكریمھا

.یر كّل ما یضمن استمرار الحیاة لھا، من مأكل وملبس ومسكن ونحوھابتوف–أ 

.بحمایتھا من األمراض ووقایتھا من األوبئة–ب 

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر ": وإلى جانب ھذا فإّن الّشریعة حرمت قتل الّنفس إّال بالحّق

النَّاَس َجِمیًعا، َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل

ممن قتل أخاه عمدا اَصَصوأوجبت الَق) سورة المائدة –32اآلیة " ( َجِمیًعا

" َصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي اَألْلَباِبَوَلُكْم ِفي القََ: "انا، أو تعّدى على جزء من بدنھوعدو

.) لبقرة سورة ا–49اآلیة ( 

المقصد الّثالث من مقاصد الّشریعة ھو حفظ العقل ویكون ذلك : حفظ العقل–3

: بما یلي
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تنمیتھ بالّتمرین على الّتفكیر الّصحیح، وصقلھ بالّتوجیھ الّسلیم، حّتى تتكّون –أ 

.لھ قدرة التمییز بین الحّق والباطل، والّتفریق بین الحسن والقبیح

لذلك .ھ من كّل ما یدخل علیھ خلال في سیره، أو اضطرابا في عملھحمایت–ب 

.حّرمت الّشریعة شرب الخمر، وتعاطي المخّدرات، وترویجھا، واالتجار فیھا

المقصد الّرابع من مقاصد الّشریعة اإلسالمّیة ھو حفظ الّنسب : حفظ الّنسب) 4

: ویكون ذلك

شري، ولذا دعت الّشریعة إلى الّتناسل، بالمحافظة على بقاء الّنوع الب–أ 

.ومنعت كّل ما یؤّدي إلى القضاء علیھ

بالمحافظة على انتساب الذّریة إلى أصولھا، ولذا شّرعت أحكام الّزواج –ب 

.وما یتبعھ من حضانة وإنفاق، كما حّرمت الّزنا، وشّددت العقوبة على مرتكبیھ

مقاصد الّشریعة اإلسالمّیة ھو حفظ المقصد الخامس من: حفظ المال)  5

: المال، إذ ال تستقیم أمور الّناس إّال بھ، ویكون ذلك

بالّسعي إلى إیجاده بطرق مشروعة، فّصلت أحكامھا في نظام المعامالت –أ 

.المالیة

بعدم الّتفریط في أموال الفرد أو األّمة لغیر غرض صحیح، أو االعتداء –ب 

ولذا حّرمت الّشریعة إتالف األموال أو اإلسراف فیھا، كما حّرمت علیھ بأّي وجھ،

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن : "هللا ورسولھع الّطریق محاربا الّسرقة والغصب واعتبرت قاط

َع ُیَحاِرُبوَن اهللا َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَساًدا، َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ

).سورة المائدة –33اآلیة ". ( ِخَالٍف َأْو ُیْنَفْوا ْمَن اَألْرِضِمْن َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم 

II-المصالح الحاجیة

بـدفــع كـّل شقٍھ َحـِریَّــــة*     وبعــده المصــالح الحــاجیة      
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ء مصالحھا وانتظام اج األّمة إلیھ القتنالحاجي ھو ما تحتا: " یقول ابن عاشور

".أمورھا على وجھ حسن 

تعتبر الّشریعة المصالح الحاجیة في منزلة دون منزلة المصالح الّضرورّیة، إذ 

ھي ال یتوّقف علیھا عمران الكون كالّضرورة، بل یترّتب على فقدھا وقوع األفراد 

ا والجماعات في حرج ومشّقة، أو في اضطراب وسوء نظام ال یبلغان مبلغھم

وبذلك یتبّین أّن المصالح الحاجیة محتاج إلیھا تخفیفا . المتوّقع في فقد الّضروري

.ة سابقانّیا یحّقق مصالحھا الّضرورّیة المبعلى األّمة وتیسیرا، أو تكمیال لم

ضروري، ومّما یرتبط بھ من الحاجیات ما فیھ رخصة، –مثال –فحفظ الّدین 

.ّمم، أو من الّصوم إلى الفطر للمریض أو المسافركاالنتقال من الوضوء إلى الّتی

ومّما یرتبط بحفظ الّنفس من الحاجیات رخصة أكل المیتة أو تجّرع الخمر 

. للمضطّر إلیھا

ومّما فیھ تخفیف ورفع حرج مّما یّتصل بحفظ المال جواز السَلم وھو بیع شيء 

ما یملكھ، ألّن بیع غیر ذلك أّن األصل أن یبیع اإلنسان . غیر موجود وقت البیع

الموجود ال یخلو من غرر، لكن لما كان الفّالح قد یحتاج إلى المال قبل نضج غّلتھ 

.أو زرعھ، وكشف تعامل المسلمین أن مثل ھذا البیع ال غرر فیھ، أبیح للفّالح السَلم

م المصالح الّضرورّیة ضمان الحّریات الّشخصّیة التي بھا تستطیع األّمةومّما یتّم

أن ترقى في میادین العمران، ألّنھ ال یتحّقق االزدھار العلمي واالقتصادي، 

وبالّتالي اإلنساني، إّال إذا ما تمّكن كّل فرد من حّریة القول والعمل، في الّدائرة التي 

.ال تضّر بالمجموعة

- III المصالح الّتحسینّیة

التبییني الكمال ُألوليوھ*    ســیني     ثــالثھـــا ما سّمي الّتح
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والمصالح الّتحسینّیة ھي عندي ما كان بھا كمال حال األّمة " یقول ابن عاشور 

في نظامھا حّتى تعیش آمنة مطمئّنة ولھا بھجة منظر المجتمع في مرأى         

."بقّیة األمم

ھ أحوال المصالح التحسینیة ھي التي یترّتب على توّفرھا تحقیق ما تتحسن ب

األفراد والجماعات، وفقا لما تقتضیھ المروءة واآلداب، ویترّتب على فقدانھا 

.الخروج عّما تستحسنھ العقول، والبعد عن الكمال اإلنساني

فھي بھذا االعتبار في منزلة دون منزلتي الّضروري والحاجي، إذ ال ینتج على 

األمن أو وقوع الّناس في فقدھا فساد العمران أو تقویض نظامھ، وال اختالل 

.الحرج

توفیر الّنظافة في مختلف المظاھر، ومراعاة آداب الّسلوك، : ومن أمثلة الّتحسینات

وعدم تبّرج المرأة عند خروجھا، وغیر ذلك مّما یبرز األّمة اإلسالمّیة في مظھر 

.الئق، یرغب في االرتباط بھا، واالنتماء إلیھا

IV-ترتیب المصالح

إیجاُدھا والحفظ والوقایــة*    ـھج الّتشریع في الّرعایة      ومنـ

وزاد فیــھ رابعـ ا تمــامــا*    َفحــِفَظ الّثالثــة األقســامــا        

كي ال یكون حفظھ اعتباطا*    أتــى بھ مـكّمــال محتــاطــا        

حسبما ذكرت، فالّضرورّیة والمصالح بأنواعھا الّثالثة مرّتبة في نظر الّشرع 

لذا وجب تقدیم ما قّدمھ الّشرع . مقّدمة على الحاجیة، وھذه مقّدمة على الّتحسینّیة

فستر العورة أمر تحسیني، وكشفھا للّطبیب عند . كّلما تعارضت مصلحتان منھا
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تعینھ للمعالجة أمر ضروري محافظة على الّنفس، ألجل ذلك أبیح كشف العورة في 

.الةمثل ھذه الح

. ومن جھة أخرى فإّن المصالح الّضرورّیة مرّتبة فیما بینھا بترتیب ذكرھا أیضا

وھكذا فإّن منھج الّشریعة الّسمحة لرعایة ھذه المصالح یتلّخص في خطوتین 

:اثنتین

.إیجاد ھذه المصالح عن طریق الّنصوص التي أمرت بھا–1

.الّناس بھا وعدم اإلساءة إلیھاحفظھا عن طریق تشریع موجبات التزام–2

وزیادة المصالح الّتكمیلّیة وھي التي یتّم بھا تحقیق المصالح الّثالثة على أحسن 

.وجھ كاألذان للّصالة بقصد حفظ الّدین

إّن تحصیل " یقول عز الّدین بن عبد الّسالم في أّول الفصل الّثالث من قواعده 

لمحضة عن نفس اإلنسان وعن غیره محمود المصالح المحضة ودرء المفاسد ا

حسن، وإّن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا ودرء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود 

"حسٌن

الخاتمة
ستثمر االجتھاد إذن ال اجتھاد مقّدس وال تفسیر معصوم وال حكم نھائي إّنما ُی

عجلتھا في ویتوالى الّتفسیر وتتابع األحكام ما دامت الحیاة مستمّرة وما دامت

تواصل وتقّدم حّتى تكون الّشریعة على ما أراد اهللا لھا أن تكون، سببا لتقّدم اإلنسان 

.وازدھار اإلنسانّیة

الّدعاء
اء والمحّبة نختم مداخلتنا بنفحة الّتوبة على بساط الّرضااتنلقاءتتجّدد وحّتى 

آدم علیك الجھد وعلّي یا ابن " والغفران ھذه بقول اهللا تعالى في الحدیث القدسي 
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الوفاء، وعلیك الّصبر وعلّي الجزاء، وعلیك الّسؤال وعلّي العطاء، وعلیك اإلمالء 

وعلّي الكتابة، وعلیك الّدعاء وعلّي اإلجابة، وعلیك الّشكر وعلّي الّزیادة، وعلیك 

."الّتوبة وعلّي القبول

أبواب اإلجابة، الّلھّم تب علینا اللھّم إّنا نسألك یا غفور یا رحیم أن تفتح ألدعیتنا 

واغفر لنا، وجد علینا بالّرضاء والّسالمة فوق األرض وتحت األرض ویوم 

.الّلھّم إّنا جئناك متشّفعین إلیك في غفرانك ذنوبنا فال ترّدنا خائبین. العرض

الّلھّم أحیینا تائبین وأمتنا تائبین واحشرنا تائبین مستبشرین ضاحكین وصّل اللھّم

...   خلیلك وحبیبك صالة ترضیك وترضیھ وترضى بھا عّناىعل

والّسالم علیكم ورحمة 

اهللا وبركاتھ
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