يتحر

نسا يف حليا عىل سا

لفر من لتفكري مو نة

ما ير جلبا للمنفعة

مو طبقا ملعايري من نو ملنفعة لرض

حلسن لقبح خلري لرش غري لك من لثنا يا

هو يقو بتو يف فعا
يكا يشعر

لسلو

ىل يومنا هذ ير د نسا

لغايا

ضعا غايا

لسلوكيا

لسيا

نجد

لفيلسو

جلامعة عىل ملستو لشخ

لسلوكه يقو بتقويم لسلو تبعا ملديا

عىل ساسها

لسلوكية لعامة خلا ة لبو لة

نجليز هوبز (

هلا

يف عامل

لنوعي..

قرت به من هذ

حتى يف كثر ملذ هب يكتاتو ية ستبد

لك بسبب عتقا بأ

ملصلحة

نسا لسلوكيا

تنفك عن مثل هذ لثنا يا

بعض لف سفة لسياسيني كا ير

خلاضعة للمسا لة

لص

لفر

بتعا عنها .متثل لغايا

تتحر

بالقو

لرت

لتي ضع

ملفسد

هو يقو باحلكم عليها تقويمها.

نسا بأ تركيبة لنفس لبرشية

ملصالح ملفاسد

فعا للرض

لو حيا

لقبلة لتي

يف لفكر

لسلطة ملطلقة يف ملجتمع غري

نسا خملو عد

) :نه ب بالطبع.

حيش

كام يقو

يمكن لوقو بوجه لذ ا

لرض بعنف من هنا يكو لعنف سلوكا سلطويا حسنا بغاية لو و ىل لعد لة
جتامعيني هذ يعني لتفكري بطريقة ملصالح ملفاسد كذلك.

ثمة يف تا ي لفكر نوعا من ملد
نو يظهر كأنه بتكا حا

لتا يخ ليست له

لفكرية

لنظريا

يعو ىل جذ

لو سعة لفكرية:

يف ملا

خلفية تا ية تذكر .هذ لنو من فكا

كأنه يام

قطيعة مع

لنظريا قليل جد .

نو يرتد لذ ته يف لتا يخ لكن قيمته حلا

لتا يخ من جهة عا

نجد نام

حيا لفكر يف

تكمن يف عا

نتاجه بشكل جديد من جهة ثانية .يف لفكر لفلسفي لعاملي نحن
ف طونية ملحدثة

عديد لذلك كاهليجلية جلديد

لكانطية جلديد ..

نا ضع فقه ملصلحة فقه ملقا د لغايا

لتوما ية جلديد

ضمن هذ لثنا ي فبالتأكيد نحن

نعتقد بأ هذ لنو من لتفكري لفقهي هو تفكري يرتد للتا يخ فهو يرتد ملذهب قديم كا له
جو يف لرت

لينز

س مي غاية

هبذ

بفعل سبا متعد

مر نه بام يكو قد طمر لنسيا
تعترب نظريا

غا

عن لساحة

فقه

ملفا من نو نظرية ملقا د

ملصلحة نظريا جديد مولد يف لقر لعرشين بل ما ظهر يف لقر لعرشين هو ملقا دية
جلديد

لتفكري ملصلحي حلديث

حيا مذهب فكر قديم سبق

لتي تعني عا

تر كم عليه غبا لزمن حيا يتناسب مع س لة لعرص حلديث فلم تكن لغا ية

مع لشاطبي (

ه ) فحسب بل قبله بكثري مع جلويني (

غري ا بل قبلهم مع

لنص مد سة ملصلحة.
لن خل

يف تا يخ لترشيع

نقسا

يف لسبب لذ

سأكتفي بام قاله لشيخ حممد شيد ضا (
مرش

ع لكنه مل ينجح ليس

فقد جا لشاطبي يف عرص نحطا
لربام ختلف لوضع كثري

( ) بد يل من

تر جع حلضا

لسلسلة ل حقة بتوضيحها

( ) شيد ضا لتعريف بكتا

بمد سة
لكنني

لر

س مية لو نه جا يف عرص خر

د

لنظر عن لتفا يل لتاميز
شا

ه)

عام لشاطبي كا عتصا غري

لغد لشاطبي من عظم ملجد ين يف س

ملصلحة غري لك برص

ملناطا .

س مي بني ما عر

فيه ضعفا بل نه جا يف لزمن خلاط

شري هنا ىل نني يف هذ ملقدمة سو

لكامنة خلف لترشيعا

ه ) لغز يل (

ىل تر جع نظرية ملقا د عىل سبيل ملثا
) من

ملقا دية

.

بمعنى عا عن لغايا

ملقا د

لتي سو

يتكفل هذ لكتا

هد

ملقا د لغايا

تعاىل فأعني هنا مطلق لتفكري لذ يستهد

لنتا ج ملنبثقة عنها عمليا

كذلك

عتصا جملة ملنا

:

.

ملصالح

لسؤ

(

لصري

ملا هذ لعو

سا

لتي فعت لفكر

) للذها

للمقا دية فقه ملصلحة

س مي حلديث خا ة منذ من لشيخ حممد عبد

نحو مقو

لرشيعة غري لك

ما هي ملسا

من نو  :ملصلحة لغايا

ملقا د

هد

ما يد هنا ليس لر د لتا ي فسو نشري لذلك يف حمله بل ملهم بالنسبة لينا هنا هو
ية

حما لة معرفة

جتها لغا ي هلديف (فقه ملصلحة فقه ملقا د) لذ يف ضو ه

حصلت هذ لعو للمقا دية.

لن هب بعيد يف لكشف عن
لدين

لرشيعة غايا

لفقهي لكنني يد فقط

لتشبيه لتقريب
نحن نعر

سة موضو مثل فقه ملصلحة نظرية مقا د

ية

نني ظن بأ مثل هذ ملوضوعا
شري ىل لعرص لذ نحن فيه

فق عىل مضمو ا باملطلق.

باتت متس جوهر لتفكري
كر فكر قصد منها جمر

نه يف لقر لعرشين خا ة عقب حلربني لكونيتني

فالفجو لعظيمة لتي شعر هبا نسا كانت كرب من
طمت كل حلصو لتي كانت تؤمن له

لفلسفة لقا ية ىل لتفكري يف لذ

تد نسا ىل ته

تو ف فقد فقد كل محاية خا جية

لقد

ستقر

با خا ة مع

لك بأ

نسانية حتى ينا لوجو ية ()Existentialism

ترب بمختلف شكاهلا بل قد قا لوجو يو من مثا نصا مد سة هايدغر بأ لفلسفة
 ) .ليس ليش بل

ماتت عندما لد سطو (

ينشغل

نسا بالبحث عن ملحيط كا من ملفرت

سطو من بعد شغلو لعقل
نسا بالبحث عن ته هلذ

جته لتفكري لغريب كثري جلعل موضو لفلسفة ليس هو لوجو بام هو جو

هو موجو بل لوجو
لعلم

ل مشاكله

نسا

هلوية

قيمة للعلم من

نسانية خا ة
لك.

هذ لسيا يطا ليو علوما ينية خا ة من نو

فهذ

لعلام يتهام ليو بأ ام غرقا يف لبحث عن قضايا

تشفي من مر
لتصو

نسا با

لعرفا

تسكن ملا يف حيا ملسلم ملعا
ليش سو

فيهام خ

و لفقه

ملوجو بام

يريد من

س مي لفلسفة

نحتاجها يف حياتنا ليو

هذ ما يدفع لنز

عجيب نحو

ا ل نسا نفسه ع جا ملشاكله لد خلية

ماته من هنا لد

لفكر لقا لة بأ ملحيط ليس مهام

هذ ملحيط كيف تعامل معه

يمكن فهم

يف هذ لسيا

ثانية فهذ لبحث يدعي نصا
مجو

س مي ملعا

نام ملهم يف كيف

بحث ملقا د لغايا

بنف

من جهة ملصلحة من جهة

عىل قل بأنه قا عىل حل لعديد من مشك

عد قد ته عىل حل قضايا لعرص ..م يعتقد
لوسا ل يمكنه

فهم لرشيعة يف ضو مثل ثنا ية لغايا

لفقه

نتا

بأ عا

يضع عن كاهل لفقها لكثري

من جلمو ية جللمو ية لتي دمت لفقه بالو قع يفك هذ لصدمة يكتشف رس حلل
يذهب بالدين ضحية غبا

يف لوقت لذ

هنا رس فكر ( لبحو

ليو

لعرص شهو ته.

لثمر لعملية) لتي يطالب

و لفقه س مي هبا ام

فكر ( لثمر ) هي فكر مسؤ لية جتها لرشعي عن فك عقد

حل مشكلة يف

حياتنا يف حني يعترب لعديد من ملؤمنني بفقه ملصلحة ملقا ديني بأ غيا فقه لغايا هو
لذ جعل لفقه نفسه مشكلة من مشاكل ملسلمني.
يذ

( جو ية)

لتفكري ( لوجو )
كام نعر

لوجو

يف سلبيا

لفكر لوجو

علم

و لفقه بحاجة ىل نو

غري لديني مفهو لثمر

تكو للمسألة نتيجة عملية يف مكا ما

هو فكر فر

بعيد عن لكليا

لزماننا ملجتمعاتنا لعرصنا فكو مسألة

هو بحكم عد جو ثمر هلا

ولية

ما ما

ثمر يف قضية

يدعي نصا لفكرين :ملصلحي لغا ي ملآيل يف جتها لرشعي
يقا

فف من لتعبدية ملفرطة لتي تو
( ) طه جابر لعلو

هبا ليهو يف تعاملهم مع لتو

ليهو .

جو هلا يف ماننا

منهجهم:

 .هذ

لنصو

.

ير بعض لباحثني يف جما

حو ملسيح مع لفريسيني يف قضية يو لسبت ( نجيل متى
مقا دية عند

لفكر

يلغي لتعبد لتسليم بل نه بتعبري بعضهم

مقا د لرشيعة:

سعي لتجا حرفيا

يعني يف

عني بذلك ننا بحاجة ىل ثمر

لعيش عىل فرضية لثمر عيش عىل هم.

لعق نية مع لفقه

ضة

حا

نحو غاياهتا عىل خ

:

يا

) تعرب عن نزعة

طريقة تفكري جا لدين

كام ير

ملفر

منهجهم يسمح بو

لفقهية بام يو ل لنتا ج حمد

لرشعية بعبا

لعقلني :ملقا د
ملو

لفر

يقلل من لتشظيا

قيق

جتها

لتي تقع يف

خر  :سيكو من ملمكن كثر تأ يل فقه لنظرية فقه لنظم يف سيا
ملصلحي لنتا جي

لغا ي

سو يأيت حلديث عن لثغر

من جهة نظر مقا دية عندما
ير

فقه لنظريا

نسجا لد خيل بني

خلر

من لفقه ملتشظي جلز ي

لتي قع هبا لسيد حممد باقر لصد

ل فقه لنظرية قتصا ية بعيد عن ملنهج ملقا د .

جتها ملقا د يساعد يف فع لتعا

حلديث

بني بعض نصو

لرشيف يمثل حد جه لرتجيح هو ملسمى بالرتجيح باملقا د.
نه يساعد عىل فهم لنصو

لسنة لسري معا عىل سا

يفتح لبا
ملفاهيم.
ابا.

لقر نية حلديثية فهام عمق خا ة يف ضو

مقا بة لنصو

لوقا ع مع لكليا

عىل فهم كثر نسبية للحديث لكتا

بل يساعد عىل خضا عملية لوثو
نه يؤسس لفقه

موسع تا من

بحيث

لويا

معا

ملو نة هو فقه يمثل قر

لتأكد من س مة

فهم لوحي فقه
تنطلق يف

لفقه ىل تنزيل لرشيعة عىل

لويا يمكن من فهم لو قع

يكو ممنهجا بشكل

جتها يساعد عىل فقه

لو قع.

) من قوله :فقه ملقا د يمكن من

لتدين تركيب هلذ

.

نه يمثل جوهر عمل لسلطة لرشعية فلسفة لسياسة لرشعية فا حكا لو ية

لرشعية عىل

سو

حا يث يضا سلبا

فقه لتز حم يمكن

لعل هذ ما قصد لدكتو طه جابر لعلو (

مر لذ

تبلغ به هذ لنسبية متييع

جو جتها مصلحي مقا د معا فهذ
نو

ملقا د

عي

حها من فكر مصلحي مبني عىل مقا د لرشيعة لدين فام مل تكن لسلطة
ية ضحة باملقا د لعامة خا طتها لبنيوية فلن تكو حكامها لو ية

من ستحسانا

( ) طه جابر لعلو

مقا د لرشيعة:

نطباعا
.

لعفوية ملز

لرشيعة هلذ نجد يف جتها

لفقه ملصلحي ينطلق حيث يكو ل نسا

لسني

من نصو

غر

غري لك هلذ تعترب جما
.

كذلك فقه لنو

ير هؤ

ضم معطيا

مثل ستص

مبا

هذ ملنهج يطو من لقر

متفرقة كثري للتو ل ىل

حكا ملتناثر كلها قد سبق لنا

قلنا بأنه من ملمكن

يف

جتها لغا ي هي جما

د حلكم نط قا من عي
سد لذ ع

ملصالح ملرسلة لقيا

نحو لك

لعفو منطقة لفر

ستقر ية للرشيعة يضع جتها ما

مشرتكة عنرص مشرت يشكل خلفية هذ

دثنا عن لتمييز بني عد لنصو
ما

يكو هنا حكم حد لكن لنبي (

عد

حكا

لصحايب) ملا س ل

عن عرش س لة متثل تطبيقا مو ية هلذ حلكم لو حد جا بعرش جوبة فظنناها عرش
حكا متفرقة فيام هي يف حلقيقة حكم حد فاملقا د بزعم ملقا ديني حتى

لكشف عنا

عرب مناهج مثل

لوحد بني لنصو

ملقا د عن لبحث يف حجية ستقر يف جتها

ضمن هذ لسلسلة عند لك
يرت

سو يأيت حلديث عن هذ

هذ ملرش

ملصلحي تأثري

شا

يف لكتب خر يف

نر يف حللقة لثانية من هذ لسلسلة لبحثية لتي يمثل هذ لكتا

من بن تيمية

لوعي جتها

كبري عىل ما يعر بفقه حليل

.

لذ بني يديك قا ي لعزيز ىل حلقاهتا سنر
شا

لرشعية كام سو يأيت حلديث عنه

مو كلها حقا يف هذ لكتا

هلذ نكتفي هنا بمثل هذ

هلذ كله سو

ينفك لبحث يف

عن نظرية ستقر عند لشاطبي.

جتها لغا ي ملقا د

ملخا .

ستقر

هلذ

تسعى

ملنقو

يعترب

يمكنه

ملقا ديني مثل لشاطبي

جتها قا ام عىل سوقه من

لوعي ملقا د

قبله

يمثل جتها لذ يفقه لرشيعة بحق هلذ جعل

تية مل
حيث يقو  :من نكر يكو للفعل فا
:
( ) نظر :بن تيمية جمموعة لفتا
ملنكر ما
سن لتعلق مر به ..فقد نكر ما جا به لرش ع من ملصالح ملفاسد ملعر
يف لرشيعة من ملناسبا بني حكا عللها نكر خا ة لفقه يف لدين لذ هو معرفة حكمة
لرشيعة مقا دها حماسنها .

لشيخ يوسف لقرضا

معه تقريبا غلب ملعا

ملجتهد لعلم بمقا د لرشيعة .

من هنا ينو بعض ملقا ديني ملعا
جتها ملقا د

ملفر

ين جتها ىل ث ثة نو :

هو جتها لذ يبحث يف ملر

لنا

غاياته.

يعتمد

هد

لبي ية لتي تر د بي ة لنص حو فه لتي منها غر
جتها للفظي هو

مسا

جتها لذ يد

موقعية هذ لنص

هو جتها لذ يعتمد

للفظي يقو  :ما قا

فقا لتسمية لع مة لفضيل

قو

لكلام

من منظومة

هد

ه ):

.

يضع

لطريقة

معا هذ لكلام

لعامة ملوضعية.

لفا ليست تعبدية

يقو  :ما

لعا

جتها لتقويل هو جتها لذ يقو لنص ما مل يقله ينسب للمتكلم سلسلة من
لقا

لشخصية

عا

كثر لد سة فقه ملصلحة كذلك ملقا د هو

ير ملقا ديو

لنتا

هد

فقا للفضيل يضا عىل لطريقة لبنيوية.

هلذ يقو بن لقيم جلو ية (

جتها

حلقو

لغايا

لصغري ضمن هذ

با غر

ين ممن سبقو

يف سلسلة

لذ

جتها

س مي

معاملها بجد.

س مي :

لريسو

لتي

م سط بني جتاها هذ .

بنياهتا مدياهتا حد ها

( ) نظر :لقرضا

جو هلا يف منظومة تفكري ملتكلم.

غالبا ليس هنا موضع حد جامع هلا منظر

مر لذ يفر

جتها يف لرشيعة

( ) نظر :محد لريسو

بحثا مستق هلا يعيد تكوين لصو

س مية:

لزحييل لوجيز يف

يوسف لعامل ملقا د لعامة للرشيعة

مدخل ىل مقا د لرشيعة:

( ) بن قيم جلو ية ع

نظرية ملصلحة متبعثر يف

ملوقعني :

لفكر ملقا د

ضمن كتا  :مقا د لرشيعة:

.

.

.

قو عد فو د :

س مية:

عبد هلا

وهلا

يرسم

و لفقه

لفضيل حو

يرتبط هذ لبحث بالد جة

يضع لقو عد ملقر

ىل بالعلم لذ يد

لعامة يف مناهج لتو ل حلكم

ثم فيكو هذ لبحث متص بشكل كرب بعمل
لبحث شتهر تا يا بني
يرش من علم لك

تعليلها

هلية بالغايا

و لفقه س مي

ملقا د ملصلحة خا ة منذ من لعز بن عبد لس
عليه

و

شا

(

ه ).

و

بعض لباحثني ملعا

ستق

لتصنيف يف مباحث

علام مستق يف عر

ىل هوية خا ة لعلم جتعله مستق عن سا ر علو
ملقا دية تطوير

علمي :لفقه

ين لتوكيد عليه

و

لفقه

جتها لرشعي بل

س مي ليست لغا له

ا

يستهد سو جعل ملقا دية سمة منظومية حاكمة عىل فهم لترشيعا

لسبب جلوهر هو

للغوية لك سيكية
ملنهج ملقا د

قريبا ملفر يت ( :ملقا د ملصلحة)
لبيا

ليمر بأغر

بمعنى خر ستق

فقه ملصلحة لغايا

نجد عيا لفعل لك كام ا

قتصا عىل ملنظوما

علم

غر

لرشيعة

ىل تسمية بعض كتبهم باسم علم مقا د لرشيعة فيام لو قصد من هذ لتسمية

نعترب

مد سه

نعترب ملقا د

هذ

مسا حديث طويل نشري حقا ليش منه

يظهر جمد بمناسبة خر ضمن مباحث لعلة يف لقيا

ملقا د عن سا ر بحو

وله

( ملفر

ملجمو ) فهمه من

و لفقه س مي من هنا نر

وليني لظهو

تعليل فعا

و فهم

حكا لرشعية

ولية ( و عملية).

ح هو
بني

عد

فقه ملصلحة بأ معنى من ملعا لتي ستأيت

نى من كثر لقو عد لتي يؤ لها

يتحر يف حلد

و لفقه بل غاية ما يف مر نه يعيد فهم بعضها نتاجه بطريقة خا ة فمباحث
لفا بام تتضمنه من قو عد لغوية بيانية فض عام تتضمنه من مباحث

بفلسفة للغة بالفلسفة لتحليلية
بل لو ثر هذ ملد

لعملية مباحث حلجج

ذ من

و لفقه بمجي ملقا د فقه ملصلحة

عليها فهي تنتج نظرية من لنظريا فيها كذلك حلا يف
ما

هبذ

( ) نظر :بن عاشو مقا د لرشيعة س مية:

لة

نو فق عىل
.

ملقا دية

و

لنزعة ملصلحية

علم

ذ

و لتستبدله بعلم خر بل هي ضافة نوعية بالغة

ولية من جهة ىل تسعى لفهم جديد ملجموعة من مللفا

لفقه من جهة ثانية تقع بو فها قو عد كلية كتشا
نعم

مناهج.

لعل ما قاله لدكتو مجا لدين عطية (
و

و

لفقه

لوظيفي

رمه من لر

بمعنى

مجو لتعامل لن

هو

جتها فيها

تتعاضد هذ

نسجاما مع عتقا نا باندما ملقا د يف

لنظريا

كشف مل

يلحق لرض بالعلمني معا

بحا

ملقا د

و لفقه

ملصالح

تعاىل حيث نو خو

مستقل باسم مقا د لرشيعة

( ) نظر :مهد مهريز
.

نر

مل كا

ند

قو عد

حة كام تعرضنا له يف

بمقا د لرشيعة بفقه لنظم

لة هلا هبوية فلسفة لفقه بل هي خا ة مباحث ملقا د

( ) بد من لتنبيه ىل ننا سو

( ) نظر :حيد حب

و لفقه

ها

ر ملقا د عن

نام يف لية جتها ية حد .

و لفقه

ين

ا مل مقا بة خل ينية فقهية ل مو .
علم

و

.

هذ لقضية بالتفصيل يف لكتا

حو مع طر حا

نام حببنا هنا شا

سا يف لفقه س مي ملعا

سا ل

لفقه تلقي مباحث لتعليل

ضمن منظومته عندما ير

( ) نظر :مجا لدين عطية نحو تفعيل مقا د لرشيعة:
شا

نه مد علم

لك ضمن علم فلسفة لفقه خ فا ملا فعله بعض لباحثني ملعا

ترجع لعلم

لعلم

فصل ملقا د

بام يضع لفقيه ما علمني م

هذ لنتيجة لتي نعتقدها جتعل من جبا

ملناطا

يف

جلعل ملباحث ملتصلة بوسا ل كشف مل كا
مثا

و

ملقا دية يف لتفكري كام قد يبعد ملقا دية عن

لك يكر

نام خمتلفة فيام ملفر

فإ هذ

حلكم لرشعي يف لو قعة ثالثة.

) قيق هنا حيث عترب

جعلهام علمني مستقلني يمكنه

ري هتا سبي لفهم لرشيعة

حمله

لتي يعاجلها علم

يد عتبا ملقا د علام فليس من با تأسيس علم جديد بل من با

هبذ ملقا د تا لوسا ل
عن

ية تكمل ملناهج

ضعها يف سيا

ل حق من هذ ملرش

ملقدمة يف لعرص حلديث حو تأسيس علم

لعابر فقط.

(بحث فلسفة لفقه) :

ط لة عىل فلسفة لفقه جملة لفكر س مي لعد

:

.

كتشا

تند

بطا

حكا

ويل متاما.

يف عمل

يمنع ما قلنا من

ولية بتام معنى لكلمة

حكم للموىل سبحانه فإ مثل هذ لقو عد ملعايري

نتسا

بعض لبحو

ا قد تتصل بالفقه تا

لتد يني لتا ي.

لست يد

لتي تقع ضمن فقه ملصلحة ملقا د قد تكو

فقه ملصلحة

للعلو لدينية عند لسنة لشيعة فسو

مستقلة يف هذ لسلسلة لكن
مقولة سنية خا ة
يولد قلقا من تد

فقه ملقا د لغايا

نخصص لذلك

نطبا لشيعي

ملباحث لقيا

يف

حتى هذ ملفر يف لد سا

و لفقه مامي هلذ ملوضو

ملفر ( ملصلحة) يضا.

بعلم لك

شا

مامي لعا يقو عىل عتبا
هتا

لدينية

جتها

و

لعقل لرش

ملقا د
نطبا

مكانية ستيعا

هذ ملجموعة كلها سو

لتفكري ملصلحي باملعنى

بتبعية

سة خمترص

ىل عرب لتا يخ .هذ

فكر ملقا دية موجو عند لسنة (بمن فيهم ملالكية) لشيعة معا
يف لد سا

يف ملسا لتطو

هو مر يقف عند حد مفر ( ملقا د) بل يتعد

ما سيأيت حقا يف ثنايا هذ لكتا

لتفكري ملقا د

خر يف ضعهام

لرشعية خا ة

بأ

يؤكد للقا

لشيعة ستخدمو

ايب للكلمة بصو متعد يف ثنايا تر ثهم

فريقا كبري منهم قا ل بقانو مل مة بني حكم
غاية ما يف

حكا للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

مر

فكر

ملقا د ما يتصل هبا من عنا ين كام سنر ها حقا ظلت جمر بحو هامشية تطبيقا

مبعثر يف

جتها

مامي فعندما تذهب لفكر تنقيح ملنا

لقطعي عىل سبيل ملثا

هي فكر تتصل بمباحث هلا لة باملصلحة لعلل ملقا د فأنت

مستقلة موسعة يف
جتها

باملنا

مامي

لكنه

سة هذ ملوضو

ليا

مناهج تنقيح ملنا

مر عىل جتربة لفقيه نفسه

يفر بحثا يف مناهج كشف ملناطا

يعلق

جتد بحوثا مستأنفة

لقطعي بل غالبا ما يل

حكا عىل حصو

من هنا لو

لقطع لديه

باحث معرفة موقف

مامي من هذ لقضية بفر عها فإ عليه

جتها

لفقها

هم خمتلف تعام

ملصلحة بقو

ير جع خمتلف مو ضع

مامية مع هذ لقضية يف كتبهم لفقهية ليس لك

موضوعا من هذ لنو مل يد
مطالعة رسيعة للرت

و لفقه

و لفقه مامي بطريقة مستقلة.

يف

ويل لك مي عند مامية تؤكد حضو مفهو

لفقهي

ففكر

كذلك مفهو مل كا

حكا لو ية حقيقة حلكم لرشعي

مر تبه لثبوتية نظرية لتز حم نظرية ملصلحة لسلوكية قانو تبعية حكا للمصالح
ملفاسد يف ملتعلقا

لنظامية مذ

لشا

( يل لطفل

يل

هلر

ستنا للمصالح لعامة يف لتنظري لفقهي كام يف با

ملر (حفظ لنظا لعا )

ملفسد

لعقل لرش

لقبح يف لرت

ستخر مو

مر

لرشيعة تأ يل تطبيق قو عد من نو نفي لرض لز
خذ مفهو ملصلحة
يل لقا

يل لوقف

ىل من جلب ملصلحة

لة لرض

لقا

ين) تعزير

نحو لك

شد با خف قانو مل

جتها

لطريقة لبنيوية للفظية جلامد

بام يتجا

لو

تشغيل مفاهيم ملصلحة نحوها ما يرتبط بذلك من لرت
ملتفرقة هذ كله فض عن لنصو

لتي تتضمن بيا لكثري من ملصالح

كتبا مستقلة لعل شهرها كتا

نر يف هذ لكتا

ملقا د لغايا

مة بني

كيف

هنا

جو تقليد ملر
يستخد ملنهج

ستقر ي لذ

ملر للتو ل حلكم عا

للكشف عن بنيتها

ستد لية

مامي لوجد
لعلل

لتي نف فيها ملحدثو لشيعة
(

مة مصطلحا
لتقليد):

ري هتا مرجعا للتقليد مستند لسا ر لنصو
د

لباحث

حلديثية ملعر فة بنصو

علل لرش ع للشيخ لصد

( ) عندما يستد مثا لسيد خلو ي ( لتنقيح ( جتها

نشا

عد ملفسد يف مثل عمل لويل

غري لك كله ربنا عن حضو فكر ملقصد لغاية ملصلحة حلسن

لكثري جد من ملو

بل سو

لو جبا

ه ).

تبد مناهج
) بمذ

لشا

حو ملر

جتها
ثبا عد

فهو يف حلقيقة

عنه لشاطبي عرب تتبع مو قف لرشيعة من ظا ف جما

غم لك مل يتوقف لفقه مامي عند تفكيك مثل هذ ملحا

عينة بسيطة مما سنشري ليه يف ملتن ع

ا ليست سو عمليا

ستقر

من مة تعد ملصطلحا

بني بعض مناهج ستنبا عند ملذ هب.

مر كمة هذ ليست سو

حد ملضمو

تقا به بشد

لسنية لشيعية متباينة تباينا تاما يف حني قد يرجع منهج قاعد هنا ليطابق منهجا قاعد

هنا

مر

غاية

لعنا ين لتي لع عىل هذ ملنهج

سام

لفريقني بسبب لقطيعة ملعرفية بينهام

ملصطلح للتو ل لصيغ مشرتكة.
غم لك كله ما نز نر

لفقه ملقا د

لعقل

لكشف عن مل كا

لك بل

مامي

ملقا د.

جتها ليو تبديد هذ لتهافت يف

لتصو لقا م هو تصو لقطيعة لتامة بني لفقه مامي

فكر فقه ملصلحة

هو جعل

لرت

ا

كذلك فكر فقه ملقا د تم تصو شكل حد هلا

نسا ملصلحة ما مستند مطلقا للكشف عن حلكم لرشعي..

هلذ يعلن

مر سهل..

هذ لفكر من لو ضح ا مرفوضة يف مشهو

مامية فضهم للقيا

ستص

جتها

هو

عا بل ظل ضع لتجا

هلذ كله مل يفر

جتها

ملقا دية ىل سمة منهجية يف
ينفي جو متناثر

نأخذ نطباعا بأ

ملصلحة

كشف مل

ملصلحة

متفرقة تتبع نظر لفقيه هنا هنا .

مامي لبحث يف ملصالح لعلل ملقا د فض عن
جتها

عل

جتها ي

هلذ لنمط من لتفكري يف لرت

لتصنيف يف هذ ملجا بام مع متناثر
لكن منذ بد يا

مثا

مامي مل يغب عن فكر ملقا د لغايا

ملصالح ملفاسد لكنه مل يقبل يف لوقت عينه بتحويل

لكن هذ

ستحسا

لدهيم حساسية من هذ لنو من لتفكري ملشتمل عىل كلام

هبذ نصل لتصو نا ا

معيا جتها

هذ لقاعد

ملصلحي فام هو لسبب

نني عتقد

بزعم

ملطلو

من

تلف بني

ىل

و

مرتد ىل منهج مقا د

ملصالح ملقا د يف ملو

مامي عامة من ملناسب
مامي.

لقر لعرشين خا ة مع جتربة حلركة لدستو ية ( ملرش طة) بد نا

جتها

مامي خذ يشق طريقه للتفكري بجدية عىل يف موضو ملقا د

ملصالح مل يكد لقر لعرشين لينتهي حتى ولت قضية فقه ملصلحة ىل عنو مهم يف

لتفكري لفقهي لد
ملقو

ة كبري من فقها

خا ة مع مثل مد سة

مامية

ظهر

لعديد من ملفر

ما خلميني لسيد حممد باقر لصد

ضا حلكيمي لشيخ حممد مهد شمس لدين لسيد حممد حسني فضل

ستا حممد

لشيخ

يوسف لصانعي بل
لد

غم

ملد

عنو

ملوضوعا يف ثنايا لبحو

من عام لفقهية
خري .

هذ كله يفر

ملقا د نفسه شق طريقه يضا ىل عام باحثني فقها شيعة

ل جتها لرشعي مل يتقبل بعد بشكل سمي خو هذ

هذ ملوضوعا حرض يف لعديد

ولية لرسمية

ولية ملتفرقة لباحثني مفكرين فقها شيعة خ

عىل لد

ليد سها بعمق شمولية ستيعا

ويل ليو تلقي هذ لنو من ملوضوعا

يغد ملوقف منها سلبا

لتغد كثر قو

كثر نضجا بل يف تقدير حتى لو كا ملوقف من هذ ملقو
اهلا من لد

ويل كو ا متثل ليو

موضوعا شكاليا بالغ

فكيف يمكن

ية جز من

و لفقه

كتب لفقها
لرشعي

سو

نحا

مثل هذ ملوضوعا

غري لك ضمن مطالعتني:

سبحانه

ىل هذ حلد !

بو فها من هم قضايا

سة قضايا ملصلحة ملقا د

ملطالعة

ا ة

لتي يمثل هذ لكتا

هو ما سيتكفله هذ لكتا

قضايا ملصلحة ملتفرقة يف لد سا
يف نظرية ملقا د مرش
يكفي من

حللقة

و

جتها

لرشعية كي يولو كثر فأكثر هذ

ملطالعة لعامة سو تتو ها هذ لسلسلة من لكتب لتي ستد

ملتصلة هبذ لعنا ين ع

يعني

يتغافل عن موضو هبذ لسعة كثري من بحاثه مبعثر يف

ية جدية تفحصا.

بإ

سلبيا جد فإ هذ

ابا

لتفكري لفقهي يف قضايا لتجديد لنهو

عو لباحثني ملشتغلني يف جما لد سا

ملوضوعا

ل جسمه

منذ مطلع لقر لعرشين سنة شيعة

وليني نفسهم يتعامل معه بعد مبا

هذ ما يدعونا لتنا

لعقو لسبعة

باخلصو

ىل منها.

جتها لتعلييل
خمتلف ملوضوعا

حيث سيكو معنيا بر د

لدينية س مية لتأمل فيها بعيد عن لد سة ملركز

جتها لتعلييل.

لفصل هذ جعل هذ لكتا

لذ بني يد

لقا

شبه باملد ل

لذ يفهمنا لقضايا لبي ية ملتصلة بموضو فقه ملقا د لغايا

نبد

كأننا نر د ملنا

للقا

ملحيط بقضية

جتها لعليل لغا ي ملقصد

لك بوضو يف ثنايا هذ لكتا

لغا ي

تعاىل.

شا

هذ ملطالعة خلا ة ستكو حو

ضعها ضمن عد فصو :
لفصل

ما سيتلو من كتا

فقه ملصلحة

 :قاعد لتعليل ملصلحي لعا

ملصلحة بام هي بنية تية للترشيعا
ا يف ملتعلقا

فيها نرش

ملحو

 :فقه

لويا

سو

حكا

نظرية سد لذ ع فتحها.

تدبريية يف

هنا ند

مثاهلا.

ث ثة

ملصالح ملرسلة.

خلميني حيث لع قة لنص باملصلحة مفهومه حضو لد
يضا:

جتها

حكا للمصالح ملفاسد

ست ر

ملحو لثالث :لع قة بني لنص ملصلحة هنا ند
لفصل لثالث :ملصلحة بو فها

يظهر

لقاعد نحلل موقع ملصالح ملفاسد

نشا ي نظرية ستص

ملحو لثا  :جتها لذ عي

ملحو

حو ملقا د

غريها كذلك مفهو ملصلحة ملفسد يف ضمن هذ لقاعد

 :جتها

ضمن حما

سو

وله مساحته نظرياته
تبعية

لفصل لثا  :ملصلحة بام هي منهج يف جتها

حما :

لعلل بحيث ننا سو

نظريا

مثا

مثا هؤ

مامني :لطويف

لعلام .

حليا تطبيق لرشيعة هو ما سيقع

جتها ملو نا

ما

قو عد لتز حم

بمناسبته يتم لبحث يضا عن بعض لقو عد ملتصلة به من نو  :لغاية ترب لوسيلة قاعد
ىل من جلب ملصلحة قاعد

ملفسد

ملحو لثا  :ملصلحة موقعها يف

حكا

لسلطانية

لو ي.)..

فسد بالفاسد غري لك.

لسلطة لسياسة لرشعية

لو ية عىل ملصلحة (بنا

لفصل لر بع :ضو بط ملصلحة

جتها

لفقه لسيا

تطبيقا يف لرشيعة

بتعبري خر :قيا

عىل ملصلحة حلكم
س مية هنا ند

ملصلحة لتي يلز مر عاهتا يف جتها ملصلحة يف قانو ملصلحة يف

لتطبيقية

لعملية.

بد يل يف هذ لتمهيد من يضا بعض لنقا ملهمة حو هذ لكتا
هذ لكتا

جتها

يستوعب كل لبحو

ملتفرقة ملتصلة بقو عد فقه ملصلحة يف

س مي هلذ مل ض عىل سبيل ملثا

هلا جانب مصلحي يضا

نام كا هيمه لقضايا قر

لتي تلتقي عىل سم خر ط جتها ية

هي:

لتي

يف لقضايا ملتصلة با ستحسا

ملرتبطة بأ و لتفكري ملصلحي

عملية متثل مسا يتصل بفهم لرشيعة فهام معنويا

ليس فقط فهام لفظيا حرفيا كام سيتضح معنى هذ لفكر

ضع

حقا بحيث

متهيد يسوقني لفهم مقا د مناطي تعترب خمتلف هذ لقضايا ملصلحية يف لفقه س مي

بمثابة جتليا له هو ما سو
سو

شري ليه يف خامتة هذ لكتا

نثبت ضمنا يف هذ لكتا

لتفكري ملقا د

كذلك يف خامتة هذ لكتا

ملقا دية لثبوتية

لعديد من قو عد

ملقا دية ثباتية

جتها

قصد بالتفكري ملعنو

هي

حلقيقية لتي تقف خلف لترشيعا
لفقه يف مقا فهم لنص تا

حقا يف كتا

عني هبا نوعا من ملنا

موضوعا

مناسبا

حلكم ملوضو

مذ

شبه خفية تا

خر

مل كا

ملصالح

طا لنصو
لذ

قق يل قد

ما

خر .

نزيا عن مسا

متعد .بتعبري خر :هو جتا لذ يسمح يل بالتعد عن
لك نتيجة معيا جتها

لقيا

لرشيعة

مسالكه يف لتعليل

خمتلف هذ ملوضوعا يف لتفكري ملقا د

ضحة تا

ملقا د هنا مرين:

هنا تكو لعلة ثباتية ليست ثبوتية بالرض

من نو  :تنقيح ملنا

سو

بني هذ لنقطة

ثم ينطلق منها عرب قو عد كتشافها نحو تنزيلها عىل

لنص لتوسع يف فهمه عن ر حرفية مجله كلامته

جتها ية متعد

س مي

ثمة تشابكا عجيبا بني

جتا لذ يسعى لكشف لغايا

يف مقا ملوقف خا

حرفية لنص نحو معنى سع

خر

شا

تعاىل.

ببحو

لرشيعة لقانو

معايري

يف هذ لبحث تقع

لغا خلصو ية عرفا
غري لك..

ثبايت لثبويت فق تسميتنا هلا لة

ملصلحة لتي سو

نو ها يف هذ لكتا

هلذ كا لز ما عيل

نظرية ملبا

جر

سة يف لقو عد ساسية يف فقه ملصلحة هبد

ملقا د باملعنى لو سع لذ سو نتحد عنه يف لكتا

تعاىل هلذ عترب
سو نحا

كام جا يف عنو نه

هذ لكتا

تقديمها فيام يأيت من كتب ضمن هذ ملرش

مدخ

هنا سو تفهم تصو تنا لنها ية حو لعديد من لبحو
يد

لرض

هذ لكتا

ينتبه ليها لقا

كثري يف مو قف لعلام
عىل سبيل ملثا

فقه ملصلحة من
لعزيز

كتب يف ليل مو قف لعلام

رسيعة

هديف ليل

فيها علم

فعل لك لكا يلزمني لتوسع

ملذ هب

كي يرجع لقا

ليها

ملو قف لكنني خترص

قيق هذ لقو عد متهيد

ملنهج لصحيح يف

قو عد لتز حم

عليها هنا هلذ

قيقها هنا لكثري من لكتب لكبري

لنص )..لتي سو نقو برشحها يف كتا
لويا

لصلة.

ية تا ية ط قا هذ نقطة مهمة من

لك نني لو

معي نحو كام لر ية ملعنوية (مقا د غايا
يامنا مني بام

لبحثي

فق

تعاىل عا

بحث تا ي موسع بد يف ملصلحة ملرسلة سد لذ ع قد

لبعضها يف هو مش هذ لكتا

لتحليل لتا ي ستج

ل حق بحو

لنظرية كثر سعة شمولية

ملذ هب لفقهية من لكثري من لقضايا لتي مر

مل خض

لتهيؤ لوعي

ملوسعة لتي

هنا جما للكثري من

لك كله ملحت ليه بإشا

خذ نتا ج هذ لبحث يف هذ لكتا

مآ

حق بعو

سة لقضايا

مبا
.

ترشيعية مناطا

ولية فقد تركت يف بحث فقه

غم توسعي فيه هنا جمموعة من لتفا يل لبحثية لتي غر

و لفقه مامي ملتأخر

عتربها

فقا لقناعايت منهجا غري عريف

يف معاجلة قضايا لرشيعة س مية بل هو منهج فلسفي تفكيكي جتريد يف تقدير

فمن

لتوسع يف بعض لبحو

ملتصلة بالتز حم عند

ملتقدمني منهم مل تكن لدهيم مثل هذ

مر جعة ملطو
لقد

ولية لتي نفت خ

يف هذ لكتا

عن لتفنن لفلسفي لتجريد

ما

نام من لبحث

هلذ

وليي مامية ملتأخرين حيث

لقرنني ملاضيني.

ويل

قلي جد فبإمكانه

تعامل بو قعية عم نية كثر مع ملوضوعا

هكذ خرجت قناعايت

سلس

جو من

لبحثية بعيد

يمنحني لصو .

لقد كانت فصو هذ لكتا

لفقه س مي

يف مدينة قم يف ير

عبا عن سلسلة

لتي لقيتها عىل طلبة لبحث خلا

لكتا .

يف شطر من لعا لد

لبحث خلا

( لد سا

هبذ ملناسبة توجه بالشكر جلزيل ىل كل ط يب

بحضو هم مناقشاهتم س لتهم م حظاهتم مقرتحاهتم
نعوها بمد خ هتم ليومية تقريبا ..ىل كل من ساند

زهيم مجيعا جز ملحسنني.
يمكن

يقدمونه من جيل

جميب.

نسأ

جيا هلم من

لعلمية

لتنتظم يف فصو هذ

خا ة لنقا منهم

جو حليوية لعلمية لتي
عيا

تعاىل

جتي لعزيز عىل كل ما

سبحانه كل ري س مة يف لدين لدنيا نه قريب

ينري بنا يمنحنا يامنا يبا

يزيل مل لشك لريب عنا

لعليا) يف حلو

عانني بيش

نسى توجيه لشكر لتقدير ىل رسيت لكريمة

سبحانه

با جابة جدير.

عز

يف علم

و

به قلوبنا هيدينا سبلنا ير قنا يقينا

يوفقنا ملا فيه خلري لرشا

نه نعم ملوىل نعم لنصري

حيد حممد كامل حب
مضا ملبا

ه

ند

يف هذ لفصل:
لتعليل ملصلحي/قانو لتبعية بو فه ساسا تيا بنيويا يف لرشيعة.
.

معنى ملصلحة ملفسد يف للغة لتد

سياقا ك مية لفكر لتعليل ملصلحي لعا .
ملستند

لعق نية لنقلية لقاعد لتعليل ملصلحي لعا

مركز ملصلحة يف منظومة لترشيعا

لدينية لو قعية.

ملصلحة مركزها يف حكا لظاهرية.

قفا

لي

.

يقع لبحث جتها

يف ملصلحة عىل مستويا :

ملصلحة بو فها لقاعد لبنيوية لتحتية ل حكا

لدينية هذ هو موضو لبحث يف قانو تبعية
قد يسمى حيانا لتعليل لك مي

لقيا

حيانا برص

تعابري من نو  :مل
ترصفا

له هنا.

قة ستخد

لعلة لسبب ملنا

ملصلحة بو فها قيد
لويل عىل لقا

حكا للمصالح ملفاسد حمل لتنا

قد يسمى لتعليل ملصلحي لعا يف مقابل لتعليل

يضا يف مقابل لتعليل ملصلحي خلا
لنظر عن مد

هي فلسفة جو لترشيعا

ملقت

ملوجو يف ملصالح ملرسلة .قد تستخد

مكا كلمة ملصلحة ملفسد هبذ ملعنى

طا يف بعض حكا

مثا

لك.

لسياسا

لرشعية مثل شرت

ين باملصلحة هذ بحث فقهي ع قة له بالقانو لذ نتعر

من هذ لنو ملصلحة بو فها قاعد يف حلكم لسلطا

لع قة بني لرشيعة لسلطة تأثر حكا لزمنية لصا

لو ي

هذ هو بحث

من لسلطا بمفهو ملصلحة

يف لوعي لبرش هلا بعد خلع فة حلكم لرشعي هلي عن حلكم لو ي.

ملصلحة بو فها منهجا يف جتها لرشعي قاعد يف لتو ل ل حكا لرشعية

مثل ملصلحة يف مباحث ملصالح ملرسلة هذ ليس بحث لتبعية

تأثري عليه كام سيظهر حقا

شا

.

من هذ لنو مما سة لفقيه ل جتها يف لنصو

تنكشف له فإ

ملصلحة ملرسلة.

عي ملصلحة له

كا لبحث لتبعية نو

يف ضو مصاحلها م كاهتا لتي

يف فهم لنص مساحاته هو مر خمتلف عن فكر

بد ية بد لنا من قفة خمترص عاجلة مع ملعنى للغو
ملصلحة ( )Expediencyلغة مقابل ملفسد
ضد لفسا

لفا د

قا يف لعني:

لح :لص

مو  .لصلح :تصالح لقو بينهم.
قا جلوهر  :لص

.

خري

مصلحة

جل الح يف نفسه مصلح يف عامله

ضد لفسا  .تقو  :لح ليش يصلح لوحا..

لح ليش ..

جلمع ملصالح. ..

 :نقيض ستفسا

ستص

لح تى بالص

هذ ملفهو هو ملستخد يف نصو

لعلام

هو ملنفعة خلري

لحت ىل لد بة :حسنت ليها .

نقيض فسا  .ملصلحة :حد ملصالح.
قا لفيومي:

مفعلة من لص

يقابله فسا .

نقيض لط

ط حي للكلمة.

لك

هو خلري لصو

لفقه

و

هلذ نجد

يل معنى ملصلحة عىل مفهومها لعريف مثل قو ملحقق لنجفي (
غريها نام

مجيع ملعام

مصلحة فا د عرفا .

فو دهم لدنيوية

عت ملصالح لنا

.

مر

يف

بعض

ه ):

خر ية مما تسمى

هذ يف للغة غالب لظن

للغويني مل يقومو برش معنى لكلمة هنا لوضوحها يف

ما يف لتحليل ضمن سياقا

تد لية عد فربام تقع ملصلحة ملفسد :

لوعي لعا حتى عند غري عر

لبا ية يف منتهم.
جما

ملصلحة يف سيا مفهو للذ

لسعا

فهو مصلحة كل ما كا عىل لعكس متاما فهو مفسد .
( ) لعني :
( ) لصحا
لعر

:

:

.

( ) ملصبا ملنري :
( ) جو هر لك

نظر :بن فا

.

:

.

.

فكل

يوجب لذ

معجم مقاييس للغة :

حة هبجة

بن منظو لسا

ظن

يكو

لفخر لر

ملفسد

سيله ليها

عند لعز بن عبد لس
ملعنى ملا

نرص

لدكتو لريسو

سيا

لتد

خر ية

(

فالتعبري

من نمط تعابري لعرفا

مل تكن فيه هبجة لذ

(
(
(
(
(

مفر

يف خ

ملتصوفة

ملعنوية

ينبغي فهمها يف
لدنيوية

ملا ية

قى من

للذ بل مفهو

لعل ملر منه مل م للتكوين

لفضيلة فكل ما هو حسن خلقي فهو
عكس لك ملفسد .

ملنفعة ( بام يمكن جعلهام معنيني مستقلني) فكل

نسا فهو مصلحة

ما يرجع بالرض

ه ) :ملصلحة هي ما يو فق

حا له صيل منفعة

ملصالح جب لنظر يف عايتها
يبد لشهيد

للذ هنا

لكن جو

كا ملطلو يف لتعا يف مزيد قة.

ملحقق حليل (

عني ملصلحة.

مثله ما جدنا

جو قيد يني يف لتعريف

تعميم ملفهو للذ

ملصلحة يف سيا مفهو لفضيلة

هلام

سيلة ليه

للذ

بعضهم قد ي حظ عليه هذ مل حظة

ير منه ملعنى حلايل ملتد

ملنسجم معهام

باخلري لفا د عىل

خرته

ه)

ما يكو

حيح يف لغالب حني هب ىل

ملصلحة تعني لفا د

يقو

غم

مل

من كلمة للذ مع عد

مصلحة لو لز منه

مفسد .

معنى هلا

لشعبي بل يف سيا

لك فيام نظن يقرت
لفطر

قصد هذ ملعنى عندما قا  :ملصلحة معنى هلا

ما

(

فع مرض

ملرض

يرجع

خلسا عليه فهو

نسا يف مقا د لدنيا

ملا كانت لرشعيا

مبتنيا

عىل

 .فهو عل صيل ملنفعة فع لرض نتيجة ملصلحة

ه ) كثر ضوحا هنا حني يقو  :كل حكم

.
) ملحصو :
.
قو عد حكا :
) نظر :لقو عد لصغر :
) نظر :بن غيبة عز لدين ملقا د لعامة للرشيعة س مية:
حما
) محد لريسو لذ يعة ىل مقا د لرشيعة:
.
مدخل ىل مقا د لرشيعة:
نظر :ملري لقمي لقو نني ملحكمة :
و :
) معا

عي يكو

.
يف مقا د لرشيعة:
.

لغر

هم منه لدنيا سو كا جللب لنفع

جلب لنفع فع لرض مقصو ين با

فع لرض يسمى معاملة سو كا

الة بالتبعية .

لعديد من لعلام ميز يف ثنايا بحوثهم بني مفهومي :ملصلحة ملفسد من جهة

ملنفعة ملرض من جهة ثانية مثل لشيخ خلر سا (
لوجو

لوضو

ملضا

ي

ملصالح

ملرض

ملفاسد لتي تكو مناطا

.

عا عق

لكن مر هم من هذ لتمييز مبني عىل

جلها

ما حتام

تر

ملفسد

غالبا ما كانت نظرهتم هنا ملفاهيم فر ية سيأيت عند حلديث عن

ملصلحة هي مقا د لشا

غر ضه يف لرش

ين

ملصلحة فهي عبا يف

ملنفعة فع ملرض مقا د خللق
نفسهم

نسلهم

مصلحة كل ما يفو هذ
ىل حفظ مقا د لرش

( ) لقو عد لفو د :
( ) كفاية

و :

عي مقابل لتفسري لعريف هذ هو

فع مرض

ه ) :ما

لسنا نعني به لك فإ جلب

خللق يف صيل مقا دهم لكنا نعني باملصلحة

مقصو لرش من خللق مخسة هو

فظ عليهم ينهم

ماهلم فكل ما يتضمن حفظ هذ
و فهو مفسد

مقا د لرش تعر

.

هو تفسري خل

مثل لشيخ يب حامد لغز يل (

ل عن جلب منفعة

ملحافظة عىل مقصو لرش

بعكسه ملفسد

فقل :هو تفسري

تفسري لعديد من هل لسنة هلذ ملوضو

عقلهم

لنفس

يا لكنه مل مصلحة مثل

لة لنصية عىل قاعد ملصالح ملرسلة ما يتصل بتعريف لرض .

يني بتعبري بعض ملعا

ملرض مناطا

لرض هو نو نقص يف طر

نحو لك يف مقابله ملنفعة هلذ قد يكو ليش
خلمس لزكا

ملصلحة

حكا  ..ليست بر جعة ىل ملنافع

كثري ما يكو حمتمل لتكليف مأمو لرض نعم بام تكو ملنفعة

للحكم
ملا

حتام

كا م

ه ) حيث قا  :حتام حلرمة

نظر :خلو ي حما

( ) نظر :جاجكامي جايكا مصلحت:

.

و

فعها مصلحة  .يقو :

بالكتا

يف

لسنة

خلمسة فهو
نا ملصلحة

مجا فكل مصلحة

و لفقه :

.

ترجع ىل حفظ مقصو فهم من لكتا

ت م ترصفا

لسنة

ف

مجا فليس خا جا من هذ
يقو

لشا

و ..

كام

من ستحسن فقد
لسنة

عي علم كونه مقصو بالكتا

فسنا ملصلحة باملحافظة عىل مقصو لرش

يف تباعها بل ب لقطع بكو ا حجة. ..

ما لطويف (

ىل مقصو لشا

ملرسلة:

مجا

لرش فهي باطلة مطرحة من ا ليها فقد

كل مصلحة جعت ىل حفظ مقصو

جه للخ

كانت من ملصالح لغريبة لتي

ه ) يف بيا لتعريف ملصطلح للمصلحة بأ ا :لسبب ملؤ

عبا (عبا )

 .ينقل عن خلو مي قوله يف سيا ملصلحة

عا

ملر باملصلحة ملحافظة عىل مقصو لرش بدفع ملفاسد عن خللق .

يقو لشيخ حممد سعيد مضا لبوطي (
حلكيم لعبا

من حفظ ينهم نفوسهم عقوهلم نسلهم مو هلم طبق ترتيب

معني فيام بينها .ملنفعة هي للذ
علينا

) :ملصلحة هي ملنفعة لتي قصدها

ننتبه هنا ىل

ما كا

سيلة ليها فع مل ما كا

هذ لتعريف لد خل

سيلة ليه .

يني للمصلحة قد قدمه بعض يف سيا

تعريف ملصلحة ملرسلة ليس يف سيا تعريف ملصلحة عموما فاقتىض لتنبيه .بام هذ ما
يدفع عن بعض

من حيث

سيا لكليا

حا هذ لتعريف شكالية حرصهم ملصالح باملقا د لعامة لرض ية

ملصالح تظل عم من لك فربام كا نظرهم للمصلحة ملرسلة ليضعوها ضمن
ملقا دية.

قد عترب لدكتو عبد ملجيد تركي

هذ لتعريف للمصلحة هذ لتعاطي معها عل

مثا لغز يل يف سيا تأثري ملذهب لظاهر عليه
( ) ملستصفى:

نظر له يضا :شفا لغليل يف بيا لشبه ملخيل مسالك لتعليل:

جع :يوسف لعامل ملقا د لعامة للرشيعة س مية:

( ) لطويف سالة يف عاية ملصلحة:
( ) نظر :لز كيش لبحر ملحيط :
( ) ضو بط ملصلحة يف لرشيعة

خا ة بنا عىل مقا ناته مع ملد

( ) تركي مناظر

فهو هنا يتعامل خل لرشيعة بام يبد

يف

.

س مية:

لشوكا

.

شا لفحو :

 .تفسري لبوطي ملصلحة باللذ

لوضعية كام سنشري قريبا.

و لرشيعة بني بن حز

لباجي:

.

.

يصح من جه

ليس سو جمر فاهم للرش فيام عترب لدكتو حسني حامد حسا

لعقل ملحض معز

تعريف لغز يل ميز بني مقا د لرش

مقا د خللق حد ملصالح باملصلحة لرشعية

مصلحة خللق بعقوهلم ملنفر تظل عرضة للخطأ

مفسد

ملصلحة بمعنى حلاجة فكل ما هو حمتا

لتبا

ليه ففيه مصلحة ما

مصلحة فيه ما تا لعدمه ففي جو مفسد

لتعبري عن مصالح لزما
لشا

هتام متطلباهتام.

ملكا بمعنى

لعل من هذ لسيا يأيت

ففيها للذ

ملصلحة بمعنى للذ قد تناقض

يكو يف مو ها حاجة كام

قد تناقض ملصلحة بمعنى لفا د حيانا خر

ملصلحة بمعنى خلري قد تلف عن ملصلحة بمعنى لفا د
لذ هو موضع لبحث يف قانو تبعية

جممو ملعنى لثالث

امس ليس هو ملعنى

ملسلمني لو فسنا ملقصد بنفس حلكم لرشعي

فيدخل يف حمل لتنا هنا.
لذ يبد يل
ر

لدما

هذ ملفاهيم

تنا

فيه

ما لو فسنا غاية

لز

منطلقا للحكم
شبه بمكا

لقر نية حلديثية لعربية عموما

خذنا مفهو لنفع لرض

لفا د

يتطابق معها بل يتد خل بنحو لعمو

خلصو

هلا كام يبد من بعض

بني حد من

ايب بعكسه ملفسد لتي تعطي معنى سلب
خلسا باملعنى

وليني لفقها بل من بعض للغويني

من جه

فإ

مل معنى خ قيا يف هتا يتصل بثنا ية خلري لرش فقد تنتفع بأمر غري

( ) حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:
( ) نظر :لفر

لر بع

 .من تتبع لنصو

مر ضحا من هنا فإ

مفهو ملصلحة ملفسد

بام لر بع فا

هو

يعلم من لرش

ملصلحة ( هي بحسب تفعيلتها

موضعه) يرتبطا با ري هو عنو

ري جمي

ير هذ

مفهو لص

هكذ .

حكا للمصالح ملفاسد حمل لتنا

عد كونه مقصو بو فه لقيمة لنها ية للفعل

ملا

حاجة ليه ففيه

هذ ملعا قد تتد ل قد تتناقض يف ملصا يق فليس كل مصلحة بمعنى مقصو

ملصلحة بمعنى لفضيلة يف بعض ملو

لص

حتى يف ملعايري .

للغوية:

.

.

خ قي قد س بسبب مر خ قي بخ

يف للغة مل فة لنفع لعا د
هلذ فإ خذنا لرض

خر

لفا د بمعا منضوية ت مفهو خلري لنها ي.

ملنفعة لفا د

لرض لذ يلحقك من بعض

بل نقو :

سيلة لنفع عظم.

من هنا نفهم

يف لثقافة لعامة ليو

فكر ملصلحة تعني لرب غامتية لو ولية
للذ ملحضة

بل تعني ملصلحة تلك حلقيقة لكامنة
نكسا بلو

ذ بعني عتبا

لفر

نسا

حلقيقية.

ملدلو لسلبي للكلمة

لترشيعا

عقب لكرس

فعته تساميه عىل تلف لصعد بعد

معا.

لر

فعه ملصا

ر :
قية

حليا

تعريف مثا لغز يل ليس سو تطبيق ملفهو عىل لو قع فإنه ملا

ملصالح ملفاسد باملقا د
لرشيعة

حكا لرشعية

لدينية لتي تستهد

بل تعني تقديس لدنيو

لبد

مفهو ملصلحة ملفسد
ملدلو

هلذ

تلف جلو نب لر حية لبدنية لنفسية غريها فيه بعبا

ملستو جلمع بني رجا
من هنا نفهم

نقو

كانت بعض تعابريهم بام توحي بيش من لك

جلامعة لكامله

ملصلحة هنا تعني تدنيس ملقد

ملفهو

خلسا بنظر شاملة يدخل فيها لبعد لديني

فإ ما هو منفعة بحسب ملآ ليس سو ما هو مصلحة هكذ

بأ لرشيعة ترض با نسا
ليس سو

مفهو ملصلحة ملفسد فهي بالتفسري ملتقد

يكو متحققا يف لو قع

كأ لغز يل يريد

عرب لرشيعة هب ىل تفسري

لرشيعة لدهيا معنى خمتلف عند للمصلحة
يقو بأ كل ما يتصو نه مصلحة خا

ملفسد يف

ما تشري ليه

مناقض هلا فهو ليس كذلك فالرشيعة هي ملعرب لوحيد لقيامة ملصالح ملفاسد

هبذ يظهر حة ملقا نا

مصطفى شلبي (

لتي جر ها لبوطي

مجا

قبله ا

يف ملوضو حممد

) بني مفهومي ملصلحة ملفسد يف لر ية لدينية لر ية لوضعية

فالر ية لوضعية قد تقف عند حد
للذ ملا ية بمفهومها لضيق

( ) ضو بط ملصلحة يف لرشيعة

حليا لدنيا ف تنظر يف مصالح خر

قد تقف عند

بلغت مستو لذ جلامعة فض عن لذ لفر

س مية:

نظر :حممد مصطفى شلبي تعليل

 .فهذ

حكا :

ل لفكر

ملقا نة حيحة من حيث

هنا هو تعبري ستخدمه لعز بن عبد لس
لر

باملا

ملعنى لباطن ملتصل بالعامل ملا

كنا

نو فقه يف خا مفر

بل

مصالح

خر

فضل ستبد هلا بمصطلح :مصالح

ي فا نسا ليس بدنا

جمر عو طف مرتبطة

بل فيه جانب خر عمق كثر معنى يرتبط بالعامل ملتعايل با سبحانه هذ جلانب

له مصاحله قيامته متطلباته يضا
خر ية.

كتفي هبذ ملقد من لتوضيح

يقو لشهيد

متثل هذ لقاعد
جتها لغا ي

ملصلحة من

ملتكلمو

بشكل تنظري

ا

(

ل

يكو لتكامله تأثري

نر تفصي فيه.

ه ) :لرش معلل باملصالح
و

لتحتية لو

 .قد قعت موقعا للنقا
وليو عىل حد سو

برص
يبد

مع سف مل يفر لف سفة
لبيا حد ها

لتبعية هذ

متفرقة مبعثر يف كلامهتم بمناسبا
لريسو

حما

ملتكلمو

:

( ) لقو عد لفو د :

بد يا

هلجر

لبحث حو

ملصلحة

ما عقبه من نز

وليو

لفقها بابا لد سة قاعد

مثل بحث مل

مة بني حكم لعقل حكم

لتها تأثري هتا مساحتها بل جدناها عىل هتاممهم هبا
متعد

يف مقا د لرشيعة:

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لقو عد لصغر :
.

لنظر عام

كا يمكن بنا فقه

جلد بني علام ملسلمني ساهم فيه

تأ ييل كا عىل يد ملتكلمني يف لقر لثا

شعر معتزيل فيام بعد يف قضية حلسن لقبح.

.

.

فقه ملصلحة نظرية مقا د لرشيعة

لعليل غري لك من لتسميا

لفقها

ايب بالغ عىل حليا لدنيوية

نظر :عميد لدين عر

.

قو عد حكا

كنز لفو د يف حل مشك

:

لقو عد :

لرش

مسألة ا لطلب

جعل لتو ل ىل و
تا جلهد كبري!

قد جا يف لبحو

لتبعية تطابقا
لسمعيا

مر لذ

ضحة متناسقة حمد

لك مية لفلسفية قاعد

ضمنا من نو

لطا

حكا

لو جبا

يف لعقليا

كام يقو بعض لباحثني ملعا

ملعامل

بعا يف ملقا يف غاية لصعوبة

بام تكو

لرشعية لطا

لرشعية لطا

لتكاليف لسمعية لطا يف لتكاليف لعقلية

لة

حكا

يف

لة ببحث قانو

مصالح مفاسد من جها
ملتعلق

لذ

نحو لك من لتعابري .

لعقلية

يعني

يف ملفسد فكذلك بل غالبا ما تشتمل

عىل ساسه يفرت

هذ لقاعد /

فهمها متهيد للدخو يف مرحلة لبنا

تسا هيا بالرض

غر

قيا قانو

ل

ب

لتبعية

ه) .

مر حل يف ترش ها

نسري ضمن خطو

ستد يل هلا.

فاجلملة لثانية قد تقع بمثابة مدخل للجملة

فقد كو قا

غر

بتبعية لترشيع للم كا

تبعيتها للمصالح ملفاسد لر جعة عىل لعبا .
( ) نظر :جعفر لساعد

( ) نظر :ملرتىض سا ل لرشيف ملرتىض :
عتقا :

مفتا لكر مة :

( ) نظر :لشعر

مجلة :تبعية

لسبع لشد :

ملجد لشري

ملدخل ىل عذ

ملنهل:

ىل لكنها

لكنني فض

تبعية حكا للمصالح ملفاسد جملة لفكر س مي لعد

ملري ما

فعا عىل

هو ما لتفت ليه لعديد من

ثمة فر كبري بني مجلة :تبعية حكا للمصالح ملفاسد لر جعة عىل لعبا

لترشيع للم كا

لفعل

لكن لعرب بالعنرص لغالب يف لفعل لو كانت ملصلحة يف

وليني ليس خرهم ملري لشعر (

لكي ند

لعقلية

يف لو جبا

من لو ضح ننا عندما نقو بتبعية حكا للمصالح ملفاسد فهذ

متمحض يف ملصلحة فتبعها حلكم

ين

حليل كشف ملر يف

لتقرير
.

لكركي جامع ملقا د :
:

شتيا

:

بحر لفو د :

.

جتريد

لعاميل

.

معنى تبعية لترشيع ل غر

يريد من

فعله لقانو هذ فامل

غاية له

هذ هو معنى تبعية لترشيع

سبحانه حيث كا عاق فإ فعاله

يصد منه فعل

ل غر

.

من لو ضح هنا

هو ما يعر

باعث من

لفريق لذ يمكن

عن

شاعر من

فعا

جلها

كو هذ

غر

عديد طرحت يف علم لك

با فعا

هو خضو سلو

يربط بني فعل لتقنني بني عق نية ملوىل غا يته

من هنا يمكن لقو بأ

لعبث

ه

غايا

تعاىل غري معللة با غر

س مي من نو حاجته ىل هذ

معلولة لعلة فلو فعل

لتسلسل ..غري لك مما قيل يف علم لك

فإما

س مي .

غر

قالو :

و تعليل فعاله تعاىل بيش من

لفقها :

ب لك لكن فعاله تابعة ملصالح لعبا تفض

جهابذ حلكام طو ف هليني خالفهم فيه ملعتزلة
يقو

لسيد خلميني (

عىل تقدير لقيا

فعا ل غر

هلية مما حى

يف ملعللية با غر

لد عي

لغايا

هو قع ت تأثريها هو غري معقو يف ملبا

كلها جلت عظمته

( )

لعلل لغا ية

حلق كشف لصد :

 :حليل كشف ملر يف
.

فيلز

شاعر

فقهم عىل لك

هبو ىل جو

تعليلها قالت

ما

مر لنو هي

حسانا .

مر لصا

عنا يف كيفية لصد

لد عي كلها مؤثر

يف لفاعل

لعالية لر حانية فض عن مبد ملبا

ستلز مه للقو لتي حاملها هليوىل تركب لذ

( ) نظر عىل سبيل ملثا
ملو قف :

غر

لز

لرشيف جلرجا

ليه هبت

) ملنتمي للمد سة لفلسفية:

تعاىل ىل نبيا ه فهي ليست كا

مرب

تنتهي لفعل غاية له

تعاىل ليست معللة با غر
غر

يف مقابله

سبا

بل قد نسب هذ لقو ىل لف سفة حلكام يضا كام جا يف كلام
ه ) حيث قا  :فعا

سيكو من

تقف فكر تبعية لترشيع ل غر

لتسلسل بمعنى نه لو كانت كل فعا لغايا

(

ملوىل بو فه مقننا لغاية غر

من هليوىل لصو

جتريد عتقا ( قيق :ميل):

حممد مصطفى شلبي تعليل حكا :

.

ج

لفعل لنقص لكام

لقو

فتقا تعاىل عنه .فام هو ملعر

هو عني مكا

نه تعاىل يفعل للنفع لعا د ىل لعبا مشرت يف لفسا
ليه .

د لدين لشري

هلذ حا

فعله

متنا مع فعله للنفع لعا د

(

ه ) نفيه عنهم نفيا قاطعا حني قا  :فإ م

د عىل ته تعاىل

ملخصو ة ملقيد

( حلكام ) ما نفو لغاية لغر
غرضا

عن

من فعاله مطلقا بل نام نفو يف فعله ملطلق يف
فعا

ما ثو

فعا

فأثبتو لكل منها غاية خمصو ة كيف كتبهم مشحونة بالبحث عن غايا
منافعها كام يعلم من مباحث لفلكيا
ية غريها  .قد فصل مل

يف جلز لثامن من سفا

كو

بينهم

لتأكيد

ته سبحانه هي لغر

د

مباحث مزجة ملركبا

حر حمل لنز بني ملعتزلة

ملوجو

علم لترشيح علم
شاعر

حلكام

متايز حلكام عن ملعتزلة ليس يف نفي لغرضية بل يف

لنها ي فر جع.

من هذ يضا نفهم ما طرحه بعض لف سفة ملتكلمني من قاعد  :لعايل يفعل شي ا

جل لسافل فإ هذ لقاعد

لعبا

تنفي عىل

وهلم لفكرية ترشيع

غم ما يبد نه نو من لفعل هلي د من لعايل هو
مقصو هم من لك كام توضح عبا

لعبا

يفعل لترشيع ملصلحة لعبا نسأ  :ملا جعل

ملصلحة لعبا

لرض

يكو

للز

ملصلحة لعبا

:

.

( ) حلكمة ملتعالية يف سفا لعقلية
( ) ملصد نفسه :

.

بعة :

نظر :عليد ست فقه مصلحت:

عندما

لتي هي

يكو لسبب لغا ي للعلة لفاعلية هو

هلية

رير لفعل هلي من لقيو

حفاظا عىل ملشي ة لقد ملطلقتني له سبحانه فاعترب

( ) حديث لطلب

( ) ملزيد ط

لترشيعا

تعاىل قتضا هتا .

شاعر نتصا منهم لنزعة

جل لسافل هو

د ملتقدمة غريها هو

هنا يعقل عىل لقو عد لفلسفية

لعبا نفسهم بل بد
يبد

مل

ل حكا ملصالح

.
.

جعل فعا

معللة با غر

من حيث

معنا

فاقد للغر

عاقليته يلزمه لقيا بالفعل لف

عبثي هذ ديد ملشي ة

بعضها يستهد

سبحانه (كالدليل لثا
لز

لعمو

ملشا ليه كذلك)

فعا

هلذ قا :

تعاىل ليست معللة با غر

لنفي بمعنى نه يمتنع
نفي للز

لكونه مل غرضا

نفي تعليل

ملشا ليه نفا) بعضها نام يريد نفي كو

شاعر من

من حلاجة

سبحانه .لعله من هنا فهم لتفتا

شاعر يف هذ ملوضو

لدليل

قبل لفعل هذ

يكو

بمعنى

شاعر جعل ملنفعة من

(

لك قانونا عاما
ما نفي لغر

(

ه)

يكو غرضا له .
ثمة حما

من خ

عرب لتا ي

يف كل فعل..

لقو بأ فعا

ملصالح بو فها غايا

مغيا هبا.

ىل بالنسبة ليه تعاىل من عدمه جا

لفعله فنحن نفر

من للطيف هنا نقل ك

عىل ما هب ليه ملعتزلة:

فعا

لع مة لطباطبا ي (

فعا

حلسن لو كا

لك بأ

غري سو كا

لك لغري مصلحة

( )
( )

ي ملو قف :

خصو

فكر لغر

عىل حد تعبري
لز

قبل لفعل

ي

مل يصلح

صومهم لو

ينطلق يف فعله من

هلية حاملة للمصالح

نفرضها

) حني يقو  :ما كر مبني

سبحانه معللة با غر

تابعة للمصالح جها

لق خلقا ليخرب بذلك ملكلفني فيعترب به يؤمنو له فيتم بذلك

مصلحة من مصاحلهم قد تقد يف بحاثنا لسابقة

ملقا د يف علم لك

ما هب ليه

من بعضها سلب

لك مي لتذليل هذ لتناقض بني شاعر
حاملة للمصالح لكن

ما يف فعاله

 .هلذ حا

من لنقص هلي لكن شاعر مل يو فقو عىل هذ لتخريج باعتبا
نفع غري

مطلقا (مثل

يفهم من بعض لته عمو لسلب

لفعل هلي جعة ىل غري تعاىل كي ر

كا

غري

نه

ه ) من نوعية لة

فعا با غر

من فعاله معل بالغر

لك ليس ب

معنا

.

:

خر مفر

.

سبحانه

كم عليه

غري

يؤثر فيه
فر

خملو له مدبر بأمر
فجها

قعية

كا مر

جو

لك

جها

هبا ىل سعا

حليا

ما هو سبحانه فإنه جل من

لكو

فعله

حلسن ملصلحة هذ نام هي قو نني عامة مأخو من نظا لكو

لر بط لد ر بني جز خللقة من لرض

سبحانه من ملمتنع جد

ما فيه من لنظا جلا

يتقد ملفهو ملنتز عىل ما نتز منه من لفعل ثم يتخطا

يقنع حتى يتقد عىل فاعله ملوجد له .ما ما يف

ية من تعليل خلق لسام

بقوله( :ليبلوكم يكم حسن عم ) نظا ر لكثري يف لقر
لتعليل بالفو د ملرتتبة ملصالح ملتفرعة قد خرب تعاىل
لذ

حسن كل

قبح عند

ما كا كذلك مل يصد عنه

قبيح لبتة .

شاعر لعلهم مل يريد غري هذ فأ

سلوكياته مثلنا نحن لبرش نستهد هبا غرضا نفتقد
فعاله مل كام

عىل ية حا

تصد منه لكامله

مصالح

ما هو خري.

نه يصد منه

تاجها .مفهو لتعليل بالغر

جتا نا تبعية لترشيع بو فه فع

ملصالح

كو هذ

لو من حلسن

تنزيه

بينهام

غر

لك

تبعية ترشيعا

عن

تكو

يامنعو يف لوقت عينه من كو

ليس سو

فعا

مر نتز عي نام سه

نأيت ىل مفهو تبعية حكا

تعاىل بو فها فع تقنينيا له غر

هي ملصالح ملفاسد لر جعة عىل لعبا فض عن كو هذ

ملفاسد موجو يف ملتعلقا

( ) مليز يف تفسري لقر

هليا ل غر

قا :

فيه هو حلسن

فليس لنا هنا بحث يف هذ لقضية لك مية بل لصحيح

نحن عرب مقا نة ملخلوقا مع بعضها.

للمصالح لنقا

فعله

فإنام هو مثاله من قبيل

لقه ( مل لسجد  ) :فهو سبحانه هو خلري

يف تقدير فإ

ي

خالق كل

حلسن ملصلحة هي لتي كم علينا تبعثنا نحو فعالنا مو خا جة عن فعالنا

مؤثر فينا من جهة كوننا فاعلني نر
لك

حلكم

.

:

.

بل قد يكو له غر

خر غري مرتبط بالبرش كلهم

من هنا فا

لكنها

مر متحانية تقف خلفها غر

خر هكذ  ..هبذ نخر بالنتا ج تية:
سلو

ليها يتجه نحوها.

بو فه مقننا تقف لفه غر

تز يف ملتعلقا
فلنقل مل يف

لقو نني هلية بو فها نا ة عن فعل لتقنني هلي

غايا تستهدفها برص
غر

لتي يف لترشيعا

غر

للعبا

لنظر عن ديد موقع هذ

لتي يف لترشيعا

لكامنة يف نفس متعلقا هذ

لقضية لثانية مصد للقضية

غر

يو ل

له مآ

مل يف عامقها غر

هلية هي مصالح جعة للعبا نفسهم.

هلية مستكنة حرص يف ملصالح ملفاسد لر جعة

حكا ففعل لص
تسا

ىل لكنه

لثانية من جهة كل من لثالثة لر بعة من جهة خر

لثالثة لر بعة من ثم فا نتها من لقضيتني
لقضية لثالثة ثم ست نا بحث خر ثبا
من مثلة خت

.

بل ترتبط بأمر

هو لذ

ستبطا بني لقضيتني

متاما كام

ت

ىل

هبذ ملعنى بني

ليني يستدعي ست نا

بحث يف ثبا

مر متحانية

ما يسمى باملصلحة

لقضية لر بعة.

بني هذ لصو ما نسميه با

مل ملصلحة للعبد.

يف جلعل لقانو نفسه بنا عىل حد لتفاسري هلذ لكلمة فإنه مل يف طياته جلملة
مل جلملة

بينام

من هنا ن حظ

لك مية هو سا

يف ملتعلق

لعبث يف فعله

ف بد

ملفر

لسيد خلميني يقو :

ملصلحة فيه يف نفسه جلعل يف متعلقه.
كو فعا

هلذ لقضية لد ر من تبعية

شك

معللة با غر

مر نو هيه ملصالح

غاية ما قا عليه لدليل هو نه يمتنع عليه تعاىل

لظلم عىل لعبا يف تكليفه فبام

تكو معللة با غر

من ملسا ل

مفاسد مكنونة
جلز فية للز

مر لنو هي فعا ختيا ية له تعاىل

يف مقابل ما يدعيه شاعر لنافو ل غر

لغايا يف

مطلق فعاله عليه فدفع لعبثية كام صل باشتام نفس تلك لعنا ين عىل مصالح مفاسد

قا مة هبا متحصلة بوجو ها كذلك صل بكو ملصلحة يف نفس لبعث لزجر. ..
( ) هتذيب

و

:

 .هذ

عليك جر مقا نة بني ك مه هنا ك مه يف كتا

لطلب

من

لسؤ

هذ لعر

ىل عىل سا ر لقضايا ملذكو

ب لتوقف عند تأثري لقضية

لذ يطر نفسه :هل يلز عىل مثل مسالك شاعر نفي تبعية حكا للمصالح

ملفاسد لر جعة عىل لعبا سو كانت يف ملتعلقا

مر ثالث

يظهر من مجهو لباحثني قديام حديثا

بنظرية لتبعية بو فها قاعد يف فهم
نفيت تعليل لفعل
ملفاسد

هلي بالغر

كانت ملصالح يف نفس جلعل يف

لذها ملثل مذهب شاعر يفر

ليل ملنظومة لترشيعية للموىل سبحانه

فلن يمكن بعد لك ثبا

تبعيتها هلا فر كو ملقنن قد خذ قق هذ ملصالح عد هذ ملفاسد غاية

لكن لصحيح هو مكا لتوفيق برص

عدمه

لك

لنظر عن قبو كل

غاية ما يثبته لدليل شعر هو

يستهدفها بالتقنني ليس له غر
لفعل ليس فيه حسن

قعت يف خلا

حمد من قبل ما

قبح يت لكن هذ
م مة

ينفي

قانو تبعية

لتقنني جله بد فع منه بل

متا فعا ملوىل سبحانه فض عن

ر مد مصالح مفاسد جعة للعبا

حكا للمصلحة بام هي قاعد نافعة ل

فلنقل :تعطل بعض شكا

متا لترشيعا

شاعر

بعبا

شاعر هبذ لتوفيق

يف فعل لتقنني مل ي حظ غاية معينة

كل ما يصد من ملوىل فهو خري من ثم فالنظرية شعرية
لقانو

لك نك لو

حكا تابعة للمصالح

لتلك حكا فمع نفي لغا ية يف فعله تنها لقاعد .

بعضها

طاحة

ستد

لو جل

نظرية حلكام يضا

ويل ملجتهد بل تنفي

لنص لقر

له من ثم فلو

تنفي
هذ

مث عىل

ر مد مصالح جعة للعبا فلن يكو يف لك تناقض مع عمد

حلكام يف فهم طبيعة مقوما
ر :

لغا فكر لغر

لذ نقلنا نفا.

( ) نظر عىل سبيل ملثا

حلسيني مقا د لرشيعة

لفعل هلي.

كذلك قانو لتحسني لتقبيح يسا

 :مالك هبي مقا د لرش بني

فر

ها يف عملية ستنبا عند لفريقني:

لتفريط:

.

لة

لو قلنا
حيد

بقانو لتبعية تقييد

حكا بمصالح يف مرحلة جعلها لقانو

مل غرضا لكنه ينتج عم

جيد فلسنا بصد

من هنا يظهر لك

فقد

تبعية حكا هلذ ملصالح

طالة يف هذ ملوضو ).

فيام يقوله لفخر لر

لة عىل نه تعاىل ما

هذ لتقييد يمكن

حكا

ا مد ها ( جو لتأمل

بعد تقرير لة لتبعية :فهذ لوجو لستة

ملصلحة لعبا  .ثم ختلف لنا

حو بحقيقة هذ ملقا كشفو لغطا عنه قالو  :نه يقبح من

فعل لعبث بل ب

يرصحو بأنه تعاىل نام
لغر

يكو فعله مشتم عىل جهة مصلحة غر

لكفر قا له مع نه
ب عىل

كا

تفض منه حسانا

هذ حلكم هلذ ملعنى
معنى لتلك ل

تعاىل عاية ملصالح

هذ ما جعل علم

جوبا .

لغر

 :فإ قا قا ل :نتم تنكر
لعلة

هذ لفصل بني

قر

طلعت عىل ك

شاعر

حد ا

فعل ملختا فع
نتصا

يقصد

لقو بالعلل تقولو با سبا

با تعاىل لتوفيق .. :
لثا

ليس حد ا قبل لثا

( ) ملحصو

:

حر

ينترص مل ينترص

هو بعد لفعل

و لك مية

مهم بن حز

هو من نفا لتعليل لك مي
فام لفر بني

لثلج علة لتربيد لذ

من جله لو شا مل يفعله كغضب

هو قبل لفعل ملتسبب منه

ملعرفا

لعلة هي سم لكل فة توجب مر ما ابا

ملعلو لبتة ككو لنا علة

لو شا ملنترص

يفعله

ما يكو مصلحة لعبا

و لسني يستخد مفهو لتعليل بمعنى لع ما

جتها ية لرشعية عىل قو عد

تفا

 .ما لفقها فإ م

 .يضا فإ م يقولو  :نه

يفعل

لظاهر يصب يف لفكر لتي يد تركيزها هنا حيث يقو
فاجلو

تعاىل فعل لقبيح

جل هذ حلكمة لو سمعو لفظ

نه تعاىل

كثر منه بمعنى لعلة لفلسفية قد طلعت بعد
و

بعد لك ما ملعتزلة

بد

يا

يوجد

بعد  .ما لسبب فهو كل مر
ىل نتصا

فالغضب سبب

فهو مر لذ

ليه لفاعل

ليس لسبب موجبا لليش ملسبب منه

ما لغر

فالغر

مرين

من

نظر :لز كيش لبحر ملحيط :

ر

نتصا طفا لغضب
.

لته

لة ليش هي

نتصا

غري جو

لة لغضب هو لغر

يف

لة لغضب غري لغضب
نتصا فصح

كل معنى مما كرنا غري ملعنى

خر فا نتصا بني لغضب بني لته هو مسبب للغضب

منه .ما لع مة فهي فة يتفق عليها

عليه. ..

نسانا

فإ

عىل ية حا فإ فرغنا عن قضية تعليل فعا

منها فض عام لو قلنا بالتعليل يلزمنا

لغضب هو لسبب يف

ها

لغضب هو لغر

ها حد ا علم

هلية با غر

نتقا للمرحلة ل حقة هي

مر لذ

ينا مكا لتحر
سة

حكا ملصالح لعبا متهيد لد سة مركز ملصلحة تعيينه.

جتاها

تعد

نبني لتهام ملناقشا

من قانو لتبعية بو فه مبد

هو

خر .

ن

قد ستد لذلك بعد
نقيل.

لعلل

جتاهني لعمد هنا

بني لعدلية هاهبم للقو بتبعية حكا للمصالح ملفاسد ما نريد

حكا لتي ضعها لشا

( ) بن حز

ل تبعية

لتي يمكن تسجيلها عليهام للو و ىل نتيجة هبذ لصد

كا يت:

ملعر

سو

نر د

تفقا

حكا

سبا

سامل يفو

:

غريها يف
حفريا

حو نظرية لتعليل يف ملد
لفكرين لك مي

ويل:

ترجع ملصالح تعو عىل لعبا

لة بعضها

نفس عقيل

عق

و لفقه لسني  :حممد مصطفى شلبي تعليل

لنتيجة

ر

نظر ملزيد من متابعة ستخد ما مصطلحا

ملعرفة لعربية س مية لتعليل لفقهي:

د هنا

لغر

بعضها

لك

حكا :

نفس
بحو

نظر كذلك

لك مية ملختلفة عند ملسلمني :عبد لنو بز نظرية لتعليل يف
.

يمكن هنا عر

لدليل

توضيحه من خ

مجلة من ملقا با

 :ما كر لفخر لر

صيص

باطل

ستد لية لتي كر

ث

ها:

متلك طابعا عق نيا

غري بمناسبة حلديث عن لعلة يف لقيا

مر حل:

لو ما

حكام معينا لو قعة معينة

يمكن
لثا

يكو ملرجح

ستلز مه لرتجيح ب مرجح هو مستحيل فيتعني جعل حلكم ملرجح.
هذ ملرجح ما

فيتعني لثا

يكو عا د

هو عو ملرجح عىل لعبا .

للعبا

تعاىل

ملرجح لعا د عىل لعبا ما هو مصلحة هلم

لثالث باط

با تفا لعق ي فيتعني

هبذ تكو لنتيجة:

ترشيع

.

باطل

مفسد

مجا ملسلمني
لثا

هذ

ل حكا كا ملصالح ترجع عىل لعبا نفسهم .
هو متد

بطريقة كثر تصا

هبذ لصيغة تقو عىل نه

قد يصا هذ

ستد

من لو ضح

بنية لدليل قا مة عىل فكر لغا ية يف لفعل

هلي فلو نفينا تعليل

طبقنا عىل لنبي

ما نفسه بنا عىل

لو مل تكن هنا مصالح يف حكا ترجع للعبا للز لرتجيح ب مرجح هو حما عىل .
فعا

هلية با غر

قلنا بأنه

فلن يكو معنى ملثل هذ

ام يملكا

( ) نظر:
فو د

فو د :

ستد

ية ترشيعية بمعنى جعلهام حكاما

تكو فعاهلام معللة با غر
هذ

يفعل نط قا من غاية يستهدفها تدفعه هلذ لفعل

ستد
مد

و

:

نقلهام ل حكا من

.

يمكن م حظته من كثر من جهة

لك ضمن مد

لفخر لر

:

حكا

:

لر حا

منتقى

لعر قي اية فكا

:

و

:

.

ملحصو

لريسو

ففي هذ حلا

:

لفكر ملقا د

لنا يني

قو عد

ىل:

ملد لة

لك

ب مرجح

هذ لرتجح معنا

خذنا ملرحلة

فيها هي يف ستحالة لرتجيح

ىل فإ نقطة خل

مجيع لقا لني بقانو لعلية متفقو عىل ستحالة لرتجح ب مرجح
ليش ب علة

د

ستحالة لرتجح ب مرجح لقانو لعلية يف با

هو خلف قانو لعلية
لعلة لفاعلية.

ما لرتجيح ب مرجح فقد نقسم ملوقف منه:

فذهب فريق هم غلب لف سفة ملتكلمني عد مجهو

لكنهم بني من تعامل معها بو فها قضية بدهيية
ملسلام

ط

.

ملحقق لسبز
ملوضو :

تا ىل قامة لربها عليها هلذ طلقها

لرتجيح ب مرجح ست د طريقتني للتعامل مع هذ

فبعضهم عتمد عىل ستحالة لذ تية لذلك بدعو

هبام مثا

فرضت ترجيح هذ

ملحقق لسبز

للرتجح كام قر

مر عىل غري

يف حاشيته عىل

من

يلز فعه .
لنفسانية

د ملتأهلني لشري

سفا

حيث قا :

لرتجيح مستلز

كا برتجيح

يكو لفاعل فاع بالفعل فمن ضع لفاعل

 :كل من سلمت قة عقله من لقصو

حلا ل من مبا

جحا ليش عىل مثله من كل جهة

يسلك سبيل خلر

من هذ لنو لربهانا للذ

ستعا

لز لرتجح ب مرجح .يضا ملا كانت لعلة لغا ية علة

فاعلية لفاعل فعند عد ملرجح لغا ي

عت

نه ما من فعل يصد من لفاعل

حصو حد لرتجيحني ب مرجح مع تسا هيام

خر هلم جر يلز لتسلسل

( ) يقو

شاعر

ىل ستحالته

بني من تعامل معها كأ ا قضية نظرية فاستعا با لة لكي يثبتها مثل

هذ لفريق ملانع عن مكا

خلفه عنا

من هنا ترجع قضية

جلد

ملناقشة يف لقيل لقا

خت

من مر

مل يرتب يف ستحالة

بمنفصل من ستحل ترجيح ليش ب مرجح يوشك

عن لفطر لبرشية خلباثة تية قعت من سو قابليتها

لية عصيا جبيل

قرتفت ته خلبيثة يف لقرية لظاملة هليو نية ملدنية ( ملدينة) لفاسقة لسفلية  .حلكمة ملتعالية :
.

( ) مل ها

لسبز

( حلاشية عىل) حلكمة ملتعالية :

هلامش قم:

نظر:

لتحسني لتقبيح كأ م يعترب

لكن بعضا ر يظهر منه حلا هذ لقضية ببا

لرتجيح ب مرجح من قبل لفاعل لعاقل ملختا ممكن غايته نه قبيح عبث لغو من ثم

فهو مستحيل عىل

بل ن حظ

لقضية فيقو  :ثم

لشيخ نصا

خري يف مقدمته من

ما كر

يظهر منه خلط بني لرتجيح ب مرجح يف

فإ

قبيح

حما

قد ما

لثا قبيح حما . ..

فهو بمكا من

ملمكن ب علة ف

تعاىل

ما غري ف

لتكوين بينه يف مقا

يكو

مكا

قبيحا

لكفاية

مرجح عىل سا

ها

بمعنى ب

ه ) يف مباحث جلرب

جو مرجح .لسبب يف لك:
لفعل ختيا

جو خا جا يد

( ) مباحث

و

نام ملمتنع هو جو
متنا

د

منه

ىل نفي ط

مد

:

عن لفاعل من
ختيا

:

.

مكانه يف لفر

يف هذ يقو

ما لنقطة لثانية فهي خاط ة جد

ملحا نام هو جو لفعل يف خلا

.

ب سبب فاعل.

جو مرجح له ليس بمحا ملا عرفت من

عام قد ته من

.

.

ختيا :

ستحالة لرتجيح ب

قع هلا هي ستحالة ترجيح جو لفعل عىل عدمه بد

خلميني نو هلد ية :

( ) كفاية

عىل حلكيم

شاعر ىل عد ستحالة لرتجيح ب مرجح بل هب

ا ترتكز عىل كيز

و :

من با

فعا

عق ي قبيح ليس بمحا ف تشتبه .

ستحالة لرتجيح ب مرجح يف لنو

لسيد خلو ي (

و

يستحيل قوعه

ملختا علة لفعله

بعض مامية مثل لسيد خلو ي لسيد لصد

( ) فر د

لز

لتكليف

ستحالة يف ترجيحه ملا هو ملرجو مما باختيا  .باجلملة :لرتجيح ب

يف ملقابل ملعر

ما د

لرتجيح ب مرجح قبيح بل حما

ستحالة يف ترجيحه تعاىل للمرجو

مرجح بمعنى ب علة حما

لك

(

خوند خلر سا للتمييز يف لقضية قا  :لرتجيح ب مرجح يف

ختيا ية منها حكا لرشعية

تعاىل

ا

ه ) يفصل يف لتعامل مع هذ

توقفه عىل

خر كوجو

ملرجح

نحو  .نعم بد نه يكو لغو عبثا .قد صل من لك نه

ملرجح يف مكا لفعل

طبيعي لفعل كا
خر

بعضها

لة حد ا با خر .عىل

كانت فر

يلز

متسا ية من

ختا

جو يف كل فعل شخ

ظاهر يف فع ستحالة لقبح معا.
من لو ضح

با

لك

هبذ يظهر

ملرحلة

ستد

ىل من هذ

فلنقل :عىل قبحه عىل حلكيم تعاىل.
نشري ىل

مرجح عتمد

ىل لتخصيص.

ثبا

ملد لة لثانية:

لك

لعطشا فيام

عليهم لفريق خر بوجو علل خفية هنا

فض عن

ملرحلة لثانية من

بنا عليه ف يصح هذ

من لو ضح
ستد

حكا لرشعية عىل لعبا

مل يقل قا ل بأ مثا

يرجحه جلها.

ستد

مر

فرضت حرص خليا

غيفي جلا ع

مل

.

د

ملحتملة بعو

من لعبا لبرش لقاطنو عىل هذ لبسيطة

مكا فر

خيا

جعا ملصالح عىل خملوقا

و لفقه :

( ) جع عىل سبيل ملثا

لعفو

خذ بأحد لرغيفني مل يرجحه بل خذ فيه لطبيعة لكيل مل

لفر ية
لعبا

لذ جتد م

مبنية عىل ستحالة لرتجيح ب مرجح

هذ لنو من لد سة يبد لوحد غري موفق

يوجد فيه ترجيح

بينام با

نفيه عىل شو هد جز ية غالبها يقو عىل لوجد

يكشفو عن هذ لعلل .

( ) حما

يل ك مه كأنه

بعض لف سفة ملتكلمني لذين شتغلو بموضو لرتجيح ب

مثل غيفي جلا ع كأ

يف

ملكلف  .فإ

لعمد فيه هو لفاعل ملختا

يبحثو عن جو لغاية لد فعة للفاعل ىل لفعل

ملرجح عىل

يكو لبعضها مرجح با ضافة ىل

لرتجح منتسب كام قلنا للعلة لفاعلية مبا

لرتجيح فهو منتسب للعلة لغا ية حمل لنقا

يلحظ فيه لعنا

جو ملرجح ختيا

لتعامل مع قضية لرتجيح ب مرجح تلف عن لتعامل مع قضية

لرتجح ب مرجح

بد

خل لوجو

حلكمة ملتعالية :

خر حمتملة هي كو جعل

خر يف هذ لعامل
.

يف عو مل خر

يلحق مفسد بالعبا فام مل ننف مثل هذ
يصح فر

حاسم

عىل سبيل ملثا

حرص لفر
يوجد

فيام كر .

مانع فر

يمكن بنا برها عقيل

حتام

نحن نصو هنا برهانا عقليا حسب لفر

من كو بعض لتكاليف ملوجهة للبرش ترجع مصاحلها عىل حليو نا

بحيث تكو لرشيعة قد عت مصلحة بعض حليو نا
ما لعله يشري ىل

لر يا

فقالو  :يا سو

سو

من لك مثل مرسل لصد
متعنا فأعطاهم لر

عن لصا

يستنجى هبام  .مثل خرب لسكو

جلن

نسا

عىل

مل كة بل يف بعض
فد جلا جا

من

لعظم فلذلك

عن با ه

ينبغي

سو

برص

ناقة معقولة عليها جها ها فقا  :ين احبها مر فليستعد غد للخصومة .
جمتهد

ما لقو بأ ملر بالعبا يف ستد
وليا فقيها يستهد با ستد

لرشعية فتأمل جيد .
هبذ يتضح

مطلق غري

فهو ينفع ملستد هنا بو فه

لو و ىل قاعد لتبعية نتا جها يف جتها

ستنا لربها حلسن لد م يف فعاله سبحانه تنزهه عن لقبيح مطلقا

ينتج جو ملصالح لر جعة عىل لعبا يف لتكاليف للسبب نفسه

ملعا

ين .

يضا

ىل لك بأ

بتشكيل برها عقيل

ستد

من تر كم
لرسو

لك

حتام

نام هو لتعبد يت من لنصو

هبذ تصبح مر حدسيا به يظهر

( ) حلر لعاميل تفصيل سا ل لشيعة :
( ) لربقي ملحاسن :
( ) نظر :حممد عيل يا

تعاىل يليق

ليل حجية مجا
لد لة عىل نه

قضية من هذ لنو بام يكو قد تشكل عيها لد ملسلمني

ساهتم ل هوتية لك مية حو

.

فا ملحا لة بعض

هنا بإمجا ملسلمني عىل عد عو ملرجح

كا ملقصو بنا ليل عقيل خا ة لو قلنا بأ

ليس هو لكشف بمثل حسا

جتتمع متي عىل خطأ

ىل

سبحانه ليس بالرض

مجا

يبلغ يف مستو قوته حد

.

مقا د حكا لرشعية غاياهتا :

من لتلقي عرب

.

يكو

قضية متيقنة ليبنى ستد
نريد

ندخل هنا يف ملقا بة لفلسفية لتي تقو بأ

فكل حركته

ليس له غاية هد

جا لتعبري هي يف ته لذ ته من ته

لك هي عىل خ

لو قع.

ملد لة لثالثة:

مفسد

لعقيل عليها.

ستنا ىل

مصلحة

تفا

نه مر بدهيي ير بيا

خلف فكر لتو فق لعق ي لذ

خر .

تفا لعق

قد يكو ملقصو

طريقة مقا بة

تفا لعق ي ! فهل ملر منه

من ثم فا فضل لذها خلف لعنرص ملهم يف حلجية
حجية عقلية له يف نفسه لو مل نضعه ضمن سياقا

عىل هذ

لشا

مر ممىض بسكو

هذ ملفهو مما يكشف عن حته خا ة نه يمس ملوىل سبحانه يتحد
صيل تفا (عق ي) عىل هذ لقضية
لدينية

لنصو

يوية يتبع فيها لنا

بحا

ثبا

لعقلية ما تلقو حو

فا

يكو غر

كذ

نسا
فدعو

ليس سه

من

هلذ

لترشيع شي ا هو باملصلحة

لتجربة لعق ية للعق

سبحانه بو فه سيد لعق

مع عد علمنا
عمد

ستلز كو

بعيد عن

فهذ قضية

قل لقليل عنه سبحانه

شكا عىل ستد

يستبعد بعض شاعر

هو باملفسد .

عىل ملوىل سبحانه فكام

عندما يقننو فهم ينطلقو من مصالح جعة للمكلفني

هبذ يظهر

عنه

عه عن

علام لدين ما يفهمونه من لوحي لفلسفة ليست قضية متجلية

بام يكو ملر سقا

هم عق

عد

جو عرب لتا يخ لبرش

يف عق ية لبرش كي يكو حضو ها يف حياهتم بام هم عق

نظريا

مو بغري

لعق ي عىل نفي مكا كو ملرجح جعا ىل

مفسد غري ضح فام قيمة هذ
خر

ته

عا

من مفاسد

لعق

حة هذ ملقايسا

تا لتأمل شديد.

من

بام

بني

هو عد مل ه لفر يف ملرحلة لثانية

حكا غري مبنية عىل مصالح جعة للعبا لرتجيح ب مرجح غري

حيحة لكي يتم لدليل بد من تطوير .
لدليل لثا :

ستنا ىل

ف ( حلكيم) يف

تعاىل نفي لعبث عنه هو

ف

ثابت له بإمجا ملسلمني فإ ثبت لك ثبت
لعبث عىل

فعله عبثيا

لقناكم عبثا

فو ضح

حلكيم يفعل

حما نصا مجاعا عق

بنا ما لقت هذ باط
لعبث سفه

ما لعقل ف

ما لقنا ا

لسفه

فة نقص

يمكن ياغة هذ لدليل بشكل خر هو:

مل عل

جعة للعبا فهو ما جاهل بامل كا
.

هو عابث كله حما

ي حظ عىل هذ

ستد هبا

ستد

ستيعا

سمة لسعة

كام

لعبثية يف بعض لتفا يل خر

ثم فالدليل بحاجة ىل ستكام بعنا
يفعل

(

ندل

( ) لر

ملحصو

لريسو

خلو ي حما

لفكر ملقا د

قد ستند هلذ

يا

با

لعد

قربا ج
:

جامعة ما لصا

ل خللق لكو

يا

لقر نية لتي

نسا

ينايف

ليس يف هذ لنصو
هذ

يصلح حجة يف مثل هذ لقضايا من

خر .
قا

لقضية من

لرتمذ

لعلل:

و لفقه :

بعض ملعا

.

احلي

تبعيت حكا
لعد

مهد

ثبا

قو عد فو د :

حكا لرشعية غاياهتا :

( ) نظر :حممد عر

د حلكم عىل طبقها

يا ك مية

بتد نقد بقوله:

لتي جعلوها عمد ملذهبهم عقد تنحل عنها فتا هيم تكو

:

يف

غر

ه ) هجوما عنيفا عىل ستخد مفهو حلكمة ثبا

ما فيه مصلحة عبا

تكا هذ لقضية لفاسد

مجا

تعاىل حما ..

حكا مل كا

تعاىل يف كل فعاله

مجا

ما

ملتقد .

عاجز عن

بل هي تنفي لعبثية عن

قد شن بن حز

باحلق

ضافة ملا قلنا يف لدليل لسابق :

تثبت شمو نفي لعبثية عن

فحسبتم نام

لنقص عىل

حيث ثبتت ملصلحة تعني جوعها للعبا كام تقر يف لربها
ملصالح

ما فيه مصلحة

ما لنص فقوله تعاىل:

لكا

:

لسيفي ملا ند

ين يف بحث لتبعية

شناسى حكم :

لر حا

نظر :ملظفر عقا د
منتقى

بد ع لبحو

هو لسيد حممد عيل يا

عبد لكريم عبد

مصالح مفاسد جملة مطالعا معرفتى

هرب مقايسه جايكا مصلحت
.

:

و

نجا

:

مامية:
.

مقا د
حممد حسن

نشكا س مي

فقه ماميه هل سنت جملة

فعله

لكل كفر يف

معقبا بالنصو

نه يضل هيد

نه ينز قر نا

لترشيع للمصالح .
ف

لكن

لقر نية لتي فهم منها

خسا عىل لكافرين

يكو

اسب عىل

فضا تبعية

نفسه باحلكمة مع ما هلذ لكلمة من معنى يف للغة لعربية يبد يل كافيا

يف نسبة معناها ليه سبحانه لو مل يكن يمكننا بدليل لعقل ثبا هذ لصفة له فعندما ربنا
نه حكيم

حلكمة لو سلمنا تعني لفعل لغا ي لسليم

ينفي لعبثية كا تو يف
ترتيب نتا ج عىل هذ

تتضمن لغا ية بمضمو

نفسه هبذ لو ف مثبتا ملضمونه بالنسبة لينا هذ ما يفر

مر.

ت

بني نفي لعبثية كو ملصلحة جعة عىل لعبا

لكن لك ينفي عنه لعبثية

لدليل لثالث :ستنا ىل مجا

لتسامل لشديد بني لكثري جد من علام ملسلمني

خا ة كام قلنا سابقا.

فأنت جتد يف ثنايا بحوثهم لفقهية
خلفيا تقف

حكا لرشعية بل

عىل مقولة ملصلحة لتي

يمكن فهمها

هل لسنة مذهب شاعر يف علم لك
ضو لقضية
حيح بل

تكا ها جي بعد جيل.

يف سيا فكر لتبعية غم ها

 .هذ

لكثري من

مجا بل لتسامل لقو جد يكشف عنه

مجا حمتمل ملد كية جد هنا خا ة مع جو لنصو
حكا يف

و

بن حز له يف كتب خر ك

حكا

مد

حكا

س مية ( لفقه

:

:

لقر نية حلديثية
ين بأ

ما بعد .قد علق بعض لباحثني ملعا

ينسجم مع فكر ملصالح فكأنه ناقض نفسه فانظر :خالد هر

تعليل لرشيعة بني لسنة لشيعة:
لعلو

جتها لسني بنى لكثري من قو عد مناهجه

ستنا ل مجا يف هذ لقضية لنظرية لتي قع جد فيها يف ثناياها غري

( ) بن حز

( ) نظر:

ولية ضو حضو ملصلحة ملفسد بو فها

و ):

.

لر حا

منتقى

و

:

ملطهر

نو لدين خلا مي علم ملقا د لرشعية:

مدخل ىل

.

لتي تفيد جو مصالح

لنصو
شا

بن ي

.

ترجع للعبا فلعلهم ستنتجو من جممو هذ

لترشيعا

جو هذ لقاعد لكلية ل مة كام سو يأيت حلديث عن هذ لنصو

لدليل لر بع :ما كر لفخر لر
 ( ..رس :

م ام فعا لعق
لظن بأ

مستحسنا فيام بينهم هذ يعني

هذ لدليل لو متت عنا

لظن لظهو

لك لغويا !

يصلح يضا ثبا

جو

لدليل

لشا

لتكريم .

ضع لرشيعة عىل

ما هي حجية هذ لظن يت من مثل هذ ملقا با

بحيث يكو

ستد

مبا

بالنص لقر

شكا لتكريم ملتعا فة بني لبرش عىل فعل

لفعل هلي لنكا

لك لسعي

للعبا

هذ لدليل يثبت تبعية حكا للمصالح بنحو ليقني بل يقد لك

علام بأ هذ لدليل لو يد جعله لي عقليا مطعام بر

هو قيا

لقد كرمنا

لظن بكو ملكلف مكرما يقت

ما يكو مصلحة له كأ هذ من مستتبعا

ليس فقط كو ا تابعة للمصالح.
بنحو لظن

هو

) من كر حد ثم سعى يف صيل مطلوبه كا

تعاىل يرش

من لو ضح

تعاىل كر

نسا فقا :

قريبا

ملقا د لتي ترميها

امس :ما كر بعض ملعا

يف جعل حكا ير عي هذ خلو

عىل ما هو حسن تا لز من لك د
.
( ) نظر :ملحصو :
( ) نظر :حسنعيل عيل كربيا

! فهل يرجع ىل

هل

ية تد عىل

عقلية فهو غري موفق ط قا
سبحانه

كأ رس قو عد

ملها يف ثناياها منكشفة لنا نكشافا تاما!

ين من

فعا يف هتا ما حسنة

لو ضع لوجو عىل لقبيح

لقبيح منه هو حما

مد بر فلسفه حكا :

.

قبيحة

لتحريم

محيد هقا جاجكامي جايكا

ستد

هذ

لفعل لذ

ملوىل للمباحا

رص متا

هو باحلسن

هو بالقبيح هذ تا ىل ليل بل لعل

حلسن لقبيح لو قعيني لذ هو خص من مطلق لفعل

غايته عد ترشيع ملوىل جوبا هو قبيح يف لو قع

بقبيح

بحسن يف لو قع.

كام

مه قبح ترشيع

ما مل نقل بكو لفعل لرت فيها معا حسنني!

ثباته لتبعية يف خصو

ينفع

فعا يف ثنا ية حلسن لقبح كأنه يمنع عن جو ملبا

بط فكر حلسن لقبح يف
تكو فيه مصلحة

فإ حلسن قد

عد ترشيعه جوبا ليس

فعا بفكر ملصلحة ملفسد غري ضح بعد
تكو فيه مفسد

لقبيح قد

 :قد

بعبا

تكو جهة حلسن لقبح يف لفعل حيانا هي ملصلحة ملفسد  ..من ثم ففعل مر حلسن
لقبيح هل ثمة

خ قي

ام

ستد

يأمر بالقبيح غر

ملأمو به قبيحا لو تلك

لفعل بالقبيح

خ قي

خلف حلسن لقبح لذ تيني مصالح كامنة منافع جعة للكام

فهذ عو عىل طريقة
ملوىل

غري

لز

كا خلف هذ

ملوجو يف لدليل

ما يلحقه

غر

لعقل لعد

حلسن لقبح كام قا خلر سا

تابعا للوجو

عبد لكريم عبد
ير :
قانو كذ كيفر
تبعيت حكا مصالح مفاسد جملة مطالعا معرفتى

نسا

من ين نعر

عليا هم خا جة عن طا مصالح لبرش عىل
كه خفايا تلك

لز

غر

فيكو

يصف هذ

عتبا

لتي

نجا حممد حسن با
نشكا س مي لعد

مصلحت
قربا ج
.
:
ها عيل بعض عز من ط يب هو لشيخ سعيد نو ها فا لقبو بالدليل
( ) هذ ملد خلة
لو يف ر ضيق.
ع
لكام لنقص فتقو :
( ) ملعر بينهم حلسن لقبح يطلقا ير هبام حد ث ثة معا :
لعلم حسن جلهل قبيح .مل مة للنفس عدمها فتقو  :ملنظر مجيل حسن ملشهد قبيح.
حممد
بعكسه لقبيح ( نظر :حقا حلق :
حلسن هو ما يستحق فاعله ملد لثو
ل لصد لنهج حلق :
حممد حسن ملظفر
ضا ملظفر و لفقه :
).
و :
ملشكيني ط حا
.
و :
( ) نظر :كفاية

ضافا

تكو تابعة للنسب

مر ملوىل بفعل يكو مر بام هو حسن

! هذ ما ينتج

تكو نكتة حلسن مر جعا للعبا نفسهم بالرض
قيل بأنه بعد لتقسيم لثنا ي حلا

لغريهم! قلنا :ما هو لدليل عىل نفي لك

منها فيقع فيها لبرش ملصالح خا جة عنهم

يلحق

سو

.

لرض بالبرش ملصالح تابعة
لتي بد

يمكن عتبا هذ من نو لرش

علم هبا قد عوضهم عن قوعهم يف هذ

باجلنة كام سيعوضهم عن مآسيهم يف لدنيا فقا ملثل نظرية لتعويض يف علم

لك

:

لدليل لسا

مقتىض حلكمة يف مر

عبا ته هذ يقت
مقا عبا ته

يف كتابه لكريم بأنه ما خلق جلن

يزيح عذ مأمو

هذ لدليل لذ يصلح يضا ثبا

عىل فكر لظن هو
موفق

يرفع مستو

من ين حصلنا عىل جو

نه غري كا

جو

خ قي يف عاية ملصالح ليكو فا

كام

لنتيجة ىل حالة ليقني بالتبعية هو يف عو لظن
من ملمكن

لبا ملشا ليه .علام

لنصية لعق نية مثل لدليل لر بع ملتقد .

لدليل لسابع:

( ) نظر :لفخر لر

ملحصو

ملتغري

ملجتمع عجز عن مو كبة حليا
.

بد

لبا للعبا

تكو بعض لترشيعا

مل

هذ لدليل مع بني لرتكيبة

حكا تابعة للمصالح ملفاسد لز سد با

:

يلة ىل قيق

ضع لرش ع عىل

بعض بام قق فر

مل تكن

تكو

ملصلحته

لبا لتحقيق

سبحانه يشتمل

لوحد هنا نتا قاعد كلية

فة ملصلحة

يسعى يف مصاحله ليكو فا

لظن بأ لتكاليف لتي يضعها

.

نس

ليعبد نه

لفقه يف

نظرية لتبعية هذ لن يمكن حتى

د حكم حكومي ستتعطل بنية حكا لثانوية.
هذ لنو من

با

مامية لكنه

لة يلحق
جتها

يرت

ملصلحة ملفسد يسا

غريبة كأنه اطب منكر

هل تصو تم ملشهد

لتبعية

:

غ

عظيام ببنية

مامي يف حة بد
با

يكشف عن

هو ا

غ

لفقه لقا م عليهام هذ ما ر ىل نتا ج كا ثية

لتبعية :هل تد

هذ لدليل غري حيح

جتها عند هل لسنة كثر منها عند

نصل ليها لو نفينا قانو

نتيجة سو

لك:

كانت لطر ق جتها ية قا مة ثباتا عىل قانو لتبعية مل يثبت هذ لقانو

ف يمكن هلذ لطر ق

تثبته

عيتها تت منه فكيف ير ثباته هبا !

ملفر

نعم لو يد من هذ لدليل جعله سبي للتو ل بتقر ملفر
ىل خذ قاعد كلية تكشف عن قيامة لترشيعا

لدينية عىل ملصالح ملفاسد لرجع لك ىل

لة لنصية لقا مة سيأيت لبحث فيها.

ثانيا :هنا فر بني لقو بقانو

لقو عد لرشعية لكثري

لتبعية بنحو ملوجبة لكلية بني لقو بأ بعض

حكا قامت عىل ملصالح ملفاسد لدليل خا

لذ نبحث عنه هنا هو جو قانو

كيل يف مجيع حكا يثبت لتبعية بحيث كلام كانت ملصلحة كا خلفها حكم كلام نعدمت
ثبتنا ملوجبة جلز ية كانت هذ ملوجبة قا

مل يكن حكم فلو نسفنا هذ لقانو

تأسيس فقه ملصلحة يف رهتا فالتصوير لكا ثي ملزعو مبالغ فيه.
ثالثا :نه سو يأيت

ستبطن فكر ملصلحة

حكا بتغري ملوضوعا

لعديد من لعنا ين لثانوية يمكن
مل يستبطنها مثل عنو
لعنا ين

لقو نني لعمد يف مو كبة لفقه للمتغري

للفقه هنا ع قة بالنصو
لترشيعا
لك

لقيا ليل عليه سو

غري لك بل

تنو ملصا يق بتنو لزما

قانو تغري

هو حد

ملكا

ليس له ع قة بمسألة ملصالح ملفاسد بل

كيفية تنزيلها عىل لوقا ع خلا جية كام ننا ثبتنا يف حمله

لسلطانية لر جعة لعنو

لترشيعا

حلر

ر

عىل

ملصلحة هي ترشيعا

هلية كانت قا مة كلها يضا عىل ملصلحة.

برشية مرب

عا

يعني

لدليل لثامن:

خر

لثو

مت لطاعة مما يرتتب عليه لثو

كا يف عتبا لترشيعا
فهذ يعني

مصلحة

لترشيعا

كلها مل مصالح هي

خو لعبا للجنة عىل تقدير لتز مهم هبا نجاهتم من لنا

تابعة للمصالح لر جعة عىل لعبا .

هذ لدليل يو جه مشكلة يف بعض حلا

برص

فعا

لو فر

مصلحة

مفسد فيه بد

هذ خلف كو ملصلحة يف ملتعلق

خو جلنة مل يكن بنتيجة

تنفعه فكر لثو

لعقا

نقيا .

عىل تفسري سو يأيت بإ
خر

فا يعلم

عرب لتز مه طاعته لقو نني

عتربنا

لنا

نسا يستطيع خو جلنة فقط

هذ لصو

لتز

مل عل لقو نني لكي يدخل لنا

تعمل بالقو نني فام مل نقم بإثبا

ليس لقانو متفرعا عىل لثو .

نه يف مقابل لك بام يقا

كي يكسب لعبد

ويل شي ا يف جتها لرشعي حتى لو كا

بقانو لتبعية بل سنتو ل ىل قانو تبعية لثو

لترشيعا

هذ جلعل لقانو تكمن مصلحته يف

فهو عل لقو نني لتحقيق هذ

هذ ملقد متفقا عليه بني مجيع ملسلمني.
قد يناقش يف ثبا

معناها

لفعل يف ته

كام لو قلنا بأ ملصلحة يف نفس جلعل

قانو لعامل مبني عىل

جلنة فهنا يثبت قانو لتبعية لكنه ينفع

ضع جلنة

خل جلنة كام لو قلنا

عام برص

ما من يريد جعل ملصلحة يف غري ملتعلقا

لثو

بام هي هي

لنظر عن مفهو لطاعة لعصيا

مصلحة يف لفعل بل للطاعة
لقانو

حكا

فمن يريد بقانو لتبعية

لتو ل ثباته يف ملتعلقا

لقانو

هذ كا

لنظر عن جمي لرشيعة هي تكوينا بحيث لو فعلها نسا

بقانو جتسد

يف جعل

لك:

نه يثبت تبعية حكا للمصالح يف ملتعلقا

لك نه ما

للقانو

فق بعض لتصو

لدينية بمثابة سبل جمعولة عا

يصا تكوينا للجنة ( ملصلحة يف ملتعلق)

ىل

لصو

لعكس فالثو

جلنة بل

يمكن

لتز

متفر عىل

ل هوتية بأنه يمكن فهم

نسا ىل جلنة ما

ا بنفسها مل قد

طاعتها قق لك ( ملصلحة يف جلعل

مث ) فا نسا با
لبرش

ىل نز ىل

ل هو يف جلنة باخلطي ة

بني

لتقع لعد

يؤيد لك قوله تعاىل :فأ هلام لشيطا عنها فأ رجهام ِما كانا فيه قلنا هبطو

بعضكم لبعض عد
عليه نه هو لتو
عليهم

و

( لبقر :

الد

عقد

لكم يف

مستقر متا ىل حني فتلقى

هم زنو

كذبو بآياتنا ل ك

لرحيم قلنا هبطو منها مجيعا فإما يأتينكم مني هد فمن تبع هد
لذين كفر

) فلكي يعو ىل جلنة

معه يغة حل ميثا

يام

لطاعة ليتمكن من لنهو

عو للحيا خلالد .
قد يتعز هذ

ما من

من لنا

سل له هلد لتحقيق طريق لعو
جمد

مفر ضتا مسبقا

لرسو

.

قد مرتكم به ما من

ملصلحة

خر ية

لعقا

باملصالح خر ية

خر ية جا

ويل لفقيه هنا

هو غري قابل

بام هلذ كله يعترب

.

فيام هو ملتد

لنظر عن مقولة لثو

تقريبا من جه جتها لرشعي.

لدليل لتاسع :ستنا ملقا بة عق نية تنطلق من لنصو
( ) لكايف :

بينهم

لقانو يشمل ملصالح خر ية لدنيوية معا

مل يعد يمكن توظيفه يف

نظر :لصنعا

مر ا

عىل ثر لعهد

ملر بقانو لتبعية سلسلة من ملصالح لر جعة ل نسا برص
خر يني

جلنة لنا

يبعد فتكو مصلحته ثابتة غاية

نتيجة منه يف جتها لرشعي
بمعنى

يقربكم

حيث يكشف عن

عىل ية حا فهذ ملعنى لقانو لتبعية ليس منظو ل

ستخر

هو هد يبنى عىل

من قوله .. :هيا لنا

قد يتكم عنه..

لترشيع جا ليقر

خر ية فالترشيع تابع للمصلحة

لنا هم فيها

هبذ لتصوير ل هويت تصبح لقو نني سيلة

مر بام جا يف خطبة لو

يباعدكم من جلنة

حا

ملصنف

ف

يستمر يف مسريته لتنا لية نحو لنا

يقربكم من جلنة يباعدكم من لنا

مليثا بني لعبد

من به كلام

فتا

:

لدينية لتي تصف

تص

سبحانه

حلر لعاميل لفصو ملهمة :

بأنه لر

يف لك

لتبعية .

لرحيم عىل سا

لذ

يتصف بأنه

هذ لدليل

يريد

عل تكاليف عىل عبا ب مصلحة جعة عليهم

حيم هبم فمن هذ لتو يف لديني

ستنا لفكر لعد

نستنتج قانو

لدينية لتي

هلي هلذ عد نحو لنصو

تستعمل مفهو لرمحة من ثم فليس حيام من يرش ب مصالح.
لكن هذ لدليل غري تا

لتي يثيب

لرمحة

ثبا

ينايف جو سلسلة من لترشيعا

تعاىل

عىل فعلها عىل تركها تكو يف ر ملستحبا

مل يكن فيها ثو

شتامله عىل مفسد
مصلحة عىل

ملكر ها

بل حتى لو

فأين هي خمالفة لرمحة يف لك ! خلو لترشيع من مصلحة
جعة عىل لعبا

ط

ما بل لو خىل لفعل حلكم

يسا

لو كا لز ميا من

لكن ملوىل مع لك عد من يلتز بأحكامه خلالية من ملصالح

بأنه يدخله جلنة فهل هذ خمالف للرمحة ! كيف !
لة

كانت هذ هم

ستنا ليها قد ينا

لطابع لعقيل

لتي حا

لعق

بعضها يستعني بمقدمة نقلية ثم يركب لدليل لعق

بعضها خر عقيل خالص مثل لدليل لعمد هو لدليل
فإ ام لوحيد يف حلقيقة تقريبا مما يمكن
للطر حتى قبل سا

لة فأنت تر كيف
ستد

لنص كانت تشكل حد مقدما

عىل

.

عليها فيام

كذلك لدليل خلامس

نطلق عليه با لة لعقلية خلالصة

لرسل قبل ط

بطريقة عقلية ما سا ر

لقا لو بقاعد لتبعية

سالة بل ا يعاجلا

يتنا لسابقة بصفا

ام قاب

لقضية

لرشيعة عرب

لكن حلة لقا لني بالتبعية يف لبحث عن لة مل تتوقف هنا بل تابعو مسريهم يف جلانب

لنقيل لتأكيد هذ لقانو لكيل.
لنقل

لذ ن لص ليه عىل مستو
بتعبري

بمعز عن طبيعة كشف

عق نيا يثبت قانونا عاما
( ) نظر :لفخر لر

د هذ لنو من

ملحصو

غاية ما ينتجه هو ثبو
:

.

ته

لة نه

يعته لنا

تبعية بعض

يستطيع بمعز عن
يقيم لي عقليا

حكا للمصالح بنحو

تبعية

لقضية ملهملة

شي ا يذكر.

حكا ملصالح خر ية هذ لنتيجة

ستند لقا لو بقانو لتبعية ىل قر غري بسيطة للنصو
يمكن لنا عر

مقولتهم

لتهم عرب ضعها ضمن عنا
لعنرص

نبيا

:

توليفة ملقا با
:

ستنا ىل لنصو

لدينية لرت

لنصية لتي يمكن

ثبا

يستند ليها تطوير
بعثة

لقر نية حلديثية لتي تكشف عن غايا

لرسل فهي تؤكد

ملصلحة جعة للعبا يف لك مثل قوله تعاىل :لقد سلنا

ليعلم

).

سلنا بالبينا

شديد منافع للنا

فإ قامة لعد
كاشف عن

بمعنى لكتا

مليز ليقو لنا

نزلنا معهم لكتا

سله بالغيب

من ينرص

لقسط هو عندما تطلقه

غاية لرش ع هي لعد لة يف

يتأكد هذ

بالقسط نزلنا حلديد فيه بأ
قو عزيز ( حلديد:

ية له مفهو عق ي ليس كلمة مبهمة
عىل مستو

لع قة بني لنا

مر عندما نفس كلمة لكتا يف ية لكريمة بمعنى ما كتب فر

لذ بني لدفتني فتكو لرش ع قا مة عىل قيق لعد

لقيا حليا ملا ية ملعنوية.

بام يؤيد لك قوله تعاىل:

تعاىل :يا ُّيا لذين منو ستجيبو
ملر قلبه نه ليه رش

بينا لي رجكم من لظلام
يا

تنفع

جتها لرشعي

لر يا .

ما سلنا

( نفا :
ىل لنو

للرسو

ْحة للعاملني ( نبيا :

عاكم ملا ييكم علمو

لذ

قيق لعد
) قوله
و بني

) قوله سبحانه :هو لذ ينز عىل عبد يا
بكم لر

حيم ( حلديد ) :غريها من

 .يعد هذ لكتا حد لكتب ساسية يف
( ) نظر :حممد مصطفى شلبي تعليل حكا :
سة قضية لتعليل بطريقة جديد هو مرجع
لعرص حلديث لتي فتحت ما لباحثني با
لها طر حة نا
للباحثني ملعا ين برمتهم تقريبا قد د يف طبعتها ىل عا
.
هبا شلبي جة لعاملية يف و لفقه من جامعة هر عا

لعنرص لثا :

ستنا ىل تقر جمموعة لنصو

مصالح كامنة خلف لترشيعا
يكشف عن

بامل ا

ترجع للعبا فإ ضم هذ لنصو

لرشيعة ضعت فيام ضعت

للعبا نفسهم يف نياهم خر هم هذ لعينا

عامة هي ملنطلق

لذين منو نام

مر مليرس

تفلحو نام يريد لشيطا
عن لص

منطلقا

ملعنوية.

لو

ية لكريمة عن بعض ملحرما
نصا

يوقع بينكم لعد

فهل نتم منتهو

يف لنصو

قيقها

ساسية يف

جتنبها باتبا هذ

س

تقو  :يا ُّيا

جس من عمل لشيطا فاجتنبو لعلكم
).

مثل هذ لنص يعطي مؤ

لكعبة لبيت حلر قياما للنا
قيا مو لنا

) فهو يكشف عن

مر و يريدها خلف ترشيع نظا لكعبة حلج.
هكذ قوله سبحانه :يا ُّيا لنبي قل

عن

ج بيبهن لك نى
قوله تعاىل:

يسألونك عن ملحيض قل هو

لتعليل جع خلا ية متصلة بحامية لنسا من

تنظيمها مقصد مصلحة

حيام ( حز :

غفو

ما يف لك من مصالح هلن.

قوله عز جل:

رين من

تظلمو

).

عد هلم ما ستطعتم من قو من با
م

تعلمو م

( نفا :

) فإ

فاعتزلو لنسا يف ملحيض

تقربوهن حتى يطهر فإ تطهر فأتوهن من حيث مركم
ملتطهرين ( لبقر :

لشهر حلر

هلد

جك بناتك نسا ملؤمنني يدنني عليهن من

يعرفن ف يؤ ين كا

عد .

تكشف عن قاعد

لترشيع كانت تكمن فيها مصالح ترجع للبرش نفسهم عىل مستو حياهتم ملا ية

لق د ( ..ملا د :

ليكم نتم

ىل بعضها

لبغضا يف مر مليرس يصدكم عن كر

( ملا د :

عندما يقو تعاىل :جعل

عد كم

هي

جل قيق هذ ملصالح لر جعة

هي قاعد ملصالح ملفاسد لتي ير

لترشيعا .

فعندما تتحد

لقر نية حلديثية لتي كشفت عن

يعلمهم ما تنفقو من

) بنا عىل فهم لغا ية من

ب لتو بني

يل ترهبو به عد
يف سبيل

ب

يو

ا لرهبة يف نفو

قوله تعاىل

لطيب

فا ما حله من لطعا بالطيب بجعل لتحليل منصبا عىل عنو

بام يظهر نه سابق عليه  :يا ُّيا لذين منو كلو من طيبا ما قناكم شكر
يا تعبد
تعتد

( لبقر :

) قوله :يا ُّيا لذين منو

ب ملعتدين ( ملا د :

) ىل غريها من لنصو

قد لفت يف هذ ملضام كتب متعد

لك من شهرها عند لشيعة كتا

كتا

مر

ثبا

رمو طيبا

ت عنو علل لرش ع

علل لرش ع للشيخ لصد

لعلل للحكيم لرتمذ (

ىل مصالح منافع ترجع عىل لنا

ه ) كثري مما

لترشيعا

من

(

كنتم

ما حل

لكم

علل لرشيعة

نحو

.

ه ) عند لسنة

يف كتب لعلل يشري ىل هذ

قيق

كانتظا مو هم

لعد لة بينهم فع مستو حياهتم خ قية حما بة لفقر بنا لصحة لبدنية غري لك.
نعم من ملمكن

يكو

د جممو هذ لنصو

س مية هلا يتها ملصالح لعبا

مو

ىل قناعة بأ

ما قد نتخيله نحن مصلحة قد تر لرشيعة كذلك

لكن هذ مر خر ع قة له بأ ل لقضية هنا ( سيأيت حلديث عنه حقا بعو
لرشيعة بنيت عىل مصالح لعبا يف

ية ضعها هلا هو

تطابق هذ لر ية مع لر ية لبرشية هنا هنا

قد كشفت عن متا ملصالح لكامنة خلف هذ لترشيع
مر

لة له بأ ل لقضية بل يمكن

لتعميم عرب لعلة ملنصو ة

نحن فيه.

لتعليل عموما تعليل

لفخر لر
غفر

) هي

لنظر عن

لنظر عن كو هذ لنصو

ا ملحت لبعضها فقط فإ هذ

يرت تأثري عىل فكر لتعليل

) يف قيقه لكتا

ثباتية

ستنبا

ثبوتية كام فيام

ملحصو للر

ىل نصو

غريها لكي ينتقد يف حاشيته عىل ملحصو ما طا فيه

من مناقشا فكر لتعليل فقا

تعاىل لنا ل ما ملصنف فلقد طا

مند حة فبقطع لنظر عن قو

برص

سبحانه برص

حلكمة ..هو ما يتصل بحيثيا

قد حتكم طه جابر لعلو (
حكا

لرشيعة

شاعر

سبحانه تعاىل قد علل لكثري من حكامه

و ملد سة شعرية فقا يف مجلة لة:
طنب يف مر كا له عن

ملاتريدية

ملعتزلة

طنا

فيه

غريهم يف لتعليل فإ

ا يام تنبيها علل سوله عليه لص

لس
(

حا

علل

قد ست د بو سحا
ه ) غري

سوله من بعد

لشاطبي (

ليل ستقر

هبذين لنوعني من لنصو

با ستقر يثبت لنتيجة .
لعنرص لثالث:

كذلك فعل ملجتهد . ..
ه)

ثبا

بعثة لرسل نصو

لكثري جد من لترشيعا

موضوعة لتحقيق مصلحة جعة للعبا
لغيبة لبهتا
مر باملعر

لعهو

قبله بنحو

لتعليل ملقا د بو فه قضية ك مية مستشهد

عنيت نصو

لسقة لقذ

رس

لتبذير هلد
كوجو

لدفا عن ملسلمني معاقبة ملجر
مناسبا

غري لك

بعبا

مضا ية ملجعو
ملفاسد فهذ

يعيشها

لقتل

شها

لوفا بالعقو

هذ كله يضعنا بفهم عريف

خا ة

ستنتا بأ

نفي علل خر غري لك.

با نسا ل قتنا بأ خلفها
لكثري منها نام هو حكا

عربية) مسبقة قا مة بد ها عىل ملصالح

:

:

لعز بن عبد لس

بن عاشو مقا د لرشيعة:

بيعة علم مقا د لشا :

لذ هو

غاية خللق هي

بل هو حالة جو ية تكاملية

خر ية معا هي كام له فيها

(هامش) ملحصو للفخر لر

( ) نظر :لشاطبي ملو فقا
لذخري

لز

سبحانه ضع هذ لرشيعة يرشدنا يف كتابه ىل

نسا يف حليا لدنيوية

:

كتام لشها

خلمس لزكا

لقر منه تعاىل هذ لقر ليس ثو با عد عقا

( ) نظر :لعلو

لعد

ا

لتجسس

مضا ييش بأ ملنطلق هلي يف لك هو بعينه ملنطلق لبرش

لعنرص لر بع:

لعبا

ها ضع لقانو

عق ية برشية (عامة

ملصالح ملفاسد.

فة من

مطالعة منظومة لقو نني لدينية يف

مصالح كامنة ترجع للعبا

علل لرش ع

حكمها موضوعها يف موقف

خلفها مصالح جعة عىل لعبا محة منه تعاىل
خر :

هو

ي حظ لباحث لناظر فيها كيف

كتحريم لكذ

لنهي عن ملنكر لرشو

عق ي مستنطق من لنصو

شا

لعز بن عبد لس

حه نفسه

هلامش قم. :

لقو عد لصغر :

خلا مي علم ملقا د لرشعية:

.

لقر يف

عبد لعزيز بن

خ

ه من مر ضه لعميقة من هنا فالنظا لعبا

لريتقي يف مد

لكام لر حي هذ مصلحة جو ية عظيمة

حليا لدنيوية يف ع قا
حي ليك من لكتا

يعلم ما تصنعو
بل

يؤكد

لذ

ضع هيد منه تسامي نسا

لنا

قم لص

ببعضها بل ترت تأثري عظيام عليها قا تعاىل:

( لعنكبو :

لص

).

لنظا لتكويني بحسب بيا لقر
نحر فا

تقل عن مصلحة تنظيم

ملنكر لذكر

تنهى عن لفحشا

سبحانه مآله ىل حلو لعذ با عليهم

يف لدنيا بو ف لك سنة يف خللق فمن مصاحلهم صيل ستقامة قد جا
امس:

لعنرص

لرشيعة ا جا

.

تكا ملترشعي لعلام ي لقا م منذ عرص لنص

لصالح لدنيا

خر

منية خمتلفة كتبو يف هذ ملجا عىل خت

عىل لك يف مو ضع كثري من بحوثهم بل
مصالح برشية كا سمة مد سة من مد

كتابا كثري يف جما علل لرش ع
لغز يل غري .
حكا كلها

عية ملصالح لعبا مجا

لذ عرفنا من لرش ع ا ضعت عىل
مة عىل م مة لرش للعبا

هلذ جتد

لذ يفهم من

علام ملسلمني عرب لتا يخ يف حقب

فهم علل لترشيعا

ا غر

لفقه يف لقر
شا

مة عىل لك ( ..ىل
ستص

هلجر

نيوية

كام جدنا

فيها ملتصوفة بشكل فاعل مثل

ملقرت قوله :قا

لت يا

جلبلية لسياسا

عاجلة جلة. ..

لرسل

نتام هتم لفكرية كانت بنية جتها هتم قا مة

رس لعبا

ينقل لز كيش عن بن حا يف

كرب

لكريم لو فهمنا بطريقة فلسفية ميكانيكية

خ قية بتعا خللق عن

لرش ع لتحقيق هذ لغر

تل ما

لفاضلة

حابنا :لدليل عىل

يقو لز كيش ):لكن
ا

لكتا

لسنة مجا

تنفك عن مصلحة

بل ننا لو حظنا كتابا حتى لذين نكر قانو تبعية حكا للمصالح ملفاسد بل

نكر

وله لتحتية مثل تعليل

( ) لز كيش لبحر ملحيط يف

فعا

و لفقه :

هلية با غر
.

لتحسني لتقبيح لذ تيني

عن هذ لبحو

لعقليني لوجدناهم عندما يبتعد

متفرقة يندجمو عفويا يف فهم لترشيعا
عىل سبيل ملثا
مر.

لعنرص لسا

حتام

لقر

( لبقر :

عام

مثا بن حز

:

مر جعة لنصو

كو لع قة بني
يقد

ندل

نا عرضنا

ملنها شفقن منها ْحلها

لذ سخر

بطريقة ملصلحة لكامنة خلفها لنا

نسا بو فه خليفة

) حامل

يذهبو يف فهم لنصو

لفخر لر

لقر نية حلديثية يف

با نسا ىل لوثو بنفي

يف

نسا نه كا ظلوما جهو
مل تر

سبغ عليكم نعمه ظاهر باطنة( ..لقام :

ْحلناهم يف لرب لبحر

( رس :

) هو هبذ لصو

يؤيد هذ كله بنصو
لكتا

فسجد  ( ..لبقر :

لسنة.

لعنرص لسابع:

ىل جانب لكتا

يف حلكم ليس سو

قناهم من لطيبا

لطف

)

)

( حز :

جلبا فأبني

ملخلو

)

لذ سجد له مل كة

نه مكر عند

فضلناهم عىل كثري ِمن لقنا تفضي

محته هلم

ثبا

مجا

ما يف

لقد كرمنا بني

علنا ننظر ملحو ية نسا يف خلليقة فيام فعله

بعبا

لك

ليفة..

س ر لكم ما يف لسام

غري لك من لنصو

لعقل من مصا معرفة حلكم لرشعي

لسنة

ترجع لغري لبرش

جاعل يف

مانة عىل لسام

له ما يف لسام ما يف

قلنا للم كة سجد

نر د

غري ا لنتأكد من هذ

لبرش مبنية عىل مصالح ترجع

مانة

يف مو

معه

لكثري يف

يقف خا ة عند لعدلية

حكا لرشعية من لو ضح

معيا لعقل

لعبو من ملصلحة ملفسد ىل حلكم فنفس كو لعقل حجة يف

لرشيعة معنى له سو معيا ية ملصالح ملفاسد متاما ككو حلكم لو ي مرش عا فيها
يضا.

لعنرص لثامن :لنصو

موضو بحثنا مبا

خلا ة

كأ ا ناظر لنفي قو لذين ير

لعاميل بابني يف كتابه لفصو ملهمة

لدين.

لبا

عني هبا لنصو

لتاسع لعرش

ا:

بعد ملا ة من بو

لبا

نو

حلديثية لتي

تتكلم حو

قاعد لتبعية قد فر هلا حلر

لثا

لستو من بو

لكليا .

و

مهم هذ لنصو

لر ية

ىل :رب حممد بن سنا

هذ لكتا جو
تبا

ض

هو:

با حلسن عيل بن موسى لرضا
كتابك تذكر

كتابه ليه يسأله عنه :جا

بعض هل لقبلة يزعم

تعاىل مل ل شي ا مل رمه لعلة كثر من لتعبد لعبا بذلك ( ) قد ضل من قا

بعيد خس خس نا مبينا

نه لو كا

ريم ما حل حتى يستعبدهم برت لص

كتبه

جلحو بالزنى لسقة

كام بطل

تعاىل به قو من قا

لتي فيها فسا لتدبري فنا خللق

لك لكا جايز

ملحا

مو

ليه

لصيا

هل

عنه سله حججه. ..

قعا تكوينيا يف ملا

ثم ينا تبا

ل فت للنظر

ه ) كا تعر

( ) علل لرش ع :

لعصمة فع ملو

حر ما حر ملا فيه من لفسا

حاجة بالعبا

فكيف

ستقر ي يف

فعا

هذ ملؤ ذ

لرشيعة ليؤكد

د معطيا

ملحاججة لو

هلا حقا بن حز (
لفصو ملهمة :

لذلك

لدليل
ف

هنا

من لقو نني

لرت  .جلدير بالتأمل يضا هنا

لرشيعة يو ل هلذ لقناعة لكلية بأ ملجعو

مصالح فع مفاسد.

لعبا

تعاىل قد حل بعض ما حر

جتام لبرشيني يذهب بالرشيعة نحو نسق خا

هذ حلديث يستخد ملنهج
خلصم

تبا

حلديث يريد لتأكيد عىل معيا ية لو قع يف جعل لترشيعا

هذ لو قع هو ملصالح ملفاسد لقا مة يف
تقر

تعاىل ففيه

غري فكا

يف لك لوقت نظري ما حل من مليتة لد حلم خلنزير

ملا فيه من ملصلحة ل بد

من لو ضح

ما شبه لك من

جدنا ملحر من شيا

ضطر ليها ملضطر ملا يف لك لوقت من لص

يف كتابه

نكا له لرسله

( ) لعلة يف لتحليل لتحريم لتعبد

لك .نا جدنا كلام حل

يف قت حلاجة ملا فيه من لص
عىل نه مل ل

عام لرب كلها

ريم ( كو )

جدنا مفسد عيا ( ىل) لفنا

لك

يستعبدهم بتحليل ما حر

بقا هم هلم ليه حلاجة لتي يستغنو عنها

(

كتب ليه بام يف

عن

لقانونية جا

لتأكيد

ما عيل بن موسى لرضا

ه ) عندما هب
:

هو تج عىل

.

فقا لتسمية جو

طر بييش (
هو

بقولك:

معقولية لنص

مرجعية لترشيع غري ته سببه

ىل نو من

)

و نسخ لتوحيد فإ كنت تريد نه بعد

ينسخ هذ

لك عند حديثه عن لنسخ بام يشمل نسخ لتوحيد حيث يقو  :ما

لدين بد

علمنا نه
لتوحيد

و تبديله

نه تعاىل قا عىل نسخه

ظلام عبثا فاعلم نك خمط
يؤ

عز جل قا عىل

مفرت عىل

خلفها قع تستهدفه بالو و

ملز

كنت تريد نه تعاىل غري قا عىل نسخ
نه لو فعل لك لكا

لتثليث

نك معجز له متحكم عليه ..هذ ك

قع

غري نفسه يف عو

يأمر بالتثنية لتثليث عبا

يل ينه لذ

مرنا به. ..

ما بن حز نجد

لرضا عترب

لترشيع عد

قر ته

قع حد هو

يشري بن حز ىل

بو فه مرشعا فليس من
ملصالح ملفاسد لكامنة

مولويته لترشيعية نام تتبع لتكوين لذ

لر ية لثانية :رب لفقه لرضو قا :

للبد فح

خلنزير. ..

لترشيعا

هذ لو قع هو يف نفسه حق قد خذ حقيته من جلانب

هذ لتبعية ليست قهر عليه سبحانه بل هي تناغم بني فعاله.
ملنفعة لص

نه

تعاىل مستخدما لدليل ستقر ي بينام بن حز نكر يف هابه

جعة يف مولويته لتكوينية

مل ر

ثا

حقا لكا لتوحيد كفر ظلام عبثا لكنه تعاىل

باملقا نة بني مقا بة ما لرضا

بعيد مع لتعبد

تعاىل

ينسخ لتوحيد عىل

نه قد خربنا

لتكويني ملنتسب يضا

مر بالتثنية

تعاىل نه ينسخه بد

لرش ملحض مع عظيم ما فيه من جلهل جلنو  .بل نقو :

تعاىل لو فعل لك لكا حكمة عد

يفعل لك بد

علمنا

كنت تريد نه ملا سلف يف سابق علم

و نسخه فنعم هذ قوله حيح..

ىل لكفر ملجر

تعاىل نه

ما فيه لرض

كل مرض يذهب بالقو

( ) نظر :من س لقر ىل س حلديث:
.
حكا :
( ) بن حز
مستد لوسا ل :
( ) فقه لرضا:

تبا

ضعه هو نفسه

تعاىل مل يبح ك

با

ملا فيه

لد

حلم

لتلف لفسا فكل نافع مقو للجسم فيه قو

قاتل فحر
.
.

مثل :لسمو

مليتة

هذ لر ية

كانت خا ة فيام يبد

لسيا لذ نحن فيه.

با طعمة

يف

بة لكنها تعطي مؤ

لر ية لثالثة :رب ملفضل بن عمر ( رب بن عذ فر عن بيه) قا  :قلت يب عبد
( يف خرب بن عذ فر عن لباقر) :خرب جعلت فد

مليتة لد

سو

حلم خلنزير فقا :

تبا

مل حر

سبحانه تعاىل مل ر لك عىل عبا

غبة منه فيام حر عليهم

تعاىل خلمر
حل هلم

هد فيام حل هلم لكنه خلق خللق علم عز جل ما
تعاىل ملصلحتهم

تقو به بد م ما يصلحهم فأحله هلم باحه تفض منه عليهم به تبا

علم ما يرض(هم) فنهاهم عنه حرمه عليهم ثم باحه للمضطر حله له يف لوقت لذ

يقو بدنه

ينا منه بقد لبلغة

به فأمر

لر ية لر بعة :رب لفضل بن شا

فقا  :خرب هل و
و لك

غري لك. ..

لنيسابو

قا :

عن لرضا

يكلف حلكيم عبد فع من فاعيل لغري علة

نه حكيم غري عابث

سأ سا ل

معنى قيل له:

جاهل .فإ قا قا ل :فأخرب مل كلف خللق قيل:
غري معر فة

لعلل فإ قا  :فأخرب عن تلك لعلل معر فة موجو هي

قيل :بل هي معر فة موجو عند هلها .فإ قا قا ل :تعرفو ا نتم

موجو

تعرفو ا قيل

هلم :منها ما نعرفه منها ما نعرفه ..فإ قا قا ل :فلم جب عليكم معرفة لرسل

قر

لصانع تعاىل حتى يكلمهم يشافههم لضعفهم عجزهم كا لصانع متعاليا عن

ير

عا هلم بالطاعة قيل له :نه ملا مل يكتف يف خلقهم قو هم ما يثبتو به ملبا

هبم

كا ضعفهم عجزهم عن

يبا

معصو يؤ

مضا هم

ليهم مر

يه

كه ظاهر مل يكن بد هلم من سو بينه بينهم

به يفقههم عىل ما يكو به جت

مل يكن يف خلقهم ما يعرفو به ما تاجو ليه من منافعهم مضا هم فلو مل

ب عليهم معرفته طاعته مل يكن هلم يف جمي لرسو منفعة

تيانه عبثا لغري منفعة
( ) لكايف :
ختصا

منافعهم

فع

:

ليس هذ من فة حلكيم لذ

.

لصد

مايل:

كتا

من

سد حاجة لكا يكو
تقن كل

 ..فإ قا

رض لفقيه :

قا ل :مل مر

لعبا

عن لفسا

اهم قيل :نه يكو بقا هم

لتغا ب. ..

ىل غري لك من لنصو
ة ستد

لعامة جلز ية
يتأمل لنصو

يعر

لر يا

هنا:

ي حظ تعلي هتا

ملنقولة عن هل لبيت لنبو بشكل مركز .

شخص يطالع هذ ملنظومة لقانونية يف نصو ها لكلية
ير د نتا جها بعق نية

جلامعة هلذ ملنظومة لترشيعية يو ل

يمنع

عام

ملجتهدين

من خ
لن

.

ينفي لك جو

تكو هنا مصالح خمفية لكن لقر

نسا ىل لقطع هبذ لنتيجة قس لك عىل

منظومة قانونية خر ت حظ فيها هذ ملقا با
لبا هذ

يد

توجد مصالح جعة عىل لعبا

مصالح جعة عىل غري لعبا يضا كام

ستد

حهم

خلا ة ( كله مؤيد بالشهر لعظيمة با لة لعقلية لعق نية لسابقة)

خلف هذ لترشيعا

ضع لقانو

با مر لنهي ملنع

بأمجعها

صل لك ثقة طم نا بأ

قو نينه قيق مصالح جعة عىل لعبا

هذ لدليل هبذ لتوليفة لتي سقناها ينبغي

لتبعية بو فها مبد لكن مشكلته تكمن يف جو نب:

عا له

عيو خبا لرضا :

ملكلفني ! هذ هو لب

نه يتمكن من تأ يل قاعد
لفصو ملهمة :

( ) علل لرش ع :
.
عن يب
لصد يف (علل لرش ع  ) :بسند ىل مجيل بن
( ) بام يكو منها خلرب لذ
ليش حيث علق
حلر فقا  :نه مل عل
من حل
نه سأله (عن)
عبد
حلكمة من حلكم مل
تعاىل حكام من حكا
مل يرش
ملجل عىل هذ حلديث بالقو :
نكا
لقبحه كام تقوله شاعر من نفي لغر
حلسنه مل ر حلر
لل حل
حلسن لقبح لعقليني يمكن يعم بحيث يشمل خللق لتقدير يضا فإنه تعاىل مل لق شي ا
يضا حلكمة كاملة علة باعثة عىل نسخة لبا يضا يرجع ىل ما كرنا بأ تكو سببية تمل
تكو للم بسة مل لق مل يقد شي ا يف لدنيا متلبسا بحكم من حكا يتعلق به هو
).
خمز عند هله من مة عليهم لس (بحا نو :

 :لكلية لتامة فهل يستطيع

جلانب

ليس فيه مفسد

مصلحة جعة للعبا

ينفي جو

جعة عليهم

ليست فيه

حكم عىل ط

ليس

ملقصو كثر هبذ لتسا

نقض ستقر ية توليفية هذ لدليل بل لتمييز يت قريبا عند حلديث عن نظرية مثل ملري
لنا يني بني مصالح لكليا

عبا معينة توجد ث
ملنشو

حيث ير

توجد ترجيحا

لتحقيق هلد

مصا يق هلذ لعبا

فر بينها من حيث نتاجها للمصلحة

خا ة هبذ لفر من لعبا

مث

فإنه تا فر

ترجع ل نسا

توليفته يتمكنا من تأمني نظرية ملصلحة يف هذ لنو من

جلانب لثا :

ستنا للعنرص لسابع يف هذ لتوليفة

حيحا بد حتى بو فه قرينة

ليس ملصلحة عدمها

يد لعقل لنظر ( كذ لعميل لو قيل بكو معيا

كا ملصالح ملفاسد عىل سبيل ملثا

لرشعي فكو لعقل من مصا

هو مرجعية لعقل ليس

لك نه لو يد لعقل لعميل فإ م كه لتحسني لتقبيح

للمصالح ملفاسد مل يكن لعقل لنظر يف كشفه ملصلحة

لكنه

لتوليفة

هبذ يصح لقو بنحو ما بأ قانو مل

مل تكن حكا تابعة

ملفسد حجة كاشفة عن حلكم

عن مثل

مجا

جلانب لثالث:

لشهر

مة بني حكم لعقل حكم لرش

بني عىل كشف ملصلحة متفر بنفسه عىل ثبا قانو لتبعية.
لنصو

خلا ة ( لعنرص لثامن) متثل لي مبا

ضعيفة

لترشيعا

سنا كام
لكنها

بأ

فق ما ينا خا

هبا يف جلملة غري

ستد

ببا

طعمة

عموما بالنصو

لو

عىل كلية قانو

لتبعية هي لذلك مهمة جد بالنسبة لينا لكن مشكلتها ا قليلة لعد جد
بعضها

ملصلحة

لترشيع هبذ ملعنى فر قانو لتبعية ليس لي عليه

قرينة لصاحله تكو مستقلة عن سا ر عنا
تكا

يف لوقت عينه

تكو يف فر ية لفر مصلحة خا ة للعبا هي ملرجح ختيا

!

ملفسد ) فم كه

فمن ملمكن

ملصلحة تكمن يف توحيد لعبا بني لنا

فهل هذ لدليل لن
لترشيعا

مصالح فر

تكو هنا مصلحة يف جعل

هي بأمجعها

بة

بمطلق

ينتهي عند

مجع شو هد لتبعية بل مشكلته لر يسة يف لشو هد لعكسية لتي غالبا ما نو جهها نحن

نتعامل مع لنصو

خا ة حلديثية منها بحيث بد من تذليل عقبتها قبل لتو ل ىل

نتيجة ا ية.
لنتيجة

هبا هو

لية لتي يمكن خلر

يف لكتا

لفضا لن

هبام يساعد عىل تبلو مبد تبعية حكا للمصالح لر جعة عىل لعبا

يف ضع منظومة لترشيعا
لدينية بيد

هذ لغا ية متثل مسا

هذ ملبد غري ضح حلد

يأيت جتا خر

لبنا لفوقي.

فا شاعر

لتبعية مثاهلا

مثا لفخر لر

هؤ

نو

نط قا من هذ ملبا

جو مصلحة خلفها يقيد ملشي ة

لكننا ينا سابقا

جمر نكا هذ

يف قضية قانو لتبعية بقد ما يسا
نقبل هبا يف نفسها برص

بن حز يقفو موقفا بنيويا من
هلية با غر

تقييد

د من ط

فعا لقانونية
لقد

لنظر عن نكا هذ

ستد
و

ل مقو

من جهة يرفضو لتحسني
سبحانه من جهة ثانية
هلية بمعيا عق

هلية هو مر مرفو

و لعدلية يف علم لك

سد با

من عامل

بعضها لكنه تلف عنها يف

كيم معايري لعقل لعميل عىل
عترب

لدينية ليمسك

و خمتلفة تبعثه نكا قانو لتبعية

و لك مية كلها

م يرفضو تعليل فعا

لتقبيح لذ تيني لعقليني

لترشيعا

نام تا

ر لقانو من عامل نفس مر لو قع

هذ لفريق تا ينطلق من

خر يشرت مع نظرية لتبعية يف

توجها كبري يف نظا لترشيعا

نا تنزيله عىل مفر

هبا مساكا كليا تاما بام ينتج قانو لتبعية.

ملصالح لكامنة خلفه

غا ية مصالح لعبا

ملعامل يف ضو هذ لتوليفة لنصية

للمزيد من جلهد كي نتمكن من فهمه لو

يف مقابل جتا

لسنة ما يط

يسا

.

من

حسم لنز

لعقلية خلالصة فيه

لتي مل

من ثم يلز حتى عىل هذ لفريق

جتديد نظر يف قضية ملصالح بعيد هذ ملر عن ملقا بة لعقلية ملحضة.

( ) لقد طا لفخر لر يف ملناقشا هنا ضعها كلها ضمن مباحث ك مية موسعة عىل فق
و فانظر له :ملحصو :
يف علم
و شاعر حقها تبحث يف علم لك
.
حكا :
ملزيد توسع جع :مد

مر مل يقف عند حد

لكن

مد سة لعدلية حيث ظهر
لة ملعطيا

توجها

لتي بد لنا من

مل يستبعد بعض لباحثني ملعا

مد سة

مثاهلا بل تعد

شاعر

للفقه لشيعي من خ
مثا

لك.

دها لتقويم ملوقف.
ين

هو ستا لشيخ محد عابد

فكا لسنية يف با

لكن هذ لتحليل غري قيق

مقو

لقيا

لك

فيتوقع

لك مية لعدلية

جتها لشيعي تأثر با

جح

با جتها لرشعي لسني فإ هذ

يتأثر هبا يف لد سا

لرشعية لتنتج له فكر ملصلحة كثر من

ملصلحة فهم ينشؤ

خر يتبعها يقو لفخر لر

عرت

لعبو ية

سبحانه غري

عبو يته سبحانه
( ) عابد
( ) لر

حابنا

هذ هو لذ يقوله

نقيا للموىل ليس له

لعبو ية
قيمة

خالقها فلم يكن عىل حكمه

علة حسن لتكليف هي لربوبية

ما يقوله ملعتزلة من عاية ملصالح  .فمسألة لتكليف هي مسألة لتبعية

هذ لذهنية تريد
هذ يعني

 :نه تعاىل مالك

شيا

يتأثر

نعي بأ م حني يفكو

تباطا بني لتكليف مبد

لربوبية فقيمة لتكليف يف نه تعبري عن مبد لعبو ية

و

و كانت مقبولة لديه يف علم

مهام يكن مر فلكي نفهم هنية هذ لفريق بشكل كرب ب

بوجه من لوجو

لعلة

ستحسا

جتها لشيعي بد عرب لتا يخ فظا شديد من

بقو عد جتها لسني لتي كا عىل خصا معها.
تبا

لذ يعد من

تكو فكر لتبعية قد جا

ملصلحة لقيا

ملصالح ملرسلة نحو لك

بني لتكليف

ىل خل

متحفظة عىل قانو لتبعية مستعينة بمجموعة من

لفقها لشيعة لنا ين ملنكرين متاما لقانو لتبعية بأشكاله
نفو

قة

تقف خلف هذ لقضية قضية خر
جتعل لعبد يف ع قته با

هنه بأ غر

يتلو

ينطلق من مصلحته هو بقد ما ينطلق من
يقف خلف هذ لترشيعا .

رير لفعل هلي من غر

مصلحت

فقه جملة نقد نظر لعد

لتفسري لكبري

:

.

هي مصلحة لعبا يف لك كأ

ثم رير لعبد من تبعية مصاحله لصالح

:

.

تبعية به هو ملحو ملركز يف هذ لتفكري.
د

جو حكم

شا

ىل

لة لنفي عىل نوعني :نو منها هيد

عي تابع للمصلحة نو خر هيد

بطا ملوجبة لكلية ملزعومة لد

ملنكرين هنا نوعية لتهم عىل نوعني:

تبا

لتبعيني للتو ل ىل تفنيد قانو لتبعية
توجها

بني لترشيع ملصلحة هو فك
من ثم ف

ثبا

لسالبة لكلية

نفي

ليل يثبت

كام بد لنا

تبا

ىل تأسيس قانو عد لتبعية من هنا يضا نجد

بينام خر

يدعو ليه.

فك لتبعية

يكتفو بكو فك هذ

فك

تبا ممكنا

نشري ىل قو خلط يف بعض لكلام يف موضو لنفي ففي لوقت لذ

تشعر فيه بأ لباحث يريد نفي قانو لتبعية نجد يف حلقيقة يركز عىل نفي قانو لتبعية يف
مطلق لتبعية هذ نقطة بد للباحث من

ملتعلقا

بعض مظاهرها قريبا.

عىل ية حا فأهم لة لنفي بعيد عن

لدليل

:

نتبا ليها بدقة سو

و لعقلية لك مية ملتقدمة هو يت:

ستنا ىل قوله تعاىل :فبظلم من لذين ها

حلت هلم بصدهم عن سبيل

كثري

هذ

لطيب عليه فكام يمكن

كذ يمكن

يكو

يكو

).

تعاىل قد حر بعض ما

قد قع هذ لتحريم عىل بني رس يل بسبب ظلمهم

ملنكر لتي قعت منهم هذ يعني

ريم

فته

( ) عابد

لنا

ية نفسها بأنه طيب

دهم عن سبيل

سا ر فعا

كا جمامعا لكونه طيبا فا يعلن نه حر

ريم بعض مو ملحللة عىل بني رس يل

ملصلحة

ريم بعض مو عىل ملسلمني عىل لنحو عينه تضييقا عىل لعبا ملا

فعلو يفعلونه من لظلم .
مصلحت

حرمنا عليهم طيبا

ذهم لربا قد و عنه كلهم مو

بالباطل عتدنا للكافرين منهم عذ با ليام ( لنسا :
ية لكريمة تثبت

ن حظ

فقه جملة نقد نظر لعد

:

.

لكريم يؤكد مقولة لعقا يف هذ لترشيعا

لقر

موقع خر حيث يقو :
عليهم شحومهام

لصا قو

ما ْحلت ظهو

( نعا :

لبني رس يل

عىل لذين ها

قد ستند لفاضل لتو هلذ
علة لتحريم قد

ظلمهم فكيف يمكن

عليه) ! .
مل

ل لقضية يف قوله سبحانه :كل لطعا كا ح

ما حر رس يل عىل نفسه من قبل
).

ستد

هبذ

جعا ملتعلق ملتعلق

هذ لنص لقر

تكو

ظفر من لبقر لغنم حرمنا

حلو يا ما تلط بعظم لك جزيناهم ببغيهم نا

) يبني لنا

كنتم ا قني ( عمر :
لك

ا

حرمنا كل

لتي يبد نه يرش تفا يلها لنا يف

تنز لتو

ية حمل ستد
ا

يستقيم لقيا

قل فأتو بالتو فاتلوها

يف بطا لقيا

ليش بل مر خا

عن ليش

هو عصيا م

عرب لو ف جلامع (يف ملقيس
لك

ية لكريمة غري موفق هنا

عد تبعية حكا للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

ل مبد لتبعية بل ية لة عىل هذ ملبد لغا ي
لترشيعا

لقا ل بحرص مل كا يف متعلقا

قلنا .

ملتعلقا

ينفي

نه يقو بأ ظلمهم
هلم فكأنه

شيا بل يف

مبد لتبعية فا ية تصلح ير عىل

عىل لقا ل بمبد لتبعية بل يكفيه حتام ما

يمكن ياغة مناقشتنا بشكل خر هو

يف نفسه مصلحة هلم لكي يتأ بو

لح

لعقابية لبرشية تكمن مصاحلها يف

نفس ملنع للتأ يب كذ ملقا هنا هذ كا يف ثبا

ملقيس

غاية ما يفيد متنا كو

بغيهم فع ملوىل جز هلم لكي ر عليهم شيا كانت يف

تأ يبهم بذلك فكام

تبعه خر

منعهم من كل لطيبا يف سيا عقوبة هو

يد كو فسا ما فعلو متاما كام ر

بنه من طعا

لذيذ نافع ملد منية معينة كي يؤ به عىل فعل تكبه يكو له يف لك مصلحة من هنا

( ) لتو

لو فية يف

و لفقه:

( ) حلكم هنا هو حلرمة متعلقه تنا

عليه ملوضو حيانا هو نفس هذ

ملظفر

هذ

و لفقه :

.

طعمة مطلق ستفا منها متعلق ملتعلق

طعمة.

يطلق

فهذ لتحريام
عيسى

كانت مؤقتة عىل بني رس يل حيث يبد
سو

قا تعاىل:

ىل بني رس يل ..مصدقا ملا بني يد من لتو

لكم بعض لذ حر عليكم ج تكم بآية من بكم فاتقو
).

فقا ملثل هذ ملقا با

حكا لرشعية

ملصالح

جلها

لكفا

يف سا ر

يطر

ا فعت بمجي لنبي

طيعو

لسيد خلميني فهام ملسألة نجاسة لكافر حيث يقو :

كانت جمعولة عن مصالح مفاسد لكن

ملفاسد يف نفس ملوضوعا

خلا جية مؤثر يف جعل

( عمر :

حتى يكو

حكا ب

قتضا

يب

ل

يلز

قتضا

عيا

ملسلمني عن خمالطة لكفا

ف جل هذ

ملعا

يكو تلك

جعا ليه بل

ضح شاهد عىل لك هو نجاسة

ملرشكني فإ جعل لنجاسة عليهم ليس جل جو قذ
لنجسة بل مل

حل

هلذ جلعل جلها

كثافة يف بد م كام

لسياسية فإ نظر ملرش

معهم حتى تصو بذلك خ قهم

منية حكم عىل نجاستهم .

فظ

هبم نو ميسهم

عليه فهذ لدليل غري موفق.

يو

لدليل لثا  :ستنا ىل قصة

حد فهل لسمك يو لسبت تو عىل فسا بينام هو بعينه يو

عليه !
لشا

حا

لسبت

لك نه فر بني لسمك يو لسبت

هذ لترشيع

هذ يكشف عن

يه .

هذ لدليل قابل للمناقشة يضا

ع قة له باملصلحة ملفسد بل هو جمر مر

لك:

 :من ين يمكننا عىل مسلك احب هذ لدليل طريقة تفكري

( ) خلميني هتذيب
يضا خر

حكامها):

( ) عابد

و

:

نظر له يضا :كتا

مثل :هاشم ميل ملعامل ملأثو
.

مصلحت

فقه جملة نقد نظر لعد

حد

تو

لطها

:

:

للنكر

.

:

ليقني بأنه فر

 .قد طر هذ لتفسري

تفصيل لرشيعة ( لنجاسا

يف نفس لسمك بني

مصطا

طيا يو لسبت يو

قع فيه خبث فسا

حد فلعله يو لسبت لو خر من ملا

فهل نحن عاملو بكل م بسا

تلك لقرية ( ما ها) لتي كانت عىل لبحر حتى ننفي هذ

حتام كي يكو لنفي مقدمة

قامة ليل يف ملقا !
ثانيا:

لقضية كل خصو يا

ية لكريمة مل رب بأنه تم ريم لسمك عليهم بعينه بل حرمت عليهم لصيد

يو لسبت من ملمكن

مشهو بالوجد

تلف

فكيف ننفي

لزما !

لعله يشهد خت

فعا يف مصلحتها مفسدهتا باخت

لزما

ما فا بعض ملعا

خا ية لتحريم يو لسبت نام هي لكو هذ ليو هو يو عبا

فهي متاما مثل لنهي عن لبيع لتجا

فالسبت يو يتسم بذكر
.

لكي يتفرغو للعبا

ملنا

قت لص

عىل يو عطلة يف

مصالح عظيمة جعة

عليه يمكن

سلوكهم

فر من فر ملتسا ية.
ثالثا:

يف لسبت

( ) حممد عيل يا
نصو

تر لعمل عىل ليهو

لعبا عندهم فلعل ريم لعمل كا هلذ خلو

نى لكي يسرتيح لعاملو

بد م ع قاهتم

نسانية تتفق

تر

ملا يف لك من

ملوظفو

جتامعية بام يؤثر عىل نتاجيتهم

ينسجم موضو لسبت مع موضو لتبعية لو يف غري تعيني

غاية ما يثبته هذ لدليل هو نفي تبعية حكا للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

ل مبد لتبعية

يعد

ها م

ين من

هلا يو جلمعة عند ملسلمني

بل قد يكو تعيني يو للر حة من لعمل احلا نافعا للبرش
سبو باحلد

لزما

تكو خلف لتحريم مفسد يف لفعل لو قع يف هذ

لقضية هنا باخت

لدعا

هذ

حا

لنص لقر

يقو :

سأهلم عن لقرية لتي كانت حا
عا يو

تأتيهم حيتا م يو سبتهم

مقا د حكا لرشعية غاياهتا :

لسبت يف لتو
:

نظر :سفر خلر
سفر لتثنية

حا

حا
:

:

يسبتو

تأتيهم كذلك

 .ملزيد من ط
.

لبحر

حا

حو بعض
:

نبلوهم بام كانو يفسقو

من

يو لسبت كا ب

ضمن هذ لسيا

( عر :

عليهم جز عام كانو يفسقو من قبل فإ حر عليهم لك

فرضنا لسبت مل يكن حمرما يف غري لك كانت هذ

لسابقة لتي لت عىل

لك

) فكأ ما قع معهم من عد جمي حليتا غري

ريم بعض

طعمة كا لبغيهم ظلمهم فيكو لك

يف ية لسابقة ف نعيد.

لدليل لثالث :لتز بمبد لنسخ
معنى للنسخ سو

لنسخ

ية عىل نسق ية

لك نه لو كانت حكا تابعة للمصالح ملا قع

حكا متحر من قع نفس مر يقع كامنا خلفها

بل لن نتمكن من فهم جمي ين جديد له حكا جديد فقا لقانو لتبعية .
جلو
فا

هو

عن هذ لدليل هو نه يكفي يف لتوفيق بني لنسخ قانو لتبعية فتح با

لفعل تابعة لسياقاته لزمكانية من ملمكن

حتام

فرت منية معينة نتيجة ظر

معينة فرضت ترشيعا معينا فيام نقضت هذ ملصلحة يف حلظة منية خر

فام هو لذ ينفي

يف لك تنافيا مع نط قهم من

د ملصالح لتي

مثل هذ

حتام ما منا

لوضعية ملعا

عىل لك

تقف خلف هذ لترشيعا
يل يل

من خر مثل

ند

متا ملصالح ملفاسد لكامنة بل

ير

لتي يسنو ا.

احب لدليل ستصعب

طعمة

من بط ملصالح باملوضوعا

بة فهل تغري

تكو

لدليل لر بع :ما كر لسيد كام حليد

شيا بعينها حمرمة يف من حمللة يف

مكوناهتا

فض عن ملتعلقا

عىل ما جا يف

فكر تبعية حكا للمصالح ملفاسد خر فة علمية
( ) عابد

مصلحت

فقه جملة نقد نظر لعد

ما ! لكن عندما نحر نفسنا

فلن تكو هنا

:

قيامة لترشيعا

سه لفقهية ملنشو

ثباهتا خر

.

مشكلة.

من

لقتا بحسب تعبري

يشهد لذلك عند

تنسجم مع هذ لقانو

لفتا

لنصو

من نام

قد حكمت بسلسلة من حكا لتي يمكن

لك جو

حللية عىل ليش عند قو ملعاملة مع طر

ملا ممن

بعبا

لعديد من ملعام

مس

خذ ثمن خلمر ممن يستحله ترتيب ثا
ير

حلرمة مع كونك تر ها جو

ملتعلقة بثمن خلمر خلنزير مع هل لذمة.

ر  :نه لو كا هنا ثر تكويني يعرب عنه باملصلحة

ليش حلامل للمفسد تكوينا فإ

يقع .من هذ لنو يضا فر

لرتتيب ثا عىل ما يعتقد

فر فيه بني مستويا

نسا ير حلية تنا
لز

قاعد

حكا تابعة ل نقيا

تمل لنظر ىل

لسيد حليد

لسم فإ

لفقهية لتي تدعو

خر هلذ لو خطأ نسا لو قع يف لص

ملعر جية نستنتج من هذ
ك

ملفسد ملا ح جتويز

لك مثل تقديم لسم حيث

معرفة نسا به يف قو تأثري ته لتكوينية فحتى لو كا
تأثري لتكويني سو

خذ

مث حصلت له

ملصالح تقف خلفها .

حكا كام يستوحى من

ل قاعد تبعية

خا ة سو

مو ضع منه كام تمل لنظر ىل تنزيل هذ لقاعد عىل ملتعلقا

لوجهة نظر يف مركز ملصلحة عند حلديث عن هذ ملوضو حيث يسلك مسلكا

نتعر

كر يف

كتابيه ملخصصني لد سة لقطع لظن يعترب مغاير للمسالك لسا د لكنني سو
تعامل مع هذ لدليل
لنصو

بو فه لي

بل ساملح يضا ملديا

هذ لدليل مل يلتفت ىل

من ثم فتتغري فة لفعل
لظر

حلا

لفاعل

للمرش لقانو لتز حم لذ
خطو .

بنا عليه تصبح ملو

( ) كام حليد
لد

قم:

بحو

عىل بط

لتبعية تصا مه مع لفقه

قانو

حة بطا تعلق ملصلحة باملتعلقا

ملصلحة ملفسد

فا

فقا هلذ لدليل.

تية له

ضافية قياسية لليش

لرت تبعا لتغري متوضعه سط سا ر شيا من لزما
نط قا من لك ضع
عل ملرش لعق

لتي قدمها حليد
يف طها

نسا

لد

فا

ملكا

ملصلحة ملفسد بالنسبة

يقد ملصلحة هم عىل ملفسد

غري ناهضة لنفي
قم:

هي منشو عىل موقعه لرسمي عىل لشبكة لعنكبوتية.

هنا

لك
بحو

قل

جتويز
فقه ملر

خذ لربا ثمن خلمر
هي تسهيل ع قا

لنا

غري مسلم قد يكو ملصلحة هم

مليتة ممن يستحل مسلام كا

باكا تفو حلد لطبيعي

ملالية عد يقاعهم يف ضغوطا

مفسد

بحيث تسبب مفاسد عظم من مفسد خذ هذ ملا بل لقد تصو لسيد حليد
ثمن خلمر يف نفسه لعل لرشيعة ت نسا عنه متهيد لنهيه عن خلمر بنا
عىل مبد لتفكيك بني مساحة
نه منته عن خلمر
هبذ ند

ملتو

عتبا لقانو

مساحة ملصلحة لكامنة خلفه

يف لك شخص خر يستحله.

جو مصالح مفاسد حتى يف ملتعلقا

ليش ىل حميطه

ليست يف مجيع

ضا سام بل قد يعرضها ضع تتحو فيه ىل

لسم

يرت

لسم مو

هبذ نعر

ملتعلقا

بل لنا

لسيد حليد

لتي تكو مو تكوينية عا

لشيخ لعابد

تصو

نشكل بمد لة نقضية عىل لسيد حليد

جتربة هل لبيت لنبو
مل تكن لترشيعا

فإ كا هؤ

مل خلفها

س

قانو

لتبعية يف متعلقا

ضحا.

لشي لعابد

ينطلقو من تطبيق لترشيعا

هلية عىل منهم

يتعاملو بعق نية ملصلحة مع لتجربة لنبوية

منظومة مصلحية يف

سة لسري لنبوية غريها فقا لقو عد لفعل لعق

جتام لبرش

فكيف يمكن

هنا

هنا يف هذ

نسا يف ملصالح ملفاسد

عىل كونه منبثقا من خلفية مصلحية ! نعم من ملمكن عا تفا

ملصلحة مع لفعل تا يا

نط

لفعل بد عي هذ ملصلحة تلك من ملعصو .

ينفي لك حجية فعل ملعصو عىل سا ر ملكلفني

كو لفعل لذ هو حجة علينا قد نطلق من خلفية مصلحية.
لدليل امس :ستنا ملا

عىل

من

كثريين هو م

غري لك ! ليس هذ موجبا للتناقض ملنهجي ما مل يقم ليل خا

لفعل

ملحرما

كام يصنع لد

فيام مر ليس كذلك كام ا

يف بحوثهم يف لسري لنبوية تا يخ

قيامة

مر بالسم غري قيق عىل ط قه

نسا خذ قبله ما متنع من تأثري كام

ضطر من هذ لنو .

ملفر

ينايف تغري حلكم بتغري نسبة

خو خا ية جديد فيه .متثيل

ثر لو فر

كام سيأيت

ح

حممد ح

لك

جو

ليس يف حلجية بل يف

ىل يو لقيامة حر مه كذلك

مثل خرب

عن حل

قا  :سألت با عبد

ىل يو لقيامة حر مه حر بد ىل يو لقيامة

عيل

بامل كا

تر هبا سنة

 :ما حد بتد بدعة

جعل حكا منوطة هبا كام

كذلك حديث:

يصا بالعقو

ين

نذهب عرب لعقل نحو مسألة م كا
ف يمكن معرفته .

كا هلا م

جلو

حلر فقا  :ح

فإ هذ ملفهو يتناقض مع

هتام

يكو غري

ين

ي غري

ية با بن تغلب ملعر فة يف با
مثا هذ لنصو

حكا

حكا

ما

 :نه قد حصل خلط بني مبد جو مل كا

لعقل نحو لك ففكر :

لو

حممد ح

بد

يصا بالعقو

لديا

ترشد ىل نه ينبغي
م

هلا

نحو لك

ابع ملر

نا فهمها يف سيا موضو بحثنا تد عىل لنهي عن عم معرفة مل كا

ا تنفي جو مل

نه لو

بني مكانية معرفتها بمثل

مسألة ية

لو كا لنفي بنحو حتام

قا  :قا

بالعقل

مركز لنهي فيها ليس نفي ملعلو

بالعقل بل نفي لعلم به نفي لعلم باليش عرب لعقل ظاهر عرفا يف جو ليش
نسد بو

معرفته بالعقل

نفي ليش يف حد ته.

ثانيا :مل فهم ما هو لر بط بني قضية خلو لرشيعة ثباهتا مسألة مل كا

ته

ملصالح

( ) لكايف . :
 :ما تقو يف جل قطع بعا من
( ) لر ية هي :عن با بن تغلب قا  :قلت يب عبد
ابع ملر كم فيها قا  :عرش من بل  .قلت :قطع ثنتني قا  :عرش من بل  .قلت:
قطع ث ثا قا  :ث ثو من بل  .قا  :قلت :بعا قا  :عرش من بل قلت :سبحا
! يقطع ث ثا فيكو عليه ث ثو يقطع بعا فيكو عليه عرش ! هذ كا يبلغنا نحن
هذ حكم سو
بالعر فنرب ممن قاله نقو  :لذ جا به شيطا  .فقا  :مه يا با
ىل عليه له ملر تعاقل لرجل ىل ثلث لدية فإ بلغت لثلث جعت ىل لنصف يا با
).
:
لسنة قيست نمحق لدين ( .هتذيب حكا
نك خذتني بالقيا
( ) هذ لتعبري مشهو جد

يتلقى عىل نه

لثاميل عن ما ين لعابدين لكن لو

لباطلة ملقاييس لفاسد

( ) عابد

مصلحت

يصا

ية مل نعثر عىل

فيها هو:

ين

ية هبذ لصيغة عد خرب يب محز
يصا بالعقو لناقصة

بالتسليم( ..كام لدين متا لنعمة:

فقه جملة نقد نظر لعد

:

.

).

فاملستد هنا يقبل بنفسه يف بحثه هذ بأ
خلا جي عدمه فإ قلنا بأ

نفسه مث :
يدها من
ستثام

للحكم نفسه

حكا تتغري تبعا لتغري لعنا ين من حيث نطباقها

حكا تابعة للم كا فهذ ليس سو

قا لشا  :ب فع لزكا يف
هذ حلكم هي يف سد حاجا

لكرب يف

ستثام ما يعد مو

قتصا فإ لذها

نا

خلف م

مو

عمد ل ستثام بحسب كل ما

تية يف لكتا

مو

حلكم ليس سو

ملصلحة لتي

غنيا

عا

تية من

ياغة

غنيا للفقر عندما تأيت من

مكا فأين يتغري حلكم هنا بغري تغري

لعنو بحيث يكو لعنو منطبقا عىل لتمر يف ما
ما يبد يل نه سبب ستد

لتسعة لزكوية

لفقر عرب خر

سيصبح حلكم هكذ  :ب خر

عا

ياغة للحكم

عىل

يف ما خر !

ملستد هنا هو نه كا قلقا من لتخيل عن لصيغ لرشعية

لسنة نحو مل كا

لعامة ملقا د لكلية لو سعة كحفظ لنفس ملا

لرشيعة ليبقى منها جمر بعض لكليا

لعق ية لعامة هبذ تت شى خصو ية لرشيعة.

لدين غري لك بحيث يتخىل لفقه س مي شي ا فشي ا عن لصيغ لقانونية لتي ضعتها
لكن هذ لتوجس

ينبغي

ر نكا قضية ملصالح بقد ما ينبغي

يضع معايري

ستخد قضية مل كا يف جتها لرشعي افظ عىل خصو ية لرشيعة سامهتا لعامة

ملميز هلا بل من جهة نظر بعض ملقا ديني ملعا

جامدين عىل لظو هر حلرفية للفظية للنصو

لدليل لسا

منافع للنا

:

.

ستنا لقوله تعاىل :يسألونك عن

مر مليرس قل فيهام ثم كبري

ثمهام كرب من نفعهام يسألونك ما ينفقو قل لعفو كذلك يبني

يا لعلكم تتفكر

( لبقر :

)

لكنهام يف لوقت عينه ثم نب عصيا

ملنافع لر جعة عليكم منها
( ) نظر :يا

ين

سو تت شى لرشيعة لو بقينا

هذ يؤكد

لك

هذ

ية تثبت يف خلمر مليس منافع

ثم تقو بأ معصية

مقا د حكا لرشعية غاياهتا :

ريمهام منفصل خما
.

لكم

سبحانه عظم من كل
ملنافعهام فلم تقم

لترشيعا عىل ملنافع ملصالح لر جعة للعبا كام يدعى .
هذ لتفسري ينفي بوضو فكر

ية هو لرض

ملر با ثم يف

مر

للمنفعة بل يريد حرص معنى ثم باملعصية تية من لتمر عىل

ما بني هذ لتفسري بني ما هب ليه مثا لسيد حممد حسني فضل
ية تثبت

هذ

يمكن خلر

كرب من نفعه فهو حر

كل ما يكو

منها بتحريم لعديد من شيا مثل لتنبا

يقفا يف مقابل من فس
جتامعية لنفسية

لكلمة.

ية باملفسد

ثم يف

(

ليكو مقاب

نو هيه .ما بعد
) من

بو فها قاعد فقهية شاملة

لتتن غري لك .هذ

بالرض

لقو

بالذنب بحيث تكو لنتا ج
باملعنى لسا د هلذ

رسية لسلبية من ضمن ثم لو مل تكن

هبذ تكو هنا ث ثة تفاسري حمتملة لآلية:

ثم بمعنى لذنب هو ما يستهدفه ملستد هنا.

فضل
لذ

كأنه

ثم بمعنى لرض

لقاعد

هو ما كر لعديد من ملفسين
لتي هلا شا

جتها ية ملشا ليها

طفيفة يف كلام

ختا يف ية تفسري لرض بمعنى متحد مع ملفسد .

كر لزخمرش

ملر با ثم هنا هو عقا

لتوفيق بني قرينة ملقابلة مع ملنفعة بقا كلمة

توفيقا بني لقو
لكن
( ) عابد

ثم

ثم عىل

ثم بمعنى ملفسد بعد تفسريها بام هو عم من لرض
هبذ

ستد

مصلحت

فقه جملة نقد نظر لعد

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لطو

( ) نظر :مغنية لتفسري لكاشف :
( ) نظر :لكشا

:

( ) نظر عىل سبيل ملثا
لتفاسري :

.

لتبيا

 :لشهيد

لفيض لكاشا

:

:

.

.

فقه لقر

لر ند

.

لقو عد لفو د :

لتفسري لصايف :

.

خلمر

لتها لدينية فيكو

لو غضضنا لطر

لتفسري ملبني:

لشيخ مغنية

نه كرب من منفعة تنا

لثا .

ية لكريمة هنا غري تا

عليه بنى مثا لسيد

:

فتح

عن معنى

ثم

.

لكاشا

بد

لو

فيها سلمنا جد بأ ملر منه ملعصية لذنب مل يكن لك

من ملصالح بل غاية ما يف

ية تريد

مر

عليكم نحن ننكر منافعها لكنها حمرمة عند
تنفي ية جو
خر :

كر

نقيا

يف خلمر

نام يريد لشيطا

عن لص

للو

لدليل لسابع :ما يمكن عتبا

جتويز تنا
ت

كله

مها مضا

ملفر

بأ

ساكت عن سبب ريم

لك نه

قطر من خلمر

سبحانه فام لذ ينبغي ختيا لكم

ليل فك

قبلنا بتبعية

) لكنها تريد

لزنا

ستمنا فيه لكثري من ملنافع

له.

تبا بني حلكم ملصلحة نط قا من
حكا للمنافع ملضا

سام مقد بسيط من ملوسيقى فإ هذ

نحو لك لز
يمكن

مو

كذلك لو قيل علميا بنفي لرض يف حلم خلنزير ففي هذ حلا يلز جتويز
حلكم تابع للمصلحة ملفسد

خلا ة لتي كرهتا لنصو

نتفا ملفسد هنا فينتفي

ملفر

عرب طريق خر

نرت

لعبا

 ..غري لك من لنتا ج لتي تنتج عن عتقا بنظرية ملصلحة

لتي تكشف لنا عقم هذ لنظرية سلبية عتقا هبا.

ملفاسد عىل

تكر

فيهم مبد

حرمه فهل تذهب خلف هذ ملنافع

لتحريم يلز ننا لو متكنا من لتو ل ملصالح لعبا

عليه فا

حت به ية

لبغضا يف مر مليرس يصدكم عن

( ملا د :

لنفسية جلسدية لتي ثبتها لعلم فيجا

لفاسد لذلك

تقو هلم بأ يف هذ

يوقع بينكم لعد

سبحانه فحاهلا كحا شخص يسأ :

تلتز بحكم

شيا منافع ترجع

مفسد هي سبب لتحريم يف حلقيقة كام

فهل نتم منتهو

فاجلو

عىل خلو حكا

ح هو لقو بالتبعية ل مر لنهي

هليني

.

لو قع فهذ مر يعنينا يف نفسه عىل ط

غري مهام كانت ملصالح

يلز من لك مجو لفقه حتى نلجأ لنظرية ملصلحة بغية منحه قد من ملر نة

لتحو يف ملنظومة لفقهية لد خلية تكيفها مع لو قع لزما
حكا

خلا

بالو

لتغري ملوضوعا

بل لتحو لعنا ين ملأخو يف لنصو

فلو حا لرش معيا لتو فق يف ملبيع عىل لعر
يف بلد خر بالكيل تبعا للعر

لسا د يف هذ لبلد

مكن

ملكا

يرجع لتغري

من حيث ققها يف

يكو ملعيا يف بلد

كذ لو

معلومية

لعوضني كا شكل ملعلومية خمتلفة تبعا لنوعية لعوضني

خمتلف.

هبذ يظهر نه

لتي خذ

لتصو
ملعام

فر بني لعبا
تصبح

ملعام

جة مؤخر من

نحو لك

يف لتعامل مع لرشيعة عىل خ
با

تلف عن با

لعبا

بل حتى حلكم لو ي لقا م عىل ملصلحة ليس حكام

برش

لذلك يصح لتعبري عنه بالو جب حلر

لزكا فهل نرت

لنصو

ملصلحة سو يفر
ينتج عام قلنا

لفقهية نتيجة تغري لو قع ليو

هو سو من

!

هذ لتفكري يرجع ملنطق ملصلحة

لكن يمكنني لتعليق عىل هذ لدليل:
ملستد تصو

لدته هلذ تصو

سبحانه لذ

لقانو يتحد

قطر خلمر

ربنا عنها قانو لتبعية

مساحة

مصلحت

خر

ملرش

ملفسد لتي

هبا قد

لعديد من ملقا ديني مل لطو مثل
فالعلة لثبوتية هي ملصلحة لتي

جل قيق تلك ملصلحة يقو بترشيع لقانو

لكن

عتبا لقانو مع مساحة ملصلحة لثبوتية فقد ينهى ملقنن عن
ليش ملنهي عنه مل يف طياته يف ته مفسد حتى لو ننا

فقه جملة نقد نظر لعد

حقو لعبا عليك ليست

مرنا بذلك .

فسا فيها فيلز حلكم بجو

هذ خللط ميز يف كثري من حيا بني هذ ملوضوعا

( ) عابد

فام

لك ننا نتبع مر لنهي

سعة ضيقا بتبع ملصلحة

خلط هنا بني لعلة لثبوتية لعلة ثباتية .لغريب

جل قيق

نه بد من لتخيل عن حكا

وهلا ىل عب عىل نسا تلحق به ملفاسد ملضا

هلي فقط حق لطفل ليس سو حق

تتسا

ما هي معايريها

ما

ضع لفقه ت محة

يقا بأنه لو لز حلا لرض بالطفل لو قدمت مه عىل لصو فإ حق

لطفل مقد عىل حق

:

لو كانت ملصلحة يف تغيري

عليه ضطر با فمن لذ يشخص ملصلحة

طاحة بمنظومة لفهم لتا ي للفقه

عيا بل هو حكم
نا

لرشعية نحو ما فيه ملصلحة ! بل

لو تعا ضت لتشخيصا

يلز

ل لرش

حقو

:

سبحانه فانظر له :ملو فقا

قد كا لشاطبي د عن
:

.

مفسد فيه يف ته فعنا حلكم عن ريمه! بل

كتشفنا نه

منو بالنهي عن ليش ملقدمي هذ ..
لسيا

هذ سا د يف لقو نني لوضعية يف لعقل لقانو
عند شا

بام يمر سا ق

حلمر

حميط لتقاطع مع لك يمنعه لقانو
لقانو لو حا مل

ديد تبعا لنوعية هذ مل

فيمكنني طي
حتامليا

خلطأ

طبيعي يف لقو نني
سلبا

شا

غم

سيا

يوجد

حلا نه قد يكو هذ

حالة مل كا

حلو

خر موجو

تصا

لو قعية للنا

ابا لتعيني ملصلحة يف لفعل ملنهي عنه

لصو للمسافر جمعو بسبب

سفر فعد من يا

ضع بالرض

ر يريد

بالنها

فقا  :سبحا

قلت :ليس له

ملأمو به نام يرتفع حلكم بالنسبة لينا

فطا

لتقصري يف لص

لعليل من قوله تعاىل :شهر مضا لذ

نز فيه لقر هد

بكم ليرس

( لبقر :

يريد بكم لعرس لتكملو لعد لتكرب
)

يأكل يرش

ما تعر

من حيحة عبد

معه جا ية له فله

حرمة شهر مضا !
تبا

يقرص فقا :

فيفا ملوضع لتعب لنصب

جمامعة لنسا يف لسفر بالنها يف شهر مضا ..
( ) لكايف :

فطا يف

لرتخيص عليكم نظر ملا يف لسفر من لتعب بام قد

عن لرجل يسافر يف شهر مضا

لتقصري محة

حلكم فيه

لفرقا فمن شهد منكم لشهر فليصمه من كا مريضا

عىل ما هد كم لعلكم تشكر
سألت با عبد

فالقانو ير د

قد يوجب بنفسه لفوىض ملفسد .

بالعلة ثباتية عرب مقا نة نصية جتها ية فلو قا ملوىل:

للنا

لسبب هو

فيمنع مطلقا هذ

هذ لنو من لعلل لثبوتية لتي هي منا قانو لتبعية

بينا

خر عىل ط

سلبية لتخطي غري متحققة هنا

يف

بحيث قد يظن شخص نه يوجد حد يف حميط هذ لتقاطع

لتي هي بنفسها تف

من هلد

عامة فأنت متنع طي

( لعلة لثبوتية) للمكلفني ملو طنني لتوقعنا حيانا خطأهم يف

حلمر

يستوحيه لفقيه ملقا د

فع ملفسد يف

لبرش

خر

كتا من

رض لفقيه :

بن سنا

عىل

قا :

يصيب منها

له يف لليل سبحا طوي

تعاىل قد خص للمسافر يف

عث لسفر

مل يرخص له يف

ففي مثل هذ حلا يفهم لفقيه

.

حلكم مرتبط جو

فإ لفقيه قد

عدما بالتعب فلو قق لسفر ب تعب كام لو تغري
نصو

يطم ن بإمكا لتمسك بإط

نتيجة هذ لتعليل .هذ لتعليل ليس هو ملصلحة بالرض

لقرص

فطا بمعيا ملسافة

بل لتضييق لتوسعة من

لفقيه هنا جل تبا لنص فيام يفهمه لعر منه من رته مساحته.
خت

لو قا

لو قع ملعا

ملوىل:

نسا

مر لف

مع هذ

فيه خت

حر

مر ليس سو خيا

لري

حاجا

نا

تطو لعلم

نسا

فهم لفقيه من

سة لنصو

ثم نظر يف حا لزكا ليو

ا

مل يعد لفقيه ليفهم ط قا يف لنص ملثل

ناقشنا هذ لفقيه فيام فهمه فإ ملناقشة هنا يف فهم لنص

لتبعية يف نظرية ملصلحة هبذ ملعنى.
لفقر

سا ل لنقل

ملتصلة بالزكا

طبقها عىل

نا

يف قانو

ا موضوعة بحيث تسد حاجا
لتسعة

جر مقا نة قعية

نه لو طبق مجيع ملسلمني يف لعامل حكا لزكا لتي يف لكتب لفقهية فإنه لن ترتفع
لفقر

غري لفقيه

ط قا نظر لقلة مو ها ليو  ..ففي هذ حلا

لزكا فهم ا ليست بنحو ملوضوعية فليس لك جل قضية ملصلحة بل

لنص لذ كشف يل عن كفاية لزكا يف سد حاجا
جعلني فهم لطريقية من

نا

فالتحو

لفقر هو لذ

يته

فهمني هوية لزكا

عند ملقا ديني لعلليني ليست غالبا من

معرفة ملصلحة بطريقة لعلة لثبوتية بل من معرفة ملصلحة بطريقة كشف لنص عنها

بو فها معيا لثبو حكم ملوىل عدمه.
نعم هذ

شكا قد ير عىل مسالك نظرية ملصالح ملرسلة

ملصلحة نحو حلكم فإ ا يف بعض جهها عىل

ملستد هنا.

هبذ يظهر

بالعلل حلكم

قل تسري هبذ لطريقة لتي ينتقدها

لعلة لثبوتية لغا ية لتي هي مكمن قانو لتبعية

ع قة قهرية هلا

ثباتية لتي توجب تعدي يف حلكم يستهدفه غالب نصا نظرية ملصالح

ملقا د ليو لو ستبعدنا فكر ملصالح ملرسلة.
ثانيا :شخصيا

لتي تنطلق من معرفة

كام بحثت يف كثر من موضع

فق ملستد عىل برشية حلكم لو ي

عىل عد لتمييز من حيث ملبد بني لعبا
لكن خمتلف ملو

لنصو

مكاناته

ملسألة كشف مل

خلمر مع جو لنص ملتو تر عىل

ملفسد

كتشا

عد

ملعام

لتي كرها ملستد هنا ترجع يف
ل جو مل

توجب بطا

ما سكر كثري فقليله حر

جع لقصو معلوما

يذهب بعيد يف نقد نظرية مكانية

متييز ماهويا جوهريا بعيد عن

حها حقيقتها
ريم قطر من

يرتفع بعد كتشا

لعقل عليه فبإمكا ملستد هنا

من مجيع

حاطة بامل كا

ياها لتكو لشو هد لتي

قاهلا لصاحله يف لك من ثم ف تنتج هذ لشو هد نقد نظرية ملصلحة بو فها علة ثبوتية
نقد قانو لتبعية.
بعبا

مل كا

هلو جس ملذكو

ترص  :ملعطيا

لتعد هبا نحو نكا

لو قعية بام يفر

لو متت يفي هبا نكا مكا كشف
ل جو مل كا

علام

ليست مستقر برمتها كام قد يستوحى من كلام بعض ملستدلني هنا يف متعلقا

(نفس لقطر من خلمر) بل قد تكو يف شيا خر.
ثالثا:

ملتعلقا

لقو بأ حالة لفقه ىل نظرية ملصلحة يوجب خضوعه هلا ضطر به غري

قيق فام يفعل ملستد هنا باخت
يقو ببط

مل كا

ملصلحة يف با

جتها

كشف مل كا

لفقها فيام بينهم يف فهم لنصو

فتحه يف

ملثل هذ

هلم معايريهم يضا

نفسهم متاما كأ عملية جتها ية يف تا يخ جتها

ضطر

عرب لتا يخ ! ملا

! لقا لو بنظرية

لتي قد تقع حمل مناقشة فيام بينهم

س مي من ثم فالعو

ىل نظرية

ملصلحة حتى بعرضها لعريض عو لفهم لرشيعة عرب نظا ملصلحة بام يرجع فيه للفقيه
ملختص لو بمعونة خلرب يف جما لو قع كل بحسبه.
بعا:

مجلة من للو

لباطلة لتي كرها ملستد هنا ليس كرها سو هتويل

حت نظرية ملصالح تو ل لفقيه لنفي جو ملصلحة

حلكم فأين ملشكلة يف حلية قطر خلمر حلكم بطها

ليست سو يف تغري خا طة
( ) جع :حيد حب

جتها لفقهي

شمو لرشيعة:

لو

عترب لك لي عىل نفي

خلنزير ملعد جينيا !

ملشكلة

تأثري هذ لتغيري بشكل كبري عىل لنتا ج

.

لفقهية قد قلنا مر بأ هذ لنو من ستد
قع لفتا

ملناهج ليس لعكس

لك كام يقر

حلكمة حلقه لذ

يشا

كا عابثا

يفكر باملقلو

ليو ليس هو حلكم يف تصويب ملناهج جتها ية.

لدليل لثامن :ستنا ىل قوله تعاىل:
مد (

ه)
لر

يسأ عام يفعل هم يسألو

فا ية حيث عترب
عمله

)

( نبيا :

حلكمة نام تطلب يف فعل من لو خ فعله عن

يتعاىل عن لك لكونه مترصفا يف ملكه بحسب ما

تا من غري سؤ عام يفعل عىل ما قا تعاىل:
ملوىل

فالنتا ج تابعة لصحة

يسأ عام يفعل

يسأ عام يفعل هم يسألو

لك عىل نه

.

عىل

يمكن فر

قلنا بالتبعية يلز تقييد فعله لتقنيني بكونه عىل فق ملصلحة هو ما يستدعي

سؤ له

هذ

نفي لك يف ية.

ملفر

ية من يا

نى

لي هنا يف حلد

لتي شتهر ستد
لك

قيو لفعله كذ يمكن لكو

هبا يف لتفكري شعر

عد كو

ته يصد منها

يف معر

ل شعر

ملعتزيل

كام يمكن لعد

جو

ما فيه هذ لصفا من حلكمة ملصلحة

خلريية غري لك ف معنى للمسا لة مع لقطع بس مة
ملعتزيل يضا يقو بأنه

يسأ

لكنها

تنهض

يسأ

نه

فا ية متسا ية لنسبة
كل حسن

يصد منه

خري فكونه يسأ ليس نعد موضو لسؤ بالطريقة شعرية بل يكفي فيه نعد مه

بالطريقة ملعتزلية يضا.
عن

هذ ملناقشة لتي كرناها
ما حممد لباقر (

كرها بعض ملفسين

كا

ه ) ففي خرب جابر بن يزيد جلعفي نه قا

بينه بني ما لباقر  .. :يا بن سو

( ) مد

حكا

( ) مثل لشيخ لطو
يفعل

عليهم خلطأ

:

.

يف تفسري ( لتبيا

ما هو حكمة

هي ما تعرضت له لر ية

نظر :لطرب

و

كيف يسأ عام يفعل قا :

:

يف حديث جر
نه يفعل

) حيث قا  :ثم قا تعاىل :يسأ عام يفعل

يقا للحكيم :لو فعلت لصو  .هم يسألو

جو مع جلامع :

.

نه

نه و

و با. ..

ما كا حكمة

لدليل لتاسع:

خت

ستنا ىل

بينهام سو يف بعض لفا

لرشيعة يف بعض ملو
فأين هي لتغري

يف ملصالح ملفاسد لو قعية ! بل

يف خرب خالد بن نجيح ( حلجا ) قا  :قلت يب عبد
لثو

بأ

بحك كذ كذ فقا  :ليس

به نام لل لك

لكن ستد

لد سا

هنا يضا غري مقنع

 :لرجل ي فيقو  :شرت هذ

شا خذ

شا تر

لك نه برص

لفقهية حو هذ للسا من لر يا

لك ..

لك

ر لك

.

يمكننا فهم لر ية بمجر لك

لذ

بل نه

بام هو ك

قيق غر

بل غاية ما يف

لفا

مر لو

فنا لنظر عام تقد

خلا ة عىل ملصالح ملفاسد ليست هذ

نفهمه ط قا فكيف يريد ملستد

لعقولنا لقا

!

لدليل لعا :
( ) لصد

لتوحيد:

( ) لكليني لكايف :

خا جة من لفم بل

و

نه هو لو قة ثباتية لتي

ا تعرب عن ملتفق عليه يف حلقيقة.

يف ملصلحة ملفسد فالصيغة لتي رهيا لطرفا هلا

تأثري كبري يف لز لقانو حتى لوضعي ملعا
لشا هنا !

فكيف نجز بعد كو لك
ننا مل ند
مر

يثبت نفي مل

نظر :لطباطبا ي مليز

:

يف

ملصلحة لكامنة يف تأثري
فيها مل

ند

لو قعي بل

متخطيا حتاملية عد نكاشفه

ستنا لقوله تعاىل .. :ما جعلنا لقبلة لتي كنت عليها
.

ملطولة جد يف

عل معيا لتحليل لتحريم هو

تعبري عن مضمو لعقد ملتفق عليه فليدقق يف ملضمو
يمكننا نفي تأثري لك

قلت :بىل قا :

لنظر عن ملناقشا

ستكو حم لتو فق لطرفني مرجعا يف حا تنا عهام

نكا

قدمت حكمني ملعاملتني

.

لنعلم من

يتبع لرسو ِمن ينقلب عىل عقبيه ( ..لبقر :
تبا

مصلحة يف لتوجه نحو لقبلة عد

) .فهذ

نقيا

ية لكريمة تنفي جو

هذ ما يبطل خو مفهو لتبعية

غري .

يغة حلرص يف ية ضحة يف حلرص حلقيقي

قد قبل بعضهم هبذ ملعنى لآلية معترب نه ينسف قانو لتبعية
مرجع لك ىل لقو بأ

متحا

مر متحانية (من هذ لنو ) هي يضا خاضعة

لقانو لتبعية فتكمن خلفها مصلحة بت
قانو لتبعية.

لنصو

حيح بمعنى

هذ

من ملعا

ملصلحة تكمن يف

ختبا

هبذ

ية مثاهلا من

تنايف هذ

مر بت ية نحو لك تكمن مصلحتها يف جلعل بمعنى
تقوية يام لعبا

متييز

يف ملتعلق بعينه باملعنى ملشهو للمتعلق هبد

نافعة يف بحث مركز ملصلحة

ل

لصالح عن غري يف ملجتمع فتكو مصلحة جتامعية كام لعله يظهر من ية
يظهر ملتبع للرسو من غري فتكو هذ ملو

لتبعية.

مل نقل بام هب ليه ملري

هذ

ملقدما

لص

لنا يني من

متحانية تكمن مصلحتها يف

ظها لعبد لطاعة تصديه هلا لكن يغة مر كانت منصبة عىل

هذ كله برص

بحثه

مر

شا

لدليل حلا

.

لنظر عن قو من قا بأ

لرشيعة

عرش:

يعقل

عىل غري ملكلف ما فيها مصلحة

لة لص

لظاهر يف كو ا

مر

متحانية ليست

مر

تكو قا مة عىل ملصالح لو قعية

فإ مل تكن فيها مصلحة فهذ خ

مصلحة مطلقا بل

لينكشف

لتكوين

يتغري باخت

ملقدمة

سيأيت

لك

ط قا

لزما

كانت فيها مصلحة لز لقو بأ ملعصومني من لنبي هل بيته كانو تا كني للص

( ) بو لقاسم عليد ست فقه عقل:
( ) نظر :جو لتقرير

:

فو د

و

.

:

.

حا

غرهم مع م كانو كاملني يف عقوهلم منذ

لعديد من لر يا

هبذ يلز عليهم تفويت ملصالح

قبل بلو لسن لقانو
جلو

نكا لربط بني حكا

برص

لبيت لنبو

:

حلالة

ىل:

لنظر عن

 :ننا ما حالتني:

معقو

يدعى نه

تكفي مصلحة ملقربية

ملستد نفي هذ ملصلحة للص
لك لنص لقر

حلالة لثانية:

كانو يف بطو مهاهتم كام نصت عليه
ملصالح بط

حتى لو مل تكن لص

مصلحة يف لص

مع نه بنفسه د

عن معر جيتها كام تقد !

يف لر

لتعبد بأ مر ملوىل

لباطن لو مل يكن هنا

ل مشكلته بنفي قانو لتبعية

ملوىل مل يوجب لك عليهم فلهذ
لتي هي عمو لدين

غم هذ ملقربية ملعر جية

فإ قيل :كا لدهيم سبيل خر للقربة ملعنوية سبحانه هلذ مكنهم سلوكه

سبيل لص .

قلنا بأ هذ ل ملشكلة حتى عىل لقو باملصلحة

خر لتحقيق ملصلحة نفسها من

مل كم عىل لعبا
لص

لفر

( ) كام حليد

بالص

لشبكة لعنكبوتية
مامية:

 .هذ

للمعصو

هبذ يكو ترشيعه للمعصومني قبل لبلو هو لتخيري بني

يف طها

نظر :ملجل

سلو

هذ معنا نه كا لدهيم سبيل

ملوىل حيث يتوفر هذ لسبيل

خر ملحقق للمصلحة هم ختا
بحو

ينايف

لسؤ يبقى كيف يمكن تعقل

جبة عليهم ! فلام تركو لص

لص

هذ غري

مر هبا فهل يريد

ملنكر !

ما عظمها من مصلحة تكمن يف لص

ملصالح جلمة لتي فيها

هذ يف حق هل

سو

يدعى جو مصلحة يف لص

تفويتهم هم للمصلحة

لتبعية .

ل هذ لقضية لعقا دية مد ثبو

ملتقد لد عىل ا تنهى عن لفحشا

فاتتهم لكن هذ

حل هنا

ما نكا نضجهم

لد

نسا

بحا

ل لفكر

احب لفصو يف لفصو لغر ية:

.

نو

لفر

قم:

:

خر.

ملنشو عىل موقعه لرسمي عىل
ملفيد تصحيح عتقا

بعيد عن قحا موضو ملعصو

كا قد طرحه

فام مت هذ لصو

ثانيا :من ين عرفنا

ليل

موضو

جو

هو نضج لعقل فقط فهذ ما مل يقم عليه

لص

لك نه لو كا هذ هو ملوضو لز حلكم بتفا

بلو لسن لقانو
نضج

طفا

لنصو

لسن

حتام

معقولة فكيف يمكن هبذ حلا نفي قانو لتبعية !
لنا

يف جو

قبله فقد يكو شخص يف لسا سة عرش من عمر

قد يكو

بعد

لص

يملك كثر من

خر يف لثالثة عرش من عمر يملك نضج لكبا فهل لت

حتى لو نكرنا نظرية ملصلحة لتبعية عىل معيا ية لنضج

ما يقو ملستد هنا

موضو لسن لقانو يبني فيه ملرش عىل توحيد لقانو

عىل معيا ية
لق له

عد توحيد

مشاكل هذ جا يف لقو نني لوضعية فعندما يكو لسن لقانو هو لثامنية عرش
نتخا هو لو حد لعرشين يف بعض لبلد

فإ ملرش يد

سن

بعض من هم فو هذ

لسن قل نضجا ممن هم ته لكن حالة مر للنضج بو فه ظاهر تكوينية يوجب بعض
ملشاكل لتي تفو مشكلة خسا بعض فر حلقهم ثبو حق لبعض خر ليس له حق.
هذ ما ينتج حتاملية

لرشيعة خذ

بعني

هذ لعنا

عتبا لوضع لسن لقانو

عفت عن غري لك لو كانت فيه خسا لبعض ملصالح هبذ
جبا بل يكو قد فاتته مصالح لو جب لفر

جل مصلحة توحيد لقانو

تفوته ملصالح لو قعية مطلقا حتى يف مثل هذ ملو

عىل كل لتقا ير كام تقد يف ملناقشة

ىل.

ثالثا :كيف عرفنا م ما كانو يصلو

ما يف غاية لصعوبة

يصومو طبقا لقو عد نفي لرض

يمكنهم بحسب سنهم ! جمر نه مل ربنا حد ليس لي عىل عد
يفضلو

مثل هذ

يصلو

يصلو

حتام

قد

يكو ملعصو قد تر
هو

ثبا

حلر

نه

هنا
بام

هتم فلعلهم كانو

هم غا جد يف لبيو حتى يتسبب لك بأ مشكلة هلم نفي

غري مفهو بل يف عرصنا نجد لصغا

يف لعو ل ملتدينة قبل لبلو

لر يا يف مترين لطفل قبل لبلو عىل لص

يف سن لسا سة ما بعد قد بد بالص

هم يف رس ينية با

كانو يصلو بحسب مكاناهتم يف رسية عد

علومهم بد هم يف هذ لسن فلم يبن يضا

غبة يف

م بد

فمن ملتوقع

يكونو

ما قبل لك فلعلهم

ظها متاما كام

م مل يظهر

م ناضجو جد قبل سن

لسا سة مل دثنا لتا يخ سو عن مو

حلسنني كانا لسا عىل ظهر لنبي عند لص
ل ملبنى لعقد هذ

قليلة جد جد بل لشو هد لتا ية تفيد
مثا

لك فالتربير هو لتربير فإما

نتوقف عن توظيفه فيام نحن فيه.

بعا :ما يمكننا ضافته عىل مبنانا يف عد شمو لرشيعة هو

نفي ستلز

ملصلحة ل حكا

نبحث يف

كل حكم هل تقف خلفه مصلحة تناسبه

ملصالح
لص

ننا نبحث يف

لكنه مل يرش حكام

كانت هذ هم

خلفها قد ينا

نجد

بحثنا بل مو

هذ ليس مو

كل مصلحة ف بد للموىل

لة لتي طرحت ثبا فك

مجيع هذ

لر جعة عىل لعبا

ما مل نقل
تكامل

ملوىل هنا

حكا عن

فيها حكام

غري معصو .

بل

مصلحة

ملصالح لكامنة

لة غري ناهضة لنفي قانو لتبعية لو ثبت لكن يف ملقابل مل

جو مسا كبري يف لترشيعا

ملصا بطريقة عق نية كام بينا لك
س مية ينطلق من ملصالح

فع ملفاسد عنهم غري

ثبا

لكلية ملطلقة مشكل كام

حي يقع ملصلحته قبل نتقاله لعامل

خر

هبذ تكو ملصلحة مطلقة تقف ام

ينفع

ويل كثري .

بعد لفر عن
( ) يقو لع مة حليل:
علم لك

حنا سابقا

تفصيله يأيت قريبا بأ نفس حصو حا لتبعية للعبد جتا ملوىل سبحانه هو

خلف كل قانو غاية مر ا ليست يف ملتعلق بالرض

).

بحثنا خلو

تبا بني لترشيعا

قانو لتبعية يمكن ثباته بغري توليفة لدليل لن

سابقا قلنا بأنه يفي بإثبا

غاية ما يثبته هذ لدليل

يكو قد

بالنسبة لغري لبالغ معصوما كا

ننكر

ل ثبا قانو لتبعية يف ملجعو
حكا نام

عت للمصالح

 .كام

هذ لنو من ملصلحة قد

لقانونية هلية ما بو فه قانونا
ضعت ملنافع لعبا

فكل مصلحة مفسد فيها جب يف حكم

هو ظاهر قد ثبت يف

تعاىل مرش عيتها (خمتلف لشيعة :

كليا كام هو

جح

سعا يف حكا لرشعية كام هو لقد ملتيقن لثابت

بو فه مسا

بالدليل ..ينتقل لبحث ىل مرحلة حقة هي تعيني مركز ملصلحة بمعنى
جا حلكم عىل ساسها ين تقع
هذ ملوضو

لكي ند

لو قعي لظاهر

ملصلحة لتي

ما هو موطنها

ب علينا هنا ِما سة تفكيك بني نوعني من حكا لرشعية:

سبب هابنا هلذ لتفكيك خ فا لبعض لباحثني ملعا

لشيخ عليد ست هو ملزيد من تنظيم لبحث من جهة
لو قعي لظاهر يف هذ ملضام

ستج

مو قف

حتام

ين من مثا

بني

نفتا تفصي

وليني يف هذ ملوضو حذ من

خللط بني مباحثهم من جهة ثانية .عىل سبيل ملثا لو حدنا لبحث ثم قلنا بأ

خوند

ل لرشيعة بينام قد يفهم باحث منه نه ير

لك يف

خلر سا يذهب لتبعية حكا للمصالح يف جلعل مطلقا يف جلملة فهذ يوحي بأنه تا

هذ ملوقف يف
حكا

نصا

حكا لو قعية

لظاهرية خا ة
(

كذلك حلا يف نظرية ملصلحة لسلوكية للشيخ مرتىض

ه ) هكذ .

لتي جا

نقصد با حكا لو قعية تلك لترشيعا

يف

حلكم لرشعي موضوعا فيها مركز ملصلحة فيها يمكن طر
لفرضية

لقانو

ىل:

لرشعي به

يكو مركز ملصلحة ليس سو
نفس لفعل

مصبا

و

:

لفو د يف حلاشية عىل لفر د :

( ) نظر :لقز يني تعليقة عىل معامل

ملتعلق بذ ته

قبل تعلق جلعل

بل عرب بعضهم بأ هذ ما طبقو عليه .

فقا هلذ لفرضية يصبح لتعبري لصحيح هنا هو
.

بع فرضيا

لية فيه:

لرت للذين نصب عليهام حلكم قد عرب كثر من

شخص هنا بأ هذ هو ملشهو بني لعدلية

( ) نظر :خلر سا

ل لرش

مل يكن لشك يف

و

:

.

نقو بأ

كفاية

حكا تابعة للمصالح
و :

خلو ي

ملفاسد يف ملتعلقا

ملنطلق للحكم قد يكو مصلحة فيكو لوجو

قد يكو مفسد فيكو لتحريم
لكي ند

لكر هة.

هذ لفرضية بد من عرضها عىل لة قانو لتبعية لنر هل تقد تلك

لة بعد فر

عطا ها لنا قانونا كليا مفهو ملتعلقا حرص

عن شكاليا

لتي قد تر عىل لفرضيا

لعل من جىل لصياغا

قا  :ير

ستحبا

لك برص

خر هنا.

لتقريبية لتي قدمت هنا هو ما طرحه ملحقق لعر قي حيث

نسا بالوجد

تكا يف تعلق حبه بغضه بيش نه نام

ما له من جلبلة

يكو ملا د يف لك ليش من خلصو ية ملوجبة مل مة لنفس نبساطها
ملوجبة ملنافر لنفس
شم ز

لنظر

نه بد

شم ز ها

يكا يوجد للنفس ميل

خلصو ية

تلك خلصو ية ملستتبعة ل نبسا

كيف نه لو

حمبة ىل لك ليش بوجه

لك جته عليه شكا لرتجيح ب مرجح يف مرين ملتسا يني يف مجيع خلصو يا

يف مر حد بأنه مل ا لك ليش حمبوبا مبغوضا

تعلق حلب لبغض بيش نام هو خلصو ية يف لك ليش
لنفس فتعلق به مليل ملحبة

لص
لص

يف نفسها ب حتيا ىل تعا

غنى كفاية يف ثبا
من لو ضح

لز

لص

يضا يف تعلقها بيش

يف نفسها .حين ذ ففي مثل هذ لوجد
ملصلحة يف خصو

متعلقها بط

لنفس يف قامة لربها عليه يضا .

تكا

توهم كو ا

ملنهج لذ يعتمد لعر قي مثاله يف مقا بة ملوضو هنا هو منهج
سبحانه مع

مر

هذ

غري مفهو ف بد من مما سة سبيل خر يف لفعل هلي هو تقديم ليل عقيل

( ) ضيا لدين لعر قي
خلر سا

كا

لكر هة يضا فإ ام تابعتا ملقدماهتام

ستنسا لتجربة لبرشية يف لتعامل مع شيا تطبيقها عىل

كام قلنا مر

جبت تلك خلصو ية نبسا

مليل ملحبة له ف تكو

يف نفس لك ليش

كو

من عو

شم ز ها فتعلق به ملبغوضية .عىل لك نقو بأنه

لك شأ حلب لبغض ف جر يتبعهام

لتي منها لتصديق بفا د ليش

حين ذ حميص

بل

فو د

اية

و :

فكا

:

فها

نظر :لنا يني فو د

اية لد ية :

.

و

:

يثبت عد

جو

لقو بأ

و

غري لك فهذ

خا ة مع

يكفي للقو بالتعامل معه تعام برشيا يف كل

لصو ( لبرشية) لتي قدمت يف لنصو

لكثري من لك
برص

خر يمكن

و نفسه يف لكتب لسام ية بتصوير نسا  :ينفعل له عو طف يغضب

يرحم ير

ل هوتية يف

يام سها ملوىل سبحانه يف جعل لقو نني .ما

عن عنا

ملجا ية لتصوير لتخييل فيها يف لبحو

يا لسام ية ملختلفة.

لنظر عن ك

ذنا يف لبد ية

لدينية

لعر قي فلو جعنا

لة لعقلية لعق نية لوجدنا

لك مية لفلسفية

لة لتي سيقت ثبا

غالبها

قانو لتبعية

يكا يثبت غري

غاية مصلحة للموىل ترجع عىل لعبد يف ترشيعاته قو نينه
تقت

سبحانه قد قع

ل جو

ما ين هو مركز ملصلحة ف

لة شي ا من لك فكو ملوىل حكيام فترشيعه فيه مصلحة عىل لعبا

بتحديد مركز هذ ملصلحة
عىل لعبا

يفي

ستحالة لرتجيح ب مرجح فيلز كو ملرجح مصلحة جعة

يعني يضا مركز ملصلحة هكذ .

عليه فليس يف هذ
مجا

ملتعلق كام قيل.

لة

يمكن ستنا ليه سو :

لشهر ( لدليل لثالث) لو ثبتنا بالدليل نعقا ا عىل تعني مركز ملصلحة يف

برها حلسن لقبح ( لدليل

محله فة حلسن لقبح.
برها لتأثري

قد سبق

مجا فإثبا

لسلبية لكبري عىل لفقه كتجميد حلكم لو ي ( لدليل لسابع).

قلنا بأ هذ
نعقا

امس) فهو مرتبط بشكل ضح بالفعل نفسه

لة برمتها ضعيفة تنهض يف

عىل خصو

حرص

ملتعلقا

بل لو سلمنا بمثل ليل

عب جد لو

نصو هم كلامهتم بل برها حلسن لقبح قد يناقش فيه هنا من
لترشيع بد

يكو مو فقا جلها

ملصلحة ملفسد متعينة يف
هذ يعني

هذ لنو من

حلسن لقبح يف

لفعل بالرض
لة تا

ضايف يعني مركز ملصلحة ما باملتعلقا

غايته ثبا كو

لفعل هذ غري

.

ىل تتميم منطقي

يمكن هلذ

ية

نا مر جعة

لة

تكو

نه من غري تقديم ليل

تفعل شي ا هنا ف بد من

نفي

تكو ملصالح يف غري ملتعلقا

حتام يف

ىل هنا سو يأيت حلديث عن هذ لنقطة عند عر
ما لو ا نا

لنصو

لة منتجة للنظرية

حتى تصبح هذ
لفرضيا

لة لعقلية لعق نية

هبنا نحو لدليل لذ

نصو

نصو

خر

ما يف قوهتا توليفة منطقية متعاضد فمن لو ضح هنا

ملتعلقا

خلا ة

مثل لنصو

ملقا نة بني لترشيعا

مصاحلها مقا نة عق نية نحو لك.

لتوليفة غري ناهضة هنا فإ بعض جز
هذ ما ينتج

بعثة

نبيا

لدليل لن

ملتصو .

جحنا

هو توليفة

لعلل

خصو ية

ملصالح كامنة يف

كانت بعض جز هذ

خر يمكنها ملساعد كام ينا.

لكن حيث مل نفهم منه

لو ثبت لكلية ثبتها يف ملتعلقا

لكلية ملطلقة ف يمكننا جلز بأ ملصالح كامنة ما حرص يف ملتعلقا قبل لتكليف ما

مل ننف سا ر لفرضيا

قد حا

كو مل

ملتصو يف ملقا كام سيأيت حلديث عنه.

لشي

ا

ا

عىل ما نقل عن

يف ملتعلق بدليل ضايف مكمل فذكر

سه لعليا

يستد عىل تعني

مر بد

خر ففي لد عي

هنا فرقا بني نشا بد عي جعل لد عي

يف لنفس للتحر نحو لفعل ( لبعث جلد ) بني نشا
خر مثل عي لتهديد يمكن فر

حلكم

لكن عندما يؤسس ملوىل

خلو ملتعلق من مل

عله بد عي جعل لد عي عند لعبد للتحر جلد نحو لفعل

نه لو مل يكن هذ متهيد لتحقيق ملصلحة يف ملتعلق فسو

حمصل .

غالب لظن

لطلب جلد
( ) ا

ا

هذ لك

يكو

بم

تقرير

شناسى حكم:

( ) حممد كاظم خلر سا

فو د

ملحقق خلر سا

يرجع ملا فا

يف ملبعو

خا

.

و :

ليه ملطلو

و

لد
.

قم:

لرت

فهذ يعني

يكو جعل لد عي لغو ب

.

حيث كر

لبعث حلقيقي

نق عن حممد عر

احلي

سيأيت كر
لي

هذ ملحا لة

تنهض حلرص مل

ضافية

عل ملوىل حلكم بد عي لبعث جلد نحو متثا مر هبد
مر

سبحانه فيه

ملزيد من تكامله لر حي

يام

خر :

بعبا

مصلحة تشبه ملصلحة لسلوكية لتي د
!

هبذ

يف ملتعلقا

جعل لعبد

مامه سبحانه مسلام مر فيام ير هو خ

حتام

يبقى ما لقا لني بحرص مل

نفي متا لفرضيا

مصلحته لكي يكو يف هذ لتسليم
جلر عىل فق

عنها لشيخ نصا
باملتعلق سو

ر ملتصو يف ملوضو .

طو

فام لذ يمنع مثل هذ

حد

ثبا عد جو فرضية متصو غري هذ لفرضيا

هذ ما سنبحثه قريبا
لفرضية لثانية:

نه من ملمكن كام

شا

هي:

ر لتي تم نفيها.

تعاىل.

يكو مركز ملصلحة ليس سو جلعل لترشيعي بذ ته

قبل تعلق جلعل لقانو

لرشعي باملتعلق

جلعل نفسه سن لقانو عينه.
هذ لنظرية لو خذ

م

ط قا

بإط قها تنسف ع قة لسلو

مل

نه توجد

حرص ليس سو يف

متثايل للمكلفني بمصالح

خا جة عن ع قتهم لعبو ية با سبحانه هو ما قد هيد لفكر لسا د لتي تقو بأ
لرشيعة متثل ح لقضايا نسا يف
غري لك

لفرضية تفك

قق لعد لة جتامعية تؤمن حليا لكريمة

ستصبح هذ لكلمة غري مربهنة حتى عىل مستو

تبا بني لفعل ملأمو به بني مصالح كامنة فيه بمقتىض قانو

ملسببا يف حليا ملا ية

جتامعية تربطه با متثا

هذ لفرضية هبذ لتفسري هلا سو
لك يف لعرص لر هن.
هذ لفرضية

لرشيعة لو قعية

سبحانه يف بعد حلد

هتد مشا يع تطبيق لرشيعة

س

لسيا

هذ

سبا

ظن بأ

غري

بام تظهر

تنسب للشيخ خلر سا يف بعض كلامته بدعو

نه ير ها

( ) لظاهر من لسيد حمسن خلر

تبني هذ لفرضية يف فهم مركز ملصلحة فانظر له:

عقا د

حلكم لو قعي يضا هلذ سو ند

مطلقا عىل مستو

نظرية خوند لفهم مر

ننتقل ىل حماكمة هذ لفرضية هنا ما يتلوها.
ثمة كلام

مل

للمحقق خلر سا يفهم منها نه ير

لتعد لتفسري يف فهم مدياهتا طر هنا كثر من تفسري:
 :ما يظهر من كلام

لتفسري

مل

خوند خلر سا ير

ملتعلقا .

يقو لسيد خلو ي يف بحث

يف جلعل لكنها قعت موقع

لسيد خلو ي تبعه لسيد حممد ا

مطلقا يف لترشيعا
مر بني

ثم

لر حا

هلية كلها هو يف جلعل

قل

من
يف

كثر :هذ كله بنا عىل ما هو

ملشهو من مذهب لعدلية من تبعية حكا للم كا يف متعلقاهتا

ما عىل لقو بكو ا

تابعة للمصالح يف نفسها كام ما ليه احب لكفاية يف بعض كلامته. ..
يقو لسيد لر حا يف بحث حجية مطلق لظن:

خالفهم ملحقق خلر سا

للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

نفس جلعل .

لظاهر من هذ لتعابري ا تريد نسبة مل

يف قضية لتبعية من لو ضح
لعل منطلقهم هو ما كر

مع منع كو

( ) كفاية

لتعبري هو نسبة لقو بذلك مطلقا

حكا تابعة للمصالح ملفاسد يف ملأمو به ملنهي عنه بل نام هي تابعة

مامية بد ية ملعا

( ) بد

لعدلية

ر سا نفسه يف مباحث لظن من كفايته حيث قا  :هذ

ملصالح فيها كام حققنا يف بعض فو دنا .
( ) مصبا

لتز بأ ا تابعة للمصالح يف

يف جلعل للخر سا يف مقابل

مقتىض ملقابلة ط

لصاحب لكفاية.

ملشهو بني لعدلية تبعية حكا

و

و

و :

:

:

:
.

.

.
.

بام يظهر من لسيد لكلبايكا ما يوحي كأنه ير هذ لر

مباحث لعلم

غالب

مجايل :هذ فيام

مرنا .ما

نحرص لغر

كانت ملصلحة يف نفس جلعل كام يف

تلز تلك ملحا ير. ..

لتفسري لثا  :ما يظهر من كلام

حلديث عن

يف

بعض

نفسه حيث يقو يف

مر يف مصلحة ملأمو به كام يف
مر حلكيم تعاىل شأنه ف

مثا ملري لنا يني حيث فهم من خلر سا

حكا تكو م كاهتا يف جلعل

لنا يني :يتلو هذ يف لضعف عو تبعية

مجيع

حكا

نه بصد

يف هذ يقو

مر لنو هي ملصالح يف نفسها من

يكو هنا مصلحة يف ملتعلق بل ملصلحة يف نفس مر لنهي .من عى هذ ملقالة
مر لنو هي بل عاها موجبة جز ية

مل يدعيها كلية يف مجيع

مر

مثل هلا با

متحانية حيث نه ليس يف متعلقاهتا مصلحة ف بد

تكو هنا مصلحة يف نفس مر

ملقصو هنا هو خلر سا

هذ

نصا فسا هذ لدعو

جلعل

مل ينص لنا يني عىل

ا

لو بنحو

جلز ي. ..

لعله ناظر ليه كام مل يذكر

ملوجبة جلز ية لتي ختا ها خلر سا هل ختا ها بنحو لتعيني فمث قا بأ
هكذ

لنو هي يف لعبا

فم كاهتا يف متعلقاهتا

ما يف ملعام

كام يظهر من فهم لشيخ عليد ست له فق ما سام بنظرية
تا كا مر عىل مساحة مكانا

كام مل يظهر بشكل جيل مد

لظاهرية

قا  :لتبعية
لو قعيا

حتام

لتبعية لنسبية

خلر سا قد هب لذلك يف

حكا لظاهرية للمصلحة يف نفسها

حكا

يف ملتعلقا

قلنا به يف

فهذ لنص يد عىل موجبة جز ية لكنها ليست خل حكا لو قعية نفسها
و

:

.

.

( ) عليد ست فقه مصلحت:
( )

يكو

ختا ها ب تعيني

لو قعية هو ما يشهد له ك مه يف ستصحا يف تعليقته عىل لفر د حيث

( ) فاضة لعو د :
( ) فو د

ملتصو

عتد

مر

لفو د يف حلاشية عىل لفر د :

.

.

بالرض

نعم غاية ما يستفا منه نه

هو ا

ر مقا نة بني حكا لظاهرية لتي يعتقد

مل م كا يف متعلقاهتا بني حكا لو قعية لتي يمكن

ملتعلق فالسلب لكيل يقابله

باجلز ي عدمه.

نا فهم ك

لو

يشري لتخصص

فنحن نجد له عد نصو

ا

:

يح يف

كو ملصلحة يف جلعل نام هو يف حكا لظاهرية مع شا

كذلك  .بل يظهر منه

لربهنة عىل كو

ىل

بعضها

ا

ر سا

جلز ي هذ ما

مل م كا يف

مصلحة

حكا لو قعية هي عىل مشهو لعدلية يف ملتعلقا
لطلب حلقيقي لبعث جلد

هو يرش

حكا لو قعية تكمن م كاهتا يف ملتعلقا حرص مع

( ) ملصد نفسه هو لنص ملنقو ع
نحو

لنهي عن مر كالقيا
لذ هو فعل لشا

عنها

كا

يف فعل يؤ

لة لتعلق باجلعل نفسه .

كذلك قوله يف
بد

مر با ما

:

يكو عن مصلحة

ما

هي يف يه

نه يف نفس جلعل

ل ىل جوبه حرمته..

ل

مر

حكا لو قعية

كانت عىل ملشهو بني لعدلية تابعة للمصالح ملفاسد لتي يكو يف نفس ملأمو هبا ملنهي
ملصالح يف نفس مر لنهي
ملصلحة

يوجب ظنا بالرض

تامة للحكم لو قعي نشا ه جعله
لتحر عق
مرتبة
:

خمالفة ملجتهد ملا ظنه من حلكم لوجويب

ملفسد لتي يكو يف ملأمو هبا
جمر لك

ملا عرفت سابقا من مر تب حلكم

نشا منها

 :مضافا ىل

( ) حممد كاظم خلر سا

حكا لو قعية نام هي تابعة للمصالح ملفاسد

لبعث جلد

فو د

يكو فيه بالنسبة ليه تعاىل م
يعقل يف حقه تبا

ملر هو ملتعلق

و :

لفو د :

لز مي

جبة ستيفا

ليس

ملرتبة لتي ينقد يف نفس ملوىل فيها لبعث لزجر لفعليني  .قوله يف

له يف كفاية

ملزيد متابعة نظر يضا:

ملنهي عنها

يكو فع

كانت علة

حلكم لو قعي لذ ينظر ليه ما

لفعليني فإ تعبري باملفاسد لعله قرينة عىل
قريب منه ك

يقت

لتحريمي

يكا

تعاىل غر

و :

يكو

.
بم

ملصلحة لذ تية
خر.

.

حيث يقو :

يكو يف ملطلو

حلسن لقبح

تكو مفسد يف جلعل

لك

ملبعو

لطلب حلقيقي

ليه

يكا

لعا ضة بسبب بعض لوجو لطا ية حيث

قلت :نعم لكنه يكفي حسن لتكليف ثبو

سابقا .

ما يظهر منه تبني مصلحة جلعل مطلقا حتى يف لو قعيا

ما يظهر منه طر قضية ملصلحة يف جلعل بو فه حتام

بأ ملصلحة ما يف ملتعلق .
خلر سا يشري ىل

بل

لعل

نقو بكونه حصل لديه تعديل يف

ملصلحة يف نفس لطلب

كذلك يف غري مو
لعبا ية

لز من

من ملو

منها

مر

ه

متحانية منها

مر يف لو جبا

لطلب فيهام مل يتعلق بالر جح ما فيه ملصلحة فإ ا بد

ناش ة من لطلب فكيف يمكن

قصد هبا لتقر

يكو مأخو يف ملطلو

ليها

لطر

و

يكن فيه بذ ته بالوجو
به حقيقة

عتبا

كا تعلق لطلب به

خلصو ية بالنسبة ليه تعاىل

( ) كفاية
( )

.

و :

فهي نام يقع جحة بعد
منها

مر لنو هي لظاهرية

يكو ظنا بالعقوبة

ملفسد لكامنتني يف

غري ترجيح ب مرجح هذ

ملصلحة ملرجحة لصد ها عق كام

ملصلحة ف يكو حين ذ ظن هبام يضا  .يلو

يف كتا كفاية

( ) نظر :كفاية

و :

و :

.

.

عية ىل تعلق لطلب
يكو تلك

ضح

حيث يقو :

لظن بالوجو

حلرمة لو قعيني

كا مظنونا

مع حتام عد كو

يف نفسها

يتعلق بيش ما مل

فى .

ظنا برض خر فإ فو

فعا ملوجبتني للوجو

كو ام من لرض عىل كل حا

لبعث لو قعي يكا

لطا ية عليه خصو ية مو فقة للغر

عىل جه غري جيه

مر

ملخالفة فتعلق مر بام ليس بر جح لنهي بام

لز جلد

لفو د يف حلاشية عىل لفر د :

ملستحبا

قصد لقربة غري جحة

هو جح يف هذ لصو يف جلملة كام هو ضح منها مر لتقية بد هة نه حسن
يف ملأمو هبا .قلت :لطلب حلقيقي

كام هو

مثل قصد لقربة من لقيو نام يكو

قبله فيكو لطلب متعلقا بغري لر جح عق
لرشعية يف و

لعله

نه كا يسري يف بعض بحاثه

يكو مصلحة مفسد يف لو جب حلر

مما فيها ملصلحة مع ا كذلك متعلقة للطلب

لتي

من ثم ف يمكن عتقا

مسلك ملصلحة يف جلعل هب ليه بعض لعدلية

عثر عىل قا ل به قبله يقصد ملحقق احب لفصو .
فق

هو لنص لذ نقلنا

ملصلحة

حلرمة

لوقو يف

نه مل يعلم

حكا تابعة هلام بل تابعة ملا يف نفسها من

لك يضا من ك مه يف لوجو

ملرش

لك

مسكونا بفكر ملتعلقا
عو عىل بد

يلتفت لقضية ملبنى لذ

برص

لنظر عن ديد

ملتوقعة لصالح هذ لفرضية

وند

لتي تلغي يف

حتمله عىل قل.

من به

ر سا

د

ب علينا

حكا لدينية لو خذناها عىل ط قها

لة

مفهو لتأثري لدنيو عمليا غري تأثري لبعد متثايل لتسليمي سبحانه هو ما يؤثر سلبا

عىل لذهنية ملقا دية لسا د .

مل جد حد قا لي يعني فيه ملصلحة يف جلعل مطلقا يف

لتحليل
مل

ل ك لذين نكر قانو لتبعية بدعو

حكا لو قعية

بعد

لتعبد لو مكننا جا ك مهم جلعل

يف جلعل لترشيع نفسه قد كرنا لتهم قلنا بأ ا تثبت لتعبدية ملحضة يف متا

لترشيعا

نفسه .بل
ملتعلقا
هذ

مجيع لتهم ضعيفة جد فليس بأيدينا ليل رص مل

جممل لتوليفة لنقلية لتي كرناها لصالح قانو

لو يف جلملة هي هبذ تسقط حرص مل

لتبعية تثبت مل كا

ملوجبة جلز ية سو نستعرضها عند حلديث عن لفرضية لثالثة

باجلعل مطلقا لو بنحو

ملوقف فيها فانتظر.

لفرضية لثالثة :هي لفرضية لتي تذهب للتفصيل حيث تر

لو قعية جا
خر :

مل كا

حرص مل

حكا لو قعية.

يف ملتعلقا

يف ملتعلق

هذ لفرضية هي لتي يمكننا

جلعل) تها كام سو

لفرضية لثانية لكن ثباهتا

هذ .

شا

تعاىل نر

بعض

خر كا م كه يف جلعل

حكا

بعبا

يف جلعل لقانو باطل فيلز لقو بالتفصيل خل

يتضح لك لك
يسا

يف

يف جلعل حد .

سو يأيت جو شكاليا مطر حة عىل مبد تعلق مل

لكن بعضها

لو قعي يف جلعل

ما طر من لة مناقشا
شا

يف قضية (مصلحة

نسف هذ لفرضية يسا

نسف

ثبا تلك لكو تلك لفرضية سع يف عا ها من

لعل من بد يا هذ لفكر ما فا ملحقق احب لفصو يف مبحث مل مة بني حكم

لعقل حكم لرش

موجو من قبل يضا.

حيث كانت له فا

تصب يف هذ ملوضو

قد نسبت هذ لفرضية ىل لسيد مصطفى ميني
ملتعلق بل يف مر م

كو ملصلحة يف غري

جلعل بعينها  .قد ختا هذ لفرضية بعض ملعا
عمد

هذ

:

لدليل

متحا ليس هد

ستنا ىل فكر

بد بل غاية ما يريد هو

ضع لقانو فيه

مر

لكن ثمة حتام قو يف نه يقصد

له

ين .

لة لتي يمكن كرها هنا هو يت:

بام يوحي كأنه

شا منه ىل فكر ملصلحة يف

متحانية فنحن لو حظنا لوجدنا
ملتعلق

تيا باملتعلق

يمتحن لعبد لينظر هل سيقد عىل لطاعة

غر

مر

للموىل فيه

بر مثا هلذ لنو من لتكاليف لدينية هو ما جا يف قصة لنبي بر هيم مر بذبح

لد ( لصافا :

سبحانه مل يأمر بذلك ملصلحة يف بح لولد بل

) فإ

بت ه متحانه لينظر ما يفعل عىل ما يقد

حقيقة بح لد بل لغاية كانت متحانه بت
فهمنا

مر

.

متحانية نو من

لتز بأ ا مل مصلحة يف جلعل لقانو
( ) نظر :لفصو لغر ية:
( ) نظر :حممد عر

( ) مصطفى خلميني
شخص متعلقا

م

احلي
رير

يف

شناسى حكم:
و

حكا بل يكفي حلا

يا  ..فام قد يتوهم شتهر من

مفاسد يف غري حمله

( ) نظر :لفصو لغر ية:

متحا

هلامش قم. :
حيث يقو :

.

يعترب ملصالح ملفاسد يف

ملصلحة يف موضو خر جلعل حلكم عىل موضو

مصب

لذ يقتضيه مذهب لعدلية

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:

مل مصلحة يف ملتعلق ف بد من

هي مصلحة بت

.

:

هبذ نعر

مر

مل ير من بر هيم

.

كاظم حلا ر

مر لنو هي عىل مذهب لعدلية
تكو

حكا جز فية ليس

فقه لعقو

.

:

.

مصالح

بحث

من ملعر

بحث ا لطلب

ملعتزيل من جهة

شعر

ستدلو با

مر متحانية شهد علم

من بحو

مر متحانية

ملناقشة

نعم

نفكا بني لطلب

لعد مناقشا

ملري

ىل :ما فا

مر متحانية ليس هو

ا ملوىل حلكم عىل

لنا يني

تبعه لرب جر

لفعل بل بعض مقدماته

بالفعل:

شاعر قد

غري من

ملأمو به يف

ملصلحة تكمن يف هذ ملقدما

لفعل هياما لغر

فاملتعلق ليس هو ملأمو به با مر  .بل قد يكو ملأمو به
بر هيم بأنه قد د لر يا غم نه مل يقم سو باملقدما
مر

يف سيا لنز

.

بل قد تعر

ملتعلق فيه هو

تقر هذ نعر

لك مي

ويل لد خيل مامي من جهة ثانية قد كا

ثبا

لكن هذ لدليل بام يتعر

و لفقه

مر من مباحث لفا

مامي ضمن طيا

.

له يف لك

هلذ قا

مفسد

ملصلحة موجو يف فعل خا جي هو ملتعلق حلقيقي ف تكو
حكا للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

متحانية نقضا عىل كلية تبعية

تفصي يف ملوقف.

لتنتج

لكن هذ ملناقشة لوحدها غري كافية ما مل يضم ليها ديد ملوقف يف لقضايا لقربية

ملقدما بام هي هي قبل جلعل لرشعي مما نعلم نه مصلحة لز مية فيه فهل

لك

ملصلحة يف مر بر هيم بذبح لد هو ضعه عىل لتل

جمر فعل خا جي متصو قبل مر
مر با مر متحا

قبل د
ط قا

مر

ملفر

هلي

هذين لفعلني

ليسا بنفسيهام باللذين ققا غرضه
فعلهام

غر

قصد لقربة

( ) نظر :لنا يني جو لتقرير

:

مر جلها هذ يعني

بر هيم لو فعلهام

لدليل

فلن قق لك غر

ملوىل

عن فكر

مر

فو د

جلو

و

:

لرب جر

ية لفقيه يف حكومة س

:

.

خلميني نو هلد ية :

( ) نظر :حممد حسني لطهر

متثا

خصو ية ا ية فيهام عند

ملوىل كامن يف ستجابة بر هيم ل مر هي خصو ية تابعة

ل مر ليست سابقة عليه كي يأيت
:

غري

فع لسكني لكي يذبحه بو فهام

.

اية

و

متحانية
جا

لقريب.

ب

عن

يصاحبه جو

فيها

حيث

مر لقربية سيأيت حلديث عنها

مر لقربية لكنه مل يربط جو به عن

ملناقشة لثانية :ما فا

هلاشمي (

عن فكر

ملحقق خلر سا

) غري من

غري

مر

ه ) نه يفصل

يف لوقت عينه عل ملصلحة فيها يف جلعل

مر نفسه

قد هب ملحقق لعر قي لتفصيل يف قضية

متحا
.

نام هي و

مر متحانية عن حلقيقية لكنه
هذ قد يوحي بالتهافت لعله

عنى باحلقيقية تلك لتي تكو مصاحلها يف متعلقاهتا خا ة.

هنا عترب

مر متحانية حا له ا عىل نوعني:

مصلحة بالعنو

هذ مر

و

يل

لثانو

مثل كو لغاية حمض

ليس موضوعا حلكم لعقل بوجو

ما يكو يف متعلقه مصلحة لكن بالعنو

لثانو

ستقبا ضيوفه بعد يا

فاملصلحة هنا بالعنو

فو د

فها

( ) نظر :خلر سا

تعليقة عىل معامل
و

و

:

:

و

.

:

و :

لشهرستا

خلميني كتا

حممو هلاشمي ضو

:

( ) نظر :لعر قي اية فكا

ية لفقيه يف حكومة س
:

.

يل

اية لد ية :

غاية ملسؤ

(حيث د عن مكانية كو ا مر حقيقية هبد

( ) نظر :حممد حسني لطهر

لثانو

لبيع (تقرير لقدير ):

لطاعة

يل مثل ما لو مر ملوىل

عبد بتهي ة لشا بغية معرفة مد جهو يته خربته مها ته يف لك ستعد
متحا حقيقيا فيه

مر

بعث جا ط قا فيام بحث قاعد ملصالح ملفاسد ترجع

(

ما يكو يف متعلقه

مر

يظهر متابعتهم من ستا نا لسيد حممو

للتكاليف حلقيقية للتكاليف لصو ية .
يظهر من لع مة لطهر

متحا بام سيأيت يف

مر متحانية ليست بأمر حقيقة

طلب

لنا يني

:

هنا يكو

مر

لقز يني

حمسن حلكيم حقا ق

مصطفى خلميني

جع :نصا

مطا

قيق نقيا عند لعبد).
:

من ملوىل

.

رير

نظا :

يف

هذ ملناقشة كلها يمكن جلو
مل تكن

:

يف لك !
من

مر

يمكن تتميمه بنا عىل لقو بقبح لتجر عق

لفه عنه متر

لتفصيل لذ

يقولو بأنه يستحق للو
هبذ

يرض بصحة ملوىل مث

يكو لذ عىل ملعصية بل عىل لتجر

ملوىل له مصلحة يف نفس
كتشا

ستقبا لضيو بعد يا فهذ مر حقيقي كامل

هذ ملصلحة قد

لك

لتقسيم غري قيقة.

تكمن مصلحتها لنها ية يف حسن
ا

مصلحته يف متعلقه غايته

ف موجب فرت ضه متحانيا

كا يمكن

مل لرشيعة

لتكاليف لرشعية ملوجهة لينا من

حتام

مر

متحا

و ية من هذ لنو

بت

فكل لرشيعة

فمنهجة

فكيف نحر

سبحانه هي كلها تكاليف حقيقية من ثم ف يصح

تبعية حكا للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا

يعة هي حكا حقيقية
بعبا

غايته

نع لشا من جهة خر

متحانية ملعرفة مد نجاحنا يف ملر باختبا ها ما مت لدنيا

باملتعلقا

لثانية ليست

ترجع للعبد قد ترجع (كام لو تعني هو خلدمة جتهيز لشا بحيث يأخذ

جر مقابل لك) حسب حلا

لقو بإط

لصو

ضري

نع لعبد للشا

ملوىل مد مها ته يف لك حتى لو كا
يف هذ

بإمكا لنافني

لذ لكن عىل جتريه بظنه جو

كر ملحقق لعر قي غري مقنع

متحانية ساسا

ملصلحة هي كتشا

ثالثا:

ملتخلف عنها غري عا

هو غري معقو ! .

مر متحانية هنا

تكليف

ثانيا:

لذ

هذ لك
عي

عنها

مر متحانية مر حقيقيا لز من لك

يستحق لعقا
حلقيقية

لك:

هذ ينتج عمليا بط

هذ فر

ما بأيدينا من

كلية قانو لتبعية فض عن حرص

كام يريد بعض ملناقشني هنا يف هم للقو بالتفصيل.
خر :

فتح با

لق مشكلة جلميع طر

( ) نظر :حممد عر

احلي

جو

هنا

مر و ية يف لرشيعة لقا مة بالفعل لو بو فه
للقا ل بالتبعية ملصلحة يف جلعل لقانو فقط

شناسى حكم:

.

نحن

كا

يمكننا نفي جو

لدينية لعللية تقد لنا
لقا مة
حتام

ستنا ل
خر

لطلب

مع

مر

مر متحانية يف لرشيعة لقا مة بالفعل لكن لنصو
توحي بيش من هذ ط قا.

يعة من هذ لنو

متحانية تا يكو عرب مقا بة فرضية جمر عن قع لرشيعة

خذ بعني

يمكن لبحث يف

قع لرشيعة لتي نتعامل معها بالفعل فعىل

عتبا

مر متحانية لكنه بحث جتريد فر
جو

ما عىل حتام لثا

ينفع يف با

مر متحانية يف لرشيعة لقا مة بالفعل

حتامله بشكل معقو جد فهذ يعني نه لو قلنا بالصو ية فإ لرشيعة تشتمل عىل حكا

حقيقية خر

و ية ليست بأحكا

قعا! فام هو ملوجب ل لتز هبا

لعل لقا ل بالصو ية مع قوله بو قعية

مر متحانية يف لرشيعة س مية يذهب يف

ملناقشة لثالثة :ما يمكننا ضافته يف ملقا

هو ننا نتعامل مع لرشيعة لقا مة بالفعل

مر كلها من با منجزية لعلم مجايل مث

لز منا هبا ىل تنجيز هذ

ليل يثبت نه يوجد فيها مر متحا

لفعلية تكمن مصاحلها يف متعلقاهتا تا

يمكن لقو هو حتام

بصد ها حاليا فانتبه.
هذ

لك

حسم ملوقف من

هذ يعني ننا غري قا ين عىل لقو بأ لرشيعة
يف جلعل لقانو نفسه تا

مر متحانية يكو عقب لبحث يف

لدليل لثا  :ستنا ىل لعبا

مصلحة هنا
ملتعلق هنا

مر فيستحيل

قلنا بأ

خر

بل غاية ما

هذ مغاير للتفصيل لذ تقو عليه لفرضية لتي نحن
مر لقربية سو

تأيت شا ملسألة ويل لقبلة يضا فانتظر.

تيا هبا بقصد لقربة

غري!

لقربية

فمجر جو حلركا

لك

مصلحة لعبا

ملسام بالص

تكو

ب قصد لقربة

عرب

حكا تابعة ملصالح يف نفس ملتعلقا قبل جلعل فاملفر

و هذ ملصلحة حيث

يتعلق هبا مر هبذ نستنتج

و

ملصلحة لكامنة يف لفعل تكو بعد د
مل

ع قة له باملتعلق

نام هو

يف جلعل بنفسه .

ل جو لعبا

يمكن نكا

جو ها فوجو ها معلو عىل خ
لعبا

با

لعله من هنا يطر

يف لرشيعة لقا مة بالفعل

ما قلنا يف

حتى لتشكيك يف

مر متحانية.

لتفصيل يف موضو بحثنا بني

لسيد لصد شك من شكا

غريها فبالرغم من نه كام سيأيت يسجل شكا عىل نظرية ملصلحة يف جلعل يف

حلكم لظاهر

نفس حلكم

نه يستد

متعلقه لكن

تيا باملتعلق بعنو نه

بمعنى

قا  :نحن ننكر نه كثري ما يكو م
يكو هنا غر

بمعنى

نام ملطلو

يل ليس مطلوبا

للموىل

حلكم يف

حلكم بل

هو متثا حكم ملوىل

فيحكم ملوىل باملتعلق كي يمتثله لعبد فتتحقق هذ ملصلحة خا جا .لعل هذ ملصلحة هي
كلها .

مللحوظة يف جل لعبا

قد علق لسيد كام حليد

ملتعلقا
متثا

ا

بام فيها لعبا

هنا بطر ما عترب نظرية تلفة عن جلميع
كو مل

غري مقصو بذ هتا

خصو ية فيها خ فا ل شاعر

يف متعلقها خ فا للعدلية

لتكليف نصب عليها جل قيق

لتسليم بحيث خصو ية فيها ط قا بل قد نصب عليها حلكم لكو ا مقدمة

منحرص للو و ىل لغاية لعليا هي لدخو يف حصن لو ية هلية
حلقيقي من

هذ لك

لك نه ا
لتفسري

سبحانه .

لذ يطرحه لسيد حليد
:

( ) مباحث

و

بحو يف علم

( ) حليد

لظن

قق مقا لقر

يظهر من لسيد ميني نسبته ملشهو لعدلية

يفرس ما هبت ليه لعدلية فيطر له تفسريين:

( ) لفصو لغر ية:
.

هي

ملأمو به ملنهي عنه هو نفس ملصالح ملفاسد
نظر :خلر سا
:

فو د

نظر :بحو

و مباحث حلجج

و :

ملتعلقا

لنا يني جو لتقرير

يف علم

و

:

.

:

(تقرير هلاشمي)

و لعملية (تقرير عبد لساتر) :

سة يف حجيته قسامه حكامه:

لكن

.

حيث

سبيل منضبطا ملعرفة ملصالح ملفاسد

سب هي لص

لغيبة لنميمة فع

لصو

لعدلية فمتعلق لتكاليف هو نفس غر
لتفسري لثا :

لكن نسبة لسيد

ك مهم
هذ

لوقفة

ميني لتفسري

ىل :ما كر ملري

لعبا

لكي يصح جو

لتو يل

مصلحة لز مية

مر هبا عرب عي متثاهلا

نريد خلو

لنا يني

مل يكن م كه يف متعلقه

( ) خلميني هتذيب

و

نقو بأ

:

( ) نظر :عليد ست فقه عقل:
( ) نظر :جو لتقرير

:

( ) ملزيد مر جعة نظر :خلر سا
لك

برص

يف هذ لبحو هنا

عن لك خلر سا

قيل بأ

ملصلحة يف

مر عرب مر حد بمتمم جلعل هذ
ملري

مر

مر فهذ

و

.

.
فو د

معنى له

من جعلها

فقا لتعبري بعض

ىل مشهو لعدلية غري ضحة فلم يظهر لنا من

لنا يني من

لتو يل تنتهي ملشكلة متاما .

متثا

تعليلية يف لثا

هي فعا ملأيت هبا بقصد لقربة غاية مر

فيها قصد متثا

لغر

.

يمكن مناقشة هذ لدليل برمته عرب قفا :

من مرين حد ا مر هبا لثا

( )

فعا بعينها

ملصالح لعليا ملقصو

من هذ ملضمو .

ملتعلق

كام د

هذ ما نسبه خلميني ملشهو

فعا ملو لة هلا.

هبذ تكو ملصالح حيثية تقييدية يف لتفسري
ين .

لنا

تركا

ملأمو به ملنهي عنه هو ملتعلقا

مأمو هبا منهيا عنها هو قيق لغايا
ملعا

لو و

ليها ضعت لرشيعة

لقربية موجو يف

عام

مر بالعبا

ستحالة مر بالعبا

مكو

ملأخو

لذ تم قيقه يف بحث لتعبد

لنظر عن

بد من فر

يف لتعبد

ل هذ لر

متعلق مر

فيه

مرين معا ا مر حد غايته

ملوىل

مر

نقو بأ

و

ليس حقيقيا

.

و :

مر لثا

.

تى لدعو ملكلف ل تيا بمتعلق مر

نه بعد و ية

مر

معنى

يدعو

بقصد

مر لثا

ستحالة تعلق مر لو حد بالعبا
يوجد

مر لو حد عىل شكل مرين

مر حد هلذ طلق عىل لثا سم :متمم جلعل ليس جع قانونيا مستق

جديد .

من لو ضح

جو

مر متحانية

ملري لنا يني هنا ينفع يف فع شكا لذ سجلنا عليه يف

جو به هنا ينطبق عىل

لوقفة لثانية :ما نجد قر

يتألف من جز ين :حلركا

فري

ا

ملا ية

ناضجة حد جعل لوجو

مر متحانية ط قا.

للفهم لعق

لعريف عند لبرش هو

لسلو ملعنو

فيه مصلحة لكن مصلحته

لباطني

مر

عي منصب عىل جلز ين ملفرتضني.

عليه ففي لعبا

عليه

ا ليست كاملة

هلذ فهو يتصو لعبا بجز هيا ثم عل حلكم لرشعي

نه يف ته حمقق ملوضو قصد لقربة متثا
نه حكم

لفعل لعبا

ملرش ينظر للسلو ملا

تكفي جلعل لوجو

لوجويب عليها هنا يكو لترشيع حمققا لغرضني:
لعبا .

ففي حلقيقة

تكو هنا مصلحتا من

لذ به يتم جلز لثا من

لترشيع :مصلحة يف نفس جلعل

لقانو من حيث كونه طريقا موضوعيا لتحقيق مكا قصد متثا عند لعبد مصلحة يف
ملتعلق ( ملفرت

حا جلعل) لذ هو عبا عن لسلو ملا

هبذ تكو مصلحة ترشيع لعبا

مر هبا يلعب

يف لعبا نفسها بو فها متعلقا غاية

يف قيق جز منها يضا

هذ هو ما قصد لسيد لصد من نصه ملتقد .
هذ

سو

مسألة تعلق مل

يأيت مزيد من توضيح
باملتعلق.

ملعنو معا.

لسام بتحققه تكوينا من لعبد

حرص

متثاله بقصد متثاله.

بام يكو

ل هذ لفكر عند طرحنا لتصو نا خلا

عن

بقصد متثا

مر

لوقفة لثالثة :هذ كله لو فسنا لعبا ية قصد لقربة يف لعبا
ما لو فسنا بالقصد ملعنو

مر

بمعنى

لعبد لو علم

يف حلركا

لص تية

مصلحة فإنه لو قد عىل فعلها ها فا لتقر

عبا

مر ترشيعي

لو مل يكن هنا

لقابلة للتكو حتى من
بعبا

لتقر

تيا هبا هبد

لركو بو فهام فعلني مزيني مؤثرين يف خلضو
ملقد

لتذلل لر حي

سنخ مر سلو له خصو ية لربط لر حي مع

يقع بد فع سقا

تبا

خصيصا لبنا ع قة تبا معنو مع
غري لعبا

جو ها

له

طر

لك

لفر هو لعنرص

ع قة له برمزية

مو لكن هذ

تباطي لرمز

لتذلل له خلضو بصفته ملقد

عبا

عبا

مالك

معنى لوجو ها

تبا

ري

يعني ننا مأمو

مكن للعبد

لطاعة عبا

فطر

يا لبد ية تقو ببعض لسلوكيا

يانا ليس فيها ترشيعا

هذ لعبا

لع قة مع لقد

للحامية مع لك

لة بالتذلل خلضو

مثل مرشكي لعر

لة بأ مر د

لعليا للعامل

مع

ليه

لتقر

مر خوفا من غضبه طلبا لر قه لنا  ..فهذ

يل هو ملهم هنا يف هذ لرمزيا .

هي سلوكيا خا ة تعترب

يأيت هبا

فإننا مأمو

فإ ما سنا لطاعة للرسو هبد

ملزيد توضيح نط قا من مطالعة ظاهر تية نحن ن حظ

لتي مل عقلية

هذ

بعبا هتم بل نحن منهيو عن

ما سنا لطاعة للرسو بو ف طاعته قبل كل
لع قة

مر فا مر

مزية توضع من لبرش

هلة بحيث

هبذ متتا لعبا عن مطلق لطاعة غم مكا

بإطاعة لرسو

سبحانه

سبحانه بحيث يفعله لعبد

حمققا فيها هذ لرمزية لكنها مل توضع لذلك يف نفسها هويتها.
ليا

مثل

لر حي به خلضو لقلبي له ليس هو حرص ما

لتكليف عن لنفس .فقل :لعبا
فإ

ملعنو من

ملتعايل ليست متقومة فقط بقصد متثا

ها فا نيل لقربة منه سبحانه

بخ

فا مر لترشيعي جا منصبا عىل هذ لعبا

مر نفسه فتأمل جيد .

بنا ع قة عبد مع لر

لعبا

ملعنو

خر  :عبا ية لعبا متقومة بكو

لسجو

سبحانه فإنه يكو قد تى بأمر

ع قة حية مع

لشعو

فها لقر بأ ا عبا هلذ

بام فيها لشعو

لرمزية تصفها بأ ا عبا

لتسليم طلب لرضا بل قد نجد

لكن فيها عبا

يد تنفيذها بل هي

هلة ملقتد

فهذ

لنافذ لدفع

هلة هذ يعني

مزية

يعترب

لة ببنا نو خا

ها

ستج

من

قوهتا

مفهو لعبا ليس

سو سلو

مز قد يتم لتو فق عليه

ملا ية كا نحنا
نجد

فإننا

لسجو

بحيث

تو يل مع

ضايف (متصل

ىل ما من طبيعة لسلو

منفصل)

عتبا عبا

لتذللية

فليس هنا

يف لعبا
هي

عىل

ملعر فة.

يقصد لفعل متعبد به بإضافته ىل

لباعث ىل لقصد ملذكو مر

( ) لسيستا

خلو

لصاحلني :

تعاىل من

من لعقا

سمتها لتو لية

قل معنا

حية مفهو لعبا نحو هذ لسلو

فا خ

ليس
و

لفقه

تدعو لقصد متثا

مر

شا حا مفهو لنية حني قا :

تعاىل ضافة تذللية يكفي يف لك
فر بني

يعبد
طا

لتو يل يف

كل شكالياته يفس لنا ملا مل تكن هنا نصو

منها

هنا نحن نقو بتنفيذ هذ

فإ هذ لرش تقتضيه عبا ية لعبا

لعل ما كرنا يلتقي مع ما كر لسيد عيل لسيستا

سبحانه

ملوىل سبحانه جعله

مر.

بل هو مقو مفهو لعبا لتوحيدية.

جا لثو

ب معنى

مر بل هنا عتبا مز

هذ لتفسري لذ نقوله للعبا ية ينهي متاما بحث لتعبد

يرفع غلب

من تعبري

مر بو ف هذ لقصد

مر بقصد متثا

خ

نام نعر

غري لك من لقصو لتي جتعل لعبد ثنا

خر يف هذ لع قة معنا نه يعبد

لوحد مل ينطلق لعبد من
ضافيا يف لعبا

هذ لسلو

عام

هي سلو خضوعي

نأيت بالفعل بأ طريقة قق مزية لعبا

من هنا نفهم ملا يشرت يف لعبا
قحا

فر لغو

تصبح لص

عرب قصد متثا

لتي منها بل لعله ناها قصد متثا
طر

)

لتو ل معه مبا

ويل لعمل ىل عبا

لعبا ية فعل علينا نحن

س مية تأمر ببعض

فكل فعا لص

سيا نفهم من خ له

هلي عرب حضو لقلب ثنا لعمل

لعمل ينفتح بصلة تية مع

هن باملعر

لغينا هذ لتو ل ملبا

سلوكا مزيا يستهد

شك من شكا

مزيته مركو يف

لقر بني فعندما تأيت لرشيعة

بني ( قيمو لص ) ( عا

لرمزية لعبا ية يف

مر

تكو

ها بسبب طبيعته

يكو

يكو

لك بد عي حلب له

 .هذ لتعريف لذ قدمه لسيستا

نظر :لفيا

منها

لصاحلني :

حممو

قريب منه غري

له مر

تلف عن لتعريف ملتد

سبحانه متثاله .

قد كا

لنا يني قد

ملري

باشتامهلا عىل م كها لتا
مر .

لقا ل :ا

بأ

يقصد لفعل يكو لباعث

حة لعبا غري مرش طة بوجو مر هبا بل

هلذ يكفي عند قصد جلهة فيها من

هذ لتعريف لذ نطرحه بام يقرت من ملفهو لعرفا للعبا
لفقهي لعا .

هلا يف لتد

فقا هلذ لفهم للعبا

يصح

جلعل حيانا بل هو هنا يف ملتعلق حرص

ستد

لع قة خلضوعية سبحانه منها قصد متثا

ثبا

بالعبا يا

ملتعلق هو لسلو لذ
مر

حاجة لقصد متثا

يربك لفهم لسا د
كو مل

موجو يف

مل يف طياته مزية

لفعل لذ يقصد به متثا

فاملوىل عندما يأمر بعبا معينة فإ لعبا ممكنة لتحقق قبل مر متاما كاحلركا

فعندما يأمر هبا تكو ملصلحة يف متعلقها غاية مر

مر

لص تية

هذ لعبا يصبح لعبد متمكنا من

قيقها عرب يغة قصد متثا نتيجة جو مر هذ لصيغة /لتطبيق مل تكن متوفر قبل
د

لعبا مل تكن كذلك قبله.

مر

ما كر لسيد حليد

لوقفة لر بعة:

عنها غري ضح يل فإ كو هذ لعبا
لو ية

هلية

يغاير مبد

لصاحلني :

هلاشمي منها

لصاحلني :

بعنو

لتربيز

متثا

من عتبا نظريته مباينة لنظرية لعدلية خمتلفة
طرقا حرصية مو لة ملقا لقر

م كاهتا يف متعلقاهتا برص
لكلبايكا

لصاحلني :

منها

هد ية لعبا

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :حمسن حلكيم منها لصاحلني :
للنكر

سيلة لنجا :

لصاحلني :

( ) نظر :فو د

حكا لو ضحة:

.

و

حممد ا
:

لر حا
.

منها

لنظر عن شكالية لد
حممد لر حا

:

يف

منها

قد عرب لسيد خلميني بأ يكو لقصد

لقربة ففصل بينهام فانظر له :رير لوسيلة :
فضل

حصن

.

خلو ي منها لصاحلني :

فقه لرشيعة :

لصاحلني :

حممد تقي هبجت

لوحيد خلر سا

منها

قصد متثا
لو ية

هلية

مر .معنى
هذ كا

طلبها ملا فيها بنفسها من ملو لية ملقا

م كها يف متعلقها

يف كو متعلقها بنفسه حمققا ملصلحة

حلرصية فلم فهم جه تغاير هذ لنظرية عن لنظريا

تأ يل مر خر.

ستد

من جممل ما قلنا يظهر

مصلحتها يف نفس جعلها لقانو

مث

بعض عام يف ظر

بل ملقصو هنا تلك

فيها يف حا تقية

من لو ضح

د

لتقية كأ يتكتف يف لص
عن نفس ما

ل

مثل هذ لترشيعا

من

مة معلو

لتبعية يف ملتعلقا
قد كا

من احبه
.

حكا

احب لفصو منتبها ملثل هذ جلو

( ) نظر :لفصو لغر ية:
( ) نظر :خلر سا

فو د

و :

.

ما نفسه

تم منع د
نصو

كثر جمر ك

لقو نني

حيث قا :

لنا يني جو لتقرير

:

يف

نام مصلحتها يف

لنا يني حل هذ ملشكلة بافرت

لصا عن تقية ليس بحكم حقيقي بل هو و حكم

عت

لو كا يف ظر تقية

ح :لتقية يف بيا لدين)

هل لبيت مما ر فيها لتفصيل هنا

ع قة له ببا

تكو

لتي

لتي يكو

لو نطق بحكم خر مغاير.

غري حد كا ر سا

يف نفس د

جو ترشيعا

توجد مصلحة يف متعلقها كام هو ضح

لنبي فتكو نصو

قد حا

احب لفصو

لعل سامحته كا بصد

يضا تلك حلا

هو ملعرب عنه بالتقية يف حلكم (

محاية شخص ما من لتعر

لنبي .

با مر لعبا

مر لرشعية لصا

ملتعلق فإ هذ لترشيعا

قبل

ثبا

غري حيح.

يقصد هبذ لدليل لذ طرحه

ل نسا كي يام

لسا د

هي مصلحة ملو لية

من

هذ حلكم

د ملصلحة

حتى ر قانو

ليس لتكليف حين ذ
.

و يا حمضا جمر ( ) لفاظه عن

حلقيقة عىل حسب مؤ

ملعنى لبعد عن مظا

تلك لفا عند جهل لسامع بخ فها ف باعث عىل

ظاهرها جتريدها عن معانيها مع حة
لغريب

د

سو

احب لفصو

تصبح نظرية غري قابلة للتفعيل عم

قد

ية من لناحية لعملية

تقية هبذ ملعنى فكيف يل

عي

تكمن مصاحلها يف متعلقاهتا ما !
من هذ

مر عن

احب لفصو ملوضوعة لتقية

مة مر مسلم هذ عىل خ

مر ملبنية عىل لتقية كانت هبد

ا ملعلو من مر لدين ليس سو

مصلحة فنفس

معناها

ما مت لنصو

لية لنا لة عىل سو

حكامية تفرت

لقليل بحسب تعبري

الفهم فيه خر

د

ما لفرقة بينهم

نه لذلك

با

فيه مصلحة خا جية ترجع

طب هنا

بحثنا حاليا يف حكا لو قعية

منها هذ لنو من حكا فلو مل نحر

( ) نظر :حلد ق لنا

:

.

ع قة لنا به هذ عىل خ

 .طبعا عىل فق نظرية لبحر

كانت تستدعي تفر لشيعة لو سلمنا هبا قد ت شت ليو

بعد تصو حقيقيتها.

يف حكا لظاهرية

لتي

هذ عبا عن حكم قعي ( من ثم فحتام ليست

فيه تقية) فإ بحث لتبعية تعيني مركز ملصلحة
( ) لفصو لغر ية:

ما عىل نفسه

كل ما د تقية د عىل هذ لنحو لكن نحن نطرحه هنا من

حتام فانتبه.

ما ُّيو

لبحر

لذ ير

معه فتكو هذ لفرقة

عىل لعبا نفسهم  .فهل يمكن لتشكيك يف د حكم نتيجة خو
نعم لبحر مل يد

خالية

مثل هذ

ما يطرحه ملحد

محاية لشيعة عرب ا

يقو مجاعة بفعل معني

نظرية حرص

لرشيعة لقا مة بالفعل لتي تعامل معها

كانت لرشيعة

مر ملبنية عىل لتقية.

لكن مقا بة

فها عن

لكنهم مل يعلقو عىل هذ

ملد خلة منه! هي مد خلة يف غاية
مل كا

هتا .

لناقدين هنا غم م حظتهم

باملتعلقا

ستعام

مع

لتكليف يف

يلز

هذ لصو

من ثم فتكو هذ

شكالية

لزمنية لتي

حكا تا ية

مر متحانية فإ ملفر

لكن عىل ية حا كيف يمكننا

كام طرحو يف

ا موجو

نحل هذ ملشكلة هنا عمليا

جلو :

ننا نو فق عىل هذ لكم هلا ل من نصو
د

مامية بل نعترب

عن هذ ملوضو يف مناسبا

ترشيعا

ل لرشيعة لو قعية.

بيا لدين عن تقية خ فا ملا يتد
ما للتقية قليل جد

مصد ها مما سة

تية من لتقية

خر  .عليه فنسبة لنصو

بني

قد دثنا

تشكل حتى

لو حد يف ملا ة ط قا ف توجب من حيث لكم هد مكا لتمسك بأ نص نضع يدنا

عليه.

هذ

شكالية منحرص بمو

معقو معتد به

حتام

د

شكا فرت ضيا حمضا مع حتامله كذلك يسقط لنص عن حلجية فقا

للقو بصو ية حلكم هنا عد خوله يف مو

جو

متعا ضة فإنه لو كا حلكم لصا تقية جمر
فإ هذ يعني

و

لطاعة حتى لو مل تكن هنا خبا

شككنا يف كو حكم ما د تقية
لو كا مضمونه

لز

لرب

ل لشك يف جو حكم فيكو جمر

ستنتا لو كنا نحتمل لتقية بشكل حقيقي كام لو كنا نر كثر

د

يتم لتخيل بسببه عن حكم لز مي ثبت بدليل معترب

لنصو

مفر من هذ

جلهة
د

صيصه غري لك هكذ .

تقية منهم يف حكا كثر تطيح با طم نا يف كل مو نضع يدنا عليه.
هي

الة جلد هنا

بسبب غري جا مثل هلز

حا

لنص تقية هبذ ملعنى حتام

لشك

حلكم جد بغر

د

غري لك

لتقية

ع

ملكلفني به قعا

متثل

عق يا يف غري

فرت

يكفينا لشك يف جو بنا عق ي يف غري لك

( ) نظر :حيد حب

:

د

حتام
ضا

حلكم عن غري جد ت شت

يف لفكر لدين

( ) نظر :خلو ي مصبا
حليد

لفقه :

لد

.

جتام

و

:

حللقة لثانية :

نه كلام

الة جلهة هلذ يطر بعضهم كام فيام ينسب

حلديث لرشيف حد
:

الة

.

ملرجعية

ر
لر حا

حتجا
منتقى

و

:

حممد سعيد حلكيم ملحكم يف

و

للسيد لصد
جلد

نه ير

الة جلهة منشؤها غلبة لتطابق بني ملر

هذ يعني يف لييل لشخ

لتطابق مل يبالو با حتام

لكن كلام

لعق

كلام تقلص عندهم حتام عد

لضعيفة بل حصل هلم طم نا بإ

حتام لتقية كثر مو

بني ملدلو لوضعي

عد لتطابق بني
ر

تني معا فإنه

ستعاميل ملر

لعق

ملتكلم ستعام

لدهيم

ستعاملية

ل باسم

جد

جلدية

الة جلد

بل يتوقفو هنا ما مل يكن مر قد مرهم بإطاعة مجيع ما يصد منه حتى ما تملو بقو نه
د منه عن غري جد هذ تا ىل ليل ثباته هنا.
حلا ل

عليها ما لو قو
مل بسا

تقية

الة جلهة جتر يف مو

حتام بحيث جب لرت

مو ية كيفية فعت هذ

بنا عق ي هنا باسم
لك

الة جلد

حلكم من ملتكلم.

من هنا لو تعا

خلرب

حتام

لضعيفة لتي يبني لعق
د

حلقيقي ما لكثر

حتام ىل حد لرت

لك

حلقيقي ف

ملو يف هذ حلا يطبق عليه

كا حد ا مو فقا للجمهو

نقو بالرتجيح جلهتي بو فه ترجيحا تعبديا بني حجة حجة بل

حياهتم

من ملتكلم

ل عد

جو

ر

هذ

د

خر خمالفا هلم فنحن

هذ

حالة لتعا

هي بعينها موجبة للشك حلقيقي يف د نص حكم مو فق تقية فيسقط خلرب عن حلجية
يتعني

خذ باملخالف هلذ خلصو ية

بعنرص لتقية

بحسنها يف هتا نحو لك كام هب ليه بعض

لتي ندعيها هلذ لسنا بحاجة ل خبا

( ) نظر :كاظم حلا ر

مباحث

و

( نظر :بحو يف علم

و

فيه عند حصو شك حقيقي

:

:

 .نعم جع لصد

ىل لثانية عد كو ا

الة جلد ىل ظهو

مستق عق يا بنفسه

) عىل هذ ملبنى يضا يكو ظهو حا ملتكلم مشكوكا

مرجعية قانونية هلذ لظهو ما مل نعد ىل حالة قو لظن به

لظهو حلايل يصبح مشكوكا عند قيا معطيا

سو تشكل مفر

جل هذ خلصو ية

حا يث لكي تثبت لنا لرتجيح باملخالفة بل لو

حا ملتكلم باملطابقة بني لد لة لتصديقية

يضا.

نفهم لرتجيح باملخالفة عىل تقدير بطها

حتاملية توجب لرت

طم نا  ..هذ لو سلمنا

ملتكلم يف حا

بل مرجع لظهو حلايل ليس
لتقية لديه

ستعاملية

حت سند فهي كي عن معيا عق ي طبيعي نوعي.
لعل ما قلنا يرجع ليه ك
لو

ريج لرتجيحا

لسيد لصد عندما حا

يف خبا لع

بمخالفة لعامة فتخر ه عىل مقتىض لقاعد

خر مباحث لتعا

يف

ما لرتجيح

عىل مقتىض لقاعد حيث قا :

لية يبتني عىل تطبيق قاعد محل لظاهر عىل

لنص بلحا مرحلة لد لة لتصديقية جلدية بعد عد مكا جلمع لعريف بلحا مرحلة
حلديث ملخالف للعامة يكو نصا يف جلدية لو قيس ىل خلرب

لد لة ستعاملية حيث

ملو فق معهم قد تقد يف بحث لتعا
ملتعا ضني

ملستقر حة هذ لنحو من جلمع بني لدليلني

جبت ملو فقة ملخالفة مع جممو مل بسا

جلدية. ..

خت فا يف

فإ جعله لقضية ضمن ثنا ية لظاهر لنص معنا نه شعر

فرضت مفاضلة يف قو
لقا

بنظر

لة لر ية ملخالفة ملو فقة للجمهو

م بسا

هذ هو لذ نريد لكنه

لشك حلقيقي لرتجيح ملخالف عىل ملو فق.

هذ كله لو خذنا مفر نصية معينة نظرنا ليها بو فها حالة مشكوكة

كمية ما جممل لنصو

بنظر جمموعية فليست فيها مشكلة

حلقيقية يوجب لتنجيز

لكنه

قيمة هلذ لعلم

لشك عد جو معلو با مجا

بام يتم توظيف بعض

( ) بحو يف علم

( ) جع :حيد حب

لعلم مجايل با لز ما

مجايل هنا

:

.

حجية حلديث:

نح له بالعلم با

لتي تقدمت سابقا

لك عىل لشكل يت:
.

سة ليل

يد من غري تلك ملو .

لة لنصية يف نفي قانو لتبعية

ثبا نظرية لتفصيل هنا
و

سبا كيفية

كانت له ثا خر مما دثنا عن بعضه لد

مثاله فر جع

جلدية يف غري مو

عليها هبد

لتعا

مل يكن مضطر للذها خلف ثنا ية لنص لظاهر بل كا بإمكانه ختصا

لطريق عرب طاحة بأ الة جلهة يف مو

نسد

جة لظهو يف

ضافة

ريم بعض لطيبا عىل بني رس يل ملحض متحا
جعل لقبلة ثم ويلها هبد

قوله تعاىل :يا ُّيا لذين منو ليبلونكم

ليعلم

معرفة

ملصلحة مفسد يف ملتعلق نفسه.
بَش من لصيد تناله يديكم

من افه بالغيب فمن عتد بعد لك فله عذ
لصالح من غري

بعض لر يا

مرنا ليخترب طاعتنا
قضا

مر

لكن هذ لنصو

كامن يف ملتعلق.

انا ليبتيل شكرنا
فيه قبض

 .فاهلد من

يف ملتعلقا .

يف لعنرص لثامن من عنا
هنا كا

جو

لد لة عىل

قا  :نه ليس

بت

متحا

يه ل بت

بسط مما مر

توليفة لدليل لن

هنا هو

جلز ية ف تعا
ملتعلقا

خذ به

به

لنصو

بعضها

ى عنه

ختبا

فيه

عز جل

قيق مصالح

خلا ة لتي سبق

كرناها

عىل قاعد لتبعية فمثل خرب حممد بن سنا

ا ما يف نفي فكر لتعبد ملحض مؤكد

ية حممد بن سنا

) .فالغاية هي

ففي لصحيفة لسجا ية جا  :ثم

مر لنو هي هو بت

يمكن جلمع بني هاتني ملجموعتني من لنصو
حا

ليم ( ملا د :

ماحكم

يف خرب محز بن حممد لطيا عن يب عبد

قل ما يقا فيها ا تعا

بعض لباحثني ملعا

ملفسد يف ملتعلق.

حكا تابعة ملصالح مفاسد فهل

ين لتوفيق بني لنصو

عرب لقو بأ لنص لوحيد ملنايف

هو

حكا تكمن مصلحتها يف

سا ر

لة لنصو

بينهام بل يثبتا ملطلو

تثبت لتعبدية ملتعلق بنحو ملوجبة
بعض

خر يف جلعل نفسه لتعبد .لكن مثل خرب حممد بن سنا

لك ما لضعف سند

مو جهة تيا فكر قا م يف لقر لثا

يمكن

لكو هلجته يف لتعنيف عىل فكر لتعبد ظاهرها

هلجر

هو تيا ينفي فكر ملصالح يف غري لتعبد

مطلقا فهذ هو لتيا خلطري لذ يستحق كل لغة لنفي لتعنيف لتي شتملتها لر ية بل
( ) لصحيفة لسجا ية لكاملة:
( ) لكايف :
لتوحيد:

 .طبع مجاعة ملد سني.

ملحاسن :
.

( يف حد لنقلني

عن حممد بن عيل حللبي)

ظاهر خرب بن سنا نه ينفي مقولة من قا بأ كل

بعضها للتعبد هبذ نفهم ا تريد

تثبت

مصاحلها يف متعلقاهتا بعضها يف نفس جعلها .
تبا

ما كر

مقولة من قا بأ

حكا للتعبد

هذ لكلية غري حيحة بل بعض حكا

حيح نعم يف مقطع خر من خرب بن سنا جا  :نا جدنا كلام حل

تعاىل ففيه

ملحر من شيا

بقا هم هلم ليه حلاجة لتي

لعبا

حاجة بالعبا ليه

يستغنو عنها

جدنا مفسد عيا ( ىل) لفنا

هذ ملقطع ينفي كلية لتعبد فحسب بل يثبت كلية ملصلحة يف ملتعلق

يف متعلق ملتعلق ( ملحر من شيا ) قريب من موضو
برص

طعمة

لنظر عن لك هل بالفعل يثبت هذ لدليل فرضية لتفصيل

ريم بعض لطيبا

هل

بة

قيل بأنه

لعامل.

يثبت

يف لرشيعة ملوسوية

هذ لنو قد قع بالفعل يف لرشيعة ملحمدية ف يثبت لفرضية لثالثة لتي تنو
لرشيعة ىل ما م كه يف متعلقه ما م كه يف جعله.

ية يد ملحر فسها بعض ملفسين بأ ملر هبا

حممد بصيد لرب .
لكن

ماحكم حتى قيل بأ

به حد نه يصبح مقد
عليهم يف حلة حلج
ريم لصيد للمحر

لصيد هو ملصطا

( ) علل لرش ع :
( ) نظر :جممع لبيا

:

لفصو ملهمة :

ما فيه قابلية لصيد سو يبتيل
يام م هل سيصرب

عىل حكم

فا يقو هلم يف هذ

لتفسري لكاشف :

بت

بالصيد

ملسلمني

لعمر لتي قامو هبا لينظر

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:

حكا يف

بتىل بني رس يل بصيد لبحر بتىل مة

عليه برماحهم يدهيم هذ يد عىل

يف حلر

مر من

سيبتليكم بتحريم يد

ية لكريمة ليست ناظر لَش من هذ لقبيل بل هي عل

بحكم لصيد بمعنى

 . ..فإ

عىل بني رس يل غاية ما يثبت قو هذ لنو من لترشيع

لذ تكو مصلحته يف نفس جعله لقانو

لرب لذ تناله يديكم

جدنا

فقه عقل:

:

.

لطيو

مثاهلا كثر

ية لتي تليها بأ حكم

.

.

ريم لصيد د

تلتزمو به سو نختربكم بإ سا حليو نا

عليكم

عليكم لننظر يف يامنكم لكن بعد هذ

هنا عقا يف ملر
لنبو

ل حقة.

ختبا هلا

قد ما بعض ملفسين هلذ لتفسري

يام

لر د مستو

بل لت عليه بعض لر يا

ففي خرب معا ية بن عام ( لصحيح عىل ملشهو ) عن يب عبد
بَش من لصيد تناله يديكم

عز جل :ليبلونكم

يف عمر حلديبية لوحو

بَش من لصيد تناله يديكم

مكا حتى نا منهم ليبلوهم
هبذ

عن قو

ع قة هلذ

به .

با بت

متحا من

ختبا

قضا

لكن هذ

مجيع لتكاليف

لرسو

قا  :حرش عليهم لصيد يف كل

به

غاية ما تثبت

يفيد حرص مل

يف قو

عز جل :يا ُّيا لذين منو

فيه قبض بسط مما مر

تنفع ملستد هنا

عن هل لبيت

يف خرب حللبي ( لصحيح

ية لكريمة بموضو بحثنا.

لر ية لتي تقو بأنه ليس

عز جل بت

ماحكم

سو يكو

قا  :حرش

حتى نالتها يدهيم ماحهم

عندهم يضا) قا  :سألت با عبد
ليبلونكم

ماحكم

لسهلة لصيد

فيه

ى عنه

مجيع حكا مقصو

بمحض ختبا بل تفيد يف جو م

يرض لك بكو مجيع لتكاليف ترجع يف متعلقاهتا

عىل مصالح للعبا لكن حيث يعلمو فهو هلم متحا بل لعبا حتى لو علمو بمصالح
جعة عليهم مع لك فإ لتضييق عليهم با حكا هو بت

لتضييق

هتمه غري ملصالح لعاجلة

نية لشهوية بل هذ خلرب لو تم لنفى لتفصيل

ملوجو يف هذ لفرضية ثبت لفرضية لثانية فيعا
لتي تد عىل مصالح يف ملتعلقا

بعضهم

لنصو

ستهدفها لترشيع

لقر نية حلديثية لكثري

يقد عىل مقا متها.

ما خرب لصحيفة لسجا ية فهو يضا قابل للجمع مع لنصو

( ) نظر :لزخمرش

لكشا

( ) لكايف :

هتذيب حكا

مثل :

:

لعيني عمد لقا
:

يريد هذ

ندل

تفسري لبحر ملحيط :

:

.

تفسري لعيا

:

لد لة عىل كو
لشري

.

مل كا يف ملتعلقا
جو

ملا قلنا نفا من

لة عىل حلرص فالبرش لو قلت هلم

مصالح لكم يف نياكم فهم

حل

ختبا

:

ينايف جو ملصلحة يف ملتعلق مع عد

يف ترككم لزنا لنظر لشهو لغري ما

يرتكونه لشد تعلقهم لشهو به تقديم ملنفعة

نية لغريزية عىل ملنافع لكلية تية هلم ملجتمعاهتم.

لصا

تبا

يؤيد ما نقو من جلمع بني متحا

ملصلحة مرسلة حتجا عن ما

يف جد له مع لزنديق حيث جا .. :قا  :فام علة لغسل من جلنابة

تى ح

مل يستحكم

ليس يف حل

يكو جلام

لرجل من نفسه

:

تدنيس قا

بحركة شديد

لك

جلنابة بمنزلة حليض

شهو غالبة فإ فر تنفس لبد

لنطفة

حة كرهية فوجب لغسل لذلك .غسل جلنابة مع لك مانة تمن

ما

جد

عليها عبيد ليختربهم هبا .

عليه فهذ لشاهد يضا غري قيق.
ستد

غايته

كلية

بتحويل لقبلة بام يكو هم ليل هنا لكنه

يقا بأ لدليل

عىل جو مل كا

حد مضت نقضت كانت هلا ظر فها يف د

س

يف ملتعلقا

ينهض لتأسيس نظرية
نستثني منه حالة

لو نفعت هذ لو قعة لنفعت

يف لفرضية لر بعة تية ليس هنا

تظل جمر حالة حد مل يعد هلا جو فانتبه .سو

احب لفصو

حكا ملقر يف لرشيعة معللة يف حلقيقة

يأيت بيا تصو نا خلا

كر

بحسب لظن

ملسألة مل

كثري من

حتام

بحكم غري مطر يف مجيع مو ها مع لك فقد حافظ لشا

عىل عمومها كليتها حذ من
نسا من خت

( ) لطرب
تأم

.

حتجا

يف ملتعلق بام يتصل هبذ لقضية

شا

.

حيث ثبتها لشا
:

ىل

خ

بمو

لو

حلكم كترشيع لعد حلفظ

برش طها عىل سبيل لكلية حتى مع لقطع بعد

 .خلرب طويل هو عند ضعيف لسند يف بعض مو ضعه ملتنية

بعد

لنسب

جها

خت

ملرت

عد

بالتلبيس

ثبو

جمر عن نز

طؤها مد حلمل غري لك فإنه لو جعل ملد يف لك عىل لعلم

لظن بعد لنسب
ملو

كام يف ملطلقة ملدخو هبا بر

ىل تفويت حلكمة حصو

خت

بتد ي مقصو عىل ملو

لتكليف حكمة كام

ملو

لفعل

ملحافظة عىل مو

هذ

لز لد

.

ناقشه ملري

لتز بجعل حلكم لكيل ملصلحة يف بعض
تبعية حلكم للم

لتز بوجو

ملري لنا يني حيح لنا تبيني لقضية هبذ لطريقة:
مع مكا لتبا

يف بعض ملو

تركا

ليس حسن لتكليف من جهة حسن

ملصلحة لد عية ىل جلعل بام تكو مصلحة نوعية خر شخصية .
ك

با مع

حلكم حسن تعميم لتكليف فحسن لفعل يف

لنا يني بأ

فر غري ملتميز عن غريها هو عني

مو

فع

يف كثري من

لتي تشتمل عىل حلكم لكن ملا كا يف تعميم

لتي يتجر عن حلكمة من جهة لتكليف
ستد

خت

لتبا  ..كذ حلا يف ترشيع غسل جلمعة لرفع يا

ستحبابه مع عدمها ..غري لك من مثلة لعديد فهذ

كا حسنها

لغا ب عنها

مر عىل ملكلفني يف مو

غاية

مر

جو ملصلحة يف ملتعلق

يظنو

ملصلحة ليست

فيها مع ا تكو فيها هو لذ يدعو ل لز باحلكم لكيل ملطلق فا مر بغسل جلمعة يف

بعض ملو

لتي تكو

طا لنظافة لفر

قعا خا

جو ها يف يد قطعا نام جا

لتحقيق ملصلحة يف متعلق حلكم عد حصو خطا يف لك ضام
عىل مستو

نقض

لفر يف بعض حا ته عىل مستو

لقانو ملتعلقا

مد خ تنا لسابقة يف هذ لكتا
نعم بعض

لنصو

جلامعة يف كثري من حلا

سيأيت مزيد توضيح.
احب لفصو

قد يلتز

نتيجة مقا بة جتها ية يف

نفسها بأ حلكم فيها ر مد عد لعلم بانتفا حلكمة لو
.

فليس هنا

بل لعكس هو لصحيح قد ضحنا هذ لقضية يف بعض

مثلة لتي كرها

( ) لفصو لغر ية يف
:
( ) جو لتقرير

قق تلك ملصلحة

و لفقهية:

.

يف لنص فانتبه.

كر احب لفصو يضا بأ بعض

مة فعا للكلفة ملشقة عنهم مثل لسو
لز به

لة عىل عد تعلق بعض لتكاليف هبذ

خبا

جو ملشقة يف لفعل قد يقد يف حسن

فإ

مل يقد يف حسن لفعل فالفعل لشا قد يكو حسنا بل جبا عقليا لكن

سن لز به ملا فيه من لتضييق عىل ملكلف مع قضا حلكمة بعدمه .

بعض

هذ

لتي فيه

معا

ستد

خو عنرص مثل ملشقة لعس بام يكو مؤثر يف

ينفع هنا

حيا يف تغيري حالة ملتعلق

يل يف ليش ليس هو ملصلحة لنها ية

حلسن

لتي يف ضو ها عل حلكم يسن لقانو فإ

ملصلحة

ضع لقانو ي حظ حسن لفعل

لية لتي فيه من حيث نفسه ثم ينظر يف جو منافس هلذ ملصلحة

هلا يف هذ حلا لو جد منافسا فإنه ر
مثل ملشقة فإ

ملنافس ملعا

نكسا بني ملصلحة

لكس

لتيسري بعينه فيه مصلحة يضا

بعد جر

حلسا

لية

لنها ي ينظر لقانو يف حالة لفعل نتيجة عنا ينه طو ه فيعطي حلكم .ملشقة يف لسو
عىل ملصلحة

ثر

لية يف ملتعلق

باستحبابه فهذ لك

من لو ضح

حكا لتكليفية

لطها

جعلت ملتعلق بمصلحة ضعف

كله منسجم مع تبعية مل

للمتعلق

لقد ملتيقن من قانو تبعية
لك

يف

ينافيه.

حكا للم كا

يمكن تقسيم لرشيعة ىل حكا تكليفية مصاحلها يف متعلقاهتا
من بر لش صيا

يف ملتعلقا

حكا لوضعية مثل لصحة لبط

غري لك حيث يلتز بأ مصاحلها يف جعلها لقانو
لتي هبت ىل هذ لقو لسيد

هلذ حكم

هو

لنجاسة

ليست يف متعلقاهتا هبذ

ضعية مصاحلها يف جعلها.

و ي حيث قا :

حكا

لوضعية ليست متعلقة بأفعا ملكلفني لتكو كا حكا لتكليفية تابعة للمصالح ملفاسد يف

متعلقاهتا بل

حكا لوضعية تتعلق باملوضوعا

( ) لفصو لغر ية يف

و لفقهية:

.

خلا جية غالبا كام يف مللكية لز جية

مفسد بل

حكا لوضعية تتبع

مصلحة

نحو ا ف معنى لكو متعلقاهتام

قد كا ملحقق لعر قي قد طر هذ لقضية مسبقا بو فها حتام

عىل ما جا يف بعض

ملصالح ملفاسد يف جعلها نشا ها  .قد تبعه عليه بعض ملعا
تقرير ته حيث قا بأ
لبت .

لوضعية
جمعولة
نتز

ين .

حكا لوضعية لعل ملصلحة فيها يف جعلها مل يظهر منه جلز

مسألة حكا لوضعية هنا

تد

بد

لك نه يوجد كثر من تصو هنا:

طبقا لنظرية

حكا لوضعية ليست سو عنا ين منتزعة عن

ويل يف هوية حكا
حكا لتكليفية ليست

عا بشكل مستقل يف هذ حلا تكو مصلحة هذ للو من حكا تابعة ملنشأ

فمصلحة حلكم لوضعي هي نفسها بحسب ملآ مصلحة حلكم لتكليفي

يوجد حين ذ
لوضعية

تفصيل هنا يف هذ لقضية بنا عىل هذ لر

و حكا

يغ تنظيمية ملجموعا

جمر

تكو خا جة صصا عن جما قاعد لتبعية

فإما

حكا لتكليفية

لتكليفية

مصلحة

حكا لوضعية جمعولة بجعل مستقل

حكا لتكليفية يف متعلقاهتا فيمكن

هذ لك

ب

( ) خلو ي لتنقيح يف
( ) نظر :حممد ا

لعر

لر حا

( ) نظر :لعر قي تنقيح

يتجاهل

و :

بمر جعة :لنا يني فو د

( ) نظر :كربيا

:

مد بر فلسفه حكا :

حكا

ا جمعولة بنحو مقدمي لتحقيق تلك

.

لتقليد):

.

بتقرير :حممد ضا لطباطبا ي.

و

لقو بأ

حيث

هذ جلعل ملستقل هل قق مصلحة ملقدمية

لوثقى ( جتها

فقه لصا

ها هو حكا

حكا لتكليفية

لو بنو من لتجو

لوضعية مصاحلها يف متعلق حلكم لتكليفي

( ) بأ

هلد من

يف هذ حلا فإ مصلحة جعلها تكو هي

ملصلحة .

يف هذ حلا

نقو بأ ا حكا غاية مر بأ ا منتزعة عن

حكا لتكليفية فتكو مصاحلها عني مصالح تلك ف تفصيل يف لبني .
نلتز بأ

نعترب

حكا

:

.

.

هذ بنفس جو
فإ كا

بمتعلقه:

قق مصلحة ملقدمية هذ بنفس جو جلعل بمتعلقه فقا هلذ لتقريب

فنفس جعل حلكم لوضعي قق مصلحة لتقريب من مصالح ملتعلق
لوضعي هي مصلحة ملتعلق فقط ف تنايف بني

مصالح ملتعلق

تكو مصلحة حلكم لوضعي لنها ية هي

يف لوقت عينه تكو مصلحته يف جعله بو فه طريقا لتحقيق مصلحة

ملتعلق .بحثنا ليس يف لنسب للفظية حتى نتكلم عن حلقيقة
ما

ملجا .

قلنا كام كر ملري لنا يني بأ مصلحته يف جمعوله بتقريب نه حيث يستحيل

كو ملصلحة يف جلعل
لوضعي

مصلحة حلكم

فقا لنظريته تية قريبا بعو

لذ هو يف نفسه جمعو

لنجاسة لطها

ستق

يف جعل لنجاسة لطها

جعل حته بط نه .
معنى هذ لك

يتعني

يف نفس جمعوله

تكو مصلحة حلكم

يف جعله فاملصلحة يف

ملصلحة يف حة لعقد

حكا لوضعية قعيا

قانونية يف عامل عتبا

بط نه

هلا مصاحلها

كانت مصاحلها يف لنهاية تنتهي ىل مصالح حكا لتكليفية هذ ما يفر

عتبا هذ لعنا ين لوضعية

قعية يف لو

ك مية منتزعا عن حكا تكليفية.

عتبا لقانو

يف

ا جمر

نوعا من

و تنظيمية

لر جح يف تقدير بني هذين عىل مبنى جلعل ملستقل للحكم لوضعي هو ما كر

ملري لنا يني
ياغا

معنى هنا للمصلحة يف جلعل نفسه
تكوين جمموعا

لغوية تنظيمية هبد

حد منها رس ملت مة عىل بعضها كأرس

مللكية غري لك.

فقا هلذ لفهم هلوية

بفر

حكا لوضعية جمر

حكا لز جية

حكا

متناسقة من

حكا لتكليفية متثل كل

حكا لوضعية نوعية جعلها لقانو

مل كا للمتعلقا يف مأمن من لتفصيل لذ طرحه لسيد خلو ي
( ) نظر :فو د

و

:

.

حكا لرقية

تصبح قاعد تبعية
م كا

حكا

جو حلكم ضعي حقيقي

لوضعية ما يف متعلق حلكم لتكليفي يف جمعوهلا بنفسها
نام هي يغ تنظيمية لفظية متو ضع عليها.

نتيجة لبحث يف لفرضية لثالثة نه مل يثبت لدينا ليل مقنع يؤكد لنا

تتنو حكامها ىل نوعني :نو تكمن م كاته يف متعلقاته نو

ر تكمن م كاته يف نفس

جلعل فهذ لصو ملتنوعة تتوفر عىل لة ثباتية.

يذهب هذ

لذها

ىل

فرت

علينا لتخيل عن فكر ثبا مركز مل

نحو حلديث عن فتح با

يف متعلقه

يكو حلكم قد جا مل

حتام

بام مل

غري

لرشيعة لو قعية

بنحو حلتم حلسم

لك بالقو :

يف نفس جعله

من ملمكن

بام مر ثالث قد نعرفه

بام يكو حكم حد د م كه يف جلعل ملتعلق معا فليس لدينا مثبت لصو حمد
بام يقا  :بأ غاية ما لدينا جو بعض حكا لتي م كاهتا يف متعلقاهتا

ف نستطيع

ننفيه

ما هبذ نفتح با

نثبته

يف بعض حلا

حتام عىل مرص عيه.

هبذ يصح ما كر لسيد خلميني من

بنحو مانعة خللو بل قد تكو ملصلحة يف
ملبد لكن

ما غري لك

ملو ية لتي قد يقو لدليل فيها عىل

مسألة كو مل
خر خا

مثلة لتي كرها فيها نظر شديد فقد د

يف ملتعلق

جلعل ليست

عنهام هذ منه حيح من حيث
مر لتقية بمعنى

مر

عن

ملتعلق هنا ليست فيه مصلحة بل ملصلحة يف ظها ملو فقة مع جلمهو

يف

بمو فقة جلمهو يف بعض عام

لتقية يف بيا حلكم لتي دثنا عنها سابقا حيث كر

لفعل ليس سو

عن مصلحة

خلميني

لفعل نفسه

لوسيلة لتي قق ظها ملو فقة .كام د

مرية لناهوية كام لو تعلق لغر
حتى يف لطاعة .
لك:

( ) نظر :نو هلد ية :

.

بأ يكو ملوىل مر ناهيا

مصلحة يف ملتعلق

نه فهم من كو ملصلحة يف ملتعلق هو نه بذ ته فيه مصلحة مع

فإ نفس لص

ملتكتف هبا فيها مصلحة يف حا لتقية تأيت هذ ملصلحة من مصلحة

محاية لفاعل من لرض

من ملد

نتيجة تز حم ملصالح فرضته مصلحة
ملصلحة يف لظر

لكن

هبا ملن يرش

ليس فيه مصلحة

يف هذ لظر

ظها ملو فقة

فالفعل يف هذ لسيا حصلت فيه و
كا

نفسه يضا متاما كاخلمر فإ
عىل ملو

مفسد يف غري لك

مفسد قل من

هبا ليست فيه مصلحة بل فيه مفسد

بحيث تنقذ من ملو

يقا بأ لرش

فيه مصلحة

نام ملصلحة يف قيق نقا نفسه غري
غري ملتعلقا

ملتعلق هو

حلا .
قيق

بأ

غر

من لشخ

لفعل بنفسه فيه مصلحة..

لغايا

فكر ملصلحة يف ملتعلق تعني

فيه بالرض

ه

لشهيد

حكا قسام  :حد ا ما هو مقصو بالذ

للمصالح ملفاسد يف نفسه .لثا ما هو سيلة طريق ىل ملصلحة ملفسد
مفهومة يف

مصلحة حمض مرية لناهوية
لفر

تا لتوضيح كثر.
عىل ية حا

كانت معقولة يف غري

(

فهذ

( ) نظر :ملصد نفسه :

.

لر بع قد يقا بأنه هو

جح حتى

لدينا يف كثري من حكا كو م كاهتا يف متعلقاهتا ما غري لك فيمكن
لقو عد لفو د :

.

ه)

هو ملتضمن
.

سبحانه لكنها غري

كامله تعاىل فأ مصلحة يف نفس مرية لناهوية حمضا !
فرت

( ) لشهيد

جز

تيا

عني ملتعلق تو عىل مصلحة بل لقضية

عم من لك من كو ملتعلق طريقا لتحقيق ملصلحة نجد
حة :متعلقا

تعني

كو لفعل يف نفسه فيه مصلحة ليس سو

ابيا نحصل عليه من

سمه ملصلحة!

فالغاية من

للمكلف هذ لغاية لتي تستبطن مصلحة

غري مقنع

نتيجة حسنة تأيت منه مر

يقو

عنو نية

بني ثنني ع قة جو ية

ما قوله محه

هلذ

هذ ليس هو ملر

مر

بصيغة :ثبت

يكو مل

فيه

يكو يف جلعل نفسه

يف ملتعلق يمكن

بام كا يف مر ثالث

نعرفه مل تتو ل ليه

عقولنا بعد لكن جلامع فيه هو نه ملصالح جعة عىل لعبا بل فقا ملا تو لنا ليه سابقا يف
ىل ( ل قانو لتبعية) بام يكو مل

ملرحلة

ليس جعا عىل لعبا

موجب ل طاحة هبذ لفرضية سو نفي حتام كو مل

نفي معقوليته هو ما طرحه بعض
خبا

لة لعقلية عىل حجية لظن لصد

بعد تنويعه ملصالح ملفاسد لتي تقو عليها حكا ىل:

شخصية جعة ىل حا ملكلفني كالو جبا

لعبا ية.

نوعية جعة للمجتمع لنظا لعا مثل لو جبا

كد لنا يني عىل نه يف مجيع حلا

مر

يف جلعل

ا ة عرب

وليني ملتأخرين مثل ملري لنا يني لذ تشد يف

فض فكر ملصلحة يف جلعل ففي سيا بحثه عن
حا

يضا.

يمكن

لنظامية كالطبابة خلياطة.
ملصلحة يف ملتعلق

نفر

لك نه لو كانت ملصلحة يف نفس مر جلعل كا ل
ملفر

مل يبق موقع ل متثا

مصلحة حلكم يف جعله لقانو

ملوىل بمجر قيامه بالفعل تتحقق ملصلحة يقع لغر

عىل لعبا هنا ! بل حتى

حصوهلا بمجر

فام معنى فر

مر متحانية عند لنا يني ليس حاهلا

يف نفس
مر

جلعل هو فعل
متثا

لطاعة

كذلك لو يف ظها

لعبد لطاعة لعبو ية هلذ تم لنا يني ك مه بالقو  :باجلملة :عو كو ملصلحة يف
لو موجبة جز ية مما سبيل ليها .

نفس مر جلعل
من لو ضح

للمصلحة

لنا يني هنا يضع

بعه عىل معقولية سؤ

مكا يف ختز

جلعل

ملتعلق هلذ فهو ينفي لفرضية لثانية لثالثة لر بعة هنا معا هبذ ملقا بة.

لعملية بعينها قا هبا لسيد حممد باقر لصد
لو قعي فبعد

بني حلكم لظاهر

ا ما طرحه و ي يف فع شكالية لتناقض

نسب لصد للخو ي قوله بأ مصلحة حلكم

لظاهر يف نفس جعله خذ عليه بأ هذ يلز منه قق غاية ملوىل بنفس جلعل لن يكو

( ) فو د

و

:

.

هنا ثر ل متثا
عىل مستو

هذ هي لفكر عينها لتي طرحها لنا يني

حكم لعقل بالطاعة هنا

حلكم لو قعي.

هذ يعني نه لو كانت ملصلحة يف جلعل بعينه للز

من ضع لقانو
مر هبا بمجر
بأ

قق ملصلحة بتحقق جلعل لقانو

من ثم موجب لز ملكلفني با فعا ملأمو هبا بعد قق لغاية من

مر هبا.

هنا ببعض لوقفا :

كر بعض لعلام هنا شكا عىل فكر ملري لنا يني عرب لقو بأ

غري مرتبط باملصلحة ملفسد بل حتى بنا عىل مسلك
جو

تستدعيه قو نني لعبو ية ملولوية

لنظر عن جو مصلحة يف نفسه يف ملأمو به.
من هنا فا فضل يف جلو

يف نفسه لكنه مر
لكن هذ لك

يف جعله نام يد
حلكم نفس

حكمه ! ملفر

بلز

عن فكر تعلق مل

بر يا

غري مفهو يل

حلكم نفسه مر

قيا

متثا من للو
باجلعل هو

فعاله سبحانه معللة با غر
ملرش ليس له غر

بنفس جلعل !
مر عىل مناهج

شاعر غري

( ) نظر :لصد بحو يف علم
بحو يف علم

و

يف علم

( ) نظر :حممد ضا لكلبايكا
لفري

با

لعقلية ل مر برص

نقو بأنه

و

.

له يف لز

بمقتىض

لنا

عندهم! ما هو موجب حكم لعقل

منه سو جعله لقانو
شعر

من ثم فقد

نكر تبعية

(تقرير هلاشمي) مباحث

و

و مباحث حلجج

و لعملية (تقرير عبد لساتر) :

فاضة لعو د :

بد

حللقة لثالثة:
عناية

طبعة ملؤمتر.

و

:

حلكم

ه فاملرش لو كا غرضه من

حيح فإ

:

كا ممكنا

يسجل م حظة عىل كو غر

عل حلكم فهو قد حقق غرضه فأ غر

لطاعة يف حكم نعلم

قق لغر

ملرش من

جو

شاعر يلز تباعه لكونه مما

لعلل ملصالح حلكم فلسفة حكا
لذ يريد

متثا

حممد ا

.

لر حا

فعا
:

و :

ل غر

لكنه عترب

للموىل حقيقة بخ

ضف ىل لك

لصا من ملوىل هو حكم حقيقي كامل جز

حلالة لتي نحن فيها فقا لتصوير مثل لنا يني لصد .

نصو

مفاسد يف ملتعلقا

لعلل كام ينا سابقا تثبت تبعية لكثري من حكا ملصالح

لكنها مل تتمكن من ثبا

فكر ملصلحة يف جلعل بنصو
ما هو ملعنى ملرتقب

لتبعية ملطلقة يف مجيع حكا فاجلو

لعلل هو يضا غري موفق.

لقد و لنا لنا يني لصد

يكو معقو لفكر ملصلحة يف جلعل
فكر ملصلحة يف جلعل تسا

جعله حلكم كفى فهل فكر ملصلحة يف جلعل تعني لك

منها هذ

ا

مر

قق غر

عن

ملوىل بنفس

لو طرحها شخص فهل يقصد

هل قصد لسيد خلو ي منها لك فع لكي يسجل عليه لصد هذ مل حظة

لتأمل يف فكر مصلحة جلعل تف

متعلق جلعل ليست فيه

بنا ىل قناعة بأنه ليس ملر منها هذ بل ملر هو

خصو ية قبل جلعل لكن ملوىل بوضع قانو معني لق حالة

جديد يف لع قة بني مر ملأمو

هذ حلالة تستدعي قيا ملأمو با ستجابة لآلمر هو

ما قق للموىل مصلحة معينة فاجلعل بنفسه حقق هذ ملصلحة

جلعل كا تابعا يف

جو ليش يف متعلقه بل هو تابع يف فلسفة جو لنتا ج جو بعينه من ثم فمقا بة

لصد

من تبسيط لفكر .

لنا يني فيها

لكي نؤكد ما نقو ننظر يف جتربة قا مة بالفعل هي فكر لسيد خلو ي فإنه بعد سطر
حكا لظاهرية مصلحتها يف جعلها كمل لتوضيح فقا :

قليلة من حديثه عن

حكا لو قعية ناش ة من ملصالح ملفاسد يف متعلقاهتا

حكا لظاهرية ليست تابعة ملا

يف متعلقاهتا من ملصالح بل تابعة للمصالح يف نفسها فإ ا جمعولة يف ظر
ملصلحة لو قعية

قد

تكو مصلحة يف ملتعلق قعا فكيف يمكن

للمصالح لو قعية يف ملتعلقا
جعل جو

تقدير جو ها

ففي مو

حتيا ملصلحة يف نفس

حتيا

حتيا

تكو تابعة

كام يف لشبهة حلكمية قبل لفحص

هي لتحفظ عىل مصلحة لو قع عىل

لتحذ عن لوقو يف ملفسد لو قعية حيانا يف مو

لشبهة حلكمية بعد لفحص

لشك يف جو

لرتخيص كام يف

يف لشبهة ملوضوعية مطلقا جعل لرتخيص ملا يف نفسه من

ملصلحة هي لتسهيل عىل ملكلفني .

فاخلو ي جعل مصلحة جلعل يف جتنب لوقو يف ملفسد لو قعية ملوجو يف متعلق

حلكم لو قعي هذ قريب جد من نظرية لصد يف لتز حم حلفظي فلم يفهم خلو ي

ملصلحة يف جلعل يف كو ا جمر مصلحة يف نفس سن لقانو بل هي مصلحة ناجتة عن سن
لقانو

من تو بعه مستلزماته .بل

يل لثانو

حديث لصد عن ملصلحة يف ملتعلق بالعنو
لسيد خلو ي.

هي تعبري خر عن ك

هلذ فمن يقو بأ مصلحة لترشيعا يف جلعل يفهم منها

قيق

نقيا فهذ لو قع لصا

جلعل بل هي من تو بعه.
هبذ

يصح شكا

من لعبد فيه مصلحة للعبا لكنها غري سابقة عىل

لنا يني لصد عىل فكر ملصلحة

لنا يني كا ناظر لصاحب لفصو

يف بعض عبا

ما يشري ىل ما يرب للنا يني قوله فر جع.
بجملة ترص :

لكامنة يف ملتعلقا

ملصلحة يف نفس لتعبد

خري كام يف ك مه عن

فكر ملصلحة يف ملتعلق تسا

قبل جلعل لقانو

كا غالب لظن

مر لتقية

لقو :

حكا تابعة مل كاهتا

لتي

جو حقيقيا هلا قبله

بينام فكر ملصلحة يف جلعل تسا

لقو :

حتى تكو منظو للمرش يف جعله بل جو ها قبل جلعل هو جو فر

مستقبيل

حكا تابعة مل كاهتا لكامنة يف ملتعلقا بعد جلعل لقانو

غري.

نعم نقطة شكا عىل

للحكم لظاهر

و ي تكمن يف نه ملا مل عل حتيا

بام هو حالة متعلقا

تكو مصلحته يف حفظ حكا لو قعية لز مية

لرتخيص مصلحته

لرخصة يف حكا لو قعية لرتخيصية فهذ منه فضل من لتعبري لذ

بام يكو مو ا يف

يف لتسهيل لتي هي يضا مصلحة قعية

فلنقل :هي يضا تعبري خر عن حفظ مصالح

كلامته.

( ) مصبا

و

:

( ) نظر :بحو يف علم

نظر له يضا:

و مباحث حلجج

سا يف علم

و

:

.

و لعملية (تقرير عبد لساتر) :

.

لسؤ

نفسه هل فكر ملصلحة يف جلعل هبذ ملعنى تغاير فكر

لذ يفر

ملصلحة يف ملتعلق !
عرب عد

لَش لذ يمكننا لو و ليه هنا هو ننا بحاجة لتطوير فكر ( مل

طو

طو :

ىل :بد

يف ملتعلق)

نحرصها يف ملصلحة قبل جلعل ليأيت جلعل ها فا قيق تلك

ملصلحة يمكن توسعتها لتشمل ملصلحة يف ملتعلق بعد جلعل بحيث يكو جلعل حمققا
جو يا خا جيا لتبلو هذ ملصلحة يف ملتعلق .لعل

فكر مل

يف ملتعلق هبذ

مرب نا يف هذ لتوسع يف فكر ملصلحة يف ملتعلق

ملتعلق ليس سو

لفعل ملنظو

لطريقة يوقع لتصالح بني كثر لقا لني باملصلحة ملفسد يف لقو نني.
للموىل هذ يعني

بعد

ملتعلق ملفر

مر من ثم فصو

منظو للموىل هو ملتعلق لذ سو

ملتعلق بعد د

مر هي ملقد

يأيت به لعبد

لوجو يف هن ملوىل لكي

يصب عليها حلكم فاحلكم منصب عىل متعلقه بحيث عندما يقو لعبد با ستجابة للحكم
لرشعي يكو فيام يفعله ملصلحة له
لرت

لفعل

يكو فيام يرتكه لك فيكو ملر من ملتعلق هو

لسلو لذ يقو به لفر

بنفسه سيكو

جلامعة بعد د

مصلحة جعة للعبد ا جا حقيقة

فرضا.

فقا ملا تقد يمكن

كا قبل

مر فإ هذ لفعل

مصلحة فيه

مر

تكو هنا يف ترشيع حد مصلحة يف متعلقه يف جعله معا

جلعل طريق حيانا لتحقيق ملصلحة يف ملتعلق فقد تكو يف لفعل مصلحة قبل جلعل

لكنها ضعيفة غري

للز مي مث عليها.
من

جلعل يضاعف من قوهتا فيفرضها ملوىل بعد جلعل ثم يصب حلكم

طو لثانية :عندما يقا  :مل

يف ملتعلق ف يعني لك بالرض

عنرص خر تكو فيه ملصلحة بل يمكن

مكا خر خا

ملتعلق لكن حيث يوجد ت

ملتعلق يف نفسه

تكو ملصلحة لنها ية ملقصو يف

بينها بينه

حيث يكو

قيقها ممكنا

عرب هذ ملتعلق بحيث يكو ملتعلق سيلة لو و ليها هلذ حصل مر باملتعلق

لنهي

عنه فليس من لرض
تنتهي عند .

هبذ يظهر عد

يكو نفس لفعل ملتعلق ل مر فيه مصلحة مستقلة تبد به
من

حة ما كر بعض

لو جبا

لغريية خا جة عن نطا قانو

تبعية حكا للمصالح لر جعة عىل لعبا  .كام هبذ نكتشف ننا لسنا بحاجة جلعل ملتعلق
حلقيقي هو نفس ملصالح ملفاسد كام تقد نسبة لك من خلميني ىل مشهو لعدلية
يعني نه ليست فيه مصلحة بد بل نام

فخلو ملتعلق من ملصلحة لنها ية

مصلحة عندما تكو له يف نفسه مصلحة قا مة به

تكو فيه

يو ل يضا ىل مصلحة خا جه.

لكي نفهم لقضية ننظر يف ا طة لقو نني لبرشية فليست كل

فعا لتي تلز هبا

لقو نني فيها مصلحة قا مة هبا بل قد تكو كذلك قد يكو لفعل ملزما به لكونه مع

سا ر فعا مو

ملصلحة هي ملنظو للمرش .

طو لثالثة :ستيعا

قبل قليل
لفر

د

ملصلحة للمصالح لفر ية لنوعية كام نقلنا عن ملري لنا يني

عنه يضا لشيخ حممد لطاهر بن عاشو

فقد يكو لفعل لصا من

مصلحة ترجع عىل لفر ملعني منه لكنها ترجع عىل ملجتمع لذ سينا كل

غلب فر نتا ج طيبة من

هذ ما يفتح عىل حتاملية

حيانا فض عن

هذ لفرضية بنا عىل

هذ لفعل.

باملعنى خلا

يكو لفعل يف د

الة ملجتمع

لكن ملصلحة جعة عىل ملجتمع بأمجعه
لفر فعندما يكو ملجتمع هو

مل حظ يف لقانو ملصلحة لعامة حتى لو حلقت ببعض
هلذ نجد

عىل لنسا

بعض لتحلي

تعترب

من لعبد

مفسد

جعة عليه
بام تتقو

ل يكو

فر مفاسد فض عن مضا

بعض مو قع فقه ملر يف س

جع بمفاسد

لنظر

سلب بعض حقوقهن لكن لسبب هو لصالح جتامعي لعا فبرص

عن حة هذ لفكر يف موضوعة ملر سو يظل هذ لنو من لترشيع ممكنا.
من هنا

يصح ما كر لشي عليد ست من نه لو كانت حكا تابعة للم كا يف

( ) نظر :جعفر لساعد

تبعية حكا للمصالح ملفاسد جملة لفكر س مي لعد

( ) نظر :بن عاشو مقا د لرشيعة:

.

:

.

ملتعلق قبل جلعل لكانت لترشيعا
ع

ترشيع عد جو

من ملصالح لو قعية ! .
لك

لسيد خلميني

حكا

متنانية من نو

جلاهل باملوضوعا

فع لتكليف مع جلهل باحلكم

غري معقولة

متنانية ت حظ فيها مة جلامعة

هذ يعني

خر بإع

لز

كذ ضع

تفويت ملصلحة عىل لعبد جلاهل نفسه

منة هذ يف حرما لعبد

لفر كام يرص بذلك مثا

جلاهل قد تكو فيه مفسد كرب من
حتيا عىل لنا

يف حا جلهل

باحلكم قد مل مفسد كرب من تفويت ملصالح لو قعية عليهم ف بد من لنظر يف جها
لقضية مجع.

كام يظهر يضا عد

فر

طبيعي جد

حة لقو بأ جعل ملصلحة نوعية حيانا يرض بحرية بعض

فإ كل ملصالح ملجتمعية لعامة تقريبا تلحق لرض ببعض
قانو حليا يفر

هنا هنا

ملعانا

عىل متا
يقعو

لكي

فر

يتنا بو يتعا نو يف مل بعض

لو تركو هذ لسياسة لعامة فيام هو سو

للجامعة لفر معا فالفر ( ) هنا يتحمل بعض لرض ملصلحة

( ) فيام يتحمل ( ) نفسه يف حالة خر
لفر ( ) هكذ .
هذ كله برص

فر

هذ مر

كثرية لتي منها لفر

جديد ملصلحة كثرية لتي منها هذ ملر

لنظر عن لقو بأ ملفسد لر جعة عىل لفر تظل قل من تلك لعا د

عليه بسبب عو مفسد عظم عىل ملجتمع ففي حلقيقة قدمت م كا عىل م كا هنا بل
ثا بعض

لعق

ولني

هو لسيد كاظم حلا ر

نتيجة حلر هم عىل ملصالح لشخصية

حتام يف مباحث حلسن لقبح يف

فعهم للمفاسد لشخصية جعلو حكا

لعقل لعميل بنحو فظ ملصالح لنوعية يدفع ملفاسد لنوعية لرجو ملصالح ملفاسد

لنوعية بشكل من شكا

( ) نظر :عليد ست فقه عقل:
( ) نظر :خلميني كتا

لبيع :

ىل ملصالح ملفاسد لشخصية لو بمعنى جوعها حيانا ىل
.

.

( ) نظر :مالك هبي مقا د لرش بني فر

لتفريط:

.

لك فجعلو حكا حلسن لقبح عامة بنكتة

شخصية .
فعا

قد

تكو مصلحة متحققة يف د

فر لبعضها كام يف جلها مث

بالرض
لربام

لفعل من لفر لو حد

تتحقق بمجر

لفر

مصلحة للنو

.

ملصالح لكامنة يف لفعل قبل

بعد جلعل لقانو ليس من

قق لفعل بل قد يأخذ مر قتا تكو هنا عنا

تا ل نضام حتى تقع ملصلحة

مصلحة

لو بد فع نه لو قيد مر له بوجو غري

لك ىل تقاعسه نتيجة عد علمه بوجو غري معه
يضا

نام تكو يف نضام

ملتعلق فيه مصلحة للنو

يكو لفعل لفر منفر

مع لك قد يأمر ملوىل كل فر فر

هبذ نعر

لرض

حتيا

فهنا يصد

لنو ترجع للفر بحسب ملآ

لتحر عام قد يرتتب من مفسد

مر ملمكن

ملوىل يأمر بالفعل بو فه

د

خر

لعبد مصلحته يف كونه طاقة ابية سو تولد نتا ج طيبة عىل تقدير نضام سا ر لعنا
عد قو مز محا .
هبذ نجد يف بعض

حيا نه

تكو مصلحة ليش

يف ضمن ملنظومة لقانونية

بانضاممه ىل جمموعة فعا خر مأمو هبا يضا مث
غريها

معني يف لرشيعة س مية

هذ معنى لقو بأ فهم حكم

يكو ببرت عن لسيا لقانو لذ جا فيه بل

يفهم تقر مصاحله هو يف خل ملنظومة فر فعل لوحد
تظهر مصلحته فهذ هي طبيعة لتأثري

عليه حد فقد تكو مصلحة يف متعلقه لكننا لو

سو يعتا

مصلحة منظو للموىل
بت

ا قق موضو

مصلحة فيه لكنه مع غري

ابية لسلبية للسلو لفر

لعل من هذ لنو حا ثة ويل لقبلة فإ نفس جتا
عليه ثم يأيت لتحويل فإ

من

جو ملتعلق
بت

جتامعي.

يف لقبلة لو قرصنا لنظر

دنا ملتعلق ضمن سيا
ققه خا جا خ

ملسلمني

مد منية هو

من نه يقع ملوضو

ملفر

قق متايز لصاحلني عن غريهم يف ملجتمع كام ملحت ية لرشيفة نفسها هي

مصلحة ا ية مطلوبة للشا .
( ) نظر :كاظم حلا ر

مباحث

و

:

هلامش قم. :

لنا

من هنا عندما يقا بأ هلد
بالقسط فهذ

يعني

من جمموعة لقو نني هو قيق لعد لة

كل مفر قانونية هي عد لة جتامعية قا مة بنفسها بل يعني

منظومة لقو نني هي ملحققة للعد لة

ليست مفهوما بسيطا

جتامعية

طو لر بعة:

للمصلحة

ملر بامل

يف ملتعلقا

حلا

فالصو

تلف لظر

لنها ية للم

لسلطة معا من قيق جمموعة

هو حلا ل لنها ي لوجو

تلك هذ يعني ننا نتكلم عن م

هي ملطلوبة ملنظو

فهم

قرت

بل عىل ع قة قد ضع للتحو

لظر

لنا

ملفسد لتي يف ملتعلق بعد خذ مجيع لعنا

هذ حلا

بالرض

ملصالح لغايا

ملقا د لنها ية

متو ط ا عىل لة منفر بكل قانو عىل حد بل مفاهيم مشككة

تنخفض ترتفع مستوياهتا بتبع مديا
لقو نني.

جتامعية قيا

ملؤثر سلبا

ابا يف جو يف

يف ملتعلق يكو عىل ع قة تية بالفعل
ضافا

تبعا للنسب

للزما

ملكا

بعد خذ لتز حم لتنافس بني ملصالح ملفاسد

هذ يعني ننا نبحث بطريقة كلية هنا بل بطريقة كثر ديد

قد تتحد.

هذ لذ نقوله هنا حما ملا طو بعض لعدلية عقب نتقا
شاعر من لعدلية

ضايف

حلسن لقبح

فة تية

قد

شاعر ضدهم حيث

مية للفعل فأشكلو عليهم بأ

لكذ قد يصبح جبا فكيف يكو لقبيح جبا ! فطو بعض لعدلية تفكريهم يف قضية

حلسن لقبح

كالصد

هبو ىل

بعضها ليس فيه

نسانية بمعنى نه لو

لكن لسياقا
طو

ملصلحة
عن حر

قتضا

جو عنا

لنوعا  :لثا

سياقية

لثالث ا لغالبا يف

فعا

نه لو

جو

مز محة لكا مستدعيا للحسن حام له

ملحيطة بالفعل لع عليه سمة حلسن لقبح حتام

لسياقا ملا تصف بحسن

لغر

فعا بعضها حسن تا كالعد

بعضها يقت

بقبح

امسة :نه كام قلنا سابقا

.

ملفسد لكن عد لتطابق ب

عرب توسيع ر ملحركية

حتيا

حلسن

موجب لتطابق ملأمو به ملنهي عنه مع مساحة
تكو خلفه مصلحة مثل مصلحة ضام
هكذ

ضام

قق لغر

لرشيعة عىل كسب لعبد ملصلحة ملتعلق ملوجو ضمن طر

قق

هو تعبري خر

لعلم

مجايل

مث

بام هو سلو

فا حتيا

لتحقق ملصلحة لتي فيه

قق ملتعلق

مصلحته يف تيسري

لتي يو ل ليها كام قلنا.

يل ملوجب ققه

من هنا عندما نقو بأ حلكم لظاهر مصلحته هي نفس مصالح حلكم لو قعي

يكو ملر بالدقة
ضام

هبذ

حلكم لظاهر مصلحته (يف حلفا ) عىل مصالح حلكم لو قعي

ققها هذ ( حلفا ) تكمن غايته يف مصلحة لو قع.
طو

عنها بشكل جديل

نقو بتطوير فهمنا لفكر ملصالح ملفاسد لتي ت حقها لقو نني تنتج
فريق نسبة ما نقو لفريق لغري بل نحن

هيمنا حاليا نتام

نريد تقديم فهمنا لفكر ملصالح يف فعا ملأمو هبا ملفاسد يف مو ملنهي عنها هذ
لفهم لذ نقدمه هو فهم عق
مانع من مكا

عق ي متاما له جو يف حليا لبرشية لقانونية من ثم

جو يف ملنظومة لقانونية لترشيعية سبحانه تعاىل طبقا ملا حققنا من

كل سلو عق ي فيمكن حتام مما سة لشا

هنا فهذ بحث خر

ننا نتكلم يف مقا لثبو

كيف كانت طبيعة مصلحته

هل هي مرتبطة بالنو

هل هي يف نفس لفعل يف م
سبب حصو

له  .ما ما لذ تعطيه

له

يل

غري لك.

يف مقا معرفة

لفر

لترشيع لف

هل هي حمتاجة ل نضام

طا يف معاجلة هذ ملوضو يف تقدير هو:

يف لنظر لفلسفية لدقية ل مو من جهة كسلب

ظها ملو فقة يف مو

متا لت قي خلا جي

لتقية كام فعل لسيد خلميني مع

فة ملصلحة عن لفعل نسبتها
بني لفعل بنفسه ظها ملو فقة

ظها يكو عرب فهو طريق ىل ملصلحة

ملصلحة هذ لطريقية هي يف نفسها مصلحة كامنة فيه.
يف تصو

لة

ثباتية

جو مل

يف ملتعلق معنا

ملتعلق قبل جلعل حا بنفسه لوحد عىل

مصلحة ا ية قا مة به هي غاية ما يريد ملرش منه هذ لتفسري ملحد
لترشيع غري قيق.

( ) نظر :حيد حب
لفقهي جملة نصو

معا

الة لعق ية يف عملية لترشيع لديني
لعد

:

طريق ىل ما فيه

.

لفكر م كا

ها يف ثر فرضيا

لبحث

لذ تو لنا ليه من

يضا)

لو قعي (بل لظاهر

د لفرضيا

ملتصو يف موضو مركز ملصلحة يف حلكم

ليش لثابت يف لرشيعة س مية هو جو مسا كبري من

لترشيعا تقع مصاحله يف متعلقاته باملعنى لذ قلنا قبل قليل هلذ لفكر

عىل جو ترشيعا

هلا م كا

خمتلفة عن هذ لنو من م كا

قا ين عىل نفي جو ها مطلقا

كام تم لبحث يف مركز مل

خا ة ملتأخرين من

بحث نشأ

ملقدمة

يف حكا لو قعية قع يضا بني

وليي مامية نز

سع يف مركز مل

ة بالغة

باختصا خ

خلاطفة سو

هنا

قد لذلك بث
نعر

ىل :علينا

يعة ظاهرية باملعنى ملعر

ويل لك مي عند شاعر

من هنية تصوير لرشيعة عىل

عند

وليني ملتكلمني

جلمع بني حلكم لو قعي

ا يف حد هتا تا لكتا

ا عن

لكننا غري

يف حكا لظاهرية هو

مسألة لتصويب مبحث جز .

لن نبحث يف هذ ملوضوعا

ملوجز

بد لنا

جو ها ضعيف جد .

يرتبط يف حلقيقة من معاجلة شكالية لتعبد بالظن

لظاهر

سنعر

حتام

لترشيعا

مل نملك لي

فكا ملطر حة

مقدما :

مستقل متاما لكن

نذكر بعض لتعليقا

هنية تقسيم لرشيعة لقا مة بالفعل ىل

يعة قعية

وليي مامية ليو غري با بقو يف مناهج لتفكري

ىل حد ما عند ملعتزلة

ا نسخة

لية خر

لك

لقو بالتصويب فف

حاكية عىل خ

ما لو قلنا

بالتخط ة فإ هذ لصو سو ترب كثر من ثم سو تبد لنسخة حلاكية عن لرشيعة
كأ ا منفصلة عن لرشيعة
مر خر هنا هو

فعندما يثبت يل حكم
كأنني عترب

لية بام يدعونا للتفكري فيها عىل حد .

لذهنية غري مامية تتعامل مع حلكم لرشعي بو فه حالة قا مة

عي بخرب حا

بظن

لرشيعة تضع يل حكامها يف ظر

حكا لتي يف هذ لظر

كأ ا بعينها حكا

يل ف

فكر كثري يف ملطابقة عدمه بل

لشك عد

ضو

قعية ثانوية يف ظر

لو قع

هذ

عد نكشا

حكا لو قعية

لذهنية حكا

لية (نظرية لسببية) فالذهنية ليست هنية حكا ظاهرية بل هي قر

قعية ثانوية فكام

كذلك حلا يف لو قعيا
حلالة لعلم.

هذ لصو

لظاهريا

خر

لوضو حكم قعي يل

فهنا حكم قعي حلالة لشك حكم قعي خر

بتعد عنها لتفكري

بحقيقة حلكم لظاهر تا

ويل مامي كثري

بمسألة شرت

غري لك من ملوضوعا

لتيمم حكم قعي ثانو

قد فكا عميقة

حكا لو قعية بني لعامل جلاهل تا

لتي نسفت هذ لتصو يف لوعي

لتحل مكانه ثنا ية لو قع لظاهر ثم ليأيت تصوير لظاهر جتها
و

لفقاهتي عرب

لعملية لتحد

بنا جديد

ثنا ية جديد

طبقا

خر.

يعترب

لو و ىل لعلم بالرشيعة لو قعية يكا يكو حمد

لتفكري

ويل مامي كثر نسد ية من لتفكري لسني

مع نسخة خر بديلة بينام لتفكري
لتفكري

مامي يعترب

سعة تتصل

ويل لسني ا

عرب ما

ويل

قد كر بعضهم نه قد يقا بأ
من ثم يمكن عتبا

ملفسد يف ملتعلق عىل خ
ملقدمة لثانية:

( ) نظر :كربيا

.

قر ل نسد منه

مر لذ يلزمنا بالتعامل

يبد نفتاحيا .بام من هنا جتد

شعر

جتا لعا

يفكر يف ( حكا لظاهرية فقا لتسمية

موجب سبب حلد

نه

جتربة تطبيق لرشيعة لناجحة ستكو مع جو ما معصو

سو يف ظل جو ما معصو ظاهر حا

لو قعية

لظاهر

طبقتني بل خله

حد كا لتجربة لدينية لناجحة هو ضو لفكر لدينية هو ضو

با غر

مامي

فعا

هلية

مامية) بوجو ملصلحة ملفسد

لو تساحما منكر لتبعية حلكم لظاهر للمصلحة

جتا ملعتزيل لقا ل بالسببية

مصلحة يف ملتعلق .
سة مركز مل

ملنكر لتعليل

يتوفر لنا

لتي تعني

فيام تسميه مامية باحلكم لظاهر

مد بر فلسفه حكا :

.

قيا لدليل

يفر

علينا

ند

فيام هو ملجعو يف با

جو خت

ما

ملجعو هو حكم تكليفي متعلق بمتابعة ما

ل حكا لوضعية بعد عتبا حلجية حكام ضعيا ف بد
تبا .

و

لك نه توجد عد

لو من با

نفي جلعل ملستقل

يكو منتزعا من حكم تكليفي

هو جو

ملتابعة

خلر سا

تعني جعل لطريقية لعلمية (متمم لكشف) كام هب ليه لنا يني.

ليه ما

هذ لقو لثالث ما هو مستقل متفر عىل جعل حلجية ل ما .

ما

ملجعو يف با
ملجعو يف با
ما

هذ يف

فيها هذ

هو حلجية لتي تعني ملنجزية ملعذ ية كام هب ليه

هو حلكم ملامثل

ما

ما يف

جتاها

جعل حكم

و لعملية فالقضية حمل خت

لث ثة بشكل ما

لعملية نفسها مثل ستصحا

يا

غري فر جع حتى نطيل.
كل

عي مماثل ملا

تفصيل يضا بينهم

بل ثمة خ فا

نحن لن نتشد كثري هنا يف ستخد لتعابري

بينهم حتى بني

من هذ

ملنسجمة معه هلذ سنكتفي بتعبري ( حلكم لظاهر ) هو يف بعض ملو
ما

و لعملية يف بعضها قد تص با ما

ملقدمة لثالثة:

يمكن فر ها من
مو

جتاها

ا لطريقية

هكذ .

للو قع هلذ فإ

هو

ابته تنجز

جتا لذ يعترب

مؤ

هذ ملصلحة جترب فو

لتحصيل هذ لغر

لتصويب مع هذ

ما

ما

سبب حلد

مصلحة لو قع هلذ يؤسس لشا
عىل تقدير خطأ

جتا ضمن ياغة خا ة.

ا ملصلحة لسلوكية

سيشمل كل
بام

منحت ملكلف ملعذ ية فليس خلف ما

ا لسببية ملحضة هو جتا لذ يعترب

ما

تلحقه تعابري

جعلت لتكو طريقا

سو هذ خلصو ية لطريقية لتي فيها قيمتها مصلحتها يف لك.
مؤ ها

و

لتي دثت عن مركز ملصلحة يف حلكم لظاهر

ية معينة ىل ث ثة:
الصة

:

يمكن عتبا

ما  .عا

جتاها سطا بني

مصلحة يف

حكام عىل فق

ما تنسجم مقولة

ثنني فا ما

د

مصلحة لكن ليس يف مؤ ها بل ملصلحة يف تباعها سيأيت توضيحه قريبا .
مهام يكن فأهم لنظريا يف مركز هوية ملصلحة يف حلكم لظاهر

هذ لنظرية د

لسيد خلو ي

عنها ملحقق لعر قي

هو يت:

قد سبق

غري ا

حناها قلنا بأ تفسري بعض لناقدين هلا غري قيق بل بمر جعة نصو

هذ لنظرية يفهم

هو م

مر هم من مل

عل م

م ستخدمو هذ لتعبري يف مقابل

م

حفظ لو قع

ملتحدثني عن

لتسهيل

حتيا

حلكم لظاهر يف متعلقه بنفسه

يلز من لك حما ير عقلية منهجية دثو عنها من نو لتصويب غري لك.

م

يذهب هذ

مل

جتا ىل

يف حلكم لظاهر هو يف حفظ مصالح لو قع فليس له

مستقل مو ملصالح لو قع بل هو ها

عد منح حلجية ل ما

لتحقيق تلك ملصالح فاملوىل ير مث

يوجب فو

لكثري من مصالح لو قع هلذ

متكن لعبد من صيل لعلم بالو قع

لك عندهم

لعلمه بأ ا ستكو مصيبة بد جة عالية بل قد عل ملوىل حلجية ل ما
نصا

قد يعلم بأ

خطا

قد يكو مرب
ما

( ) حو هذ

.

( ) نظر :لعر قي
و

لر حا

:

نظر :نصا

اية

فكا

حممد عيل

( ) نظر :نصا

بد

و

فر د

:

:

سا

كي كتا
و

.

:

فر د

يف علم

لبيع :

عل هلا حلجية

لظنية حتى مع

كام كر لشيخ

تقل عن خطا ليقني لذ يتصو

نسا مطابقا للو قع فيجعل حلجية ل ما هبد
جتاها

نه

حفظ مصالح لو قع ت يف كرب نسبة
:

و
مقا

:

و

.

ملظفر
و

:

لكلبايكا

هبجت مباحث
عليه حيانا.

و لفقه :
خلو ي مصبا

فاضة لعو د :
و

:

من خلطأ يف

ابتها.

لذين طرحو مسألة ملصلحة يف جلعل نام كانو ناظرين هلذ ملعنى

غالب لظن

خلصو يا من نو لتسهيل يضا
لعل بر ش صية طو

حيث فصلو لبحث فيها

عىل قل كانو قريبني جد من هذ ملعنى.

هذ لنظرية هو لسيد حممد باقر لصد

طلقو عليها عنو (نظرية لتز حم حلفظي) هي من لنظريا

لتي خذ شهر يف لبحث يف لعقو
ينجم عن هذ

ت مذ مد سته

جتا

خري .

و لعملية حجيتها مؤ ياهتا متعلقاهتا كلها

ما

توجد فيها مصالح بل ملصالح حلقيقية هي مصالح لو قع هذ حلجية هذ لوجو

يف تبا

يف سيا

ما ليس سو هبد

حفظ مصالح لو قع نفسه غري.

لكن بنا عىل تقريرنا لفكر ملصلحة يف ملتعلق نفهم هنا
ل) ليس هو مفر

تبا

لرت

فعا

متعلق حجية لظن ( ما

لتي قعت يف مدلو

خمرجا

ما

و لعملية حتى تكو مصالح حلكم لظاهر يف متعلقه هبذ ملعنى بل ملتعلق هو
متابعتها مطابقتها

ما

حمققة ملصلحة ترب فو

قيقه من هذ ملصالح.

مصالح لو قع

بالدقة يمكننا لقو بأ

هذ ملتابعة تكمن مصلحتها فيها من حيث كو ا
يل لو من حيث ا تو عىل لقد ملمكن

ليل حلجية ربنا عن حكم قعي ثانو ( جو

لية مصلحته يف متعلقه غاية مر

حلجية) موضوعه لشك يف حكا لو قعية

تبا

هذ

ملتعلق ليست مصلحته لنها ية يف ته بل يف مصالح لو قع لتي افظ بوجو عليها فليس

يف لبني حكم ظاهر
لسيد لصد عىل

بل هي ع قة بني

حكا لو قعية

هنا توسعة يف ملحركية كأنه يوجد

غر

:

يف علم

هو لذ توسعت حمركيته فنتج عنها حجية ما
( ) نظر :لصد بحو
ملنصو

لية لثانوية .هلذ

طبع ملؤمتر

يف علم

و

نو فق

حد حكم حد

و فإ هذ لنظرية تتناسب
و

حللقة لثالثة:

جع ملزيد من لتوسع كتا  :نظرية لتز حم حلفظي ملؤلفه لشيخ يا

فقد بذ جهد مشكو يف ستيعا

طر

هذ لنظرية توضيحها.

مع ملقا بة لعق ية للمشهد فحجية

ما

و ليست عني

ممكنة من قيق حكا لو قعية هبد

لتو ل ملصاحلها.

هلد

ر توسع حمركيتها بل هي منشأ جمعو قانو جديد

هبذ يمكن م حظة ما كر لشي حممد ضا ملظفر من
تبا

نط قا من فهمهم جو

للمصالح ملفاسد يف ملتعلقا
مؤ

ما بو فه حكام

ف بد من فر

ما هو مركز ملصلحة حيث جا

تثبت جو ملصلحة يف نفس تبا

لكنها

لو قع متعلقا

ما

طريقي ف خمالفة

حيث

ملظفر بأ قاعد لتبعية

ما

حكا تابعة
هبذ يكو

ما

كانت حيحة

مؤ ها بل ملصلحة موجو يف لو

هلذ

يوجد

تكليف ليس

حلكم لو قعي هلذ

ما

مل تصب

ملعذ ية لتي تقتضيها نفس لرخصة يف

سمه خمالفة مو فقة مر باتبا

مو فقة له بل ا تابعا للو لو قع فقط .

ما

مر

هذ

م حظتي ملتو ضعة عىل هذ لنسق من لتفكري نه يتجاهل جو كينونة قا مة هي

ما

جو

ما

تباعها

حجيتها فكل ما قاله

تبا تكمن فيه مصلحة

جعل جو

مصالح لو قع فمصالح لو قع

بالو قع

جو مصلحة ضام

يف ظر

غري معقو

خلو ليل حجية
من لو ضح

هي مصلحة ضام

ققها يف ظر

خر ليس مباينا له بل هو من نتا جه يف ظر عد لعلم بالو قع.

هبذ بام يصح عا فهم لقضية هبذ لطريقة:

تبا

حيح لكن فر

و من مصلحة كانت خلف جعل حلجية فر

جعل حلجية

لعد

لقا لني بالسببية هبو ليها

مصلحة يف نفس تبا

حلكم لظاهر هو بعينه م

لو قع ف يوجد حكم

تبا

منه لتو ل عىل نسبة

حكا لو قعية فقط فمصلحة لو قع هي لباعث نحو جعل تبا

جعل حجيتها فم

ما

عيا

حكا لو قعية يف

حلجية/بعد فر
جلهل

عد لعلم

ما يسمى باحلكم لظاهر ( جو

لغا فكر جعل حلكم ملامثل) ليس سو حكم قعي ثانو

ملوىل جل مصالح

قو ملكلفني يف خمالفتها

( ) نظر :ملظفر

قق

و لفقه :

حكا لو قعية

عل حكام
.

لية ملجهولة للمكلف ضامنا

عيا قعيا يطالب فيه لعبد باتبا

ما

و  .مصلحة هذ حلكم هي حفظ مصالح لو قع نوعا
و

لنظر ل ما

هو خلطأ بل ملوىل ينظر يف جممو

كأ ا كيانا
ما

عني مصالح لو قع.

مستقلة يف كل مو قامت فيه ما

و في حظ فيها مصلحة نوعية

حلكم لتحقيق هذ ملصلحة لنوعية يف ملجمو ففي حا عد

يكن يف هذ ملو

من ملصلحة لكن جممو حا

مصلحة.

هلذ لو خالف لعبد تبا

ما

لد لة عىل لز

تبا

ما

ثم نكشف له

تبا

بنا عىل فهمنا له بو فه حكام تكليفيا فقط

بغاية حفظ مصالح لو قع.
نتو

هبذ لطريقة

يف لتصويب

و هويتها كينونتها لقا مة هبا

مصب عتبا
جو

لقو :

نا

سع من مصب مل

نسري مع مسلك

ملطابقة

هو لذ

لقا

يف جعل حلكم ملامثل

( ) نه عىل مسلك

سو نذكرها ع

بوجو

يل

يف سلب

ما

لك بفضل فهمنا ملصلحة حلكم لظاهر بو فها
لو

لكل حالة عىل حد

لفهمنا مر جيد هنا.

ملجعو يف ما

حلجية بمعنى تتميم لكشف

و

حكا لو قعية

كنا جيد فكر مكانية كو

هو حلكم لتكليفي بوجو
بمعنى لتنجيز لتعذير

جمموعة من حكا لو قعية ملعلومة بالتفصيل باليقني.
و .

قق

ل جعل هذ لوجو

ما يسمى ليو بالرشيعة لقا مة بالفعل بالنسبة لينا هو:

جمموعة من

مل

حلكم لو قعي

كا

مصلحة مو لة ملصلحة مأخو فيها لنظر ملجموعي للطر
لنظر لتفصييل لتفكيكي لفر

عل

ابة ما للو قع

هو لرخصة ف يكو متجريا بل يكو عا يا للحكم لو قعي لثانو
ما

ل

حكا لو قعية ملعلومة با مجا ضمن مؤ يا

هذ

تبا

يمكن

ما

ملجعو حكم ضعي هو حلجية مهام فسناها يصعب ستنتا لنتا ج لتي
ف حظ تنبه

ما

و فهو تا لبحث مستقل خا

يا من ملسالك هو لصحيح يف با جمعو

عن موضوعنا هنا.

ما

هو لز متابعة ما

حكم قعي ثانو

ليس هنا حكم ظاهر يعرب عن مؤ
لتصويب.

من

بل لو

ما من

مسلك جعل حلكم ملامثل

ابت ما حا جلهل بالو قع فهنا حكم قعي ثانو منجز هو جو

متابعة حلجج لرشعية
شرت

يوجد حكم قعي يل منجز يف مو نا ا فنا

حكا لو قعية بني لعاملني هبا جلاهلني

مل يثبت بمنجز من ملفرت

عىل مسلك

لتنجز لو قع بغري حا ليقني به لقطع

حكم تكليفي م

لك

قاعد

ملتابعة ملطابقة

معنى

توجب بنفسها تنجز حلكم لو قعي ما

ملجعو هو جو

ملجعو ليس له حيثية تنجيزية بل هو حمض

جعله هو كثر مطابقة لطر

تنجز لو قع بالطر
لثانو

لة لظاهرية مطابقتها.

ما

فتأمل جيد .

يل

لذ هو عكس ما

ما

نتيجة جعله هو

للو قع

ما لو مل تطابق فليس هنا سو حكم قعي حد منجز يف حقنا
ما لو قعي

فهو ثابت بقاعد

هذ حلا

شرت

لتنا ليه ما بعد فر

هو لو قعي

عد ملطابقة

لكنه غري منجز كام هو ضح .طلب لرشيعة منا تبا

جب عم مناقضة حلكم لو قعي لكن لرشيعة حظت جممو حكامها

قاست ملصالح عىل لنظر لنوعية ملجموعية فقبلت بالتخيل لعميل عن بعض

لو قعية يف ظر

لشك ملصالح نوعية هم

بتعبري ر :هل مفر

حا

مؤ يا

ما

لطريقي عتباها خالية من

و حكم

يل.

عي

حكا

فأسس حلكم مماثل فيام هب جتا

مصلحة كانت لنظرية ملصلحة لسلوكية يتها لتي سو

نشري ليها قريبا لكن فقا لتصو نا ملتقد
لو طابقت

تغري حلكم لو قعي

جتا لسببي هنا خلق مصلحة يف ملؤ يا

ما

ما يف

توجد مصلحة حا ثة يف ملؤ يا بعنو ا بل

لو قع لكانت ملصلحة هي مصلحة حلفا عىل لو قع

ملفر

مصلحة لو قع يف ملو قد تم لو و ليها ما لو خالفت فإ لرشيعة تلزمنا باتبا
حا عد لعلم باملخالفة حسب لفر

تعتربنا قد خرقنا حكام

ما

عيا قعيا ثانويا

لذ مصلحته يف حلفا عىل مصالح لو قع لكن ملوىل غم علمه بوقو خطا يف لطر

ما

لكنه يلزمنا هبا مجيعا ضامنا للو و

فلنقل :فر من لتو
مفسد

عىل نسبة ممكنة من مطابقة لو قع

بأعىل نسبة من خمالفة لو قع نحن هنا نكو عصا

ننا قعنا يف

لو قعي فحالنا حا جند يأمر قا د لعسكر بإط

لنا يف جلهة

قعية لية بل ننا عرضنا مصلحة جعل
لثانو

بالعنو

ما للخطر هو تعريض مرفو

عندما خرب

لتي رب فيها عسكر

خر ثقة بوجو عد

مصلحة قعية لية

لسبب هو ملصلحة لو قعية لثانوية لتي تكمن يف

عد يف لو قع يف تلك جلهة فإ لقا د لعسكر
لتوسع ر لتحريك

اسبه عىل لك غم نه مل تفت

لتجريه

فر فر .

نفس هذ حلكم لثانو مر

مرجع فكرتنا هذ ىل نظريتنا يف لد ر لث
يط ببعضها فالد ر

لرشيعة جوهرها.
غر

بفر

من

غر هي لتي نسميها بد ر ( حكا

يط هبذ لد ر

ها سو حفظ لترشيعا

لتحفظية غري

لعبد من لو جب

منظو ليه نوعا

للرشيعة بمعنى

ر خر

متثل لترشيعا

لرشيعة مبنية عىل
ل) هي

ل

لز مية لتحفظية لتي

لية ضام عد قو ملكلف بمخالفتها

منظومة محاية حوهلا .ثم يط هبذ لد ر لثانية

لترشيعا

نضبا

لو فعل كل شخص لك لذهبت مصالح لو قع فيعاقب ملخالفته

حلكم لو قعي لثانو

ر

لثقة مل يطلق لنا

مل يكن

لز مية من ملستحبا

ر ثالثة سع منها هي

ملكر ها

بعا عن حلر بد جة ما

لتي تستهد

ر

تقريب

كنا نعتقد بأ لترشيعا غري لز مية

ليست كلها من هذ لنو بل هذ هو حا بعضها عىل قل .هبذ تظهر لرشيعة يف ث
ر:

فر جع .

لية

فظية لز مية

بل ظن نه لو فهمت ما

عىل

فظية غري لز مية .قد
و لعملية

ملجعو فيها هو حكم تكليفي برض

( ) نظر :حيد حب
لث

يف شبكة لترشيعا

لو مكانا هبذ لتفسري (بنا فقط

ملطابقة) فسو

نظا حلامية لتأمني يف لرشيعة
لقانونية جملة جتها

حنا نظريتنا هذ يف موضع خر

د

س مية قر

لتجديد لعد

:

تقا

بني غلب

مدخلية لنظرية لد ر
.

تقريبا فنحن هنا حولنا ملوقف يف ظر

جتاها

تسميته باحلكم لو قعي لثانو
لك.

مثا

تعر

ضطر با

يف لوقت عينه مل نتو

نصا

(

ه ) غم جو بعض

فإ

لو قع كانت

يف بياناته هلا قد نسبت بد ياهتا للشيخ لطو
مرنا باتبا

ملوىل سبحانه بعد

ملصلحة هي عني مصلحة لو قع لكنها لو خطأته

تعو

عن مصلحة لو قع حتى

مصلحة يف نفس تبا

فاتت.

يقو

لشك من تسميته باحلكم لظاهر

يف لتصويب جعل حلكم ملامثل

هذ لنظرية بانتساهبا للشيخ مرتىض

هذ لنظرية

لشيخ

ما

يكو يف مؤ

نقع يف لتصويب

ابت ما

يكو ل ما

شا حا ملصلحة لسلوكية:

لتز به يف مقا لعمل عىل نه هو لو قع ترتيب

ثا لرشعية

جو تطبيق لعمل عليها

ما حكمه

فيه مصلحة

د

ا عمل عىل طبقها

جو

عىل ملكلف فإ تضمنت ستحبا
( ) نظر :لطو

( ) ثمة نسخ خر لكتا

فر د

مر بالعمل مما جعل طر
عن

ثمة من يتحد

فو د

و

باحته جب عليه

لعمل

ما :
لز ما

باحة بمعنى حرمة قصد غري ا كام لو قطع هبام.
و لفقه :

ملظفر

و ل نصا
نصا

لشيخ

.

ضيفت فيها كلمة ( مر) فصا

جلملة:

قريبا من فكر ملصلحة يف جلعل فتأمل جيد

هذ لكلمة ضيفت من قبل بعض ت مذته عندما كلت ليهم مهمة

تصحيح لعبا عقب مناقشا مع نصا
:

لعمل عىل

قد تتضمن ما

جوبه يري

يوقعه عىل جه ستحبا
لعد :

ما مصلحة حا ثة

يف جعل حكم مماثل بل د

ملرتتبة عليه قعا يشتمل عىل مصلحة فأ جبه لشا  .معنى ا

لفعل

خ

لقا مة عىل

لو قعة تأثري يف لفعل لذ تضمنت

عىل طبق تلك

ما

لع مة حليل

ة

لسلو عىل فقها هذ ملصلحة جترب ملصلحة لو قعية لتي

نصا

ما

ىل

ملظفر

نفسه ملزيد ط

و لفقه :

.

حو هذ لقضية نظر :لنا يني

تلك ملصلحة بد

به مع لتمكن من لعلم

قبة. ..

هبذ لطريقة فرت

هبا ما يفو من مصلحة لو قع لو كا

تكو مما يتد

مر بالعمل

كا تفويتا ملصلحة لو قع هو قبيح كام عرفت يف ك
نه قد ح

نصا

عله ضمن مسلك لطريقية ملحضة

ضمن لتصويب مشك ته جعل حلكم ملامثل غري لك ففكك بني متابعة ما

بن

بني

فعا عينها ملتابع فيها هو ما عترب مشكلة يف نظريته كانت هنا مناقشا كثري يف هذ

لسيا يمكن مر جعتها يف لكتب

خا

فيها.

يكو مر

لعله يمكن

لرش ملتقد خا ة
حلكم لتكليفي

تو

نصا

ولية ملطولة فا نصا

نصا

من ملصلحة لسلوكية هو عني ما قصدنا نحن يف

من لذين يميلو ىل

لوضعي فليس تبا

مصلحة لو قع يف هذ ملو

يؤمن بالسببية لكن بشكل

ما يف كل مو

ملجعو يف با

ما

هو

حمدثا مصلحة يف ملؤ يا

بل كلية متابعة ما فيه مصلحة نوعية جمموعية

ترجع لتحقيق مصالح لو قع نفسه يتم لتضحية ببعض مصالح حكا هنا هنا

جل

هذ ملصلحة لنوعية ملجموعية فهذ ملصلحة ملجموعية تقد عىل مصالح لو قع لفا ت
بمعنى ا جترب بل بمعنى نه لو ها لفاتت مصالح قعية كرب .لرشيعة

هنا هنا

ليست حكاما مفككة بل هي حد منظومية جمموعية.

تعر هذ لنظرية بأ ا تر

قيا

فيجعل حلكم عىل طبق تلك ملصلحة

ما

هبذ تكو

مث يوجب حد
ما

سببا يف جو ملصلحة يف

متعلقاهتا جترب هذ ملصلحة مصالح لو قع لتي فاتت عىل ملكلف.
هذ لنظرية هي لتي تم لتحد

علمي :لك
( ) فر د

و لفقه عرب لتا يخ.

و

:

.

فيها عن مشك

مصلحة يف مؤ ها

لتصويب

لرص حوله يف

لقيا

تسا

بو فه يف لغالب من قو عد معرفة حلكم لظاهر عند لقا ل بحجيته يفتح
عية لقيا

هنا هو نه قد عترب

مبنية عىل قانو لتبعية

با نتقا من فر ىل فر عرب لعلة لتي متثل سطته يف ثبا
علل ل حكا فكيف يمكن جر لقيا
هلذ

ذ عىل شاعر

هلية با غر

مجهو هم يف لفقه

يرفضو

وله ىل خذ بالقيا

يقو لع مة حليل (

بيا

حلكم جلديد فلو مل تكن هنا

!

م قعو يف تناقض عجيب فمن جهة ينكر
لة تبعية

لك م نصو عىل جو

فكيف متكنو من جلمع بني هذين مرين !

لك يف غاية جلهل
تعاىل با غر

لك نام يتم بتعليل فعا

فإنه لو تعليل ريم خلمر با سكا مل يمكن لتعدية ىل ريم لنبيذ
تعا با غر

فعا

 .مثله ما كر حممد ضا ملظفر غري .

لكن هذ ملشكلة مل تكن غا بة عن شاعر يف لد

ملوضو يشغل باهلم قدمو فيه ر ا
فها

لدين

متعد

نريد

جتها

لرشعي فقد ظل هذ

طالة فيها كتخر ا

) .

لسنة يبد غريبا جد مثل

و لفقه :

بطريقة

لتي بذهلا بعض علام هل

ملر من لتعليل يف لفقه تعليل فعا لعبا

لنفس هو لعلة لباعثة للعبد عىل لقصا

( ) تذكر لفقها :

شمس

قد ضح فكرهتم ببسط تفصيل لشيخ حممد سعيد مضا

كثري من هذ لت ر ا قابل للنظر بعض هذ ملحا

( )

لك نص يف تعليل

بن هلام حلنفي لسبكيني غريهم مستهدفني ريج لقيا

ترض ببنا هتم لك مية
لبوطي (

تعليل فعا

حكا للمصالح ملفاسد يف لوقت عينه يذهب

ه ) :نه يلزمهم لتناقض يف قو هلم
لقيا

لقا س يقو

فهذ غريب حقا ما مل نرجعه ىل معنى خر.

( لطبعة لقديمة).

لشاطبي ملو فقا

:

و لفقه :

.

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة يف لرشيعة س مية:
( ) نظر :لز كيش لبحر ملحيط يف

تعاىل فحفظ

عليد ست فقه مصلحت:
.

.

لر

لكن من هم هذ ملحا
غر

ه ) هلذ

(

مر حيث قا  :فعا

مع هذ فندعي ( لذ )

ف

لكن

يف تقدير

هو ما طرحه لر

حكامه يمتنع

كذلك نز

لر عقيب لرش

حرت

بذلك جر حصل ظن يقا

تأملنا لرش ع جدنا حكا
ضا لرش ع

خر بالعكس من غري

لعلية مع لقطع بأ حكا
لر

توجيه

ليقني باستمر ها عىل مناهجها..

ملصالح متقا نني

:

ثبت هذ فنقو  :نا ملا

ينفك حد ا عن خر

يكو حد ا مؤثر يف خر

ظنية للعقل

لك معلو

عيا ليه فثبت

ملناسبة ليل

سلب قانو لعلية يف علم لك

لفقه معا

.

نسا نتيجة لتقا

ه ) من قبل من

لكثري هذ لفكر معناها

لعلل لرشعية هي عبا عن ما
خر ليست مؤثر

حقيقية باملعنى

لغز يل بوضو بني لعلة لعقلية لعلة لرشعية .لعل هذ عني ما

مثل لز كيش (

لعقا دية ل شاعر

كل

كا كذلك كا لعلم بحصو هذ مقتضيا ظن حصو

ه ) من

لتعليل باملعنى لك مي.

( ) ملحصو

عند مماسة لنا غري جب لكن لعا ملا طر

توجب لظن لقو باحلكم يف لطر

هذ ناتج

صل ظن ا تبقى غد بعد

ملطر عند لغيم لرطب حصو لشبع عقيب

مر من خ

قريب جد مما قاله لغز يل (
لفلسفي مفرقا

جر

تعاىل تعلل با غر

لتصبح لعلل جمر مشري

قاله خر

مذهب ملسلمني

طلو لكو كب غر هبا بقا ها عىل شكاهلا نو ها غري جب

غد عىل هذ لصفا

ع ما

تكو معللة بالد عي

ملناسبة تفيد ظن لعلية بيانه:

تعاىل ملا جر عا ته بإبقا ها عىل حالة حد

بعد ستقر

لغز يل فقه تنبه لفخر

ر ملا قلنا سابقا من

( ) نظر :ملستصفى:

ملهم للبحث

.

.

( ) نظر :لز كيش لبحر ملحيط يف

مر لفقها بالتعليل هو لتعليل باحلكمة

نظرية لتبعية يمكن ر ها حتى عىل ملسالك
ويل

و لفقه :

جتها

.

ليس لتعليل باملعنى لك مي

بل لربط لقا م بني لترشيع ملصالح فلو قلنا بوجو بط متعمد من قبل
نه تعلل فعا

مل يكن لغر

فكيف لو قلنا بأ لعلل معرفا

هلية با غر

حلصل جتها لرشعي عىل ما يريد

غري عىل طريقة لغز يل ف يصح شكا عىل شاعر

بتناقض مناهجهم لك مية لرشعية فام هيمهم يف
جو عىل

و هو قرت

حلكم باملصلحة

تبعية حلكم للمصلحة بينام لذ يطر منسجام مع علم لك

حلكم معلو للمصلحة تابعا هلا تبعية ملعلو للعلة.
نعم

لربط بنفسه

ينبغي لتنكر ىل

ملوجو لبعض

بعض لعبا

يف جو هتافت فيها لكن مر ليس يف عبا ف
جو تناقض بينهام

للفكرتني معا مديا

ف

.

هو كو

وليني شاعر

بقد ما هو يف مكانا

سة قانو

خلصنا من جممو ملرحلتني للتني مر نا هبام لد

ضحة

لطبيعية

لة

لتبعية ىل

لنصية ما فصحت به لرشيعة عن هتا كشفت به نفسها مؤيد بالشو هد لعقلية
لعق نية هو:

هنا مسا عاما يف لرشيعة تكمن مرب
لسلوكيا

كا نة يف فعا

ملتعلقا

يعني بالرض

خو لترشيع عىل خلط
قد كدنا عىل

يتخطاها للمساحا

لتي متثل متعلقا ل حكا لرشعية قد قلنا بأ هذ ملفهو

حاملة للمصالح لكاملة لو قبل جمي لترشيع بل بام يلعب
حيانا يف ي

مصالح يف لفعل مل تكن موجو من قبل.

مفهو ع قة لترشيع باملصالح ملفاسد يقف عند حلد
ينظر بالرض

جتامعية فاملرش

ملجتمع بو فه كا نا برشيا عم قا فيصد له ترشيعا

مصالح جعة غلب

فر باحلد

صل نتيجة تنافسها حالة من لكس

معينة فليس هنا فعل مل
تز حم مل كا

جو ترشيعاته يف مصالح مفاسد

نى هذ معنى

حا باملطلق

بل ير

ترجع ملصاحله لتي تتحلل ىل

نكسا ملو لة لو
نا

ىل لعنرص لفر

لفر ية بل

ملصالح ملفاسد تتز حم لكي
مصلحة ا ية

جة

لعكس حيح هلذ تعترب مرحلة

مرحلة ب عيها بو فها حالة مكانية يف لتعامل مع لرشيعة بام هي

جمموعة قو نني هذ لتز حم مل كي ليس يف مرحلة حلكم لظاهر فقط قد طرحه مثا
لسيد لصد يف هذ ملرحلة بل هو يضا يف مرحلة حكا لو قعية.
فهم طبيعة لع قة بني لترشيعا

خا ة عىل ملستويا

مركز ملصلحة قد

ملصالح

لفر ية مع مركز لترشيع مصب حلكم سو

لتخلص من لفهم حلريف للترشيعا

حليا لعق ية لقانونية
لكن ملعطيا

مر لذ يمكنه

لذ يقحمنا يف مقا با

يفهمنا لترشيع بشكل فضل.

مل تسعفنا حلسم لقاعد بو فها كلية مطلقة فلم يقم لدينا شاهد

ضح يؤكد

جو منطلقا

ترشيعية للموىل سبحانه تعاىل غري هذ ملنطلق

بأ

لتبعية

 :قانو

لكن يف لوقت عينه

نشري يف تا هذ لبحث ىل

ع قة لقانو بالنس
يف لزما

هذ ملجا

ط

لع قة بني حلكم ملصلحة
نملك

ملكا

هلذ قا

لفقهية

قانو لع قة بني حلكم ملصلحة يرت

ولية

شري لبعض لنام :

فقد تم بط لنسخ بفكر حصو

لظر

حلا

ملحقق حليل (

لرش ع تابعة للمصالح هي جا ز

هذ جو

خت

ه)

هو ا

معر

و

يف

وليني مثل احب لفصو

قانو مل

ملصلحة عق

مة

يف ملصالح نتيجة

جتها

س مي يف

تقديم تربير عقيل للنسخ:
ما هو تابع هلا .

فجا خت

ع قة لقانو بقاعد مل مة بني حكم لعقل حكم لرش
غري

شاهد عىل

مر لذ يبقي با

كا ضعيفا من لناحية لعملية.

تأثري ته ملتنوعة عىل لبحو
تغري

بتعبري سع

حكا لرشعية عىل

حتام مفتوحا

يساعدنا كثري يف

فلسفية غري معر فة يف

قانو

يغطي مجيع

يتطابق متاما

حيث نجد

طرحو مسألة قانو لتبعية يف مقدما

حلسن لقبح م

له

بعض

بحث

عا فام مل يكن هنا

حسن قبح مصلحة مفسد فكيف يمكن تصوير مل مة ! هنا تفا يل يف هذ لقضية

( ) معا

و :

نظر :لر ند

لع مة حليل كشف ملر يف

.

فقه لقر

:

جتريد عتقا :

ملرتىض سا ل لرشيف ملرتىض :
جلرجا

ملو قف :

سلبا

ابا طر

يف مو

جتام

عكسا تر جع يف حملها.

ع قة لقانو ببحث جتام
هكذ .

مر لنهي عرب قو بعضهم بوجو م كني يف ملتعلقني

ع قة لقانو ببحث مقدمة لو جب عرب عا

عل ملقدمة جبة.

ع قة لقانو ببحث لو جب ملرش

صيل ملصلحة يف

هو ما د عنه لشيخ مرتىض نصا

ع قة لقانو ببحث لتز حم بمعانيه ملتعد

سو يف مل

ع قة لقانو بنظرية حجية مطلق لظن عرب لقو بوجو

كو هذ لوجو هو ملنطلق لقيامة ليل حجية لظن .
غري لك من لبحو (كالقيا

لظاهر

ستص

يعني لك جو بط قهر بني هذ لبحو

جو حلقة تصا بينها تأثري بعضها يف بعض

( ) ملزيد ط

جع :لساعد

يف متثا .

.

فع لرض ملظنو

حقيقة حلكم لو ي فلسفة حلكم

 )..لتي بطت يف كلام بعضهم يف بعض

ولية.

ملقدمة

لة بقانو لتبعية.

مسألة لتبعية سلبا

لو عىل بعض

تبعية حكا للمصالح ملفاسد مصد سابق:

ابا بل نعني

يف تلك ملسا ل

.

ند

يف هذ لفصل:
ملصلحة بو فها ساسا يف جتها لرشعي.
جتها

نشا ي /ملصلحة ملرسلة بو فه ساسا فيام نص فيه.

جتها لذ عي

تكوين شبكة لع قة بني حكا

ملصلحة ملرسلة جتها لذ ع بني ستنبا
لع قة بني لنص ملصلحة/نظريا
لطوفية

مينية بني لفهم ملقا د

لطويف

سا لها.

لسياسة لرشعية.
ميني لتعليق عليها.

تنزيل فقه

لويا .

قلنا سابقا بأننا سو ند

سو نعالج سلسلة من هذ

نظرية ملصلحة يف

بر ملعامل لعامة لقو عد فقه ملصلحة يف لد سا

لرشعية

ملصالح ملرسلة

جتها

لتي تكو لصو

ض

جتها لرشعي عرب

سة نظريا

لعامة هلذ لفقه حجم حضو

لذ عي ع قة ملصلحة بالنص نحو لك هو ما سنجعله ضمن ملحا
هذ لنظريا

متثل

بتعبري قيق

فنظريا  :ملصلحة ملرسلة
بالتفكري ملقا د
لكتا

شا

لفضا لسياقي لتا ي لو

جتها لذ عي مثاهلام يف غاية

خا ة نظرية

جتها لذ عي كام سو

نر

تية.

فكر ملقا د

ية من حيث
سو

ند

لتها
يف

ملخصص لنظرية ملقا د تا يخ هذ لنظرية تطو هتا سياقاهتا لفكرية لزمنية
.

تعترب نظرية

ستص

ملصالح ملرسلة من لنظريا

طوي عرب لتا يخ بني ملد
كا يعتربها ملنترص

جتها ية لتي شهد

لفقهية عند ملسلمني حتى فيام بني هل لسنة نفسهم لطاملا

هلا حد من سا ل تطو

ستمر يته عرب لتا يخ مر نته

جتها

قد ته عىل مو كبة لوقا ع ملستجد حتى عرب عنه عبد لوها

خصب لطر

باملصلحة

فيام

نص فيه

هي تصنف يف عد

يتم ستنا فيها عىل نص مبا

كا مجا

قا

( ) نظر :خ
لفقه

.

مصا

لسنة بل عىل عملية تركيبية ستد لية معنوية

جتها ية فيام

لتفكري ملقا د يف

( ) بن لعريب حكا لقر

جتها

نص فيه

س مي

لترشيع س مي فيام نص فيه:

:

.

ما هو يف قو لنص
ملصلحة لتي تقو

عيا عىل حد تعبري بعضهم .

نظرية ملصلحة ملرسلة من نظريا

س مي :حممد محد بو كا

خ

بن لعريب :مل يفهم لرشيعة من مل كم

لنظرية عليها تستهدفها متثل يف حها مقصد
قد عترب لفخر لر

(

) بأنه

لة ملساعد غري للفظية عىل حكا لرشعية

يف لكتا

من هنا فهي تصنف ضمن ملناهج
كام تعد مفتا

نقاشا

لوسا ط لتي تقع بني لنص

جع حو

ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه

( ) نظر :عبد لعزيز بن بيعة علم مقا د لشا :

.

ملصلحة يف مر نة
س مي:

لرشعي

لرشعي لقيا

لغز يل عليها تعبري قيا

بايب :لقيا

.

ستد

كر ىل جانبها

هو يريد عا فهم لنصو

ما لطويف

لتقليد

تية

ملد

ين تعبري

فق تفسرينا هلا

لذ نريد لتحد عنه

قد تلفت لتسميا

ستصحا

ملعنى  .هلذ نجد حلديث عنها يف كتب

نعم طر بعض لباحثني ملعا

لريسو

ستقر

غري ا

ستص

فيام طلق

و لفقه لسني يف

يف فهم لنص مثل لدكتو

يف ضو ملصلحة هو مر يرتبط يف تقدير بنظرية
كثر من تباطه بنظرية ملصلحة ملرسلة بمعناها
.

لتي طلقت عىل هذ لنظرية

ملصلحة ملرسلة هذ لتسمية هي لسا د

بر ها:

يعرب عن هذ لنظرية

كثر تد

هبذ لتسمية نط قا من مر قبة ملصلحة لتي يرتتب حلكم عليها فنو هذ ملصلحة

مرس سميت ملصلحة ملرسلة.
ملناسب ملرسل
هذ

كتبهم
سا

ملصلحة.

هو ستخد

ستخد موجو عند متكلمي

لو ف ملناسب يف لفعل
ستد

ستد

بنا حلكم عىل سا
ستص

مثا

لغز يل بن حلاجب
وليني

( ) نظر :لر

( ) نظر :لغز يل ملنخو :
لفقه

ملرسل

ستص

عىل سا

ملصلحة فالعملية هذ بعينها هي

ضطر

( ) نظر :مد

تعني طلب ملصلحة من

.

له يضا :شفا لغليل يف بيا لشبه ملخيل مسالك لتعليل:

جع حو نظرية ملصلحة عموما عند لغز يل :حسني حامد حسا

س مي:

س مي:

يطلقو هذ لتسمية عىل

هذ لتسمية تنطلق من نفس عملية

فقل :هي لعمل بمقتىض ملصالح ملرسلة
ملحصو

حممد محد بو كا

حيث فص يف نصو

حكا

.

ملصالح ملرسلة

لغز يل يف مصنفاته

لقا م فيها حما لة ليلها بطريقة موسعة.
:

يف بعض

لذ يكو جعل حلكم عىل ساسه موجبا لتحقق

لو ف ملناسب
:

مد

كا

نظرية ملصلحة يف

ثرها يف مر نة لفقه

ولية ملتنوعة لتعا

عملية لبنا هذ  .ير
حلنبيل .

لكن تعبري ( ستد

عبد لوها
)

تعبري

خ
بعض

تص يف كلام

باملصلحة ملرسلة بل يستوعب خمتلف شكا
لقيا

فا ستصحا

لشوكا يريا
ستد

حا ته مو

ستص

وليني من لسنة

لة لرشعية عد لكتا

ستحسا من

ستد

ستصحا

من طلق

غري لك .

مقربا مر بأ

يضا.

ط

ستص

ستحسا

لشي حممد بر هيم جلنايت فصل ملصالح ملرسلة عن

تتحقق فيها مو نة بني ملصالح

عم يف حد

جه جلويني يف ستد

جلويني هو

كل حد منهام مصد جتها يا خمتلفا عن لثا

مجا

لكن لز كيش

كنت عتقد بأنه مل ير جر مر فة بل ستخد لتعبري
كثر يشهد لذلك

باضية

طلقا عىل ملصلحة ملرسلة سم

قبله كا يؤتى به ضمن موضوعا متنوعة غري منضبطة من نو
لغريب

لسنة

هبذ ملصطلح

ما حلرمني جلويني بن لسمعا

كام عترب لدكتو سعد حممد لشنا

ستد

يكثر يف لوسط

ستص

جتها
عترب

ستص

يكو يف مو

ملفاسد بينام ملصلحة ملرسلة ليس يف مو ها سو

مصلحة ليس هنا مفسد حتى يتطلب مر مو نة .
فإ ك مه ليس له عني

( ) نظر :لشوكا

ثر يف لرت

شا لفحو :

لز كيش لبحر ملحيط :

( ) نظر :خ

.

مصا

عند ملسلمني بل عبا هتم ضحة يف

جتها

لغز يل ملستصفى:

لشاطبي

عتصا

لترشيع س مي فيام نص فيه:

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :بن حلاجب خمترص منتهى لسؤ
( ) نظر :لز كيش لبحر ملحيط :

لشوكا

ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي:

( ) نظر :لشنا

مد

.

.

ملنخو :

لبوطي ضو بط ملصلحة:

:

مل :

شا لفحو :

حلاجة ل خذ بنظرية ملصالح ملرسلة يف لفقه س مي:

( ) نظر :جلنايت منابع جتها

يدكا مذ هب س مي:

.

.

حممد محد بو كا
.

ط

لتعبريين بمعنى حد من جهتني حتى

جلنايت بنفسه يقر بأ لغز يل مل يفر بينهام

ملصلحي

لتسمية باتت ضحة فإنه نظر لكونه

مل نجد كتابا سنيا يفصل بني هذين ملصطلحني هبذ لطريقة.
لقيا

سو

با من لقيا

ملرسل هو لقيا

لو يف ملعنى بحسب تعبري لغز يل ملتقد غاية مر مع فة

نرشحها عرب عنه هبذ لتعبري قد ير بالقيا
لقيا .

سيأيت لتمييز بني ستص

غم كل هذ جلد لقا م ظل مفهو
لسجا بني ثبا

لسبب

لتي قد تو جهها فأ

قبل كل

فبعد

ستص

لنظرية نفيها فر

تعدي

بد لنا

حنا سابقا معنى كلمة ملصلحة با يلزمنا هنا

يرجع يف

حه ىل لقيا

ملناسب ملؤثر :هو خلا ية لتي عتربها لشا

ملؤثر.

لة

لقد ملتيقن من حجية لقيا

ملناسب مل م هو ما مل يد

عترب يف نص خر

بنفسه حمل نقا

يف هوية لنظرية ت فيا للمشاكل

ملستخدمة يف سيا هذ لنظرية
بعض نو

عند لقا لني به هو حالة ملناسب

ليل عىل عتبا لشا

له علة يف ملقيس عليه لكنه

ملثا لذ يوضح هذ لفكر هو حلديث لذ يقو :

ليها حيث شتمل عىل
( ) نظر :لنو

مللل لنحل :

.

ملناسب هو بحث

علة تامة بشكل ضح مدلو عليه

ستقر علة حلكم من جنس حلكم يف ملقيس عليه.

ملجمو

يضا

بام يكو

حيث قسم ملناسب ىل عد قسا ضمن سيا تقسيم لعلة ىل

قسا باعتبا ملناسبة لقا مة بني ملقيس ملقيس عليه:

يف لنصو

هنا معنا ملنطقي ليس لرشعي

عرب لتا ي لظهو كثر من تصو هلا.

نفهم ما معنى هذ لكلام

سا لتي

فني :لبكا

:

يز

لبكر لصغري

لصغر لكن حيث عللت

بن شد بد ية ملجتهد :

ية لويل عىل
لشهرستا

لصغري يف مو يف ية بت

من جنس حد

هو

ليتامى

ملفر

لو ية عىل ملا

ل لو ية تم قيا

لو ية عىل لتز يج

ملجنونة ملعتوهة لثيب لصغري بالبكر

لصغري بام جب سقو خا ية لبكا يف ملوضو .

لتي مل مصلحة معينة لكن لرشيعة نصت

ملتاسب مللغى هو خلا ية ملنظو

عىل لغا هذ ملصلحة عد عتبا هذ خلا ية سام بعضهم باملناسب لغريب عىل ما
ملثا ملتد

نقل

مللك (

هنا هو فتا

لغني) يف لكفا

لكفا

بالشهرين

حاهبا

هي

يى بن يى ندل

بخصو

عترب هذ ملو
عد لتام

من ملناسب مللغى
حة لفكر

(

يا شهرين متتابعني نط قا من

ملفر

نه يملك سلطة مالية كبري

ه ) تلميذ مالك بن نس

هذ لر

يف مللك لغني

حكمة

يتحقق سو

جتعل من سا ر خصا لكفا مؤثر فيه فقد

نه ينايف ط

خذ با شق يف با

لكفا

لتخيري ملوجو يف لة لكفا
.

ليل عىل عتبا ها

ملناسب ملرسل :هو خلا ية لتي توجب مصلحة مل يد

مؤثريتها عىل لغا ها بل تركت مرسلة مطلقة  .عليه تبنى كثري نظرية ستص
نط قا من هذ لتقسيم يظهر لتنويع لث ثي ملشهو يف با
لقيا

كثري ما كر يف با

ملصلحة ملعترب

هذ يفرت

يكو

منطقيا

هتام هبا يف لقيا

ملصلحة مللغا

لزجر ملشقة يف با

هبا

هي ملصلحة لتي جدنا يف لنص بد لة ما لغا ها كام يف مثا
لذ

نا له قبل قليل.

ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي:

عيل خلفيف سبا

س مي:

لذ

بل عا ما

بو فها حللقة لوسطى بني ملقيس ملقيس عليه.

بمر جعة :لغز يل شفا لغليل:
.

لدليل جليل عىل عتبا ها هتام لشا

تكو موضوعا للبحث يف نظرية ستص

لكفا

( ) نظر :حممد محد بو كا
( ) بأ

هلذ لسبب حيث جعلت ملصالح عىل ث ثة نو :

هي ملصلحة لتي

ليا

ملصالح ملرسلة

.

خت

لفقها :

لشاطبي

.

عتصا

:

مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع

لشنقيطي

من لبني كام يقو مدكو

جل

لغا لرشيعة ملصلحة ما ليس سو

مصلحة هم لد مفسد قد تكو عىل لة باملصلحة لقليلة ملوجو .
ملصلحة ملرسلة
هلا

يتم لتعر

بد لفرضها من

حتى مفسد مسا ية هلا
حلا

مثا

ملطلقة لتي مل تقيد بإثبا

تصبح ملغا

لك ستخد

توجب تفويت مصلحة مطلوبة للشا

لرض

ملثا لذ نسب ىل مالك شخصيا
كمصلحة كو

ملغا

مطلوبية هذ لنو من
حليا لعامة

ستص

ففي هذ

.

جتا ملتهم بالسقة جل حلفا عىل ملا

هو

كا يمكن لتأمل يف كو ملصلحة هنا مرسلة غري

قتصا قتصا

فاهية فإنه قد يقا بأ

قتصا بل طلبت قتصا لكفا

قق لرفاهية لغنى.

عليه فموضو لك

لرشيعة مل تد عىل

فع لفقر جلو يف

فقط

يف نظرية ملصلحة ملرسلة هو لنو لثالث من ملصالح

هلذ سو نجد ضمن لتنا

شبه بالوسط بام يعيد نتا مفهو

ناقش يف

بنفي بل تركت من قبل لشا

تكو معها مفسد قو منها ى عنها لشا

تدخل ضمن نطا
سلو

مل

يت يف هذ

ل جو مصلحة مرسلة.

مر حما

سا

سيأيت حلديث عن لك

بنا عىل لك كله تصبح نظرية ملصلحة ملرسلة

لتعابري تبعا لتنو ملصطلح  :حلكم عىل مو
يلغيها.

هبذ يتضح جليا كيف نه يلزمنا

لفك قيد

ستص

غري

سا نحو حالة

سنر

برص

بعضا

لنظر عن تنو

شتمل عىل مصلحة مل ير يف لرش ما يعتربها
ملصالح ملرسلة

نحن ند

نفكك تعريف

ملصلحة ملرسلة عن تعريف مطلق ملصلحة لتي تبنى جممل حكا لرشعية عليها.
قد مثلو للمصلحة ملرسلة بعرش

مثلة برص

( ) حو هذ لتقسيم لث ثي نظر عىل سبيل ملثا
ملحصو

ملؤلفا :

:

):

حليل معا

حممد س

مدكو

لنظر عن بعض ملناقشا

 :لغز يل ملستصفى:

و :

لشنقيطي ملحا

ملدخل للفقه س مي:

لر

.

يف

(سلسلة

بعضها من نو  :فر

ضا

تعلم لعلو غري لفقهية

ب مستحدثة نتيجة تغري

عتام عىل لوسا ل

جهز

لدينية لرشعية كاللغة لفلسفة لعلو لطبيعية غريها
جلامعا
ع

ملعاهد لدينية غريها

حلديثة

ضع نظمة لسري شا
ملعا

ملر

حلديثة

ستخد لتقنيا

خلطا

خذ عقوبا مالية عىل بعض جلنايا

ملساجد لتسهيل مر لص

ملجتهدين يف خمتلف لبلد

غري لك مما

مامي ما حكام

يا

غري لك.

نقسم ملوقف مجا
ملو فقة ملطلقة

عنو نا ثانويا

تولية غري ملجتهد للقضا حا عد توفر

يعد

مقدمة لو جب

ىص كثري منه يفهمه
حر

يقو به

لرفض ملطلق هو ما نسب ىل كثر

بر ها:

لنظر عن فكر

جا ملصالح ملرسلة ىل ملصالح ملعترب

كانت هنا مناقشا يف هذ لنسبة

( ) نظر :لشاطبي
مصا

لترشيع س مي فيام نص فيه:

( ) نظر :حليل معا

( ) نظر :بد ية ملجتهد
( ) حا

عتصا

بل كر مد

:

و :

اية ملقتصد :

.

بعضهم نفي نسبة لرفض ل حنا

ه ).

ه ) نه

مامية لشافعية برص

مل مة كام نسب ل حنا

نفي ملصلحة ملرسلة مما تفق عليه

لبوطي ضو بط ملصلحة:

لقمي لقو نني ملحكمة يف
.

من بر علام حلنابلة

بل كر بن شد حلفيد (

 .هو ما يظهر يضا من

جتها

عم بقانو لتز حم

لذين نترص لنظرية ملصالح هنا هو ما نجم لدين لطويف (
مالك من فقها

ضع ملحا يب يف

تولية يب بكر لعمر بن

ىل مجهو ملالكية حلنابلة

مصا

لد لة عىل لطريقة

غري ملحرمة

مجع ملصاحف

من هذ لنظرية ىل عد

هو ملنسو

ع مية ستخد

تنظيم شؤ

يف خمتلف ملجا

معرفة لقبلة

تأليف لكتب بنا ملد

خ

و ملتقنة :

.

نط قا من قوهلم با ستحسا فانظر عىل سبيل ملثا

حلرص  :مصطفى لز قا ملدخل لفقهي لعا :

ع

لفا

مقا د لرشيعة

حنا

لشافعية مؤيد بد

كا لع مة حليل ضحا يف نسبة هذ لر

هذ لر

ىل مامية لشافعية حلنفية غريهم .

قد لتبس مر عىل بعض لباحثني ملعا

قو لشيعة مامية بقاعد تبعية

ين فظن

حكا للمصالح ملفاسد ( لتعليل ملصلحي لعا ) كأنه ييش بنو تناقض مع فضهم مبد

ملصلحة يف جتها

لشيعة هنا يقبلو باملصلحة بو فها خا ية قعية بينام هنا

مع

يرفضو ا بو فها خا ية معرفية جتها ية قد ا لتمييز بينهام ضحا
لفر بني لفصل

نعم سو نثبت

لفصل لثا من هذ لكتا

هو جوهر

لكثري من نتا ج

نظرية ملصلحة لسنية يمكن لو و ليها با جتها لشيعي عرب عنا ين خر
ملصلحة حا
هذ

يف لرت

لكن لغز يل يف ملنخو

لتمسك يف لشبه

لثا يصحح ستد
كام

لفقهي مامي بعنا ين خر .

شها

كر

ملخيل لذ يشهد له

ملرسلة لقا مة عىل كليا
هب لدكتو لشنا

لشافعي كا يعا

حكا

( ) نظر :حليل اية لو و
( ) ملنخو :

( ) نظر :لزنجا

ه ) يرص بأ
حنا

لدكتو حسني حامد حسا

ستص

بل نه كا من هم مو

.

:

.

:

تعليل لرشيعة بني لسنة لشيعة:

نظر :لشاطبي

ريج لفر

( ) نظر :حسني حامد حسا

عىل

عتصا

و :

:

نظرية ملصلحة يف لفقه

حلاجة ل خذ بنظرية ملصالح ملرسلة يف لفقه س مي:

مرسل يف ملسلك

لشافعي يقبل باملصلحة
لذين يرفضو

لك .

ىل خطأ لفكر لشا عة من

.

.

رص يف حد ا

خالفه يف مسا ل .

لرشيعة مقا دها يف مقابل

س مية مكا مها:

( ) نظر :خالد هر

ل معني ير كل ستد

لشافعي (

هلذ لنتيجة ملهمة عند ا .
( ) نظر :مد

للشافعي

ملرسل يقر فيه من مالك

لدين لزنجا

عنه مسلكا

بل فكر

مطيلني لبحث يف ستشها

.
.

س مي:
.

لشنا

مد

كام ناقش عبد لوها

خ

جتها ية .

يف نسبة لنفي ل حنا

قد كر لع مة لشيخ عيل خلفيف (

هل لظاهر يقولو باملصالح ملرسلة
خذ بالقيا

عد

لكن بعض كتب

باملصلحة عىل ثبا

عند

ستد

عي

حكم

مامية ن حظ فيه

خت

عىل سبيل ملثا

لو بند

يقو

ر غري ا فإ كا

حد ا

هن

خر جه من بيت ملا جا يضا للخرب

لطو

ما نظر

ل ما

عترب ليل ملصلحة هنا جمر مؤيد

خ

لكن بعض لعبا

موقفهم من نظرية ملصلحة ملرسلة.
( ) نظر :خ

مصا

خت

بأ لشيعة تقو باملصالح ملرسلة
لتي عند

( ) لطو

حيث

:

( ) نظر :عيل كرب ك نرت
:

.

(

رجه غري ا

فإ خرجه من ماله

فيه مصلحة للمسلمني عد

.

و

نه من ملعا نة

لدليل لعمد هو لر ية

لقليلة يف كتب

جمر حتام

تستطيع

مامية

.

لعله حصل خطأ سهو يف كلام

ا تنفي لقيا

) عندما نسب ىل

يقع
ر

لسيد حممد

ستا عيل خلفيف قوله

هذ مناقض للموجو يف كتا

خلفيف

قم لصفحة لتي حا عليها لسيد حلكيم تلف عن قم لصفحة

فلعله عتمد عىل نسخة خر

ملبسو

قو

لفقها :

و لعامة للفقه ملقا :

بالنسخة لتي عند

ه ):

فيه نفعا للمسلمني  .فر

لترشيع س مي فيام نص فيه:

( ) نظر :عيل خلفيف سبا
تقي حلكيم (

ستد

سابق بني خليل جعل بينهام سبقا يف بعضها سابق بني خليل

ليس لك

ظاهر لعبا

جو

ما

كا ملخر لذلك غري ما جا يضا عندنا قا بعضهم:

عىل جلها

فقد تصو

لشيخ لطو

لو لك من ث ثة حو

ا فإ كا لذ
لنبي

لشيعة

لسبب هو م يؤمنو بالقيا

يعني فض ملصالح ملرسلة قهر .

سبا مجع سبق هو ملخر للسبق

جا ملا

بنا عىل

) يف حديثه عن سبا

وهلم لفكرية

مصلحت

من ثم يكو لشيخ خلفيف قد عد يف نصه.

فقه شيعه باسخ به شبها

شنفكر

جملة فقه لعد

خا ة لشافعية لقدما كاجلويني كثر من لنقد عىل ما

لر فضو ل ستص

مالك فرتضو نه فر يف لعمل باملصلحة ملرسلة
يومنا هذ للدفا عن مالك

نعرفها

شتهر مع

من طريقه

مر لذ

و للتشكيك يف مثلة لتي نسبت ليه تشهد عىل فر طه

يف لعمل باملصالح قد عتمد لريسو
ستبقا لثلثني لذ

ضو بط

عىل نه لو

مؤسس هذ

فاملك لديه

ملو فقة عليها ضمن

حت لنسبة ملالك يف قتل لثلث

مثلة ملنسوبة هو جلويني نفسه نكا

ل ستص

.

اهلا يف مثل كليا مقا د لرشيعة بمعنى ا نظرية حيحة

كانت هتد للو و ىل هذ ملقا د ملأخو من جممو لنصو

غري هو ما ينسب ىل لزيدية .يسميها بعض لباحثني ملعا
مل تكن معترب سميا

مزيد تعليق.

هنا نعو مر
لك

معركة

فضا

فضا

خا

لو من خ

مو فقتها للمقا د يمنحها هذ للو من

كلمة (مل ير من لرش ما يعترب

كا يشمل بنحو لعمو

لغا

عتبا

ملرسلة هي خلالية عن شها

ا

.

بحيث يكو هنا

ا

لعا لكيل

مز ترشيعي عا لد
و

خت

سو يتسبب كام سنر

ليل

( ) نظر :لريسو

لفكر ملقا د :

.

( ) نظر :لريسو

( ) نظر :ملحصو

لذ يعة ىل مقا د لرشيعة:
:

.

.

عي خا

عىل لك لو

جلز ي بحيث يكو هنا

ملرش سبحانه تعاىل يف هذ

ليل

طا

عندما قا بأ ملصلحة

و يف نظرية ملصالح ملرسلة لدفعها

مع نظرية ملقا د مع مستو معني من مستويا
من ع

عتبا

نا ليه نفا فقد تسبب يف

مو قفه .لعل هذ مر لفخر لر
.

سيأيت

يلغيه) تنفتح عىل فضا ين:

يف ا

للتقا

هذ

ط

لغا

حتى كليا عامة
مجع متفرقا

كانت متفقة معها

ين باملصلحة ملعترب ضمنيا

ر لتعريف نظرية ملصالح ملرسلة لذ

عتبا

عا ملالكية ىل

توظيف لقيا

هو ما فع

بالعديد من لباحثني ىل حما لة ا تصالح بني لتيا

عىل فقد
خلا

عتبا لعا

مع جو

خلا

عتبا لعا .

من هذ لبا

لتي تت

معا

ملتنا عة عرب محل موقف لر فضني

موقف ملؤيدين عىل فقد

تأيت فكر ملصلحة ملرسلة مل مة بمعنى

مع ملصالح لتي جا

ملرسل لغريب لذ

شهد

يف لنصو
حا

ما حلرمني :هب لشافعي معظم

لقيا

من با

يف سبا

ملو فقة عليها يف صو

مع ضافة فة لرض ية

و

يف هذ يقو لز كيش :قا

و  ..لكن

لتقريب من

ملصالح لرض ية

و ملمهد فس بامل مة كا

بقيد

ملصالح لتي سو

سا . ..

تكو يضا قطعية كلية

نشري ليها .هذ ما هب

ليه لغز يل غم تصدير لبحث يف ملصلحة ملرسلة بو فها بأ ا من
هذ لر

خله.

غم هذ

لر بع بام يمكن

يرجع للر

ستد

لقطعية ير به خبا

نفي هذ لنسبة عنه
( ) لبحر ملحيط يف

( ) نظر :ملستصفى:
( ) نظر :لنو

جهة نظر

نقسا ( لظاهر عىل قل) يف ملوقف لكن شهر ملذ هب لتي نترص

لتنظري له .مؤسس ملذهب عنيت

يام

و ملوهومة .

لثالث كام هو ضح يكو

للمصالح ملرسلة كا ملذهب ملالكي حيث هتم هبذ لركن
هذ

حكا باملصالح

قيدنا هبذ نسلخت

فيكو من قسم ملعترب به ر عن
يف مطلق نو

يف مقابل ملناسب

يب حنيفة ىل عتام تعليق

ملرسلة برش م مته للمصالح ملعترب ملشهو هلا با
ملسألة من ملصالح ملرسلة فإنه

ملصلحة ملقبولة هي تلك

هبا

يوجد ما يفيد عتبا يف لنصو

خصو

عتبا

كثري

حتى نه ينسب له نه كا

حا ملعا ضة له غري

لنقا

فيها

و لفقه :

ملجمو

ما مالك بن نس (

:

عترب مد

.

.

نظر :لشوكا

ستد يل كثري

ه ) كا

صص به لنصو

كثر من

فيام ينقل عنه

لعامة غري

لعديد من علام ملالكية بعد لك حا لو
نه من شبه

مالك بن نس كا يقو

شا لفحو :

.

ية قطعية كلية غري .

باملصلحة يف حا كو ا

ثمة قو بأ ما كا يسميه مالك باملصلحة ملرسلة هو بعينه ما عا

نظرية مقا د لرشيعة
متفق عليه يف

ما كا يام سه خر

ل لكن عد

طلق عليه حقا

ت عنو  :ملناسبة غري ملقيد

ضو معنا لد

هو مر

لباحثني فيام بعد جب ظن

كام يلمح ىل مر خري لشيخ لبوطي .

خت

لكن بعض لباحثني يميز بني ملصلحة ملرسلة ملقا د خا ة من ناحية

ملقا د تستخد ملقا د يف فهم لنص نفسه يف لقيا
ملرسلة تستخد ملصلحة يف خصو
هذ ما يكا يقع يف سيا

يف خا جهام بينام نظرية ملصلحة

حالة فقد

لة كلها بام فيها لنص لقيا

حد يضا مع ما هب ليه باحثو خر

عموما ىل مصلحة تفسريية مصلحة تطبيقية

نظرية
.

من تنويع ملصلحة

ملصلحة لتفسريية هي ملصالح لثابتة لتي

تساعد عىل فهم لنص بينام ملصلحة لتطبيقية هي ملصالح ملتغري لتي تساعد عىل تطبيق
لنص

قيق لسياسة لرشعية .

فإ نظرية ملقا د سو تستوعب نظرية ملصالح ملرسلة لتصبح لثانية

فقا هلذ لر

تطبيق ملقا دية

حالة من حا

هو ما يفر

ويل ففصل ملصالح ملرسلة عن لقيا

لغا حالة لفصل بينهام يف لتد ين
حلكم ملستهد بالقيا

نط قا من

له نظري

يف لرشيعة بينام حلكم ملستهد يف ملصالح ملرسلة ينطلق من جهة نظر بعضهم من

مناظر بينه بني حكم خر يظل فص مرب

كذلك فصل نظرية سد لذ ع عن ملصلحة

ملرسلة فإ ملصلحة لقا مة يف سد لذ ع سلبا

بحسب لنص بينام
( ) ملزيد ط

جتها :

نظر:

نملك يف ملصالح ملرسلة نصا يتحد
مد

حكا

لشنقيطي ملحا

:

حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:

( ) نظر :ضو بط ملصلحة:
( ) نظر :عيل حب

( ) نظر :ماهر لقر

ابا تابعة ملصلحة خر ثابتة بد ها

س

لغز يل ملنخو :

(سلسلة ملؤلفا :

جع :حممد س

سا يف فلسفة
ملمكن:

عن هذ ملصلحة

مدكو

.

.

لدين لنص

):

حسني

ملدخل للفقه س مي:

و لفقه لرشيعة نظرية ملقا د:

تلك

.

.

بعينها فالفصل بني ستص

لذ ع مرب هو خر غري

ملقا د لن يكو له معنى يف هذ حلا

خمتلفة متاما فتأمل.
نقطة جلد

لغز يل

لو قيل بتد خل كل هذ لنظريا لكانت لصو

كرب هنا يف مقا نة ستص

صومه فالغز يل يرفض جو
ما يسمى هبذ

ملرسلة

فصل ملصلحة ملرسلة عن

ل

باملقا د تكمن يف لنز
عي جتها

سم ليس سو عملية حفظ ملقصد

فنحن نملك شي ا مستق عن لنص بل شي ا تابعا للنص
هلذ ينا سابقا يف لبحث للغو

ملصالح باملقا د كي

لقا م بني مثا

مستقل سمه ملصالح

عي ثبت با لة لرشعية

نحو يف قيق ته يف لو قع
لغز يل عر

لتد يل لكلمة ملصلحة ملفسد كيف

عل ملصالح منفكة يف مرحلة ستنبا عن نظرية ملقا د هو

كا ير يف لك منحا لنظرية ملصلحة حلجية با مجا .
لكن ملهم

تعريفا

ير قب لبحث نظرية ملصلحة ملرسلة ضمن سياقي ملقا د خا جه

ملصلحة ملرسلة يف كلام
لك

قريبا بيا

شا

تعاىل.

هبذ غري يبني لنا

ما يؤكد يل:
ما

نظرية

وليني كثري ما تنسجم مع فكر لغز يل هنا سيأيت

نسبة قو هنا يف غاية ضطر

ستص

مر

بمر حل بحيث بد

مو قف خمتلفة عن ملرحلة لسابقة هذ ما جب ضطر

ا ستنبطت ستنباطا من مما سا هذ لفقيه

لتذبذ

لتعا

يف كل مرحلة قد

لنسبة.

جو نصو

ضحة

ا ية له كام يبد نه حصل بعض ليش مع فهم موقف ما مالك.

سيام

معنى ملرسل يبد غري مفهو بشكل ضح خا ة بعد قيو من نو

خا ا فيه

بل

هو ملنسو

للغاية.

تنو لرش
يوجد

لتي كر ها هنا هنا

ملوقف من نو

ىل حنا

ملناسب يف با

ذ

منها
ولية

جب ظهو فهو متعد هلذ لنظرية

ل كيل يشمله كام ملحنا قبل قليل.
لقيا

هذ

نص

من حيث قتصا عىل ملؤثر منه كام

لشمو لغري تر تأثري

عجيبة هنا جعلت ملوقف ملتبسا

ه

خل

مستق

كا منحرص

عن نظريا  :لنص

بو فها لي مستق
خل

لزحييل

مجا

لو يف حقبة منية معينة يف عتبا
لقيا

فيام تؤمن هبا ملالكية بالو ف عينه هكذ

مؤمن بالتعليل باملصالح من ثم فهو عند خ

للنز يف

ملصلحة ملرسلة

لفظي

قيقة

لها كام ي حظ جيد .

لقر

بني

ستخد ما

ولية سبب ما يز

لتعابري بني ملد

شري هنا ىل لتفصيل ملوسع لذ قدمه مثا لبوطي يف ستقر هم لتا ي
من نظرية ملصلحة ملرسلة فلري جع

حتى نستطر هنا نطيل .

ملحنا ىل

جلد لذ قا عرب لتا يخ حو نظرية

ضع قيو هلا

فلنقل :عا

ستص

تسبب يف تطوير هذ

بتد

ليس يف

نتاجها كثر من مر بصيغ معدلة كانت حد

من ملشاكل لقا مة ما فكر ملصلحة ملرسلة هي مشكلة

مو

لتبا

ملصطلحية  .بل

لعديد من ملشاكل خا ة عند هل لسنة.

ملوقف لصحابة لتابعني لعلام منذ لصد

لنظرية

خلمسة هلجرية

للغوية لتوظيفا

نني شخصيا عتقد بأنه ىل ليو ما تز هذ لظاهر قا مة
بأ

ىل مل

كام ير بعض لباحثني قد نضجت نفصلت عن بعضها بطريقة

لتعابري كانت ترت

لفقهية

غري

فالكل

هو مر بام يرجع لو تأملنا

ننا ما خ فا لفظية مشكلة تعابري باعتبا

تكن فيها ملصطلحا

تنكر ملصلحة

هلذ عترب مثا لدكتو

منعقد قا م عىل ستق لية لنظرية عن سا ر لنظريا
يف

ستص

تو بعها فالشافعية مث

لي

نص

مجا

( ) نظر :لزحييل لوجيز يف

برها عقل مع لك ليس سو

قيا

و لفقه س مي :

( ) نظر :هشا بن سعيد هر مقا د لرشيعة عند ما حلرمني:
( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:
عبد حلميد عيل محد حممو

.

فا ستص

ننا نر مصلحة يف

.

مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:

ملصلحة ملرسلة تطبيقاهتا ملعا

مصطفى لز قا ملدخل لفقهي لعا :

.

يف حلكم لنظم لسياسية:

موضو معني ثم ننسب حكام للشا

فإ

نتيجة هذ ملصلحة فام هو لفر بيننا بني ملبتدعة

بتد يف لدين يكو عا قا ام عىل مصلحة ير ها ملبتد

هذ لسؤ يف غاية
ستص

لنظرية

تعطيه كلام
ملناسبا

مثا

ىل مللغا

ية يف تقدير هو من

عا

لغز يل يف نقد عىل
ملسكو

ملعترب

يف كلامهتم عرب لتد

ضمن لتعريف
برص

سو

لنظر عن كو

س لة لتي سا ت يف ضع ضو بط

ستص

عنها لتي

حيث يقو

مر بديع عهد بمثله يف لرش

لنظر عن نتسا

ليل حجية ملصالح ملرسلة يفرضها

ينية بل ب عند

يقصد شي ا.

يشهد جلنسها

.

:

لتا ي سلسلة من لقيو لتي ضعها بعضهم حيانا

ستعرضها برص

تكو ملصلحة ينية

بعد تقسيمه ملصالح

نص فيها

لفر بني لبدعة ملصلحة ملرسلة من جهة نظر لقا لني هبا
نيوية

غر

ما تعريف نظرية ملصلحة ملرسلة .هذ لسؤ هو لذ

فهي ملصلحة لغريبة لتي يتضمن تباعها حد
ملتد

د

لدينية !

ملفا قة
تكو

كل هذ لقيو للجميع كام
من خ هلا سو نبد

بر ها :

بعضهم قا بأ ملصلحة يف ملصالح ملرسلة
لظاهر

ينية حتى يفر من لبدعة

كل حد

تكو يقينية عليه بني لقو بالتفصيل يف ملصالح ملرسلة بني ليقينية فحجة

غريها فليس بحجة .لكن لعديد منهم كر نه يكفي لظن
تكو موهومة بل قوية لظن قريبة من ليقني.

سو

مر من قا باليقني ليس

تكو عامة تستهد شخصا مجاعة بل ترجع لعمو ملسلمني.

ليست كام ير

تكو ملغا منهيا عنها يف لرش كمصالح لقام بل مللغا يف حلقيقة ملآ
لريسو

مصلحة بل يف مو ها مفسد

( ) لغز يل شفا لغليل يف بيا لشبه ملخيل مسالك لتعليل:
( ) نظر يف بعض هذ لقيو  :لغز يل ملستصفى:
.

( ) نظر لريسو

لذ يعة ىل مقا د لرشيعة:

.

تفويت مصلحة هم هو ما
.

لشاطبي

عتصا

:

نكسا نتيجة ملعا ضا .

ينتج بعد لكس

هبذ يبطل نصا ملصالح ملرسلة صيص لعموما

با ستص

حجية ملصالح ملرسلة تأيت بعد قق

حتى تتمكن من مما سة لتخصيص
ط

ملطلقا

مجاعا

سا يف ملصلحة ليست مطلقة
لة

لتقييد يف سا ر

ف

ملطلق موجبا جلعل هذ ملصلحة ملغا فينعد

جتر لقاعد .
لفقه

قيسة

هبذ يكو عمو لعا
سا يف ملصلحة ف

هذ ما عل قاعد ملصالح ملرسلة شبيهة بحا قاعد لقرعة لتي عدها علام
مامي خر لقو عد ف تعا

سا ر لقو عد

لة حتى يتحقق عنو

موضوعها .يف ملقابل فإ هذ ما يميز بني
يقد عىل صيص لعموما
جو عد جو عا

ملطلقا

قاعد خر

( مر ملشكل
ستص

مطلق.

نه

موضوعها

ملجهو ) لذ

ستحسا

لكن مسألة لت صيص لتقييد هذ شكلت حد من كثر قضايا لتنا

لك نه نسب ىل

ما مالك قوله بتخصيص لعموما
ملتهم ل قر

كر لذلك مثلة من نو

ملسلم غري لك.

تقييد ملطلقا

مع نه يعا

طها فقد

من حيث
يفرت

عمو

خذ يف

لتي نسبت ملالك مذهبه

جد هنا

با ستص

ليل حرمة ية

بعضها بام قالته شخصية هنا

هنا يف ملذهب ملالكي

فصل لشيخ لبوطي هذ لقضية فلري جع
من ملهم لنا

بالضبط

نعر

حتى نستطر .

مجهو

مو
قد

مفهو ملصلحة ملرسلة يف لقر لثا هلجر ما كا يعني

ما لذ كا يفهمه ما مالك من هذ ملفهو

لعموما لو حت هذ لنسبة

( ) نظر :ضو بط ملصلحة:

يوجد فيها ما يؤكد نتساهبا
ما ملذهب

لثا

يف فلسفة

بحثنا هنا ليس يف لتتبع لتا ي قد نوقش كثري كام قلنا سابقا يف حة هذ
عترب ا جمر منقو

و

يتصو حتى جعله صص به

تمل نه كا يقصد به مقا د لدين

.

لة لترشيعية

لعليا لتي هلا قد

ثم تكو

صيص سا ر لعموما

لنصو

جو

ملصلحة ملرسلة ليست سو

عند بعض لفقها عىل قل من
لو جب بمعنى

مقدما

ملعا ضة بني لو جب نفسه ( ملقصد لرشعي) بني لعمو
لكثري من هذ لنظريا
ستحسا

لقيا

ملساعد يف جتها لرشعي تطو

ملصالح ملرسلة غريها علينا

كا ينتج عن هذ ملفهو يف هذ لفرت
لنظريا
و

لعامة

يف بد ية ظهو ها كانتقا

يف هذ لنظريا

تعدي

يقو عليها نص ا

تلك

من هذ لسيا

ليل

يتهم

لنص

مجا

بفعل لزمن كثري مثل

د مفهومها يف منها لنر ما

بام يكو للنقد لذ سجل عىل مثل هذ

بعض مة هل لبيت لنبو

يف حصو

سببت نضجا فيها تطوير .
كانت مصلحة

و لرشيعة مقا دها من ثم

مل تنسجم مع غايا

ط

عية لكنها تنسجم مع لقو عد

تكو ضمن منطقة لفر

لرش سميت باملرسل لغريب.
عترب بعضهم

سع فتقع

ملصالح لتي يقو هبا لو

هلذ لسبب ر عن ملصالح ملرسلة

ختلفو يف ملصالح ملرسلة مل تلفو يف تبا لو

لعفو

فلو

هلا شاهد خا

هو

من هنا قا

لغز يل بأ

لذين

للمصالح لوجو لدليل عىل لك يف

 .هذ عىل لعكس متاما من مما سة لعديد من لفقها بل من شو هدهم

لتي كر ها للمصالح ملرسلة فإ ا تلتقي متاما مع عمل لو

من بعض لباحثني نه ير

من هذ لنو حالة لتعا

نظرية ستص

خمتصة بنشا

بني مصلحتني معتربتني

تكو ملصلحة مرسلة يف هذ حلا كام يقو لبوطي .
تعا ضها مصلحة هم مسا ية

بل قد يلمس نسا حيانا

يل مر!

حد معترب

توجب مفسد كرب منها.

لثانية ملغا

تكو من نو ملصالح لرض ية لتي تشتد حلاجة ليها هذ حمل ك

يضا بل قد ضطربت فيه كلام
( ) نظر :شفا لغليل:

( ) نظر :ضو بط ملصلحة:

.

لغز يل نفسه يف كتبه ملختلفة.
.

بينهم

ا توقيفية قد نسب عبد لوها خ

تكو يف لعبا

تفا لعلام .

ىل

هذ لرش

تكو ملصلحة سيلة لغاية ليست غاية بعينها.
تكو مو مة للرش

مدكو

ىل كفاية عد ملصا مة .

تقدير

ستص

لعرش

هذ لرش

مي نظرية

ملقا د بل هب بعضهم مثل لدكتو حممد س

مثاهلا

كا يمكن جا بعضها ىل بعض غري ا ا
من لوقو يف هفو

موضوعها بل قد قامت بتنويع ملصلحة عرب لتا يخ تا من حيث

ملغا مرسلة
خا ة

بعة من حيث لقو ىل:

لعديد .

هذ لرش

ستص

يدخله

خر من حيث لثبا

تكو يف لعبا

هذ متييز بني

سيلة غاية تكو لغاية مقصد

خا

با

طا يمكن

لبدعة خا جه

عتبا ىل :معترب

ثالثة من حيث لشمو ىل :كلية

سينية ..ىل غري لك من لتقسيام

فهذ يعني

ثنني

مفهو لبدعة يدخل لعبا

قلنا بأ

عيا

ستص

يا من لرض

يرش فيه

فهذ يعني

ا

لدنيا.

لعكس حيح هكذ لو قلنا بأ من

لشاطبي

لتعبد

للمصالح ملرسلة

( ) نظر :خ

من حقيقتها

( ) نظر :مدكو

مصا

ما كا

يكو بدعة فكل

لدين

لبدعة من شؤ

هو ش ص لديه كام نعر

ستص

موضو

 :لبد

ملصالح ملرسلة ما عقل معنا عىل لتفصيل

يعقل معناها عىل لتفصيل قد مر

لترشيع س مي فيام نص فيه:

ملدخل للفقه س مي:

نه

ر

حساسية ا ة من قضية لبدعة

يميز بني لبدعة ملصالح ملرسلة عرب مثل هذ لقيو فيقو بعد تقرير لرش

كاملضا

يكو

نضيفه لعمل نظرية ملصالح ملرسلة يفتح

يف لدين بل ر يف قضايا لدنيا
هلذ كله نجد

ية حاجية

يف لتعامل مع

بنفسها تصلح لتمييز لبدعة عن ملصلحة ملرسلة فمث لو قلنا بأ من

ستص

هذ

ىل :ثابتة متغري

فر

يف

.

.

لعا

خل فيها

بتد فإنام يدخلها من جهة ما فيها من لتعبد بإط

ت م مقا د لرش  ..فإ ثبت
لوسا ل

لبد من با

ملصالح ملرسلة ترجع ما ىل حفظ

ىل لتخفيف ف يمكن حد
لوسا ل

للتخفيف. ..

 .يضا فإ لبد يف عامة مرها

لبد من جهتها

ا متعبد هبا بالفر

هنا ي حظ كيف ستعا

من با

لزيا يف ملند با

ا يا يف لتكليف هو مضا

من نو  :لعا

لشاطبي بثنا يا

ملقصد لكي يميز بني لبدعة ملصلحة ملرسلة فالبدعة جتر يف لعبا
لتعقل ملوجو يف ملصالح ملرسلة جما له يف لعبا

ملرسلة

لكن ثمة متييز
(

حلر

ر بني لبدعة ملصلحة ملرسلة يؤ ذ من تأ ي

لعبا

لتعبد

لشي

لوسيلة

ملصالح

هكذ .

بن تيمية

ه ) يف بعض كتبه تبد متابعته من لشاطبي فقد قد فهام يستحق لتوقف

عند هنا هو نه فع عن ط قية حديث كل بدعة ض لة
لغو

فض

مل من مفهو

عي

ستخد للغو

لكنه فصل بني نوعني من ملصالح بعد عتقا بأ كل من يبتد شي ا

معترب

بأ منها ما هو حسن ممد

ف لبدعة بام

حام

لبد كلها مذمومة

منها ما هو قبيح مذمو

لتعابري ملنقولة من نو ( لبدعة حلسنة) عىل

ينطلق عا من مصلحة فإ كانت ملصلحة لتي يبني ملبتد عليها مما مل يكن مقتضيها

هي قا مة يف من لنبي كانت قا مة لكن كا هلا معا
ملصلحة يمكن

ملتصو

غم

لنبي هلا هو

خذ هبا

ما

مل يرتفع ىل

تكو بدعة بينام لبدعة هي

عتام عىل تلك ملصلحة

يقوله هلم

عىل نه يرفضه نه قد

مقتضيها كا قا ام يف من لنبي ب مانع مل يرشد ليها لنبي فإ تر

يغفل عن مر فيه خري للمسلمني

لغيت تلك ملصلحة فا خذ هبذ ملصلحة نسبة لك للدين هو بدعة .
يرتتب عىل متييز لشيخ بن تيمية

( ) لشاطبي

عتصا

:

( ) نظر :بن تيمية قتضا لرص
عتصا

:

لنبي فهذ

ضع شا

ملر

نظر له ملزيد ط

 :ملو فقا

:

.

ملو فقا

ملستقيم ملخالفة

حا

عىل سبيل ملثا

:

جلحيم :

.

مل يكن له
لشاطبي

مقتض يف من لنبي فتكو مصلحته غري بدعية من ثم يفرت
ملصالح ملرسلة يف هذ ملضام برص
ضافة

سا

يف

عد

لنظر عن

بن تيمية شخصيا يف ملصالح ملرسلة

لغا يمكن تصو فيها بينام

يف غري لصلو

لو كا يف مضمونه حقا يصبح بدعة

فلام مل يأمر به لنبي ! هذ يعني

جتر قاعد

سا يف ملصلحة

قهر عىل لباحث

ستص

ستص

يكو نظرية ملصلحة ملرسلة

ف

مر لذ يفر

تقع يف لبدعة هو ما يفر
يف شكالية بتد .

لتو

عىل ط ر ملا كانت ملصالح ملرسلة تقع بالد جة

ىل ضمن نشا لعقل نسا يف

ف لفعل ملناسبة هلذ تبقى هذ لنظرية يف جما تطبيقها عرضة

ل خطا لناجتة عن تصو لفقيه
يكو كذلك

مقتضيه موجو يف من لنبي

بل جتر قاعد لبدعة.

يف لتعامل مع نظرية من هذ لنو حتى

تكوينه لفكر عن

خلمس مث

تر لنبي له هو شكل من شكا لغا ه فينعد

هبذ نجد نفسنا ما خطو فا لة قيقة بني لبدعة

ذ غري عا

منطقيا لقبو بجريا

لسلطة لرشعية ( يل مر)

تكو فيه مصلحة فبتبع خلفيا

لفقيه

فا مناسبا م ام مع نه

يته تلف تشخيصاته للمصالح

ملرسلة تظل هذ ملنطقة عرضة خطا قاتلة يف بعض حيا فيتصو ما فيه مفسد عىل
فيه ملصلحة بالعكس هلذ ميز بعض

خالة فذهب ما حلرمني جلويني ىل

وليي هل لسنة يف مباحث لقيا

بني ملناسبة

خالة هي عا لو ف ملصلحي

لناظر له بينام ملناسبة هي ظهو ثبو هذ لع قة لسببية بني لو ف ملصلحة .
ر منهم قسم ملناسب ىل حقيقي عقيل

هلذ يضا نجد بعضا

تقسيم حلقيقي ىل

با

مر نه مناسب لكن

حاجي

سيني تم تفسري

هذ يعني

بإمكا لكثري مما نعترب مصالح

يف طياته مفاسد غري ظاهر لنا بد ية .لعل قلق لفريق لر فض لنظرية ستص
( ) نظر :جلويني لربها

:

( ) نظر :لز كيش لبحر ملحيط :

لغز يل شفا لغليل:
لشوكا

بعد

قناعي بأنه لذ يظهر منه يف

بحث عنه حق لبحث ظهر بخ فه

تعيني ملصلحة ملرسلة ليست قضية سهلة بد

يايل قناعي

يل

.

شا لفحو :

.

مسألة
مل

نام نطلق

من هذ ملخاطر لتي ملها هذ لنظرية.

يقبل ملصالح ملرسلة

كأ لشي بن تيمية يرفض

طا لتي

نه حذ جد من

تظل هذ لنظرية عرضة هلا يف مرحلة لتطبيق هلذ عندما يشري لذلك جتد يقرت يف حديثه

كثري من لبد من حيث

نظرية ملصالح ملرسلة

ملصالح ملرسلة قد توقع فيها نحن نشعر  .من ثم قد تغد
عىل فق مصاحلهم.

طيعة بيد لس طني لترشيع ما يريد

لعله من هذ ملنطلق قد يتحفظ عىل ستحسا باملصلحة
يكو قو

عليها ليل يصلح

ملصلحة لعامة تقت

قد خذها بعني

مثل تضمني جري لذ تقت

ضامنه حفظا مو

قاعد عد لضام ب تفريط

مل تكن هذ ملصلحة قد قا

تقصري

فإ مو جهة ط

يمكن

ليل

يكو بمثل مصلحة

عي مثل
لشا

يعلم

لو سلمنا ا مصلحة

لعله يلز منها يف بعض

يف موضو ضام لطبيب حتى مع عد لتقصري .نعم سا ر نو

لتي معها

حجا

ملو

فر عن جا خوفا من لضام

لتعريف ملنسو
قو من مجا

لنظريا

عتبا يف هذ ملجا

لنا

لقاعد عد ضامنه لكن

ىل مثل لكرخي حلنفي (

نص

لتي عترب

قيا

لي قو .

عر

لو مع مانة منهم كام صل مثله ليو
ستحسا

ه ) من لعد

غري لك

بمسألة عن نظا رها لدليل

يمكن لقبو هبا بعد فر

من جممل ما تقد يمكن تقديم ث ثة تعريفا مفرتضة للمصلحة ملرسلة:

لتعريف

 :كل مصلحة مل يأ

تفيها لكن جا ليل عا

يف لرش

مطلق يشملها.

لتعريف لثا  :كل مصلحة مل يأ يف لرش

( ) نظر :بن تيمية جمموعة لرسا ل ملسا ل :
حما لة عتبا بن تيمية قا

ليل خا

ليل عا

باملصالح عد ملصالح

( ) نظر :لفخر لر

ملحصو

لز كيش لبحر ملحيط :

:

.

خا

عتبا ها

عىل عتبا ها

جممو لفتا

:

لغا ها

تية من لعقل ملنفصل عن لرش

لدكتو حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:
مد

عليها بعنو ا

حة

حكا

:

.

لشاطبي

 .ثمة
قا هبا

عتصا

:

لدينية ملز

لكن فضا لترشيعا

لديني لعا

حلكم) تنسجم مع هذ ملصلحة غم عد

ملقا د لرشعية لنوعية ( جنس
فيها.

ليل خا

لتعريف لثالث :كل مصلحة مل يأ يف لرش ليل خا

مطلق
تكو

كانت مستقا يف تقويمها من ملز

سيلة لتحقيق هذ ملز

غالب لظن

تلك ملقا د.

لرشعي لعا

من مقا د لرشيعة بحيث

كثر ملو فقني عىل ملصالح ملرسلة قصد

لر فضني هلا قصد لتعريف لثالث.
بد نا سو

عليها بعنو ا

نر د

ملرسلة تعطي حجية

بعد هذ ملر

لة مفرتضني هذ لتعريفا

لسيع هبد

لتفا يل لرش

لتعريف لثا

لنر هل

جانبا لننظر يف

يضا

ل

كثر

لة حجية ملصلحة

من هذ ملصالح ملوجو يف هذ لتعريفا

لفكر

ليل عا

عىل تصو ملصالح ملرسلة نرت كل

لة لتي كر

لقضية ملصالح ملرسلة بو فها

قاعد يف جتها لرشعي فهل توجد لة سخة عىل قاعد من هذ لنو

فأ قاعد تنتجها هذ

لة

ما هي هويتها

ل ستص

هم

لة لتي ساقها ملنترص

لدليل

 :ستنا ىل مجا

ما يمكن لنا ضافته هو يت:

س مي سري لصحابة عىل

عية ملصالح ملرسلة

عتام عليها يف بيا لدين فهمه فمنذ عرص لصحابة بعدهم لتابعو

قانو ملصالح ملرسلة
لدليل ليست سو

فهمها كتشا

لشو هد عىل لك بالعرش

خت فا

من قبل خصومهم فهو من ملصالح ملرسلة.
يقو لغز يل:

لصحابة

مة تسري عىل

فإ ملشكلة لوحيد لتي تو جه هذ

لقا مة بني لعلام فيه

لقضية كانت جمر لتبا

لو كا

هذ

خت فا

يمكن بإعا

كثر كل ما سجل عىل يب بكر عمر عثام

عنهم هم قد

مة يف لقيا

علم قطعا

عتام هم عىل ملصالح. ..

قد فع لشيخ لبوطي عن هذ لدليل عرب مقا بة موسعة ثبت من خ هلا

ستص

مسألة متفق عليها بني علام ملسلمني

عر عنهم ملناقشة يف لقيا
مثل يب بكر لباق

نظر لبوطي

(

لذ

نه مل يناقش فيها حد عد لظاهرية لذين

خذ به عامة ملسلمني كام

ه ) سيف لدين مد (
ستص

مسألة نكا

قضية

ه)

خمالفة بعض فر لقلة
ترض با مجا من جهة

من قبلهام ليست يف غلب لظن بمعنى فض

ملصالح ملرسلة بل هو بمعنى فض جعل هذ لقاعد قانونا مستق يف جتها لرشعي

بل ينبغي

جها يف سيا ملقا د

غري لك.

لقيا

لكي يتسنى للشيخ لبوطي قيق هذ
ستص

لقا مة يف ملوقف من

لعموما باملصلحة ملجر

يرجعه لتخصيص لنصو

ملرسلة

سة حالة لفوىض

مجا بذ جهد كبري يف

فقد عالج يف لبد ية ما نسب ملالك غري من صيص

لبعضها

عترب

هذ

مر غري ثابت لنسبة بل هو بالتحليل

ستقر ملو قف لتي طرحت من قبل لصحابة من

بعدهم يف قضية ملصلحة ملرسلة عىل مستو بعض ملو قف جلز ية يؤكد
مصلحة مرسلة صص عاما بل هي ع قا
ملدينة بني لنصو

يوجد عا
.

يعا

هكذ نجد

نه يفهمها يف سيا

تطبيقاته له

خت

يف لفقه ملالكي

ملصلحة ملرسلة

ما مالكا

لقيا

لشافعي من

هي من نو

لعليا نفسها

صيص لسنة بالقيا

ما بن حنبل خذ باملصلحة ملرسلة

يف لتطبيقا

ستص

( ) لغز يل ملنخو :

.

ظهر من لثا

لشافعي كا ير

مطلقا هذ ليس سو تقييد يف لنظرية

ستحسانا

نه

نام ختلف مع مالك يف

يعني نكا لقاعد غاية مر

ستحسا جعل كثريين يظنو نه يرفض ستص

ستحسا هو

بني عمل هل

نام هو مر يلو نتيجة عد فهمهم هلذ ملو

ما لشافعي فلم ينكر

ملصلحة ملرسلة لشبيهة باملعترب
موقفه من

بني لنصو

مستندهم مل يكن

نكا هلا بل

يضا مع

ملجر عن لدليل لرشعي

ما نكر

هذ متفق عىل

ستحسا خلاضع لقو عد ستد

نفيه

بو حنيفة فإ نظريتيه يف
.

ست ص

لعر

ستحسا

لذ يرجع ملقا د لرشيعة كلياهتا

ليستا سو

لكن هذ لدليل يمكن لتعليق عليه:

 :لست يد هنا لدخو يف تفا يل جو خ

ملرسلة بل بني لصحابة كام حا
لتبا

تطبيقا تا

يتحمله هذ ملوقف هنا

تعبري خر عن قبوله بفكر

حقيقي بني علام

فعل لك لشيخ جلنايت

مفاهيمي مصطلحا تا

ملشكلة هي مشكلة

هذ بحث تا ي موسع

لك

لتو فق قهر بمعنى نه بذ جهد كي يبطل لشو هد عىل قو

بينهم لكنه مل

حما لة لتمزيق و
يقد معطيا

مقنعة ثبا

قوله هو نه مل د خ فا

بالرض

كام

عن تطابق

مر ليس هبذ لسهولة

مة يف ملصالح

كل ما طرحه لبوطي هو

خل

كا

خر

ما

بني لعلام يف لقر

نه جد تفاقا مجاعا

عد لوجد

عرب مجا لسكويت ليس بمعترب.

يكشف

خل

جتاهله للشيعة مامية هل لظاهر لشخصيا من مثا لباق

مجا هنا يف طة نتيجة خمالفة تيا

ملرسلة.

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:
مذ هب س مي:

لر

ما بن حنبل:

لشنقيطي ملحا

مقا د لرشيعة:
لفقه:

خت

تو فقهم عىل ملصالح ملرسلة بعنو ا من ثم فغاية ما يمكنه

يبد يل مرب حتى لو كانت لظاهرية

فيه:

ىل لكنه مل يقد يف يي عىل ثبا

.

ففي اية مر سو يقع عا

شخصيا كبري من هذ ملستو لنظرية ملصلحة

ملحصو

حممد بر هيم جلنايت منابع جتها
:

عبد لوها خ

(سلسلة ملؤلفا :

لذ يعة ىل مقا د لرشيعة:

حممد محد بو كا

( ) نظر :جلنايت منابع جتها

مامية تنكر لقيا

مد

حممد بو هر

مصا

):

ما مالك:

لترشيع س مي فيام نص
لريسو

يد ا مذ هب س مى:

حما

لنملة جلامع ملسا ل

ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي:
.

يدكا

يف

و

ثانيا :لقد حا

بوضو

يقد للمصلحة ملرسلة تعريفا يأخذ عليه تو فقا س ميا معلنا

لبوطي

نه ليس ملهم هو تسمية ملصالح ملرسلة بل ملهم هو لنتيجة فاعترب

ملرسلة هي ملصلحة لتي مل تعترب يف لرشيعة مل يتم لغا ها بدليل
لذ يت قى مع سا ر مصالح
لرش

لست ستبعد

لوسط لسني

تكو جمر حا

يملك

كا حجم ملعطيا

هذ لتفسري للمصلحة ملرسلة متفق عليه.
لفقهي

ملنقولة عن لقر هلجر

فر ية سلطانية قليلة لكن هذ ملو فقة بل هذ

تا

ىل لقيا

بام مل يكن

لنا نام

ىل ليل جعل لو ية للحاكم
لنا

لقريب هو مقا د

هذ لتفسري ظى بمو فقة عالية يف ملو

فق قناعاتنا حجية

قانو لرض

عي لكنها من لنو

حكا لرشعية يف جلنس لبعيد

قد بذ لبوطي جهد لكي يؤكد

لز ما

يل

خر

ىل لة لز

قليلة جد

قيقها ثالثة

بام نطلقو من فهمهم لعا

ملتنوعة خا ة يف لقر

و نظرية متنوعة تم لبنا عليها هي بد ها ليست

مطلق

غري لك ..فليس
هلجر

نام هو حمض ستنتا منا بربط مو قفهم باملصلحة ملرسلة من ثم فهذ

كام

تعد

مجا لو قبلنا

حفظ ملقا د

لهم هم يشمل حلالة لتي هم فيها

بأيدينا ما يبني تعليلهم ملو قفهم ملتعد يف حلا

هذ

س مي يف

من لو ضح م بام كانو ستند يف لك ىل

مر بعة

سع يف لتا يخ س مي حوهلا ىل

ملصلحة

مجا معتمد عىل

و بدهيية بل قد قع نقا

تم ختيا ها من قبل كثرية حقا.

ىل ل مو

مجا مستند مد كي هو تعبري عن فهم هل لقر

لعلنا

لو ناقشناهم يف س مة فهمهم يف منطلقاهتم ملا قتنعنا بوجهة نظرهم من حيث تكوينها

لقاعد سمها ستص
ثالثا:

.

بحثنا يف تكوين قاعد جتها ية يلجأ ليها لفقيه فيام

عىل موقف عميل يام سه لفقها نتيجة منطلقا

هيم لباحث
تفعيلها فيام
لقيا

ويل هنا

نص فيه لتكو بنفسها لي .

ىل قانو لرض

جتها ية فيام

ننا نريد كتشا
ىل ليل

نص فيه بل يؤكد يل

نص فيه

يف حلصو

خمتلفة لدهيم فهذ ملسري لعميل للفقها

مكانا

جو قاعد هلا مكوناهتا

جا ملصلحة ملرسلة ىل ملقا د

يمكن

ىل

ية يل مر غري لك يعطيني قاعد معنوية

هنا سلسلة من لقو عد يمكن

تلتقي عىل لية

عمل متشاهبة فيام

جع خطو ىل لو

نص فيه تقد يل خمرجا

بعبا

خر  :نحن

قاعد حمد

مر لذ يفر

جعل لبحث يف هذ لسلسلة من لقو عد

جديد بحجة لتو فق عليها عم  .لسري
ملتيقن.

متشاهبة

عيل منطقيا

نبحث يف كلية ملصلحة

هي ملصالح ملرسلة

لقاعد ملصالح ملرسلة

مجا من

لة للبية لتي يؤخذ فيها بالقد

ها يف لرش

جو ظاهر مصلحية يف لقر

تفس لكن هذ

لكي شيد قاعد

لفقه بل نبحث يف
كا يمكن

ىل

يثبت م نطلقو منها حرص كي يكو

عملهم كاشفا عن حجيتها بل لعلهم نطلقو من قو عد متنوعة شرتكت يف خمرجا

طابع مصلحي ف يثبت لك يل جو قاعد عندهم هبذ ملعنى.

ىل عىل ملصلحة ملرسلة هبذ

عليه فا عتام عىل جمر تو فق غلبية علام لقر

لشكل غري قيق.

لقد قد لقا لو باملصالح ملرسلة هنا عد مقا با

عقلية لتكريس قاعد

يمكن كر هذ ملقا با عىل شكل بيانا عقلية متعد لصيغ لز يا

 :ملقا بة لعقلية لتي تم

لبيا

لفقيه يف لو قعة لتي نص فيها
يعترب

هذ لو قعة ليس

حكم شمو لرشيعة يثبت هذ
لرشعي.
لشا

هلا.

قيا

ستنا ليها يف كلام
غري لك

بعض

ستص

لك كا يت:

لو حاله من ث

وليني هي
:

تعاىل فيها حكم هذ خمالف لكو كل لوقا ع فيها

مر.

يعترب

هذ ملصلحة لتي ير ها يف لو قعة لنا لة معترب

عا فيأخذ باعتبا ها

يعترب

هذ ملصلحة لتي ير ها يف لو قعة لنا لة ملغا

عا فيرتكها لغا

حيث

سا

حا

خذ باخليا لثا
هي معترب

خذ هبذ ملصلحة

لثالث ترجيح ب مرجح

هي ملغا

عليه يلز لتام

ملفر

مرجح

ملصلحة يف

ملرجح يقف لصالح

لقر ن لكلية ملقا د لعليا تقف معها فت

لرش يمنحها نوعا من عتبا فيؤخذ هبا يرتب حلكم عىل فقها .
لنقطة ملركزية يف هذ

لعنرص

ستد

 :شمو لرشيعة

لعنرص لثا  :عد قد

لنا لة.

تكمن يف ث ثة عنا

نه ما من قعة
لة

لقو عد

:

هلا حكم.

ر عىل ديد موقف

لعنرص لثالث :يف عتبا تو فق ملصلحة مع ملقا د مرجحا يتعني
ن تلف معه

لعنرص

بالتفصيل هذ ملوضو
حكم

مها مع كليا

عي يف لو قعة

ذ به.

ت فا جذ يا فقد بحثنا يف كتابنا (شمو

تو لنا ىل عد جو ليل حاسم عىل

عي يلحقها بل حيانا يكو حكمها لرشعي هو فقط

كل لوقا ع بد هلا من

ينظر لعبا فيها

يضعو هم هلا حكام تكو فيه ملصلحة لعامة يكو منسجام مع لرش
يكو للرش بنفسه فيها حكم

غري معا

لنقا

مو

خت

فلو غضضنا لطر عن ملناقشة يف لعنرص

لث ثية لقا مة يف ستد

لرشعي فإ

جتها ية فوفقا ملنهجية

لرشيعة بنفسها حد

لوظيفة هي ملسام يف
ستصحا

ملناهج

و

لفقيه

جتها

له

ينسبو ما ضعو من حكم للرش عينه

فهذ مناقشة مبنا ية سو تأيت تأثري هتا عىل عا فهم تفسري ملصلحة ملرسلة.
ما لعنرص لثا

لرشيعة)

مل د يف لنصو

جتها

له ظيفة يقو هبا يف حا
مامي با

فهو

ما

مامي

فقد

معنى هلذ

لي عىل حلكم

و لعملية هي لرب

لتخيري هي تشمل مجيع لوقا ع ضمن قسمة عقلية حا

لثا

حمل

لة

هذ

حتيا

عندهم فليس

هنا مكا خل يمكن فرضه تصو قد يو جهه لفقيه بحيث عله ما خيا ين :ما
ملصلحة تركها.

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:

.

لقا

بجعل ظن ملصلحة ظنا بحكم

هبذ يفرت هذ

ليس هذ لدليل بالذ يعا من مة منهجية فقا

مامي فقط بل

عي

عن لدليل لقا

ستد

لظن حجة ف تصل ملرحلة جر

لقد تنبه غري حد من
خمترص ملعر

وليي هل لسنة هلذ

كد بعد تشكيكه تلميحا يف

لنصو

و لعملية.

قيسة تستوعب مجيع لوقا ع

جتها

و

مر فابن حلاجب ملالكي (

ه ) يف

ي(

ه ) يف

ل قاعد عد خلو لو قعة من حلكم

بل هب عضد لدين

حه عىل خمترص بن حلاجب بعد من لك مما سا نمطا مطابقا

مامي حيث قا بأنه حتى لو مل يكن هنا يف لرش

هو مد

عي للحكم بالتخيري
الة لرب

لظاهر نه يقصد

قد قىض لرش بأ ما

عىل قل يلتقي معها.

ما لغز يل فكانت له مقا بة بصيغة ر

مو ها مملو بحكم لرش

يتكلم فيه بنفي

لته حيث عترب

ثبا

لنصو

يف موجباهتا عىل لعر
كالنجاسا

ملحظو

تعاىل فأحكا لرش تنقسم ىل تعبد

ملتبع فيها

كا يام

بضبط ما يقابله كا شيا لطاهر

ستد

يف لرش ليل عليها ما بالقبو

ملعام

لفا

( ) نظر :بن حلاجب خمترص منتهى لسؤ
( ) نظر :ملنخو :

.

قد حالنا لرش

هو منقسم ىل ما ينضبط يف نفسه
ىل ما

ينضبط

ملباحة تنضبط بضبط لنجاسة حلظر

لر ها قبوهلا .

( ) نظر :عضد لدين

لط

لعتا

قسا منضبطة مستند هتا معلومة
فعا

بالر

ليه ف تعبد به ..ىل ما ليس من لتعبد

تكو كل مصلحة متخيلة يف كل قعة حمتوشة با

ي

مد

ملرسل يف لرش

ىل ما يتعلق بغري

فهذ

له فحكمه لتخيري

يتصو حتى

ما يف معناها ما مل ترشد لنصو

هو منقسم ىل ما يتعلق با لفا

هنا فإ عد ملد

ثبا عد مكا تصو ملصالح ملرسلة

ما من مسألة تفر

ستحالة خلو قعة عن حكم

ليل خا

شبيها لنمط لتفكري

مل :

و ملتعا ضة

لعضد عىل خمترص ملنتهى

.

ويل:

بد

.

تشهد

هبذ
و

نه ستد عىل جو ليل يف لرش عىل كل

لكن طريقة لغز يل غري قيقة متاما

بقاعد عد خلو لوقا ع عن حكم مع
يف كل

ليس

ل ستص

و

يريد بالرض

هذ لقاعد

لدليل لرشعي لينا عىل كل
نفي د

عىل هذ ملصلحة ملرسلة بل يكفيه نفي

ليتوسل با ستص

لدليل لرشعي

ليل

ملعرفة حلكم لذ مل يصله ليل

لنبي

لتقسيم لذ ما سه لغز يل للترشيعا هنا

عي يف لو قعة لتي نبحث عن حكمها عد

و لعملية نحوها
يستخدمه فام

ملرسلة بمعنى

من

سا ملطلق

ملصالح ملرسلة بالعموما

ملطلقا

جديد هنا

بحجة

سا ر مو

عية تفيد ليقني

لو و .

مر بالعد

بنحو نفي لدليل خلا
لو

يف لكتا

خلري ملعر

ملطلقا

عىل

لسنة فلام نؤسس نظرية
بل نعني لو قع خلا جي

معنى لو

!

نظرية ملقا د عند

نظرية ملصالح ملرسلة يف

نظريتنا خلا ة يف ملصلحة ملرسلة مع فكر

ملنهجية ملقا دية يف لكتا
.

غريها تشمل

فهو جا ل ستد

لريسو ينترص هلذ لنظرية يعتربها حيحة !

( ) نظر :لريسو
لرشيعة:

ما نحن فغري قا ين عىل

لظن ملعترب ثم نسقط لنص لعا عليه فام لفر بني هذ حلا

علام ننا سو نتوقف عند عر

عىل لنصو

وله لينا فلو مل يأخذ بفكر مثل

نقو بأ عملية جتها ية يف لرش

ستنا للعموما

ضو لك مع

يأخذ بعني عتبا مكانية د

خذ بنظرية ملصلحة ملرسلة يف لوقت عينه نفي ملصلحة
نصو

ما منا

لغا ها

عي عليه من ثم ف معنى للربط

د يف ملحرما يعترب نه من ملباحا

مجيع ملصالح فليس ثمة سا

مو

لو بنحو لعمو

ط

يمكنه لربهنة عىل هذ لتقسيم فهذ لتقسيم يمكن لشخص

ستخد مه نتيجة هلو لتا ية لقا مة بني لصد
ما ما قاله لريسو

ملفر

لذ ينظر

و لدليل لرشعي ليه باعتبا ها

بني هذ لقاعد ما نحن فيه.
كام

تنتج سو

د

لدليل لرشعي

لسنة لتربير

ما لشاطبي:

جتها ملصلحي سنر
حما

عتام

يف مقا د

هذ لنصو
ملد

لتي عتمد عليها مثا

كانت نافعة يف نفسها.

تثبت قاعد ملصلحة ملرسلة بمعناها

لريسو

ما لعنرص لثالث فالسؤ فيه هو نه ملا يتعني

مع كليا

لز

لرش ( هذ غري لز

خذ هبا

خذ باملصلحة لتي تكو منسجمة

تر ملصلحة ملنافية ملقا د لرش ) ما هو لدليل عىل

هذ لدليل ملسا هنا

يقد معطيا

يف لز منا با خذ باملصلحة

ملنسجمة مع قو عد ملقا د كلياهتا كأنه يعترب مر مسلام يف حني نحن بحاجة ملعرفة ملا

ملا

ما

ليل عىل عتبا ها

ينا مصلحة ما

من خ

لغا ها بخصو ها

مطلق..

عا

ب علينا خذ هبا لو كانت مو فقة ملقا د لرش ! فهل ليل ملقا دية يدعو ليها
هذ لدليل ناقص

هذ يد عىل

لة لقا مة لكشف عن عنا

عنرص لرتجيح مل يربهن فيه سو

لرتجيح ملحتملة هذ

لتعليق عليها.

لبيا لثا  :لو مل تكن ملصالح ملرسلة حجة لز خلو لوقا ع من

لعد جو نص

هذ لصيغة

ملصلحة ملرسلة

حكم هذ
لعملية.
كأ

مجا

يف مجيع لوقا ع .

ستد لية هي يضا غري

يعني خلو لو قعة من حكم بل يعني عد

ستد

هي هنية

ما نكشف يل من

مصا

هو حما
عد حجية

جو سبيل لنا للو و ىل
جو بد ل كا

و

حكا هو ملساحة لتي

يل فلو مل ينكشف يل سو مساحة معينة يف بعض لوقا ع فهذ يعني نقصا

لرشيعة هذ لذهنية كأ ا تنسجم مع لتصويب ببعض معانيه مع

( ) نظر :مد

حكا

حيحة كام بينا قبل قليل بل

يكفي للقو بحجية ملصلحة ملرسلة خا ة بعد فر

هنية هذ

جعلها لشا

قيا

يأيت يف

حكا

:

بن حلاجب خمترص منتهى لسؤ

لترشيع س مي فيام نص فيه:

لصحيح

مل :

لنملة جلامع ملسا ل

و لفقه:

قاعد

خ

.

لو قعي ملنز عىل لنبي

لشمو لترشيعي ربنا عن حكم

نخاطب نحن به فقد يطابق لك حلكم قد
لدين ضعتها لرشيعة

يطابقه غاية

حا عد توفر سا ر

عمليا.

( لتخيري بتعبري لعضد

ل لرب

ملستد نطلق من كام لرشيعة ليثبت حجية ستص
ستص

بأ

لرشيعة ! يف هذ يصح كثر قو

مه نقصا لرشيعة حيث قا :

لرشيعة بحاجا

نكر

لنا

كها كالنصو

عىل حد سو

لبيا لثالث:

لترشيعا

فالعقو

فيام هو

فا لنصو

مصلحت

عنا

هذ لتعبري هو نقص لرشيعة
لسيد حممد تقي حلكيم يف

نفي

بد نه تنقص لرشيعة فكيف
ستص

مثبتي

هبا فهم يعترب

ينكر

فا

لعقو من سا ل
عز جل هلا

مقا نة للمصالح لكامنة فيها فإ ثبت جو
.

يد ا مذ هب س مي:

فقه مامية هل سنت جملة ب هشى نش ا ما

منه يف عد لصحة ما كر لشيخ فاضل لصفا مو
لرشيعة بل

عنا عمليا ما

فإ

كاشفة ليست بمرشعة .

( ) نظر :منابع جتها

عنا عمليا

ما هو

هتد لعقو ليها نام هو هبد ية من

قا مة

سا ل ملعرفة

ي) لثابت بالدليل لرشعي يف

لة هبذ يتم ملؤ لثغر يف لرشيعة ملنكشفة لنا

هبذ كله يصح ما قاله لشي جلنايت من

ننتقد بكام

سب

قرهتا مل تنفها ما نكشف لنا من هذ لسبل فهو

فلو مل نقل بحجية ملصلحة ملرسلة ف يعني نقصانا يف نكشا
يمكن للجو

مر

كر

ما حكم

لذ

مها تقصري ملوىل سبحانه يف بيا

جع :مهد
ا

لعد

هرب مقايسه جايكا

عىل ملصالح ملرسلة بأ

ينه! (فقه ملصالح ملفاسد:

:

قريب

مها نقصا

) هذ

شكا

غريب فإ لقا ل باملصالح ملرسلة يبنيها كام ينا عىل شمو لرشيعة ها فا لو و هبا حكا
غري ملنكشفة لنا كام نه

( )

ير تقصري

يف بيا

ينه لكنه ير

لنا سبيل ملصلحة

ملرسلة للو و ىل ينه فأ فر بينه بني قو لقا ل بحجية خرب لو حد يف معرفة لدين !
و لعامة للفقه ملقا :

.

مصلحة يقينا
هبذ ليقني
لعر

قد حا

ما ثبت يقينا

ظنا يف

ظنا

لظن يكو حجة.
لفخر لر

هنا حكام تابعا هلذ ملصلحة فيؤخذ

تبعه لع مة حليل تفصيل هذ لبيا عرب فر

حلكم هي:

تكو هنا مصلحة خالية من ملفسد

ملصلحة مليش عىل فقها.

مقتىض هذ لفر

تكو هنا مصلحة جحة مفسد مرجوحة

لكثري جل

قليل هو

تتسا

كثري.

ملصلحة ملفسد

نعد مها يضا.
فع ملفسد

تكو ملفسد

مر كذلك

تر

خلري

مصلحة بد

مر كذلك هنا كاحلالة لثالثة.

يمتنع جعل حكم عىل فق ملصلحة هنا

جحة عىل ملصلحة هنا

.

هو ترشيع ملوىل هلذ

هنا يعقل جعل ملوىل حلكم عىل فق ملصلحة.

لو حلالة من مصلحة مفسد

كو ملفسد خالصة

ستة فر

عليه فكلام كانت هنا مصلحة حرصية

جحة

يكو حلكم عىل فق ملصلحة بل
هو مو قاعد ملصلحة ملرسلة

كا حلكم عىل فقها فنعلم من جو ملصلحة جو حلكم ملتناغم معها .

بام هذ هو ما عنا لغز يل حني قا  :نحن نجعل ملصلحة تا علام للحكم نجعل

حلكم خر علام هلا

 .ما قاله لقر يف:

تعاىل نام بعث لرسل لتحصيل مصالح

لعبا عم با ستقر فمهام جدنا مصلحة غلب عىل لظن ا مطلوبة للرش
هذ لدليل ينطلق يف هنيته من نمط

ىل ملعلو

( ) نظر :لر

ينطلق من لة ملت
ملحصو

( ) لغز يل ملنخو :

( ) لقر يف لذخري :

.

:
.

ما

.

لة للمية يف لفلسفة ملنطق فهو يعرب من لعلة

فيعرب من مل

حليل اية لو و

مل

مه

:

من ملقا

.

ملقا نه لو

كا لتقا

ك

بنحو لقضية ملتصلة تفاقية فقا لتعبري

لفخر لر

ملنطق لصو

سابقا .ميز هذ لدليل نه عل ملصلحة ملرسلة قاعد كاشفة عن

حلكم لرشعي خ فا لبعض لبيانا
هذ لدليل يمكن

ملناقشة

كام مر قريب منه يف

لسابقة كام ملحنا.

ضع ملناقشا :

بنية هذ لدليل

ىل :ما كر ملحقق حليل توضيحه بحسب تعبرينا

تكشف لنا عن كيفية تكوين لرشيعة فقا ملا ير ملوىل سبحانه من ملصالح ملفاسد يف
فعا

لكن لك

لسلوكيا

بالنسبة لينا هو يف معيا عتبا معرفتنا نحن باملصالح

فلعل ما نر مصلحة خالية عن مفسد تكو فيه مفسد
مفسد مسا ية فليس با مكا هنا بالنسبة لينا سو

حا

تصلح لتكوين قاعد

نا

هذ لظن

حجية بعض لظنو يف ماكن مو ضع خر.
حليل بأنه لو حت قاعد

قد ضا

لوعظ صي ملصلحة نزجا
ك

مر

بوجوهبا لز ما

للز حلكم بوجو
اهلهام:

يقو بالرض

نه يؤمن بوجو ملستحبا

مفاسد بل هو يفرت

هذ ملصلحة تبلغ

بمقتىض فهم مقا د لرشيعة

بالوجو

ليل عىل حجيته حتى لو

لوجب حلد يف لغصب صينا للام

لقا ل بقاعد ملصلحة ملرسلة
ملفر

حلديث عن لظن لو كا علم فهو

ستص

ملحقق حليل حيح غري نه غا عنه مر
:

ما نر مصلحة جحة تكو فيه

جلها هلذ جدنا

مز جها لعا

ملكر ها

( ) نظر :معا
حنا

ملظفر

لرش

يف هم للمصالح ملرسلة فانظر له :ريج لفر
و لفقه :

لتي تز مصالح

كل مصلحة يو جهها لفقيه كم

تكو

قريب من هذ ملد خلة ما نقله شها

.

بأ كل مصلحة كم

لكثري منهم حرص ملصالح هنا بالرض يا

ينافر تركها غايا

و :

حضو جمالس

جة عندما نحن ن حظها نر ها لز مية

ملفهو لوسيلة ملقدمة من ثم يمكن للقا ل با ستص

برتكها مقصد

.

لدليل عىل

عىل

خضعها

يقو  :كل مصلحة يفو

ية لتحصيل مقا د

لدين لزنجا
و :

لشافعي عن
حظ يضا:

يمكن

لرش بحيث

مصلحة بل لعل بإمكانه

ستغنا عنها لذلك تكو هي موضو ملصالح ملرسلة
يفصل فيفتي بوجو

ما كانت فيه مصلحة من هذ لنو

باستحبا ما كانت فيه مصلحة من نو قل.
هذ كله فض عن

حكم لشا

ملثالني للذين كر ا حليل يمكن مناقشتهام بأ لدليل

هي ملغا يف ملثا لثا .

عرب ث

عىل عد

بحضو ملجالس حد لغا ب لو كا حكم من هذ لنو لبا

موجو يف من لنبي فيكشف عن

مصلحة لك

تبلغ حد لوجو

مر لثا  :بام مل ينتبه ملحقق حليل ىل حما لة مثل لفخر لر

ثبا

خطو :

لنص بقوله تعاىل( :فاعترب يا يل بصا ) ( حلرش) :

ىل حلكم جما

مجا

عتبا

كذ قو لنبي بأنه يق

بالظاهر.

برتجيح لر جح عىل ملرجو

هبذ لطريقة يف تقريب ملوضو مل يعد هنا موضو

لقمي حني قا بأ ملصالح ما قد عهد من لشا

نتقا

مقتضيه

عتبا هذ لظن
من ملصلحة

هنا.

هو يقت

عتبا ها

يف ملثا

نط

سري لصحابة هو ما تقد سابقا يف لدليل

حكم لعقل لقا

مطلق

حلجية .
مد

لغا ها مو

مثله ملري

ملصلحة

ملرسلة مرت بني هذين ليس حلاقه بأحد ا ىل من خر فا حتجا باملصلحة ملرسلة
هذ لشو هد لتي قدمها لر

تشكل لي عىل عتبا هذ ملصلحة

شاهد له

ليل عىل حجيتها تصبح ملصلحة معترب بقاعد

نفسها بل لو عرفنا ملصلحة

ملرسلة فاملصلحة قبل جر قاعد
ملرسلة بأ ا ما شهد جلنس

ستص

ملتنا عة هنا

لكن هذ لوجو لث ثة لتي كرها لف ر لر

( ) نظر :لر

( ) نظر :مد

حكا

ستص

ملقصد له كانت معترب ليست مرسلة فقا للتصو

طرحوها لفض شتبا بني طر

ملحصو

هي مرسلة لكنه بعد جر ها نتيجة جو

:

:

.

نا هلا سابقا.

كلها قابلة للنظر لتأمل

لقمي لقو نني ملحكمة :

.

لك:

لتي

ية لقر نية لنبو

:

لة لنصية عىل قاعد

ثانيا:

ستنا ىل لسري

ثالثا:

ثبا

ستص

ملذكو ين

غري ا سو يأيت لتعليق عليهام يف جمموعة

مجا سبق

ناقشنا ف نعيد.

لتهام عىل هذ لقاعد .

سيتبني عد

هذ

لرجو حلكم لعقل هنا غري حيح

ستنا لعقيل ليس سو حما لة

حجية مطلق لظن فحيث يكو ظن يكو عتبا قانو

مرجح لكننا سبق

ناقشنا بالتفصيل يف بحاثنا حو حجية لظن لصد

حا مثل هذ لنو من

و ىل جز مما عر بدليل نسد

لة لذ عا

بأنه غري ناهض عىل ثبا حجية لظن بو فه ترجيحا ما من جهة
موجو

نتيجة قبح لرتجيح ب

سا ر

هو لة لرب

و لعملية لو كا

يأخذ بعني عتبا فقط حيثيا قو

لك

لرش

بام هو كثر من لك هو
تر لر جح

لتز باملرجو

لر جح عىل ملرجو يف حتام

حتيا

ختيا

بمعنى

تبنيه

لتز به

حلرمة مل يقل بثبو

لر

من خ

ما هو لدليل عىل حكمه بذلك
ليه يتضح

ملستند

تسعفه هنا من ثم ف يوجد حتى

( ) جع :حيد حب

من ثم فلو

حللية فلم يلتز

ل فهل كم

لتي عتمد عليها مثا لفخر

ليل عىل حجية هذ لظن فام قاله ملحقق

حليل حيح.

حجية حلديث:

ترجيح

خذ بالظن لوهم معا كأنه مل صل له ظن

بعد فيبحث عن ليل مستند جديد كأنه يوجد عند حالة لظن من
ما سلفنا

غم كونه غري

كا قبيحا لكن لسؤ هل كم بالعقل بلز

بو حد منهام بل هب ىل لتوقف عد

شا

ففي هذ حلا

ترجيح ملرجو عىل لر جح لو بمعنى

نسا يف حالة لظن باحلرمة مث مل يقل بثبو

لعقل بالقبح هنا

بل لعقل يضا

حتام بل قد يأخذ حيثيا قو ملحتمل ف ينتج

يكو لرتجيح للحكم باحللية بل قد يذهب لعقل نحو ترجيح
بل قد يتسا

قلنا

ملرجح ملا خالف لظن

حجية لظن ملطلق متاما كام لو ظن بعد حرمة قتل مجاعة كبري من لنا
ملظنو .

خبا

.

ملناقشة لثانية:

هذ ملقا بة ستد لية مبنية عىل نه ما من قعة

يتم نتقا بشكل قهر من ملصلحة ىل حلكم مع فقد سا ر

لة لكننا قلنا بأ نظرية

شمو لرشيعة غري ثابتة فالبنية لتحتية هلذ لدليل ضعيفة.
ملناقشة لثالثة :لقد حرص هذ لبيا قاعد

لست ملتقدمة

لذ يفر

لسؤ

ملا

للحالة خلامسة لسا سة

ستص

هلا حكم هلذ

ىل لثانية من حلا

باحلالة

نفسه :ملا حلرص باملصلحة عد لتعميم للمفسد
نتكلم عن ملفسد ملرسلة فإ كا يمكن تصو
كانت كل ملفاسد ترجع لنصو

مصالح مرسلة كذلك يمكن تصو مفاسد مرسلة

كلية ف يبقى فيها ما هو مرسل فإ مجيع ملصالح يمكن عا هتا لنصو

نفسه فلم يتضح جليا هذ ملوقف ملميز يف لدليل بل سيأيت
لرض ليس سو جلب ملصلحة.

من هنا فعندما نقو باملصلحة ملرسلة فينبغي

من سمة

ابية جو ية بل عليه

بعضهم تكلم عن

يقف مر عند عنو

يتخطى هذ لعنو

ىل عنو

يكو جتا ها مشتم عىل مصالح للعبا باملعنى لعا للكلمة.
هبذ كله يتضح

فكر

هذ لبيا لثالث للدليل لعقيل

لبيا لر بع :هو بيا

لدين لزنجا

كر شها

لوقا ع جلز ية غري متناهية فيام لنصو

عتام ملصالح ملستند ىل ضا لرش
فاتتنا حكا لرشعية.
هذ لبيا يفرت

به

بوجو حكا يف غري ما

لت لنصو

لشافعي (

( ) نظر :لزنجا

ريج لفر

عىل

ه ) معتمد فيه عىل

لة متناهية هذ ما يعني علينا منطقيا
ثبا

شمو لرشيعة

حلكم فيه قد ناقشنا يف شمولية لرشيعة ف نطيل كام
و :

ملصلحة بام له

ملفسد ملرسلة لتي

لة فيه بحيث نعني موقعه

.

فع

يثبت قاعد ملصالح ملرسلة.

مقا د لكلية هبد

يكو قا ام عىل مصا

كلية من لنو

حكا جلز ية

عىل

ند

هذ لبيا مبني عىل

قل لعلم
هوية
لة

و

تستطيع
نفا

لعملية كالرب

تفي بالوقا ع مع

لتخيري

غريها حيث

ستصحا

فا ها هبا مؤكد فق لتقريبا

ولية ملعر فة كام كرنا

هتمنا لوقا ع جلز ية بل هتمنا كام يذهب بعض لباحثني ملعا

عىل ضع حكم عىل عنو كيل يلتقي ته ما
د لعنو

هبذ

ملأخو يف ليل لرش

حجية ملصالح ملرسلة.
هذ

يثبت ليل معني
ين

لنص

قد

يتناهى من لوقا ع جلز ية ملشرتكة معه يف

يمكن ستنا هلذ لبيا لعقيل يضا يف ثبا

سيأيت مزيد توضيح تعليق عىل هذ ملوضو عند حلديث عن ريج ستص

عىل فق ملقا د كذلك عند حلديث عن نظريتنا خلا ة يف ملصالح ملرسلة.

لبيا

امس :ما طرحه لع مة عبد لوها

س مية ضعت جل مصالح لعبا

هذ لك

لعقل من

(

هذ ملصالح معقولة لو تركنا لعبا

هذ ما يسمح للفقيه بأ يرتب حلكم عىل

توجب متكن لعقل من عيها

خ

) من

كه للمصلحة عقليا

عيها بنفسه ليل عىل حلكم ملرتتب عليها .

قا م يضا عىل قاعد شمولية لرشيعة لتي نؤمن هبا كام نه مبني عىل متكن
ملصالح ملفاسد يف غري لعبا

ستفدنا من هذ ملنطلقا

بمعناها حلريف فإ

ملقد

لرشعية هذ ك

عا

لتعميم

لعقل لبرش يمكنه يف خمتلف بو

عاجز عن لفهم بنحو لقاعد

لك

تا

بحيث

لتقييد بام يلغي عمليا موضو ملصلحة ملرسلة
ملعام

ملصلحة لتامة لتي يرتتب حلكم عليها تلقا يا هو عا يفتقر ىل ليل متاما كا عا
عجز لعقل

ثبا

متكنه متفر

يكتشف
لعقل

بالنسبة لينا

ملصالح ملفاسد لكي نجر مقا بة بني ما كتشفه لعقل ما هو قع ملصلحة

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:
( ) نظر :خ

ملقد

معقولية ملصالح

للكثري من لتأمل فإ مل يكن لرش قد بد لنا منطلقاته يف ترشيع هذ حلكم

عىل نكشا

لرشيعة

مصا

.

لترشيع س مي فيام نص فيه:

.

ملفسد للتني نطلق منهام لترشيع فام مل يكن هنا

نكشا

كشف ملرش منطلقاته لترشيعية كيف يمكننا
لعقل قا

لعقل عاجز

ندعي

لفعل مر خمتلف عن

لعقل للمصلحة يف

كه للمصلحة لتي نطلق منها ملرش فقد يقو لعقل بأنني

مصلحة يف هذ لفعل

قد يقو خر بأ ملصلحة لتي نطلق منها ملرش هي كذ كذ

لثا بالرض

متعلق لثا هو ترشيع ملوىل سبحانه بينام متعلق

لفعل ير ها لعقل ثمة سطة بني مرين.
مرجع ك منا ىل

لفعل

ندعي

! فلعل ما تو ل ليه لعقل هو مطابق للمصلحة حلقيقية لتي نطلق منها لشا

لعل ما تو ل ليه غري مطابق

تا

لنا للطر

لثا

لو عرب

لعقل ملصلحة ما يف لفعل

خر فلعله

كه لتام عنا

مصلحة يف لفعل لكنه مل يد
لك يف بعض حلا

لسنا بذلك ننفي مكا

لكن لك

متا حليثيا
يف قد

بنظا ملصالح ملفاسد يف لرشيعة مساكا يقينيا بنحو لقانو
تا بد ها ىل ليل

متاما كمصا
ملفاسد

فهي ليست سو مصا

نبيا

ليا

ليل عىل حرص مرب

لتي متنع

تنا لسليمة عن فعل ما فيه خلري تر ما فيه لرش.

ملصالح ملفاسد بل قد تكو مصلحة بعثتهم بإ ا ملحفز
هبذ نكتشف

لعقل عىل مسا

ستق

بعثتهم بتمكيننا من معرفة
مقا مة لرغبا

لنها ي باملصالح عىل ملستو

عو كبري جد تفتح لعقل عىل عا ملعرفة بالكثري من

عن معرفة ملصالح

فإ عجز لعقل عن

يوجب بط

عو

فا

لقاعد لعامة فهذ عو

بعثة نبيا

مسا

خر .

فة يف

قبلية مفر ضا مسبقا غري مربهن

مثا لشيخ ملظفر يف عجز لعقل تا بنحو

لبطلت حلاجة لبعثة نبيا نصب

هو جمر

ينتج

لفاسد

يبستمولوجي هي

مو لغا بة عنه لو كانت

ما ية هبذ نلتقي يف لنتيجة عىل مستو بحثنا هنا مع ما هب ليه لدكتو بو يعر
مسا بمقا د لرش

ملر قي يف

عا

( ) نظر :ملظفر

و لفقه :

.

رس

ملصالح من خ

لعقل معرفة

طر

يصا للمقا د بالتحديد من غري طريق لرش هو مر ملغو بالغيبية

ملحيط

عا لعلم

ا غري مرب ين معرفيا بل خ قيا عند يضا .

بام هلذ فق ملري لقمي عىل حجية ستقر لناقص ملفيد للظن يف لرشيعة فض

عن ملفيد للعلم لكنه مل يو فق عىل حجية ملصالح ملرسلة كأنه مل يقتنع بأ معرفة ملصلحة

بحسب ما

قد حا

لنا يمكن

لقمي

يعترب

بحجية مطلق لظن كام هو
لقيا

بإفا

فر جع .

يفيد حتى لظن باحلكم عىل فقها نظر لفقر مكاناتنا ملعرفية .بل
لقيا

نفسه يفيد لظن يضا هلذ

لقمي نفسه نسجاما مع مسلكه نسد

للظن غري نه قد مقا بة خر

لعل بإمكا لقو بأ لتفكري نسد

بام يكو من قر

نو

خر

قر

لكنه عا

لقيا

عن قاعد حجية مطلق لظن

عند مامية

لذ تزعمه مثا ملري لقمي

لتفكري لتي تفتح ملجا

شيعيا لنظرية ملقا د مثاهلا نظر ىل

و

نفتا عىل

فتحه جما لظن يف فهم لرشيعة
لفر

ير حجة حتى لو قلنا

ستنبا

بو فها قاعد عامة كانت كرب

مرجعية لظن يف

لفقهي من سع بو به

لتحتية ل جتها لسني يف

لعديد من لقو عد ستنباطية لتي فضها لشيعة بسبب عتقا هم بقاعد عد حجية لظن
ما خر بالدليل بينام مجهو فقها لسنة عترب
ما خر بالدليل فعندما يفتح

كبري ما

عن عرت
قد فو

خذ بالعديد من نظريا

نسد

ل يف لظن هو حلجية يف لفر

قاعد حجية مطلق لظن فسو

جتها لسني

ملفسد

فعل ما فعله لقمي هنا من متنعه

بوجو ظن ساسا ف حظ جيد .

بام تقو  :نك تذهب ىل عد شمو لرشيعة لتام
لعقل
فا

يسن لقو نني عىل فق ما ير

يزيل مانعا

قا ع حليا

هذ يعني

لرش

لعقل من حلسن لقبح ملصلحة

لفعل فكيف مكنكم لقبو باعتبا مرجعية لعقل يف منطقة لفر

حلقيقي عد لقبو بمرجعيته يف فهم مصالح لرشيعة ! فإ كا لعقل ناقصا فهو كذلك
( ) نظر :ملر قي شكالية جتديد

( ) نظر :لقمي لقو نني ملحكمة :

و لفقه (حو

لقر جديد):
.

.

فهو قا فيهام معا.

يف حلالتني

تفويض لرشيعة للعقل سن لقو نني يف ر لفر

جلو

بل يعني

يتو ل ليه لعقل فهو مصيب للو قع بالرض

حلقيقي

لرشيعة

يعني

من ملصلحة

ما

و

لعقل

نسا هذ لتجربة لتي تصيب لو قع بد جة جيد فالتفويض هو منح

ينتج

لنشا

لعقيل حجة يف منطقة لفر لقيا لدليل لرشعي عىل لك حتى لو مل ز

لعقل حق لتجربة لقانونية ليس حكام باتا يف تصويب نشا
لعقل بأنه ير متا ملصالح ملفاسد حيثيا

لعقل يف كل ملو

لفعل مطلقا ليس بحجة يف غريها لعد قيا

لدليل عىل حجيته ما مل صل للعقل يقني موضوعي بأ حكم

ليقينه بأنه توجد
لشو

يشبه لك

غري

حيثية خر للفعل هنا غري ما نكشف له فيه.

متنح لرشيعة عق
هذ

يعني

يصيبو لو قع

لتجربة هي مصلحة بالنسبة ليهم فضل خليا

حق

قل

ا تصيب لو قع

يف هذ لو قعة هو كذ

ملسلمني حق تقرير من يولونه

م سو

هذ ما

ما بل نقو بأ ا حق

لكن لك كله مرهو بوجو ليل

جمتمعهم عرب نظا

ما بل يعني

ملمكنة هبذ

نقو :

نفس هذ

لديمقر طية

ليتها يف حليا هي فضل خليا

عي عىل لك.

لك عرب لقو بأ ملصلحة ملرسلة

ثمة حما لة تربط ملصلحة ملرسلة بنظرية ملقا د

ليست يف جوهرها سو تطبيق ملقا د لرشيعة عىل موضوعاهتا

بالعكس ليست مقا د

لرشيعة لشافعية ( جلويني لغز يل) ثم ملالكية ( لقر يف لشاطبي) سو شك من شكا

ملصلحة ملرسلة فبد لرجو لدليل خا

هذ لدليل عىل حلالة لتي نحن فيها هنا
يعر

يتم لرجو ملقا د لرشيعة يف سقا

هذ ملقا د حفظها عىل حلالة مما يكو لدينا نظرية ملصلحة ملرسلة

لدكتو عبد لكريم لنملة ملصلحة ملرسلة مبا

مقا د لشا
لتقسيام

هنا

عا عىل عتبا هذ ملصلحة لكي نسقط

خلمسة..

ملشهو

للمقا د

يكو هلا شاهد با عتبا

ت عنو

قسا

هلذ

بالقو  :كل منفعة خلة يف

ملصالح يف

با لغا

بل هو يضع

خل بحث ملصلحة

ملرسلة .
بعبا

لنصو

خر :

هي تلك ملأخو

لنصو

من

للفظية

ستقر

يف لرشيعة عىل نوعني :نصو
م حظة لرشيعة

لفظية لنص

عملية تنزيل لنصو

لنصو

جتعله قو من لنصو

خلفية ( ملقا د) عىل لوقا ع هو يف نفسه

ملصلحة ملرسلة بعد

لفظية نصو
خلفية

خفية

خلفية تشكل سا
هذ كله يعني

يكو عرب تطبيق نظرية

قلنا بأ ملصلحة ملرسلة هي لتي مل تأخذ عتبا ها من نص خا

نام حصلت عليه من ملو مة مع لرشيعة مقا دها.

عمو لفظي حمد

هبذ بطل مثا لغز يل لشاطبي كام ينا سابقا من نفس تعريفهم ملصلحة نظرية

ملصلحة ملرسلة لقا مة عىل حجية ملصلحة بذ هتا ليقو لشاطبي بأ هذ
لقا لني بالتحسني لعقيل هو

عىل ا ملصلحة مل مة للرش

قيا

ليل معني يف ملوضو

سا يف ملصلحة

ملفر

يقبل به فيام لصحيح يف حجية ملصلحة ملرسلة
لتي تشرت مع غريها يف جنس عترب لشا

عرب هذ ملقا بة من لشاطبي مل يعد هنا عند

لغز يل لقضية ملقا د ثنا بحثه يف ستص

لو جعنا لطريقة لتي يرب فيها لشاطبي

حكم فرعي شهد له

( ) لنملة جلامع ملسا ل
عتصا

مكا مها:

لشاطبي:
.

سبحانه

سمه

باملصالح ملرسلة! من هنا تعر

نفسه.

تبعه بن عاشو

نظرية ملصالح ملرسلة

ملصلحة ملرسلة ليست سو جعل ترشيع معني يف موضع حمد نط قا من

جنس عا علم من لرش

( ) نظر:

نفهمها

لتقا هذ ملصلحة مع جنس تم عتبا يف لرش

يوجب عتبا ها  .هبذ نجد لتقا ملقا د بالقيا

لوجدنا ير

مر متناسب مع

:

ته فبد

ل كيل

هذ

و لفقه:

يشهد للحكم يف مو

ل لكيل ليس نصا بل هو عبا عن توليفة
.

حظ :ع

(ناسبا ملصلحة ملرسلة للزيدية بعد
حسني حامد حسا

ملصلحة ملرسلة نص

لفا

مقا د لرشيعة

سمته قياسا) فاعو

نظرية ملصلحة يف لفقه

س مي:

س مية

ملقا د عند ما

متعاضد من لترشيعا

لتي فضت بالناظر لليقني ببنا لرشيعة عىل لك .هو هبذ لعملية

ل يا

يؤكد عىل

يؤكد

فيها ما يف

عتبا

ل لكيل

يعني نه

يعترب لشاطبي

يمكن تنزيله عىل حلالة جلز ية بحجة

نفي لتخصيصا يف لقو عد لكلية تضا

كأ به يريد

ل لكيل عا

حتامهلا .

من هنا يتبني لفر لكيل بني لشاطبي نجم لدين لطويف فالطويف

جلز ية

تشييد ملقا دية

ملصلحية عىل حديث حد هو حديث نفي لرض كام سيأيت غم حما لته مساندته بأ ل
عىل ملصلحة نحو لك بينام هذ لعملية

فكر قيا لترشيعا

قيمة هلا فيام يبد عند

لشاطبي ما مل يكن مضمو حديث نفي لرض قد تم ستخر جه من عملية متابعة شاملة
لرشيعة للو و ىل نتيجة قاطعة هبذ

مر هذ فر ليس بالبسيط يف مناهج تكوين

ملو

بذلك يتبني كام يقو بعض لباحثني

لشاطبي

نظرية ملقا د ملصلحة ملرسلة معا.

ير حجية ملصلحة كيفام كانت حتى
منهج لشاطبي! عرب هذ لك

بل هبذ نفهم كيف

ملو فقا
متد

خطأ

بعضهم حلل ملحرما

تنتفي متاما فكر منطقة لفر

لرشيعة لت عىل حكا تا بالنصو

لكليا .

ستنتا

لباحث ملغريب سامل يفو

تلوين هلا .

فاعترب

لدكتو حسني حامد حسا

(

( ) نظر :لشاطبي ملو فقا

( ) نظر :حممو عبد هلا

فاعو

.

( ) نظر :سامل يفو

حفريا

ر لعفو لسكو

يميز بني يه

:

بنية كتا

كل من لطويف لبوطي
تا ملا يشهد هلا

بن عاشو مقا د لرشيعة س مية:

ملقا د عند ما لشاطبي:

ملعرفة لعربية س مية:

) تو ل ىل

قيسة

و لفقه س مي من قبل بل هي

ملصلحة عند لطويف هي لتي تنسجم مع ملقا د فقط
:

بحجة ملصلحة عىل فق

للفظية لعينية خر بالعموما

تعد خر جا عام كا معتمد يف مد نا

قد حا

لسا د ليو من

.

.

خر بينام عند لبوطي تا لرش

ملصلحة بو فها لي

كأ

عيا ترجع للقيا

.

تنايف نصا خر ما حسا فيعترب

بحيث تكو م مة يشهد هلا من جنسها

هذ ملحا لة يف لربهنة عىل ملصلحة ملرسلة عرب تأ يلها مقا ديا قياسيا تعرضت

بط ملصالح ملرسلة تقييدها بحفظ

مل حظة من قبل لباحث عليد ست عرب لقو بأ

مقا د لرشيعة هو يف ته بطا لنظرية ملصالح ملرسلة منح
لك يرجع حركة

لو قعة .

لكن جلو

فكر

جتها يف ملصالح ملرسلة ىل جمر مرجعية لنص يف ديد حلكم يف

لصحيح عن هذ لك

جا ملصالح ملرسلة ىل قتضا

لصيغة

ىل:

كله

به يظهر ما يف مناقشة بعض ملعا

ملقا د يمكن ترش ها من

ملقا د لتي ترجع ملصلحة ملرسلة ىل تطبيقها عىل

سو فهم عا من لنصو

ينتج عنه جو

مر لف

ملرسلة يف لو قعة لف نية مصد قا من مصا يق هذ لوجو

بالوجو عىل ملو

حلالة هبد تعيني حكمها.

يلحق هبذ لصيغة كو

لبعيد لكن مو

لتطبيقه بحيث
ملرسلة.

لصيغة لثانية:

الة لنظرية ملقا د

ملقا د منتجة حلكم

فيتم سقا

لو قع ليست
حلكم لكيل

لو عرب لقيا

ملصلحة ملرسلة ليس تطبيقا هلذ حلكم لرشعي

با تيا بام فيه ملصلحة
د ها لشا

مقصو

حكاما كلية بحد هتا حتى يتم سقاطها عىل مصا يق جز ية فاملوىل عىل سبيل ملثا

سلسلة ضخمة من حكامه هبد

قيق لعد لة جتامعية

لعد لة جتامعية بو فه حكام تكليفيا عىل لعبا

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:

ليست

ضع

ستقر ينتج يل جو

خ يف عهدهتم مسؤ ليتهم غري خو

( ) نظر :حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:
.

باجلنس

مصد قا بل هو مقدمة

يتحقق لو جب لثابت با جتها ملقا د
يكو ملر

يغتني:

بحيث تكو حالة ملصلحة

عي عا

ملقا د هي غايا

ين هنا

.

نفس

حلالة لتي تسمى باملصلحة ملرسلة ليس

حكا يف عهدهتم فهنا لقو بوجو

سقاطا حلكم كيل عىل جز ي مصد له بل ترشيع حلكم جويب هبد

قيق مر علم من

ىل مقصو لشا

كام مر سابقا كر

ا ستهدفته بأحكامها .لعل هذ هو مرجع ك

لرشيعة ا بنت حكامها عىل قيقه

مثا لطويف عندما عرفو ملصلحة بأ ا لسبب ملؤ
لك ففصلو بني ملصلحة ملقصد جاعلني
فهنا فر بني

قانو

يكو ستنتا

ملقا د من

بني كونه ستنتاجا حلكم لو من

طريقا للثا

ستقر ستنتاجا هلد
لنصو

ستقر

فكونه ستنتاجا حلكم يوجب حة نظرية ملصلحة ملرسلة

مصد قا ملوضو
ستق

لك حلكم

كا مقدمة

تنزي له بعينه.
لتعليلية:

مبد منهجي

كا موضوعها مو ها

مة لتحقيق لك حلكم لكن لك يبطل

نظرية ملصالح ملرسلة يعيدها ملجر تطبيق حكم عىل حالة من حا ته فيكو

شكا لشيخ عليد ست هنا حيحا فهو

عد متييزها بو فها
لدكتو لريسو .
نعم ثمة فا

بالتعليل

مل يوجب بط

جتها ية خما جة لسا ر

يمكن تصو هنا هو

ستقر عىل لو قعة فلو ثبتنا

كام كرنا نفا يف مناقشتنا لك

حتجا بالظن يف عملية تنزيل حلكم ملستنتج
قيق لعد لة

عي عىل لعبا عرب مقا بة جتها ية من لنو ملقا د

لقانو لف

ملصالح ملرسلة لكنه يفر

قق هذ لعد لة يمثل مصد قا من مصا يقها

تعني لنا لك نكشف بنحو ليقني فليست هنا

جتامعية مث

لعليل ثم ينا
مقدمة

جب
ضع

مة لذلك فإ

شكالية لكنه لو بد لنا

مر كذلك

بنحو لظن فإ عملية لتنزيل سو

تكو ظنية بحسب لنهاية .هنا من يقو باملصالح

لعملية تنزيل ملقا د خا ية ضافية

ليل حجية لظن لكامن يف ملصلحة ملرسلة لن

ملرسلة عرب منح لظن لكا ن فيها حجية كام ينا يف بعض

نتمكن من مما سة لتنزيل لظني

لو

هبذ يكو

لة لسابقة فسو

يضيف

ليل حجية ملصلحة ملرسلة معينا لنظرية

ملقا د يف توسعة شكا تنزيلها فهو من ضمنها يف لوقت عينه يقد ضافة نوعية فيها

عىل فر

ملقا ديني مل يتمكنو من ثبا هذ

لقا م عىل حجية لظن فانتبه.

ضافة بغري ليل حجية ملصالح ملرسلة

للموىل

نحن بمر قبة نسبة ملصلحة

ما لو كا ملر هو ستخر

لعمل باملصلحة ملرسلة ف يأيت شكا عليد ست

ملرجعية هنا ليست للنص

ملرسلة هلذ هلد نجد
جو

لظاهر

خلفي

لكن توجد هنا حا
حلالة

ىل:

هد

ملصلحة ملرسلة قق هذ هلد

يتم ستنا ليه ل فتا بمقتىض ملصلحة ملرسلة.
:

ث

يكو تر ملصلحة ملرسلة موجبا بشكل يقيني خلر ملقصد لرشعي

لثابت بالدليل نه مقصو للموىل من

ترشيعاته بعد ثبا

( تعقل جتام لك مع عد كونه بذ ته حكام
لو جبا

جبة

عيا)

نه غري

مة

تركها يوجب لقطع بأ ملقا د لرشعية لتي
جلها سو

بخرقها بل هو جعل لو جبا

حلالة لثانية :هي عني حلالة

ملرسلة يوجب خر

ملقصد لرشعي هنا

لقيا .

يكو تر

بالدليل كونه مقصو للموىل من

يرىض ملوىل

ر عىل تقدير تر هذ ملصلحة ملرسلة

جه لنظرية ملصلحة ملرسلة

ملفر

ل حجيته حتى تكو حجيته موجبة لتأثري علينا

يف مر عا ملقا د .نظرية ملقا د نفسها يمكنها
حلالة لثالثة:

نقو بأ

ىل لكن مع حصو جمر لظن بأ تر مقتىض ملصلحة

عد حجية هذ لظن لذ نبحث هنا يف

حجية ملصلحة ملرسلة

بخرقه بد

مقصو يته هي لتي جعلت بعض

هذ مثل ملقا د لرض ية ففي هذ حلالة يمكن لنا

ملصلحة ملرسلة

هنا.

فنقو بأ ملقا د تنتج حجية

تنتج حجية هذ لظن

ملصلحة ملرسلة موجبا خلر

مساند

ملقصد لرشعي لثابت

ترشيعاته هنا يكو حلكم عىل فق ملصلحة موجبا

يف ظننا تكريس ملقا د ملأخو يف لرش لكن تركه يوجب هد تلك ملقا د

فاحلكم بوجو

لعمل باملصلحة ملرسلة هنا نط قا من ملقا د غري ضح

موجب للحكم بوجو

قيق مقا د لرش

حكا كلية

لة

ستحبا

كل

بطاهلا

ليل عليه

يكو مسا ا بشكل من شكا

يف

يكو عدمه خا قا هلا ما مل تتحو تلك ملقا د بنفسها ىل

عية كام قلنا نفا فلعل ملوىل تركها مباحة فيفا عىل لعبا .

نعم لو تيقنا بأ هذ ملصلحة تقف لصالح ملقصد لترشيعي ليس فيها مز حم قلنا

بشمولية لرشيعة مل نحتمل
ميد نيا مديا
لقيا

حتام خر ثبت حلكم لكن لك

قوعها.

يف قيق هذ حلالة

ما قلنا برمته ينبغي عا تكوينه بنا عىل عملية جا ملصالح ملرسلة ىل
لعديد منهم بحيث تكو

كام يف كلام

حت نظرية لقيا

له مثلته فضا
يلزمني

يف با

خلا

قيسة.

شري خري ىل نقطة جدها مهمة

ملصلحة ملرسلة للرش
مل مة

سطته من جلنس

سو تكو ملصالح ملرسلة نوعا من لقيا

يطابق بالدقة فكر

يعني جو شاهد غري منصو

هي

هلذ جد من

نط

للمنطقية

ستد لية برص

لنظر عن مل حظا

مرش عية

هم

لة هو يت:
لدليل

ا

تعطي سو

لظن

ستبد هلا بمفر

يأيت موقفنا لنها ي يف لقضية قريبا فانتظر فنحن

ستنا ىل نصو

:

لرشيعة جز ها هو مفهو

نو فق عىل حرفية

هذ ملقا بة لتي قدمناها هنا
لقد تم

جمر

يف لرش يدعو لتلك ملصلحة بل نحن نريد

مل مة

تنزيل ملقا د عىل لوقا ع فإ ا قر
هذ كله سو

حلديث عن معيا ية م مة

تلف عن مفهو تنزيل ملقا د عىل لوقا ع لتي مل مصالح مرسلة

فضل تغيري مفر

لتي قلناها نفا.

غاية مر

هذ لنو

ملصالح ملرسلة يف ملقا د

نعطي حلجية هلذ ملصلحة نتيجة نسجامها مع سا ر طر
لو حللنا جيد نجد

من لنو

فإنه

من

بل ثمة تعديل مهم

من لكتا

ضافة

لسنة ثبا

ية ستأيت

ستنا ىل قوله تعاىل :فاعترب يا يل

من ملصلحة ىل حلكم جما

( ) نظر :فخر لدين لر

ملحصو

عتبا

:

.

حممد محد بو كا

بصا

شا

ستص

.

( حلرش) :

ملصالح ملرسلة ثرها يف

لكن هذ لفهم للنص لقر
لتي شتهر

ملذكو

ملساعد كالقيا

ضع للكثري من ملناقشة

يمكن

ستنا ليها يف

لفهم لعريف لعريب فسيا

ملر با عتبا هو لعرب
حلرش ما ظننتم

رجو ظنو

لقر

ر لذين كفر من هل لكتا من يا هم

م مانعتهم حصو م من

( حلرش.) :

فهل هذ لسيا يعطي نه بصد ضع معيا تفهمي للرش
يتعظ ملسلمو

تسمية

لوقا ع عتبا ناش ة من لعبو فأنت تعترب تتعظ
هلذ كانت قصص نبيا

لقد كا يف قصصهم عرب
هد

تفصيل كل

يل لبا

لكم ية يف ف تني لتقتا ف ة تقاتل يف سبيل
بنرص من يشا

يل بصا

يل

ىل

بصا

نك تعرب من حلد

لذ

قع ىل

(يوسف:

لكن تصديق لذ بني يديه

) قا سبحانه :قد كا

ر كافر ير م مثليهم
( عمر :

لعني

) قا سبحانه:

يؤيد
لكم

لبنا الصا سا غا للشا بني ( لنحل:

) قا عز من قا ل :يقلب

) قا يف قصة فرعو

يف لك لعرب ملن شى ( لنا عا :

مر نة لفقه س مي:

خذ لعرب لد

من

لكم يف نعا لعرب نسقيكم ِما يف بطو ا لكم فيها منافع كثري

( ملؤمنو :
( لنو :

لغري

غاية ما يفهمه

قا ع لتا يخ عجا ب خللقة عرب قا تعاىل:

يف نعا لعرب نسقيكم ِما يف بطونه من بني فر
) قا تعاىل:

تعا

ما كا حديثا يفرت

ْحة لقو يؤمنو

يف لك لعرب

حيث قا تعاىل :هو

من حيث مل تسبو قذ يف قلوهبم لرعب ربو

بيوهتم بأيدُّيم يد ملؤمنني فاعترب يا يل بصا
لعريب من هذ لتعبري هو

غري مرب يف
تعا

كيل يف حليا فلن حظ لسيا
فأتاهم

بعيد

قد تم ميلها كثر مما تتحمل

جتها لرشعي هو بالنسبة يل

ية لكريمة ضح يف

سن قانو فهمي جتها

منها تأكلو

لة لرشعية

ملصالح ملرسلة غريها هي يف تقدير مما ع قة له من قريب

عتام ملتكر عليها ىل يومنا هذ يف

ملعنى لد

لك

و لفقه لسني لتربير عد من

بتأ يل مرجعية قانونية منهج قانو يف فهم لدين

لذ

ية لقر نية

.

لليل لنها

ما نز به :فأ ذ
).

يف لك لعرب
نكا

ر

من هنا يتبني

لد

لسياقا

ستخر جه من هذ لنصو

يف كل

نقو بوجو

للغوية

فهل نقو بأ هذ لنصو

حتى لو كنا يف لطريق فيجب عبو
لعبو من حتام

حتام بام ينتج حجية حتام !
ندعي

هلا مثا لف ر لر
مر با تعا

ملصلحة

عتبا حقيقة يف تعا
يف مباحث لقيا

بأخذ لد

لفهم

مرجعية قانونية يف فهم لرشيعة باسم لقيا

عنه متاما.

ل فت

ستص

لنص لقر

ليس سو هذ

يؤكد ما يقوله لدكتو محا
لد

هم منا

تد عىل جو مطلق لعبو

نسجاما مع مر ملطلق بالعبو ! ملا

ليس لظن هبا فقط نحو حلكم عىل فق

جما يف غري حتى يناقش بمناقشا هنا تعر
بل ندعي

سيا هذ لنصو

سياقا يؤسس

ط

لو بالعمو

لوحيد لذ

س مي ثبا

كر يف ملو

ية لتي هي يف حلقيقة ليل حجية لقيا
يب :يرب غيا

لد

هو سيا

لوضع

ملصلحة ملرسلة غري لك بل هي منرصفة

هيا عيهم بعد جو يا

لدليل لثا  :لنص لنبو

تعطي هذ ملعنى لو سع لذ تم

عىل

نظرية

عندهم هذ ما

حلجج لقر نية لتأ يل ملصلحة ملرسلة

ة قطعية لد لة يف ملسألة .

لنبي نام يق

فيفهم منه ننا

بالظاهر

موظفو بالتعامل مع لظاهر قد ظهر لنا جو مصلحة هنا فنعمل هبذ لظاهر يكو

حجة.

( ) نظر حو ملناقشا
ملعا

طر ق ستد

:

ملرتىض لذ يعة :

( ) محا

حلكيم

( ) نظر :لر

يب جد

هبذ

لشوكا

و لعامة للفقه ملقا :

ملحصو

و

:

لو قع:

ية  :لر

شا لفحو :

.

.

لطو

لعد

ملحصو
:

بن حز

:

مد
حكا

حكا

لو

:

لفصو لغر ية:

:

.

لكن هذ

يتوىل

ستد

متويل لس ر

ضعيف يضا فإ لنصو
لو سلم

د ها هبذ لتعبري

ناقش يف جو نص هبذ للفظ

نصو
يق

نه بام يكو تعبري

لتعبري بام يرجع للشافعي
لبينا ..

با يام

لو سلم د ها فهي

مع

بو قع قلوهبم

غايته

نفيا

ستص

هو حلديث لنبو لرشيف:

ملصلحة

توحيد معنى لرض

ه)

جتها

عترب لي مهام هو لعمد

حيث يقت

عاية ملصالح ثباتا
لنفع لذ

هو

ا:

كشف خلفا

لسبكي :

:

.

.

نشري هنا ىل هتا لطويف بالتشيع بل بالرفض عىل لسا بعضهم مثل بن جب حو

هذ ملوضو

مل بسا
.

لتا ية هتامه بذلك

( ) لطويف سالة يف عاية ملصلحة:
حديثه عن حديث
نظر حو

لنبي يريد

خرين بام

لنفع مع معنى ملصلحة ملفسد .

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :فتا

س مي:

يتعامل مع

سطة بينهام .

طو لطويف هنا طوتني ساسيتني

( ) بأ

من طر لسنة لشيعة نه قا بأنه

لرض هو ملفسد فإ نفاها لرش لز ثبا

ام نقيضا

( ) نظر :لعجلو

خ

!

لدليل لثالث :ما ستند ليه نجم لدين لطويف (
ملفاسد نفيا

ة مضمونية ملجمو

ين هذ من كونه يف سيا تأسيس قو عد يف

لرشعي حتى نستخر منه قاعد

عند

لو

قد نقل لعجلو (

ه)

تعني لشمو لتأسيس قو عد جتها ية مثل ملصالح ملرسلة

فإ سيا هذ حلديث هو يف مثل لقضا
يظهر له منهم

لنبوية لد لة عىل نه يق

بالظاهر

.

جع :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع

ل هذ لرسالة يف كتابه لتعيني يف

قد تم فصلها نرشها كثر من مر مستقلة

لك :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:

.

بعني بمناسبة

يف ضمن كتب حديثة

حديث نفي لرض يعلن نفي ملفسد فتثبت ملصلحة مطلوبيتها

بينهام.

لعله بمثل ستد

لنبو

لطويف يمكن ستنا لقاعد نفي لعس ملشقة حلر .

لتوقف لتفصييل مع مقا بة لطويف هنا تا لبسط ك
قد تم تفصيله بشكل منقطع لنظري يف

لكن بد لنا من لتوقف عند مد
ملد لة

و لفقه مامي

لقبو

فكلام ثبتنا جو

خا

ك

يف موضع معني مكن ستنا

بط له باملصلحة ملرسلة بل هو نو ع قة بني

فهم لطويف من هذ لدليل ثبا

ري

لقر

لو جلديل بمقا بة لطويف لكنها تبطل

يف لوقت عينه نظرية ملصلحة ملرسلة حيث تقو بأ مآ
ملنعه هذ

كثري يف مفا هذ حلديث

مهمة هنا بام يستلزمه ملوقف:

ىل :هي مد خلة تستهد

بحديث نبو

نه

سطة

لطويف ىل

ط

ستد

حلديث لنبو

لة لرشعية لنصية فكيف

ملصالح ملرسلة لتي مل ير عىل عتبا ها نفيها ليل عا

! .

لكن هذ ملد لة كأنه يريد لطويف نفيها فهو يف موضع خر يقر بأ حا ل حما لته يف

تقديم ملصلحة عىل لنص هو تقديم ليل

عي جح

هو حديث نفي لرض

عىل سا ر

لة خر يف حكا لكن لطويف يفهم من حلديث نه يؤسس مبد عاية ملصالح

نه يد فقط عىل نفي لرض .

خر

لفر بني حما لة لطويف ما فهمه

يكو بنفسه حجة لنا يف عتام ملصالح يف فتا
ليل هلا

يكمن يف

لطويف يريد هبذ حلديث

كأ حلديث يفوضنا ننا كلام ينا مصلحة

عليها كا حديث نفي لرض مرشعنا لقيامنا ببنا حلكم عليها هبذ يستنتج

ملصلحة ملرسلة من ك

بل يريد بالنص

يثبت له

بل يف حماكمة لنصو

لطويف فالطويف ينفي مرجعية لنص يف حجية ملصلحة ملرسلة
لفقيه يمكنه عتام ملصالح لتي تنكشف له يف

لرشعية جلز ية يضا.

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:
( ) نظر :سالة يف عاية ملصلحة:

.

.

د لفتا

مفا

بتعبري خر :لطويف كأنه يريد عا
للدليل لن

ل فتا

ملصلحة ملرسلة بتحويله من قانو

نتا قانو

ىل قانو متفر عليه مع بقا ه عىل حالته عمليا يف مما سا

لفقيه

منطلقاته فمن لناحية لعملية فإ عني ما يقو به لقا ل باملصالح ملرسلة سو
هذ كا بالنسبة للطويف.

يقو به ملعتمد عىل حديث

عتقد بأ حما لة لطويف تصلح

ا نو من لتقا

لفقه لسني كام هي بد جة معينة حما لة لغز يل من قبل

لتفر لعقيل نحو بطها بالنصو
ملد لة لثانية :ما

لرض

سو

يمكن للفقه مامي

بني

يو فق عليه ضمن معايري معينة.

لسيد حممد تقي حلكيم حيث قا بأ لطويف جعل لنسبة بني

لعر

لبد

يف جتا ته مل س فيها فهام
خر

يستلز ثبو

يستدعي ثبو

من قبيل لضدين للذين هلام ثالث عليه فانتفا حد ا

.

مفر

فانتفا لرض

لدليل لذ حث عىل معيا ية نفي لرض مل يقل

لسيد حلكيم متني يف حد نفسه

لرض

خر

لرض ليس

بينه بني ملصلحة سطة كالتاجر لذ مل يربح

ملصلحة  .هذ يعني

هذ

حلا

من هنا يثبت جو ملبا يف لرشيعة لقانو

بمعيا ية ملصلحة بالرض
ك

و لفقه مامي

رير نظرية ملصالح ملرسلة من

ملصلحة نسبة لتناقض من هنا ثبت حد ا بانتفا

لنقص يف ملا

و

لنص غاية ما يثبت هتام لرشيعة بنفي

يعني نه يف كل حالة توجد فيها مصلحة فالرشيعة مهتمة مرها كام هو

قاعد ملصالح ملرسلة

يرجع برض عىل لنا

ي

مه

ثبت لنا لطويف

 .تعابري من نو

ملصلحة تشهد عىل متايز ثنني مفهوما مصد قا.

يمكن ملقولة لطويف يف تناقضية ملصلحة ملفسد

لتضحية هبذ ملصلحة
فع ملفسد

يف سيا

تتم

تلك

ىل من جلب

ثبا

عد

خذ باملصالح بو فه سياسة سرت تيجية قانونية يف مة هو يف اية ملطا مفسد مرض

بمعنى

نتصو

فإ هذ يف

( ) نظر:

لسلطة لرشعية ( يل مر)

ىل قو مفسد

فإ

و لعامة للفقه ملقا :

محا

لفقها مل يأخذ باملصالح مل يبالو هبا

لد لة لتي
يب جد

تبني سياساهتا عىل مصالح
و

لو قع:

.

مو طنيها
ملفسد

يف

ليس فقط عىل فع لرض عنهم سو
حليا

لرض خا ة يف ظل متغري

للوقو يف لف مة.

لو ح ك منا هذ فهذ يعني

بمعنا لفر

ملرض

ملفسد

ملصلحة فإ

لسياسا

فاملجتمعا

فع ملفسد

فعها يكو

صيصا

فإ

بسيا حا هو عتام عاية ملصلحة ما يف

من حيث ترشيع لزكا

عو كثر لت صيصا

خلمس جلها

س مية تر

يف

فع ملفسد عد لز مر عا

عني ملقا بة ملجتمعية ملفهو لرض

يف حديث

للترشيعا

جتعل عاية ملصلحة ساسا هلا تقع يف اية ملطا

معنى بنظر جمتمعية للقو بلز

لعامة للب .

هبذ لطريقة

جو سبا تطو يف لعامل فإ تر ملصالح

لطويف نظر للحديث بمعنا ملجتمعي مل ينظر ليه

لتي

هلذ

ينتهي هبا حلا ىل يقا مو طنيها يف

ل مشكلة ما عترب نه كثر

ترجع لنظر فر ية للحديث

حلج غري لك عىل فر

هذ ملسام

بينام لنظر ملجتمعية

فر ية هي مصالح منافع جتامعية

فاملجتمع بو فه نسانا كبري مل يترض بذلك بل نتفع ستفا بل لو قا شخص بأ عند
يعة

بغر ما
يريد

عىل حد فأنا

يلحق فيها

فر

ضامنا  ..لقالو له بأ هذ لرشيعة هي

فقا هلذ ملقا بة لتي يقبل هبا بعض لفقها

ب

قتص من ملجر

يعة عىل لبرش!

يصبح تقديم ك

يقو بأ حديث نفي لرض ناظر ل نسا لكبري هو ملجتمع
فع ملفسد

يتصو

لرض عن

ملصالح ل مة فالتفكيك لذهني

عمليا .

( ) نظر :لصد مباحث
( ) من خ
عليها

و

كا

نسا

فهو

لطويف هنا سه

ل نسا لصغري

بوجو سرت تيجية جلب ملنافع

حيحا يف فق لذهن لكنه غري متحقق خا جيا

ير

:

لقو عد لفقهية :

.

هذ يتبني لنا حجم هلو حلا لة بني طريقة ملقا بة ملجتمعية لتي نحتمل عتام لطويف

طريقة ملقا بة لفر ية لتي ختا ها مثا

لتخصيصا

لكبري

لز

لو

عىل حديث

يعترب

خلو ي فالسيد خلو ي يف فع شكالية كثر
حلد

لقصا

لديا

حلج جلها

هذ ملقا بة تا

نسانية

ملفسد

موضوعي خا جي تساهم فيه جمموعة من لعلو لطبيعية

ثبا

جو سرت تيجية جلب ملنافع بو فها قاعد عامة يف

هل فع عد

مرض عىل ملجتمع لد لة

لطويف يف بعض حلا
هذ

ما

يف مجيعها.

لكن بعض لباحثني ملعا

لعقلية عىل لز

ين عترب

هذ لك

برص

مفر ضة ما مل نثبت سلفا

حديث

لنظر عام قلنا

ملفاهيم يمكن

ثبا هذ

هم قو بأنه نفعني

لك ! هل تتحمل لوقا ع لد

يد هنا

مر يف غاية لصعوبة فهل

للغوية شي ا من لك

لقو بأ عد ملصلحة

للجميع لكنه

لة لعامة

غري ضح يل خا ة مع تعبري بامل

معا من حيث نه نفعني باملا ة

هذ لك

بامل مة

مة

م مة عقلية

لنسبة بني ملصلحة لرض هي نسبة لتناقض بمعنى نه كلام مل

تكن منفعة كا هنا

يقع سو يف بعض لسياقا

غري ضح .نعم فع لرض

هد شخص ما ة

بعد نفعي بأ يد من
يف كلية لقضية من

فعه منفعة مصلحة هذ مقبو

ينتج لز بمرجعية ملصلحة مطلقا بل يلزمني بنو من ملنافع ملصالح

هي لتي يتضمنها فع لرض خا ة.
ملد لة لثالثة:

لطويف فس لرض باملفسد

نف لذكر لكن لسؤ

لذ يفر

خا جة صصا عن مفا

ا من

لغسل فيقيدها بحا عد لرض
لشا

( خلو ي مصبا

( ) نظر :عيل حب

من ثم قابله مع ملصلحة فأنتج ستد له

نفسه :هل هذ لتفسري حيح

لتلك لتكاليف لتي تكو هلا حالة غري
خلو ي

يد باملفهو

عىل ملكلفني .

لعقلية لد لة ملفهومية فأ من نو

لوضو

حيانا

خذ بمقابله هو لنفع ملصلحة بل حلا كذلك يف بعض

تر لترشيع عىل فق ملصلحة

ثم فإط

لقد ملتيقن

د ك

مر جعلت

ية حالة

ية بيام ظاهر حديث

ية فينفي حلديث حالتها لرض ية مثل

ما خلمس فليس فيه

عىل حد من جهة نظر

مل يعترب منذ لبد ية ملكا لصاحبه حتى يكو يف خر جه من جيبه
و

:

سا يف فلسفة

).

ناظر

و لفقه لرشيعة نظرية ملقا د:

.

عليه

لقد تنوعت تعابري للغويني يف معنى لرض

سو

من ثم قد رص ملعنى بخصو

نحو لك مع

مفهو ملفسد

ما يعر

باملفسد بل لرض يقابله لنفع

ملصلحة ملفسد هي نسبة لعمو
لكن لصحيح

لرض

عنو

معها عنو

نسا من نقص يف ماله

يعطي هذ ملعنى

لقو لبدنية لصحة لعافية نحوها

لعكس حيح

قد جتتمع ملفسد مع يا

من جه.

تص بالنقص

ملا

نسبة هذ لعنا ين ىل عنا ين
لطابع ملا

بل ينبغي فهمه يف سياقاته ملختلفة فمسجد لرض ( لتوبة:

باملسلمني غم نه قد يكو فيه نقص ما

بدنه

ف يصح تفسري لطويف لرض

ملرض تقابلها ملنفعة

خلصو

لنقص لذ يسبب ضيقا

عىل لفر

لعا

) ليس سو

هلذ يكو معنى لرض متناسبا مع ما ينسب

ليه يقع بم حظته فالرض ل حق عىل لفر يف جتا ته تلف مصد قا عن لرض ل حق

عليه يف حيثيته جتامعية كذلك تلف حلا
بمعنى نقصا

قد يترض ملجتمع

نتشا لفسا فيهم فيقا  :لرشو

مو له بنا ه بل بمعنى تدهو حياهتم

با رس لعو ل بمعنى ا تسببت بحا
بام يؤيد ما نقو

جدكم

معا عن لرض ل حق للمجتمع برمته

غري مسجد

بجامعة ملسلمني

ط

قوله تعاىل:

تضا هن لتضيقو عليهن ( ..لط

مولو له بولد  ( ..لبقر :

بولدها

بمعنى سع من لنقص ملا

ل

.

قو خ فا

نقص عر

ستقر هم يف منزهلم .

( ) نظر :خلر سا

كفاية

( ) نظر :مباحث

و

.

جية كثري مث .

سكنوهن من حيث سكنتم من

 ) :قوله سبحانه .. :تضا

لد

) فإ لفقه س مي تعامل مع هاتني يتني

يتعز ما نقوله بام هب ليه مثا لسيد لصد من
عىل نصا

مليوعة

خ قية

جتامعية

من قبل سمر بن جند

مو حديث

بل سمر حجز حرية نصا

و :

خلو ي حما

:

و

بحو يف علم

يف
:

ليس فيه

و لفقه :
.

هله

تصبح لكلمة قريبة جد من ملفسد خا ة لو كانت جهة لرض

هبذ لفهم لكلمة

جانبا معنويا يف لوجو كترض لر
ملعنى ملا

نرص

لصو باحلامل.
هبذ يتبني

للنقص يف بعض لنصو

غري لك

عا د عىل

بحسب ملناسبا

ملجتمع باملعنى لو سع لكلمة

يثبت لنا

لو يف جلملة

هنا حاكام مقدما عىل مجيع
ستنا ليه ثبا

حكا

فإ حديث

لية لكن ملشكلة

يكو شام

حديث

عد متابعة ملصالح هو مصد حقيقي للرض

هبذ

يمكنه

نظرية ملصلحة ملرسلة بشكل تقعيد عا بل جتر يف ملصالح

فعها.

مر خر لذ ينبغي معرفته هنا هو ديد مصد

عىل لفر

لسياقا مثل :لو

مقا بة لطويف حيحة جز يا بمعنى نه يف كل مو يثبت جو

فر

من فع ملضا

لع قة مع

يمنع لك

مة باملعنى لشامل لكلمة

نعم قد يستفيد لطويف من قاعد

لرض

بنحو ليقني

لك هبذ لنحو مل يكن يمكن تفعيل قاعد نفي لرض
مل يقم ليل عىل حجيته يف هذ ملو .

لفعل لف

يمكن
تية

فيه

لظن ملعترب فإ مل يثبت

ما جمر لظن غري ملعترب فليس حجة

هبذ ملعنى هلا يف عا فهم مجيع
حكا

لية فإ حا ل ضم حديث نفي لرض ىل جممو

حكا

لية هو كو مجيع

لترشيعا مقيد يف هتا بعد تسببها بالرض بام له من مفهو يني عا فإ حصل ظن لو

غري معترب بأ ترشيعا من لترشيعا يلحق
يكو هنا يقني بثبو

ضمن ملعايري لدينية لكلمة لرض فإنه لن

حلكم بد جة لفعلية لتنجيز

لثبويت مقيد عىل لشكل

ملفر

يت :لرجل له لقيمومة عىل ملر حيث

لقيمومة فلو حصل يل ظن لرض لو كا ظنا غري معترب فإ ثبو

يكو مشك
لبرش جو

لعد حر قيد عد لرض

هبذ ضع مجيع

يف ملكلف به هذ يقف ىل بعد حلد

تقديم ملصلحة عىل لنص

حرص ط قه بحالة عد لرض .

مرجعه ىل نفي ط

حلكم كا يف لوحه
من

هذ

لية ملد

حتام

حلكم بالقيمومة سو

حكا

لصالح مقولة لطويف حتى يف

لتكليف ما مل يثبت

يف مقابل

لسبب لذ يدعو

ليا

بعمو
تقييد

جتها

لتفسري هلرمنوطيقي لن

يبقى هذ لعمو

ط

س مي لعد ملو فقة عىل هذ لطريقة من ملقا بة هو

فا جتها لرشعي يعترب

صيص فام مل يثبت يكو

لتكاليف نفسها هبذ نعر

سا يا ما مل يأ

ملرجع ملحتكم ليه هو

ط

لنظر عن مستو قو هذ حلديث من حيث لصد
! هل هو يف اية ملطا

يمكن تقويته بحيث يبلغ جة لوثو بالصد

عىل ية حا

منقو ة غري ضحة.
يبقى ملهم لدينا

لدليل لر بع:

لطويف هو من

ستنا ىل نصو

مر بالعد

حسا

لرش لسو غري لك من لعنا ين.

لرب

نقو بحجية رب

مل يقصد لك فإ خطوته

نه

ل علام ملسلمني لذين عطو قو ضافية حلديث

لقيم مبا

ر لديني ضمن سيا

ة لفكر لو

نا توظيفها هنا هي

يمكن لرجو ليها عند فقد

علينا يف لبد ية

حلقو

لسياسية

لنصو

لشيعي لسني.

لترشيع لعليا لو

فعل خلري ملعر

فكر هذ لدليل هو ما بحثنا بالتفصيل يف موضع

بالعد

بو فه

هذ لفصل سنر هل قصد

نفي لرض فقبله مل يكن هذ حلديث ظى هبذ لقو لبالغة يف لرت

خ

لعمو يف لة

فاخلطو لتي قا هبا لطويف هنا سو نتكلم عنها بالتفصيل عند حلديث

لطويف تأ يل نظرية ملقا د عرب حديث نفي لرض

لع قة مع

لرض

بحيث يمكن عرب

رب حا

عن لع قة بني لنص ملصلحة يف ملحو لثالث من حما

لسنة من نو

لتقييد

مع حا ل لنصو

معا فانتبه.

تأ يل نظرية هبذ حلجم
لو حد

لتخصيص

لفقه يتعامل مع لنصو

منكشفا بمجموعة لنصو
هذ كله برص

ط

لة لترشيعا

لية ظى

يف لكتا

تر لبغي ملنكر لفسا

ر

لك يف كتابنا حو قو عد

طلقنا عليه قاعد لعد

لدينية ملنهجية مثل نصو

لة خلا ة لعامة فقبل

نرجع ىل

نذهب نحو لو قعة لتي مل نجد نصا فيها باخلصو

مر
ل

ننظر يف

خلري

تشخيصنا ملا هو لعد

خلا جية تعيني ملتعلقا

نتمسك بنصو

ملعر

فإ شخصنا مث

لقيم مبا

لتضمني مصد للعد ملأمو به

فيها

لقانو هذ

ننا موكل لينا تشخيص ملوضوعا

تضمني لصنا هو لعد
جو

ثبا

عا متاما كام يف

غري ظلم مث

تضمني لصنا

عملية تنزيل حكم كيل عىل مصد قه

خلا جي بعد تعييننا هلذ ملصد  .لرشيعة عطت حلجية لتعيينا هلذ ملصد

حلجية لتعيني

لعد بني

ملصد

فتأمر بالعد

لعق ي لعريف للعد مصد قا يمكنه

هذ

لو متكلة عىل

كام تعطي
لوعي

يصل ىل حلقيقة لو بنسبة عالية لو لذلك ملا

مكننا تنزيل لكثري من حكا عىل مو ضوعاهتا تشخيص متعلقها خلا جي.
لعل من

لشاطبي (

ل من حظت بعد طرحي هلذ لفكر

مطلقا غري مقيد
مثل لعد

مقيد

ه ) ما ملقا ديني حيث ير
مرش

حسا

مرش

نه يؤمن بذلك هو لشي

كل عنو

بضو بط فهذ معنا

لعفو لصرب لظلم لفحشا

له ضو بط فهو جع لنظر ملوىل مثل لعبا

لقر نية

خذ يف لنصو

فهمه تعيينه بنظر ملكلف

ملنكر غري لك بينام ما يؤخذ

يف لغالب

لشاطبي

للطيف

يميز بني فقه مكة ملدينة فالفقه ملكي هو فقه من لنو

بينام لفقه ملد هو فقه من

حما لة يف هذ لصد فاجلها يرجع ل مر باملعر

هلذ

لنو لثا عند يف لغالب طبعا يعترب لشاطبي
و

قل لنسخ يف ملكيا

كثر يف ملدنيا نسبيا

كل عا مد يرجع ليكو جز يا مكيا

نعد يف لكليا

لنهي عن ملنكر هكذ

ستقر ية مع توضيحه

مفهو لنسخ عند لقدما عم من لتخصيص لتقييد لنسخ با
هذ لفكر يف تقدير هي تعبري

ملقا د
مر

نصو

هذ لنمط

لقيم مبا

ر عن عا

نتا نظرية

ط

ملتأخر .

ستص

عرب نظرية

لترشيع متثل تعبري خر يضا عن لنمط ملقا د

ينتج عن منهجية ستقر لشاطبية بل ينتج عن منهجية لنصو

غاية

كام فعل لشيخ حممد مهد شمس لدين لشيخ يوسف لصانعي قد دثنا نفا عن عا
نتا نظرية ستص

( ) نظر :لشاطبي ملو فقا

عرب نظرية ملقا د
:

لقيا .

:

:

.

هبا

لن خو
عا

يف كتا

هنا يف مناقشة ستنا لنصو

سو

موقفي من لك

نني بحثت هذ ملوضو بالتفصيل يف مناسبة خر يف كتا شمو لرشيعة تا

قو عد فقه لع قة مع

باختصا يضا عندما نتحد
ة عند هي

نص عىل مصد
عي حد

خر لديني خر

عن تصو نا ملختا لنظرية ملصلحة ملرسلة نشري ىل لك

يضا عند مناقشة ريج ستص

عىل قو عد حجية لعقل لعميل قريبا جد .

عملية تنزيل هذ لنو من لنصو

ا جي فهذ لعملية هنا
لعد مث

هو جو

مصا يقه بالطريقة ملبينة ع

حكم برش

مبا

لترشيع نصو

لقيم لعليا ملأمو

ليس حكام

تنتج حكام

لناتج مليد

عيا جديد بل ليس

حكم

ستص حيو

بل هو

عله بذ ته حكام

عيا يف

عن هذ حلكم عند تنزيله عىل

عيا خ فا ملا يريد

جتب طاعته بنفسه ( نه ليس من

لذ فيه سو نبني كيف

تلف عن عملية تنزيل

ل لرش ) بل جتب طاعة مفهو لعد

لك عله جب لطاعة

ل لرش فانتظر قريبا عندما نرش نظريتنا خلا ة يف ملصلحة ملرسلة.
ينجم عن قناعتنا هذ نقطة نبتعد فيها عن

جتها

مامي

فتقدنا فيه لنص لرشعي مل نتوفق فيه للحصو عىل ليل حمر
لذها فو نحو

ل لرب

بل نحن نجر

لذها

يطر لباحث ملعا

لترشيعية لتي من هذ لنو

فتنبه جيد .

حلتمية لتامة ( ملقتضية للز

يمكننا

ل

ا ية بل علينا

تشخيص لو قعة لنا لة ما

لو قعي فيها للحكم لرشعي

لشيخ بو لقاسم عليد ست حما لة لتربير خذ باملصالح ملرسلة

لك عرب تطويع لنظرية ضمن معطيا
لعقل لعميل لبرش

ما

نصبح يف حا بر

هو مقتىض لعد فيها فقا لفهمنا لعق ي ليس ما هو مل
فقا لفهمنا عرب لعقل لنظر

عية

عىل نظريتنا يف نفي شمو لرشيعة

عد جعل حكم هلذ لو قعة بيد ننا يف لوقت عينه
نحو لة لقيم ملبا

لك ننا يف كل مو

لعقل لعميل نقطة

ما يعرب هو عنه بجوهر لعقل

تكا يف حما لته تقو عىل
ملصلحة

ملفسد

ملنع) يف لفعل بحيث يكو فاعل لفعل حلامل للمصلحة

مستحقا للثو

بحسن

قياسية من نو :

فاعل لفعل حلامل للمفسد مستحقا للذ

ملد

قبح لثا

لفعل لف

ففي هذ حلا يمكن لو و

حسن عق

كل ما هو حسن عق فهو جب

حكم لرش )

فتكو لنتيجة حلكم بوجو

لفعل

لكي يكتمل هذ لتقريب للقضية

بالعقل ليس ية فر هنا هنا

لتو فق لعا عىل حسن

نعترب

لقضية حسنا قبحا ليس

عا.

ب

ىل حلكم لرشعي عرب مقا بة

من جهة نظر عليد ست

نعر

مجاعة كذلك بل جلوهر لعق
قبحه يف كل

ملشكلة لتي يو جهها عليد ست

عىل كشف مناطا

لعقا

عا ( حد شكيل قانو مل مة بني حكم لعقل

منة

جوهر لعقل.

م كا

فيحكم

هذ ملقا بة سو

ملر

لكي نكتشفه فإننا

مكنة شاهد

توقعه يف عا

حلاكم هبذ
لعقل قا

حكا فهنا حكا تم ترشيعها لكشف عنها يف لرشيعة

س مية نحن نريد معرفتها عرب معرفة مناطاهتا بالعقل لعميل هذ ما عل عليد ست
ما مقولة عجز لعقل عن

مبا

لعمل ليقو بأ

لرشيعة بل كتشا

نجد

لفا

مستهد

حكا لرشعية هلذ فهو يغري قو عد

م كا

ظيفة لعقل لعميل ليست معرفة

بني حلالتني

حكا لرشعية غري ملنكشفة يف لرش
لعقل يف حلالة

حكا لرشعية لتي كشفتها لنا
لك عن طريق لعقل نفسه.

ىل يريد معرفة لس لكامن خلف حلكم هلذ

عوبة يف لتأكد من قد ته عىل لك بينام يف حلالة لثانية

لعقل.

باملعرفة عق

لرشيعة تضع حكام

بل

من هنا يعترب عليد ست

عيا لكنه غري منكشف

نظرية ملصلحة ملرسلة يمكن ر ها من

لعقل لعميل بعد يام بقانو مل مة هبذ ملعنى له هبذ ر بث
فضل

ملصالح ملرسلة لتي متثل مصد قا
نسميها با

يوجد حكم منكشف

كا

نتا ج:

عرب

مد كا

لعقل لعميل لقطعي حجة لكن

لعقيل ليس باملصلحة ملرسلة.

ملصالح ملرسلة لتي

تأييد ظنيا من لعقل يف

لكنها متلك

متلك خلفية تأييد عقيل من ملستو

لرشيعة كانت مو فقة هلا هذ لنو من ملصلحة ملرسلة غري

حجة لعد لدليل عىل حجيته.

ملصالح ملرسلة ملد كة بالعقل

بحجيتها بنا عىل حجية طم نا

طم نا

لظني يمكن لقو

لقطعي

فتكو ساقطة عن حلجية .

هبذ لطريقة يعيد فقيه شيعي مامي نتا نظرية ملصلحة ملرسلة من خ

قو عد حجية

لعقل لعميل قانو مل

مة هبذ يفرت عن لشاطبي لذ بنى ملصالح ملرسلة عىل عكس

لشاطبي يرص يف بد يا

نام

لك متاما بعد نكا

لتحسني لتقبيح لعقليني نكا
ملو فقا بأ

تكو مركبة مع لة لسمع
عي

يد

لعقل ليس بشا
ن تلف

.

معينة هلا

ا كام ينا سابقا بل

لة لعقل تستعمل يف

و لفقه مستقلة

حمققة ملناطها حمتجا بأ لنظر فيها نظر يف مر

مع هذ لطر يف

ل قعيته مكا

قق ليقني

جلملة فالكل متفق نظريا نه لو حصل يقني فهو حجة نام نريد لبحث يف مكانا

طم نا يف
يعطينا

قاعد مولد لسلسلة من حكا لرشعية كام كا متوقعا من ملصالح ملرسلة يكو ليقني

فيها معقو .

هلذ بد لنا من لتأمل قلي يف هذ ملحا لة من
هذ ملحا لة مبنية

بعض لوقفا :

عىل فكر شمو لرشيعة هلذ فهي تعترب

تنكشف عرب سبيلني :لنص لوحي

هلي

لعقل لوعي

للحسن لقبح يكشف لنا ملوىل بوضعه هذ لعقل يف
لنصو

لكن

.

تنا

قلنا بعد ثبو شمو لرشيعة كيف لنا لتأكد من

يرت لقضية للعقل

حكم لعقل هو حكم منسو

يعترب

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:
( ) نظر :لشاطبي ملو فقا

:

.

فقه عقل:

نسا

لرشيعة
لعقل

فمن

حكامه غري ملنكشفة يف
يف مو

ليه بالرض
.

حكم لعقل مل
!

هلذ قلنا يف بحث شمو لرشيعة

قانو مل مة نفسه مبني عىل قاعد شمولية لرشيعة

ناقشنا احب هذ ملحا لة يف

ليس مثبتا هلا كام توحيه هذ ملحا لة هنا قد سبق يضا

نظريته يف نسبة حكا لتي يسنها يل مر ( لسلطة لرشعية) ىل
هذ لكليا

لنصو

لتحسينية لتقبيحية للعقل كلها

عليها يضا يمكن كتشافها من ضم لنصو

لة لرشعية مثل جو

غري لك خا ة

لعد

هذ لكليا

حسا

لصد

حما لة تأ يل ستص
معطيا

عرب نصو

لرش منكشفة عرب لعقو

مع

لنصو

لظلم ثم نقو نحن بتشخيص لعد يف ملو
ت عنو

لوجو

لظلم لعد

لعق ية ..كام كانت

نا ليها نفا.

نجعل ملسافة طو

لقر نية حلديثية ( ملقا د لرشعية ملنكشفة من ضم لنصو
لرشعي للعد

سة لكتا

مضا لبنا

مر كذلك فلام نذهب نحو لعقو

لسنة سا ر

بنى لبرش عليها حياهتم من ثم

لترشيع لعليا لتي

كا

غلبيتها لساحقة قد لت

حرمة لكذ

لعقلية هي مرتكز

يمكن للشيخ عليد ست نسبتها للرشيعة من خ

تعاىل فر جع .

ندعي بأ بعض

بإمكاننا لتمسك بالعموما
) مر بالعد

مليد نية هبذ ند

حلرمة لرشعية للظلم

لناهية عن

كل لسياسة لرشعية

لو ين يف لقر

لسنة لرشيفة ملتفق عليهام بني ملسلمني ليس هذ فضل من حما لة كتشا

لرشعي بالعقل بعد فر
تطبيق هذ لكليا

لفحشا

لقر نية:

جو نصو

يأمر بالعد

ملنكر لبغي يعظكم لعلكم تذكر

مثل حا شتام تطبيق كليا

كلية تصلح جلمع خمتلف معطيا
حسا

( لنحل:

)

لعقو عىل خطأ فر يف لك.

يتا

منكشفة بالنصو

حلكم

لعقو

لقربى ينهى عن

شتمل عىل خطأ فحاله

لنقطة ملهمة لتي تنجم عن م حظتي هذ هي ننا مل نعد نملك حكاما
حتى نستعني بالعقل ليكشف عن حكا

لكريم

عية هي با

عية غري

ل مل يكشف

عنها سو بالعقل عىل حسب تعبري عليد ست! هبذ يكو طريق لشاطبي شمس

لدين فضل من طريقه هنا
( ) نظر :حيد حب

ام ستعانا هبذ لكليا

شمو لرشيعة:

لدينية قاما بتنزيلها عىل جلز يا
.

مطلقني عليها تا

بالنصو
مبا

عنو

لعامة جلز يا

لة لترشيع لعليا
ملستقر

حمل تأمل.

خر عنو

بل حظنا مثل لدكتو حممد س

لتربير ملصالح ملرسلة ىل عموما

فأ ل تقسيم

مقا د لرشيعة ملستنبطة

لعد

لكريم  .عليه

حسا يف لقر

حكا ىل ما هو منكشف بالنص ما هو منكشف بالعقل خا ة سيصبح

لقد ذ لتو فق لعا مؤ

عىل ملس جوهر لعقل لكن لسؤ

هو :ما هو حلد لذ تتو فق عليه لعقو
عا

لفا د ملبتغا من

نتا نظرية ملصلحة ملرسلة من خ

لعقو يف مرحلة جوهر لعقل حمد

لذ يفر

من ثم فام هي مساحة

مد كا

لعقل لعميل

طابع كيل جد  .ما يصو

عليد ست قضايا ترجع جلوهر لعقل من نو حالة قضايا ملجتمع للنخبة
لعد لة

لذلك من شرت

يام يف مرجع لتقليد ..ليس من جوهر لعقو

عليه لبرش ىل يو لدين بل هذ لقضايا كثري غريها قع موقع لنقا
لفلسفة لسياسية علو لنفس

نفسه

نسانية يف قضايا لتحسني لتقبيح خا ة هي

مبنية حسب تقريب عليد ست عىل معرفة ملصالح ملفاسد
معطيا

مدكو يستند

لقانو

جتام

ما يرجع

مما تو فق

عرب لتا يخ يف

كثري منها مناطقي عريف مرحيل

مني غري لك فهي حا ل جتربة لبرش ىل يومنا هذ يف ظل ظر فهم لقا مة حتى ليو .
هلذ نقو :

كاكتشا

كتشا تو فق لعقو ليس قضية بسيطة يرجع فيها للوجد

نعقا سري عق ية كثري ما تقع خطا بسبب لك فيظن

لعقو متفقة عىل

لتا يخ يف لعرص حلا
( ) نظر :مدكو

عد جو

بحيث يرجع ملتفق عليه ىل كليا عامة.

ملدخل للفقه س مي:

( ) ما بعد ما بني هذ لك
تشومسكي

ما لك

لقلة ط عه عىل حجم تفا

لتي تعر

لذ يت متاما

نسا  /لفر

فكا بني لبرش عرب

.

بني لنظرية لقا مة ليو من قبل مفكرين كبا يف لعامل مثل نعو

بالفوضوية

ل سلطوية ( ،)Anarchismهي نظرية تر

لص

يف

لة مطلقا بل يف عد جو نظا هرمي بني لبرش فهذ لقضايا ليست بدهييا مطلقة

متفقا عليها بل خضعت

ضع للتأمل نسا

يتم كشف سلبيا فيها حيانا.

فقا ملا تقد

مليد نية للكليا

لتطبيقا

جتها لرشعي للمصلحة ملرسلة

فإ حاجة

خ قية فلو ترت

يف

تكو

لكفا يف حلر باملسلمني فهل و قتل

ملسلمني خوفا من نتصا لكفا بام يوجب حت هلم لبعض ب

ملسلمني قتلهم عد كرب

مد كا

لعقل لعميل لكلية تنفع

هذ ملثا هو

كثر شهر يف بحث ملصالح ملرسلة كام نعر

ر اته لفقهية من غري طريق ملصلحة ملرسلة

هنا ما مل يتم تنزيلها عىل لو قعة ملأخو بالنظر بمجر نز
مرحلة مل بسا

ملفر

لذ غالبا ما تتز حم فيه لكليا

نشا

حتام

فام لو كا بني

حيا

لصو لو نكشف حلكم بالنص

من ثم فلست ما

بل نا ما جلز بوجو حكم

قطعي يف كليته

بام يوجب فر
ما ..

لعقل هنا مل يأخذ حجيته من لرش بل ملفرت

لعقل هي لتي تو لني ىل لرش

قتصا

لعقل من مرحلة لكلية ىل

هبم طفل لو بلغ كا سيكو نابغة يف لدفا عن س

تفصيل فقهي يف لقضية بتعد

يف بعض

برص

جلز ية مل يعد بني يدينا حكم كيل يقدمه لنا جوهر لعقل بل ا هنا

مزيج من حلكم لكيل من لوعي مليد
ملسلمني ملترت

لنظر عن

ملصالح ملرسلة شؤ

مؤ يا نشا

عية عام لعقل حتى لو مل يصب

عي يف موضو ميد

ميد نية تتصل بإ

جتام

للعقل حكم

لسياسة

رس

ليست شؤ نا كلية حتى ننتقل من حالة لقطعية ملوجو فيها بم مسة جوهر

لعقل عرب تو فق لعقو
يبد يل

كر بأ قانو مل

ىل لقطع باحلكم لرشعي عرب قانو مل

مة.

لشيخ عليد ست يف مباحثه يف لعقل لرشيعة قد نتبه هلذ

شكالية حني

مة سو يعا من مشكلة يف مرحلة لتطبيق لتنزيل لكنه ت ىف ملشكلة

ملزعومة بالقو بأ ا غري منحرص باحلكم لرشعي ملنكشف بالعقل بل جتر يف خمتلف
حكا ملنكشفة عرب لنص كذلك .
بام ي حظ عىل لك:

تنزيل لكليا هل يثبت

سو حكم حد مث هو جو
( ) نظر :فقه عقل:

.

ناتج لتنزيل هو بعنو نه حكم
لعد

بعبا

يف لو قعة

نه ليس

خر عندما يقو ملوىل من خ

قانو مل

مة :لعد

حرمة

كذلك

فيقو  :هذ لترص

عد

جب عليكم ثم يقو
ليس بعد

نسا بتنزيل عنو

فهل يكو لناتج جو

هذ لترص

نه ليس هنا سو حكم حد حقيقي هو جو

لظلم نحن عندما نقو بمتابعة ما نر عد نام نتابع حكم
عتقد

لعد عىل لوقا ع

ندعي كثر من جو حكم حد

با مكا

عا

لعد

لكيل ملنكشف بالعقل
ننا نطبقه عىل ملو

حرمة
فهذ

هو لذ ينتج يف تطبيق حكا ملنصو ة عىل مو ها من ثم ف تتطابق لنتيجة لتي تم
لتو ل ليها مع قاعد
ملختلفة

فهمنا من هذ لقاعد نتا

ستص

حلكم لعد

لظلم مع

لعمل بالعد

فهذ متفق عليه بني لنا

جمعو

حكا

تفق هل لسنة مجيعا عىل حجية ملصلحة ملرسلة

عية كلية حكاما
ستص

لسلطانية

ملفر

عية متعد

حد هو جو

ا ليست سو متابعة

لبحث يف ملصالح ملرسلة ير منه ستنتا
نصيا حلكم

بام هلذ ميز لغز يل بني

عي حد هو جو
ستص

لذ نبحثه هنا متخذ سيلة جتها ية ملعرفة حكم

حيث نص متاما كالقيا .
هذ يعني

عية يف ملو

نتا ج لتنزيل ليست هي حكا
لعد مث

لعقل لعميل.

حما لته هذ هي عا

لعل ما يؤيد ما نقو نه لو كانت لقضية مسألة تنزيل لكرب عىل لصغر

جلز ي ملصد

ملا كا هنا موجب حلرص مما سة قاعد

بالفقيه بل لصا هذ لتنزيل من شأ سا ر لنا

يف لو قعة

سبحانه بل نحن فيها نطبق حكام

ف يصح ما قاله عليد ست من

نتا ملصالح ملرسلة من فضا مد كا

حكا

يضا

ستص

لكيل عىل

لتنزيل لعقيل

نه ليس سو تطبيق عنو عىل

قعة خا جية هذ ليس من شأ لفقيه بام هو فقيه هو ما يقف فض عن شكاليته

لذ تية يف موضو بحثنا عىل لنقيض من فكر ملصالح ملرسلة بو فها نمطا يف جتها .
كانت ملقا بة لتي قدمت هنا حيحة فهذ يعني

متد ها لد ر ملنصو
ملرسلة

كلية لعد

لك

عد

قوفها عند ما

نص فيه كام هو مفر

لبرش ليو عندما يقومو بأنفسهم بتنزيل كليا

لظلم فإنه يمكنهم خلر

بمو قف

هذ مد خلة نقضية

كثر

نظرية ملصلحة

لعقو عىل لوقا ع مثل

عية يف لوقا ع حيث

لعقل سيلة

تنكشف هبا
معطيا

حكا

لنصو

بتقديم معطيا
لتساقط.

عليه

هلية يلز

قو لتعا

لرشعية يف لوقا ع نفسها عىل تقدير جو ها يف هذ حلا

لعقو عىل لنصو

يعني لك

كثر قضايا ملر

بني ملعطيا

خا ة غري ليقينية منها د

لبرش ليو

لرقية جلها

هو ملرب ملنعهم من

لة ف

لع قة مع

خر عرش

خذ بجزمهم بحجة جو ط قا

لناتج هنا هو لز

تقييد مجيع ط قا

لنصو

مر هذ لك

ىل تأ يل لعد لة ثم تنزيلها

خر

مو

لنصو

قل من

من ثم فهم

مثل حممد جمتهد شبسرت

يف لنصو

فام

لدينية لتي عليهم

لرشعية بموقف عقولنا لكلية مع

تنزي تنا ليقينية بل طم نانية فهل سيو فق لشيخ عليد ست عىل هذ
ملفر

مل نقل

لذين زمو بقبح لظلم يسقطو هذ لقبح عىل

زمو عم هبذ لظلم كام قد ن حظ لك عند شخصيا
خذ هبا !

لعقلية يف مرحلة لتنزيل

مر

كيم لوعي

هذ لعد لة ليست تلك ملستقا من لنصو

نسا هبا عىل

مقا د لرشيعة

بل هي ملأخو من لعقل بطريق مستقل ملسقطة عىل لوقا ع سقاطا هو يف نفسه معترب.
عو

شخصية

نه يف مو

جو لنصو

لو قع نسا يكذ هذ

مر

صل لنا يقني هبذ لتنزيل لو حت فهي

فر يف ميكانيزما لتنزيل بني حلالتني .بل

لقو بأننا نرجع للعقل يف لو و حلكم منكشف به هو عرت

لنو من حكا

حيث ننا نقو بإمكا تنزيل هذ

ففي هذ حلا سيكو بإمكاننا كشف مل
ملنصو ة بعد كتشا

مل

لتنزيل ليقيني بني كو مو

حكا عىل لوقا ع يقينا

يف لو قعة هو ما سيخولنا بطا

يف لو قعة نتيجة لتنزيل ليقيني

مما

بانكشا م كا هذ

فيه نص

!

طم نانا
حكا

فر يف حجية هذ

ب علينا لتوقف قلي عند عملية لتنزيل نفسها نسأ  :ما هي ميكانيزما قيا

لعقل بتنزيل كليا

حضو

عليه)

لتحسني لتقبيح عىل لوقا ع هل يتم هذ لتنزيل بشكل شهو

حي ( هو ما ير بعض لباحثني ملعا

ين من ثم فهذ مل حظة جتر هنا

يتم عرب قيا لعقل لتجريب لبرش بمقا نة مقا بة ملصالح ملفاسد لكامنة يف

لرت

لفعل

مصد لعنو

ثم لتو ل ىل

لعد مث

لو قع خذ مجيع حتام

عتقا بأ ملصلحة غالبة

يقو لعقل بد سة تز حم لقو عد لعملية لعقلية نفسها يف

ملتصو له فيها ثم لتو ل ىل نتيجة ا ية

يتعز ما نقو عندما نتبنى لر

لقبح ليست سو

مة من ثم فاملعنو هنا

لعد

جو

لقا ل بأ

قبح لظلم مث

لعنا ين لتي تشكل علة تامة للحسن

ما غريها من لقضايا لكثري فليست

سو مقتضيا للحسن لقبح بعض فعا يفتقد حتى حيثية قتضا
لتنزيل يف غري لنو

تسمح لنا باجلز بأ هذ ملقت
نكشا

لكليا

هذ يعني

ليس جمر تطبيق بل هو تطبيق فهم معا لتام حليثيا
قد ثر فيام يقتضيه.

خ قية لو كا بالشهو

حالتها ليس كذلك بد بل فيه حسا

لعقل فإ

للمصالح

لتأثري

ملفاسد

نكشا

لتي

لو قعة

مل بسا

لسؤ  :لو حصل ل نسا جز فلسنا نتكلم عن لك لكن هل يمكن ل نسا لو و ىل
لو عا

يقني

موضوعي يف حا من هذ لنو

ملوضوعية يف حيا لبرش لو فرضنا نه مل تكن هنا
تنزي هتم لكلياهتا بام فيها كلية لعد

تنزي

ليقينية

ما هي مساحة هذ لتنزي

ع هلية كا لبرش مع عقوهلم

لظلم فام هي ملساحة ملتوقع تغطيتها بعقوهلم كليا

ملتوقع جريا مع عليد ست هنا هو سعة هذ لتنزيل مساحته ليقينية بل حيا

لبرش لعا ية تعطي هذ

من ثم نسأ  :ملا نطيل ملسافة

ندعي مبا

معرفة ملصالح ملفاسد من ثم نتقا ملعرفة حلكم بقانو لتبعية

لقانو مل

مة هبذ يكو ك منا مطابقا ملقا با

ملرسلة من خ

نتقا من ملصلحة ىل حلكم

للعقل معرفة ملصالح ملفاسد هذ
قبلنا عىل ط قه ما

ف ينتج غري لظن
ينتج عن لك

لتقا

حاجة

و لفقه لسني يف حجية ملصلحة

قا لشيخ عليد ست بأنه

يمكن

عب عليه فكيف عتربنا يقينه بالتنزيل هنا موضوعيا

هذ لتنزيل يتضمن كشفا لتام حيثيا

مقا بة عليد ست

فأهل لسنة مل يقولو غري هذ سو

قد

لعقل عىل

عو

لفعل مصاحله مفاسد

تضيف شي ا جوهريا ملقا با
بعضهم حجية هذ

نتقا

جتها لسني

لو عرب لظن

باملصلحة.

حمصل لك

حما لة ريج ستص

حيحة يف نفسها يف جلملة برص
ملرجتى من

لغر

عرب لعقل لعميل قانو مل

مة

لنظر عن موضو شمو لرشيعة لكنها

كانت

قاعد ملصالح ملرسلة.

تنتج

هذ كله لو مل يفصل عليد ست بني حلسن لقبح بني ملصالح ملفاسد بل عترب ا
مر كثر تعقيد

متد خلني لو ميد نيا ما لو فصل بينهام فإ

نظرية ملصلحة ملرسلة ليس قا ام عىل فكر حلسن لقبح بالرض

بعد هذ جلولة يف ملو قف ملختلفة لتقويام
ب

ملصلحة ملرسلة

يف

ملتعا ضة

خر يقني

لسبب

لغري لك لو بعيد عن لنصو

طم نا باحلكم لرشعي نتيجة ليقني
لعامة

ملوقف هو ثبو هذ حلكم لرشعي نتيجة حجية ليقني

ما لقو بأ هنا

لية كلية عامة يمكنها

موضوعي يف لوقا ع حلا ثة
لتخر ا

من هنا يتضح جليا

خلا ة فليس هنا شك

طم نا .

توفر لنا هذ ليقني

غري ملنصو ة فهو مر مل توفر لنا

لسابقة ملوضو لبحث.

لنص لو ستقر

لة ملتنوعة يف قضية

نستخر موقفنا من هذ لقضية يمكن ياغته عىل لشكل يت:

حصل ل نسا

طم نا بامل

.

مساحة كبري من نشا

حما لة لشاطبي

لتحصيل حلكم بالفر

نط

لو قعة

من قطعية

طم نا بشكل

من ملقا با

ل لكيل ملأخو من

يرب له جعل حكم لو قعة حكام

قطعيا بو ف لك قانونا كام ينا يف مناقشتنا لعليد ست بل تلمح له بعض عبا
لشاطبي نفسه يف بعض ملو قف

عتبا

حلكم لقطعي هو حكم كيل من نو كلية لعد

من ثم فتطبيق هذ لكليا يصبح بمثابة تطبيق لعنا ين لعامة خا ة لعنا ين لثانوية

غري كا

( ) نظر :ملو فقا

لقضية
:

تكفي فيها لعنا ين لثانوية ف تنتج هذ لعنا ين حكاما

.

عية

حنا لك يف كتابنا (شمو لرشيعة) سيأيت مزيد توضيح قريبا جد .

كلية يف لوقا ع كام

ليس هنا من لية عامة سو مرجعية لعموما

لرشعية بل مطلق

ملطلقا

لة جتها ية لثابتة بحيث تكو يف

لتي نبحث عنها.

هبذ يكو لتعريف

يف بحث

كرناها قبل لرش

من لتعريفا

لتها

لية لنصو

مفا ها شاملة للو قعة

لث ثة ملفرتضة لقاعد ملصلحة ملرسلة

لة تعريفا حيحا لكن مشكلته نه

ع قة له ببحث

ملصلحة ملرسلة لتي شكلت هدفا منهجا للكثري من لفقها ملسلمني عرب لتا يخ

سو

لعموما

ستخد للمطلقا

لة

لسعة

لة بحيث تشمل

لفهم لتفسري لو قعة لتي نحن بصد ها من ثم فهذ لو قعة لن تكو مما

فليس هنا قاعد مستقلة سمها ستص
ليل من

بل

جتر

لة ملعر فة عليه بل لو كا هذ هو ستص

لشيعة لظاهرية يقبلو به فينقلب لنز

من هنا

ستنبا

حظنا

ستص

منكر

لعموما

ستص

قيسة

ملقا د لنا طريقة خا ة فيه نرشحها عند عر

ملخصص لذلك

ف خ

.

شا

قاعد

نقبل بالقيا

تصو نا خلا

ستص

خت

قو عد جتها ية للو و
نه معلو لوجو
لتقريبا

لقيا

ىل

مطابقا لعمل

ملشتمل عىل ظن تطبيق

لنظرية ملقا د يف كتابنا

لكتابية حلديثية لثابتة د

الة عد جلعل لقانو من ملوىل سبحانه حيث

نص فيه

عليه بالو و لناتج

حيث ننا نؤمن بشمو لرشيعة لكل قا ع حليا هلذ نعترب

لة حلجة ملعترب كالنصو

فقا لقو عد

فيه بني ملسلمني

ما جعو ىل لعموما

ملقا د ير حجية هذ لث ثة ف بأ

لو مل تكن لقاعد مستقلة لكننا

نه ليس

حلكم لرشعي فيام نص فيه

ىل جمر نز لفظي.

نظرية ملقا د عينها فمن يو فق عىل هذ ير مو

لتي

ما

ليل عليه من

لة ينبغي فيه جر

علم بوجو حكم ب حاجة لتكلف

ليه حذ من ضيا لرش

ب بأ ثمن لو و ليه.

هو غري معلو لوجو

ستد لية لتي قدمت لصالح تأسيس قاعد منهاجية يف

لرشعي باسم ملصالح ملرسلة بحيث يتم من خ هلا ستخر

حكا

تعاىل فيام

جتها

نص

ليل عليه كلها خضعت لدينا للنقا

فيه

يعطي ظنا باحلكم لرشعي يقينا به بالرض

هبا

عىل عتبا

لنظر جمر ظن ملصلحة بل حتى ليقني
بل لو عطى ظنا فإ هذ لظن

حجيته.

ليل

ملشكلة ملركزية يف ملصلحة ملرسلة بو فها قاعد جتها ية تكمن يف قيمة ملعرفة

فقيمة معرفتنا باملصالح لو قعيا
ترتقي ىل حد
مر)

نسا

خلا جية من حيث شتامهلا عىل مصالح غري مضمونة

ليقني ملوضوعي بأننا قبضنا عىل متا حيثيا

غاية ما يمكن لنا ثباته هو

عىل هلي ة

يف سن لقو نني يف

ر منطقة لفر

يعتمد

ملصلحة

فا

ملوضو

جتامعية للمسلمني (

لفعل.

لد لة

يل

عد ملفسد يف سياستهم لرشعية فاملصلحة ملد كة بالعقل
ملجتمع

متولو شؤ

س مي

مسؤ لو عن لعمل ملا فيه الح ملسلمني لكن لناتج عن مقر هتم قو نينهم ليس حكام
نام هو حكم

عيا ستنبطنا باملصلحة

تدبري

ي سلطا

طاعته لكنه ليس جز من منظومة لرشيعة س مية يف نفسه كام
يف شمو لرشيعة.
هذ هو لفا

بيننا بني لقا لني باملصلحة ملرسلة فنحن نقبل

جب عىل لرعية

حنا لك يف نظريتنا

يقو ملتولو لشؤ

ملسلمني بوضع قو نني معيا ها ملصلحة ملو مة مع مقا د لرشيعة غاياهتا غري ملعا ضة

للنصو

حكا لرشعية بل نر لز

لعملية بكونه ستكشافا حلكم

يف لو قعة

لك

نام هو حكم لبرش فيها هو حكم جب

لطاعة لوجو طاعة يل مر مث .
عتقد لو

ملصالح ملرسلة
جر يا

لرشيعة.

عا لكننا

نفس لناتج لقانو هلذ

جتها لسني ىل منذ لبد ية عن فكر لشمولية مل يكن بحاجة جلعل
يف

جتها بل لقبل هبا بو فها

جبة لطاعة يف هد قو عد لرش

هبذ نفهم سري لصحابة لتابعني خللفا

عترب منهم نه ترشيعا

يف لتقنني منتجة لسلسلة قانونية

كلياته مقا د لكنها

ل بل سري هل لبيت يضا فإ ما

ملصلحة كا يف كثري منه هبذ ملعنى

مستهدفني بذلك نسبتها للرشيعة بعنو ا

متثل جز من

فها بالرض

.

م كانو يرشعو ترشيعا

يصح ستنا

هبذ

لترشيعا

فا للطر ق جتها ية لقا مة ليو

ملصلحة لتي

لفا

د ها

لصحابة لقضا يف ستنبا

هلية حتى لو قلنا بحجية سنة لصحايب

ر من لصحابة

هل لبيت

كرنا من قبل

لتعريف لثا

عل معيا ملصلحة يف با

هلي ة حلاكمة للعلم لعا

حالة لرشيعة شؤ

يف

مل

حكا

ل لرش

بل لثالث من تعريفا نظرية ملصلحة ملرسلة مما

حيحا غاية مر ام ينتجا حكام

عليه يمكن للفقيه

لد لة

هذ لترشيعا

حكا لرشعية

تعرب عن هذ

خللفا بو فها يف هنهم حكم

كانت م مة له منسجمة معه.
من هنا نعر

ا ة عند هل لسنة

عيا بالرض

.

حلكم لو ي لسلطا هو صيل
لعلم لربها هبا بالرض

ملتوفر هلا باملصلحة

ملجتمعية للد لة يفهم منها ا تكتفي بفهم لد لة لبرشية

للمصالح ملفاسد لوقتية متاما كام تقو لويل لقا

مصلحته فإ ا يل لفهمه لعا

هو للمصلحة عىل

بأ عليك لترص
لو قع

ملصلحة هنا ير به كشف لو قع متاما بل ير منه تيسري مو

يف مو له بام فيه
فهم

ملفر

هذ لتيسري بام فيه

لصالح لعا عندما يوكل ل نسا فإنه تعبري خر عن لقبو منه بام ينكشف له من ملصلحة

يف حد معرفته غاية مر
ملقا د لدينية.

معايري لص

لفسا

بد

يكو قد خذ فيها لغايا

هذ هو لفر بني كشف ملصلحة لكشف حلكم بني فهم ملصلحة لتدبري مو برشيا

فإ حلالة

ىل هي حالة عقل نظر يستهد كشف حكم

حلالة لثانية ليست سو عملية

بعمل لعق

حجة يف با

يف

ية يلز فعلها لتنظيم مو

عي ثابت يف لو لو قع بينام
لذلك يصح ستد

مو هم عرب بنا هم عىل كشف ملصالح باملعنى لظني

لكشف عن حلكم لرشعي عرب لظن باملصلحة فهذ قيا

موضوعني خمتلفني ( جو لتنبه جيد ).

عتبا لظن

مع لفا

لكي نضع نفسنا يف سيا تصنيفي يمكن حلديث عن بعة نو من

باملعنى لعا للكلمة:
لنو

 :جتها يف مقابل لنص هو يفرت

ضمن

جتها

جو نص نقو نحن با جتها

لنخر بنتيجة تعا
لصد

.

هذ هو

سو يأيت

لنص تو جهه بعد فر

جتها ملرفو

شا

كو لنص حجة تامة حمر يف لد لة

سو ستهد

يف نتيجته نسبة ناجته ىل لرشيعة

حلديث عن مقولة معا ضة لنص للمصلحة ما نسب للطويف

خلميني من تقديم ملصلحة عىل لنص.

لنو لثا  :جتها يف فهم لنص هو جلهد لذ يبذله نسا كي يفهم لنص هذ
جتها مطلو

لنو من

رب عنها

تلك لتي
لنصو

لكي نفهم لرشيعة نميز لنصو
حلجة يف لصد

لنصو

لع قا بني لنصو

لتي رب عن لرشيعة عن

لد لة عن غريها مديا

نفسها.

لنو لثالث :جتها مع لنص هو عىل نوعني:
جتها يف مساند لنصو

فالباحث يساند معطيا

فلسفة حكا تعقيلها لدفا عنها غري لك.
جتها يف تنزيل لنصو
متثا لرشيعة

يقو به نسا

جتها مع لنص مطلو

لنو لر بع:

جتها حيث

عىل لوقا ع عم

لنصو

من خ

لة

كشف

تطبيق لرشيعة هو جهد عم

قيق متثاهلا فر يا جمتمعيا.

ما ممد
نص

طه.

برشطه

نقصد بعد لنص هنا عد

كاشف عن حلكم لرشعي هنا توجد ث ثة مسا

:

جو

ليل حمر

مسا تبا منها جديد كاشف عن حلكم هنا تقع نظرية ملصالح ملرسلة بمفهومها

خلا

ويل لسا د عند هل لسنة هلا

كذلك هنا تقع نظرية ملستق

لعميل لتي

كتشا

نا ليها نفا.

حلكم لرشعي من غري طريق لنص لعا

لعقلية مثاهلا

مسا تبا منها جديد حمد للوظيفة لعملية

حيث نص

ليل مل هوية ما ية.

نظرية عتام مد كا

لعقل

جتها

مامي

هذ هو مسا

مسا تبا فريضة ينية مستقلة هي لعمل بام ينكشف لنا من ملصلحة ضمن حد

عية نطا معني مثل

ملجتمعية عد ملعا ضة مع لنصو

هذ هي نظرية

ملصلحة ملرسلة لتي نؤمن نحن هبا.
لفر بني ملسا

ملسا

ملسا لثالث هنا هو

لو قعية لتي نكشفت للموىل سبحانه حتى يتم نتقا منها فرت

تا لكشف ملصلحة
هوية حلكم لرشعي

يف لو قعة بينام يف ملسا لثالث لذ نؤمن به نحتا هلذ لعملية ملعقد بل نعترب
تبا ملصالح لو قعية هذ فا

سبحانه مرنا باتبا ما ينكشف لنا من ملصالح

ملوىل

جوهر

عميق بني حلالتني نتيجة كو ملسا

كتشافيا عقليا بينام ملسا لثالث عميل ظيفي

لثالث

و لعملية لتي د لوظيفة

فنحن ظاهر تيو
حيث

تيو عم نيو يف ملسا لثالث.

لفر بني ملسا لثا

هو جو

لعملية

ظيفة مقر

ملسا لثا جمر

عا بينام ملسا لثالث هو تكليف

عاية ملصالح ملنكشفة

لناتج

شمو لرشيعة.

يد عليه

ما

ل

عي مقر ثابت بالنسبة لينا

نسبة ناتج لرعاية ىل
بد كام

حتى بنحو لوظيفة

حنا لك بالتفصيل يف مباحثنا يف

قاعد ملصالح ملرسلة بمثابة

هبذ يظهر لفر بني ملسا

لثا

يفرت

من جممل هذ لتصنيف يظهر

لعمل بالقيا

ملصالح ملرسلة باملعنى

طريق كاشف عن حلكم لرشعي بينام ملسا لثا ليس كذلك كام هو ضح.
عن لثالث

حيانا يف كلام

مثا

لك ليس يف ته

بعض علام

جتها مرشعن ينيا

ف يصح

مو

لقر

به

لقا ل بالقيا

ملفر

نص

هذ

ملصالح ملرسلة ينطلق من تربير يني لنظريته

يعترب جتها

كا من حق منكر حجية خرب لو حد

ملؤمنني بأخبا

لكريم مث ! نعم من لناحية لتطبيقية قد تر

ملصالح ملرسلة لفر

نت

حا جتها يف مقابل
ملو

لف

ليس من

جو نص فيام يتصو شخص خر نه مو هلا لعد جو

نص فيها من جهة نظر لكن هذ
( ) بأ

جتها يف مقابل لنص ام كام يتد

مامية بل هو جتها حيث

نقو عنه بأنه جتها يف مقابل لنص

منكر صيص لقر

نصو

بالرض

فض

بمر جعة :حممد هشا لربها

ينبغي تد

مقولة:

جتها يف مقابل لنص فيه

سد لذ ع يف لرشيعة س مية:

.

بو ف هذ ملقولة هتمة جناية يف لثقافة لدينية.
لكن هنا حالة ستثنا ية هي

لقو بحجية لقيا

يف مقابل

جتها يف مقابل لنص قد هب بعض لعلام ىل
لبيت لنبو ليس سو

عام

للحصو عىل حكم ثمة نص

لقانونية من مثل لقو برجو لفقيه لعموما

حتها ننا قد حققنا يف حمله

مرب

غري يمكنها

نص عىل

تلقى عىل لعر

يكو هذ لتعيني خمالفا

هنا

مر بمثل لعد

نصو

س

يف

يغة هلذ لعد فإ

هذ لقاعد لتي عربنا عنها بمقصدية لعد

من نصو

خالفنا من خ له ما طرحه مثا لشيخ يوسف لصانعي.

نط قا من لك تكو قاعد ملصلحة ملرسلة من يو

ملقا د

قو نني
فقط
يف

يغته ا ىل لعر كأ

تنهض لو قا ليل

هو جو

تعني

لعد

ملصد هو حكم

تطبيقا

نظرية

عملية لتنزيل هلذ لقيمة ملبد ية لقانونية

هنا حكام

ملقصد

ما ينجم عن هذ لعملية من ضع

هذ لقو نني منسوبة للرش يف نفسها بعنو ا بل لرش يأمر بالعد

نه يأمر هبذ لقو نني بنفسها

ل لرش

فر عا

عي

عىل تفصيل كرنا

عي هلي ام بل تعني

لعا لكيل عىل لو قع هي عملية برشية بامتيا
يعني

لتي مل ير فيها

ملنهجية حسب طريقة فهم لقضية لكننا يف كتابنا شمو لرشيعة قلنا

بأ عملية لتطبيق هذ
عيا حد

حسا

خلري

لرشيعة متاما كا مر

مثاهلا عىل مر ما ينا نحن بذهننا لعريف غري عا

ملبا

لظلم

قيو مثل لغز يل لشاطبي

لعق ي ليقو هو بتعيني لعد يف ملو

بالعد بني لز جا فإ لرشيعة لو مل د
خر

مر بالعد

تر

لترشيعية

ظن ا هي لتي كانت خلف لتفكري

ملصلحي ( ملصلحة ملرسلة) هنا خا ة عند لفريق لذ فر
مثاهلام..

هل

هنا هبذ ملعنى لز كو قياسه يف مقابل لنص.

لك هذ لعملية هي يف حد نفسها حيحة

مو

يف كلام

جا نظرية ملصلحة ملرسلة ىل نظرية ملقا د لرشعية نظرية ملبا

ملوجها

مثا

ملنهي عنه من لقيا

لعقل يف كشف مل كا

يعا ضه فإ قا شخص بأنه يعمل بالقيا

لة حلجة لنصية هو

هذ لقو نني هي جز من منظومته حكامية

نحن كتشفناها هبذ لطريقة كام تريد

تقو لنا نظرية ملصلحة ملرسلة

مر نني جس بني لعد

عندما تعترب نفسها سيلة جتها ية كشفية ..كل ما يف

هذ

لقو نني لبرشية فأنا عتربها ملزمة يل نط قا من كو لعد ملزما يل هذ متييز قيق جد

مل يأخذ بعني عتبا

تكو

م ظلو مسكونني بنظرية شمو لرشيعة عىل هذ تتضح فكر

حكا حلكومية لبرشية من لقو عد لعامة ملز

هبذ نعر

لترشيع

جمد

لترشيعي.

ناتج نظرية ملصلحة ملرسلة عىل سا
خ فا ملا

ملقا د لعامة لكلية ليس فتا

ملنهجية يف

لعموما

ته نظرية ملصلحة ملرسلة بل

قو نني برشية تتبع يف لز ميتها قتنا لفر بكو ا مصد قا للعد مث يف حلظتها لزمكانية
لز مية

مر لسلطة يف ملجتمع

جز من لرش فتأمل جيد .
لكي مثل لذلك بمثا

ا تتبع يف عنرص

نحو لك

ضح لتقريب لفكر

مامية حلديثية عىل حيا مر هل لبيت لنبو
ستحبا

جو

تثبت ملبد

فإ هذ لنصو

لقاما بالسيو )

للطم غري لك

ملصا يق تطبيق برش

مر

هبذ نميز متييز قيقا بالغ
نه ليس من لرش

يعتقد بمصد قية لتكبري ل حيا
يف

ل لرش

ية بني ملقد

حيا

خمرت نسا تلبية لند لو جب.

مر مقد

غري ملقد

نه من لرش

يشمله ليل حيا يف لتطبري بخ

لك ممكنا

نتيجة لك

مل يكن نقضا للحكم لرشعي

نط قا من تصو نا ملتقد

ا

من

ما لو كا لتطبري
ها تنسجم كثر
لفتو

تكو غلب هذ ملسام بالشعا ر حلسينية ضمن لربنامج لديني لذ

لفقيه ليتو ل ليه يفتي عىل ساسه.

حد

يف طريف لقضية فالتطبري ليس

لو تو ضع ملسلمو عىل طريقة خر يف حيا

مع مقا د لرشيعة كا
هبذ

هو

عل هذ ملصا يق مما يفتى

ستحبابه بعنو نه كأنه جز من ملنظومة لرشعية هلية بل لو جب

فقط هو حيا
مقدسا

ذ فكر حلث يف لنصو

لدينية

حيا مرهم لكن قيامنا نحن بتطبيق هذ ملبد عىل مصا يق برشية من

نو لتطبري (
بوجوبه

لز هبا كو ا بنفسها

عية

تهد

ضحا لتمييز بني ملصلحة ملرسلة بمفهومنا هلا

بني لبدعة فنحن يف ملصلحة ملرسلة تبا ملصلحة يف منطقة لفر

يلزمنا برعاية ملصلحة مثل ليل تويل مو ملسلمني نظم مرهم

ننطلق سو بدليل

ليل لعد

غري

ناتج مما سة لتقنني لبرش ليس منسوبا

لك .كام

حمل

سبحانه ف يوجد موضو

للبدعة بالنسبة لينا هبذ لسنا قعني يف موقف مقلق يستدعي ذ من نو لذ

عنه لشيخا بن تيمية لشاطبي.
لكن ملشكلة خر

لتي تظهر عىل مستو

ملتولني للد لة

شؤ

لفقه لسيا

س مي لوضع حد لسو ستغ

ما سو

لضو بط ملصلحة.

ينا هو ا لتد بري لتي تضمن عد قيا

جلامعة ملسلمة بالوقو يف خطا فا حة يف تشخيص ملصالح لتي

قد تنشأ من ضعف قر هتم ل مو تا
نتحد

عنه

شا

من ضعف يام م خر

تعاىل يف لفصل

بل هي قاعد يف لسياسة
هذ

ية لرشعية

س مي فاتبا ملصالح ملرسلة يف

تبا هو بعينه من مكونا

هبذ ب لعمل يف

جا لسلطة فكر ملصالح ملرسلة هو

ة ملوقف ملتصو لنا يف ملصلحة ملرسلة

جتام

د

خري من هذ لكتا

ا ليست قاعد يف

ملخصص

جتها لرشعي

معيا يف سن لقو نني لبرشية هلا فة
جتام

جب

لرشيعة س مية .بتعبري خمترص:

خمرجا

عا

ما يسمى عند بعض

مامية بنظرية حلكم لو ي هو بعينه ما ثبت لنا من نظرية ملصلحة ملرسلة.

هذ

ستبعد

يكو بعض من قبل بنظرية ملصلحة ملرسلة عرب لتا يخ مل يقصد كثر من

هبذ نكو متو فقني بحسب لنتيجة ( خمتلفني يف لتسمية) يضا مع ما لغز يل لذ

خر

ملصالح ملرسلة من با

لتدبري لسلطا

متفقا عليه بني ملسلمني كام ينا من قبل.

ليجعل مصالح لتدبري لسلطا

مر

يعني لك ننا نحرص ملصلحة ملرسلة لتدبريية بالسياسة لعامة بل نر ها تشمل

خمتلف لقو نني لبرشية ملنبثقة من مر قبة مقا د لرشيعة حتى لو كانت يف بو
( ) يظهر من لشيخ حممد عيل لتسخري

نه يريد جعل نظرية ملصلحة ملرسلة من شؤ

لسلطانية فانظر له :مصالح مرسله مكا حجيت
كام يرص

لوثيقة بني ستص

جملة فقه هل بيت لعد

لباحث مصطفى محد لز قا يف كتابه ( ملدخل لفقهي لعا :
لسياسة لرشعية.

لقضا

با

:

) بالصلة

حلقو لعامة خلا ة

فيه حكم

عي بتعبري

شري جمد

خري ىل

.

هذ كله نعترب من لشؤ

سو ند سها عموما يف لفصل خري

( ) نظر يف مو

تنشيط قاعد

ستص

ية فيام نص فيه مل يثبت

ضو بط ملصلحة ملرسلة لتي
شا

تعاىل.

مصطفى لز قا ملدخل لفقهي لعا :

نا ليها من قبل

.

تعترب قاعد سد لذ ع فتحها (

ملصلحة يف لفقه

منع لذ ع قطعها) حد من قو عد نظرية

س مي كام تعد فرعا من فر

ا تقو عىل

جتها ملقا د

خضا لوسا ل حكا ملقا د جعل ملقصد يف حكمه مهيمنا عىل ما يتصل به.
تنبثق هذ لقاعد

عتبا ملآ

سد لذ ع فتحها عن قاعد عمق يطلق عليها سم :نظرية

هي لنظرية لنافذ يف لكثري من نام

للنظر يف لنتا ج ملآ
لكامنة يف ملآ

ملآ

تعبري بعض لباحثني :ف

يضا تدفع لفقيه

لتفكري ملقا د

عد جلمو عىل لوسا ل لطر
سا

قا عه جز مقو

ل سد لذ ع توثيق

صي للمصلحة

يف قق ملصلحة لعينية عىل حد
ل ملصلحة يف لترشيع عام يف

( ) لقد نفت يف لعرص حلديث لعديد من لكتب ملتصلة بنظرية عتبا ملآ
ملثا

ما كتبه لدكتو ليد بن عيل حلسني من كتا

لرمحن بن معمر لسنو

نجد هذ لقاعد يف
منه حر
يؤ

جتها

يف كتابه عتبا ملآ

عتبا مآ

مر عا نتا ج لترصفا

مامي ضمن تعابري لعل من شهرها:

لنظر ب شهو ح

ليه هذ لنظر حقا من مفاسد

ما يربطها بقو عد خر من نو حرمة ملقدمة

عىل فهم حضو

.

ثرها لفقهي

مر لف

ح

عبد

مل يلز

مل يكن عن يبة بعد تفسري لريبة عند بعض بأ ا ما يمكن
حمرما

فلو قلنا بتحريم نفس لفعل عىل تقدير مآ ته

نتا جه لتي ستلز عنه فيكو نظر للمآ لكن جتها
لو حمد

فعا

فانظر عىل سبيل

مامي يؤسس هذ لقاعد بل غالبا

نحو لك سيأيت يف هذ لكتا

ملثل هذ لقاعد يف لعقل جتها

مو ضع تساعدنا

مامي بأسام خر.

جتها ملبني عىل هذ ملصلحة من حيث هو

لذ يتأتى من جهة لتذ

من

يف تصحيح نحر

عن مسا

بتطبيق لنص ىل ما الف ملصلحة ملتوخا ملقصو للشا

لنص .

تستهد قاعد سد لذ ع لتو ل حكا

عية يف لطر

لسبل لوسا ل نط قا

من طبيعة ملوقف يف لنتا ج باملقابل تقع قاعد فتح لذ ع لتي مل لر
لرتخيصية

لغايا

للز مية ملوجو يف لنتيجة تفر

ملصلحتها.
بحو

قو عد

ستد

لذ

فتح بو

عينها فإ

لو و ليها

قيقا

هبذ يظهر نو من لع قة بني هذ لقاعد سلسلة من لقو عد خر كام سو نشري
تعاىل.

بالر

قيقها

سد لذ ع مصنف من قو عد جتها فيام نص فيه من ثم فهو من

من لو ضح

فقا لتصنيف بعض علام

باملعنى

لر

ايب للكلمة

و لفقه لسني مما يد

فق ترصيح بعض لباحثني .

ل للغو لكلمة ( يعة) يأيت بمعنى متد

ل .فالذ

ل حد يد عىل متد

لعني

ىل قد ثم ترجع لفر

ر

نسا معر فة . ..من هنا تطلق لعر

فتقو  :لذ  :لطويل للسا بالرش هو لسيا لليل لنها ..
تذ يعا :تسع مد

عيه .لتذ يع يف مليش :ريك لذ عني.

يف لسعي ستعا هبام عليه..
( ) حنا عبد لكريم لقضا
سا

( ) لسا لعر

ملجلد

:

لعد

:

.

سد لذ ع يف لرشيعة س مية:

معجم مقاييس للغة :
.

مدها يف لسري. ..

:

:

ىل هذ

عىل سبيل ملثا

لرجل يف سباحته

بيديه تذ يعا :حركهام

حممد خالد منصو سد لذ ع تطبيقاته يف ملذهب لشافعي جملة

علو لرشيعة لقانو

( ) نظر :حممد هشا لربها
( ) بن فا

لبعري يد

ضمن

لتحريك قا بن فا

جتها

.

.

لعله من هنا يطلق تعبري لذ يعة بمعنى لوسيلة

جلوهر  :لذ يعة :لوسيلة .قد تذ ف

فيه نوعا من حلركة لتمد قا

توسل

بذ يعة

هبذ يصبح ملعنى للغو لسد لذ ع فتحها هو سد لطر

موضع ما فتحها لتو ل ليه يبلغه نسا بذلك.
يف هذ ملعنى للغو

جو

حقا ق

غايا

يو (

نفهم لفلسفة لذ عية

) فهي فلسفة تر

لفكر منذ عرص ليونا قد ضا

قته بتتبع

نسا يتخذ معرفته سيلة لتحقيق
لفلسفي لعلمي يف حليا لعملية

توظيف لد

خر جهام من فق لتنظري ملتعايل هي هبذ جتعل كل ملعلوما

خطط عمل للو و ىل نتا ج ملموسة يف حليا

فكا

لنظريا جمر

هلذ لسبب هيتم لذ عيو لرب غامتيو

لفكر عن لو قع بل هيتمو لقد

فكا عىل خدمة

عمليا سو كانت مصيبة للو قع

.

مشمو لتعبري لذ يعة فهو منطق

عي يتوسل للغاية بأ طريقة من لطر .

يف هذ لسيا عينه نجد تفكري لغاية ترب لوسيلة

نسا

هذ ملنطق هو يف لد لة للغوية

لو نتقلنا من لد لة للغوية لكلمة لذ يعة ىل لد لة

لفقه فنحن نجد

)

سيلة ليست غاية نام غايتها لعمل لتجربة

فالفلسفة لذ عية فلسفة عملية هتد

ملد كشف ملعلوما

لوسا ل كي تو ل ىل

تية لتي طرحها ليا جيمس (

شيا فيام لفلسفة حلقيقية هي لتي جتعل

يصل ليها عمليا فاملعرفة

جلمع لذ ع. ..

ط حية عند علام

و

ملعنى للغو لكن ضمن ضع خص فالفقها يستخدمو كلمة
حلديث عن قانو لذ ع بو فه منهاجا يف

لذ يعة يف ملعنى لعا لكنهم عندما يريد

جتها لرشعي فهم يذهبو ىل تفسري بأنه مر ملبا يف نفسه لكنه يقع طريقا للحر

هبذ يصبح معنى لذ يعة يف ملدلو خلا

للقاعد هو:

مر مبا يف نفسه جا ز بل قد تكو فيه مصلحة كام يف بعض حا

( ) جلوهر

لصحا

:

نظر :لسا لعر

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :بن لعريب حكا لقر
بن تيمية لفتا

لكرب

:

.

:

:

.

جلو باملعنى

لقرطبي جلامع حكا لقر

:

عم.

ىل مر ممنو حمر حمظو .

يف

من ثم فيكو سد لذ ع عبا عن

مر ملبا يف نفسه تصاله

د حكم بحرمة

بنتيجة حمرمة هو تعبري خر عن رسيا ملفسد لو قعة يف لنتيجة ىل لفعل لذ
فيه بل قد تكو فيه يف نفسه مصلحة فتغلب ملفسد لتي يف لنتيجة حالة
لص

لتي يف لوسيلة لذ يعة

لتز حم لو قع يف م كا

يفر

هلذ قد يصنف با

حكا لرشعية فم

تغيري ملوقف يف ملبا نتيجة تصا ملبا تصا

هذ لصو

تعبري خر عن قو عد

عيا باملحر .

باحة من ثم

لية للموضو تفتح عىل تشويش فهل هذ ملوضو مستقل بنفسه

هو

ولية خر هلا حضو يف جتها لرشعي س مي

خر يف لفقه س مي

متابعني فيام يبد لسيد حممد تقي حلكيم
ملقدمة (مقدمة لو جب

حيح

هبا يلزمنا متييزها عن بعض مو

وله.

يتصو بعض لعلام مثل لشيخ نا

حلر

ستقامة

لذ ع بأنه يرجع ىل نو من

حلرمة يغلب م

لكي نعمق فهم قاعد لذ ع نتو ل لوعي

ليلها بشكل

مفسد

لشري

مكا

لشيخ حممد بر هيم جلنايت

بحث سد لذ ع عند هل لسنة هو بعينه بحث

حلر ) عند مامية لكن هل لسنة مل يتمكنو من جتلية مو
يستوحى من لقر يف يف لفر

نه يربط بني مقدمة لو جب

بني بحث لذ ع كام يستوحى من بن عاشو نه عل مسألة فتح لذ ع هي

( ) نظر :لشري

نو

جلنايت منابع جتها
حلكيم

و

طريق لو و

:

يد ا مذ هب س مي:

و لعامة للفقه ملقا :

.

ىل مهام

علم

و

عليد ست فقه مصلحت:

:

مسألة مقدمة لو جب ما يعر يف لفقه با حتيا
لكن لصحيح

لذ ع ملقدمة مبحثا

كا ملبحو يف با

.

تلفا

لتقيا

ملقدمة هو ما يتم لو جب

فعىل هذ لتعريف يكو بحث ملقدمة خص من بحث لذ ع
ليش ملسمى بالغاية يتوقف جو

جو .

جو حرمة عىل لذ يعة

ما لو قلنا بأ ملقدمة عم من

لكنه ليس حيحا

ملقدمة بل قد يقرت

حيانا من

بيع لس

تبا بمسألة

باملصحف لرشيف لب

له ببحث ملقدمة فإ
ملصحف هنا

من با

جو

ن حظ

بل ملفرت

عانة عىل

ليس بنحو ملقدمة للحر

مظا قيامه به لو بعنا نحن لس

من هذ لنو

لذ ع

تفرت

عدما حتى يرتشح من

غري منحرص

للكافرين يف حا حلر

يكو بيعه مقدمة لفعله هو للحر

مو

تكو منحرص

ما يقع حلر

به

فقد يتوهم

ا

ما يريد لفقه لسني من بحث لذ ع يظل سع ر من خصو ية

لسني مسألة ريم بيع لس
لذ ع مع

عدمه عىل لذ يعة

به

لك:

ثم فمث قد يطر

مع ملسلمني يستند يف لك لسد

بل لبا ع لن يرتكب هذ حلر حتى

نام هو نو من لتمكني من
.

ستنا لفقه

س مي لقانو

لكفر خوفا من ضع لكافرين يدهم عليه

ملسلم لذ

لفقه

خذ معه ملصحف لب

ثم للطر

خر يف

لذ ع يف ريم لسفر
توهينهم له

ع قة

لكافرين مل يقم هو بإهانة

لذ قا بذلك هم لكفا نفسهم فكيف يكو عمله حمرما
ملقدمة باملعنى للغو

باملعنى

ملقدمة ملفضية ىل حر ! ما مل نقصد عنو

هكذ حلا يف ستنا للنهي عن لعقو لغر ية بأ ا يعة كل ما لنا

بالباطل

ملصطلح لذ يد سه

و لفقه س مي.
ويل خلا

فإننا هنا نفهم ملقدمية باملعنى

( ) نظر :بن عاشو مقا د لرشيعة س مية:
( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:
نحصا عدمه بل قد يقا

بل لفقيه ر لعقو لغر ية مطلقا ها فا
.

حيث شكل عىل لتمييز

بأعمية ملقدمة من

ضافة لك مه بأ جممو لطر هو ملقدمة فتظل ملقدمة منحرص .

بذلك سد لطريق عىل قو حالة كل ما
لغر ية.

هبذ ن حظ

تر

خرين بالباطل من ضمن جمموعة لعقو

جتربة جتها لذ عي يمكن تفسري بمفهو ملقدمة بل يبد

يف هن نصا هذ لفريق شي ا خر قد يلتقي مع بحث ملقدمة قد يفرت عنه علينا

لتامسه كتشافه بشكل قيق.

نحن ن حظ يف مسا مما سة جتها لذ ع

ليقني بكو ا مفضية للحر بالرض
نلمسه يف مباحث ملقدمة يف

كام

و لفقه.

قو ملقدمة حمرمة لو كانت مقدمة حر

هو بنحو لغريية ففاعل حلر هو
لو جب لغري هو

با

لفقيه يفتي بحرمة لذ يعة

بل يكفي يف بعض ملو

لذ

كو ا مظنة لك هذ

جبة لو كانت مقدمة جب نام

يأيت باملقدمة متهيد ل تيا بذهيا

فاعل

تركها قد

يقصد

لذ يأيت باملقدمة متهيد لتحصيل هيا غري

لذ ع فإ فاعل لذ يعة قد يقصد يلتفت حا فعل ملقدمة

يلتفت ىل

متثا لغري

هذ لوقو

ملقدمة

با

هلذ يتحر حكم لذ يعة يستقل

فة ملقدمية فة مقيد بوقو

و

كام لو كانت جلز ما قبل خري للعلة لتامة

لذ يعة فإ حلكم كيل من ثم فمن يام

لعقد لغر

لس

حلر

سو لتفت هو

حما بة لكافرين للمسلمني عىل بيع لس
سو قصد هو

ينتج عام قلنا

هلم

فلو فعلها مل قق حلر عىل

يكو قد قع يف حلر

د

هذ لفعل يف

فيسقط عنو حرمة مقدمة حلر عليه
فيسقط جو

سو توقفت

سو ستخدمو هذ لس
.

ما يف

يكو قد فعل حمرما من يبيع

قعت لنتيجة

حلكم ل حق للمقدمة يكو من شؤ

يف جلملة فاملكلف هو لذ
لو جب

يكو تابعا يف مقا

ملقدمة بينام فة لذ عية ت

تيا هبا بو فها مو لة للحر

يف من لفتنة يكو قد فعل حمرما قعا سو

حلر

مر ليس كذلك يف

من هنا فإ حلكم فيها ط قي ليس مقيد فمث يف بحث مقدمة حلر نقو

بأ هذ ملقدمة
سبيل ملثا

جل

بعينه يف

ملكلف تعيني موضعه لو

تلقا يا بمجر لقيا به ىل لوقو يف

مقدمة لو جب عليه بينام

لفعل هل يمكنني من قيق

مر يف با

لذ ع ليس يف

لغالب

مل نقل ام يف يد ملكلف بل مفر

ملوىل سبحانه يقو بتعيني مكانا

بو سطة نشا حكم يل نف
نسا بدعو

لقا ل بالنظرية هذ

فضا هذ لذ يعة للحر
حلكم

م كه هو قيق م

من قبله

لفقيه

فيسد طريق لوقو فيها
يل

خر هلذ لو فعله

نه يوقعني يف حلر يكو قد فعل حمرما هذ نقطة متيا مهمة يف مر

فطبيعة جعل حلكم عىل لذ يعة نط قا من محاية حكم خر تكو مو ها يف يد ملرش
يد ملطبق حتى ند جها يف با
نعم يف بعض ملقدما

ملقدمة.

لتعيني نو ملقدمة يعينها مثل لوضو

يتدخل لشا

غري لك بنا عىل عتبا ها مقدما .
ه

نمط ستد

باليش عىل ا

لشيعي يف با

مقدمته بينام نحن ن حظ

ما يقو عىل ستقر

ملقدمة هو نمط عقيل

يف لد لة للفظية ل مر
هذ

لعقلية للغوية يف لنصو

يكن فا قا يف ما ملوضو لكنه ييش بأ لقضية قد تكو خمتلفة.
كام ينبغي لتنبه ىل

من لو ضح

لوجو

يعرب عن ملقدمة لتي من

ليش لو جب مسبقا ف بد
ملقدمة يف

ملقدما

يعني

ملقدمة لتي من

حلكم بوجوهبا لكن هذ

لذ يعة ملقدمة فننو ملقدما

ضمن بحث لذ يعة.
هذ كله لو

ا

نه

يقع متثا

مقصو من عى تطابق بحث لذ ع مع بحث

كل من قا بسد لذ ع نتهى ىل

بل قد يكو هنا من نتهى به

ملقدمة .لكن يف لوقت نفسه يمكننا

عنو

جبا

معنى له يف با

لذ ع ط قا

و لفقه مامي ..هو مقدمة لو جب خا ة.

هذ لذ نقوله برمته

ملقدما

يكو ليش
نفهم

مل

مامي سع مفهو ملقدمة ملقدمة لوجو مقدمة

بحث مقدمة لوجو
ا

لغسل

نسق معاجلة ملوضو يف بحث لذ ع غالبا

ىل جانب بعض لد
و لفقه

يف

مر يف با

يكشف

سد لذ ع ىل ريم خصو

ل بحث لذ ع هو بعينه بحث

نقرت عا تشكيل بحث حد يف
ند

ر

سع من

و لفقه ت

لقضية بشكل موسع ضمن بحث ملقدمة

نا ملقا نة بني بحث ملقدمة عند مامية بحث لذ ع عند هل لسنة ما

لو تركنا ملقا نة بني لرت ثني

دنا

ل ملوضو لوجدنا

بعض لباحثني يطر متييز

بني ملقدمة لذ يعة ير
ليش

طو

ىل:

جلانب لعدمي

بمعنى

صو

بني ملقدمة لذ يعة نسبة لتعاكس

به لكن جو

به لكن جو
لوجو

بينهام لعمو

من جه يقر

قق لك ليش بالرض

ي

بالرض

قق لص

لك

لك عرب طوتني:

ملقدمة هي ما

مثل لوضو فإ لص

هبذ يكو مل حظ يف با

تتم

يتم

ملقدمة هو

عد ليش عند عد ملقدمة بينام مل حظ يف جانب لذ يعة هو جلانب
لذ يعة جو ها مفض ىل هيا قطعا

لذ يعة ملقدمة قد تلتقيا

طو لثانية :ننا ن حظ

نه يقصد لعقد فإنه مقدمة لكونه
يعة لكونه مفضيا يف لعا

طا

حتام .

يا للتحليل

لك يف مثل لنكا
ليل من

نه

لظاهر
هو

ىل لتحليل هبذ يكو عقد لنكا من جهة جو منتجا

للتحليل من جهة عدمه معيقا عن لتحليل مانعا.
يف مقابل هذ

لتقا متتا لذ يعة ملقدمة:

ما متيا لذ يعة عن ملقدمة جهة فرت قها عنها فهو مثل
ىل فتتا هبا لكن عد لرض

خل خيل فإنه مفض عا

جلها

ملر

عل فتتا عدما بحيث

يتوقف فتتا عليه ينتفي بانتفا ه بل قد يقع فتتا بالنظر ىل ملر لسافر لو مل ترض
جلها بل لو مل تلبس خل خيل

به

.

ما متيا ملقدمة عن لذ يعة فكالسفر

يمكن تكاهبا

لكنه ليس بذ يعة

هبذ نخر باستنتا

من خ

لسفر يف

هذ ملحا لة يمكنها

لقو بأ بحث ملقدمة يف

يلغي فكر  :ما يتم ليش
( ) نظر :لربها

لسفر فإ هذ لسفر مقدمة

عا

ىل ملعصية.

لنسبة بني ملقدمة لذ يعة هي لعمو

تتم ملعصية

خلصو

به

من جه .

تو جه فكر عمية موضو ملقدمة من نحصا غري
و

لفقه يستوعب ملقدمة ملنحرص غري ملنحرص سو

به بل قد يتم به يتم بغري ما مل نعد ويل بحث ملقدمة ىل

سد لذ ع يف لرشيعة س مية:

لذ ع عند شيخ س

تكا

معصية معينة

تتم ملعصية

بن تيمية:

.

بر هيم بن مهنا بن عبد

ملهنا سد

عم هي

و

ليش

جممو لطر ملو لة لليش هي لتي تسمى باملقدمة من ثم فام يتم

به يشمل لفر

ملقدمة.

قد حا

لثالث من ملقدمة لتي يشكل جمموعها عنو

لثا

بعض لباحثني لتمييز يف ع قة قاعد لذ ع بقاعد ملقدمة من
قاعد فتح لذ ع هو بعينه بحث ملقدمة

لذ ع سدها فاعترب

ملقدما

لذ ع هو حلكم بوجو

مقدمة لو جب ففتح
متثا

بينام

ملو لة ىل لو جب ملحققة له يف مقا

لكن هذ لتمييز غري ضح يضا فإ لقا ل بفتح لذ ع ب لنظر يف مقصو

كثر

سد لذ ع يتحد مع موضو ملقدمة بل يفرت عنها.
فإ قصد

تيا بتام خلطو

لو جب يلز

ل ليه فإ ك مه هذ

بوجو

لتي تو لني ليه بحيث لو مل خطها

حيح متاما ما لو قصد لقا ل بفتح لذ ع

مر نظر لغلبة يصاله لو جب خر

لقو حتام يصاله ففي هذ حلا

لبحث ملقدمة ببحث فتح لذ يعة بنحو لتطابق فالفقيه لو

با

لنهضة

لص

يام يف ملجتمع

هتتم مرها فإنه يفتي بوجو

ملو طنني بذلك من با

با

جو

لفقيه يفتي

ع قة

مجاعة يف ملساجد

بسبب غياهبا عن ملساجد باتت ترت

حضو ملساجد بام يرتتب عليه لز

لذ يعة لتحقيق هذ لغاية ملنشو

ملهد بالز
رض

بالنسبة ليهم !

لد لة

فهل هذ من

ملساجد من با

يتأكد ما نقو يف لتمييز بني ملقدمة لذ يعة ما سيأيت حلديث عنه كد لقر يف يف
لذ ري من

فإ كانت لذ يعة تف

فكر لذ يعة ت حظ حجم لنسبة لسببية بني لذ يعة لنتيجة
ام

يف غلبة كثري جد ىل لنتيجة قطعا

يف حفر حفر يف لطريق لذ يمر به
تف

لنا

لص

ملقدمة بحيث ب حتى عىل ملصلني ملتدينني

ملقدمة لتحقيق لص

لفر

فتح

نا

حر كل

مل تكن حمرمة

فر

ملركبا

كام يف

يف ظن قو جد كام

كانت حمرمة با مجا

ل

عة لعنب

كانت تف

كثري مثل حا محلة لطعا فإ م يأكلو منه فيحكم بتضمينهم مطلقا عند نقصانه
لرجا مع لنسا فإنه

يف

ام

غالبا ىل لزنا مث

بل يف

كانت

حما ثة

كثري ليه فهنا قع

خ
نعر

حيث ينا لكثري من ملالكية يميلو لسد لذ ع بينام الفهم خر

فأنت ت حظ هنا كيف
لك يف با

لفكر لذ عي ينطلق من ع قة ليش بمقدمته حلقيقية كام

ملقدمة بل يوسع من مفهو ملقدمية في حظ نسبة لذ يعة ىل لنتيجة

من حيث معد لتأثري عىل ملستو
لذ يعة فإ كانت مة

للحر

كانت نا

بني ملالكية غريهم.
هذ لنسبة

قوعه يف حلر

حلالة لفر ية

تد

لنوعي فام هي نسبة قو ملحر عىل تقدير قو هذ

غالبة جد حكم باحلرمة سو قصد فاعل لذ يعة لو و هبا
حكم باجلو

من

كانت كثري

ية حصو

كثرية قع نز يف ريمها

لظن للفر لفاعل للذ يعة بمديا

بل يد سها لذ عي يف لنسبة لنوعية لظن

هبذ يفك لذ عيو عا موضو فقه لذ يعة عن حالته ل فر

مو بيد لفر

لفر

لكن حما ثة لرجا للنسا نوعا تف
فقا ل جتها لذ عي

لعا

حديثه مع ملر

فتو لتعليقية لتي
حر مطلقا

يوقعه يف

ىل حلر بنسبة عالية جد ر عليه حلديث

جمتهد لذ يعة لو حا

لبطل منطق عتبا ملآ

عند

هي لتي د نوعية لع قة بني

مر ىل فر ملا ستطا

هذ معنى ما يقوله لشاطبي من
سبا

لع قة لسببية بمعناها لفلسفي فيحر خصو

يف لرش

ملسببا

للحر غالبا هو سبب عريف عا

بط هلا ببا

( ) نظر :لقر يف لفر

( ) نظر :لشاطبي ملو فقا

:

:

:

ملقدمة لذ يد

.

قاعد جما

)

لذخري :

ينظر
بل

ما يو ل

يف موضعه من

لنظر عن مكا ستنبا
( :

قيق لغاية

ما يو ل حقيقة من لفعل للحر

للحر .

هي هنية قانونية بد عية عة برص

و

فالرش

يفهمها بمعناها لعريف فيحر ما يو ل للحر غالبا لو مل يو ل ليه ام
فهذ لذهنية كلها

بل

لشخص عينه يف حالته لفر ية جلز ية فاملعيا نوعي موضوعي

ليس فر يا شخصيا هلذ لو

ملنشو

حتام

ليقني لنوعي بذلك

يربطونه بالتقدير لكيل ليصد لفقيه فتو لكلية لشاملة عىل ساسه
تضع معيا

.

و لفقه بل

حكا لرشعية منها.
.

يمكن

حلر نوعا (

ياغة موضو لذ يعة بحيث نقو :
غالبا) من مكلف

كثري

لفعل لذ يؤ

بعينه يكو حر ما

جتويز ىل قو

لفعل لذ يؤ

قق لو جب نوعا بحيث يتهد لتحقق لنوعي للو جب من نه يكو
بم حظة لفر

للذ يعة قريب من ملقدمة لكن بم حظة لنو

لذ ع ليس مطابقا لبحث ملقدمة بل هو مل هنية خمتلفة عنه
لفقه س مي

قاعد ملقدمة معا

يضع عنو

ملقدمة باملعنى كثر

يطلق عنو

ىل

جبا فهذ لفهم
بحث

هبذ نعر

و

كا يمكن

و فقه لذ ع ليكو عم من قاعد سد لذ ع فتحها
ملقدمة يقصد منها

لكثري

عم من ملقدمة باملعنى

لنوعي.

خص

فهم سد لذ ع تا لفهم ما يقع عىل مقربة منه ما يقع عىل لنقيض منه كام لتبس

مر يف مقدمة لو جب حلر

قانو لتبعية حيث
(

حلديث عن مناقضة منهج حليل لرشعية ملنهج سد لذ ع يعني

اية عرص حليل لرشعية
) بقوله :هو

من لو ضح

با جتا لصو

يف

فظن ا عني بحث لذ يعة كذلك حلا يف قضية حليل

لتخر ا

لفقهية

ل مناقض للحيل متا ملناقضة .

حليل لرشعية

لظاهر

ملخا

ملقا د ملآ

يمكنها

مرفو

من ملضايق ( ما يسميه بعض ملعا

لتحايل عىل لزكا

حلو ثم خذ منهم بعد لك تناقض بشكل

يعترب

لشيخ منا

ين

ملقابل ملا سام  :جتا حلقا ق ) لتي تسعى بتحليل ما هو حمر

ل مثل حليل لربوية
لوية للنتا ج ملآ

هلذ عرب لقا

لقطا

خلمس بتمليك خرين ملا قبل حلو

يح هنية سد لذ ع

لوية فاستغ

ير للوسا ل لطر

عند بينام لقا ل باحليل لرشعية يعترب

لقا ل بالذ ع

لطر

لطر لنقض
ساليب

تغري ملوقف لرشعي حتى لو كانت لنتا ج حد باملنظو لعق ي لعريف

( ) منا لقطا
( ) نظر :عبد

لترشيع لفقه يف س

بن مر

لقر

تا ا منهجا:

.

شكالية حليل يف لبحث لفقهي:

.

لعق

يلتقي هذ

من لطبيعي

لنوعا من لتفكري.

من هنا جدنا نصا لتفكري لذ عي يشنو

لرشعية فقد كر بن قد مة ملقد
لشفعة

حلنبيل (

فعل مل تسقط قا محد يف
و

بطا لشفعة فقا :

بن عمر :من د
كانو يأتو

عنف حلم

ه ) ما نصه:

لذين منو ما دعو

حا

تعاىل

حابنا..

ملسلم. ..
فتا

يعقد

هبذ يتبني

للعنا ين

عليه سلم:

ملحتا يريد

تعاىل

ل خلديعة

ملد

لث ثام ة

يضا يف
فحة

عىل منهج لتحليل منهج حليل يقو ضمن مباحثه:

جتويز حليل يناقض سد لذ ع مناقضة ظاهر فإ لشا

ملحر بكل طريق
بل

ملخا عني له بقوله ( :ا عو

سة مطولة جد ملوضو حليل لرشعية تقا

يشن حد من عنف نتقا

بيا لو

لشافعي :و لك

بن تيمية حلنبيل يف كتابه قامة لدليل عىل بطا لتحليل

لكرب

علم

لر

ما ا عو

نفسهم ما يشعر ) حليل خما عة قد مسخ

لذين عتد يف لسبت قر بحيلتهم ..قد قا لنبي ىل
بل

حتيا

يف بطا حق مسلم ..قا عبد

لسختيا  :م ليخا عو

مر عىل جهه كا سهل عيل ..قا

كله تسقط به لشفعة ..ستد

ل

سقا

ية سامعيل بن سعيد قد سألته عن حليلة يف

من حليل يف لك

دعه قا يو

عىل منظومة حليل

يتوسل ليه. ..

سد لطريق ىل لك

هذ لنو من حليل لرشعية يناقض يف هويته جتها لذ عي.

فقه لذ ع يتصا بعض لَش مع فقه تبعية

حكا ل سام

تبعية حكا

جز مهام من لتفكري حلييل يرجع هلذ لنو من لقو عد فوضع علبة من
نظر :لشاطبي ملو فقا

( ) ملغني :

( ) ملقصو بالتحليل هنا

يطلق لرجل

بل هو ايل مرفو

هبذ ملناسبة يعقد

خر بنكاحها لغر

( ) بن تيمية لفتا

:

جته ث ثا ف

تطليقها بعد لك كي ل لز جها

لكرب

:

.

.

ل له حتى تنكح

جا غري فيقو جل

هو ما يعترب بن تيمية غري مرش

سة مطولة حو هذ ملوضو

حليل لرشعية عامة.

عو لثقا مع حلنطة ملتبا لة مفاضلة بمثلها يرفع و

للحنطة بمثلها مع فا

بل هنا عنو

لو

لو

لثقا بمثل حلنطة مع خت

هذ

لقاعد فقه حليل من ثم فالقاعد تصا
لكن ب علينا هنا

لقاعد

بعض مو

نتوقف قلي

قاعد تبعية

قاعد تبعية حكا ل سام

حيا تنسجم مع فهم

حكا ل سام

يسمى بيعا بويا فهنا نو من لت قي بني

ملنهج لذ عي.

تتصا

ط قا مع قانو لذ ع
مناقضة حلكم

تنتج بالرض

حكا لرشعية تطبيقها فإ

ستحالت عني لنجاسة

يف لعنا ين لتي ضعتها يف حكامها

لتامة.

هذ ملجا لتد يل لثا

حق

قامة جب من

لقا

باملطالبة بسكني لقتل لولد ملتنا

يناقض قاعد لذ يعة

ملصلحة غري لك من مثلة لتي معها لتحايل لرفع ظلم

ما شبه لك.
مدكو

لك

عن لنفس

عليه بني ملر تني يف قصة

( ) نظر حو هذ لنو من حليل :بن قيم جلو ية ع
ملدخل للفقه س مي:

.

يف غلب

و لفقه لسني

ستخد ما فيه حلر هو من لتحايل ملقبو

قصد معناها جل فع

حها

لنسبة بني لطرفني هي ملناقضة

مفهو حليل يكتسب معنى ضافيا يف بعض كتابا

بالنطق بكلمة لكفر

عي بل هي يف

ىل حقيقة بل حتى عرفا حيانا فإ قاعد تبعية

تناقض هذ لقاعد منهج لذ عيني هبذ يتبني

ملعنى لثا

يمكننا

لعنا ين جتر ب مناقضة مع ملنهج لذ عي فهذ لقاعد يف

لية ليست سو متابعة لنصو

جلز ية

مو

خر سم خر هو بيع حلنطة مع عو

من حيث نه قد يلتبس مر يف مساحة ملناقضة بني

حكا ل سام

ملتنجس ىل طبيعة ثانية مباينة للطبيعة

ملو

لبيع لربو

حليل لذ ع فاملناقضة قا مة شك يف لك لكن بعض شكا حليل كذلك

توضيح لك عىل لشكل يت:
كثر

نه مل يعد هنا بيع

ملوقعني :

هذ

لتحايل حقا

قد مثلو لذلك

ملؤمنني

قيا

مما سة لتو ية يف

فعه

حقا حق

حممد س

هذ ملعنى للحيل لرشعية مقبو

ستخد للطر ملتنوعة هبد

لو و ىل نتا ج ا قة مطلوبة فهو

نعم مصطلح حليل لرشعية ينرص

لكن ملفر

بعض ستخد ما

بحث لذ ع

يناقض قاعد سد لذ ع بل هو مكمل هلا

عا

ىل تلك لنام

خر ليست كذلك بالرض

تص بفضا بحث حليل

ملتضمنة للنية لقصد بينام بحث لذ ع سع من لك

برص

عي.

ايل

ملناقضة ملناهج لذ عيني
.

فضا بحث حليل يتبع لذ يعة

نه يبحث يف حكم لذ يعة نفسها

لنظر عن نية فاعلها لو و ىل ملقصد خر ملقصد.

ثمة لة ثيقة بني لتفكري لذ عي بني قاعد لتز حم تقديم

هم عىل ملهم

لتفكري لذ عي يسعى لكي لع فة حلكم لذ يف لنتيجة عىل لوسا ل من خ

نو من لتز حم بني مصالح

مفسدته قو

حتى

بني ملصالح ملفاسد.

ثنني

هلذ فهو يقو بتقديم حكم ما مصلحته قو

بعض لباحثني ملعا

ين

ستفا

قسا :

يف لبحث عن قضية لذ ع حليل يف م ا

لصفحا

لك مثل

ملسكر ملف

لوسا ل ليس هلا ظاهر غري هذ .
لوسا ل ملوضوعة للمبا

لزنا ملف

ىل خت

لكن فاعل لوسيلة يقو بفعلها بغر

ملفسد من نو من يقو بفعل عقد لتحليل فإ لعقد بنفسه مبا
قق لتحليل هذ مرفو

( ) نظر :يوسف بن عبد

.

محيتو تكوين ملكة ملقا د:

.

ه ) لذ

فقد قسم لوسا ل ىل بعة

لوسا ل ملوضوعة ل فضا ىل لفسا بحيث تكو طبيعتها لك
ىل مفسد لسكر

جر

سد لذ ع ضمن قو عد ملو نة

ِما يل هذ لع قة بني لذ ع لتز حم ما كر بن قيم جلو ية (

بغر

نه

ملتوقع منها

لفر

فهذ

لو و ىل حلر

لكن لفاعل يفعله

مل يقصد من فعلها ملفسد لكنها تف

لوسا ل ملوضوعة للمبا

غالبا ليها تكو

مفسدهتا نتيجة لك قو من مصلحتها مثاله مسبة هلة ملرشكني بني ظهر نيهم.
لوسا ل ملوضوعة للمبا

ليها تكو

مل يقصد بفعلها ملفسد لكنها قد تف

مصلحتها قو من مفسدهتا مثاله كلمة حلق عند سلطا جا ر .

هذ لتقسيم لرباعي لذ يطرحه بن قيم جلو ية يظهر فيه قانو لتز حم ضحا فغلبة

ملفسد عىل ملصلحة

لعكس نتيجة لع قة بني لوسيلة لنتيجة ليس سو تعبري خر عن
حكا

لتفكري يف تز حم مل كا

تطبيق ملفهو لتز حم بشكل عا .
بل يظهر جليا من خ
ملفسد

كثر من تد

هلذ يعترب بعضهم

هذ ملقا بة للموضو

لذ عية مرتبطة تباطا ثيقا بقاعد

ىل من جلب ملصلحة فالتفكري لذ عي لذ يركز نظر عا عىل سد لذ ع

فتح لذ ع كام سيأيت حلديث عن لك يقو بتقديم ملفسد لتي يف لنتيجة

عىل ملصلحة لتي يف لوسيلة

هبذ فهو من لناحية لعملية يطبق

ملصلحة هي لقاعد لتي سو يأيت حلديث عنها حقا

لكن لتأمل جيد يف ملنهج لذ عي قانو لتز حم يفر
لتز حم يمكن تصو هنا عىل نو
لتز حم

متثايل

م كاهتام لكن ملكلف

يلتقي لثا

هو جو حكمني

يتمكن من متثا

لو قع من لناحية لعملية مثل لص

لفعلية يف مقا جلعل.
كوجو

فكر لذ ع ليست سو

شا

ملفسد عىل جلب

تعاىل.

علينا تفكيك ملوقف

لثالث منهام يف فضا متقا

عيني

:

تنايف بينهام يف هتام

حلكمني لوفا بمقتضياهتام معا عىل

لك
يف

قا ام نقا لغريق .هذ ما يسمى بالتنايف يف مرحلة

لتز حم مل كي هو كو حلكمني متنافيني يف مقا جلعل نتيجة حد موضوعهام
لص

حرمة لترص

جتاها يف هذ ملسألة.

فالتز حم متثايل من شؤ

( ) بن قيم جلو ية ع

يف مسألة جتام

يف ملغصو

مر لنهي فقا لبعض

ملكلف مقا لتنفيذ بينام لتز حم مل كي من شؤ

ملوقعني :

.

ملرش

مقا

د

حكا

لتز حم حلفظي

هلذ يعترب بعضهم

مرجع لتز حم مل كي ىل لتعا

هو قو لتز حم بني م كا

حكا منصبة عىل موضوعا

خمتلفة فهو خمتلف عن لنوعني لسابقني ما خت فه عن
مل كا

متثا

ع قاهتا فيام بينها

مل كي لكنه خمتلف عنه بتعد موضو

نحو .

حظنا هذ

لث ثة

نو

ما عن لثا

حكا بحيث

فو ضح

فرغم شرت كه معه يف كلية لفضا
يلز من لتد خل

فلو كانت لنتيجة مرتبطة بالوسيلة قهر

لتحليل فيكو ملوقف قر

ام بحيث

لتز حم من نو لتز حم مل كي
مل

حد .

يعقل تصو م كيا

عىل

كثرية

لفعل

يمكن

كثري

نحو

حفظيا بل هو تز حم متثايل بمعنى

باحة يف لوسيلة ملقتضية لبقا لعبد مطلق لعنا تتز حم يف مقا لعمل لتحقق

خلا جي مع لتحريم لقابع يف لنتيجة يف ملو

خا جا.

لتي تكو لوسيلة فيها مفضية ىل لنتيجة

لكن لسؤ هنا هو نه هل يعقل لتز حم بني لز
هذ لسؤ

لة ملستحبا

بعد فر

يف لوسيلة ينا

ىل لتز حم مل كي لو باملعنى لعا

ما لو كانت لع قة بني لوسيلة لنتيجة هي ع قة غالبية

متثا

ملوىل هو يرش

عىل لتحريم فلن يتسنى لتوفيق يف جلعل بني لتحريم

فصله عن نتيجته من ثم فهام حد
لك فإ لتز حم هنا

سد

ينفكا يف مقا لتحقق خلا جي

لرخصة يف لوسيلة د تنافيا مع ترشيع لتحريم يف لنتيجة
باحة مل

تضا

عا ما جتر قاعد سد لذ ع يف جما تز حم

متثا يف غري لرت بط لذ يت بني لنتيجة لوسيلة.

يف لنتيجة ينا

نه من شؤ

بد لنا من فهم طبيعة لتز حم ملوجو يف با

لذ ع فقا لفهم لذ عيني لنظريتهم

بعنو نيهام فمن لو ضح هنا

.

د

عنه

لرت يص

وليو يف مسألة لتز حم بني ملستحبا

مانع من شموله حلا لتز حم فيام بينها

ملستحب يمكن تركه عىل

حا

يف ملبا بطريق ىل فكيف يقع لتز حم بني ملبا

قالو بأ ط

يلز منه لتكليف بغري ملقد

فإ كانت حلا يف ملستحبا كذلك فهي
حلر !

حلر متوقف عىل فر

لكن تصوير لتز حم متثايل بني ملبا

قق ملبا خا جا ليس هو قق حد طرفيه بل هو قق حالة ط
لتي متكن ملكلف من لقيا به

لفعل ملبا

لوسيلة حمرمة بالذ عية هذ نو من تضا
باحتها بل

هذ لك

ط

منع لوسيلة منا

متوقف عىل تصو

تركه فإ هذ حلالة سو
متثا

مرب ل لز

عليها بمفهو لو

لتز حم يف هذ حلا

هو قق حالة ط

وليني ف معنى لفر

باحة هنا

جبة

مكن لقو بجريا لتز حم هنا لو كا

نكتشف عرب

متثايل بل هو

ريم ملوىل للوسيلة من خ

فهو تز حم يف مل كا

فالذ عي يام

د عليها عنو

لة للفظية

غالبا لو كا

هبذ نستنتج

مطابقا هلا

لتز حم

ستد

ملوىل

جو

لز مطلقا بل هو

سد لذ ع من جتليا قانو

فامتثا ملبا غري قتضا ي ليس

جو مقتض ل لز

يتسنى جلمع بينهام.

ستقر

من شؤ

تز حم

قعت سيلة للحر

لتفحص يف مناهج لذ عيني مرب هتم

يقبل لتز حم

خ

متثا

باحة من جمر عد

نه قع لتز حم.

نعم لو كانت لوسيلة مستحبة

متثا

قتضا ية

مطلوبيتها بل جمر عد

سد لذ ع تفع موضو

بل

مل تنشأ هذ

تز حم هنا م كا

لعنا

تنعد بجعل

باحة لوسيلة هي باحة قتضا ية بمعنى

باحة غري

عند

لعنا لقا مة يف

تر لوسيلة بنفسه منا

لعنا فيها.

حا مصلحة يف كو لعبد مطلق لعنا
غري هذ يعني

متثا ملبا

بمعنى

جتها ية يؤكد لنا

فإ جا ليل

هذ جمر فر
طبيعة ليلهم

فيفهم حرمة لفعل بتحريم لنتيجة بو فه قانونا

ملوىل

كتشافنا لتحريمه للفعل فلو كا هنا تز حم
نه قاعد يقو لذ عي بتطبيقها يف مقا

كليا يف لرشيعة يسقطه عىل حلالة لتي هو فيها سو

فجهة نظر خمتلفة

ستقر ية لعقلية

بعبا ثانية :لذ عي يكتشف من

ملوىل ر لوسيلة بتحريم لنتيجة ملقا نة هلا

ريم ملوىل هلا ناجتا عن عامله بنفسه قانو لتز حم بني مل كا .

قانو سد لذ ع عىل لة بفكر لتز حم بشكلها ملطلق لكنه ليس

ستجابة هلا هلذ حتى لو بطل شخص قاعد لتز حم مطلقا لكنه يمكنه

يستنبط حرمة لوسيلة ملفضية غالبا ىل نتيجة حمرمة ستنا لدليل ستقر

نحو .

نعم يمكن للذ عي ريج قانونه عرب نظرية لتز حم متثايل بحيث تكو هذ لنظرية

حد لته كام سيأيت فيقو :

حكا لرشعية منظو بم حظة ققها جتامعي
قق جتنا
مر

سا ل له

حلر جمتمعيا غري قابل للوقو

يمكن لتوفيق فيه عم عىل ملستو

لفر .

لتي متثل

عرب حظر ملباحا

جتامعي خا ة مع مفهو

لسببية لعرفية مقابل لسببية لفلسفية فق ما نقلنا نفا عن لشاطبي.

فنستخد قانو لتز حم لكي نثبت حرمة لوسيلة بنا عىل معقولية لتز حم بني

حلر

بل لو تصو نا لوسا ل مستحبا يف بعض ملو

ملبا

ليل لفقه لذ عي هو هذ لدليل فقط

فإ كا

تطبيق قاعد لتز حم.

ا

ا

لذ عية جمر شكل من شكا

عتقد بأ هذ لنقطة باتت ضحة حيث يذهب بعض لباحثني ىل

بقاعد

مر ظهر.

ما يسميه لشافعية

ريم لوسا ل ليس سو شكل من شكا لفقه لذ عي عند ملالكية هو تلك
ام ىل حلر

لوسا ل لتي تف

ريمه بني ملسلمني فحتى

بمفهومها لشافعي

هو ما عترب لقر يف فيام نقلنا عنه نفا جممعا عىل
فإ لذ عية ملالكية سع من لوسا لية

تلتبس ملفر

لذ عية تشمل لع قة لغالبة لكثري بني ملقدما

لوسا لية لشافعية تص بالع قا

شبه لد مة بني لنتا ج ملقدما

لد مة

لقر يف :نا قلنا بسد لذ ع كثر من غرينا
هبذ نفهم بشكل ضح كيف
ستلز

لوسا ل

( ) نظر :بن لسبكي
.

( ) لقر يف لذخري :

ا خا ة بنا .

لشافعية لر فضة لقانو سد لذ ع تقبل بقانو

لقا م بني لوسيلة لنتيجة يف لوسا ل

شبا

لنتا ج بينام

لنظا ر:
نظر له :لفر

لربها
:

يرب قانو

هلذ قا

ريم

لذ ع

سد لذ ع يف لرشيعة س مية:
.

بمفهومه لعا

هذ يعني نه لو خلنا بحث ملقدمة كذلك بحث لع قا
سعنا مفهو

بني ليش نتا جه يف موضو لذ ع

ستلز مية

جتها لذ عي فسيكو لشافعية

بل بعض مامية من لقا لني بفقه لذ ع بينام لو جعلنا لع مة لفا قة للفقه لذ عي نه
ينطلق من كثر ملقا نة بني ملقدمة لنتيجة ليحكم عىل ملقدمة بحكم لنتيجة فإ لوسا لية
لشافعية كذ ملقدمية مامية ستكو مباينة للفقه لذ عي.
يقو

ما لشافعي :ما
جا

ملت عنني

فت من حكم

عليه سلم يف

ثم حكم سوله ىل

به ملت عنة عىل لنعت ملكر يبطل حكم لد لة لتي هي قو من

لذ ع فإ بطل قو من لد ل بطل له ضعف من لذ ع كلها. ..

لكن لز كيش ينقل عن لقرطبي فيقو  :قا لقرطبي :سد لذ ع هب ليه مالك
حابه خالفه كثر لنا
فقا  :علم

خل

ما

با

ليس من هذ لبا
يتم لو جب

ينفك عنه غالبا
لثا

خا

عتقد
يف

تأ ي

ىل لوقو يف ملحظو ما

بل من با ما خ

به فهو جب
مر

يتسا

لثالث ختلف

لتهمة لبعيد
لنقا

ما يف

عملو عليه يف كثر فر عهم تفصي

حا

لذ

لذ ع لضعيفة .

ملعركة يف هذ حلا ستكو جمر لفا

جتها لذ عي هو يف لنو غري

لدكتو حسني حامد حسا

ستشهد بنصو

( ) لشافعي

:

مصطلحا

( ) لز كيش لبحر ملحيط يف

و لفقه :

ىل ملحظو غالبا

بد من مر عاته

ير عيه

ستؤكد لنا

بام يسميه
مركز

ستلز مي من لع قة يف لنو لذ هو
بحث لذ ع ليس هو بحث ملقدمة يف

يد فع عن فرضية ذ لشافعي لشافعية بسد

عد بعضها للشافعي نفسه كقوله:

.

يف

باجتنابه ففعله حر من

فيه فمنهم من ير عيه منهم من

و لفقه كام قلنا من قبل.

لذ ع

يلز ما

يلز منه لوقو قطعا

هو ملسمى بالذ ع عندنا فا

عن مفهو ملقدمة هبذ يتأكد لنا كثر

قد حا

من حلر

ثم حر موضع

.

قا

سو

 :من

منع فضل ملا ليمنع به لك منعه
ما

محة

عا

قه خلقه عامة للمسلمني ليس لو حد منهم

فنا من لسنة
ما حر

حل

يعة ىل منع ما حل

ما كا

حل

بمعنى

لذ هو من محة

مل ل كذلك ما كا

تعاىل (قا لشافعي) فإ كا هذ هكذ ففي هذ ما يثبت

حلر تشبه معا

لذ ع ىل

حلر

ليس كتابنا هذ معقو عىل سا

نسبتها حيث

لتتبع لتا ي

قيق

جتنبنا لك فهذ له جما خر لكن ملنترصين للقو با مجا عىل لذ ع كو
فيها بني ملسلمني ليس سو يف حد ها

دثو عن نام

لشافعي تعكس لذهنية لذ عية فيه من نو قانو

قبل

لقو عد

نه عوقب بحرمانه قاعد ما حر ستعامله حر

حتيا

لك .

ثمة بحث يف لفقه س مي حو

ا

قاعد من ستعجل ليش

قاعد عتبا لتهمة غري

عانة عىل ثم قد نقسم لفقها يف حكم عانة

يبد يل

كام سبق

به بحث عانة عىل ثم .
لذ

سد لذ ع كأ

فع ىل خللط لدمج بني ملوضوعني هو بعض مثلة لعينا

نا تربط بني سلو لفر بو فه سيلة سلو

( ) لشافعي كتا

:

( ) نظر عىل سبيل ملثا

ملذهب لشافعي جملة

لتي

خرين بو فه نتيجة فإ

.

( ) نظر :حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:

( ) نظر :لسيفي ملا ند

خت

ولية فقهية يف ملذهب

معناها حد ها هلم يف لك بحو مطولة معر فة قد كر بعضهم
حابه

يعة

قد فصل لدكتو حسا كثري يف هذ

ملوضو فلري جع .
هذ

يمنعها من حد

ثر لذ يف معنى لسنة يف منع ملا ليمنع به لك

تمل معنيني حد ا

ىل ح

فضل محته ففي هذ

لة

كا لك شي ا من محة

.

 :حنا عبد لكريم لقضا حممد خالد منصو سد لذ ع تطبيقاته يف
سا

علو لرشيعة لقانو

بد ع لبحو

:

.

ملجلد

لعد

:

.

كا سلو

خرين حمرما فيكو حمرما هذ ليس

لنظر عن د عنو

برص

ليس هو قاعد

بأفعا

عانة

نو من عانة عىل ثم مث .

عانة عىل ثم يف هذ

ر هذ لقانو يف فعا لعبد نفسه ليس فقط يف تبا

فعاله

بط لآلخرين هنا حتى نتحد عن قانو

عانة

عانة بحث لذ ع خمتلفة متاما كام سو

يتضح

خرين فلو كا حضو يف ماكن خت

حلضو عليه حر ما سد للذ ع مع نه

عىل ثم.
كام

منهجية

لك يف عر

هبذ يظهر

ثم

لة

مثلة فإ قانو سد لذ ع

يف بحث

ستد

لرجا بالنسا موجبا فتتانه غالبا كا

ليلها هو ما يؤثر عىل ملساحة لتطبيقية للقاعدتني.

حما لة لشاطبي

تثبت لنتيجة لتي

ستد

ها كاملة.

عىل

لذ عية بقاعد حرمة

ينتمي لتفكري لذ عي للتفكري ملقا د بشكل ضح يف تقدير

لدكتو نو لدين خلا مي غري
كثر مما يويل لطر

ضع خطة قا ية و

للشا

ية

قو ملفسد

لكن لك

يعني

( ) نظر :ملو فقا

:

نه يفكر باملآ

خطة تسهيل تساهم يف قيق ملصلحة ملقصو

هبذ تكو لذ عية شك من شكا

بام يمكنني عتبا ها من لبذ

ىل للتفكري ملقا د .

جتها ملقا د هو بعينه لفقه لذ عي

يريد ستنبا حكم ليش فيام نص فيه من خ
.

( ) نظر :خلا مي علم ملقا د لرشعية:
ع قتها با لة لرشعية:

.

لنتا ج لغايا

لوية هيتم لتحقيق ملصالح فع ملفاسد عرب

هذ كله سمة لتفكري ملقا د عامة

تطبيق لنزعة ملقا دية

حتى عترب

لذ عية بنفسها مقصد من مقا د لرشيعة

فالذ عي يف جما عمله هو نسا مقا د بامتيا
لوسا ل لسبل

لش

عانة عىل

لفقيه لذ عي

مآ ته بينام لفقيه ملقا د

حممد سعد ليويب مقا د لرشيعة

يقف عند
س مية

هذ حلد بل هو يستخد ملنهج ملقا د فيام فيه نص ما ليس فيه نص ففهم لنصو

عند قا م عىل ملقا دية يضا ليس هيد جمر لو و ىل حكم ما نص فيه عرب لتفكري
ملقا د .
قد

ند

بدقة بمر جعة كتا

لذ ع قاعد ملقا د فالفر

لطبيعة لفر فيهام
ملقا د !

لفر

لتمييز لذ

للقر يف

ضعه بني قاعد

لثامن خلمسو خصه للتمييز بينهام لكنه يكا

يشري

فلنقل :مل تكن شا ته ضحة فكيف نميز بني قاعد لذ ع قاعد
قاعد لذ ع تتمكن من نشا حكم

يبد يل من لقر يف

عي يف لوسيلة لذ يعة

بنفسها بينام قاعد ملقا د تكشف عن نوعية حلكم لثابت هنا

هنا من حيث كونه

لنوعية حلكم لثابت من قبل ترتيب نتا ج عىل عملية

هذ من حيث

مقصد

سيلة بام يرتب ثر عىل بقا حلكم

كتشا

تبعية حلكم حلكم ملقصد هلذ د
ملفرت

له نتيجة تبعيته للمقصد فاملقا دية هنا

لقر يف عن مسألة من

يتد

و لفقه

مامي نظرية سد لذ ع

فقها هل لسنة بل بعض لكتب لقديمة
حد

لقر لعا

هلجر

لتي عا ما تتحد

بيد

(

لشهيد

ه ) كر يف لقاعد

حكا قسام  :مقا د بالذ

نا

نثبت هلا لوجو

بمناسبة مناقشة بعض فكا

ولية عند لشيعة كالكتب لتي نفت ىل

لفقه لسني جدنا عندها هجر نا ملوضو سد لذ ع

متعلقا

شعر له بينام يف لذ عية

لذ يعة حمكومة با باحة نريد نحن بقاعد لذ ع

حلرمة فتحا سد .

كتشا

لو باختصا
شا

من كتا

عن بعض قو عد

بالغة لقلة.

لقو عد لفو د:

هي ملتضمنة للمصالح ملفاسد يف نفسها.

سا ل هي لطر ملفضية ليها حكمها يف حكا خلمسة حكم ملقا د .تتفا

( ) نظر :لقر يف لفر

:

و

لذخري :

.

يف

لفضا ل بحسب ملقا د فالوسيلة ىل

لوسا ل .قد مد

ىل قبح ملقا د قبح

فضل فضل لوسا ل

تعاىل عىل لوسا ل كام مد عىل ملقا د ..ثم لوسا ل عىل ث ثة
مة عىل قبوله ما تفقت عىل عد قبوله

قسا  ( ..كر تقسيم لقر يف ملتقد ملا تفقت

ما ختلفو فيه ثم قا  ..):حلق به بعض لعامة مسا ل كثري جد تبلغ لف يسمو ا

سد لذ ع .

حكا قسام  :حد ا ما هو مقصو بالذ

يف لقاعد لث ثني يقو  :متعلقا

هو ملتضمن للمصالح ملفاسد يف نفسه .لثا ما هو سيلة طريق ىل ملصلحة ملفسد .
حكم لوسا ل يف

حكا خلمسة حكم ملقا د تتفا

فكلام كا فضل كانت لوسيلة ليه فضل. ..
هو

يأ

يف لفضا ل بحسب ملقا د

يف لقاعد لسابعة قا  :لوسا ل مخس :حدها :سبا تفيد مللك ..لوسيلة لر بعة :ما
لة ىل حفظ ملقا د خلمسة هي :لنفس

ترشيع

بحفظها هي لرض يا

لدفا  .حفظ لدين باجلها

حفظ لنسب بتحريم لزنا

حفظ ملا بتحريم لغصب

لدين

لعقل

خلمس فحفظ لنفس بالقصا

لذكر

لسقة

لبها م

خليانة

لوسيلة خلامسة :ما كا مقويا جللب ملصلحة

ريم لقذ

قطع لطريق

فع ملفسد

لبينا  ..هبذ ملقا د لوسا ل تنتظم كتب لفقه .
نجد

بن يب مجهو

حسا ي (

ملفسد يف نفسه

ىل حد ا حكمها حكمه يف حكا خلمسة يتفا

ملقا د فيها .منها ما منع منه مجاعا كحفر
( ) لقو عد لفو د :
( ) ملصد نفسه . :
( ) ملصد نفسه :

حلد عىل لك.
لتعزير عليها.

امس من

لدعا

قطا

سيلة هي لطريق

يف لفضيلة بحسب تفا

با يف لطر  ..منها ما مل يمنع منه مجاعا

نظر يضا :ملصد نفسه :
.

حلد

لدية

حلد عليها.

هو لقضا

ه ) يقو يف لقطب

لفقهية :متعلق حلكم مقصد  :نفس ملصلحة
ملف

لنسب

قتل ملرتد .حفظ لعقل بتحريم ملسكر

تيا

ملا

لتي مل

.

كغر

لعنب ..منها ما ختلف فيه كبيع لعنب عىل عامل خلمر ..كل ما هو سيلة ىل

متى عد عدمت لوسيلة ..قد تكو لوسيلة حلفظ ملقا د خلمسة فالقصا

لنفس

ريم لزنا حلفظ لنسب

جلها حلفظ لدين

ملسكر حلفظ لعقل. ..
هذ لنصو

تيش باقرت

قبل

شبه ليتيمة يف لرت
لشهيد

مامي

من لتفكري ملقا د

نتام ه لنظرية لذ ع لكن عرضه تقسيم لقر يف
مما تفقت

لشهيد

ريم لغصب حلفظ ملا

حها موجو يف لرت

ريم

لسني من

لوسا يل لكنها تستطيع ثبا

يكو بصيغة لنقل

جعله لنو

مة عىل قبوله ييش بأ لتحريم لوسا يل عند لشافعية كأنه مقبو لد

بل بام كثر من لك هو يف لنهاية

هذ ملشهد لوسا يل نتفاجأ به مر

لعل

حلفظ

من لذ عية.

ر يف مقولة (سد بو

فتحهاْ/حاية حلمى)

من ستخد هذ ملصطلح (محاية حلمى سد بو ) يف لوسط مامي هو

مستخد سابقا عند هل لسنة هو ملري
جدنا يعرب بقوله .. :ملا كا

حلمى . ..نه يعترب

بالسهل بد

لقمي (

غلب حكا

حكا

غلب

ه ) يف مو ضع من كتبه

لرش من با

بو

سد

عت بقانو محاية حلمى! هذ ك

بل

محاية
ليس

علنا نقرت كثري من حما لة بن قيم جلو ية يف جلهد ستقر ي لذ بذله.

قد ستخد هذ لتعبري بعد ملري لقمي من قبل بعض لعلام
قطا

( ) حسا ي

.

لفقهية:

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لعز بن عبد لس
لقو عد لصغر :

لفقهية باضية :

( ) نظر :جامع لشتا
( ) غنا م يا

.

:

( ) نظر :خلو نسا

:

:

قو عد حكا يف مصالح نا
لقر يف لذخري :

سا ل ملري

لقمي :

.

حلاشية لثانية عىل ملكاسب:

خلو ي معجم جا حلديث

حتى قا لسيد عيل

:

.

.

غنا م

كاشف لغطا

يا

:

معجم لقو عد

:

رير ملجلة

:

:

لقز يني (

لعل من

لشري

ه ) .. :لعله لقاعد محاية حلمى ملنصو
ينا عند ستخد

خر من

هذ ملصطلح هو لشيخ نا

سكا عىل لعصري نق به مخر فحرمه لشا

للحمى كام كر يف تعليقته عىل لعر  .كام
بالغ يف تفسري

مثل حني عترب

نسا يف حلر

هو لزنا

كأ هذ

خلمر

عن لعلة يف با
معنى لك

ا

م حظة عنو

لرشتي (

محاية حلمى ..

للحمى.

خلمر حر
فهذ

ما شي لرشيعة

لنهي عن خت

قلنا بأ حرمة خلمر معللة با سكا

ما جل

لك نه بعد لفر عن حرمة خلمر لتي

حرمة كل مسكر بام فيه لعصري لعنبي ملطبو لو

( ) بد ع فكا :

لنتيجة

فقد د يف بحث لعصري عن مبد ْحاية حلمى هنا بد

هي يف ملقد ملتيقن لعصري لعنبي ملتخمر لذ مل يطبخ من قبل

.

و

لو مل تسكر ثم يقو  :مقتىض لثا طر حلكم من غري

لنا من توضيح سيا ك مه كي تتضح لفكر كثر

.

يل

ريم لليش بأمجعه لكو حلر يف بعض مصا يقه فقط محاية

فها

( ) نظر :نو لفقاهة (كتا

ا

باملر

ترشيع حرمة خلمر معلل با سكا كا

مانع من ترشيع حلكم لعا ملطر لنكتة غري مطر

( ) ينابيع حكا يف معرفة حل

محاية

مو ملجر حلذ من نز

ه ) هذ ملوضو عند حديثه يف علم

قلنا:

حكمة

هذ ملوضو بإ ا

يف متعلقاهتا لكن جل حر

حر ما يف لرش .

حرمة خلمر بينام

لعلة

يف جمالس

لشري

خلمر

شيا ليست حر ما يف هتا

حكا فذكر ننا

هي حرمة ملسكر

لشيخ مكا

لرشيعة حرمت بعض

مثل لنهي عن جللو

كام فلسف ملري حبيب

( ) مثل :

مكا

حيث ينا يف بحث لعصري لعنبي يطبق هذ ملفهو حيث ير

ريم لعصري ملطبو هو عر

جنبية

عليها يف لر يا . ..

حلر

لتجا ):

:

ا مسكر

قع لبحث بني لفقها

نظر :ملصد نفسه :

لعر مع تعليقاهتا :

نسا

لفر عن

.

.

ملسلمني يف

لعصري لعنبي ملطبو

لذ يبد من كلام

مل يسكر هل هو حر بنفسه
مامية

مجهو فقها

لعصري لعنبي ملطبو هو عنو

ضايف قا م بنفسه موجب لتخصيص لة حلل لعامة يف طعمة

لد

ملطبو

من حيث ملبد عىل حلية

بة

طعمة

نه منذ من لوحيد لبهبها (

ملنهجة لبحث نعتمد فرضيا
ملتأ ر

لفرضية

تقييد ط قا

ىل:

تطر

ساسية هنا

متهيد لتوضيح مر هي:
نفرت

خلمر بدليل حرمة كل

ه ) تقريبا بد

لبحث

بة فالدليل لعا

صصه ليل حرمة لعصري لعنبي

لو مل يصبح مسكر كام تم صيصه بدليل حرمة

مليتة متاما.

ريمي

جها

ر

نظر

لتي قدمها لفقها ملتقدمو
تقد حمرما ضافيا يفر

لة ريم لعصري لعنبي

حلل عموماته هنا ب فر بني لعصري لعنبي ملغيل بنفسه بالنا

يف لك هو عا

لسبب

كل عصري عنبي مغيل مطلقا هو مسكر حقيقي فيكو لعصري لعنبي

ملغيل من مصا يق ملسكر لثابت ريمه مسبقا فاقا جلمهو فقها ملسلمني خ فا لبعض

فقها

هو معر

حنا

.

لذين خصو ريم غري خلمر من ملسكر

لفرضية لثانية:

ىل لتي ختا ها لوحيد لبهبها

بخصو

حالة ما

حلر خا ة حيث

عر

عر

ها

فة

يا

لكن نقو با عا تقييد ط قا

يا

لعصري

له سكا بعد لغليا فهو لذ يقصد بالتحريم يكو هو
سكا

يستهلك بعد لغليا فو

بل

ملسكرية تس ىل لعصري لعنبي ملطبو بعد

لعصري ملطبو عىل ا بصد نشا

ريم قعي خا

سكا عىل لعصري لعنبي بعد طبخه هلذ ملا هب ثلثا جا تنا له

بحا

لثلثني يعد مكانية سكا بصري ته بسا قريبا منه.

لفرضية لثالثة :هي لتي تفهم من ملشهو

نصو

عله مسكر خ فا للفرضية

لعصري لعنبي ملطبو غالبا ما

يبقى فإنه يف لعا يعرضه

طبخه هبذ تفهم

بخصو

نلتز بأ جمر لطبخ يف لعصري

حالة سكا منه كام

مامي نترص هلا لسيد خلو ي هي محل

لعصري ملطبو عىل ملوضوعية يف لعنا ين

بذلك تكو

يا

لبا

مقيد

حلل

ضافيا ملطلقا

هبذ يكو

لبهبها  .هذ ما ختا

لسيد خلو ي مو فقا للمشهو لذ

لسيد لصد حتياطا.

تقو قر ن

هذ لفرضية يتوقف ثباهتا عىل

بيش خر.

شو هد عىل بط لعصري ملطبو

لفرضية لر بعة :هي عني لفرضية لثانية مع خت

ملطبو مقيد بحا سكا
حلرمة يف با

ط قا

مفهو حلرص يف
لبا

يا

تشتمل عىل ط

فهي تر

حرمة لعصري لعنبي

لكن لك ليس جل ما كر يف لفرضية لثانية من جو مقيد
هذ ملقيد هو مفهو خرب حممد بن هليثم

لعصري لعنبي

ريم لرسو للمسكر ما شابه لك
يشمل حالة غري سكا فيه.

لفرضية امسة :هي لتي يظهر ميل شيخ لرشيعة

لعصري لعنبي يؤ

سبق لوحيد

ىل نه بعد قق لغليا

نام جل

فها

يا

نفس

طبخ

ليها حا لها

فة

نتها ه يصري لعصري رس يف حلو

سكا له فلو نك تركت لعصري لعنبي لوحد فإنه تا ىل مد كي صل فيه شتد

بالتد يج لكنك لو طبخته قلي
جيز لتجد قد

فإنه سيعرضه سكا يف مد منية قل فربام تركته لفرت
تستطيع

ا مسكر

تو جه هذ ملشكلة

لثلثني بحيث يبقى ثلثه فإنه يف هذ حلا يصري بسا ثقي
فاحلكم

عرضه

سكا

يل يف ملقا

لعنبي ملطبو غري ملسكر من با

تو

ط قا

مجاعا

ملسكر هم

ينتبهو

عية

فاضة لقدير:

ي

مة حرمو حذ من

لغا بعد لك .

محاية للحمى حسام ملا

.

سكا

نحكم بحرمة لعصري

ملطبو يس ليه لفسا

يقو شيخ لرشيعة بأنه كثري ما يقع لنهي عن
فها

يلز

لتعبد لعله محاية للحمى

فيسكر متاما كتحريم لنبي نتبا يف بعض
( ) نظر :شيخ لرشيعة

عر

مجاعا هنا حيث تبت حلكم عىل مطلق لغليا لذ

لكي نفي هلذ

ملكلفني يف

يعو مسكر .

فقا للفرضية خلامسة هو حرمة لعصري لعنبي ملطبو لذ

ما حرمة لعصري لعنبي ملطبو بعنو نه لو من

فهي ظاهر ط قا
سكا يف نفسه

كثيفا

بطبخ لعصري عىل

شتد

لفسا

خوفا من لوقو يف حلر من حيث

مر

يشعر منه لنهي عن

يف ملقالة لتاسعة كالنقري حلنتم خوفا من طر لفسا
فيقع يف مفاسد

لشا

ملسكر بخ

ليها كثري ما يعلم به لشا

فإ ا عىل ما يقا تنشق

ملكر ها كثري بمعنى

ينهى عنه لشا

حمله ف يبعد

بمجر

نتبا يف

سكا عليه

سقية فإ ا مع تسا

يعلم به
لفسا

شتد فيها لنبيذ مثل هذ يف

مو لتي ا من تكاهبا لوقو يف حلر من حيث يعلم

حلكيم بالنهي لتنزهيي منه لنو هي لكثري عن لشبها عىل ما تقر يف

يكو لنهي لو

من جهة

ما لزبيب ملطبو لذ

عن

باحته لرتخيص فيه يؤ

ما علم بذها ثلثيه فإنه يؤمن من طر

بتحليل نظرية شي لرشيعة
لعصري لعنبي ملطبو

ليس ترشيعا جديد .

فها

يظهر يت:

ملسكر حر

د فيه ملسكر

ىل حفظه بقا ه عند فيحد

سكا فيرشبه احبه هو يعلم هذ حلكمة يقت
مل يسكر

نتبا يف عية خمصو ة

لنهي لتنزهيي عن

سكا عليه بالبقا . ..

فيه

ملطبو

قعا يكو مصد قا حلرمة مطلق ملسكر
سكا عليه حر تعبد

لعصري لعنبي ملطبو قبل عر

قد يكو مرب

حلرمة لتعبدية هنا هو محاية حلمى هو ما نسميه نحن با حكا لتحفظية هي حكا
لتي ينشؤها ملعصو

لكو ا حكام قعيا

حتى تنتهك بفتح جما لتها
لسؤ هنا هو :هل

تعبد يف غري حالة

ليا يف لرش بل ل حتيا

بكثر قو ملكلفني فيها من حيث يشعر .

ثبت تبا

سكا

حكامه لو قعية

ريم لعصري ملطبو با سكا يوجد معنى حلكم

ت عنو محاية حلمى

للموضو هبذ لطريقة حيحة تسمح با فتا باحلرمة ملطلقة

هل

ل معاجلة

فها

هذ ما يقو نا لرت فكر لعصري لعنبي لتي هي جمر مثا مؤقت هنا لكي ندخل يف

ل لقاعد لتي نتبه ليها مثا شيخ لرشيعة

هي لبحث يف جو ترشيعا

عنو محاية حلمى فهل يوجد مثل هذ لنو من لترشيعا
( ) فاضة لقدير:

.

ما معنا

ت

ما هي نتا جه

هل ستتخذ ملنظومة لترشيعية شك

سبابه معا

خر بإقحا هذ ملفهو بالغ خلطو

هذ ما يستدعي ليل هذ ملفهو لكن قبل لك من ملناسب

ملصطلح ما هو

حللنا كلام
مانع

لة به يف لرت

لرت

لفقهي

تكو ملصلحة

ويل هنا جدنا يت:
منصبتني عىل

سع محاية من لوقو يف ر حلر

عامل حكا
لصد
لك

ر لكن حلكم ضع عىل

ل هذ ما د

لترشيعا قد تلف مصب عتبا عن مصب

لعر قي غري ا يف

نستعر

لفقهي.

هذ

عنه لسيد لصد من نه يف
كام

و ضمن مصطلح توسيع

يف مباحث جلمع بني حلكم لو قعي لظاهر

منه ما يطرحه

ما شابه

ر ملحركية

كذلك مباحث لرب

كذ منجزية لعلم مجايل.

ر

حتيا

عليه فمعنى قانو محاية حلمى هو ضع ترشيعا حقيقية هلية عىل مساحا حمد

بسبب جو م
ملساحا

ملجا

قا م بنفسه يف هذ ملساحا

يف ضمنها فاحلكم

فكر محاية حلمى

بل بسبب خطو
.

يل ضيق من حلكم عتبا

مل

توسعة ر ملحركية قد جتر يف جما

 :ملجا لو قعي بنحو لز

قعيا لز ميا محاية من لوقو يف لزنا ملحر .

ملتاخم هلذ

ث ثة:

ريام

كام يف ريم خللو با جنبية لو ثبت

ملجا لثا  :ملجا لو قعي بنحو لكر هة ( مطلق غري لز ) هذ ما جدنا عند

شيخ لرشيعة هو يعترب
خر

نحوها

لكثري من ملكر ها

مر يس للمستحبا

يضا لو مل يرش ليها

خلصو ية لتي يف لكر هة تأيت يف بعض ملستحبا

لو جبا .

ملجا لثالث :ملجا لظاهر

( ) نظر :مباحث

و

:

لتنزهيية ليست

كام يف حالة

ملصالح محاية حمرما

فإ نفس

فها

لتي تساعد عىل تقريب ملكلف من

لز با حتيا يف طر

بحو يف علم

و

:

لعلم
:

مجايل
.

محاية من لوقو يف خمالفة حلكم لو قعي ملتضمن يف طر
لتي طرحها بعض خبا يني لتي ستدلو هلا بام

محاية حلمى.

نصل ليه هنا هو

ما نريد

منه يضا

يضا يف لنصو

نصو ا من نو نصو

لشهيد

بشكل ضح نص قاعد محاية حلمى

يعنيا

ملري لقمي شيخ لرشيعة جتعلنا نقرت من فكر لذ ع لوسا ل
قريبا جد لكنه

لذ عي عند هذ لفريق من علام

فتا

لذ ع

ريمية مو مباحة
بيد لفقيه

لذ شاهدنا يف لتجربة

ليش

د حكا

مامية

لك

الة

حلديثية من مبد
نصو

كا نص لشهيد
عية جتها

قاعد لذ ع تسمح للفقيه بإ د

لكو لرتخيص يف هذ ملبا قد يف

كتشا

حتيا

حكا

جد فسد

فيام نص فيه من لوسا ل بينام

مامية ت عنو محاية حلمى ليس سو حما لة ليلية لو قع

لرشيعة بنيتها فشيخ لرشيعة مل يستنبط حكم حرمة لعصري لعنبي مطلقا من
لذ عي بل ستنبطها من ط قا

سبب ط

يف لنصو

هبذ نكتشف ننا

جتها

لنصو

لكنه ستخد قانو محاية حلمى لتفسري

نملك يف لتجربة

مامية

حلا

عد جو ملسكرية يف لعصري.
مامية هنية

جتها لذ عي

ينطلقو يف فض غلب قو عد ما نص فيه عند هل لسنة من شكالية ستنتاجا
لكامنة فيها كام ينا يف بحث ملصلحة ملرسلة

هو هل

خر :هل

لفكر لذ عية حا

لو بد جة ما يف

جتها

مامي

ستجابة ما له عرب طر

مسميا

خر

بحيث

بتعبري

لدهيم نمطا

نحسبهم

وليا يف لوقت عينه تنتج بعض قو عدهم شي ا من نتا ج لفقه لذ عي فيقع

لت قي بني جتها
يرتجح يف نظر
لطريقة

لذ نو جهه نحن نحلل لظاهر

مامية يتجاهلو لوسا ل لذ ع متاما يف جتها هم لفقهي

من لتفكري لذ عي
عيني

لسؤ

لظنية

مامي

جتها لذ عي يف بعض لنتا ج بذهنيا متقا بة

مامية يام سو نمطا من لتفكري لذ عي عرب طريقتني:

ىل :بو ف لتفكري لذ عي منهاجا جتها يا بمعنى لو و

ىل حلكم

لرشعي عرب طريق معترب هذ لطريقة يعتمدها مامية باسم لذ عية بل بأسام خر
ها:

جو مقدمة لو جب حرمة مقدمة حلر
وليني هلذ لر

فقد هب لكثري من
ملقدمة خا ة.

باملفهو خلا

لذ ينتج نتيجة متفقة مع لذ عية يف مساحة

عانة عىل ثم فقد من لكثري من فقها

بعضهم عرب عنها بالقاعد

عرفها مجا

قوعه من شخص خر كانت هذ

لذ قا به لعديد من

ما

لفسا

ما

لفسا

حر حفظها

جو

لنا

لو كا فعل شخص مؤثر يف قق

عانة حمرمة

حيث

لعقيل

ست د

عتبا

جل كونه موجبا للفسا

بعض لفقها عىل حرمة حفظ كتب لض
هي ما فسا

كتب لض

نه

كرتخيص بعضهم يف غيبة مثل ملبتد

يف فتنته كذلك حكم بعض ثالث بلز

ت

للهو ملوسيقى غريها.

كذلك حلا مع ستد
مر باملعر

ا عانة عىل

ثم  .فهذ لر

يف لفقه من نو مفهو قلع

هو مفهو ستخد حيانا يف منع

لفسا مثل ستد

خر

مامية بحرمة عانة عىل ثم حتى

يأيت منها
حسام ملا

لفسا كي
ض

ملتقدمني.

لة حا

( ) حممد عيل نصا
( ) نظر :خلو نسا

جامع ملد

:

( ) نظر :ملرتىض لذخري يف علم لك :

نصا

بن

مثل

لذ هو ض

جتها ية يف لفقه مامي خا ة عند

جر لعديد من قو عد لعنا ين لثانوية من نو نفي لرض نفي حلر
ملوسوعة لفقهية مليس :

يقع

فع لرض ملحتمل عىل

مع عد لك تمل لرض

حيانا يف ملقا با

من شأنه

لفسا لز قلعها

ما من شأنه لفسا

بعض لفقها بالعقل عرب قاعد لز

لنهي عن ملنكر

حسم

بحكم لعقل بوجو قلع

نحر فهم خ قي فوجب مر لنهي فعا للرض ملحتمل.

هذ لنو من

ثم

مامية يفتح طريقا مهمة عىل نمط من لت قي بني نتا ج لتفكري

لذ عي نتا ج لفقه مامي.
بعض شكا

للمقدمة كام قلنا سابقا

.

ملكاسب :

.

يس حليل لس ر :

.

با خص

نحن ن حظ تقا با يف

جر قاعد لتز حم عرب تقديم هم عىل ملهم ففي لكثري من ملو

لنتا ج بني لتفكري لذ عي لتفكري لتز محي فتحر لوسيلة فضا ها ىل لنتيجة ملحرمة

بحرمة شد من لرتخيص
عند مامية تلعب

يل يف ملقدمة هكذ  .بل يف يي فا فكر لعنا ين لثانوية
ملصلحة ملرسلة سد

يعطي لكثري من لتشابه يف لنتا ج مع نظريا

لذ ع غريها يف لفقه لسني.

لطريقة لثانية :بو ف لتفكري لذ عي منهاجا يف ملام سة لعملية بمعنى

عرب هنية لتفكري لذ عي

تقدير :

حا

بعض شكا

من فتا بالرتخيص يف
هتام با مو

فهو يام

حيث

طريقة حتيا

نسبة ناتج لك ىل
حتيا

ير

بعض حا

يف بعض حلا

لوجويب يف لبيانا

لفتو ية حيث يتحذ لفقيه

نتيجة عد لدقة

ليل لديه عىل لتحريم بل قد يكو لديه ليل عىل لرتخيص

لوجويب لتي تؤ

حلرمة فإ حتيا

لذ عي للفقيه.

ل لرشيعة لدين من هذ لنو يف

خوفا من قو ملكلفني يف حلر شتباها

بالعمل كام فيام لو كا خمتلف لفقها ملعا
خر

مو

يف بعض حيا ىل منع ملكلف عن لقيا

ين يستخدمو

حتيا

لوجويب يف ملسألة

ملرجع هنا مآله ىل منع ملكلف هذ ما قق لغر

حلكم لو ي حيث يمكن هلذ حلكم

فالفقيه قد شى من لرتخيص يف مر بل ير

ر جمر

لفقه لذ عي

لرتخيص موجبا للكثري من

ملشاكل لدينية فيستخد سلطته لو ية لكي يصد قانونا عىل جلميع يلز حتى غري

مقلديه

لك هبد

نستنتج من لعر

لو و ىل نتيجة مطلوبة جد لديه.
لذ

سلفنا

جتها

بشكل حقيقي فاعل بو فه طريقا ملعرفة حكم

مامي مل يام

لتفكري لفقهي لذ عي

يف لو قعة بل ست د بعض لقو عد

ملعايري لتي قد تلتقي يف لنتا ج حيانا مع بعض ما تو ل ليه لذ عيو .

عرفنا لصلة بني قانو لذ ع بعض لقو عد

سس

جتها ية

خر يف

و

حظنا تصا لذ عية لفقهية بالعديد من لقو عد لكننا مل نقتنع بوحد

لفقه س مي

لفقه لذ عي بام مله من

لفقه لذ عي يف ملنهج لنتا ج مع هذ لقو عد فاختز

عقلية جتها ية نمط فهم خمتلف بمثل هذ لقو عد هو تفنيد له تقليص ختز
تضييع لر حية لتفكري لذ عي هي لر حية لتي تبقى لعنرص
جتها .

بل هو

هم يف هذ لنمط من

هبذ يمكن لنا تفسري قانو لذ ع عىل لشكل يت :هو ملنهج لذ ينطلق فيه لفقيه

كتشا

حكم لَش لذ

نتا جه مآ ته فيعترب لعلم باحلكم

نص فيه من

لرشعي بالنتيجة معرب للعلم به يف لوسا ل لطر بم تلف نو

كانت لوسيلة لنتيجة من شؤ

فعل لفر نفسه مع غري

حلكم لرشعي سو

سو كانت من شؤ

لفر

ملجتمع فالع قة بني ملقدمة لنتيجة هي جوهر لتفكري لذ عي .بام يمكن لقو بأنه

شكل من شكا
تبا

صيص عمو ملبا بدليل

تلف مستويا

لذ يعة باملقصد.

لتفكري لذ عي بني غلبة

تبا

بني لوسيلة لنتيجة

كثر

فكلام توسع لفقيه لذ عي يف تطبيق قانو لذ ع من حالة لغلبة ىل حالة لكثر

فهو منحا للذ عية كلام ص ملوقف بالغلبة
جتها لذ عي ما لو جعل لربط ميا

لكثر لكاثر جد فهو يقلل من مساحة

طه بذلك فهو

عي بمستو يسري للغاية

بل حسابه عىل لذ عيني بام هلم من سمة تا ية يكا يكو غري مقنع.

ستند لفقه لذ عي نصا

نظريتهم

ىل جمموعة من

لة ملتنوعة ملنشأ لشكل

هم ما كر يمكن لنا عرضه مع تقويمه عىل لشكل يت:

يذهب لذ عيو

يقر لك بوضو

بن قيم جلو ية ىل

ثبا

ملقنن لعق

حة

عندما

ر شي ا ما فإنه يسد لطريق للو و ليه فيحر لسبل ملفضية ليه كذلك عندما لل

شي ا فإنه يفتح لطر ملو لة للح

للو جب

مل يفعل لك يكو قد نقض غرضه

تكب تناقضا يف سلوكه لقانو

جلسد منعو

مللو

فا طبا

حسم لد يف

عىل سبيل ملثا

احبه من مو ملفضية ليه ملو لة لتحقيقه بقا ه كذلك نر يف سياسة
منع

حلكا فإ م لو

هل بيتهم منعو لطر لتي تف

عن جنو هم

لرشيعة

هبم ىل لك مع لتأمل يف هذ حلقيقة لعق نية ملوضوعية كيف يعقل تصو
س مية لكاملة تقع هي بنفسها يف تناقض هتافت من هذ لنو ! .
هذ ملقا بة تعتمد عىل فكر نقض لغر

ملرش من جهة ثانية يف لنقطة

من جهة عىل مقولة عق نية عق ية

ىل لو تم نقض لغر

هنا كانت هذ ملقا بة لي يف

حق جلميع ما لو كا

تكا هذ ملقا بة عىل فكر عق ية ملرش فإ ا تكو بحاجة ىل

سبحانه هو سيد لعق

يسهم فيصد منه ما يصد منهم من حيث عق يتهم لو كا

تتميم ما من نو لفكر لتي تؤمن هبا مد سة ملحقق
مرجع فكر

ىل

فها

من نو لفكر لتي تقو بأ

عمل لعق

مر هبذ ند

مفاسد فننز قاعد تبعية

لنستخر حكم لوسيلة ملطابق حلكم لنتيجة.

من لو ضح نه عىل معيا ية نقض لغر

بشمو لرشيعة

نقض لغر

لوسيلة بالعكس

معيا ية كتشا

يعرب

لعق

عندما

خبا يا مستند ىل لعقل لنظر

حكا لعق ية ترجع للعقل لنظر

ثم فهي تد عىل ملصلحة ملفسد يف
لوسا ل مصالح

فها (

نشا ي

( )

لعق ي

يف

معنى ل ستد

هنا لو كنا

نقو

يكو عندما يصد حكم خمتلف يف لنتيجة عن حكم

يصد حكم يف لوسيلة يكتفى باحلكم يف لنتيجة بينام عىل

لتقنني هلي من لتقنني لعق ي فنحن نعرب من لنتيجة ىل لوسيلة قهر ما
سو كنا نقو بشمو لرشيعة

( ) بن قيم جلو ية ع
فها

عرب

تفا

للعقل لعميل من

حكا للمصالح ملفاسد عىل مو ها

لرشيعة حلكم يف لوسيلة عىل طبق حلكم يف لنتيجة
لفقهي:

ه)

من

ملوىل

.

ملوقعني :

اية لد ية :

ملظفر

نه يكو بنفسه لي عىل جعل

عىل مسلك لعقل لنظر

نه

فعا

ثرها

ليد بن عيل حلسني عتبا مآ
و لفقه :

.

يتوسط حين ذ مقولة ملصلحة لتكو معرب نحو حلكم قد تقد
لرشيعة.

عىل ية حا فهذ ملقا بة لعقلية لعق نية شهر قد تتعر

ملناقشة

ليد مصالح

قبل لشا

ف يلز

يكو يف

لك ننا قلنا يف لفصل
نكتة مل

بن قيم جلو ية سا ر لذ عيني

لك ليش سو يف كونه يفتح لطريق
قرت

خلطر يف معر

يمكننا

حرص مل

يمنع شي ا حيانا خلصو ية يف

يو ل ليش حمظو عند فأنت متنع ملو طنني من

م سيكونو عرضة للخطر فيها فكو لشخص يف معر

ملفسد هو يف حد نفسه يمكن

يكو موضعا جلعل لقانو

ندعي بأنه يف غاية لوضو عند ملقننني لبرشيني فام هو لوجه يف فرت
يف متعلق لك حلكم نفسه !

بل يمكن لقو بأ لطريق فيه مفسد

قيم جلو ية يعترب
فقاعد

حكا للمصالح ملفاسد يف

تكو يف متعلق حلكم نفسه بل قد تكو يف متعلق حكم

خر يف متعلق خر ثمة تبا بينه بينه فاملرش لعق
من ملنطقة لف نية

حكا لو قعية نام هي

عها مفاسد يضا ليلز ضع حلرمة عىل فقها .

عند لبحث عن قاعد تبعية

ب

ها:

كا يف ليش مفسد توجب جعل حلرمة له من

لكن هذ ملناقشة مل تلتقط يف تقدير جوهر ستد

ملتعلقا

ملناقشا

ىل :ما كر لسيد حممد تقي حلكيم غري من
مفاسد يف متعلقاهتا

هذ مبني عىل شمو

بد

ملوىل سيد لعق

هذ ملفسد هي مو ليته للمفسد  .بل لعل بن

لعق

برمتهم يعتمد

يكو سيدهم عىل هذ لنحو من لعمل لقانو

هذ لطريقة يف لتقنني

بو فه لعمل لعق

لتقنني هذ لوحد كا يف جعل قانو لتبعية غري منحرص بمتعلق حلكم نفسه.
بد

هذ مر

يف

عليه فأسلو تصو لسيد حلكيم ل نظمة لقانونية مقا بته هلذ ملوضو غري مفهو
ليل عقيل نقيل رص لية لعمل لقانو

يوجد

يف ملتعلقا نفسها بذ هتا.
( ) حلكيم

س مي:

و

.

لعامة للفقه ملقا :

هلي بكو ملصالح ملفاسد

جلنايت منابع جتها

يد ا مذ هب

ملناقشة لثانية :ما فا

م

لسيد حلكيم غري يضا مكملني ملد خلة لسابقة من

ا حلكم بني ملت مني غري ثابتة

لوجو

يلز فيهام

يكونا متحدين من حيث شتامهلام عىل

حلكم ليتحد يف حلكم غاية ما تلز به مل مة

يفرتقا يف حكمهام عىل نحو

حلرمة لتعذ متثاهلام معا يف هذ حلا تعو ملسألة ىل غريا

مر

يدعو ىل ملو نة يف مقا

لذ

للمكلف .

لكن هذ لك

يلز لت

ليس سو

لثبو

لشي ني ملت

قا م عىل فرضية

لد

عو يف مقابل عو

يف حلكم بحيث يكو عد لت

معا لة عقلية ا مة من نو :
لذ عيني يريد

با

ختيا

لتز حم

لحهام

فلم يكشف لنا ملناقش هنا ملا

يأخذ حكام حد فإ ام

حد يكو ملوىل قد نقض غرضه خالف عق يته

نقد عىل فكر نقض لغر

مر نفسه

موجبا لنقض لغر

مني يفرت

عو

ملفر

فدليل لذ عيني

باملناقش هنا

من جهة عد عق ية لتقنني من جهة ثانية

مل يأخذ حكام
يسد سها

لذها خلف

ب ا حلكم يف ملت مني بل يكفي عد لتناقض.

يفهمو لع قة بني حلكم يف لنتيجة لوسيلة بالشكل عينه لذ

ملناقش يف عو ستحالة لتناقض بحد لتحريم لوجو

م يعترب

كو ملقدمة حمرمة لنتيجة جبة تنشأ فيام تنشأ من نقض ملرش لغرضه

ستحالة

قوعه يف

تناقض فيكف ر شي ا يوجب م مه ! هم هنا يقولو  :كيف حر لنتيجة خص يف
ملقدما

لتي تف

ملقابل مل نفكك هلم

ىل لوقو يف لنتيجة ! فر
ستد

.

ملناقشة لثالثة :ما يمكننا طرحه هنا هو

ثر يف موقفنا هنا فهذ لع قة

كانت

قعت لنتا ج ففي مثل هذ حلا يفهم عق
ملرش حكم يف لوسيلة بحكم لنتيجة

( ) حلكيم

.

و لعامة للفقه ملقا :

لفكر عندهم حد

نحن هبذ لك

لع قة بني لوسيلة لنتيجة هي لتي ترت
ية

مية بحيث كلام حصلت لوسا ل

عق يا (عىل خ

مل يكن هنا ما يكفيه
جلنايت منابع جتها

يف

ل هذ لقضية)

كم هنا

ف

يد ا مذ هب س مي:

كليا.

يصح ستد

لكي نوضح فكرتنا هنا يمكن تشقيق ملسألة ىل شقني:

لشا

حلالة

تكو لع قة بني لنتيجة لوسيلة
ىل:

ية

يكو هنا حكم معترب يكفي لز لعبد بالوسيلة حتى لو مل يصد

حكمه بإلز مه هبا كام لو كا لعقل كم بوجو

مقدمة لو جب

حلر لتي تقع بينها بني لو جب حلر ع قة لز

هنا يرب للموىل لسكو
يف لز

كا

كو ا مقدمة حلر

ابا هبد

سلبا

ملقدمة فليس هنا من ليل عىل جو حكم

هذ لك

من فر

عد جعل حكم

لو جب ما مل ير نص خا

مبني عىل عد شمو لرشيعة

لوجو

طاعة حلكم لرشعي
يف ملقدمة ملجر

فيها يشملها.

لو قلنا بأ لرشيعة شاملة ف بد منطقيا

كا حكم لرش مغاير حلكم لعقل
لرشعي ملقدمة لو جب

لغري

حلالة لثانية:

حكمه بإلز مه هبا فهنا بد من فر

بالوجو يف مقدمة حلر

كيف يعقل

نه

كا خمتلفا بمطلق شكا

هنا تأيت لنز عا

ملعر فة يف مسألة

ما يعلوها من قضية قانو مل مة بني حكم

لشا

حكم يف لوسيلة بحكم لنتيجة بنا

لو مل كم بذلك بل حكم با باحة
لعكس ففي هذ حلا

با ستحبا

شك يف

يأمر بيش ثم يرخص برت مقدماته لتي من

لكن هذ لك

لعق

يف

يكو هنا حكم معترب يكفي لز لعبد بالوسيلة حتى لو مل يصد

عىل شمو لرشيعة

ملفر

حكم لعقل

جو موقف هلا هنا من ملقدمة فلو كا موقفها مطابقا ملوقف لعقل

لعقل حكم لرش ف نطيل.

لشا

ملفر

عي

ا حكم ملقدمة لنتيجة فهذ هو مدعى لذ عي
خت

بحرمة مقدمة

يمومة فإ حكم لعقل

عي يف ملقدمة

لعبد بالتحر باجتا ملقدما

ملوجو يف

مية هنا حالتا :

ا

لكر هة

حكمه هذ متناقض

يتحقق لك ليش !

عي للعبد للتحر نحو ملقدما سو لرش  .فاحلق مع لذ عيني هنا.
كله يف لوسا ل لتي بينها بني لنتا ج

لذ عية يشكل ملعلم لفا
لثا من ملوضو .

يمومة هذ لنو من

ل جتها لذ عي كام قلنا من قبل هلذ فاملهم لنظر يف لشق

تكو لع قة بني لنتيجة لوسيلة

ىل:

حلالة

ية

تكو لع قة قليلة نا

يوجد ليل عقيل عق ي يف

لو حر شي ا حر مجيع لوسا ل ملفضية ليه لو كا
ليل عىل كو

لك نقضا للغر

تبك لتقنني لبرش برمته

نا
ند

طريقا مر ممنو

حلالة لثانية:

بل لو فر

قق حلر عربها نا

جو هذ

قلي

ملرش

مر يف لذهن لقانو لعق ي

ما من مر (حتى لو كا يف نفسه جبا)

حمظو ف يمكننا ستخر قاعد هنا.

تكو لع قة كثري لكنها

بوجد ننا

مية هنا حا

:

تبلغ حد لغلبة

قد يقع قلي

كثرية هنا يضا

ملرش لو مل كم عىل لوسيلة بحكم لنتيجة لنقض غرضه بل يكفيه

ينبه ملكلف لكي يقو هو بر د ملوقف ف يقع يف حلر لو فعل لوسا ل ملذكو
ستخف
حلر

جتاهل هو يقرت

لفعله ملقدما .

حلالة لثالثة:

تكو لع قة غالبية

جانب حلالة لسابقة فهل

حكم لنتيجة
لعنا

من حلر

لعقل

ستنا هنا لفكر نقض لغر
ملعاكسة

ليش ملؤكد

لوسا ل لطر

من ملمكن

نبه يف لك لوقوعه يف

كثرية هذ هو ملهم يف قضية لفقه لذ عي ىل

ملنطق لعق ي كم بقبح حلكم يف لطريق بغري
لفكر

لك ننا لو سلمنا بأ لعق

ملقنن لبرش

ملفضية لكل حر

فوقع فيه فإ هذ يكو

لعق ي يف لتقنني يو جه مشكلة

قانونا قاعد

يقومو بذلك لكن

لذ يفكر بذهنية عاية غر ضه عد نقضها يد

حلكم بوجوهبا ليس مر منفص غري متد خل بمعنى

من ملمكن

يوقع يف ملشقة نوعا

يكو جتامعه بد جة عالية مفضيا لفو

جد هلذ يقف ملرش ما خيا ين :ما

فلو

ريم

ريم لطر

مفوتا لبعض ملصالح عىل لعبا
مصالح عالية يف

باحة لرض ية

ر كل سا ل حلر ملو لة له غالبا

كثري

فض عن ملو لة له ام ( كذلك يوجب سا ل لو جب) هو ير يف لك مفاسد قد
تنجم من لتضييق عىل ملكلفني
لوسا ل

ختيا بعض نو

لتز حم يف مل كا

نفو هم من لدين

ملحرما

ليطبق فيها هذ لقانو

يقو بنفسه باختيا بعض
غريها جمريا نوعا من

حلفا عليها يف هذ حلا لتي تعترب عق ية متاما يضا كيف لنا

نجز يف كل مو
لكثر

ملرش قد حر كل لطر

نه مل يقم بعملية نتقا ية قا مة عىل ترجيحا
مر حمتمل ملثل هذ لصو

حيث

ملفضية ىل كل حر

مل يعد يمكننا خلر

لو بنحو لغلبة
باستنتا كيل يقيني يف

موضو بحثنا بل غايته ننا لو ضعنا يدنا عىل مو معني حلصل لنا لظن بتحريم سا له
لظن يغني من حلق شي ا

لطر

ليل عىل حجيته هنا.

هذ لذ نقوله عق ي متاما فأنت قد ت حظ يف بعض
ملفضية

غالبا

ام

كثري عىل

لسهولة عليهم هلذ تسد بعض لطر

بام هو ح
ستد

مر ضاقت لسامحة

بعض تعتمد عىل تنبيههم ما حيث يقومو

يف م قد يقرتبو من حلر فعليهم نتبا له بالفعل فالرشيعة كام سيأيت

لذ عيني طبقت نظرية سد لطر يف م ا

من ملبالغة ملفضية لعكس ملطلو

بقانو

حيا نك لو سد

لربام نعكس

متا

لذ ع

خصو ية معينة

لو

ل فت للنظر

ىل تعطيل لرش

مجيعا فالز

ح لك هنا

فلعلها كتفت بذلك حذ

ملو

ف يمكن حلكم بحرمة مجيع لوسا ل فيام
هنا فربام تكو حا

قانونا يف جتها فيام نص فيه.
بعض لذ عيني نتبهو لعد

كيف يميز

لتضييق

فر

معد

نص فيه

حصلت فيها

يف عام سد لذ ع

نه يف

ما من

جني

بني حلا

ما

طريق نوعي للوقو يف حلر يف لع قة مع لز جة

لقانو سا يا فيها

يقعا يف حلر جتا بعضهام كا ية غري لك هذ حلر يمكن لقو بأنه يقع يف نسبة

غالبة جد

يوجب حلر

مل نقل شبه مة فهل نحر لز

فمعنى لك نك خلت يف مقا نا

نقصد هنا من ثم فإىل

حاجة

بعض لذ عيني دثو عن

( ) نظر :فاعو

كجو

مقا با

مد يمكن للعقل نسا

بحيث ر بنتيجة يقينية يف ملوقف !
بل

فضا ه ىل حمر

كل مليتة

يد

باحة لذ يعة ب

ترجيحا

قلت بأ عكسه

متا ملقا با
تكو باحة

هذ ما علني ضيف شكا هنا هو

ملقا د عند ما لشاطبي:

.

هذ هو ما

لرتجيحا
ل

باحة

ملباحا

بعضها قتضا ي فلعل تقييد ملباحا

بني مصالح باحة نوعا يف مجلة من ملو
ملبا عىل باحته

لو تر

ع قة كثريية غالبية
هذ كله يف حا

كا حظنا ليس سو

قتضا ية حما

مصالح لتحريم لذ

لع قة ليست

ة لك :

لعق ي هبذ لع قة بني لذ يعة لنتيجة ما لو

ليس هذ منه.

حر كلية نقض لغر

بالطريقة لتي يعتمدها لذ عيو يبد مر
لتعقيد لتشابك يف

يعترب

بالرشيعة

مو

هلذ نر

يقو لباحث ملعا

يد بعض

لنا  .نر

لتشد

جارس عو :

ليو كيف

حسب تعبري لشيخ لقرضا
بد لنا

نشري ىل

هنا فض عن حر كلية

نقا

فهذ

بعض ملعا ضني للفقه حلنبيل لسلفي ليو

لغلو

حلا لرض بإيام م بصو

سد لذ ع ..يمكن يضا

من قبل

حا

لسياسية يف لتسلط عىل

خا ة فيام ص لترشيعا

لظاهرية جلد

خلا ة باملر ملسلمة. ..

من رص لفقه لذ عي بالقصو بأ يقو بأ لذ يعة حل

كام يف حا لكثري من حليل لرشعية

لدليل لعقيل ملرب هنا ييش هبذ لنو من لذ عية فانتبه.
يفي سو بسد لذ ع

عل لوسيلة ملباحة جبة فتحا للذ ع كام هو ضح.

هبذ نستنتج

تكن حلالة من حا
( ) جارس عو

غر

لدين عموما.

يسا ستخد مه عىل

سد لذ ع سيلة يكثر ستخد مها يف كتابا

كام ننا ن حظ يف هذ لدليل كله لو تم نه

يستطيع

لعق ي

عبا يف ظل هذ لتد خل يف ملصالح ملفاسد

تصبح حر ما لو قصد منها نسا لو و للحر
لنا معه هنا

ستد

قاعد

ما

عظيام بتحريمه لكثري مما مل ير فيه ريم ليس ليش سو

سد للذ ع مما جب لتضييق عىل لنا
حا

قتضا ية.

لظن فا مر ضح ف نؤمن بمرجعية لظن قاعد يف جتها

خر بدليل خا

نه

يعلم قوعه بالرض

ية قهرية بني لذ يعة لنتيجة بل هي

بام جح ملوىل ملباحا

صيل لعلم لعا

هتا يوقع لتز حم مل كي عند ملوىل

فتحها ف

لعقيل ملدعى هنا غري تا يف تكوين قاعد كلية يف لذ ع ما مل
ر ثابتة مثل لتز حم

مقا د لرشيعة ليل للمبتد ني:

.

مقدمة لو جب حلر

عانة

عىل ثم نحو لك بنا عىل ثبو هذ لقو عد

طها.

قق

ثمة حما لة كرها بعض لباحثني يف تربير لفقه لذ عي

ملصلحة ملرسلة

لك

لو جز يا

و

فقا

سد لطريق عىل ما فيه مفسد عظيمة فتح لطريق ملا فيه مصلحة

عظيمة هو مر فيه مصلحة

ليل عىل عتبا ها

هذ ملصلحة مرسلة

لرشيعة فنطبق عليها قو عد حجية ملصالح ملرسلة نحكم بلز

سد نط قا من لك.
من هذ لنو نر

لفعل

لغا ها يف

منعه فتحا

ما يذكر من مصا يق للمصالح ملرسلة كثري ما يكو سد

للذ ع فلو خذنا توحيد لقر

لكريم لذ قا به خلليفة لثالث عثام بن عفا لر ينا نه

من شهر تطبيقا

ملصلحة ملرسلة عند لقا لني باملصالح ملرسلة هو بنظر ثانية ليس سو

مة يف مر لقر

نه سد للذ ع ليس سو

سد للذ ع

جها خر ل ستص
ر

شؤ

نعم

ملفر

توحيد ملصاحف هو سد لطريق عىل خت

لسبب

لكريم هبذ نجد
.

تلف لذ ع عن ستص

لكثري جد مما يفرت
خري

يف

ر عندهم يف لعبا

فيها كام نه تلف ملصالح ملرسلة عن لذ ع يف

لذ ع بالرض

لعل ما يؤيد هذ لك

.

عا بينام

بعض مو ها ليس من

هو طبيعة نسجا يف ملو قف عند ملالكية حلنابلة فاملنسو

ليهم كام ينا يف بحث ملصلحة ملرسلة هو م يو فقو عليها هم بعينهم من بر

ملتحمسني لنظرية لذ ع

لعل هذ ييش بأ

( ) نظر :عبد لكريم لنملة جلامع ملسا ل
بنظرية ملصالح ملرسلة يف لفقه
لذ ع عند شيخ

لقتل

سة مقا نة:

س

س مي:

بن تيمية:

ملو فقة عىل نظرية ملصلحة ملرسلة يدفع

و لفقه:

يوسف عبد لرمحن لفر

سعد لشنا

مد

بر هيم بن مهنا بن عبد

حلاجة ل خذ
ملهنا سد

ماجد سامل لد شه سد لذ ع يف جر م

حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:

لتطبيقا

ملعا

.

لسد لذ يعة:

احبه تلقا يا ل خذ بقانو لذ ع كأ حد ا ينتج خر.
لكن عا نتا سد لذ ع من
ملشكلة

بمفسد

كليته.

ملصالح ملرسلة يعا من مشاكل:

ىل :يف مكا ثبا

قد سبق

خمتلف مو

قلنا يف مناقشة ملقا بة لعقلية ملتقدمة

ملشكلة لثانية :يف

تكو قاعد تدبريية

نص فيه قد سبق

لعله لذلك مل نجدهم يستند
حرص بحا

منصو

قاعد

لتاميز يف لتطبيقا

احب لفكر نفسه هنا
ملشكلة لر بعة:

قانو

عد قيا

عىل حليتها

يسمح بجعل قانو
ل ستص

ستص

ليل ن

ريمها بالذ عية

ملصلحة ملرسلة

ولية خر

ولية لقاعد

فتأمل

لي عىل قاعد لذ ع مطلقا

ستص

يف ثبا سد لذ ع بل عمد

لو كا هو ملستند

حرمتها يف لرش

لة خر .

ملرب للذ عية لكا يفرت

لو كا نص عىل حليتها

فيها هلذ نحن نجد

تكو لوسا ل غري
حرمتها لدخلت

لعديد من حلا

هي مما نجد نصو ا فيه تشمل لوسا ل لتي يدعى

هذ ما يؤكد
لد

تثبت ملصالح ملرسلة لذ ع بل

عىل لوسا ل بمعنى يفرت

لتي يذكرها لذ عيو

قلنا بأ ا

تعد

بني لذ ع ملصلحة ملرسلة طبقا ملا كر

فيام فيه نص مل يعد يمكن تطبيق ستص
لتطبيقا

هذ

ناقشنا لقاعد

جتها ية بل لو سلمنا فعمليا

تثبت نتا ج لذ ع يف لفقه هذ غري ثبا
ملشكلة لثالثة:

مر غري ضح عىل

ل حة قاعد ملصالح ملرسلة بو فها قاعد جتها ية تستهد

كشف حلكم لرشعي فيام

جيد .

لذ ع توجد فيها مصلحة غري معا ضة

مرجعية ملنهج لذ عي

يمكن

تكو نظرية

لذ عية ضيقة غري حبة يف مساحة تنشيطها ما مل نقل بأ

فتحهم تطبيقيا حيانا جما لذ عية ملا فيه ط

نص هو نقض لكو لذ عية من قو عد

ري

لوسا ل نام كانت منصو ة يف غري

جتها فيام نص فيه.

سيا

بام تثا فكر جو با عىل ملشكلة
قوعها يف طريق لو جب

خاهلا يف ستص

حلر

لكن لفر من ط قا

هي

فهي يف هذ لسيا غري منصو ة فيمكن
لة ليس سه .

هبذ يغد من لصعب ستنا لقانو

بغية نتا قانو لذ ع.

ستص

يستند لقا لو با جتها لذ عي لسري لصحابة خللفا لقا مة بنظرهم عىل مبد سد

لذ ع

يذكر

لذلك لعديد من

ل نتصا لنظرية ستص

يقو لريسو  :هذ

.

مثلة

ل يضا من

عنه بسياسته لوقا ية جر ته لر عية .
من لعينا

لتي بعضها هو عني

و لعمرية لو ضحة فقد عر عمر

لتا ية لتي تذكر :حا ثة مجع لقر يف ملصحف بد لصد

بكر بن يب قحافة حا ثة توحيد ملصاحف
عفا .

كذلك حا ثة شجر بيعة لرضو
للهجر

يف لعا لسا

عىل حر

لقر

لنا

لتي جا فيها

تى منذ ليو بأحد عا ملثلها

فقطعت .

كذلك ما جا عن عمر بن خلطا

لك فقالو  :قد ىل فيه لنبي ىل
( ) نظر :بر هيم بن مهنا بن عبد
لرمحن لسنو

عتبا ملآ

عام قاعد سد لذ ع يف با
ثرها لفقهي:
س مي:

( ) لريسو

.

نه

كم هيا لنا

لنا

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :بن يب حلديد

جعتم ىل

يف سفر يتبا

ىل مكا فسأ عن

عليه سلم فقا  :من عرضت له لص
بن تيمية:

فليصل

عبد

حممد بن حسني جليز

ليد بن عيل حلسني عتبا مآ

مد

نظرية ملقا د عند ما لشاطبي:

كانو يأتو

قتلته بالسيف كام يقتل ملرتد ثم مر هبا

مر عا نتا ج لترصفا :
لشنا

حد عىل يد عثام بن

بعد فا سو

ملهنا سد لذ ع عند شيخ س

لبدعة:

عىل يد يب

بيعة لشجر (شجر لسمر عىل ما قيل) يف حلديبية

لشجر لتي كانت بيعة لرضو فيصلو عندها فقا عمر:

لعز !

مثلة لتي كر

فعا

حلاجة ل خذ بنظرية ملصالح ملرسلة يف لفقه
.

ج لب غة :

.

فليمض فإنام هلك هل لكتا

هلذ خصص لشاطبي ك ما يف كتا

لدين لكنه ر جمر
هم

يف لرشيعة
ىل

مرش عا يف

عتصا حو كو لفعل بام يكو مرش عا يف

لبدعة سد للذ ع كر بعض لعينا

هبذ تم لربط لشديد يف بيا
بو

م تتبعو ثا نبيا هم فا ذ ها كنا س بيعا .

بعض لذ عيني بني لبدعة قانو لذ ع هو من

س مية عندهم

حد

لتي هذ منها .

يف ين

هلذ تم تأ يل قاعد  :كل عمل لو كا

من غري ليل فهو

مل يكن بدعة ملحق بالبدعة

هبذ يكو ما فىض ىل لبدعة فهو حمكو بحكمها بقانو لذ ع

لبدعة بأ ا بدعة عم بقانو
لتجو .

تسمية ليش بام يف

لذ ع من با

يعتمد لعديد من فقها لسلفية يف لقر

مو قف حاسمة من كثري من لظو هر
نحر

ما شابه لك.

مو يف ملجتمعا

فض عن تلك لتي يعترب ا قد

جو بنا عن فكر

ستنا

ستنا لتا ي ثبا

لتا ية لنظرية ستص

ا

س مية من لك موضو

تو ل ىل لبدعة

لت بالفعل هلذ كم بعضهم هبدمها

نظرية لذ ع هو بعينه ما جبنا به عن
ته:

فر جع

لو ثبتت تا يا موقفا حجة لعد حجية سنة لصحايب

فقا ملا حققنا يف حمله

ليه عىل نو من

خري عىل قو عد جتها لذ عي

ثا لتا ية ( بنية ملعامل لتا ية س مية لدينية) لتي شو
لنا

يكو تسمية

ع

هذ لشو هد عىل قلتها متثل

خلليفة عىل ما هو لصحيح

خا ة بعد كو ا بعينها قد جعلت لة لنظريا خمتلفة! كام ا لو

كانت حالة عامة ف يعلم م نطلقو فيها من هنية كلية باسم سد لذ ع حتى نستكشف
( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لعسق
( ) نظر :عتصا

:

( ) قد نف بعض لباحثني ملعا
هذ

.

فتح لبا

:

ين هو لدكتو حممد بن حسني جليز

مر ت عنو  :عام قاعد سد لذ ع يف با

( ) نظر :حممد بن حسني جليز
( ) جع :حيد حب

.

لبدعة.

عام قاعد سد لذ ع يف با

حجية لسنة يف لفكر س مي قر

لبدعة:

تقويم:

كتابا خمترص مستق يف
.

.

ل يف لرشيعة

من سريهتم جو هذ

س مية فلعلهم نطلقو من قو عد خر

عموما

لتهم مل تصلنا تلتقي مع نتا ج لذ ع يف ملوضوعا

من با

مر كام يف مو قف خللفا

بل يعلم م ذ مثل هذ ملو قف من با
لسياسة لرشعية تدبري يل

نتأكد من ضعهم لتا ي هذ
متلقى من لرش حلنيف !
لو غضضنا لطر

لذ ع كام هو ضح.

ا حكم

لتي

عي يف

ها بتلو هبا

ل لرش فربام تكو
فمن ين لنا

لو

قانو لذ ع كا مرتكز يف ها م بو فه قانونا

عام تقد فهذ لشو هد لتا ية تفي بسد لذ ع

هذ كله مضافا ىل عد مكا

تفي بفتح

ستنا ل مجا عىل ثبا قاعد سد لذ ع

مجا عىل لك فض عن كونه مد كيا كام قا

حمقا لشيخ جلنايت .

يوجد

عليه فا ستنا للمشهد لتا ي هنا غري مقنع بد .

عتمد لذ عيو هنا يضا عىل لنصو

بنفسها

با ستقر

عىل نظريتهم

مهم ما قدمو هو يت:

لنص

 :قوله تعاىل:

لدينية يف لكتا

هم ما طرحو يمكن فر

تسبو لذين يدعو من

لسنة بو فها لة باملبا
ىل جمموعتني:

فيسبو

كذلك ينا لكل مة عملهم ثم ىل هبم مرجعهم فينب هم بام كانو يعملو
فهذ

نه مرش

ية عترب

عد بغري علم

( نعا :

).

لة عىل سد لذ ع نط قا من ا متنع عن سب هلة ملرشكني غم

سد للذ ع حتى يكو لك يعة لسب

لنص لثا  :قوله تعاىل.. :

( ) نظر :جلنايت منابع جتها

سبحانه.

يرضبن بأ جلهن ليعلم ما فني من ينتهن ( ..لنو :

يد ا مذ هب س مى:

.

).

فهذ

للحر

بالرجل مع نه يف نفسه ليس حمرما نظر لكونه

ية تنهى عن لرض

فيقع لرجل يف حلر نتيجة لك.

يعة

لنص لثالث :قوله تعاىل :يا ُّيا لذين منو ليستأ نكم لذين ملكت يامنكم لذين مل

يبلغو حللم منكم ث
بعد

مر

لعشا ث

من قبل

عو

بعضكم عىل بعض كذلك يبني
لك

قا

هذ

تغيري

لفجر حني تضعو ثيابكم من لظهري من

لكم ليس عليكم
لكم يا

ية ت عن خو

نسا مل بسه

لتحريم سد لذ يعة لنظر ملحر

فالدخو بغري

يعة ط

للكافرين عذ

ليم ( لبقر :

طفا

عليهم جنا بعدهن طو فو عليكم

عليم حكيم ( لنو :

لرقيق يف ث ثة قا

يقولو

لوقو يف كشف عو

يفسقو

لك

).

).

حد نز

سدهم طريق لسمك

مل يقومو بالصيد يو لسبت عمليا.
حي

ل يف

عن

عنا قولو نظرنا سمعو
ه ) قا :

ليهو كانو

لك للفظ

نه

يعد

يف

لبحر

يسبتو

تأتيهم كذلك نبلوهم بام كانو

م كانو يضعو

لشبا يو جلمعة ليأخذ

عليهم شاهد

ما تكبو من حر

نام هو حمر بسد

ضعهم للشبا يو جلمعة هو يعة للصيد

يف هذ قا ليويب يف منظومته حو ملقا د:
ا ممنوع

عليه.

لك منهم منع من ط

عا يو

لذ فعله بنو رس يل هو
لعذ

بام يف لك من مفاسد

سأهلم عن لقرية لتي كانت حا

تأتيهم حيتا م يو سبتهم

لسمك يو
لذ ع

امس :قوله تعاىل:

( عر :

تقولو

ية بسد لذ ع ما كر لقرطبي (

يعة للسب .

لسبت

لنا

لد خل عىل ما ينبغي له ط

لك هي سب بلغتهم فلام علم

لنص

يف ليو

هي

كونه غري مسترت فيها جمر لدخو ليس حمرما بل ثبت

لنص لر بع :قوله تعاىل :يا ُّيا لذين منو
منطلق تبا هذ

).

ة

حم

ر بط

ر مش

فهم

ر عة

كن

د لتحل

اكح يقص

فع ل هي و

لنص لسا

ش تام

ا

 :قوله تعاىل:

ي

حليتان ا
قلنا يا

خمالف

يف لس بت ف ا

سكن نت

تقربا هذ لشجر فتكونا من لظاملني ( لبقر :

لك

ا بفعل

هب ا خس ر نا

جك جلنة ك منها غد حيث

).

لنهي عن كل لشجر ى عنه بلفظ يقت

كل ما يدعو ليه لعر

عطية :هذ مثا بني يف سد لذ ع .
لنص لسابع :قوله تعاىل:
)

تعاىل ملا

هو لقر  .قا بن

هبا ىل فرعو نه طغى فقو له قو لينا لعله يتذكر

لك نه سبحانه مرهم بتليني لقو مع عظم عد ه تعاىل مع

معه لغلظة ما لك

بسبب

لذ يعة يؤمر لنبيا لكريام بتليني لقو

ما هو كر ليه سبحانه.

لنهي عن

منها لدنو ليس سو من با سد لذ ع حتى يقعا يف حمر

كل منها قد قا لقرطبي هنا :قا بن عطية :قا بعض حلذ :

ملفرت

ه لتن

ملنهي عنه يف حلقيقة هو كل من لشجر لكن ية لكريمة كر

لقر منها منع قرت

شى (طه:

زي

هذ كله عىل مستو ستد

غ

بعبا

هتم بالنص لقر

لقو له قد يكو سببا لتنفري فسد هلذ
خر  :اهم عن جلا ز ل

يرتتب عليه

.
.

( ) حممد سعد بن محد بن مسعو ليويب ا لقا د بنظم حكا قو عد ملقا د:
لز كيش
لة لقر نية :بن قيم جلو ية ع ملوقعني :
( ) نظر حو هذ
بن تيمية لفتا لكرب ( قامة لدليل عىل بطا لتحليل) :
لبحر ملحيط :
:
لقرطبي جلامع حكا لقر :
:
لشاطبي ملو فقا
بن لعريب حكا لقر
شا لفحو :
لشوكا
:
لز قا ملدخل لفقهي لعا :
ملحر لوجيز :
بن عطية ندل
:
لنملة جلامع ملسا ل
مقا د لرشيعة س مية مكا مها:
لفا
ع
مر عا نتا ج لترصفا :
عتبا ملآ
عبد لرمحن لسنو
و لفقه:
ملهنا سد لذ ع
شكالية حليل يف لبحث لفقهي:
لقر
عبد بن مر
فعا ثرها لفقهي:
ليد بن عيل حلسني عتبا مآ
عند شيخ س بن تيمية:
.

لكن يمكن مناقشة ستد
:

با يت:

هبذ لنصو

بعض ما تم طرحه هنا مبني عىل نصو

لتحقق حتى لو شتهر يف كلام
ندل  :ليس هذ مسند

سلم :نكم نام يتم عن قو
لنسا

بعو من سو

هكذ حلا يف قصة سلو

حديثية تا ية مل تثبت غري معلومة

ملفسين من نو قصة عنا نظرنا هلذ كر بن حز
تعاىل

نام هو قو لصاحب مل يقل

عنا لتذ عكم بذلك ىل قو

تد عىل لفكر نفسها هنا.
حا

سوله ىل

عنا .

لسبت فإ لنص لقر

عليه

ية لسا سة

يشري من قريب

من بعيد ىل م حتالو عىل لترشيع هلي بل يفيد م عتد يف يو لسبت من ملمكن
لتحريم كا للعمل يو لسبت هم

يو لسبت فع

طا

لسمك عىل لشاط يف غري هذ ليو فغري هذ لفرضية غري منصو

ثابت تا يا

عن بعض لصحابة لتابعني

نام هو منقو

نط قا من عد توفر

حا

كام

لكتا

ستخر

ناظر لقصة

نرش لشبا
ثانيا:

ملقد

شا

حا

مل يتحد

من لكتا

عن قصة
ملقد

لسبت فض عن

حا

تشري بوضو

مثاهلا يو جلمعة.

لكنها قد

ىل

بعض لباحثني

تنهض ثبا

جرمهم كا

ا

حتيا عرب

عاملا بأنه ينتج عنه مر حمر فاجلانب لقصد هنا مأخو مع

لذ ع يعطي خا ية لقصد بالرض

بل هو ينتج حكاما يف لوسا ل برص

قصد لفاعل هلا هبذ يكو لدليل خص من ملدعى.
( ) نظر :لطرب

خت

ية لثانية ليس فيها شا لسد لذ ع بل فيها شا لتوسل لفاعل باملبا

بغية قيق مر حمر

( ) بن حز

يف تصوير

ليو لسبت فر جعها .

لسبت بل غايته

من لتلمو

عليه يف

عىل تقدير حة لنقل .كام

لر ية عن هل لبيت لنبو هنا غري ثابتة بل فيام بني لر يا

لقصة فبعضها يتحد عن حيلة نام عن خر مبا

ية غري

حكا

:

جامع لبيا

( ) نظر :لقمي ملشهد

.

:

كنز لدقا ق :

.

.

قانو

لنظر عن

بل يمكن

نذهب بعد من لك يف نفي فكر لذ عية من هذ

ملر حمر عليها تقديم و

ية لكريمة

لزينة لتي هي عليها هذ معنى ظها لزينة

لك بأ

ية لكريمة

ر لرض با جل لكونه شك من شكا ظها لزينة ملحر فكأ لرض با جل
لرجل سو

مع كو لزينة خمفية هو نو من ظها ها

يتصو ها يف هذ حلا

هبا فا ية توسع مفهو ظها لزينة لذ هو حمر يف نفسه

ما يكفي كو ما نقو حتام معقو
قصة لشجر مع

ثالثا:

لشجر يمكن

لطعا يكو ملر

يأكله

ا ر لرض سد لذ يعة

نايف له حتى يبطل ستد

ملستد هبذ

حو يصعب ستنا ليها هنا

لنهي عن قرت

يكو تعبري خر عن لنهي عن كلها فأنت تقو لولد :
تلمسه

تأكله

يلمسه بل لو فرضنا

عرفنا بأ ملحر عليهم هو كل

فقد يكو ملحر مطلق شكا
عىل كل لكونه فظع شكا

لقر

هنا بمعنى لنهي عن

قرت

قرت

تم ريمه بم

قرت

كل هو فظع شكا
جز ها.

من لشجر

يا

حيث قا تعاىل:

لشجر فتكونا من لظاملني فوسو

ما اكام بكام عن هذ لشجر

هلام لشيطا ليبد هلام ما

لنا حني فد

ظلمنا نفسنا

مل تغفر لنا ترْحنا لنكونن من

ا هبام مل كام عن تلكام لشجر

جلز لثا من لقصة يصلح فا

قرت

بحيث يكو

ثم فليس هنا

لشجر نام هو

كل هو ملصد

يف سو

عر

تقربا هذ

عنهام من سو هتام قا

لكام ملن

هلام سو هتام طفقا صفا عليهام من

قل لكام

لشيطا لكام عد مبني قا

ارسين ( عر :

ملر باجلز

بر ل قرت

لو مل

منها فحوسبا

تكونا ملكني تكونا من الدين قاسمهام

فلام قا لشجر بد

هذ

خصو ية سد لذ ع !

جك جلنة فك من حيث ش تام

ا بغر

جلنة نا

ملكا

من

من لشجر فكيف

ما نقوله من حتاملني لتفسرييني معا تسمح به قا ع لقصة لو
سكن نت

ية هنا.

تقر

يكو ملقصو خصو ية لقر

قرت

يعلم

هو

بنا

) فقرينة

كل كام يصلح لعكس

من ليش لذ يكو بطبيعته مأكو  .من

ضو يف لقصة يعطي فكر لذ عية عد تعبري لقر  :فلام قرتبا من

للشجر منهام با تكا

لشيطا

سو

كل منها.

هلام با كل منها نه يوجب خللو هلذ قق قرت

لر جح بنظر

با جتنا

ط

لنهي عن

مر مليرس

نصا

تفلحو نام يريد لشيطا
عن لص

فهل نتم منتهو
لوقو

مليس باجتنا

لك يف مثل قوله تعاىل :يا ُّيا

جس من عمل لشيطا فاجتنبو لعلكم

يوقع بينكم لعد

لفقها تر خلمر برت

جتنا

لنهي عن

ملر منه فعل ما يقصد من هذ ليش عا

لذين منو نام

ملفس

قرت

لبغضا يف مر مليرس يصدكم عن كر
) فإ

( ملا د :

ر عىل لشخص لوقو

ف

مامه يف نفسه مث

قلنا يا

جتنبو قو لز

ثا

جتنا قو لز تعبري عن عد لعبا

متاما كام نقو  :جتنب لكذ
بل

مر با جتنا

بحيث نه لو يد كس مث لز كس

يضا يف مثل قوله تعاىل .. :فاجتنبو لرجس من

) فإ جتنا

بجانب من يقو قو لز

عد قو لز

حا قوله له بحجة هذ

لنهي عن

جك جلنة ك منها غد حيث ش تام

تقربا هذ لشجر

لكام

من لشجر فيكو ملعنى:

كل حيث تشا

لشجر  .كل هذ لشو هد لو مل تصلح ملا ندعي فهي تربك بل تبطل ستد

هبذ

ية عىل فكر لذ ع .

بعا :لقد فرت

هذ حمل ك

لغلظة

( ) مل حظ

لتو

مكر يف عد يا

يف لنص لسابع

تقد ملنهي عنه يف خمتلف يا

حا لثالث تقو :

حاحني :لثا

بني

سو هذ

ملستد هنا

لقاعد يف لتعامل مع لكافرين هي خلشونة

بل ملستفا من مجع

من

ية

لك ا قالت:

فتكونا من لظاملني فوضعت نوعا من ملقابلة بني كل لرغد من جلنة حيث يشا
قرت

( حلج:

ف يفهم منه عرفا لنهي عن لوقو بجانب شخص يكذ !

ية لتي ستشهد هبا تصلح ليش من لقرينية يف هذ لسيا
سكن نت

فهم منه

هبا تر مليس برت فعله لو بقرينة ية لثانية

عن بعد حتى يقع ملكلف يف حلر !
ثا

كل متاما كالتعبري

يا

لقر نية

قصة

عىل نه

مقا حلر

كل من لشجر كام يظهر

لثالث من سفر لتكوين لكن

ما ثمر لشجر لتي يف سط جلنة فقا

متوتا فأضا فكر ملس لكن سا ر يا تكر

غري مقا

تأك منه

ملنهي عنه هو كل.

ية لثالثة من
متسا ل

ل

لوعظ فمن

خر حلالة حلر

يوجد سد للذ يعة بل من

متاما كحا ملنهي عن ملنكر فإ سلو

باللني يف لنهاية يكو
سو بر

ل يوجد حكم حلالة لوعظ حكم

عىل ملشهو

نسخت كل

لتأسيس قاعد يف لذ ع

كام نسخت سا ر نصو

لتعامل معه يف لبد ية يكو

بالعنف .ما لو قصد هنا

يا

حلر

ا سو تصبح منسوخة حلكم بنصو

سو

لتوبة مثاهلا

من قبلها ف يصح بعد هذ

لصلح ملو عة هبذ

امسا :ما كر لسيد حممد تقي حلكيم من

يا

مطلع

ستنا ىل قصة موسى فرعو

فقا هلذ لر .

هذ لنصو

تد عىل نه

توجد

مفسد يف لوسا ل قا  :لكن ليس يف هذ ملو قع لتي عرضها (يقصد بن قيم جلو ية) ما

يرص بأ لتحريم فيها مجيعا نام كا من جل كو ا سيلة ىل لغري ملفاسد يف هتا توجب
هلا لتحريم لنف

نفسية

كرضهبن بأ جلهن لنظر ىل جنبية هكذ .

غريية فمقتىض ط قها ا نفسية
.

عدمه هو يف مقا لبيا فالظاهر لعد

شككنا يف كو حلرمة

حلرمة لغريية مما تا

د مع

ىل بيا

هذ ملناقشة سو يأيت لتوقف عندها عند حلديث عن ملحا لة ستقر ية لتي قا هبا

بن قيم جلو ية مثاله لكن ستخد حلكيم هنا هذ لنو من ملد خ
لة

هذ لنو من

ثم يقو بأ حلكم

لك

هنا فرقا بني

يقع من با

يقو لباحث نفسه بمقا بة حكمني

سد لذ ع للحكم لثا

لنظر ىل جنبية هو من با سد لذ ع ما لزنا
لنظر ىل

من لك بني

حلكم بني حكم خر فيفهمنا
فإ قلنا باحلالة

( ) حلكيم

س مى:

مثل

تشري لنصو

جا محاية للثا .

ىل فإ شكا لسيد حلكيم قد ر

ريم

لد لة عىل ريم

سيأيت بحثه لكن لو قلنا

ف يصح من لسيد حلكيم

يشكل عليهم

نظر :جلنايت منابع جتها

يد ا مذ هب

جو مفاسد يف لوسيلة بذ هتا

و لعامة للفقه ملقا :
.

يقو بأ

عيني

يكو لنص بعينه هو ملشري ىل لك بحيث يربط لنا بني

باحلالة لثانية تم فهم لك من لنصو

بأ الة لنفسية حتام

ليس قيقا يف مثل

ملفر

ملستد يعتمد عىل

لرض با جل يدعي ملستد هنا

لنص لذ يفهمنا نوعا من علة حلكم فيه طبيعته

ية بنفسها تربطه بأمر خر فتكو بنفسها عند ظاهر يف عملية سد لذ ع
ريم لرض

فكيف نقو بعد لك بأ جمر

با جل

الة لنفسية تنفي لك مثا هذ لنو من لنقا
مجيع هذ

سا سا:

يا

لرش سد لذ ع هذ
نعر

ين لنا

لو جبا

هذ جلو

كام كانت حلا يف لنصو

هو يت:

حلديث

معد

متوقف عىل لنظر يف نصو

تشبه يف كيفية ستد

حلر

نحو تكوين قاعد هي قفز كبري

لسنة لرشيفة ما يمكن

بالنصو

بن عمر قا  :قا

يلعن لرجل لديه قيل :يا سو

لقر نية ملتقدمة
:

سو

لكو

حلديث لثا  :رب عا شة قالت :قا يل سو

لنقضت لكعبة جلعلتها عىل سا
( ) حيح لبخا

( ) حيح مسلم :

:

.

تساهم به هنا.

حلديثية لتي

بر ما يطر هنا

من كرب لكبا ر

خرين سبا لو لديه نظر

 :لو حد ثة عهد قومك بالكفر

بر هيم فإ قريشا حني بنت لبيت ستقرص

فامتنا لنبي عن تصحيح بنا لكعبة كا سد لذ يعة لكفر ممن
.

تا

كيف يلعن لرجل لديه ! قا  :يسب لرجل با

لرجل فيسب با يسب مه  .فقد عترب سب لرجل با
لك سيلة هلذ .

من

فض عن عتام فتح لذ ع يف

لقر نية تم عتام هنا عىل بعض لنصو

هبا طريقة ستد

 :رب عبد

حمد

عتمد فيها

نستطيع نكا كام سيأيت حلديث عنه قريبا بعو

نتقا من مو

عي.

يفيد كونه من با

سد لذ ع

تفيد قاعد بل هي مو

نه يعتمد سد لذ ع يف كل مو

مثاهلا !

لتربير منطقي

لكريمة

!

لة عليه

.

يز حديث عهد

.

با س

حلديث لثالث :رب جابر نصا

ملهاجرين حتى كثر

كا من ملهاجرين جل لعا فكسع

غضبا شديد حتى تد عو
فخر لنبي
نصا

يقو  :غز نا مع لنبي

 :ما با

نصا

قا

عو

 :يا ل نصا

 :عوها فإ ا خبيثة

تد عو علينا ل ن جعنا ىل ملدينة ليخرجن عز منها
فقا لنبي

فاحلديث ضح يف

نتشا خرب

س مية.

حلديث لر بع :رب يب هرير

حلنتم لنقري ملزفت ملز
جل :يا سو

فقا

سد للذ يعة.

( ) حيح لبخا

( ) مسند بن حنبل :
( ) لطرب

حممد يقتل

:

ملعجم لكبري

:

حابه يلحق لرض لكبري بالدعو

:

كه

جتعلها مثل هذ

سو

حيح بن حبا
.

حابه .

اهم عن

به حلو طيبا

قا يزيد :فتح

نه يعلم نه لو منحه لرخصة لز عن حلد فوقع يف

بر عجيزته بيد

.

تقتل يا سو

قتل مثل هذ لرجل حمر يف نفسه بل متنع

فعلتم لك قطعتم حامكم .

( ) كسع بسني خمففة مهملة
:

نه كا يقتل

فتح يد شي ا فع من لك .

حلديث امس :رب بن عبا

خلالة قا  :نكم

فقا عمر:

ملجبوبة قيل :نتبذ يف سقا ك

فإ لنبي مل يقبل من لرجل ما

حيح مسلم

يتحد

بن يب سلو  :قد

فد عبد لقيس حيث قدمو عىل لنبي

جتعلها مثل هذ

هذ ليس

ملهاجر  :يا للمهاجرين

قا عبد

لنا

ذ يل يف مثل هذ قا :

هشا يد قلي :
حلر

:

لنبي مل يكن ير

عن قتله سد للذ يعة

نصا يا فغضب نصا

هل جلاهلية ثم قا  :ما شأ م فاخرب بكسعة ملهاجر

قا  :فقا لنبي

هذ خلبيث لعبد

قا

قد ثا معه نا

من

حيح مسلم :
:

ى

جل

تز

ملر عىل لعمة عىل

سيف غري نظر :لنو

.

.

فإ

ي لنبي نام كا سد لذ يعة قطع

بنة ختها

لذ هو حمر يف

حلديث لسا

 :رب عا شة قالت :قا

يذهب عنه لنو فإنه
فإ

ل لرش .

حا حيث ستقع مشاكل سيام بني خلالة
سو

نعس حدكم فلريقد حتى

:

ىل هو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه .

مر بالنو هنا جا سد لذ يعة قو مفسد لسب لنفسه.
كل ما

يضا هلذ لنصو

من لوقو يف حلر

نصو

حمرما

لشبها

عىل حلث عىل حتيا يف مو

محا من حا حو حلمى شك

تركها حذ

يقع فيها هي

عديد موجو عند خمتلف مذ هب ملسلمني لذلك قا لقرطبي عنها :فمنع من

قد عىل لشبها خمافة لوقو يف ملحرما
غري لك من لنصو

هذ

قد كر

.

لعديد من لنصو

لك سد للذ يعة .

يشري لنص فيها ىل لع قة لذ عية بني

لتي

لفعل نتيجته بل تكمن هذ لع قة يف ستنتا

للدليل ستقر ي.

هذ لدليل من لسنة لرشيفة يمكن جلو
 :ما كر بعض لباحثني من

لرجل با

لرجل

مها

( ) مسند بن حنبل :
( ) جع ستد

نظر :حيح لبخا

:

عتبا ملآ

ع

حلسني عتبا مآ

بط له بالذ ع

حيح مسلم :

:

:

ملو فقا

لكرب

.

:

ملوقعني :

فقه ملصلحة تطبيقاته ملعا
ثرها لفقهي:

.

ملهنا سد لذ ع عند شيخ س

جتها

:

عبد لرمحن لسنو

لنملة جلامع ملسا ل

:

لعن

لقرطبي جلامع حكا لقر

مقا د لرشيعة س مية مكا مها:

فعا

سب

ف تنطبق هذ حلالة عىل

بن قيم جلو ية ع

مر عا نتا ج لترصفا :

حسني حامد حسا
س مي:

:

لفا

عنه:

هنا عند :بن تيمية لفتا

( قامة لدليل عىل بطا لتحليل)
عتصا

نذكرها هنا

خر هو يف نفسه حر

هبذ لنصو

لشاطبي

حلديث

هلذ

نطيل بل نرتكها

بن تيمية:

و لفقه:

نظرية ملصلحة يف لفقه
ليد بن عيل

ملفر

لذ عي

فيه باحة لذ يعة يف نفسها

هنا هكذ حلا يف حلديث خلامس
من مجيع

لذ ع .
هذ

جو لعن

كو ا

نه ر لز

مصلحة هذ غري متوفر

عىل لعمة خلالة حتى لو قع لرضا

طر

هذ يد عىل

شكا

لو مل يفر منه ملستد هنا عرب لقو بأ حلديث

لطر

ر

هذ لتحريم هو يف

يمكن جلو

عىل لربط بني لذ يعة لنتيجة مد توفر

عنه بأ

ل لرش

ستد

ليس من با

سد

مطلق من حيث

هبذ حلديث

لتفكري لذ عي يف ملو

بل يقو عىل

تنزيل حلديث نفسه سب

خرين عىل نه سب لو لد

لنتيجة هذ لتنزيل

ثا هو حلو حكم لنتيجة للذ يعة فالعملية لتي ستخدمها

لذ عي

مه هذ لتنزيل هو

يقو

لتفكري

عتبا فعل هو

يعة نه فعل خر هو نتيجة معنا تنزيل لذ يعة منزلة

عية برص

خر

حلديث هي عملية

سبب من سبا

لنظر عن ملصد

هلذ لو جا سب

فاحلديث يظل قا ام.

لطر

هكذ حلا يف حلديث خلامس فإ عتبا لنبي م قطعو حامهم هو سد للذ يعة

باعتبا غلبة قق لرص عا
لذ يعة

قد حا

حتام

لشي

لنز عا

لعا لية عقب لك هذ لغلبة كافية يف
لعا لية بام ترش بعد لز

بن تيمية حلر

لنهي عن سب هلة لكافرين حلديث
سلم لرجل سابا عنا بويه

هذ

لذ قبله فر

هنا حيث قا  :فقد جعل لنبي ىل

هنا حر

.

( ) نظر :سعو بن ملو سلطا لعنز
لفقهية:

( ) بن تيمية لفتا

.

لكرب

:

.

عليه بالسب هلام

لكن قد جعله لنبي ىل

من كرب لكبا ر لكونه شتام لو لديه ملا فيه من لعقو

غري

.

مقا بة هذ ملوضو عندما كا بصد لتمييز بني ية

سب سبا زيه لنا

سب با لنا

لو عن تر

د حكم كيل بسد

سد لذ ع عند

مل يقصد

عليه

بني

عليه سلم

كا فيه ثم من جهة يذ

ما بن قيم جلو ية ثر يف ختيا ته

فابن تيمية هنا كأنه يريد

سب با لنا

عل ستخد لذ عي ملوجو يف حلديث هبد
فع مستو

لذ هو حمر من قبل بل هبد

ريمه ليكو من لكبا ر كام

يشري لذلك مطلع حلديث ك مه من هذ جلهة مقنع يضا.
ثانيا:

بعض لنصو

ملتقدمة مثل حلديث لثا

لثالث

يمكننا فهمها بو فها

لكعبة (لو قلنا بأ ام جبا

ليسا فقط

تأسيسا لكلية قاعد لذ ع بل هي من با

مصلحة قتل ملنافق

تصحيح عام

لتز حم تقديم هم عىل ملهم فإ لنبي تر

مباحني) لتجنب مفسد عظم بكثري يمكنها

هتد لدعو

هلذ يعلق

ليل لقو عد من

مستحبا

س مية هذ من نو تصا

ملصالح ملفاسد قد قلنا سابقا بأ قانو لتز حم يسا

منها سيظهر هذ

قاعد لذ ع بل هو خص

مر جليا كثر عندما نتكلم عن قانو تز حم ملصالح ملفاسد.

ما لنو

(

حكا منها

جلمع بني فعل ملصلحة تر

ه ) عىل حلديث لثا هنا بالقو :

تعا ضت ملصالح

ملفسد بد با هم

ها ىل ما كانت عليه من قو عد بر هيم

ىل

يف هذ حلديث

تعا ضت مصلحة مفسد تعذ
لنبي

خرب

عليه سلم مصلحة

مفسد عظم منه هي خو فتنة بعض من سلم قريبا. ..
ثالثا:

نقض لكعبة

لكن تعا ضه

حلديث خلامس كام يمكن فهمه بالطريقة لتي طرحها ملستدلو هنا كذلك

يمكن فهمه عىل قانو حلكومة باملصطلح

هنا خا ة مع ضا مجيع
خلالة بمنزلة قطع محهام
ريم لز

ريمه بذ ته

ريم

بيا

طر

ويل بمعنى نه

يوجد قطع حقيقي للرحم

حلديث منع من لك نز لز

عىل لعمة

نه ترص كقطع لرحم هبذ ر ملو عن قاعد لذ ع

مل يكن لسد يعة قطع لرحم

قطع للرحم حقيقة هنا ط قا بل

ريمه كا عرب تنزيله عتبا منزلة قطع لرحم فبد

يقو :

تتز جو عىل لعمة خلالة فهو حر كحرمة قطع لرحم قا  :نه منز منزلة قطع لرحم
فا د لتنزيل بيا شد حرمته لذ تية

لكن هذ لنمط من ملناقشة برص

( ) لنو

حيح مسلم :

.

لوسا لية بمستو حرمة قطع لرحم.
لنظر عن

ل نظرية حلكومة ينبغي

ضع

ملعايري لفهم لعريف ما مت حلكومة

ببعضها

يبد يل

هي

تبا

يكو

لز

ر عن قانو

للغو

ملرجع لفهمي فيها هو لعر

لنصو

يف ع قاهتا

جتامعي لعا

عىل لعمة خلالة بو قعية قطع لرحم هو تبا منطقي بحيث

عندما يسمع ملتلقي شي ا من لك فهو يقرت من لفهم لذ عي كثر من قرت به من موضو
لتنزيل لتعبد

نعم من ملمكن

يكو

هنا تعبديا هبد سد لذ ع هذ غري

ط

عىل لعمة قطع لرحم غاية مر نه

لغا فكر لذ عية لو قعية يف لع قة بني لز

يلز عىل لفقيه لذ عي هنا لو قبل هبذ حلديث
لز

من سا ر

بعا:

هنا :

حا مثل بنة لعمة عىل بنة عمها هكذ .
لشبها

حتيا يف مو

قصد منه مثل مو

برت

ما

يصح

موضو

طر

تفريغ لذمة يف ملو

لقاعد

قصد منه مو

لقاعد هي لرب

حتيا هو تكا

تكا فعل يمكن

يف

مقتىض لقاعد يف مو

ينبغي خلطه مع موضو بحثنا

لعلم مجايل مو

لذ ع بل حكم لعقل بلز
فعل متا

قعي يف لوسيلة با

ىل حمر معلو حلرمة

لشك لبد

ملوضو خمتلف فإ

هو

حتيا

قيل بأننا نشك يف حرمة لوسيلة

فتكو لنتيجة مطابقة للغاية لتي
حتيا

ا ها عمليا خمتلفة نظريا

حكم

لو قعي هو نفس لوسيلة بينام لذ عية ستنتا حلكم

معلوما بقانو سد لذ ع ترتتب لثمر لو قا

امسا :نه لو متت كل هذ

حتيا هنا

يكو يف نفسه حمرما بينام موضو لذ ع هو

لوسيلة فإنه يقع معا ضا لدليل ريمها

حتياطا.

ليقيني.

يؤسس لقانو لذ ع

فعل يمكن

لوقو يف حلر

لتي

صل فيها يقني بالتفريغ

لشك يف لتكليف فلو ح جريا

فهو

حتيا

لشك يف ملكلف به فمستند ليس هنية

شتغا ليقيني يستدعي لفر

يستهدفها لذ عي .لكن لنتيجة غم

ظاهر لتفا

يذهب ناحية لتحفظ لو حيانا عىل

عيا بينام هو

لة لنصية يف لكتا

جانبا فغاية ما تثبت كام قلنا يف لبحث لقر

لسنة

ليل عىل ليل

يلغي موضو

ريمها

لنرت مسألة

حتيا

عتام لرشيعة عىل لذهنية لذ عية يف بعض

ملحد

ملو

نقفز من هذ ملو

من ثم فكيف لنا

يف كل مو ها هي بامل ا
ثمة مو

لشا

عا

فهنا فر بني قضيتي:

عتمد لذ عية

ثبتت يف لرش علم منها عتام لشا عىل سد لذ ع.

كل سد للذ ع فهو معتمد عند لشا .
ما قو لشاطبي:

يد مما مل ينص عليه

يكو

ثبت هذ ملعنى يف بعض لذ ع ثبت يف جلميع

لز خلصم مثله يف ملنصو
هو غري عبا

يعة ىل غري جا ز

ننفي جو فر بني حلا
نعرفها

بعض لعلة

! فلعل لشا

ينفي

لنايف للذ عية

عليه ف عبا

مبا ..

حمد

مو

ما يمكن

بحجم قاعد لذ ع

قبل

ا

ستنا للنصو

هلذ

لصا

حلديثي هنا لكي نتنا

ن حظ

لر ية لعمد هنا هي

( ) عتصا

ثمة

كل

مستقلة عنها غري قيق.

جانبا حديثيا مكم للنصو

ية تتكلم عن مما سة

رب ببيا ا عن حكم

قد

ما

يتز

ملعصو عند

سبحانه من ثم ف معنى

لوقو يف حلر

رب ملعترب عن شعيب حلد

 :جل من مو ليك يقر ك لس
:

ر

نه يعتمد مثل سد لذ ع حليلولة

.

لعبو من

لقر نية حلديثية لو ثبت د

طا لقو عد لثابتة

لشيعة ل حتيا يف منطلقا ترشيعا
حتيا سو

ستد لية يف كل ما

نص فيه

ا ة عىل مثل مسلكنا يف عد حجية رب لو حد لتأسيس قاعد

نرت لبحث لقر

حلديثية ملتقدمة يمكن

بقانو لذ ع

جب فمقا بة لشاطبي هنا غري مقنعة بد

نستنتجه هو

هذ لنصو

فهو غري قيق فمن ين لنا

ل جو ها باملطلق يف لرش حتى يلز

جد لقاعد هبذ حلجم غري منطقي.
حلديثية

مباحا يتصو فيه

خص بعض حلا

بأ ل جو ها بل هو ينفي قانونيتها كليتها مرجعيتها
عندما يقع طريقا ملا هو حمر

فر فيام مل

يل.

قا  :قلت يب عبد
مر قد فقته

عجبه

بعض شأ ا قد كا هلا
حتى يستأمر

فطلقها ث ثا عىل غري لسنة قد كر

فتكو نت تأمر فقا بو عبد

يكو لولد نحن نحتا

 :هو لفر

ف يتز جها .

هذ لر ية قعت موقع لبحث بني لفقها فيام يتصل بالنكا

بحثو يف ا تصد حكام لز ميا غري لز مي غري لك .كام تعر

هنا موضوعية
ثبا

ما

حتيا لنفسه هبذ يمكن

كو ا ليست

خرب حا يا نا

تمل هنا عد تفسري
:

لتفسري

تكو

يريد

مر لذ يفر

حتيا يف لفتو .
سبب هذ

حتيا

لبعض لرش

لتي هي

ير عو عمليا

خبا عن حالته لشخصية

ما

نه من ملمكن

حتام

حلديث بل لو كا

يكو ما د من ط

( ) نظر :ستبصا

ترشيع

من هذ ملر  .نتيجة

نطلب يضا منه

لط

مر كذلك للز
:

لشي لطويس

يا

حتيا

هتذيب حكا
ملسا ل

:

:

.

هؤ

مة عندهم هذ كثري لتحقق

لفتو با حتيا يف لشبهة ملوضوعية

ن حظ هذ

يف جما

من هذ لشخص فاقد

يتز جها

لرشعية حتى لتي هي

لذ قد يستوحى من كلام

:

عىل

نه تا يف مثل هذ

مة مثل :عد قوعه ثنا حليض ..فكأ

ستبصا

لشبهة

لتوقف عندها غم

ما يقو :

 .فيكو ملو من مو

( ) لكايف :

بعضهم ىل

مر .فا حتيا هنا جا يف جما لفعل لشخ

خا جا ملا كا مر لفر عظيام هلذ نحن نحتا

هذ

لط

لز

يف مضمونه ليس بحجة يف ته عند .

هلذ لر ية:

لك ي لسا ل عن هذ

يف لفتو .

قاعد

لة ببحثنا شاهد عىل

بمعنى نه لو جه شي ا من هذ لقبيل فهو يقد عىل لز

حتيا

مر لفر شديد منه

حكمية .لنقطة ملركزية يف هذ لر ية هي تفريعها لنهي عن لز

لتحريم هنا كا سد للذ ع محاية لترشيع خر

ملو

يقد عىل تز ها

ل
.

يوجد عليه
ثنا بيا

هذ

حتيا

شاهد يف

مة قاعد

لز

فهنا هو ملوضع ملناسب للتقييد مع لك

نصو

لز

قاعد

فض عن معا ضته لقاعد محل عمل ملسلم عىل لصحة .فافرت

جو مرب مل يذكر يف سؤ

يتساهلو يف بعض
لتفسري لثا :

لسا ل

لط

يكو ط

لوجو شبهة لبط

عىل حتيا
هذ

حتام

يف جو

ليل عليه خا جا

ما

من مو

قاعد

يوجد يف لر ية ما يشري ىل كو ام
بل قد يكونا

لز

مامي ث ثا عىل غري لسنة موجبا ل حتيا

 .فلهذ حتا

معنى له سو
جد

ما

نه ا حتياطا.

ى عن لتز يج فإ

معه معنى للجز بحرمة لز

حد لو يد من لر ية يوجب قو ط

حد

بنفسه حمتا هنا يف حلكم.

ماميني

حلسن

يكو هذ لز

لك

قضية ملطلقا

لط

بط

لطر

خر سنيا

ث ثا عىل غري لسنة قضية معر فة يف لفقه ملقا

خر يف نفس هذ ملوضو يف
ملفر

 ..فكأ

ضو فيهام سو فسنا حتيا عىل نه جويب

هذ لط

من نو
لر

! يضا

يا

ىل

ين من

لر ية مل تر يف ملطلقة ث ثا

عىل غري لسنة هو لط

نام

لبدعي عىل نو  :منه باطل كالط

حا حليض

يف طهر ملو قعة

هنا مل يعني

نو هذ لذ

قع عىل غري لسنة

باطل

د من مامي منه ما هو حيح كالط

حيحا غايته يكو ط قا حد  .لر
لط

مامية .فإما

لتفسريين ملتقدمني

ستحبايب.

يف ملطلقة عىل غري لسنة :فطلقها عىل غري لسنة  .لط

لبدعي .لط

حتيا

ما

خر ليس بشيعي فاملنرص من لر ية هو كو

عد كر خلل خر يف ملوضو  .فك

لتفسري لثالث :ما كر بعض ملعا

حتيا

ث ثا يف جملس

لط

فام هو موجب لنهي ملتفر عىل
لطر

من ثم

يه عن لتز يج متفرعا

لكن هذ لتفسري يتصا مع مبد علم ما با حكا كلها فقا للعقيد
جا ز

م كانو

ل مة عندهم ..يبد يل بعيد يف حتامله.

تفس لر ية بأ ملطلقة ملطلق

غري ماميني حتى يكو ملو

فيمكن

نجد شي ا من مثل هذ لتعابري يف

لبدعي هلذ تكو لشبهة موضوعية

يعلم نه كا جاه بطبيعة لط

لذ

قع

حكمية

نه من

نو

ث ثا مرتبة

يقع

مع عد لتعيني من
لط

لبدعي بل

هو يعلم نه ط

بدعي فقط فكا ملوقف لرشعي يف هذ حلا هو جو

ستحبابه فأفتى له ما با حتيا

لو بو فه حكام قعيا ثانويا

يف لشبهة حلكمية .

هذ لتفسري للحديث مبني عىل قر

لر ية يف كتا

لسنة هو قو ث
لط

ما قد حتا

تفصيل سا ل لشيعة

فيه عىل لشكل يت :فطلقها عىل غري لسنة .
لصحيح

حتيا

لر ية تشتمل عىل كلمة ث ثا بعد كلمة طلقها فيكو معنى غري
ملفرت

طلقا مرتبة

حتيا

حلكم بالصحة لو حد

لبدعي لصحيح .سبب حة كلمة (ث ثا) ا موجو يف ملصا

لر ية هي :لكايف لتهذيب

لكتب

لفيض لكاشا

ملجل

مر لذ يؤكد مع عد شا

لثا

لوسا ل كام هو ليس بقليل فقا ملا هو معر
يضا

مر يف مفر

قصد من لط

ملسألة

لسا ل مل يرش

لبدعي ما

ل هلذ

ستبصا مضافا ىل نقلها عىل هذ لطريقة عند ملجل

بعة ىل جو نسخة حذفت منها كلمة ث ثا
ىل لك

فهو من

نه

.

يعر

قو سقط شتبا يف كتا

سبب بدعية لط

ما مل يسأله عن لك! مع

حد من حمققي

ملفرت

مل يرش ىل هذ

يسأله عن

منطقيا

مل يرب جهله بالسبب .مع لك كله نستطيع تفسري لر ية

هبذ لطريقة .مضافا ىل لتأييد بأ مقتىض محل عمل ملسلم عىل لصحة هو تصحيح لط
لتفسري لر بع :هو تفسري حلديث بأنه طلق ث

لرشعية غايته

كل ط

مرب لبدعية لز

حتيا .

من هذ لطلقا

( ) تفصيل سا ل لشيعة

مقالة لتلقيح جملة فقه هل لبيت لعد

( ) نظر :ضة ملتقني :
:

.

:

.

:

لو يف

طلقا

بينها جعة عىل لطريقة

لث

نفسها ملا مل يتم ديد

مل يكن عىل لسنة بل كا عىل غري لسنة فام

هو عىل غري لسنة ليس لتثليث نفسه بل ملثلث لط قا

( ) نظر :حمسن خلر

.

:

:

مر لعقو

.
:

م

خيا

ضحا

لكنه ا

عد سؤ

يربك مثل هذ لتفاسري .فض عن
لر يا

ط قا

قو ث

لتفسري

ث ثا عىل غري لسنة يفهم منه يف لسنة

تعبري لط

مرتبة هي حلالة لتي يفرت

لو حد .ضافة ىل ما قلنا من
امس:

ما عد توضيح لسا ل عد قوهلم شي ا من هذ

يفس

الة لصحة يف عمل ملسلم.
هنا بمعنى

حتيا

حتيا لو جب مع ملعلو يف لفقه من حة لط
هذ لتفسري غري مفهو فإنه

ضعنا مكا ا فة

معنى

يغري من معنى

نبحث يف

ستحبا  .فنحن

حتيا هنا .فإ كا حلكم هو جلو

لث

حتيا

عتقا يا عند

ستحبا

قعا فام معنى

با حتيا

لر ية :مر لفر

 :ما كر ملحد

عظيم نحن نتجنب لك ف تتز
ىل شاهد

لكن قد يمكننا تقوية هذ
ل

لو ملستحب

ملشكلة حلكمية بعيد
لز

سيام

حتام بطريقة ر

من

لر ية لو عرب

ملضمو حكم قعي .فيكو معنى
نت يضا .

حتيا عىل خ

تعتمد لعو

مر لفر

معنا خمالف

للغوية لكلمة (نحتا )

حتيا من حاطة ليش حلفظه منه :نصب حلا ط حو ليش حلاميته .فإ

( ) نظر :حممد مهد
لر حا

حتيا

مطلع لر ية بيا خلطو

ملناسبة ل حتيا بمعنا حلقيقي .فحمل

لظاهر حلديث ب قرينة.
فإ

لبحر

بو فه حتام

ملر هو حلكم .فالقالب حتياطي

هذ لتفسري تا

نسا

لوجو

بل يف نفس

ظهو لنهي يف خر لر ية قد يقا بأنه يفيد لتحريم فيكو

ستحبابية مرجوحا.

لتفسري لسا

قوعه ط قا حد .

لشبهة ملوضوعية غري مفهومة هنا بعد ما كرنا سابقا

جريا ا يف مطلق ملطلقة بل
حتام

ملستحب لعد نسجا

حتيا شي ا لو عدلنا فة لوجو

بالنسبة ىل من هو عامل با حكا لو قعية هنا مكمن ملشكلة
مامية

فيها حلكم بصحة لط

فقه لصا

( ) نظر :حلد ق لنا

لنر قي جامعة
:

:

.

.

و :

لبحر

حلد ق لنا

:

قبلنا

ما ستخد ملعنى للغو هلذ لكلمة فيكو ملعنى :مر لفر

نضع حا طا بيننا بني هذ ملوضو
لفتو بالرت

لطر

ملا

ملعا

نقتحمه ف يتز جها ..فتكو لر ية لة عىل

حتيا يف لفتو

مر خر يبحث يف قاعد

لفتو با حتيا  .نعم غايته تقع لر ية عىل

عىل جو لز
لز

من هذ ملر بعد قو لث

يف فقه لط

هذ ملعنى ل حتيا تتحمله بعض
و لفقه مثل :خو

يف علم

.

يا

حتيا

لك فعليك با حتيا

هبذ يكو

ليس سو تطبيق للمعنى للغو حتى لو

بو فه تفسري

لتفصيل يف حمله.

لتفسري لسابع :ما يمكننا طرحه يف ملقا

هي تقو  :هل مفا قاعد

لتي ظفها

بحثت

خبا يو

بتعد عن كل ما قد يرض بدينك يامنك .هذ

ع قة له با حكا لو قعية بل بدين ملر  .منه :تعا
لك

ط قا حد

هذ

ينك فاحتط لدينك يكو ملعنى :فعل كل ما من شأنه

فظ لك ينك لتز مك لرشعي
مثا

عظيم نحن

هل لفسق

خفت من ض هلم

حتيا بمفهومه لسا د يف

يف لنصو

و لفقه

حلديثية فإنه ير بو فه تطبيقا

هو يقو عىل مسألة مهمة يف فقه قاعد
باحة لتحليل

لز هو لصحة لو قعية

لز

هذ ملسألة طرحت يف عرص لسيد حمسن حلكيم حيث جه له ستفتا حو شخص

من هل لسنة طلق جته ط قا غري جامع للرش ط عند مامية بينام هو مستو للرش
يف مذهبه بعد لك ستبرص فهل له
قد ختلفت

عىل هذ

يف قعه

ستفتا

ما قاعد

يرجع بز جته بعد ستبصا

يف هذ ملسألة فاعترب لسيد حمسن حلكيم لذ

نرش مضمو ا يف ملستمسك

هذ ملطلقة لز ما لغري

لز فهي تصحح لط

مر لعبا .

تسهي

طر ملسألة لشي حسني حليل (

ىل عد بقا تلك ملر عىل
( ) نظر :مستمسك لعر

لوثقى

جية

:

جها

ه)

نه ليس له لك

له لرجو بز جته

لذ

قع

فر سالة جو با
لط

نام تبيح للشيعي لز

باطل

من

الف يف لك لسيد حمسن حلكيم هبا

فلو ستبرص
ما بعد.

ستبرص

تعو ليه

بعقد جديد .
قعا

ليل هذ ملسألة يرجع ىل فهم حقيقة قاعد
ليل نكا

كثر

لشيعي هلذ ملطلقة

لر ية لتي نحن بصد ها هنا.
فوفقا لر

بنا عىل هذ ملسألة يمكن فهم هذ
جية

جها لسني قعا

خص

باحة لو قعية لثابتة له بمقتىض قاعد

ملو

فكأ ا

منها با لز للغري بام لز به نفسه .هذ لر ية هنا تريد

لرخصة من لشيعي

تقو  :هذ ملر

جة لك لرجل قعا ىل

لرشيعة يسمح لك بالز
لغري .فالز

نني

منها

مر لفر

نه حر يف نفسه .هلذ عرب با حتيا

خر  :كأ

ما يريد

جة غري فالتحريم هنا جا حتياطا من لوقو يف

مبا

ملر

لز ما من حيث ملبد لكنني حكم بتجنب لك

حتيا فيه شي ا

يا فاتركه.

ما  :نحن نحتا

عىل هذ لتفسري سيكو

ي

يقو :

حتيا يف

مر لفر عظيم
هو

لك

ما له عن لتز يج قد نطلق من حتيا
ل لرش

ري

هذ لتفسري للحديث حتى لو فرضنا يف نفسه حيحا

حكم ما ممهد

سا

( ) نظر :حليل بحو فقهية:

جتها لذ عي هنا

لطريق جتا حكم خر .هنا
.

حيلولة

عىل مستو

لية .فتكو هذ لر ية مساند لفكر سد لذ ع بد جة من لد جا
هنا

تتز

بز جة لغري

نرض سياجا نمتنع نتيجته عن فعل لك.

يطابق مفهو

هبذ

له للغو من ضع حا ط حو ليش

قو مر يستحسن عد لوقو فيه لو كا جا ز يف

عىل

بز جة

مل يفت

حا لز

ستحبا

ل

بز جة لغري جا ز لكن مع لك هو خطري يف مضمونه فيلز لرت
بز جة لغري

فعندما قا

عظيم

غم

د حكام حتياطيا محاية لعد لز

.

بعبا

لز

خلطو

تسحب هذ

حتياطا

من لوقو يف نفس حالة نكا من هي
هذ حلا

لز فهل تعني حة ط

لسيد حلكيم هذ ملر ما تز عىل

للشيعي بالز

غري لشيعي

حكا

بتام ملعنى.

سيام لو محلنا حتيا

ملفهو لذ ندعيه هو

يوجد حكام ساسا فإ

لر ية تنهى عن نفس ما هو ح

لرت

ا تنهى عن

حر خر .هلذ قد يستبعد هذ لتفسري للر ية من خ

هو نفسه فتى بجو

يف

عا للشيعي

ليكو

ل

فإما

ح

يكو لز

حتيا

لتفسري لثامن:

تا يف

من جة لسني ( ملطلقة منه عىل مذهبه) حر ما

فإ كا حر ما ف معنى لكلمة حتيا

حتيا هنا ! هذ ما ب بر

ما

لك مقدمة

كا ح

بعد كو لفتو هو حة لط
لو منشؤ

حد .

يكو ما لشبهة موضوعية

فام هو مرب

حكمية:

ما لشبهة حلكمية ف معنى هلا هنا عىل مبا

مامية

مها لقو بأ هل لبيت

ما لو بنسبة لو حد يف ملا ة مل تكن يف لر ية

مشكلة

ف معنى هلا.

عيا

يعرفو بعض حكا  .فإ قبل شخص لك كو هل لبيت بام يعرفو حكام

ما لشبهة ملوضوعية ف يظهر يف لر ية ما يشري ىل شبهة موضوعية ط قا لكن يلزمنا

لقو بوجو شبهة موضوعية مركو يف هذ ملو
حد منهام قهر هي لتي عت

ما ل لز بالرت

بعد ستبعا لشبهة حلكمية لتعني

فعد ظهو لشبهة ملوضوعية لنا تعيينا ينفي تعينها قهر
يستند ليها يف معا ضة ما
هبذ لتفسري

لترشيعا

من ثم فتكو لر ية جمملة

تكو هذ لر ية مثبتة ليش يف با

لذ عية بل تكو جنبية عن مو بحثنا.

عليه فإما

لية للكلمة

نقبل بالتفسري لسا

لذ عية.

نتها

ملتقد بالطريقة لتي بيناها

نأخذ بالتفسري لثامن ملف

لتقديرين فهذ لر ية

لترشيعا

عىل جو هذ لنكا .

حتياطا بنحو لفتو با حتيا .

تصلح يف بحثنا هنا

ىل

تستطيع

من مجا

لنبي

ما سبيل

ملعتمد عىل للغة

لر ية .عىل ك

تساعدنا يف ثبا

مفهو

يعد ستقر من هم لة لذ عيني قد بنى عليه بن قيم جلو ية بن تيمية غري ا

ىل يومنا هذ
ستد

سو

به عندهم.

نرش هذ لدليل خا ة يف ضو ما قدمه هذ

لعاملا

لنفهم لية

يقو لدليل ستقر ي عىل عنرصين ساسيني نتيجة:

حكا لرشعية يف خمتلف

تقر عد ها ل من

لبنية لتي تقو عليها شبكة لع قا

لرشيعة يف كل هذ ملو

كثر هذ ملو

لعا

بني هذ

بو

لفقهية

حكا هي بنية ( لوسا ل لنتا ج)

حرمت لوسا ل نتيجة ريم لنتا ج مقا نة لتحريمها.

لرشيعة يسمح لنا با ستقر ملفيد لليقني

يف خمتلف بو

نقو بأ لرشيعة مبنية عىل ريم لذ ع ملفضية غالبا

لنتا ج ملحرمة هكذ .

طبعا

كثري ىل

لتي

نص فيها

نط قا من لنقطتني لسابقتني يمكن ستخد لتعميم يف ملو

كتشا

ستكشا

لرشيعة قد حكمت فيها يضا يف لوسا ل بحكم لنتا ج.

هبذ يثبت جتها لذ عي يعمل لفقيه عىل فتا بحرمة ما كا

جو ما كا
لفا

لنصو

خ

هلذ

يعة للو جب.

بني لدليل ستقر ي سا ر

لة هنا ننا

برها عقيل منفصل عن لرشيعة

ستنطا جتربة لرشيعة نفسها.

لكي يتم هذ
ستقر

ستقر يف نتا جة ملبتغا

فلو عثرنا عىل نصو

نستند هنا ىل

مقا بة لفظية يف

قعها خلا جي بل نخر بالقاعد من

بد من فرت

عىل حا

عد

جو عنا

معا ضة

تقف عىل لنقيض من هذ ملو

ملستقر فإنه من لعسري ستخر نتا ج مطم نة من هذ لعملية ستقر ية.
عليه سو نسعى لر د ستقر لذ قا به لذ عيو عرب عينا

طريقتهم يف مما سته ثم بعد لك نعر

يعة للحر

مما قالو لنفهم
جو

تقويمنا للموقف خا ة يضا يف ضو

( ) ضافة قتضا لطبع من مجلة ما طرحه لشيخ بن تيمية يف موضو لذ ع حيث قا  :لذ ع
كانت تف

متقا

ىل ملحر غالبا فإنه رمها مطلقا كذلك

فضا ها

يف ظني نه يريد
مقتضيا

كانت قد تف

قامة لدليل عىل بطا لتحليل ضمن جمموعة لفتا

يلحق بذلك كل حلا

لغضب حلب لبغض غري لك.

قد تف

لكرب

لتي تدخل ضمن لقضايا لغريزية

:

لكن لطبع
.

لشهوية

عنا

.

معاكسة

قا بن تيمية بعر

ث ثني حالة يف لرشيعة بط فيها بني لوسا ل لنتا ج فيام بلغ هبا
كثر حلا

بن قيم جلو ية تسعة تسعني

ملتقد قد ستعرضا هنا لكن ملهم هو حلا

لتي ستحرضناها يف لدليل لقر
خر

ليل مقا بتهم للموضو :

يضا نذكر بعض لعينا هبد

ريم لبيع يو جلمعة قت لند للص

ستخد مهم لبيع يعة لرت لص

حلر هو خلمر ملا فيه من

حرمت

نتبا

نسا .

غري لك

لعامة.

ليس

فإنه ليس سو

للحيلولة

لعقل لكن لرشيعة حرمت لقليل منه لقطر

سد لذ يعة لو و

ريم خللو با جنبية لو قر ها لقر

ليه لو من حيث

لسفر معها لو ىل حلج

لو لدين ليس لك سو من با سد لطريق عىل قو لفتنة.
ريم لنظر ىل جنبية لو كا

لك سو من با سد لذ يعة عىل ثا

لنهي عن بنا ملساجد عىل لقبو

قعا عىل حماسن خللقة تفكر يف نع

لشهو لتي تف

ىل ملحظو .

لنهي عن لتشبه بغري ملسلمني بأهل لكتا

قيق لعد

لرعاية هلن

بع نسا ملا فيه من
با

فضا عا

ريم لطيب عىل ملحر فإنه ليس سو من با

لتطيب من
ما

ىل جلو

عام

عد لتمكن من

بع مع مكا جلو فيه يضا ملا فيه من مصلحة سد

حاجة لرجل حيث قد يفيه ما هو قل.
عي ر لغريز .

ليس

با عاجم نحو لك من لنصو

ملو فقة لظاهرية عامهلم ليس يف نفسه حمرما.

ريم ما

يا

فتتا هبا.

لعديد فإ هذ لنهي ليس سو من با سد لذ يعة عىل لتشبه هبم يف لقصو
عىل

يشعر

جتصيصها ترشيفها يقا ملصابيح عليها شد

لرحا ليها ليس لك سو سد لذ يعة لرش

فرص

حلديثي

من لنهي عن قبو هلدية عىل لعامل لقا

سد لذ يعة حلصو لو

فإ

لو يل ليس لك سو سد

لذ يعة مترير مصالح ملهد

قو ما هو خ

ملنع من تو يث لقاتل فإنه سد لذ يعة هذ لفعل ف يكو يأمل با

لقتل.
خر

لعد بني لنا .

ريم قطع

يد يف لغز

ملحد من جليش فر
ملنع عن حكم لقا

مدعيا نه حصل له لعلم.
منع قبو شها

بل مطلق قامة حلد

نحو لعد خ

بعلمه فإ هذ من با سد لذ يعة عليه

لعد عىل لعد

من با سد لذ يعة عىل ستخد لشها لتحقيق مآ
لترشيعا

ليس لك سو لسد يعة

ا من قامة حلد عليه.

لشها

لو فعل

لتي جتر نفعا فإ

يق

لك ليس سو

شخصية بني خلصو .

ملتصلة بإلز هل لذمة بالتاميز عن ملسلمني يف م بسهم مر كبهم فإ

لك سد للطريق عىل قو معاملة غري ملسلم كمعاملة ملسلم هو مر مرفو
ما

من لنهي عن مثل قو  :ما شا

فإ مثل هذ لتعابري يمكن
معقولة.

تف

تد يا للرش

ملنع عن لدخو يف سو

شا حممد
تلو

خرين يف لبيع

لكونه سد لذ يعة لتباغض خلصومة بني لنا .
ريم لتبو يف جحو حليو نا

فيؤ نه فإ م يتخذ ا مساكن.
فتفوته

ما

سد لذ يعة خر

يف لنهي عن لسمر بعد لعشا

ي لنسا للو يت

لرجا .

.

لك سد لذ يعة لرش

لعقيد

كانت يف نفسها

خلطبة غري لك فإ

لك

حليو فيؤ يه خر

جلن

خر فإنه سد لذ يعة لتأخر يف لنو

لليل نعم لو كانت هنا مصلحة جحة ف بأ .

لذ يعة يتهن عو
فتتا .

بالباطل

لني مع لرجا مجاعة عن فع

سهن قبلهم

لنهي عن تو يف ملر مر خر لز جها فإنه ليس سو من با
مر بالتفريق بني لذكو

نا يف ملضاجع حتى

تقع لفتنة

هو سد
سد يعة

يقع من لذكر

ثنا لنو هو يشعر.
ما

يقصد سو

من لنهي عن لتسمية باسم بر حذ من حصو تزكية لنفس لو نه مل

لعلمية.

ملفاخر باجلام فإ هذ قد يدفع خرين حيث يتوفر هلم لك

ريم لشيا

فسد هلذ لطريق تم ريم ملفاخر باجلام .

بام يشبهه ىل فعل حلر

لنهي عن نحنا لرجل للرجل خ فا ملا يفعله كثري

لكونه موجبا تد يا للرش

لك
لرش

لنهي عن خلر

تعظيم غري .

عن حلكا لو كانو ظاملني ليس لك سو من با سد لفتن

لعظيمة حلو لفوىض يف ملجتمع.

نكتفي نحن هبذ لقد

يف لعد

حلسنى

سام

قد كا بن قيم جلو ية كر تسعا تسعني مثا
فيام كر بن تيمية ث ثني مثا

با سد لذ ع حد با لتكليف فإنه مر

لثا

ما يكو

بمن فيهم هل لعلم ما

ي.

قا د ملو فقة

ختم بن قيم جلو ية قا :

مر نوعا  :حد ا مقصو لنفسه

سيلة ىل ملقصو  .لنهي نوعا  :حد ا ما يكو ملنهي عنه مفسد يف نفسه
سيلة ىل ملفسد فصا سد لذ ع ملفضية ىل حلر حد با لدين .

قد توسع لباحث حممد هشا لربها يف شو هد لذ ع من لكتا

لثا

لسنة مستعرضا

مثلة كثري جد منظام ياها بطريقة جيد كثر قة مما قدمه بن تيمية بن قيم جلو ية من

حيث ملنهجة فلرت جع .
هبذ نعر

بطت عرش
( ) نظر :ع

لرشيعة ضعت

حكا هبا مثل:
ملوقعني :

و ترشيعية تعرب عن

.

( ) نظر :بن تيمية قامة لدليل عىل بطا لتحليل ضمن لفتا
( )ع

ملوقعني :

( ) نظر :لربها
لرشعية:

.

سد لذ ع يف لرشيعة
.

س مية:

و ملحرما يف لرشيعة ثم

لكرب

:

.

لزحييل لذ ع يف لسياسة

ريم لكفر سد
جو

كتبهم

عه يكو بتحريم مو

ت فها

جو

ملضاجع

لزينة لترب

خت

جللو

ريم لتليني بالصو

ريم لدخو بد

جو جها هم حرمة ا هم

مر باملعر

ريم لزنا عرب سد لطر مثل ريم لنظر
لسفر

ريم لتشبه هبم

ريم لسام هلم بنرش فكرهم

بطانة عد قامة حلد يف لغز
خللو

لكفا

لنهي عن ملنكر غري لك.

للمس ملصافحة

يف جملس ملر ما

خلضو به
ست ذ

ف ا لز

لسرت عىل ملر

جو

ستقر لو سع لذ قا به لذ عيو يثبت

لذ ع فتحها
غم

هنا ترشيعا

لعا

هل من ملمكن

دمها ترشيعا

كثري يف حميطها

حر شي ا

ملستقر هي قرينة حتاملية عىل هذ

ب لتوقف عند جمموعة من لنقا :

يكو ملرش لديني قد ستخد نظا

حكا محاية لز مية

يط هبا حكا محاية غري لز مية

هل من ملمكن

يف سيا جلو

من

لك

حلكم لرشعي هبا.

لد سة هذ ملستند ستقر ي

عية

حرمة ظها

هذ لقر ن بلغت مبلغا عظيام فعت حتاملية لقاعد ىل حد ليقني

هذ كا يف ثبا

لك

يف سط لد ر

عه سبابه فكل حالة من هذ حلا

لقاعد فإ

تفريق طفا يف

بنية لرشيعة قا مة عىل نظا سد

غلب مثلتهم كانت يف سد لذ ع فنستنتج من لك قاعد :

حر

ملفاكهة ملز

هلذ حرمت ملحا مؤبد

يقع لزنا لشد ملخالطة يف لبيت لو حد غري لك.
هذ

ريم نرش

يكو ملرش قد بنى

نه توجد مشكلة ثبوتية متنع مكا

يعته لو قعية عىل حكا مركزية حكا

عن هذ لنقطة ن حظ نه يوجد

من منطق عق ي

حكا

لية لتي يط هبا

حمذ ثبويت مكا

حتى من نص بل مقتىض ملنطق لعق ي

من عقل

هذ لطريقة يام سها

لعق

بكثر يف حياهتم لقانونية بأشكاهلا ملختلفة
طفا

لتعامل مع

عندما

فا

بنهيه عن لوقو فيه بل يصد
لنهي عن للعب يف

و

يريد سقو

ىل بسط شكا لتقنني كام يف
يكتفيا

لد ا يف لب ر فهام

لية هو

حكام يعتمد منطق محاية حلكم ملصلحة

ر قطرها مخسة متا مث حو لب ر ضامنا لتحقق ما يريد نه قد

يوجها ليه حكام غري ملز باللعب بعيد عرشين مرت يضا.
لو تأملنا قلي يف طبيعة

تكو ترشيعا

حققناها
لشا

جد محاية

مسه

فكل نمط ترشيعي

لعق ي يف هذ ملوضو فسنجد نه شا ع جد بحيث
لترشيعا

خر هي

تقنيني يعتمد لعق
جد

فإ عتام ملرش لديني عليه

ل

يف حياهتم

فقا للقاعد لتي

مل ير فيه ي من

مانع منه ثبوتا بل يصبح من ملعقو

يفتش لفقيه عن هذ لنمط لعق ي يف لتجربة لرشعية لدينية

نه من ملمكن

ثبويت مكا يف نتها

طريقة

ليها يصحح نظر ته للرشيعة فقا هلا.
لنتيجة :ننا مل ن حظ جو

لتحفظية لذ عية هلا فة حلامية

حمذ

تأمني حكا خر

ملصالح ملفاسد يف ملتعلقا كام بينا سابقا.

هبذ يمكن لقو بأ ما قا به لذ عيو هنا

نفسه بل ملهم فيه هو كونه ثباتا
سو نر ملعطيا

لشا

حكا

لية .هذ ما يرت ثر عىل فكر

تو عىل

مشكلة تية

مل معطيا مقنعة تنسجم فيه لعنا

لنقدية لن ر قريبا باستنتا

ينتبه

شا

تعاىل.

ثبوتية يف

ستد لية

عا لفقيه لنظر يف حكا لرشيعة فقا هلذ لر ية لتي قدمها لنا هذ لعقل

ستقر ي

محاية حلمى

كتشف كام ما ليه ملري لقمي
فتح لطر

( ) نظر :حيد حب
.

غلب حكا لرشيعة جا لسد لطر

فهذ قد يربطنا بموضو خر من لرض

الة لعق ية يف عملية لترشيع لديني جملة نصو

لتنبه له هو

معا

لعد

:

لقر

لكريم موقعه حد
يت:

لتصو

ملا كا لقر

نشاطه يف ملنظومة لترشيعية لدينية
يف لدين كام

لكريم فيه تبيا كل

من ملمكن

لقر نفسه غم ننا نجد

ليو يف ثنا لفقهي عوبة كبري يف قتنا هبذ لفكر نظر ىل

حلديث

لشهر

مجاعا

ملا كا لقر كذلك

لقضايا لعامة

قع لفقه كذلك فإ نظا لترشيعا
لك

لقر

فد

فتأمل جيد )

لقر

ملطلقا

لقر

حكم

شتمل عىل حكا

فر منه فقا لنظا لترشيع لتحفظي قو نني حلامية.

بيا

حكا

لتي متثل

لسنة بيا

ل لرشيعة كلها تقريبا من

حكا لتي مل ترش ملصالح يف نفسها بالرض

ل لتي هي جوهر لرشيعة لبها .هذ

لسنة تستحق لتأمل

لقر تبيا لكل

لسنة هو ضع سلسلة من لترشيعا
ل هي جوهر لرشيعة

ا لغايا

لو ية لترشيعية للنبي

غريها .لعل هذ من بر
نستنتج من لك

و

حكا

بل لتأمني قق
ية عن

حرص لسنة بأحكا حلامية حلفظ.

يكتشف حكم محاية يف لقر

مر جيد  .كل ما يف

قد يساعد عىل فرت

لتأمينية ل حكا

لتي ب

لد مة

لو متت فا قة

بام ل بعض شكاليا .

لية يوجد ما يمنع لفقيه

حلامية لذ عية فكر

غالبها

ل ملركز ( ليست مقا د لرشيعة بل عني لرشيعة

ل يف لسنة لرشيفة فلينتبه ىل هذ

معنى من معا

لية مجيعها

هبا لسنة مما ليس مند جا ت لعموما

لكن لك يعني حرص لقر با حكا

بل من لناحية

يف لقر جمم

لقر نية

ملؤقتة لتي تتكفل بيا

تنفيذ حكا

من خ

بعض

ترشيعية فيام لسنة تتكفل بيا غلب لرش كام هي لصو

حكا لتي جا

فيمكن فهم جز

لقو :

لتحفظية من ملمكن

لنمطية

يف لفقه س مي ..بل عرب لقو :
ما

غلب لفقه يؤخذ من

لسري ملترشعية  ..مع خذ بعني عتبا كلمة تبيا .

يسهل علينا فهم هذ لقضية
بذ

يطر

هد

له

لدليل ستقر ي ملطر

يرش

مر

ل لقر نية

لكريم

د

لربط بني فكر
حد هم
تكو

حكا

ملقا د .لعل هذ هو ما يفس لنا
حكاما حلامية

دها كتشافها.
هنا يف نظا

حكا لقر نية

حكا لتحفظية لذ عية

ابية عىل فهم

ليس فقط ِمكنا من حيث نتيجته بل له تأثري
لدين.

لسنة يف بيا

لكتا

قد يو جه لذ عيو هنا يف مقا بتهم ستقر ية سؤ  :هل حكا لتحفظية

لذ عية هذ ثابتة مؤقتة
قد يتصو ننا

خمتلف بو

قلنا بأ لرش

لرشيعة فهذ يعني

ضع حكا محاية
هذ

لوسا لية لو تغري
سهن يف

كتشفنا با ستقر

ا كثري جد يف

مر كذلك لز تغيري هذ

حكا لرشعية

حكا مؤقتة

يقع لذ عيو يف مشكلة هنا هي نه لو كا

لتأمينية

قابلة ل فتكا منها من ثم قد

معا لة لع قة بني ملقدمة لنتيجة بتغري لعو مل لظرفية فرفع لنسا
مع تغري نو

جلامعة قبل لرجا حكم ب لتخيل عنه

للبا

تفا خلصو ية لذ عية لتي فهمها لفقيه لذ عي هكذ ريم ناعة لتامثيل ريام
عيا خوفا من لوقو يف مفاسد لرش

يف ملجتمعا
يمكن

س مية عىل

ب بطاله ليو

جلو :

حتام

قل فهل يلتز لفقها لذ عيو بوضع من هذ لقبيل

لل بعض ما ثبت ريمه بالنص مما فهمو

لذ عية عندهم

هذ

ا شبه منعد

فقا هلذ لدليل ستقر ي ستكو

حلديث عن تأقيت

ريام

لترشيعا

عيا خا ة

مساحة سعة من لرشيعة !

ثباهتا ب

حكا لذ عية ملنصو ة يف لرش

لنظر فيه عرب تنويع حكا حلامية لتأمني ىل نو عد بر ها:

 :حكا حلفظ لتأمني لقا مة عىل طبا ع لبرش لعامة .فهذ تبقى ثابتة

لنو

مل تأ لظر طا

ما مت تنطلق من طبا ع لبرش من ثم فالنسبة لقا مة فيها بني لوسيلة

لنتيجة تظل متقا بة عرب لتا يخ لو حظنا لوجو لنوعي.
عىل سبيل ملثا  :لو فرضنا

طا لز جية

لرقية)

حلكم

ل هو حرمة لزنا ( لع قا

ريم لنظر للمس خلضو يف لقو

با جنبية حما ثة جنبية باملثري للغريز غري لك كلها حكا حفظ
جد

عالية ما

ا

نسا

كي

يقع يف حلر

ل هو لزنا..

جلنسية خا

لترب بزينة خللو

ع ير منها ضع
هذ

حكا

تنطلق بطبيعتها من ظر
ركها مثل هذ

من ضع خا

ما

مو  ..ففي هذ حلا تكو هذ

ثبايت لثبويت يقفا لصالح نط

لطبيعة نسانية.
عندما نتحد

هذ

بل هي تنطلق من طبيعة نسا لتي
حكا لتأمينية ثابتة

تية تتخذ طابع لت

حكا من عنا

عن لطبا ع لبرشية فنحن نتكلم عن بط

ملؤ

مع

حكا باحلالة لنوعية

هتمنا حلالة لفر ية ستثنا ية .هذ مسألة مربوطة بكيفية نظر ملرش ىل حكامه يف جتام
ت عنو  :لترشيع لديني بني

نسا  .قد نشري ىل هذ ملوضو

جتام يف مناسبة خر .

لنو لثا  :حكا حلفظ لتأمني لقا مة عىل حالة شتبا

حالة
مو

حالة

لز با حتيا عند لشك يف حرمة

لعلم مجايل نحو لك .فمن لطبيعي
نعد

شتبا فإ

حتياطي.

شتبا

جعل نكتة لتحريم ملطلق لشامل لغري حالة
فعىل هذ

سا

كام يف

يف بعض

خبا يني

هذ لترشيعا قا مة عىل حالة طا ة هي

حصل لتمييز لعلم مل يعد هنا معنى هلذ حلكم

من هذ لنو مسألة لعصري لعنبي ملطبو

ملسكر من حيث يعلم

كام عليه بعض

الة لفر

حمد ية ط

مكانا

فقا لفهم شيخ لرشيعة

سكا هو مكا

لتمييز غري متوفر .

قو لشا

فها

يف

سكا مهام

تر ما مت لعبو  /لعلبة مغلقة ففي هذ حلا لن يكو هنا معنى حلامية حلمى
لذ

مكانا

نوعيا عاما

كل حكم فظي تأميني

حلرمة هنا تعبد .

حلامية حكم خر ضامنه عتام عىل حمد ية

حمد ية ملعرفة فإنه بطبيعته قابل للز
حلكم يز

ظاهر نعد موضوعه.

نعد

عا شيخ لرشيعة .من ثم ف يمكن لفهم شيخ لرشيعة هنا

يستمر عىل ط قه خ فا فتا ه هو بإط
هذ يعني

فإنه

لو قق لتمييز لنوعي كام يف مثل عرصنا حيث يمكن غيل لعصري ثم

حفظه فو يف ملصانع تعليبه مع ملو حلافظة بحيث يعلم بأنه لن يعرضه
موضوعها ملفرت

الة

بز

مرب

لنوعي ما

تفعت ملحد يا

حكام طريقيا

تفاعا

نه يف جوهر حكم

لنو لثالث :حكا لتأمينية

لذ عية لتي بنيت عىل حالة ظرفية قعية

لتحفظية

بحيث تكو لع قة بني لنتيجة ملقدمة خمتلفة لنسبة تبعا خت
لنظر عن حالة حمد ية
لرجا يف

قصو

ط

جلامعة كام ملحنا قبل قليل.

هبذ نعر

مكانا

لعامل لظريف برص

لك مثل فع لنسا
هي

حكا حلفظية ليست مؤقتة باملطلق

سهن قبل

مة باملطلق بل يتبع

مر جتها لفقيه فهمه لنكتة ترشيع حلكم مرب ته لنوعية من ثم يلز عىل لذ عي
يقبل هبذ لتنو يف

هنا

نظريته.

هتافتت طر

ستنتا

لذ عي مو قفه تبعا لتغري لظر
ستنتا لفقهي

يف خصو

فتا .

بعد لفر عن مكا

لفقهي من لنصو

كنا تنو حلا

حكا لتحفظية

فسيكو قد ناقض نفسه

مل تعد هنا مشكلة يف تقدير يف

لنو لذ يرت تغري لظر

لتأمينية

كا ممكنا فكيف يمكن تعيينه من بني

ل هل هنا قر ن هي مزجة ستنتاجا

عليه تأثري يف

لذ عية يف لرشيعة معقولية

لك هل هنا قر ن يمكن طرحها تعز ثبا هذ لنو من حكا

حلكم لتحفظي

ينو

حكا

بعبا

ستنسابا غري معترب
ملثا

بام يمكن طر بعض لقر ن نشري بر ها من با

هبد

خر :

متييز عن حكا

فتح

حجة

فا لتنا

ملوضو من جهة للتمهيد ملحاكمة لية لتي تم ست د مها يف هذ لدليل ستقر ي من

جهة ثانية:
لقرينة

يقو :

تعطي مؤ
بأ

ىل:

ير يف نصو

حر عليكم كذ حتى

تقعو يف لزنا

عىل طبيعة حلكم ملجعو .

لعل من مثلة لك ما
لك كي

لعلل ما يفيد

يطمعو يف

يف سب هل لبد

س

حلكم لو كانت لر ية حجة معترب

هذ حلكم جعل جل حكم خر كأ
لرش

 ..فإ مثل هذ لنصو

لعنهم لوقيعة فيهم غري لك معل

يلحقو لرض باملسلمني .فمن لو ضح

كا

فظا عن قو هذ ملبغوضا

هذ

فلو حر

حر عدمها بد ا حر نوعيا ف معنى هلذ لترشيع لتحفظي.

قوعها مع هذ

بام من مثلته ريم سب مقدسا

حلقيقية.

لقرينة لثانية:

حلكم ملوضو
فإ

لض

يكو ملوضو بالتحليل لعق

بحيث يبد

من هذ لنو

خصو ية يف حلرمة

نه

لتأثر هبذ لكتب

ستعد جليش س مي تسلحه فإ لتحليل لعق ي يقو

منه فع لعد

حليلولة

قوعه محاية مة

لتسلح بنفسه حكم

ب

ينفي بطريقة عق نية يضا

فرضية خر جتعل

يل فيه قيمة مضافة تقع مصلحته يف ته.
هذ لتحليل لعق

حلكم غري مرتبط بالنتيجة حتى يمكن لو و ىل نو من ليقني لعا

فإ لظن يغني من حلق شي ا.
لقرينة لثالثة:

ير تعبري حتيا

يكو ملو من مو

لصالح
حلمر

نحو (مثل:

لشك جلهل كام يف

يسأله عن قت ملغر

ية عبد

فإ هذ لتعبري مثاله ضح يف لد لة عىل

خصو

حلقيقي

لقا له فو  :قت ملغر هو

لقرينة لر بعة:
ية

حلمر بل حلكم فظي
تربط لنصو

بن ضا
لك

حلكم ليس هو
منه صيل

حلمر .

نه كتب ىل لعبد

تنتظر حتى تذهب
قت ملغر

مقدمة للثا

نفسها خا جا.

.

يل

تيا بالو جب يف قته

يف موضو معني بني مرين يكو لثا

مر لذ يكشف عن كو

( ) تفصيل سا ل لشيعة :

هلد

يف لقضية

من من كذ كذ ) يف لسا لنص

فطا فكتب ليه:

تأخذ باحلا طة لدينك .
ها

كتب

لقر بام هي قر حر  .فاحلكم فظي جل حكم خر.

من مثلة لك :جو

قعي

فقل :بمناسبا

لك قريبا جد كام لو كا هنا حكم بحرمة قر

لتحليل لعق ي يقو

تد هلا نتشا فكا ها
لغر

خرين حذ من سب

خر للمقدسا

ضح يف

لو كانت ملقدمية بينهام قا مة يف

لك:

مثا

طفا بكثر

ير حلث عىل نجا

تربط بعض نصو

لك بتكثري نسل مة س مية ففي مثل هذ ملو يفهم
هو تكثري ملسلمني

جيد فإ

نه ناظر ىل تكثري فر

عنو

لقرينة

تكو بني ليش

امسة:

حد ا عىل

حلكم جا حلفظ حكم خر

رس بام هو تكثري ل رس نفسها فتأمل

لك قد يساعد عىل مكانية كشف م

رس مما يرت نتا ج فقهية متعد .

ملوضو

تكثري

مة

تكثري فر

م

خر ع قة متهيد توفري ثم يأيت لنص فيسقط

خر ليقو بتحريمه عرب هذ لطريقة فإنه قد يفهم حيانا نه يريد

يوحي بأ ملمهد حلقه حكم ملمهد نظر خلصو ية لتمهيد.

من مثلة لك :بعض لسنة لتنزيلية فلو قا  :لعني تز

فإنه كام يمكن

سيا تنزيل لنظر منزلة لزنا كي يرتتب حلكم عليه قد يفهم نه نام رمه بم
مرتبطا بالزنا هلذ سقط عليه عنو

نكتة ب غية

هي

شملته نظر خلطو

لعني تز

يل جعلت سمة حلرمة للعني بعنو

حلامية .

كأ لنظر بد يا

حلر

ىل لزنا فإ حرمة لزنا
لزنا هو حلر

لزنا .ف

يل هبد

يل فوسع حلر

( ) هذ لتصوير لذ نطرحه بام تلف متاما عن نظرية لسيد عيل لسيستا يف موضو
ير

قانو

مكا بنا علم
عتبا

يب ير

فيه ملصلحة للفر
لفر ية لتي هتد

ملر

و لفقه فقا له يف خا طة جديد يقرتحها
عتبا

ستعاميل جلد

هليبة لقو (ل ط

عميقا عىل حسا

متأ لة جتامعية هبد

هل د

عتبا ىل عتبا
نع قر تكو

يب نو من ملام سة

هو لتأثري عىل مشاعر لسامع بتصوير يد له بصفا

عىل ما طرحه

جع :لر فد يف علم
).

يفهم لسيستا هنا من كلمة :لعني تز
لطر

عتبا لذ

حاسيس ملشاعر مثل قولك :يد سد فهنا حصل نفكا بني

ستصحا (بتقرير حممد عيل لربا ):

عليه فمن ملمكن

لقانونية عتبا

يقسم

ملجتمع مثل حكا لتكليفية لوضعية بينام عتبا

لتأثري عىل

كونه

لزنا مع نه ليس بزنا قطعا فكأنه يريد بذلك بر

لنظر ملا كانت حرمته من حيث هو يف

لزنا فصا

يفهم يف

لفاعل للنظر ىل

و :

نوعا من

عتبا

يب

لشجاعة

تأثري

جنبية لتصوير ملشهد له يف خميلته عىل نه فعل نا

لعل ما يؤيد هذ لنمط هو جو عقوبا عىل فعل حمر

ضعت عقوبا عىل لزنا لسقة ملحا بة لقذ

هو حمر لكنه عىل لة هبذ
يمثل

لية

حكا

ملحرمني من لو

بخصو
مز

عنه.

خر متصل به .فالرشيعة

 ..فيام مل تضع عقوبا عىل بعض ما

مو  .فقد يعز لك من فرت

ملحرما

ما ضعت عليه عقوبا

لتي تتصل به متثل فضا حميطا به كالنظر للمس

تكو حكاما فظية

يعني لك بد حرص حكا

ما تثبت فيه عقوبا  .هذ ما قد يفتح يضا عىل مكا فرت

يف لرشيعة هو

هذ كله يعني

فظي بالقيا

يل يف نفسه

فهل هنا

عي تا

هو حكم فظي تأميني

عي قامت ملعطيا عىل فرت ضني معا

ل يمكن لرجو ليه

بأ

بأ نشري ىل

نظرية عتبا

سة لقصة لقر نية ( لدكتو خلف

لعامة توظيفها لتصوير هبد
)

لد سا

كذلك لد سا

ستج به هذ ملفاهيم

ما يف يد

يب هلا جذ

لنا .

نمو جا)

بعكس ما قد يفهمه لذ عي

عميقة يف لد سا

لدينية ملتأخر خا ة يف

سة ستخد لقر

بيا

ثقافة مانه

خ قي (تلبس جلن با نسا مثا يف قضية كل للربا /لبقر :

لتي تبني عىل بنا لنصو

لقر نية ملتأخر كانت لد سا

عىل هذ لنمط من لفهم

جمر

حلكم لذ بيد هل هو حكم

فيكو مؤثر يف جتنبه له ف تكو له ع قة بنو من عتبا لقانو

هنا.

ىل معيا

ضو لر ية ملثل هذ ملعايري يرب ستنتا لذ عية.

لو قع لفقيه ثنا بحثه يف لرشيعة يف تأ جح شك يف

يل يف لرش

جو حكم

ىل حكم خر كام سيأيت حلديث

حلديث عن تو يف ترشيع معني بأنه

تبا حكمني ببعضهام

لية

يب للنصو

لتفسريية للكتا

لدينية عىل للغة
ملقد

سطو ية .قبل

قد شهد توجها سعا يبني

لدينية لكن نقطة متيا ما طرحه لسيستا هو يف

فكا ىل جما لنصو

لفقهية كام يف حديثه عن

ية

لزكا

سا

لذ يبد نه

فظيا

حتام

ر بني كو م كه يف متعلقه بذ ته

متسا يا من حليثية لوجو ية من ثم فمن يثبت

من يثبت عد
لنف

ل يرجع ليه هنا

عيا فإ هذ يف جوهر

نه كام يمكن

يكو

عيته يطالب يضا بدليل ليست لكر

نعم قد يستند عىل ما فا لسيد حلكيم ىل عو
كام قر

لغري

ينفع هنا

لك

ملصطلح بل نقو  :قد يكو

يف متعلق غري .

فهنا فر بني

يف

و لفقه

ننا

ندعي

جبا مطلقا

ىل يأيت جو

يف متعلق غري

عية حكم يطالب بدليل

ما يف ملعب لقا ل بالذ عية.

ط

لنهي يفيد حلكم

مر

لغريية تا ىل مزيد تقييد .

حلكم لتحفظي هو ام حكم غري باملعنى

ام نفسيا باملعنى ملصطلح لكن م كه لنها ي

تقو  :لسفر جب لوجو

لزنا .ففي حلالة

ليا كذ يمكن

يكو

حلج

محاية حلرمة

تقو  :لنظر حر

لسفر من عني جو

حلج ما يف حلالة لثانية ف يأيت

غايته

ملوىل نام حرمه محاية حلكم لزنا.

ريم لنظر من نفس حكم حرمة لزنا هلذ لو بقينا ليل حرمة لزنا مل نحكم بحرمة لنظر
ريم لنظر من ملوىل بدليل خا

مطلقا بل جا

ىل تكو ملقدمية قعية مد كة لنا فيتوقف حلج عىل ملقدمة حقيقة ما فيام

ففي حلالة

نحن فيه فقد يتوقف تر لزنا عىل تر لنظر فقد ينظر
فليس من توقف حقيقي ليش عىل
يستدعي حظر بعض شيا

كام هو مفهو ملقدمة نام ملوىل

جل

يكو ملكلف يف معر

بذلك عد

قق لفاحشة يف ملجتمع

ملقدمية

ل بدية لعقلية بمعنى عد

من هنا قالو بأ

لك عد نقا
مجايل

فيها

ملر بوجو

لتفصييل لوضو

لوقو يف لزنا فنضمن

نخفف منها ىل قىص جة ممكنة.
حة عتذ عن تر

ملولو

ملقدمة

ملوىل ىل ملقدمة مع نه قد يطلع

 .نام ملقصو لوجو

.

ملقدمة برتكها لوضو

ملجعو باجلعل ملستقل عىل عنو

هذ موقو عىل لتفا

يلتفت ىل ما يتوقف عليه لو جب

( ) نظر:

م

لزنا قد

مقدمة لو جب ليس ل بدية لتكوينية فإ ا عني

لوجو

و لعامة للفقه ملقا :

يز

قد يز

يسبقه نظر

ملولو

ملجعو عىل

شأنا بحيث لو لتفت ليها لطلبها .

ملقدمة تكا
يف با

سمه لو لتفت ملوىل حلكم باحلرمة بل ملنهجية

لذ ع ليس هنا

لذ عية خصو ية ضافية يف عملية لترشيع فحتى لو كا

مقدمة لو جب فقد

عا بوجو

ملوىل كم

كم بفتح لذ ع سدها كام بينا سابقا عند لتمييز بني بحث ملقدمة

باملعنى خص بحث لذ ع فقابلية لتفكيك قا مة.
نعم لو كا لشك يف فظية حلكم مستلزما

خذ بالقد ملتيقن

مستبطنا للشك يف ط قه تا يته لز

كثري ما يكو لصالح لذ عيني طبقا ملا بحثنا مفص يف مباحث

تا ية لسنة فلري جع .

ستقر ية لتي قا هبا لذ عيو تستهد

لعملية

بو ف حالة لسد هذ منهجا للرشيعة هذ ما يطر لتسا
لتحفظية فعل خا

ثبت هلم من
فلنقل:

باملوىل سبحانه

ية ترشيعية عىل تقدير
ريمية

د فتا

جوبية

فلو شعر لفقيه بأ لسام با خت

قو لفاحشة بني لذكو

مع عد قوله بحرمة
هل له

د فتا

خت

معه لنبي

نا

فظا عىل مر خر

يف ملد

فهل ق له

جلامعا

( ) بحو يف علم

( ) نظر :حيد حب

سيف

عا فتا بحرمة خت

ىل حمرما

.

ىل

هنا مطلقا
ق له لك

منهج لرشيعة قا عىل ريم كل

ففي هذ حلا نحن نام نقو بأ لفقيه نام يكشف عن

لوضع حلايل يف

و

(شيعيا) يف ما

يف نفسه بمقتىض جتها يف لنصو

نوعا غالبا ىل حلر

:

ترشيع حكا

نه يشمل حتى لفقيه بحيث يمكنه ترشيع حكا

محاية حلكم خر ير عرضة للخطر

قق لصغر هنا

يت :هل

كذ هل لبيت

جوهر مقا بة لذ عي هنا ننا حيث ثبتنا با ستقر

ما كا يف

جعل سد لذ ع ظيفة لفقيه

ىل حلر نوعا غالبا ما لكرب فتأيت من

حجية لسنة يف لفكر س مي قر

تقويم:

.

جتها

مستند

عي يق

ستقر .
ر

بأ ما يف

نوعا ىل حلر فهو حر

غالبا

هبذ كله من لعملية

لنقا لسابقة لتي عرضناها نفا من مشاكل

لفقيه لذ عي فهم من ( )

ترشيعه كا

لبنية لذ عية لع قية بني ترشيعني تا ملعيا

ليست مر

جل محاية ( ) لكنه مل يرش لنا كيف تو ل هلذ
قيا

ستخد

يطرحو

شك عند

لقر ن لسابقة
نملك عليه

للذ عية هنا هنا .

لعديد من حلا
شا

شاهد

ستنتا

لتي كرها لذ عيو

مل يذكر ها يمكن

ليها ثباهتا ترجيحها لكن مقد مهام مما طرحو
مرجح بل كل ما عند هو ملعقولية

يل عق

عو عطي بعض مثلة:

ريم لطيب جل منع حصو لو  ..هذ لتصوير

يكو هذ لتحريم جل جعل ملحر بعيد عن كل مظاهر حا

بالتقبيل

ستمنا

لة لشعر (كاحل قة)

متشيط شعر

كتحا بالسو
لتظليل

مظاهر لدعة لر حة عد ملشقة
لرشيعة حرمت لتطيب

ل نيوية ملتمثلة يف جتنا

جمموعها

هلذ

جلام

لتطيب

لبس لزينة كلها

تغطية لر

هتام بالبد

جل سد يعة لو

تقليم

ملا يا

هذ كلها فاحلكم هو هذ

نا يف حد

ملناسبا

ىل

لية

حسا

بالرغد

لرشيعة منعت

مطلق لع قة جلنسية لو
بعضها كاخلاتم للرجا

ظافر

فلعل

بل جل مطلوبية كو
لرت

مل

يوجد برها عليه فقد

للذ بام فيها لذ لشم بعيد عن بط لك باملسألة جلنسية هلذ تر

ملحر من لنظر يف ملر

يف ضو

ها:

هذ ملشكلة تظهر جلية عندما ن حظ

قلنا نفا بأ كتشا

عا هذ

ستقر ية لتي فعلها لذ عيو يعا

جتها

نحو لك فهذ

قر

نقو بأ

نسا يف حالة

هي مصا يقه ملطلو

مظاهر حلج ملرفه ليو

بام تكو عىل

خ

حر هذ .

مقا د لرشيعة لو ثبتت تر

ريم لبيع قت لند للجمعة فلم يعلم نه لسد يعة لتغيب عن لص
جح نه بنفسه متثا حلضو هذ لص

بل لعل

ليس خصو

لو جب حلضو سو برت كل ما يف يد

فإ

فهذ شبه بأ

مكا جتام لص

للو و مع لص

قد تلمح اية سو

جلمعة فركز عليه للتشديد عىل جو

قع لند

لك هبد

لبيع

مر باليش

لسد با

ريم ما
جلو

عىل

بع يف لنكا

تر لعد فهذ حمض مني

سبب جع لطبيعة تو
جلن

ف يوجد

لز ا

طبة

لنهي عن لد و يف سو

فلعله يف نفسه قبيح نو من لعد
نفسه من حيث عد

عىل

يكو

لتوجه نحو

لسبب تا ي كام
عية

حلضو فليس ههنا

شاهد معني لفهم هذ لتحريم عىل نه

يغني من حلق شي ا فلام

يف ملجتمع عد

للرجل غري لك ! ما هو لنايف

متثا

ي عن ضد  .نام

كر لبيع جل كو متنع نسا عن فعل لو جب ملصالح ملا كرب
ضحة.

لعامة

لرجا

ملضعف ملثل هذ

لنسا

حتام

حلد من لطمع

ر فكيف عرفنا نه لسد با

خر كام ير

لعر

يكو لذلك

خلصوما

لك خ قيا فقبحه يف

فا ه خ قيا قد يكو تربية حية بعد لطمع بام يرش

خر

عىل حلصو عليه حمبة خلري لآلخرين كثر من لنفس فيكو مصد قا لذلك

من با

حليو فيؤ

ملتبو

لذ يعة.

لتبو يف جحو حليو نا

فلعله بنفسه نو يذ للحيو نا

فكيف عرفنا نه لسد يعة خر

فيحر

يكر بو فه مصد قا يذ ها

شي ا خر نعرفه فام هي ملعايري لتي ستخدمت هنا للو و ىل هذ
نكتفي هبذ

لسمر بعد لعشا

بام يكو

ستنتاجا

مثلة يوجد غريها لكثري مثل لنهي عن ملفاخر باجلام
خر

حصيلة شكالية

لذ عي يف مجلة من ملو

!

غري لك.

مر

لنهي عن

ىل ا مل ترش لنا بمقا بة ترجيحية مقنعة كيف تو لت للفهم
لتي عي ا من مصا يق قانو لذ ع يف لرشيعة.

لذ عي ينفعه فقط

قصد هبذ ملشكلة

( ) تعترب يعة ل ( ) حتى

يثبت لنا

يقو بأ

ريم ( ) كا فقط لتحريم ( ) بل عليه يضا

لتحريم

بذلك تكو حلرمة معلولة لعنرصين :ملفسد ملوجو يف ( ) بنفسها

نفسها

تية من

مفسد

يقنعنا بأ ( ) مل يكن فيها يف

قبح ضيفت ليه مفسد لذ عية فصا

عية ( ) ل ( ) لتي هي حمرمة يف

فيها مفسد تبلغ حد
ملفسد

ل يضا يف هذ حلا مل يعد يمكننا

نجعل لذ عية لوحدها لعنرص لوحيد ملسبب للتحريم حتى نستخدمه نحن جتها يف
ريم شيا ليست فيها مفاسد لو ضعيفة يف نفسها
منطقية شيا تفر

ما يؤكد ما نقو

عيتها.

موجب لتحريمها سو

فكر لوسا لية ملقا دية تظل مفتوحة

عىل مكا جتام لصفتني يف فعل حد فقد يكو فعل ما من ملقا د بالنسبة لذ ته ملا هو
نه هو من لوسا ل بالنسبة ملا هو فوقه هذ يعني

لفعل لو حد مر معقو جد منطقي للغاية
خ قي بل قد عرت

يكو بعضها سيلة ىل بعض

عبد لس
فعا

(

قعي كذلك يف لقانو

ما لشاطبي (
ح

لسلوكيا

هذ يعني نه يمكن ا فصل تا بني
لسلوكيا

لوسا لية

متد خلة جد يف تأثريها فالفعل لذ تكو فيه مصلحة يف ته يمكن
حلديث عن طبيعة ملصلحة يف ملتعلقا

فعا قد

تكو مقصو يف نفسها  .قبله كا لعز بن

فة ملقصدية

عليه من حيث يصاله ليش خر مل بد

لتفكري لقانو

ه ) نفسه بذلك حني قا :

ه ) يطر هذ لقضية يضا
من حيث

جتام

فة ملقصد لوسيلة يف

تضا

مصلحة كام قلنا سابقا يف لفصل

هكذ .

عام

مصلحة
عند

لتوضيح لفكر عطي بعض مثلة ِما نفو هم ضمن شو هد لذ عية:
ريم لنظر ىل جنبية فمن ملمكن تعقل

لزنا لكن كيف يل

عر

( ) لشاطبي ملو فقا

:

( ) نظر :لعز بن عبد لس

ملرب لوحيد للتحريم كا

.

قو عد حكا يف مصالح نا

لتحريم كا سد لذ يعة لوقو يف
لك ! ثمة معقولية كبري يف

:

.

يكو لتحريم منطلقا يضا من مفسد لنظر نفسه كام فيام يقا
ط

ع قة

ف

عىل ملو قع لكرت نية هلابطة

ليو عن مفاسد ما

باحية من حيث نه يوجب تأثري سلبيا يف

نسا خلا ة بز جته ضعف حصو ثا ته منها قد يسبب مشاكل رسية من
بل قد يصيب بعض فر با كت ا

حيث يشعر لنا

غري قعي قد جتر للذها

ملحاكا لشكل غري لو قعي يف
فع مستو

لعنف جلن

ري

نحو مما سة مو مرض به
ف

ضد ملر

شاهدهتا غري لك فكيف عرفنا

ملو قع

ملفر عىل ملنشطا

قد

باحية قد ثبتت لد سا

بل يوثر يف

نه مؤثر يف

ا عقد حلقا عند ملر نفسها لو

لنظر مل يكن ريمه منطلقا من جتام عنرص لذ عية

ملشا ليه مع مقد معني من ملفسد فيه نفسه !
قلت يل بأ هذ كله عبا عن

عيا

يضا ليس

جعل حكا لزنا لقتل لسقة خلصومة  ..بنفسها

كذ كذ يف ملجتمع فأين هو حلكم غري لذ عي
ي ملر عن تو يف مر

تفكري نسا خياليا

!

عية

مر كذلك كا با مكا
هذ

ر لز جها فمن ين لنا

فعا تف

ننفي حتام

لتحريم هو جتام غالبي لسد يعة فتتا مع كو لفعل بنفسه غري خ قي

هتك حرمة مر

خر با خبا عن جسدها ل جانب

عا ما يكو

لز جها يف غري حالة كو ملخرب عنها سافر تظهر للرجا بنفسها.
لتكشف ما نسا غري ملسلمني لكو ن يصفن نسا ملسلمني

حرمة ملر حا
ملعاجلة

يد

ملرش .

خلر

هنا يف مثل هذ لترشيع ىل جانب حيثية فتتا .

نفي هنا لو قا ليل من لنصو

يكتفى معها بمجر لربط بني مرين

من ملو

لتي ستقر

ليس هو غلب فلعل ملوىل سبحانه

بام هلذ

جهن

قرينة بقد ما يد
ستنتا

ىل

مرب

نه يوجب

خبا لز جة

لنهي عن

قد تكو حيثية

كشف

طريقة

لذهنية لذ عية لعامة عند

يف لرش ىل ما مل يستقر مبني عىل لظن
سد لذ ع يف مجلة من ملو

ملستقر

لتي ها مناسبة

بام يكو لسبب يف لك

لكنه يريد لك يف متا ملو

قانو سد لذ ع قد

ط

يضيق عىل ملكلفني فلم ير ملوىل هذ لقانو مطلقا بل ستخدمه هو بنفسه يف مو

يف

يعته لو مل تكن بالقليلة .هذ يعني

لشا

هذ

ستقر غاية ما يعطي

يف بنا حكامه ما كا يقو عىل سد لذ ع هذ غري

لذ ع فهو منهج لشا

ىل غري لثانية.

فإ

هذ لفكر تشبه ما طرحه بعض

مقدما

نسد

كر

وليني يف با

لشا

لصد  :ملستفا من

شؤ ا جما هتا نه يرىض بمرجعية حتيا

كيل عىل

حتيا

فعندما كانو يناقشو

نسد

لتا

هتام بتنظيم حيا

بل يعقل

تتكفل تنظيم خمتلف مناحي حيا
يعقل فيه مرجعية

نسا بمختلف

يكو بنا لرشيعة عىل جه

حتيا

جتامعية لفر ية لسياسية فكتا

تمل لفر فقهيا بني با

مسا قة مع تعطل لرشيعة غر ضها ساسية .
قد عرب خر

بأ

لعا موجب خت

حتيا

لنظا

با

هذ مل حظا

يبد مقنعا ما يقا من

كلها

ترشيعا

لقضا مث

فمرجعية

لشا

ستد

جلز ية هنا

بالنصو

ىل لكيل بآلية منطقية ما مت لفرضيا

لعبو

فنحن نشك يف

( ) لصد بحو يف علم
( ) نظر :نصا

( ) نظر :حيد حب

فر د

قد

يذكر قا ع

حمد لبيا حكامها خا ة بل يريد تنبيهنا ىل لقاعد لعامة هذ هو معنى
فإ هذ لفكر

حتيا

للعس حلر

بحثنا هذ لقضية بالتفصيل يف مباحث نسد من حجية خرب لو حد .
من خ

هلذ يقو لسيد

فا هذ نام يعقل لو كانت لرشيعة جمموعة تكاليف فر ية
نسا

من منهج

يقا بأ كل ما كا فيه سد

نه من غري ملعقو لز ملجتمع با حتيا
طريقته يف لتبليغ

معينة

ستقر

حيحة لو ستطعنا لعبو من جلز ي

لتي نتحد عنها ممكنة جد فمن لصعب قيق

لرشيعة تستخد طريقة بيا جلز يا لتحقيق قاعد .

و

و

:

:

حجية حلديث:

.

.

.

( ) نظر :ماجد سامل لد شه سد لذ ع يف جر م لقتل

سة مقا نة:

.

هبذ يتبني

نفسها تا

ستنتا قانو كيل من ستقر هنا يعا من مشاكل يف لعملية ستقر ية

يف لطفر لقا مة عىل ستقر نفسه هنا تا

نعم يمكننا عا

ياغة ملقا بة هنا فقا لقانو ملقدمية عرب لقو :

تر حلر عىل تركه

يف ملجا

ر .

فعل لو جب عىل تيا به تا نطبقها يف ملجا لفر

جتامعي:

ما يف ملجا لفر

عقلية

فهي تنتج لز ما

س مي كثري ما نظر ىل تطبيق هذ لقاعد عىل ملستو لفر
ما يف ملجا ملجتمعي لعا فإ

عية حمد

ياغة هذ لقاعد سو

ملجتمع حلر معني قد يتوقف عىل تركه مر ح

بذهنية فر ية.
تلف

مبتىل برش

يكو ما يقا

لنصف

ملجتمع بام هو جمتمع.

يصد عندما يرش

حد يف ملا ة مث

غلب مث مبتليا هبذ ملحر فيصح لنا

يف هذ حلا قد يقا بتطبيق قاعد ملقدمة نقو :

متوقف عىل منع لد لة سميا من ستري
ستري

لتصنيع لتجفيف منابع هذ حلر

تم لقبو بأ

س

ملجتمع لف

بل يصد عندما

نسند فعل حلر ىل

تصنيعه يف هذ حلا يتم حلكم بحرمة

هبد

قق عنو تر ملجتمع هلذ ملحر .

ينظر يف ترشيعاته ىل لظاهر ملجتمعية كام ينظر ىل لظاهر

لفر ية ف يبعد نه يمكن للفقيه

حكام قعيا فتو يا ليس حكوميا

يا بنا عىل جو حكم

عقيل.

لك

تر

تر هذ حلر من قبل ملجتمع

فتا بحرمة بعض ملقدما

لك من با

و لفقه

هذ ملجتمع يعيش جو هذ حلر يف

عمومه غالبيته بحيث يكو هو حلالة جتامعية لسا د فأنت تقو :
هذ

.

خر

معنى تر ملجتمع ليس تر كل فر

فر بحيث يقع حلر مطلقا بل بمعنى د
خلمو

فكر ما يتوقف

ريم ملقدمة لتي يمكن ملنع عن حلر

من خ

ملحللة يف نفسها بو ف
ريمها .هذ سيكو

عي للمقدمة جمر حكم

هذ لتطبيق لو ح متت ملو فقة عليه يظل مرش طا برش

لرش

ر بالفعل نه

:

لطريق .من ثم فال

لرض

ختيا قل لطر

.

لرش لثا :

ريم ملقدما

لذ ير

مثلة هذ

شيو حلر
ملجتمع

عظيمة.

يوجد سبيل خر لقطع ما

ريام خر جا عن قاعد لرب

جله.

يف مثل عرصنا قد يكو يف لتضييق عىل ملقدما

ضغطا جتامعيا كبري منفر من لدين موجبا لر

س مي يف عزلة تامة عن لعامل لو يد تطبيق هذ لقانو

لنأخذ مثا  :ريم لسفر ىل ب

توجد

لفسا

غري ملسلمني

ملسلمني ىل مة جاهلة حيث

ملجتمعي

من با

لو ية

ملقدمية فإ
و

يل

متهيد لعد

فعل عكسية

قو

مما يلز منه مفاسد

قطع بر لفسا لفكر

خ قي لناتج عن لسفر عن لتحا هبذ جلامعة تلك قد يؤ

بنا عليه

حللية بمقد

ريم لد سة يف جلامعة ملختلطة

خمتلطة فإ مثل هذ لتحريم لو كا هبد

مو بعني عتبا

عرب هذ

يكو يف ريم هذ ملقدما مفاسد تفو مفسد بقا ملحر

مر كثري

جامعا

ها:

ىل و ملؤمنني

يمكنهم تقديم لبديل يف لفرت لر هنة فيلز خذ هذ

مو نة ملوقف.

يبعد لو تم ما تقد

م حقة متا مل بسا

لقو بنظرية سد لذ ع

خا ة لرشطني ملتقدمني.

نحو لك بل هو حكم قعي

حكا ملقدمة باللحا
يكو

لك ريام

عي غايته يكو مؤقتا بحد قيو

تفعت فإ هذ حلكم يرتفع .هبذ يمكن قو مصاحلة يف هذ لقضية بني

جتها ية للمذ هب لفقهية.

لكن هذ كله مبني عىل ثبا

ل نسا لصغري ( لفر )

خا ة ببعض لتكاليف

لترشيعا ناظر ل نسا لكبري ( ملجتمع) ليس فقط

قد يقا بأنه من لصعب جد ثبا
هلوية ملجتمعية مثل جلها

لع مة شمس لدين بتكاليف مة تفصيله يف حمله.

ط قية هذ لفكر

ا

قامة لرشيعة مما كا يسميه

قد يتصو نه حيث كا لذ عيو بر نقا جتها حليل لرشعية فهذ يعني

عن لذ عية يعني خذ باحليل لرشعية.
:

هذ لك

لك:

غري قيق

لتفكري لذ عي يمكن
 :هو ملستو

ملستو

نتصو عىل شكلني مستويني:

جتها

كنا نتكلم عنه سابقا.

لقا ل بتحريم لوسا ل بتبع لنتا ج .هذ لذ

ملستو لثا  :مرجعية لقصد لو قعي يف ملعام
ملستو

للمستو

لصيغ للفظية

لربوية هلا

بعنو

لعرب

ملد يف با

ملعام

هو عىل ملعنو لنها ي لو قعي

هلا يغة شكلية

عليه فنقض نظرية حليل لرشعية يعتمد كثري عىل ملستو

قد ستد

فالنية حلقيقية للز

نقض حليل

لشكل فلو متت عنونتها

لثا

هو ليل لدهتا عىل لعاقد كي يتسنى له لسفر معها ىل حلج مث

حليل ملناقضتها هلذ حلديث فيام يميز خمالفوهم بني لنية لغر
خر

لتمييز بني لنية لغر

لز حلكم ببط

ملعام

( ) نظر ملزيد تفصيل حو خل

لد فع

مما يصحح نتا سد

باحلديث ملشهو  :نام

من لطفلة لصغري ليس هو لز

قا مة يف لعقد عىل لصغري لكن لغر

يكو لفقيه فضا

لشكل لظاهر للمعاملة فاملعاملة

لبيع ف يغري هذ من قع حلا شي ا.

لذ عيو عىل مستو

من لعقد ليس ملعا

خر فيها بيع

عام

لع قة لز جية بل

هلذ يرفض لذ عيو
فالنية للعقد موجو

لز جية ملعتا

حلديث يرتبط بالنو يا

لتي يريد لطر

.

هو عىل لقصد حلقيقي

لعرب يف لتحريم هي لر

طريق حليل ب حاجة لكلية لنظرية لذ عية.
بالنيا

مرجعية ملعنو يف ملعام

لثا عىل لة كرب ببحث حليل لرشعية فمن ملمكن
لكنه ير

لتخيل

بل مر

با غر

جل حلصو عىل

بني لشافعي بن قيم جلو ية يف قضية حليل لعقو  :لعنز

سد لذ ع عند ما بن قيم جلو ية:

.

ملا لكي يشرت به خلمر فيرشهبا مث !
يضا

هبذ نعر

يشرتطو يف حلكم عىل

لقا لني بالذ عية بمستو ها

لذ يعة قصد لفاعل فسو قصد لتو ل هبا ىل حر
لع قة بني لوسيلة لنتيجة

ملستو

مية

لثا للذ عية هيتمو

من ملعاملة ملحرمة فر

مر لنية

كثرية

كثري بينام نجد نقا حليل لرشعية يف

فاعل ملعاملة لصو ية نيته حلقيقية هي لفر

و يا فعل لو قع ملحر لو بعنو

ملشا ليه فالنية يف ملستو لثا عا مهمة
برص

.

هلذ قسم لدكتو

ملستو

ىل قسمني :ما يكو باعتبا لباعث ما يكو باعتبا ملآ
قد نقسم لفقه

ملد سة

خر هلذ ستند للحديث

لنظر عن مناقشتهم يف طريقة مقا بتهم للموضو لكن ر ا

تظل قابلة ل نفصا عن ر ا

ساسيتني:

مل يقصد فهي حر ما مت

.

س مي يف قضية لنية للفظ يف لعقو

ىل :مد سة مرجعية للفظ

ملعام

لعرب بالنو يا هو ما ن حظه عند حلنابلة ملالكية.

لربوية

لتناقض يف جلعل

سبا

يذ (بحر

جتها ية خا ة عندهم مثل لسيد خلميني يف موضو حليل

مع تغيري عنو

لظلم تر

ليله

لتجا

يوجب نقصا يف ترتب تلك ملفاسد من قبيل

للغوية فيه .ثم نه لو كانت حليلة بتلك لسهولة مصححة كل لربا

نتيجة فلم مل ينبه عليها سو
من

مو بمقا دها

بعض لفقها لذين يرفضو نظرية لذ ع قد يتحفظو عن نظرية حليل

ياهتا حيث يقو  :فتحريم لربا لنكتة لفسا

بجميع قسامه فر

ىل مد ستني

مامية عىل هذ .

ملد سة لثانية :مد سة مرجعية ملعنى لقصد خذ بمثل قاعد

لو يف بعض ملو

هبة لزحييل لذ ع

لنو يا شأ يرجع للفاعل بينه بني به هذ

ما ن حظه يف ملد سة لشافعية حلنفية يبد يل مشهو

من هنا نجد

ملستو

لثا

نبي لرمحة

سوله) ..فلو كا

( ) نظر :لزحييل لذ ع يف لسياسة لرشعية:

ل

تقع

مة يف لك حلر

نتفا بمثل لربا جا ز بسهولة
.

لذ هو

نام تا

ىل

ىل

ضم

ملا حتا ىل كلفة لقتا

تغيري ك

بل كا عليه

قتل لنفو

سبيل ىل حليلة يف

تعليم طريق حليلة حفظا لدما ملسلمني فيعلم مما كر ما مل يذكر

تلك لكبري ملوبقة .

قصدنا من هذ كله لتنبيه عىل خلطأ لذ قد يقع فيه لباحث خا ة عندما ير جع

كلام مثل لشاطبي بن تيمية حيث ير تر بطا عجيبا بني بحث حليل لذ ع فيتصو
لطريق لوحيد للخر

من حليل يكو عرب لذ عية هلذ ختا

بن قيم جلو ية لكن لصحيح

لشاطبي بن تيمية

فض حليل ينطلق من منطلقا

باختيا نظرية لذ ع بمعناها لو سع هذ ما

متعد

نا تأكيد خا ة

بحث حليل يرتبط

كثري بالقصو بحث لذ ع يتحر منها كثري كام قلنا.

حما

مل يتوقف مر

جتها لذ عي عىل نقض لته مستند ته لعقلية لنصية بل ثمة

حلشد لشو هد ملضا

لظاهر

لتي هتد

و

بر ما يمكننا كر هنا لنقض لتفكري لذ عي

هو يت:

لدليل

لتفرت عىل

سبحانه :قل
عىل

تفرت

 :قوله تعاىل:

لكذ

لذين يفرت

يتم ما نز

(يونس:

يتني

).

( ) خلميني كتا

كل من حلل
لبيع :

بتعبري

عىل

لكم من

لكذ

حر ما مل يأ
.

هذ ح

فجعلتم منه حر ما ح

بإ

لة

ر لنقض كلية هذ لتفكري

يفلحو

من

قد هتم بن حز

بعض لعينا من

تقولو ملا تصف لسنتكم لكذ

يقو بن حز  :مما يبطل قوهلم غاية بطا قو

هباتني

لتفكري لذ عي

بو ف لظاهرية من خصو لتفكري لذ عي بعر

لنقضية.

تنحرص

تعاىل

( لنحل:
قل

هذ حر

) قوله
لكم

كر هاتني يتني فصح

تعاىل يف ريمه

ليله فقد

فرت عىل

تعاىل قد حل لنا كل ما خلق يف

كذبا نحن عىل يقني من

فصل لنا ريمه بالنص ..فبطل هبذين لنصني جلليني
.

تذ

من لو ضح

لقضايا

ستد

نه يعترب

لذ ع

بمثل هذ لنصو

نام هو عىل طريقة بن حز يف تنا
ملفر

يف با

لة لنص

لنهي عن لعمل بالظن حيث

معطيا

لنص مفقو عىل ريم هذ لذ يعة تلك فيكو من لتقو عىل

من هنا يستند بن حز ىل عموما

لذ عيني جمر ظنو

حكم بتهمة

بالظن

فيقو بعد عرضه بعض نصو

باحتيا مل يستيقن مر

حكم بالظن فقد حكم بالكذ

متفاسد متناقض

يزنو

حر فليخص لرجا خو

يعة ىل ما مل يكن بعد فقد حكم

لباطل

ىل هذ مع

نه ليس حد ىل بالتهمة من حد
ليقتل لنا

هذ

خو

هو حكم باهلو

ل

هذ ملذهب يف ته متخا
خو تذ

حر شي ا ح

ليقطع

يكفر

يعمل منها خلمر باجلملة فهذ ملذهب فسد مذهب يف

نه يؤ

بطا حلقا ق كلها .

لكن هذ ملحا لة لنقدية ملتكر منه يف غري مناسبة ا سلسلة من لنظريا

تبد قيقة

مرجعية لنص مفهو عا

كذلك لفهم لعريف لقا م عىل

نصو ه بنحو

ستقر

لذ عي يدعي

لن

يف

لنصو

لفهم مر

لشا

لو كا مستندهم لوحيد هو لدليل لعقيل

( ) بن حز

حكا

( ) ملصد نفسه :

:

.

.

ليل خما

ىل

ولية

يف ملسألة من

ملرسلة من ثم ف يكفي يف نقد لذ عيني مثاهلم جمر هتامهم بالتقو عىل
لسنة طريقة فهمهم للنصو

عنا

ىل

لقر نية حلديثية

لقاعد مللقا علينا متاما كام هي حلا عندهم يف لقيا

بر د مستند هتم من لكتا

تعاىل.

لنهي عن تبا لظن :فكل من

بيش خو

جتنب للحق نعو با من كل مذهب

خو

ر حد شي ا باحتيا

ملستند لوحيد للحكم لرشعي هو
مطلقا

خو

ما

ملصالح

ما مل نقم

لتي عترب ها مستند  .نعم

للنص فيكو ك

بن حز

حيحا عىل قو عد هو يف حرصية ملرجعية بالنص لديني.

ما لقو بأنه عمل بالظنو فلو سلم بذلك لذ عي فهو ظن معترب بأ لته عند كام

نظرية لذ عيني يف

لشو هد لتي كرها بن حز تكشف يف ظني عن حد مرين :ما

عرص ( لقر خلامس هلجر ) كانت بد ية غري منضبطة غري مقوننة
يفهم نظريتهم جيد

خ

من لو ضح

حنا لسابق.

لدليل لثا  :ستنا لر يا

مثلة لتي كرها تر عليهم كام ا

ضحا من

لتي ذ من لوقو يف لشبها

نه يوشك

حتيا

احبها عىل لوقو يف حلر لذ هو محى

بطريقة مباينة متاما لتنا

لذ عيني لذين ستند

مع لذ عيني تبد مرتكز يف قضية حتياطا
نص جيل عىل

سلم عىل لو

ليست بيقني من حلر
سو

جليا

ىل

حلر

نصو

عليه سلم يف حلديث لذ

معنى

نام هو

تلك ملشتبها

ينا نفا من طريق بن عو عن لشعبي بيانا
س بعدها عىل حلر

حتيا

تعني ريم

ىل

شا

ما يسمى بنصو

حو حلر

غري ملحرمة لتي تف

حلمى كاشف عن ا ليست من
للحر

تنبيه عىل عد لوقو يف حلر

كأنه يريد

لسيد حممد باقر لصد يف مناقشته لر يا
( ) لصد بحو يف علم

و

:

لتثليث لو

.

يف با

عل

تأسيسا حلكم فظي

لتي هي ليست عني حلر بل يط به .هذ ما نجد

.

فصح هبذ لبيا

يكو فاعله متيقنا نه كب حر يف حالته تلك. ..

نام تريد لكشف عن حلا
حتيا جمر

 ..كذلك بني

ية كريا عن لشعبي لتي يقو فيها :قع يف حلر

بل بالعكس فإ تعبريها بأ ا

( ) ملصد نفسه :

حيث قا  :فهذ حض منه ىل

عليه

نه نام هو عىل

ما يريد بن حز هو لتأكيد عىل

ريمي يف لشبها

ليها يضا كام

هذ لر يا

نا سابقا كأ مشكلته

مل تكن مما فصل من حلر فهي عىل حكم حل

معنى خر هو كل فعل
لشبها

فقد تنا

بن حز

ندل

ما حو حلمى ليست من حلمى

ملخو عىل من قع لشبها

حة ظاهر

بن حز نفسه مل

حتيا

فكرته عند

فليس هنا

حكم

للحر

بل هو شا حلكم لعقل برت ما عل ملكلف مقتحام

عي بحرمة ملشتبها

متجر عليه هلذ بط بن حز حلديث بالدعو للو .

من هنا ميز بن حز بني نصو

ملشتبها هي نصو
لدعو للو

بإنشا ترشيعا

بطريقة مغاير خاط ة هلذ يقو :
حلض عىل

ا

يقد عىل حلر

نظر لك ىل

حو حلمى ليس من حلمى

خطأ لفقها

ح

لعرفية بام يبطل ستد

للذ عية فهذ غري قيق
ليها ملا قع يف بعض

لذ

لذ عي بنصو
يبد

خطا هنا

يل

حلديث يد عىل ل

حتيا

يف ظر

يعني لك

( ) بن حز

حكا

غم كونه يف ته ح
:

عليه سلم

عىل مو قعه

ما جعل نصو

ملحر يف ظر

لشبهة يصبح حل

حتيا

لثانو

شتبا ليس يف

هذ

بطا

فلو نتبه

ر ملشتبه عند
حر ما حلامية
لح

شتبا ) مل تكن مفهومة لديه هلذ تصو

ملشتبه كا نا حو حلمى عني حلمى مع
يل

ما

حتيا قريبة معقولة جد يف لد لة

ريم ليش حل

لزيد نه ليس يف مو

.

نام هو عىل

يأثم ما مل يو قع

لدخوله يف

كونه عني حلمى هو بم حظة حلكم لو قعي
شتبا

يذ تا كه

بن حز مل ينتبه لفكر لتحريم بالعنو

عية نتيجة عتبا

يكو ح

حتيا

ما مل يكن حر ما فهو ح

مد فاعله يؤجر

فكأ فكر حلكم لظاهر (يف ظر

ليش

ح

لتوجيه

عليه سلم بالر تع حو حلمى فاحلمى هو حلر

ملكلف هو ريم ظريف ليس ريام ليا ففي ظر

حد

م فهمو نصو

مل يفعل لك لكنه حض عىل تركه خا

مقا بة بن حز للغوية لفهم بعض نصو

حلر لو قعي

حلض مرتبط با شا

معنى هذ حلديث لو

ملشتبها ليس من حلر

هذ هو لو

حلر لبني .

يف مو

ا ترشيعي

حلض فاعترب

فلو كا ملشتبه حر ما فرضا تركه لكا لنبي ىل

قد ى عنه لكنه عليه لس

يف غاية لبيا

ا

حض نصو

نصو

نصو

هذ

نفي

حلكم لرشعي لظريف هلذ يمكن

شتبا عند حر ما عىل عمر لوقوعه

كإبريق ملا حل

به يصبح مو

للشبهة

عندما تلط بإبريق مخر

مللزمة با حتيا

حتياطا لعد لوقو يف
عليه فنصو

حتيا

عىل نفي لذ عية يف مو
لو قعي

يف حلر

تد

هذ

بأ

يل نسبة لغلبة

با شا

يلز منه ريم مجيع ملباحا
حلر يف بعض ملو

ستطر

عىل لذ عية

لشبها

ملرش طة عند لذ عي) حتى يكو

لشبها .

نتمكن من لتمييز فنتجنب

خلمر من حيث ند
بام

نحتسب.

عىل نفيها بل لو لت فهي تد

يكو يف لو قع بني قتحا لشبها

لكثر (ع قة لغلبة

لوقو

لكثر بني ملقدمة لنتيجة

لك مدعا لنقض لذ عية بعد جريا

خري ىل

ما كر بعض لباحثني من

عد بقا مبا

قد ا

ثنني معا

ضحا جلو

ط قا

ما من مبا

عنه فإ لذ عيني

حتيا يف

جتها لذ عي

يقع سيلة ىل

يقصد

مطلق

جتها لذ عي بو فه قانونا كليا ر

لعمل

يعة لنتيجة بل لقضية تتبع نسبة لع قة بني لوسيلة لنتيجة فر جع.

ىل عد ملو فقة عىل

تو لنا ىل

لع قة لكثريية ما

عليه يف كل مو

لذ عي يمكن لقبو به ضمن قو عد خر

بني لوسا ل لغايا
ليس مستق

لكننا قلنا بأ

هذ لقو عد هي:

مقدمة لو جب مقدمة حلر  ..فلو قلنا بأ ام حمكوما بحكم لرش

بحكم لعقل كانت لذ عية سا ية هنا هبذ ملقد .
قانو لتز حم تقديم

سيأيت حلديث عنها
مسألة

شا

عانة عىل

فيكو ملوقف حمد بحد
بعض شكا

ستد

هم عىل ملهم فباملقد

ليس فقط

لذ جتر فيه قو عد لتز حم

تعاىل يمكن خذ بالذ عية.

ثم مسألة لتعا

حلكم لو

ثم فإنه لو بني عىل حرمة

يف هذ ملوضو لفقهي.

لعقيل ( لنظر

( ) مالك هبي مقا د لرش بني فر

عىل

لتفريط:

جتها

لعميل) ملبني عىل لقطع ليقني
.

عانة
عىل

لظن طبقا حلد

لعقل يف لرشيعة.

لقو بحجية معطيا

لعنا ين لثانوية من نو نفي لرض نفي حلر

ما ما هو غري لك

لذ ع ما مل صل يقني مو

مل

ليل ن
.

خا

خا

غري لك.

ف يمكن خذ به يف قانو

يف مو

مع هذ كله بنا عىل نظريتنا يف عد شمولية لرشيعة فالذ نفهمه

جلملة قانو عق ي يرجع بمصالح عىل لنا

لد لة س مية

ملجتمع س مي يف

يكو نا ه حكام

بو فها شو هد لنظريتهم
من خ

نكتشف

هم يام سو

ستد

هل لبيت

مجلة من ملو

خللفا

لتز حم من قبل جلهة ملتولية ل

لتي كرها لذ عيو

مصا يق

ستقر ي ليست سو
لصحابة.

حتام

بشكل يس عىل تطبيق قانو

لسلطة ملجتمعية

ملجتمعية .معنى لتز حم هنا

ملحتمل معا هلذ بمقتىض سلطتها لو ية ملمنوحة هلا

قد جتد سد طريق مبا عىل مر حمر نتيجة م حظة شد حرمة هذ ملحر
خطو ته

نتيجة م حظة لقو

مع خذها بعني عتبا
هبد

عنا

حتاملية يف يصا هلذ ملحر عرب لطريق ملبا

ملحتالني عىل لقانو

بام يسعو جاهدين ستغ

لو و ىل ملحر بشكل تلقا ي هنا يقو
خلطو

لويا

لية لذ عية يف لتعامل مع تطبيق لرشيعة ( لسياسة لرشعية)

ملنهج لذ عي يف لسياسة لرشعية يقو

ت حظ عنرص

حد مرجعيا

ملصالح لعامة للمسلمني ضمن فقه

عيا هليا بل نحن نر

للسياسة لرشعية لتي قا هبا لنبي
قحا

هلذ يمكن عتبا

قانو لذ ع يف

ية بعني عتبا
و

من هنا يعترب لد سو

يل

هذ ما تلف باخت

قو عد لسياسة لرشعية

قاعد مهمة يستغني عنها ليا لسلطة

سد لطر

جد لوقو فيه يشكل حد من عمد لعمل لسيا
حلا يف فتح لطر هبد

قرت

من قيق مصالح عليا .

( ) نظر :هبة لزحييل لذ ع يف لسياسة لرشعية:

مستويا

خا ة

باحة لطر

مر مث بمنع بعض لطر
لظر

عا

حو .

خذ

لعمل لسيايس لذ عي هو
لوقو يف حمذ كبري حمتمل
للمجتمعا

هكذ

لدين حممد قاسم لنعيمي ثر

يتأكد هذ

لعد

مر عندما نعر

تنظر

لعا

ام يف ملآ

لسياسة لرشعية تقو عىل معيا ملصلحة لعامة
هتمها ملخرجا

لتي سو

ليها لسياسة

تؤ

نشطة ملختلفة فيها هذ كله عل قو عد ملصلحة ملرسلة لذ ع من بر

لتي د قو عد لسياسة لرشعية.
لسياسة لرشعية

عىل لتعبد

لسلطة يف جمتمع ملسلمني بم تلف مستويا

هذ

ملحضة فقط

مر يبد غري معقو

بو

لسلطة تقو

هلذ تا لرشيعة يف مقا لتطبيق

ملام سة ملجتمعية ىل سلسلة من لقو عد لتي تسمح للعقل نسا باحلركة لو عية ملفهومة

هبد

لنظر يف ملآ

لرشيعة ملصاحلها

ملتحر يف

ر ملتغري

مل رجا

فإ هذ

مر يشكل يف تقدير

لتسبب لك با طد مها بالو قع
سلطة هنا كي يتسنى له

حد عنا

نتيجة ف بد من فر

عملية تطبيق ملفر

محاية

لعقل

لرشعية

بأفضل سيلة ممكنة له فإ خلسا ر لنامجة عن سلطة لعقل يف ر لتطبيق تظل قل بكثري
من خلسا ر لنامجة عن تصا

لرش

لو قع.

هنا نجد سلسلة من لقو عد لكليا

لرشعية لتي تتمكن من مساعدتنا يف

لسلطة بطريقة عق نية يف لوقت عينه عد ملخاطر با حكا لرشعية لتعبدية بد

من لرش نفسه.

مر عينه ر يف لعمل لقضا ي مصاحله لعليا ف نطيل.

ملصلحة يف لسياسة لرشعية:

.

مرب

من لطبيعي نه عندما يتم لتأكيد عىل مرجعية ملصلحة ل حكا لرشعية

خلف هذ لترشيعا

كلها يف لوقت عينه تغد ملصلحة معيا لكشف حلكم لرشعي

فيام نص فيه من لطبيعي
يعا

ملصلحة

يأيت ىل هننا هذ لسؤ  :ما لو كا ما نكشف لنا من لنص

ما نكشف لنا من ملصلحة ما هو ملرجع يف هذ حلا
لعكس

فكر لع قة بني لنص ملصلحة يفرت

عىل مرجعية ملصلحة يف بعض ملساحا
خر

(

ه ) فيام طرحه حو

هل يقد لنص عىل

تكو تلقا ية يف ملناهج
قد

من جهة

ملصلحة مو جها قاعد

جتها ية لقا مة

لعقل عىل كتشافها من جهة

لكننا نجد هذ لقضية تظهر للعلن بشكل ضح مع

لغيت .

ا لتي تقف

ملصلحة

ما نجم لدين لطويف
خالفت لنصو

لقد تسببت فكا لطويف يف ثا جد ما يز مستمر ىل يومنا هذ حو سؤ

بني لنص ملصلحة ففيام نتقد كثري

ما طرحه لطويف حا

جاعه ىل معا خر قابلة للقبو يف لفضا

س مي لعا .

عىل خط خر مل تكن مامية ثنا عرشية لتو فق طبقا

عىل مرجعية ملصلحة خا ة يف مو جهة لنصو

بعض تفسري ك مه

وهلا لفكرية

لكن جهة نظر تر

( ) نظر حو هذ لقاعد  :معجم لقو عد لفقهية باضية :

ملرجعية

.

جتها ية

لفكر

مامي

خلميني (

شهد بد ية و هنا مع ما

) لذ نظر بر هيم ملقو

عينها يف تقديم ملصلحة عىل لنص هو مر يتوقع
هذ لصعيد مثل لفضا
سو ند

مامي.

شا

يف هذ ملحو

بالتحليل لتقويم ما قدمه لطويف خلميني
ضمن هذ ملشهد خلر

لنحا

يصنف لطويف

ملثري هذ

سعا يف فضا حمافظ عىل

فكر ملرجعية بني لنص ملصلحة متنا لني
نصا

ا

كذلك ما طرحه ملعا ضو

بموقف يف هذ ملوضو بالغ

من عا

مجا

عية للباحثني للغو

فيه من عد جها

يثري جد

لطويف

ية.

مة يف منع تقديم ملصلحة عىل لنص تبد فكرته

يف شخصيته تا ه فموقفهم لسلبي منه فعهم للطعن

تا من ناحية مستو علمه حفظه مكانته

فرغم نه سني حنبيل لكنهم عترب

خر من ناحية مذهبه

نه مل يف حلنبليته بل خالف حلنابلة يف عد مو ضع كام

مل يف لسنيته بل ما نحو لتشيع حتى قيل بأنه ما نحو لرفض حيث هتمه بن جب
حلنبيل (

ه)

( ) قا فيه:
ف

حة بأنه كا شيعيا منحرفا عن لسنة

كا مع لك كله شيعيا منحرفا يف

شعر * هذ حد لعرب..

نه نف كتابا سام  :لعذ
بعني للنو

بعض لنا

 :علم

يزعم

لو ب عىل
خل

من سبا

عن لنبي ىل

عليه سلم يف كل حديث

تتو تر عنهم لينا كام تو تر لبخا
ملؤمنني عمر

لنو ب .من سا سه خلبيثة نه قا يف

لو قع بني لعلام تعا

لسبب يف لك عمر بن خلطا

سلم قا  :كتبو يب شا خطبة لو

لنبي ىل

عتقا عن لسنة حتى نه قا يف نفسه :حنبيل

جد له يف لرفض قصا د هو يلو يف كثري من تصانيفه حتى

من لك لزما فمنعهم من لك قا :
كل حد منهم ما

عنه هو لذ

ترمجه لسيد حمسن

مني

لك

لر يا

لصحابة ستأ نو يف تد ين لسنة

كتب مع لقر غري مع علمه

قا  :قيد

لنصو

لنبي ىل

عليه

لعلم بالكتابة .قالو  :فلو تر لصحابة يد

عليه سلم نضبطت لسنة مل يبق بني خر مة بني
لصحايب لذ

يته

مسلم نحو ا .فانظر ىل هذ لك

تلك لد

ين كانت

خلبيث ملتضمن

مري

ضل مة قصد منه تعمد  .لقد كذ يف لك فجر ..قد

كا لطويف قا باملدينة لنبوية مد يصحب لر فضة :لسكاكيني ملعتزيل

تمعا عىل ض لتهام

تبنى ما حممد بو هر

لعاميل يف عيا لشيعة

تشيعه .

خر

ينقل لشيخ حممد سعيد مضا لبوطي عن لسيد عبد حلسني

جملة لعرفا
عن

نه

شيعي

هو ما قاله

عىل لدكتو حممد معر

نه قا :

لد ليبي (

لطويف من لغ

قد هتكه

يميل لبوطي ىل

نتقا منه بالديا ملرصية .قا تا

لطويف يعرب

عنهام يف غري ا من مجلة لصحابة

هم

لرجل كا يتطو بني

لدين محد بن مكتو لقي

لطويف.. :كا قليل لنقل حلفظ خصو ا للنحو عىل مشا كة فيه

يف يب بكر بنته عا شة

) يف عمه

لذين ما لت خصومنا ملنا

لدين فع يف بعض كتبه

عجل

لدين يف مقا له يف

شتهر عنه لرفض

يف حق
لوقو

عنهم ظهر له يف هذ

ملعنى شعا بخطه نقلها عنه بعض من كا يصحبه يظهر مو فقة له منها قوله يف قصيد  :كم بني

من شك يف خ فته * بني من قيل :نه

قضا حلنابلة سعد لدين

 ..فرفع مر لك ىل قا

حلا ثي قامت عليه بذلك لبينة فتقد ىل بعض نو به برضبه تعزيز
عن مجيع ما كا بيد من ملد

عليه بذلك

طيف به نو

شها

حبس ياما ثم طلق ..قلت :قد كر

بعض شيوخنا عمن حدثه عن خر :نه ظهر له لتوبة هو حمبو  .هذ من تقيته نفاقه ( ..لذيل
عىل طبقا
شذ

جع :لصفد

حلنابلة :

لذهب يف خبا من هب :

( ) نظر :عيا لشيعة :

.

( ) نظر :بو هر بن حنبل:
( ) يقو لسيد عبد حلسني
لبحث نر لز ما علينا

.

لدين يف كتابه ( لنص

نفا عليه مجاعهم تلك كتبهم يف

من لغلو هنا لتطر

يكو قد قا به حد

حة له مل يقل به منهم حد سليام

هم.

مامية يف هذ ملسألة ما قد كرنا

بن حنبل ساحمه

تعاىل  .قد تصو بعض ( نظر:

و لفقه منترش فلري جعها ستا ليعتمد عليها فيام ينقله

عن مامية بد من عتام يف لك عىل كتا
يى حممد فهم لدين لو قع:

) :قبل

نختم هذ

ما نقله عن مامية من خذ باملصالح

لقطعية فإ هذ مما

لذين ما لت خصومنا ملنا

مر يضعه يف غ

جتها :

ننبه ستا لد ليبي ىل تد

ملرسلة تقديمهم يا عىل لنصو
لطويف من لغ

لو يف بالوفيا

).

:

بن لعام

هلامش قم) :

لشيعة هذ مر

ملبالغة يف مو

لسيد

كنت جد حمتم

لدين يثبت تشيع لطويف غاية

لكنه بعيد

نتام ملذهب لغ

خا ة بمفهو لغلو يف لفقه مامي

لعل

من لشيعة فهذ مر
لعامل.

لدين قصد
يعقل

لتشيع لتسنن فلم يمش عىل قو عد لفريقني يف لفقه لعقيد .
شخصية لطويف تا ه

يد هنا

قو عد ملذ هب مجيعها ليس بالرض
لتنوير ليس بعيد

خر

لكن يبد يل

شخص عن

ليل ضعف بل قد يكو حيانا مفتاحا للتجديد

يكو لطويف ج مل يعش تقيد باملذ هب بل كا متنوعا حر يف

تفكري مما نتج عند حصيلة قد تبد خليطا هجينا

من مذ هب ملسلمني

ينسجم مع

هلذ ينقل عنه نتقا لشيعة يف مو ضع عديد بعنف كام ينقل عنه نتقا ته لآلخرين.
تنا

جد من لرض

هذ لقضية بسلبية نحن نبحث مسألة ملصلحة

ثا

حلديث عن مذهب لرجل قد تشكل يف سلوهبا طريقتها عا قا ما س مة لبحث
موضوعيته فلنفرضه نتمى

مذهب فهذ

يعنينا

نام هتمنا هنا

يف مقابل سلبية بعض لباحثني من لطويف كالشيخ لبوطي ن حظ

ضا (

تعبري

تبرص

لشيخ حممد شيد

) قا يف لعرص حلديث بطباعة سالة لطويف يف جملة ملنا كي تكو
يل

حسب

بصا كام جا يف مقدمة سالة لطويف نفسها قا بنرشها كذلك

لشيخ مجا لدين لقاسمي.
يل يل

لته فحسب.

ملوقف من سالة لطويف يتأثر سلبا

ىل لتحر من لنصو

ابا بمديا

متوضع لباحث حاجته

هو يتعامل مع لو قع هو ما يرتد ىل شكالية لع قة بني لنص

لو قع من جهة شبه نطولوجية معضلة لع قة بني لنص لعقل من جهة يبستمولوجية

فالفقيه لذ
لنصو

لناش ة عن تصا

يبحث عن فكفكة ملشك

قد يكو ميا ملثل تفكري لطويف خا ة يف ظل فضا ن

سيا حاجة ضوية للعق نية بينام لفقيه لذ عا
لو قع

سالة لطويف.

لتأثري

ته

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:
( ) ملزيد ط

س مي:

لسلبية هلذ

.

لو قع ( لعرص) مع
مغلق جامد يف

يف من لت عب بالنصو

جل

مر عىل هلوية لدينية مث جتد حذ من مثل

حو شخصية لطويف تا ه مذهبه نظر :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع
.

لذ

د نا هلذ لتمهيد حو هوية لطويف ش صيته نتام ه ليس سو
ييد ملو قف لعقدية ملذهبية نحن نتعامل مع نظرية لطويف

تكو حاجز مامنا عن تنا

شخصا من هذ لنو

نفهمه بالرض

فكا بموضوعية عالية.
ب

مسقطني حنبليته

يعالج مو بطريقة مغاير متاما للمو

حيث لتقسيم لتعريف
مغاير متاما يف تنا
عىل ية حا

هبا قبل قر

مو

ستد

ينخر فيه عد ها ل. ..

لي

تشيعه نحن نفهم نظريته

يمهد لطويف لفكرته بذكر

لفهم غري لك فنحن ما عينة يتوقع منها طريقة

كا يف ملا

مجا لعرت (عند لشيعة) مجا خللفا

بحديث (
ما

بعد هذ لتمهيد يقو لطويف :هذ
يو فقا عاية ملصلحة

لس :

لبيا هلام

شخصية ماتت

لطويف ج

مجا

لسنة

يم خمتلف.

هبت ىل

فالطويف ليو مذهب

جتها

يبلغ هبا تسعة عرش

ينتهي بإمجا هل لكوفة

بعة كاشفا عن كو بعضها مما هو متفق عليه

خر مما هو خمتلف فيه ثم يستد عىل تأ يل مرجعية ملصلحة

) كام كرنا عند لتعر

لة لث ثة عىل حلكم

ند

لة لتي يعتمدها لفقيه يف

يعتربها لة لرش يرش فيها بالكتا

بني ملذ هب بعضها

نه من ملتوقع منه

عند ملذ هب يف مطالعة قضية ملصلحة بام من

لطويف ليو فنحن

بل بتعبري بعضهم:

غريها حتى

ننظر يف عامله من منظا نتام ي بمعنى علينا

هلا بصمتها خلا ة هبا كأ ا تتحر ضمن با

فعندما ند

شا

ىل:

لنظرية ملصلحة ملرسلة.

الفاها فإ

هي لنص

لة لتسعة عرش قو ها لنص

مجا

فقاها فبها نعمت

تنا

مجا ثم ا
قد تفقت

عاية ملصلحة ملستفا من قوله عليه

خالفاها جب تقديم ملصلحة عليهام بطريق لتخصيص

بطريق فت ا عليهام لتعطيل هلام كام تقد لسنة عىل لقر بطريق لبيا .

( ) بن غيبة عز لدين ملقا د لعامة للرشيعة س مية:

.

هذ لنص هو

لع قة بني لنص

كثر طو عند نقا لطويف فالطويف هنا يعلن

ملصلحة تسمح للمصلحة بتخصيص لنص .نه حذ جد من جعل ملصلحة معا ضة

للنص حا فة ملرجعيته فهو يقبل بذلك هلذ فهو ينظر بالع قة بني لكتا
لسنة تصلح لتخصيص لكتا

ملصلحة تصلح هلذ

لسنة فكام

تقييد غري لك مما يسمى بيانا له كذلك حلا يف

مر عينه يف ع قتها بالنص

هبذ تكو لع قة بني لنص

مجا

ملصلحة ع قة تفسريية من جهة نظر لطويف ليست ع قة غالب مغلو .

لكن مر كثر ديا ما لطويف هنا هو يف تقديم تصو معقو لبيانية ملصلحة للنص

لكو

ملصلحة تصلح لتخصيص لنصو

ملناهج لتفسريية للنصو

سيا

ساعد عىل توجيه نتقا
هلذ ا

يكو

لرض لو

لطويف

تفسريها فكيف يمكن

هذ

مر يبد حتى

حا للطويف من قبل خصومه.

فإ مل يكن فيهام

هذ لفكر عرب لقو بأ لنص
لبتة فا مر ضح

عن لنبي يصلح للتخصيص

يو جه لطويف نفسه هنا بتسا

هو

بيقيني فكيف يا تر تقدمت ملصلحة
يقينا قو !

لكن لطويف يرفض هذ لك
تبد حما لة لطويف حتى

لعل عد فهمه

مجا ما يكو فيهام

كا فيهام

ستثنا مجعا بني

عند لطويف من لفكر لتي يعطينا ياها حديث

قو هو قو .

غري مفهو

ملصلحة يف

لة.

مجا قو من ملصلحة
ملفر

فإ حديث نفي
ملصلحة منطلقة

حلديث غري قاطع

تية من حديث غري يقيني عىل

مجا لذ يمثل

ملصلحة قو

قو من

كله بشد مؤكد
غري مقنعة

مر لذ يضطر للكشف عن مرب

قو ية

ملصلحة من لنص

مجا هلذ يعقد بحثا مطو نسبيا حو ملصلحة مرجعيتها فيعرفها

ثانيا بس لنصو

لتي تؤكد بنا لرشيعة عىل ملصالح معتمد يف عبا خمترص عىل

يف لرش

ستقر .

بأ ا :لسبب ملؤ

تعريف ملصلحة بالسبب ملؤ

ىل مقصو لشا

ىل مقصو لشا

عبا (عبا ) عا

عل هنا

ثم يقو

لة بني نظرية

ملصلحة لطوفية نظرية ملقا د هو ما ظن نه سو يساعد يف تكريس نظريته كام سو

نر

عل فهمه للمصلحة قريبا من لتيا

حقا

عليه كام يقو لدكتو حسني حامد حسا
خر كام فعل لغز يل غري

نص

نه

لسبب ما سنر

بية عن لتخصيص با لة لظنية.

ملتحفظة كالغز يل

يضع بعد

كا يبد يل

ملقا دية هذ

حقا من نه يعترب لنصو

عن تعليل

يو ل لطويف حما لته عرب تأ يل فكر ملصالح فيتحد

لعليا

فعا

مو فقا عىل تعليلها بعلل غا ية يف نزعة معتزلية ضحة عند هنا ثم يتكلم عن
ا من با

حكا للمصالح هل هي جبة عىل

مجا

ليس لعكس.

يبد لنا لطويف هنا كأنه بمحا لته تأ يل فكر ملصلحة يف بنية لترشيعا
عل ملصلحة شبه بالقيد للبي ( ملتصل غري مللفو ) يف كل لنصو

لبيع
كأ

لنصو

لسنة

لدينية يريد

مجاعا

يضا

كل نص حيث نه مبني عىل ملصلحة فكأنه يقو  :تشرت معلومية لعوضني يف
يف ملعلومية مصلحة من ثم فيد

لنصو

ط

يف نفسها مقيد

حلكم مد

بحالة ملصلحة فإ

معطيا

لقرينة.

جو هذ ملصلحة حد ثا بقا

نتفت هذ حلالة مل يكن يف

هذ ما عل لطويف مهتام كثري بأقو ية ملصلحة عىل لنص

ملصلحة جز من بنية لترشيع يكو قد قيد لنصو

تز

تبعية

تية :ما مت لرشيعة قد بنيت عىل ملصالح

عتها لز تقديم ملصالح عىل لنص تقديم بيا

بمعنى

هلية

مجهو فقها

يف تفصيل لة عاية لرشيعة للمصالح مستند للكتا

لعقل ( لنظر) ليخر بالنتيجة

هي

لتفضل فري ها جبة عليه من با

نه جبها عىل نفسه مقرتبا يف لك من تفكري مشهو بني شاعر يمثل
هل لسنة ثم و

طا

لنصو

باملصلحة من

لقيد ملتصل قو من ملقيد به

بل لعل ما تقد من تعريف لطويف للمصلحة بأ ا لسبب ملؤ

يساعد هنا يضا

لفعل ملدلو عليه بالنص جوبا

( ) نظر :حسني حامد حسا فقه ملصلحة تطبيقاته ملعا

ريام

:

.

بام بجعله

لطريق فبا تفاعها

لقرينة مقدمة عىل

ىل مقصو لشا

ا بحيث يلز

يكو

مفضيا ىل مقصو لشا

حكا مبنية عىل ملصالح ما مت ملصالح مبنية

ما مت

عىل لع قة لسببية بينها بني ملقا د لرشعية فهذ يعني
ىل ملقا د فإ

د سببية لو و

لقا م عليه هو ملصلحة بام

كل ليل لفظي با مقيد بأ

ا حلكم مفرغا من مضمونه

نتفت هذ لسببية

ف معنى ملطلوبية ما يف لنص ما

ملقصد هو ملطلو

غري قا عىل يصالنا عرب ملصلحة لتي باتت منتفية فيه ىل ملقصد.
هذ ما تؤكد عبا

سياسة ملكلفني بإثبا

خر للطويف يف خر سالته حني يقو  :ملصلحة هي ملقصو من
حكا

باقي

ملقا د جبة لتقديم عىل

لة كالوسا ل

لوسا ل  .غم نه يف لتعريف عترب ملصلحة سببا للمقا د هو هنا يعتربها عينها.

عنا

من هنا عا لطويف لتقديم ملزيد من مرب

تقديم ملصلحة عىل لنص

قو يف ملصلحة عىل مجا بعد تقديمه لي نقديا حلجية مجا

مجا عرب بيا

هي:

ملصلحة متفق عليها بني جلميع بينام مجا ليس متفقا عىل قيمته حجيته فقد خالف

يف لك مجاعة من ملسلمني كالنظا

عليه ىل من لتمسك بغري .
لنصو

عليها نحن مأمو
هبذ لطريقة

لنصو

بعض لنصو

و لنا لطويف

عىل لنص عند لتعا
بر هيم

ملذمو

با عتصا بعر لوحد تر لفرقة.

مجا توجب خت فهم.

لذ

بعض لشيعة خلو

خمتلفة متعا ضة هي سبب خت

لظاهرية .لتمسك باملتفق
عا بينام ملصلحة متفق

مرجعية ملصلحة توجب تفا

لوقا ع لتي تد عىل

مة بينام مرجعية

لنبي لصحابة ستخدمو تقديم ملصلحة

مثل حديث لنبي لعا شة يف مسألة هد لكعبة بنا ها عىل معيا

كرنا يف بحث لذ ع.

عاية ملصلحة ليس قياسا مذموما كقيا

بليس

تعطي للرشيعة بل هو تقديم

ليل جح عىل غري عند عد مكا جلمع لتوفيق كام تم تقديم مجا عىل لنص عند

بعض لفقها .

بعد تقرير هذ ملشهد يو جه لطويف لسؤ

لذ يعد هم

عاملة بمصالح لعبا بأفضل من علم لعبا بمصاحلهم فرت

بر هنا هو

لرشيعة

لة لرش لد لة عىل ملصالح

لصالح غريها باطل فاسد بل هو معاند .

كأ لطويف هنا يو جه لفكر لتي تر

سو

جتها يف مقابل لنص لذ
مع

من لتنظري للمصلحة ليس

ما يقو به

يقبل به ملسلمو

لنصو

لصالح مر برش

يعترب

لرشيعة بنفسها حالت فهم ملصلحة علينا عرب حديث

كو

علم منا بمصاحلنا.

يستند لطويف هنا يف

تر لنصو

لرشيعة علم بمصاحلنا !

فكيف يريدنا لطويف

هذ لقضية ىل تفويض

نرت

عي بمعيا ية فهمنا للمصلحة فهو
هبذ تكو عملية
هذ كله ينايف

تابعة للعمل بنص خر مقد عليها هو حديث نفي لرض

هبذ لطريقة جعل لطويف ِما سته ملرجعية ملصلحة بنفسه تطبيقا ملرجعية نص عىل نص

فهو يفرت

تقد حديث

ملكلف نفسه

عىل سا ر لة لرش

لنصو

تشخيص لرض بيد

ملفر

تشخص له لرض بنحو كشف ملصا يق هنا هنا

للرض يوجب تنزيل حديث نفي لرض عىل لو قعة جتميد ل حكا
لنصو

فتعيينه

لية ملوجو يف

ضمن تلك لو قعة.

هبذ لطريقة ينهي لطويف تقرير فكرته مؤكد يف ايتها عىل نه يدعي لقطع بل يدعي
لظن يف لفر

جتها يف هذ ملسألة

للسا د هلذ فهو يقو
لسو

خالفوهم
ملقد

عظم لو جب تباعه هو حلجة لدليل لو ضح
لعامة كثر هو لسو

لرشعية ما لعبا
من حيث

غري ملقد يف لرش

لتمييز:

لز

يتبع لعلام لعامة

عىل من قد يطالبه باتبا لسو

ينتهي لطويف من بحثه قبل

مع لنصو

حجة كام نه يؤكد نه

شى خمالفة فكرته

لعبا

يؤكد عىل فكر

ما د

فمرجعها لنصو

هتا خت فها تعا ضها فمو

هي ملعام

حق لرش

ا حكا سياسية

ملقد

عظم .

لسياسا

نعر حقه

عظم هو مشهو

لتجا

عنه جماله غري لعبا

نفسها شا حا كيفية لتعامل
نظريته

مثاهلا

مو غري لعبا ية
مرب يف هذ

منه ما حقو ملكلفني فهي هلم

عية ضعت ملصاحلهم حيث

مة :

جلهم

مرجعية ملصلحة مقر من قبل

ملوىل سبحانه هلذ نأخذ هبا هنا.
مصالح غري لعبا

لرش يعلم نه يلها للعقو .

معلومة للعبا بحكم لعقل لعا

هبذ ميز لطويف بني لتعبد
بتعبري لغز يل:

ملعللة

مبنى لعبا

علينا جه للطف فيه
كا يد
ملقد

بتعبري شا يل

عىل

هلو

لعبا

حتكاما

يف لتعبديا

تكو ملقا ير هي ملعيا فيه

يرت لطويف لبحث قبل
لرتجيح با

يرش حا
هذ

لتسا

غري

نعني با حتكا ما خفي

هو يد فع عن هل حلديث فإ ما

عىل ملصلحة لز حلكم به حيث توجد ملصلحة بينام لذ يد

ليحكم برض

ملصلحة لتي تقع خلف لتقدير .

عىل ملقا ير

يوضح ملوقف يف حا تعد ملصالح ملفاسد خت فها

ية فهو هنا ناظر ىل قانو لتز حم تقديم

بتفصيل منه

عي للخو

فيه هنا.

هم فيرشحه

و نظرية لطويف هو يوضح لنا مر ته علينا ليلها مقا نتها بالفضا ملحيط

فقد قيل بأ سلسلة من قو عد
لطويف

ملعلل من

حكا مدخ

فعندما يرشحها ليل

ها:

جتها عند لفقها يمكن

تشكل لبي ة حلاضنة لنظرية

لقو با ستحسا باملصلحة عند بعض ملالكية فهو نو من صيص لنص

باملصلحة.

قاعد بنا لرشيعة عىل ملصالح قانو تبعية حكا للمصالح.

بنا لفقها عىل قاعد تغري حكا مكانيا بتأثري عنرص ملصلحة .

صيص لغز يل لعمو باملصلحة حيث قا يف مسألة قتل لزنديق ملتسرت

( ) لغز يل شفا لغليل:
( ) هلو

حجة

.

.

لبالغة :

( ) نظر نظرية لطويف يف :سالة يف عاية ملصلحة (مطبوعة مستق ):
بعني:

( ) جع ملزيد ط

نظرها يف كتا خ

 :حممد س

مدكو

مصا

لترشيع فيام نص فيه:

ملدخل للفقه س مي:

.

لتعيني يف

تا

.

عىل مقاتلة لنا

ملخالفة للحديث لد

حتى يشهد

فحا له ستعام مصلحة يف صيص عمو
ير هذ لتحليل

بام يوحي كأ
بلغ

لك ينكر حد .

لطويف بنى فكرته عىل هذ

سالته قا

لشها تني :فهذ لو قضينا به

مو

يف بيا ا لفكرهتا.

يشري ليها يف سالته

ىل جانب هذ كله مما يو فق عليه بعض لباحثني لكنه ير
و

ل ليها تا يخ لفقه

لشديد مل يكتب هلا
سالته هذ يف منفا

ستمر

س مي عىل ملستو

حتى عند حلنابلة ملالكية لذين جا

عا

بعد

يضا

ملعريف لكنها قوبلت بالرفض

تمل بعض لباحثني

مل تكن من حوله بي ة تضن فكا

لسبب هو

هلذ

ل حقة لكن نظريته هذ كانت غا بة ىل

ضا يف لعرص حلديث .

مل هتد

نتقا

عىل نظرية لطويف

نجد كر لفكرته هذ

غم حضو شخصية

خرجها لقاسمي ثم شيد

كام سامها بعضهم :غلو لطويف

لسني ثم لشيعي حقا بد جة خف

قد كانت بر

نتقا

لناقدين سو نتوقف قلي عند هذ

لطويف كتب

غم هتاممهم بمثل هذ لقضايا

شتغاهلم عليها كابن تيمية بن قيم جلو ية لشاطبي غريهم.

لطويف يف ملصنفا

نظرية لطويف هي

نتقا

متكر

يف لفضا

موحد بني

بالتحليل حما لني يف لوقت عينه مما سة

ملزيد من حلفر يف نظرية لطويف ستج ها كثر فأكثر.
( ) لغز يل ملستصفى:
لترشيع س مي:

( ) نظر :عيل حب

نظر حو نظرية ملصلحة قبل لطويف ما كتبه :مصطفى يد ملصلحة يف

.

سا يف فلسفة

( ) نظر :يى حممد فهم لدين لو قع:

و لفقه لرشيعة نظرية ملقا د:
.

( ) نظر :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:
( ) نظر :حممد مصطفى شلبي تعليل حكا :
حممد بو هر بن حنبل:

.

حممد تقي حلكيم
ما مالك:

.

و لعامة للفقه ملقا :
.

تعترب هذ مل حظة من مل حظا

يرب تقديم ملصلحة عىل لنص

قاله هو حديث نفي لرض
ليل من لنص نفسه

لنص ! .

ملنهجية ملهمة هي تر

يؤسس لنظرية من هذ لنو
جتميد

هذ يعني

هو حديث نفي لرض

هذ مل حظة حيحة يف لوقت عينه
لفكر ملركزية هنا هي

سالته

حكا

كل ما فعله لطويف

مستند لطويف يف كل ما

لية يف لرش ليس

جل

فام معنى لقو بتقديم ملصلحة عىل
هبا يف

ظنها تزعج لطويف بل هو قد

لطويف يريد منح مرجعية للفهم لعقيل لبرش

للمصلحة يقد هذ ملرجعية عىل لنص مستند يف لتقديم هو مرجعية لنص فكأنه
عترب

قل يمكنه

عىل

حديث نفي لرض هو ليل حجية بحيث يصبح

يعترب

فهم ملصلحة حجة بدليل حجية هو حديث نفي لرض فأنت عندما جتعل ية لنبأ لي عىل
حجية خرب لو حد

تقو بعد لك بأ تعا

مجا بل تعرب عنه بأنه تعا

هو مصد جتها

عمل بالقيا

لنص لقر

مجا هو تعا

لقر مع

ليل حجية لقيا

عند هو

بعد قق حجية لفهم لبرش للمصلحة

لذ عرب

خلرب مع مجا

يسلب لك لقيا

ليل حجية ملصلحة بفهمها لبرش

خلرب مع

مع قو لصحايب هكذ نت تقو  :نا

يف لوقت عينه يكو

مرجعيته لقا مة به فحديث

عنه لطويف بتفويضنا فهم مصاحلنا تصبح لع قة بني ملصلحة لنصو

كا هيد

بعبا

ليه لطويف.

مرجعية ملصلحة يف قوفها بوجه لنصو

خر :

ملعضلة لثانية لتي ير ها لناقد
( ) نظر :حممد س
س مي:

ع

مدكو

لفا

هنا هي

ملدخل للفقه

س مي:

هو لنصو

هو بمثابة
لية هذ ما

.

لطويف عقد سالته كلها ملعاجلة فكر
مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع

مقا د لرشيعة س مية مكا مها:

.

للمصالح

معا ضة لنصو

لفرضية يف حد نفسها غري معقولة
ملصالح ! بتعبري خر:

ملصالح فكيف يعقل

تعا

ملصالح عليها ! بل

لطويف يرفض جو ملصالح ملهملة ير

لرشيعة مبنية عىل
جل

لرشيعة يف هتا جا

قيق مصالح لعبا فكيف يعقل حلديث عن فرضية تعا ضها مع مصالح لعبا لتقديم

ملصالح يقيم

فكيف تسنى له
نصا يعا

لسنة غري ا عىل

لة من لكتا

مع بني قوله هذ بني عتقا بتصا

لرشيعة عت مجيع ملصالح كلها

ما مصلحة ما ! .

لنص مع ملصلحة ! كيف يعقل

هذ مل حظة مل تفهم يف تقدير فكر لطويف

يف نفسه بني مقا
تعا

لو قعية

لو قعية لتي

مث

تعا

ثبا

لرشيعة عت مجيع

ا مل متيز بني مقا لثبو

ليش بحسب نكشافه لنا فالطويف

ملصالح بل هو سعى ثبا
ملصالح سبل

لو عا ضه يتنا ملفسد يف مو

تقيد بر يتنا للمصالح ملفاسد

يشك يف

لك نام ك مه يف كيفية كتشا

جتها فيها هلذ فهو يقو بأ ط

فهنا هل لرشيعة جتعل ط

لتي هي

ية حجة معترب بحديث

تكمن هنا يف قع لرشيعة فا شكا خلط بني مقا لثبو

يسجل بعض لناقدين هنا م حظة يمكنني

جعل مرجعية ملصلحة قو من مرجعية مجا

مقا

ملدخل للفقه س مي:

يف لترشيع س مي:
لعرص:
.

لرشيعة

لرشيعة

لدليل

لدليل حجة علينا

لقضية

ثبا .

فق عليها هي تتصل بمحا لة لطويف

لنص نط قا من تفا عليها

تشخيص ملصالح تعيينها هو مر خمتلف فيه كذلك بل هو عرضة

( ) نظر :حممد بو هر بن حنبل:

ليش

ما مالك:

لبوطي ضو بط ملصلحة:

بام بشكل كرب

حممد س

حممد كي ليام

لك

مدكو

مصطفى يد ملصلحة

لرشيعة خلالد مشك

حممد سعد ليويب مقا د لرشيعة س مية ع قتها با لة لرشعية:

قريب من لك ما شكله لريسو عىل لطويف يف كتا

نظرية لتقريب لتغليب:

ل هو

لنصو

لرغبا

مجاعا موجبة للفرقة! .

يستطيع لطويف هنا

ستعا يف ثبا

تفر

حجية

ليس قضية ضحة للجميع حتى تكو مدعا

مع

مجا

تفو

يبنا بأ

ملصلحة عىل
شك يف

لنصو

لنص عىل جما

مجا خمتلف يف

مجا بأ

تفا

ل حجيته بخ

ملصلحة توحد لنصو

ل حجيتها هبذ نفهم

ملام سة لتطبيقية

يف هذ حلا

مة بينام
ملصلحة

نه

لتعا ضها

لطويف كا ناظر لتنزيل
يصح منه عم

مرجعية ملصلحة توحد فإ لبرش شد خت فا يف تعيني ملصالح ملفاسد سو عىل مستو
لكليا

لتطبيق مليد .

ملعايري عىل مستو

بل ثمة يف مرجعية ملصلحة طو من ناحية

هي طو

لتذ

ستغ

للت عب بحقو لنا

ر كا ينبغي

باملصالح لعليا من قو

يلفت ليها لطويف

سا ل لسلطا
معيا

بل بقضايا لدين نفسه مل يضع لنا لطويف

حلاكمة

نبنا خطو

من هذ لنو بل هذ ملخاطر عندما تلصق نتا جها بالدين تصبح مقلقة حقيقية متاما من
لز ية لدينية لذلك كا مثا لقر يف بن تيمية عىل حذ من قضية ملصلحة عموما.

لتنظري ليس لتطبيق ليس مبد مرجعية ملصلحة يف جتها مر

بل حتى عىل مستو

لظاهرية موقف سلبي هنا هذ

جممعا عليه فعىل قل لبعض لشيعة خلو

بل لو كا جممعا عليه فإ مبد مرجعية لنص قو يف هذ
ملصلحة

مجا عىل ملصلحة

قصد من

ضح

مجا يف مة من مبد مرجعية

ل قانو تبعية

حكا للمصالح ملفاسد

ثبوتا فهذ لو تم فيه مجا لكنه غري مجا عىل مرجعية ملصلحة بو فها سيلة جتها ية

كام هو ضح ملحنا ليه.
بل قد ضا

بعض لباحثني

قضية قعة يف لعبا
لعبا

ير

( ) نظر :حممد س

لفقه س مي:

نفسها

لتعا
مدكو

هو لدكتو مصطفى يد

لطويف

بني

يقبل بإجر قانو تقديم ملصلحة عىل لنص يف

حا يث له ع جه هنا

ملدخل للفقه س مي:
.

لتعا

بني لنصو

يقد فيه

يغا ع جية

حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف

شكالية هي:

لنصو

كا لطويف يو فق عىل جو مرجعيا

يعمل عليه يف لعبا

لتي تقع بسبب تعا

خبا حتى يف غري لعبا

ملوقف يف حا تعا

يف تعا

ثم فزعمه

فلام

! بل

لنصو

لنصو

متعا ضة فتكو مدعا لفرقة

يكو له جه عىل خلطني معا .
فق عىل هذ

يف تعا

ملصالح

يف لتعا

ملصلحي لن

يف تعا

لك

لنصو

معا

! فكيف يدعي لطويف

لنصو

يقصد منه ما

لو سع قا م تا يف

عو تعا

متعا ضة ملفر
ملنسوبة

لنصو
تعا

ا من

طريقة تقديم ليل نفي لرض عىل سا ر

لة

ين.

لصا

تعا

لك

من لنصو

وليو

ملحدثو

شكالية كلها مر تفصييل بالنسبة للطويف لو نه حذفه فلن

فكر لوحد

لفرقة

حتى نرجح ما يوجب لوحد عىل ما يوجب لفرقة

كلها ملا تسببه لنصو

هذ مر نجد

تعني ا ليست من عند

فلام يبحث

خبا قو عد حل لتعا

لفرقة علام

ل

ضح عىل بعض لصعد.

!

عىل ية حا فأ ل هذ

ملتأخرين ملعا

لع جية يرفع لفرقة

خت

كا يف لن

لنا من لر يا

علام لصنعة حلديثية يف خت

فكر لوحد

مة فيام ملصلحة ليست كذلك

جو ملرجعيا

فغريب جد من لبوطي طر هذ ملد خلة لنقدية

تترض نظريته

ع جية

فام لفر بني حلالتني ! من

لع جية خر يف كيفية تطبيقها عىل لوقا ع حلا

من لغريب ما قاله لبوطي هنا من

لنصو

لطويف يف خر سالته يرش

ضافة لنقدية لكن لد م حظة عىل تفصيل جز ي فيها هي

م حظة تطا لطويف لناقد معا هنا
تعيني ملرجعيا

لع جية فعا للفرقة

ملصالح ملفاسد فاملشكلة هي هي فكام يوجد مرجعيا

ملصالح ملفاسد توجد كذلك يف تعا

نني

ع جية للتعا

تكو هذ ملرجعيا

لقا م بني

حلديثية من خت

( ) نظر :ملصلحة يف لترشيع س مي:

يف

.

متثل لي

لية

حاجة فيها ىل

عيا مستق يف جتها

لز لقو بسقو حجية

خبا

مة كام قا بذلك لكثري من لقر نيني

بام

ضف ىل لك

لرص

هنا فرقا بني خل

يسبب مشكلة يف بعض

هلذ من

لنز

يف مة

حيا

ضعف ليا

هي ملشكلة كرب يف هذ

خت

و

لية هرمنوطيقية ستنا

لية هو ما سنتحد عنه يف ملد خلة تية.

لعل ما فع لطويف قحا فكر لوحد

جتها عند هل لسنة عىل ملستو

لنصو

فوىض خل فا يف جتها

لفقهية

لرسمي فكأنه بإحالته

عىل هذ فالسبب لذ

من ثم فليس سببا منطقيا تيا يمكن
لظرفية.

لتي تعا بنفسها من تعا

حكا

يمكن تصو ها من جها متعد ملعرفة مد
لة لتفصيلية يف لرش

سا ر

لع قة
و

لو قع:

يضع مرجعا

عيا

لة

لية

لية يف لرش بحديث نفي
غري فيكو حديث نفي

تبد

ضحة بسعة للباحث

و بية تقديم لطويف حلديث نفي لرض عىل

يمكننا هنا كر بعض لتخر ا

ملتصو لرش هذ

لقيم لرض ية مقا د لترشيع س مي:

يب جد

لتفصيل يف حمله

( ) نظر :فهمي حممد علو

مر ىل ملصلحة يقلص من

قتنا به عىل طو خلط بل له م بساته لزمانية

ا عامة يف كل مو من مو ها حلالة لرض

ع قة حديث نفي لرض بأ لة

لتي فضت ىل سد با

فعه قحا موضو لفرقة لوحد سبب تا ي

فهم من لطويف نه يريد صيص مجيع

لرض خص منها فيخصصها.

ىل ع قة ليل

لفرقة هو ما كر بعض لباحثني من

لطويف كا يريد يف عرص ضع حد لتنامي خل فا

لرض باعتبا

مة.

فضل للطويف لتخيل عن تقديم ملصلحة عىل لنص ضمن معيا ية لوحد

حجية ملصلحة بأ لة حكا

يبد

خت

لر

بل يكو بابا للتيسري عىل ملكلفني بينام خل

لفرقة نحو مما سة تقديم يقو عىل

لتوحيد لر

فاخت

جتها

.

ها:

محا

لت ريج

 :ما كر بعض لباحثني ملعا

ين ناقد نظرية لطويف من فض

ملختلفة هي خلا

حديث نفي

لع قة لسلطوية بني حديث
لة لتفصيلية يف ملجا

لرض يقر عد جو
حلد

حديث

مث

لة لرشعية فذكر

حديث

نقو :

فاملفرت

يف لرشيعة لكنه صص بالدليل لد عىل جو

غم ما فيها من

هبذ جلمع نصل ىل نتيجة تقد

ليس لعكس خ فا ملا

لكن هذ ملحا لة مل ت حظ

من جه

لطويف .

لنسبة حلقيقية بني كل نص ا
لنص خلا

هي لعمو

لرض يف مو

هذ لنص ( لوضو ) غري فتكو لنسبة مما

با خر بل لو حت فرضية هذ ملناقش هنا لكا
عد لرض
منه لرض
حلر

ملو

لرض

عد حلر مستحي

هذ غري معقو

حلر

ملحنا ىل مقا بة جتامعية فيه ثمة ر ا

حتى نطيل.

كأ ملناقش هنا تصو

حلا .

لرض

ف به من مؤيد

لصو

جو

بإط قها

مما هو قا م نوعا عىل لرض فقد سبق

له يف علم

مع

و لفقه

س مي فر جع

ثبو

( ) نظر :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:

لة لظنية

.

يتعنو

لرض يف لرش عم من هذ

تقديم حديث نفي لرض عىل سا ر

قطعي لسند فيقد عىل

لو لز

عمومها لشاملني

ملر هو نفي ليش لذ يكو منه لرض نوعا

نوعا هلذ مثل بالعقوبا

لت ريج لثا  :عا

يقبل صيص حد ا

عمليا ىل تعطيل قانو نفي لرض نفي

ين سيصبح مو تطبيقهام فيام لت عليه لنصو
حلد

حديث نفي لرض ينفي

بقا عىل ثبو

نه يف

ما ما كر ملناقش من مثا لعقوبا

بالعنو

غري

لشامل ملو

صيص لدليل لرشعي لتفصييل بحا

من ثم فيلز

حلر !

لة لتفصيلية عىل

يثبت حكامه با ط

لوضو لشامل للوضو لرض

لعقوبا

بني حديث نفي لرض

صو

لرض غري كوجو

هو لعا

لة مرب

تلك

حلديث ما

لة سو تصبح يف

ط قها

عمومها معا ضة لقطعي لسنة

لسنة.

لكن هذ ملحا لة تفرت

هذ لقطعية حمل خ

معلو

يف لبد ية

حديث نفي لرض

شديد غري مقنعة نعم

ما جو حديث له عمو

ط

ح هذ لتخريج فلن يتمكن من مو جهة

من نصو

لقاعد تفر

علينا طر ما خالف قطعي
ما يط به قطعي لصد

ل نفي لرض يف جلملة يف لرشيعة

فهو مر غري حمر بشكل يقيني بل يف ملقابل لو
لة قطعية لصد كالنصو

لسنة سيجعل لك قاعد نفي لرض ضيقة لد ر

من حيا قد هتا عىل لتأثري هو ما بام لن د نظرية لطويف يضا.
لت ريج لثالث :ما حتمل شخصيا نه هو مستند لطويف
مامية

وليني من

نجعلها مع كل نص

هو

يفرت

هو ما سيلغي يف كثري

قد تنا له يضا بعض

لع قة مع حديث نفي لرض

عي عىل حد لتكو لنسبة هي لعمو

نجعلها بني حلديث بني جممو

لقر نية لعديد

خلصو

ينبغي

من جه بل

لة لرشعية بتغيري شكل حد طريف لع قة سو تتغري

لنتيجة سو تصبح عموما خصو ا مطلقا فكأ حديث

صص مجيع

لة

لشاملة جلميع لوقا ع فعة حد بام هي جمتمعة معا يف قو نص حد هبذ يكو مرب
لة هو لتخصيص كام يفهم من لطويف.

تقد حديث نفي لرض عىل سا ر

لكن هذ لت ريج ناقشه لسيد

نوقع لتعا

معه بل ليس بأيدينا

حديث نفي لرض

حد فيه عناية د

و ي بأنه

يوجد عندنا ليل سمه جممو

كل نص قا م بذ ته فالع قة ب

كل نص عىل حد  .بعبا
تا

ىل تربير بعد

نملك تربير هلذ لعناية لز د .

( ) نظر :خلو ي
( ) نظر :ير

سا يف علم

تكو بني
لة لي

كا كل ليل هو يف حقيقته لي مستق

لكن لسيد لصد فض هذ ملناقشة عترب

سياستها لتبيينية فكأ ا تر

خر :

عتبا جممو

لة حتى

لرشيعة ملا نزلت بالتد يج معلنة لك يف

لفا ل لزما بني نصو ها منز منزلة لعد فيكو
و

:

متهيدية يف لقو عد لفقهية :

.

.

تبا بني حديث نفي لرض

سا ر

عامة عىل سياستها لتد ية يف بيا
يفهمه لعر

نفصا فإ هذ

لة بحكم

حكا ملا قا لعر

حلا ر

يد

هنا يف مناقشا

يشبه عندهم لكا ثة يف
ملنفصلة لكن ما

حو هذ لفكر

فقا ملعايري

ما يف قوته

بطا تصاليا باملعنى لد يل للكلمة
لبديل لذ كا ينبغي

لة بخمسة نصو

باملجمو

لة قا مة هبذ يقد عليها با خصية .

لتعليق عليه هنا مكتفيا به هو

تعني تصا بد
تد ي

بتقديم خلا

قد يلز منها كام فا لسيد

هد لظهو بسبب و لقر ن ملنفصلة ىل قر ن متصلة
جتها

عىل لعا مع

تعا ضا مستقر مستحكام عرب هذ لطريقة تصبح

لع قة تصالية بني حديث نفي لرض جممو
خو

تصا

لو نصب لرشيعة قرينة

هذ ما د

وليني يف خصا ص لقرينة ملتصلة
يف بيا

سياسة لتد

حكا

يوجب لك بط كل نص بمجمو لنصو

لرشعية

كا يف

لته عىل

تعني

سياسة لتد

يقحمه لصد هنا هو

من حيث مضمونه فإ

حكا تأيت بشكل

لنص

يكو بمقا نته

لفهم لعريف للنصو

بفصل ع قاته مع كل حد عىل حد فلو جا ليل منفصل يتحد

لرض عىل ملتوض فقا  :لوضو لرض
بطا منفص بكل نص نص من نصو

مرفو عنكم فإ لعر
حكامه فيحد

لوضو

قرينة متصلة مع جممو ما يرتبط به فك

لتشظي لتقطيع بينها

لسيد خلو ي لسيد لصد معا غري مقنع يف

يا حديث لرض .

لكن مع هذ كله يبقى يف لنفس

حمتم عىل لوجهني

من ثبا

مرجح يف لبني

لعر

( ) نظر :لصد بحو يف علم
مباحث

و

و

يعمد ىل لك فيكو

كانت لنفس متيل ىل قيا لعر بذلك.

لت ريج لر بع :ما يصب يضا يف مصلحة نظرية لطويف

( ) نظر :حلا ر

بجعل حلديث

فكر نسبة حديث نفي لرض ىل ملجمو معقولة خا ة مع

(يف س ) يف بعض

:

عن

يربط هذ حلديث

بل يربط لنص بام يتصل به من حيث ملضمو بو ف ملتصل نصا حد
لوقت عينه يبد

ما

:

مباحث

تعبري
مر

بام يكو هو ملستكن يف هنه

و

هلامش قم. :

:

.

يذهب لطويف ىل مما سة لتخصيص ملبا

فبد

للطويف بتقديم حديث
خلصو

عىل

من جه (برص

لية مجهو

بأ لة لترشيعا

لو قبلنا بفهمهم تفسريهم هلذ حلديث

وليي مامية يف لقرنني خريين طبعا

فقنا عىل

لنظر عن فهم حلكومة هنا هويتها حيث يوجد خ

عترب

حلديث ناظر ىل خمتلف

مقدما ليست خصو ية نسبة
من جه.

خلصو

هبذ نعر

ل فكر حلكومة كذلك برص

بني مد سة لنا يني غري  ..فقد

حكا لرشعية يشري ليها يعلن نفي لرض فيها

خصو ية حلكومة هذ ( لتي يفسها بعضهم بالنظر
خصية لعد

) هي لتي جتعل حديث

جو ها حيث لنسبة هي لعمو

نه لو تم فهم ملشهو حلديث نفي لرض فإ لصحيح هو ما هب ليه

لطويف من تقديم حديث نفي لرض عىل سا ر

لة لرشعية.

حظ بعض لناقدين عىل لطويف نه عتمد عىل

بينام

موجب للتقديم

يذهب نحو لك كا من فضل له ستخد نظرية حلكومة لتي نترص هلا يف

ع قة

مجا

لنسبة بينه بينها هي لعمو

لنظر عن لتخريج لثالث) يف هذ حلا

بل ملتعني هو لتساقط..
بد

لة

لتخصيص ملبا

لية

قد

يسمح

لك حني عترب

مجا نفسه حمل خ

لوحد فيكو

قو ملصلحة عىل مجا تكمن يف مجا عىل مرجعية ملصلحة

جح من غري

لكي يثبت

مجا يف ثبا

يف

مة غري لك

هذ يعني

عتام عىل

نتقا

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:
.

مر ملتفق عليه يوجب

لطويف عتمد عىل مر خمتلف فيه

ملصلحة جح من غريها هذ نو من ملفا قة .

لكن هذ لنو من

تقد ملصلحة عىل

هو مجا

يصح مؤ ذ لطويف به فالطويف يبد عليه
حسني حامد حسا

عتقا

نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:

بحجية مجا فقد ستند ىل ما يعتقد هو يضا به كام نه يبد كونه بصد مناقشة لر فضني

لفكرته يف سيا يؤمن بحجية
هذ

لكا

ند

نفو منطقه هلذ ستخد

مجا

لتهم يف ثبا

نظريته

ج .لكن لو متكن لطويف من ثبا تقد ملصلحة عىل مجا بمعطيا متفق عليها

لك قو له يضا.

جة يتهم هبا لطويف هي نه نظر ل جتها يف مقابل لنص نريد هنا

هنا هتمة

هذ لتهمة نقومها.

يف لبد ية ثمة تسا

يطر نفسه هنا هو

يمكن

تقد ملصلحة عىل لنص هل تقف عند حد

يف موضع مشرت

تا طرحه جانبا يضا
من لطبيعي

هي:

لشكل

حالة ظر

لتعامل بني ليلني ثبتت حجيتهام لكنهام تنافيا

لقضية تذهب بعد من لك

معا ضتها للنص من تقييد لنص
هذ لتسا

:

صيصه فقط
يفر

سو

لقاعد لتي

لها لطويف يف

بتعبري خر :هل تتمكن ملصلحة عند

لدهيا لقد عىل بطا لنص بشكل

ث ثة شكا من لع قة بني لنص ملصلحة

تكو حجية لنص ثابتة ا يا كذلك حجية ملصلحة لكن يتنافيا يف
لدليل عىل حرص حق لط

موضع معني كام لو

بيد لرجل يف حالة

كو لرجل عد نيا معتديا عىل ملر باستمر يصبح هذ حلرص خمالفا للمصلحة.
هنا تعني هذ ملنافا

ط

مرجعية ملصلحة مركز لتعا
يف تقدير
لنو

فنحن

ليل حرص حق لط

هي حالة عد نية لرجل

هذ لشكل مشمو لك
نعر

فهل يعترب

لشكل لثا :

باملر  .من لو ضح

لطويف .لكن كيف يعالج لطويف مشكلة من هذ

تقد ملصلحة عىل لنص يلز لرجل بالط

يذهب هبا بعد من لك فيثبت للمر هنا حق لط

تو بع نظريته.

بالرجل يعا

ط

ليل

يكو مركز لتنايف مستمر

نه

لنفسها هذ ما تا لتأمل كثر لفهم

ام عىل طو خلط ليس له حالة

حالة غاية مر
يتناىف

فرت عرص لنص مل يكن فيها هذ لتنايف قطعا

ما للنص مع مرجعية ملصلحة يفرت

ط

حتام

منطقيا

بتا ية لنص ملذكو نسجاما مع قانو تقد ملصلحة عىل لنص.
هذ لشكل

لشكل لثالث:

هذ حلا يفرت
ثبا

لنصو

يبد

كا من شكا لشكل
يفرت

لكننا فصلنا ملزيد

لنص بتام حا ته

يقو لطويف بنفي د

مثل خبا

لك منه ىل لطويف

منته

يقو لطويف هنا

يته.

ضاعه منا للمصلحة يف

لنص هذ نام يكو عا يف لطر لظنية

حا غريها.

ضحا من لطويف نه يتحد

يف هذ حلا

عن هذ حلا

لكن تو بع نظريته يفرت

تطا

بد من لشيخ لبوطي نسبة

لك منطقيا من ثم فيكو من

ثبو حجية لطر لظنية خر عد منافاهتا مع ملصلحة.

لتعا

لسؤ  :هل نظرية لطويف هنا عل لع قة ملتعاكسة بني لنص ملصلحة من نو ع قة
من نو ع قة لتز حم

هذ لسؤ يف غاية
لة فهذ يعني

ية

ننا لو جعلنا نظرية لطويف من شؤ
عمو لنصو

ملصلحة هتد ط

يف حالتها

متاما بينام لو قلنا بأ مرجع نظرية لطويف هو لتز حم فهذ يعني
ط قاهتا عموماهتا كل ما يف
ملصلحة

لطويف.

مر نه يف حالة تز حم متثا

ليلني

هتد حجية لنص
ساملة من حيث

عيني

ا :لنص

يتسنى جلمع بني متثالني ملذكو ين نأخذ با هم هو مفا ملصلحة عند

فسنا لع قة بأ ا ع قة تز حم فيجب حذ

بني لنص ملصلحة

فيام يبقى لشكل
هي حالة تعا

لنصو

با

لتعا

بني

ع قة لتز حم

يمكنها

لشكل لثالث ملتقد من شكا لتنايف
تكو موجو يف حالة لتنايف ملطلق

بام بيش من لتكلف لشكل لثا

فا شكا لث ثة متصو .

جعلناها من نو لتعا

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:

يضا ما لو قلنا بأ حلالة

فام هو ملرجح لتقديم ملصلحة عىل لنص
.

يب لطويف

هنا بأقو يتها بنا لرشيعة عليها.
لر جح بالنظر

فقا لنظرية لتخصيص

لطويف فهم

مر عىل نه تعا

حلكومة بام يفهم من ك مه بنا عليه يأيت لسؤ  :ما هو نو

ملرجح لتقديم ملصلحة عىل لنص عند لتعا

حجيته

يمكن جلو

هذ منسجم مع ريج ملوقف
لدليل

فنهد ط

كنا ملصلحة بسبيل معترب

ملصلحة فإ

كنا فيها ملصلحة يفرت

لنص يشملها

لشمو

عا فهذ يعني

تكو خا جة عن لرشيعة تلقا يا

يشمل

لنص

بعد معا ضة ملصلحة.

رب

يكو من ملعقو

عمليا بمعنى

لة حجية لظن لصد

جو هنا فتسقط عن عتبا

ل قد لعقل موضوعيا عىل كشف ملصلحة

ثبو كو

لعقيل لظني للمصلحة

حتى يف حا تعا ضه مع نصو
ط

ىل كثر

لو ظنية معترب .

جو ظن عىل

هذ ما ينتج تقد ملصلحة عىل لنص

ية هنا

ملفسد

لو بمستو لظن.

ملفسد قد ثبتت له حلجية من لشا

ا لو مل تثبت مل يكن يمكن للمصلحة فعل

بينام خلصو ية لثانية تعرت بقد

ملفسد غاية مر مل تثبت له حلجية هذ

ملعا ضة ليل

لظن بصد

لد يل مقيد بعد

حلديث

حكم لنص يف حا لظن بعد ملصلحة فض عن لقطع.

لكن هذ لعملية برمتها تقو عىل:

خلصو ية

ا مقيد

يوجب تقدمه عليها.

بل يمكن لقو بأ لظن بعد ملصلحة يف حالة ما يوجب سقو
ملفر

هذ حلا لتي

يشمل ليل حجيتها حالة كو ا معا ضة

للمصلحة فمجي ليل حجية ملصلحة عىل عكس مفا لنصو
ط قه عمومه

مو يكو

عن لرشيعة لو قعية ملفر

بنا عليه فكل حلجج لصد ية لد لية

خ فها

نسقط

نتصا ملوقف لطويف بأنه ما مت لرشيعة لو قعية مقيد يف مجيع

حكامها برعاية ملصالح فهذ يعني ا مقيد تا بعد لثبو

عىل خ

ل

عي لكنه كام ينا يمكن

عىل

لعقل عىل صيل ظن موضوعي باملصلحة
مل ينتج عنه حكم

عي من ثم يصلح

يسقط حجية ظن د

يل هنا

فر بني سبيل يثبت حكام

عيا نه سبيل حجة فيعا

لك لكنه يسلب سبي حجة عنا

حجيته.

حجة خر

سبيل خر يثبت

لننظر :هل سعى لطويف ثبا هاتني صو يتني

جلو

ملقابل عترب

با

فقد عترب

ا

لعقل لديه قد معرفة ملصالح يف غري لعبا

حديث نفي لرض يمنح

يف

عية هلذ

لعقيل عمليا هبذ كله نكتشف

لفقها عند ستخد مهم حديث نفي لرض يف جما

يف جما ملصالح ملفاسد

لطويف مل تهد يف مقابل لنص كام

فهم يسمحو للعقل من جهة بإ
لرجو

و بعض خصومه بل طبق متاما ما يطبقه سا ر

لرض

هل خلرب حيث يقبلو بقو

يستخدمو حديث نفي لرض لنفي جو
لعملية نفسها فسمح للعقل بإ

لو بسبيل

هل خلرب يف ثبا

لصو يف هذ حلا

ملصلحة ملفسد

حجية تأثري عىل تقييد سا ر

يبلغ تبة ليقني لقطعي مثل
ية لصو مث

لذ فعله لطويف هو

كا بالعلم لعا

حكا بحديث نفي لرض بعد

ملصلحة ملفسد كام ينا عند حلديث عن نظرية ملصلحة ملرسلة.
بل بإمكا لطويف هنا

مو

ميكانيزما

سا يمكنني
كتشا

ملرسلة سد لذ ع

تنكشف حا

جو

لنتيجة هنا سو تعا

من

حلكم لرشعي عملية

ملصلحة ىل

ما سها يف مو

لنص فهل لعقل هنا غري لعقل هنا ! هل

هنا غريها هنا ! ليس من ملنطقي يف فضا حنبيل يؤمن باملصالح
تكو ملصلحة منكشفة لنا فلام تنكشف لنا حا فقد
ما هو لفا

نصا قد ينا

ملعريف لوجو

هنا نعم غاية ما يف

هنا ليس سلب لوعي لعقيل باملصلحة

بدليل منفصل

لنص

مر

معا ضة نص تعني سو معا ضة ليل لدليل
ل جو

بإثبا قصو ليل حجيته عن لشمو لغري حالة

سا ( هو ما يمكن عا جز يا يف بعض لة حجية ملصلحة).
هبذ نكتشف

فس بمعنى

فر فيها بني جو نص عدمه فالعملية نفسها لتي ما ستموها يف

خر فينبغي جر قو عد لتعا
حجيته

ثم منح هذ

يناقش لفضا حلنبيل ملالكي عامة بأنكم عندما عرتفتم بحجية

ملصلحة ملرسلة منتم بإمكا لعبو من
عي ملصلحة عقليا

ثم

ذ عىل لطويف كونه جتهد يف مقابل لنص غري حيح

ا ة يف

لفضا لسني

عىل ر

لغريب

بعض نقا لطويف يأ ذ عليه

تقديم ملصلحة عىل لنص كام ينا سابقا فيام بعض ر يأ ذ عليه نه تهد يف

مقابل لنص! يف ظني فك

حيح

لو يد مناقشة لطويف فا فضل

لشيخ حممد بو هر يعترب

لطويف

لذها نحو مفر ضاته

هو

غم هذ كله يبد

وله

لطويف جعل مركز لتعا

بني لنصو

لظنية سند

شكالني غري
لته مبا

لة بني ملصلحة

معنى هذ لك

خلرب

لطويف يدعي لك
بالذها

فمن قبله قبلو بنو من لتعا

حا

شا ملتن عندما يعا

لتو

كثر عمقا فيام طرحه لطويف يمكن

معا ضة ملصالح لكن لسؤ

يتعقل حجية لنص

و

لترشيع

لترصفا :

.

س مي:

لطويف

لنص مبني عىل عد

كثر جدية ما لطويف هو :كيف تسنى للعقل

لسؤ هنا منقلب عىل لطويف فبد

( ) نظر :حممد بو هر

يمكن فر

كه

يد

يقو لنا :كيف قتنعتم بوجو حكم
ما مالك:

عبد لرمحن لسنو

لة

ريج له لو

تثا س لة مرش عة هي:

ملصلحة هو ير نصا خا ا لقطعي منه عىل خ

بن حنبل:

لقطعية سند

يف جتها يف مقابل لنص

للمصلحة كا

مصلحة يضا

عله بالفعل يف مقابل لنص! فهل حيح

لو عا فهل يكو ك مه غريبا يضا

وله مبتنياته لتحتية

حيث كا هنا

مركز خل

ما تلف فيه ملشهو مع لطويف هو لنصو

هذ ما سو يعقد ملوقف ما لطويف جد
حت

بني لفقها

لظن هذ معنى مو فقة مالك عىل صيص لظن

باملصلحة بل هذ معنى م يعترب
به .

.

قا ام بني لنص لقطعي لسند لد لة بني ملصلحة

تقديم ملصلحة عىل لنص يف حا

ف يأخذ

نظريته ليست سو تقديم نص

عتبا

ملآ

عيل حسب

عي

مر عا نتا ج

مع نه منا للمصلحة نقو نحن له :كيف قتنعت بمنافا ملصلحة يف مو

نص

بو هر هو

لعل ما يرجح ك

لطويف نفسه يرص بأنه يتكلم عام هو بعد من نظرية

ملصالح ملرسلة يبد نفسه كأنه خمتلف عن لبقية لكن نصو
لشيخ بو هر

فرت

مع لنصو

لطويف

تساعد عىل

ام فالرجل مل يرش ط قا لفكر لنص لقطعي بل بالعكس تعامل

عىل ا مبهمة فيام ملصلحة قاطعة هذ يرجح

جها خر

جو

لة من

ليست قاطعة لسند لد لة معا.

تمل

نظر ىل نصو

بل ثمة نص يف سالة لطويف قد يكو شاهد عىل عكس تفسري بو هر له حيث يقو :

ما لنص فهو ما متو تر

كا متو تر
ط

نحو

حا

عىل لتقديرين فهو ما

ا فهو قاطع من جهة متنه

حمتم

سند

لته لكن قد يكو حمتم من جهة عمو

لك يقد يف كونه قاطعا مطلقا فإ فر

عد حتامله من جهة لعمو

حصلت فيه لقطعية من كل جهة بحيث

هذ الف ملصلحة فيعو ىل لوفا
.

ا

حا

يتطر

ليه حتام بوجه منعنا

كا حا حمتم ف قطع كذ

حتام يف

فهذ لنص يبد مانعا عن خلر

يح يف حلكم

لته بوجه لفو
باستنتا

قل من

لطويف يظل حمتم

ضحا يف خذ باملصلحة ملو جهة قطعية لنصو
بل حتى لو سلمنا

لرجل يتحد

بقد من ملعقولية يف لتصوير
( ) نظر :كتا

لتعيني يف

لترشيع فيام نص فيه):

لك

.

بعني:

مثل

كا متو تر

بو هر ملقصو لطويف فالطويف يرفض

ير موضوعا لنظريته يف

لنصية فكيف يناقشه بو هر بأ حمل نز عه ليس سو

تفسرينا هلذ لفقر من ك

ط

قطعيته من حد طرفيه ما متنه

يكو لنص لقطعي من متا جهاته خمالفا للمصلحة هو هبذ
ر لقطعيا

حمتمل فإ

سند

عن لنصو

لطويف يريد

بحيث

لة.

يبد

لقطعيا

!

لطويف كا

لقطعية متاما فإ ك مه يظل ظى
يفتح ثغر يف قطعية لنص عند

سالة يف عاية ملصلحة (ضمن كتا

مصا

معا ضته للمصلحة

يف حجية لنص لقطعي بعد ملعا ضة فالنص لو

قطعيا لكن بمجر نه عا
باملبهم مرجع ك

مصلحة فهذ

لطويف ىل عتبا

قابلة هتز ليقني هبا نتيجة خو
هلرمنوطيقيني بل

خلا جية يف لنص

عله يف

لنصو

ر

لد

خا

هلذ عرب عنه لطويف

وليني يضا فاليقينية متفرعة عىل

د متا لعو مل لد خلية

خو عنرص معا ضة ملصلحة هيد هذ ليقينية فعندما يعا

عند لكثري من نصو

لنزعة ملقا دية لتي جتعل لعرب باملقا د

بنا

لتعلي

نصا خر هو حديث

حكا عىل ملصالح يعا

بالوسا ل فهذ لعنا

لنص لقطعي هتز يف قطعيته هبذ يمكن لتخيل عن ط قه بعد لك.
لست يد نتصا للطويف بقد ما يد حما لة فهمه بطريقة معقولة

مكانا

خو بمعنى ا

عنرص ضايف عىل خلط هذ هو مسلك لعديد من

لنص لقطعي لو ملعا ضة ملصلحة فهو يف حلقيقة يعا
كام يعا

هبا

ملعا ضة كا

ملجتمعة د

يف

فاحلديث عن

لعقل سو يأيت لتعليق عليه هل لعقل بمعا ضة نص قطعي لو لتعا

يمكنه يضا

يتهم

يدعي ليقني حتى لظن يف قضايا عملية متشابكة معقد

ما حممد بو هر لطويف بأنه خذ

يرش هذ لقضية من خ

من قبل

بعد فا لنبي

لتقى بفكرته لتي طرحها مع لشيعة

قوله بأ لشيعة يقولو بالنسخ لتخصيص للرشيعة ملحمدية
مة عتام عىل

جتها فإ

صيص لطويف لرشيعة

باملصلحة يلتقي مع صيص لشيعة هلا با جتها لصا من مة هل لبيت  .كام يعترب
لدكتو حممد يوسف موسى

نظرية لطويف تفتح با

( ) نظر :بو هر بن حنبل:

.

مجلة تفصي

ملرفو

( ) نظر:

مو

.

نظرية لعقد يف لفقه س مي:

جع :لبوطي ضو بط ملصلحة:

.

لنسخ بعد فا لنبي

لبيو منهج تطبيقه:

مر

لست هنا بصد حلديث عن مذهب لطويف فهذ ملحنا له سابقا لكن ما ُّيمني هو
كتشف

فكر لطويف تصو لشيعة متهم

طأ يف فهم ثنني معا:

بو هر

ما لشيعة ف يقولو بتخصيص لرشيعة لنبوية با جتها لصا

لبيت عرب علو تلقوها بل هم منقسمو يف هذ لقضية:
فبضعهم

لسنة

ير

نام يام سو

لصحة سط

للقر

هل لبيت يقومو بإضافة

حا

حا هلا

للسنة لنبوية.

ما لفريق

ملسلمني

فقا هلذ لفريق

خر

خر فرغم كونه يعتقد بأ

لرشيعة مل تصد لعمو لنا

لنبي

نط قا من عصمتهم فإ

عىل لرشيعة لو

مة لدهيم

كلها لكنهم يعتقد

عن مة هل
يف لكتا

حهم هلا هو لرش ملضمو
يوجد صيص

نسخ

ية ترشيعية كأ م يقبلو بأ

بأ جلز ملتبقي من لرشيعة قد ختص

سبحانه تعاىل به هل لبيت لكي يبينو للنا

بالتد يج فاملخصص لصا من

حد مة هل لبيت ليس منطلقا من جتها كام تصو بو هر بل هو مأخو من لنبي
ل غاية مر

لبيا له قد تأخر ىل

هلا

هلي هو جز من لرشيعة ملحمدية من

قد بحثنا هذ ملوضو بالتفصيل قلنا بأ هل لبيت ليس هلم

ية ترشيعية بل هم

ما بعد فا لنبي.
للكتا

لسنة نعم هلم

ما لطويف فالرجل

لنبي بل كل ما ير

لسياسة لرشعية .

ية تدبريية عىل مستو

يقو بنسخ لرشيعة باملصلحة

حديث نفي لرض

بتخصيصها هبا بعد فا

ل ملرجعية معرفية جديد هي ملصلحة هذ

يعني نه كلام خالف لنص ملصلحة نكشف نه ليس فيه ط
ط قه غري حجة فام لفر بني طر

لرشعية بني طر ط

حلديث لشذ

من لبقية فعل لك يف حلديث

حلديث لشذ

شامل هلذ حلا

متنه بمخالفته ملصلحة ملقا د

بمخالفته ملصلحة لرشعية ! فلام قبل بو هر

مل يقبل من لطويف ! ما قصة لنص لقطعي لسند

لد لة فقد توقفنا عندها قبل قليل ف نعيد.

( ) جع :حيد حب

حجية لسنة يف لفكر س مي:

.

فام كر بو هر مؤ ذ لشيعة لطويف معا يف غري حمله.

ي حظ لشيخ لبوطي عىل لطويف قوعه يف لتناقضا

نه لو حظنا ا فهام كافيا
ىل عو .

هذ ملثا

سبا حجا

ا:

لطويف يف بد ية سالته بأ

ثم قا بأ قو هذ
لسنة

ا عىل جممو

لة لرش تسعة عرش

لة هو لكتا

مجا قد ملصلحة عىل لنص

ثم تكو ملصلحة لتي هي من سا ر

لسنة ثم ملا د

لته بر هينه لتي ساقها

كر منها ملصلحة ملرسلة

عن معا ضة ملصلحة للكتا

مجا فكيف يكو لنص

لة مقدمة عليهام يف لوقت عينه !

نه يقو يف تفسري حديث

خا

يذكر لذلك مثالني عمد ير

بأ معنا نه

حلو

خمصص ثم بعد لك عل ملصلحة مقدمة عىل كل

ملصلحة فمن هو لذ سو يقو بتخصيص ليل نفي لرض ! .
ذ لدكتو مصطفى يد عىل لطويف تناقضه حني عترب

كام

لوقت عينه د

خر لرسالة عن تعا

:

بعضا

لطويف غري مقنعة

هتافت ك مه يف موضو قو ية لنص

ملرسلة يصلح تناقضا

بموجب

لة فإ كا هذ حا

ملصلحة متفق عليها يف
فكيف تكو

لك نه:

مجا عىل ملصلحة مع قضية ملصلحة

ك مه متصل ضح نه ما يز بصد لتوضيح فيوضح بعضه

فا شكا يف حمله خا ة نتيجة ما قلنا سابقا من

ملصلحة ملرسلة هي بعينها يف ملصلحة يف مو

( ) لبوطي ضو بط ملصلحة:

عا

ملصالح ملفاسد ليضع هلا ح

ملصلحة متفقا عليها تكو مثل هذ ملعا ضا قا مة ! .
لكنني عتقد بأ شكالية ملفا قة يف كلام

مجا قو

لة

.

لنص

( ) نظر :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:

ميكانيزما

جتها يف

قا لطويف بأ قو ية لنص

.

مجا يف مو

لتعا ضها مع لنصو
ملثا

ثانيا:

لتعا

لة

مع سا ر

ملفر

ملصلحة ملرسلة

موضوعها نعد لنص فريتفع شكا عن لطويف.

ملثا لثا يشكل نقد قويا عىل لطويف لو ح ليس جمر هتافت بيا كام يف

لو ح لكن لبوطي يف تقدير مل يلتفت ىل مر لطويف ما يوضح مر

مر جعة ما تو لت ليه خر بحا علم

نفي لرض

صص مجيع

يو جه لة ترش لرض بكل
لترشيعا

لكل لنصو

لة

لرض ية عن لترشيعا

و لفقه عند مامية فالطويف عترب

لية يف لوقت عينه حظ

حلد

لعقوبا

غري

ية بذ هتا كالوضو

ف يصح شكا لبوطي عليه.

لبوطي نقل هذ لنص عنه يضا :

جممو مدلوليهام

قوله عليه لص

هو

لغسل لص

لك كاحلد

لس :

كا لرض بعض مدلوليهام فإ قتضا ليل خا
جب صيصهام بقوله عليه لص

فنحن ن حظ لطويف يميز بني لترشيعا

لترشيع لرض

لس :

بني غريها فيخصص لة لترشيعا

هذ هي لفكر لتي تنا هلا

تفسري لترشيعا

و لشيعي حقا

لرض ية يف ضو كلية حكومة قاعد

سلكو يف لك مسالك متعد

حيث كثر لتخصيصا

لنص

فإما

يكو لرض

لعقوبا

تبع لدليل

عىل جلنايا

مل يقتضه ليل

مجعا بني

لة .

لتها متمحضة ملا

بينام صص

سبقهم ليها لطويف

بدليل

ت عنو

عىل خمتلف لترشيعا

كانو بصد فع لوهن ملتصو عىل حديث

لعا ضة عليه.

مجا

يكو من قبيل ما ستثني من

لرض ية بذ هتا لتي تكو
ب

فيام

لرض ية بذ هتا من نو

قتضيا

بعضه فإ كا جممو مدلوليهام ف بد

بذ ته كالعقوبا .

يفصل

غري لرض ية بذ هتا فجعل حديث نفي لرض خمصصا

بل نص لطويف ضح يف متييز ل مو حني يقو متحدثا عن مقتضيا
لغريب

حديث

حة بل هي ناظر خا ة بقضايا لرض فأ

لتي تقد ترشيعا

هو

هذ حلديث لو تم فسو

خضع حديث نفي لرض فخصصه با لة لد لة عىل لترشيعا

خا

موضو

من

هبذ يظهر

يف

لطويف مل يتو

خطأ لكن مع لك يمكننا

بني تفسري حديث نفي لرض بالرض باملعنى خلا
ملا

طر

هو لنقص يف لنفس

لبد

بني لرض بمعنى ملفسد يف مقابل ملصلحة فإ حما لته ترتيب لع قة

بني حديث نفي لرض
لتفسري خلا

نأخذ عليه هنا خلطه

سا ر

لفكر لرض

لة بنوعيها ملتمحض للرض

هو لتفسري لذ

غري ينبغي

يقو عىل

ينفع لطويف يف

ل نظريته يف تقديم

لرض ية بعنو ا كاحلد

ليست مفسد بل

ملصلحة عىل لنص ما لو فهمنا لرض بمعنى ملفسد يف مقابل ملصلحة فإنه لن يكو هنا
لترشيعا

صيص حلديث نفي لرض

هي مصلحة حتى ملن يقع عليه حلد يف كثري من

فض عن غري .

حيا

لطويف فهم من لرض يف حلديث عم من معنى لنقص ملفسد !

قيل بأ

هذ ملد خلة قدمها لشيخ لبوطي حيث هب ىل نه لو فرضنا

لطويف يقصد معا ضة

مجا

سري لصحابة بأقو هلم

ملصلحة للنص بنحو لتخصيص
لتخصيص لز د بمعنى

بنحو لنسخ فإ

لنص لقر

فعاهلم سكوهتم غري لك قد

نصو

ت جما

لنصو

لسنة

لتي بني يدينا بية عن

لتخصيص فلو كا ثمة صيصا

للعموما

غري ما

لنا فكيف سكت لنبي لصحابة عن لتخصيص مل يرشحو لنا مما

بمدلو

لنصو

نلتز بالنسخ هو ضح لفسا .

يكشف عن
بعبا

يمكن

خر :

هذ لتخصيص غري
ك

لقد ملر منها
لطويف معنا

يطر عليها بشكل متو ل

عىل لعا
علينا

لز من لك جهل لصحابة

لتخصيص مستمر يف لنصو
.

لكن هذ ملحا لة لنقدية غري مربهنة يف لقاعد لتي تقو عليها

ىل يو لقيامة

لك:

 :من قا بأ هذ لتخصيص لذ ما سنا نحن باملصلحة مل يصد عن لنبي

لصحابة بحيث مل يصلنا مل نفهمه نحن من لنصو
( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:

.

بعد فهل

لتنا كل تفا يل لوقا ع

قو

!

لتي ققت يف لقر هلجر

لتا ي يف قضايا تتصل بتفا يل حكا

لنا! بل لو كا

مر كذلك فام معنى

لنصو

هذ عو كبري يف

هو كله ت سلطاننا مشهو

نص فيه ما معنى لقيا

جتها فيام

ملرسلة سد لذ ع غري لك فكيف نلجأ ىل كل هذ لسبل

نتا جها مل تصد يف لكتا

لسنة مل يرشحها لنا لصحابة

ضعو لنا معايري من نو لقيا

نقو بأ ملشهد

جتها ية مفرتضني
ستحسا

مكتفني بوضع ملعايري يف شا نا ملعرفة حكا لرشعية فإ لطويف بإمكانه هنا
ثانيا:

بعض شكا لتخصيص لتقييد لتي قد يدعيها لطويف

منة حتى تصد فيها نصو

حلديث

معيا لنقو بتطبيقه بأنفسنا.

كام يف كثري من حما
ا قا

تكفي نظرية لطويف قيمة

ملستحدثة لتي مل يكن هلا موضو يف سالف

هذ حلا فعد عثو نا عىل ملخصص

بفر

نتها مكانا

عليه فهذ

لتخصيص يف لعموما

ملعام

س مي غالبا ما كا ينظر للعبا
مسحا للتحليل لعق

نجد يف بيا

يد

يدعي

موضو هلا يف تلك

تطبيق نظرية ملصلحة يف لعرص

عىل لتدخل يف لوقا ع لنا لة ملسا ل

منة لكنها تقع لفظا ضمن عا

عل لنبي

لصحابة مقرصين

لتقييد يف ملطلقا .

مطلق يف
يسمح لنا

ظاهر عرفها لفقها ملسلمو منذ فجر تا يخ لفقه
عىل ا مكا مغلق رس

لبرش

لفقه س مي ىل يومنا هذ .

شكالية تكمن يف

فيام ملعام

غريها

شكالية لناقد للطويف يف غري حملها يضا.

لتمييز بني لعبا

ملعام

ملصلحة

كا لنبي لصحابة قد

ملصلحة ملرسلة سد لذ ع

لرش قد منحنا يضا بحديث

ضح

هي شؤ

لطويف ميز بني لعبا
برشية .حق

هذ لتمييز غري منطقي فإ كانت لعبا

غري مفهو فيام كانت

كانت يدهم مبسوطة فيها كثر هذ

يعر

ملعام
ملعام

باعتبا

لعبا

هي حق

منه قد حظ لباحث مصطفى
مبنية عىل ملصالح فهي كذلك

عي للتمييز .

يف ثنني معا ف

يد مل يأخذ بعني

لكن لدكتو

ملعام

ضعيفة بخ

عتبا

مكانا

عا لطويف

لعقل يف لعبا

فلم يغري لطويف ملوقف تبعا للتمييز يف بنا لعبا

ملعام

عىل ملصالح بل هو يعرت بأ ا مجيعا مبنية عليها لكنه ملا قر بعجز لعقل عن معرفة ملصالح

يف لعبا

كو لعبا

مصطفى يد غري منطقية.
لعبا

هذ يعني يضا

يعر

لطويف ليست مشكلته يف حكومة حديث نفي لرض عىل لة

بل مل جد فضا منه لذلك كل ما يف مر

ىل كتشا

ملصلحة ملفسد يف لعبا

لقو عد لتقعيد
لكن بالعو

لبنا

حقا هليا

منه لتز هبذ لتمييز من ثم فمد خلة

عتقد

ط

ىل لطويف هل كا منطقيا يف متييز مكانا

فبعض قضايا لعبا

مما يبد

قل يف كونه رس يا بالنسبة لينا ىل ليو

بعقلية مصلحية مثل لطويف

لتعليلية لعامة خلا ة موجو يف لعبا

لطبيعة لغامضة يف بعض ملعام
ضافية عىل

تشابه لغمو

غري مفهومة فقا

ضحا يف رس يته هذ

يف حد

نمو تطو عقولنا

تقبل بإمكا كشفه خا ة

كام هي موجو يف ملعام

لذ يف بعض لعبا

فلام كانت

بعة شهر يف عد ملتوىف عنها جها ! ملا كا سترب

بحيضة سترب ملطلقة بالعد لكاملة !
لرشعية لتي يريد حلاقها بالعبا
لدعو ىل لدخو عىل لص

لعبا

لعبا

بعض لشو هد لتا ية لتي كرها عن لصحابة لتأسيس

علومنا لكن بعضا خر يفرت

لعرش يا

لعقل بني ملعام

عو عجز لعقل عن لولو يف جما

فقه ملصلحة ترتبط بالعبا

لنصو

مر غري ملتوفر فيها فالطويف ليست مشكلته مع

بل مشكلته ميد نية بامتيا هذ ملر .

مثا لطويف خا ة

نشك فيه

هذ حلكومة تا يف مقا لتنزيل

جعل لطويف هذ

شيا من ضمن ملقد

مة

فنحن نسأله :ملا مل يكن لوضو مفهوما يف سيا

متنظفا لكو

ضع ملا عىل هذ ملو ضع ملصلحة ملزيد من

( ) نظر :مصطفى يد ملصلحة يف لترشيع س مي:

.

لتنبه عند نسا

مصلحة هجر
لنفس عىل

مظنونة من

بعض لنشا فيه ! ملا

لدنيا يف هذ لرحلة

نفهم لنهي عن لرفث يف حلج عىل نه جل
نفهم ترشيع لصو عىل نه تر يض

هلية ! ملا

نقطا عن شهو لبطن تذكر لفقر
!

هذ لعبا

هتيب لطويف خو فضا لعبا

مفهوما يل من لز ية لنفسية من حيث تبا
لر يس لتون

تكو هذ مصالح

من ثم فلام

ليس مفهوما من لز ية ملوضوعية

سبق حلبيب بو قيبة (

لعبا

لطقو

كا

باهلوية لدينية هلذ نر

) جتر يف ستينيا

لعرشين

لقر

منطلقا من فقه ملصلحة عىل لقو بأ لصو ليو حيث يضعف قتصا نحن بحاجة

للنهو

هو مصلحة عالية لز جتميد

لذها

ىل مكة باعتبا ما يؤثر لك من خر

قتصا  .كو لعبا

تا

هبذ

تعديله عىل لعام

ينفي

حق

مو

فلم جد ىل ليو فقيها

مقنعة ثبا كلية هذ لتمييز لر ج بني ملسلمني.

كا حد كثر

عىل كتشا

سبق

شكا

ملصالح

لنقو ىل خلا

ملعام

بحيث يمكن من خ

جة قد

دثنا عن هذ ملوضو يف كثر من مناسبة هنا يف هذ لكتا
لليرب يل

تتصا

( ) نظر :بو هر بن حنبل:

.

فسا

فمتى حسمت

مو

ك

جز

غري فعن

شرت كي

قد

عقل

لشيوعي

جتامعية ما فيه

كانت هبذ ملستو من لوضو
ما مالك:

لعقل

نسا

لسنني بمعرفة ملصالح من ملفاسد

يف فهم معنى خلري لرش لعد لة

نسا

تتعا

يف لعبا يضا.

باحثا قد لنا مقا بة ليلية معمقة

طاقته تعطيل لنصو

خلري من لرش ! ها هي مذ هب لفكر لر ساميل

ضعا

بحجة لعجز عن لفهم

ية عىل نظرية لطويف هو قيا

دثنا لطويف لفكر نسا ما يز مشغو منذ
لوجو

حا

تكو مجيع لترشيعا حق

نفهم جه لتمييز عىل ط قه بني لعبا

لقد عليه خر

ثني حلجيج عن

لصفا حتى

نوكل مر ىل لعقل يف معا ضة مفا لنصو
بل حتى عىل مستو تنزيل لكليا

قضايا معقد ليو عىل ملستو
هذ كله يربك مديا

نفسها.

نني عتقد

لنصو

لعقلية عىل مصا يقها نحن ما معض

خ قي كل فريق ير

ثوقنا بقد

هذ

!

مامية عن هل لبيت لنبو

شكاليا

لتي تعترب

لرشيعة م كاهتا من ثم فنظرية لطويف تبقى جمر حا

ما مل نقم بالتعا

عملية عا

توضيحا
لرش

لطويف

نصو

ملفسد لكنها من لصعب

مع لطويف يف جر تعديل جذ

با خص يف فضا بعض

لعقل عاجز عن لفهم يف جما
قد تبلغ با نسا مستو عا

تشكل ظاهر فض عن قاعد

لنظريته تفسري خمتلف هلا.

نتا نظرية لطويف يف لعرص حلديث يمكنني

ية:

نفهم ملصلحة عىل ا عني غر
هي ملقا د

خ قي عىل طريقته

لعقل عىل تعيني ملصالح بمستو يوقف لنصو

شكالية هي من قو

من لوثو بتعيني ملصلحة

لسلو

كرب

يف

بعة

فهمها عرب جر

لعليا لرشعية ملنصو ة شبه ملنصو ة يف

هذ ما تساعد عليه كام ينا بعض نصو

لقانو

هبذ نميز بني مفهو ملصلحة ملخا جة للرشيعة ملصلحة ملستنبطة منها عرب

ملفوظة غري ملفوظة.

ليس تربير لتقديم ملصلحة ملنفصلة عىل لنص

نجعل ستنا حلديث

بل هو تربير لنظرية ملقا د نفسها يف تقديم ملقا د ملستنبطة من لرشيعة مللفوظة
ملستقر عىل شكا

لوسا ل.

نفهم تقييد ملقا د لكل لنصو

عىل نه تقييد متصل غري منفصل فكل نص

مل معه تقييد لبيا ضمنيا عرفنا من فهم ملنظومة ملقا دية هذ لتقييد هو عد معا ضة

مفا هذ لنص ملقا د لرشيعة مصاحلها لعليا فالنصو
ملقصدية مقيد بالنص.

هذ لتقييد هو منح

ية للسياقا

ففصل كل نص عن لسياقا

تولد مقيد

لكلية للرشيعة عىل لكلام

ملصلحة

مللفوظة يف كل نص

لكلية للرشيعة هو خلطأ لذ يقع فيه

جتها لرشعي

لك عندما يعترب نه

عن لسياقا

يتعامل يف كل موضوعة مسألة فقهية

لزمكانية عن لسياقا

مع نصو ها هي بمعز

لكلية للرشيعة سو سميناها ملقا د غريها.

هبذ نفهم معنى قو لطويف بأ تقديم ملصلحة عىل لنص هو تقديم

ليس فت اتا عىل لرشيعة لنصو
نعي

هم م كا عىل

لتخريج

.

تقديم ملقا د عىل لنصو
قل

ية

ملصلحة عىل لنصو

من نو تقديم لقرينة عىل

ليس سو تقديم

لقرينة (عىل

ويل للقضية) فنحن ما نو من لتز حم مل كي لد م
قو

لتز حم مل كي هي نتصا مل كا

لطر

عىل ضعف لتي هي خصو يا

عرب هذ لتوليفة لرباعية يمكنني

نظرية ملقا د بصيغتها ملتطو
عىل تعيني ملصالح

يغتني يف

لنتيجة من

لتي هي ملقا د لغايا

ملآ

لوسا ل.

غر

هذ

عي بأ لطويف مل يقم سو بالبد بعملية تكوين

لتي تنامت مع لشاطبي فهو

معينا له خ فا ملا طرحه بعض لباحثني

صيص بيا

يقف نقيضا للشاطبي بل

لطويف هبذ لطريقة يتخلص من مة قد

لعقل

نه يعترب لعقل هنا جمر

جتها ية تطبيقية معا فاملصلحة هويتها

هي من مصالح ما تريد هي منها من ثم

تأيت هنا مؤ خذ لشيخ لبوطي عىل لشيخ

حد ها معايريها يأخذها لعقل من لرشيعة فيعر

لطويف بأ ملصلحة نعرفها هبد

سو بإثبا

لنصو

ملصالح يف ضو لرشيعة ما تر

من لعقو

هذ ملصلحة لرشعية سو تتعر

ما يف جما لتطبيق ف يقو

للخطر مع هذ حلكم

ل لرتبة ليقني بذلك فا مر ضح لو كا يقينا عا يا بينام لو

هذ لظن بانخر ملقصد لو متسكنا بإط

با

جلدية ل ط

يف لنصو

ليل هنا

هنا

ل لد جة لظن فإ

سو يؤ

مما يسقطها عن حلجية لو بنينا عىل

لد يل مرش طة بعد قيا ظن عىل خ فها

هنا

ىل سقو

لتطابق بني لد لة لتصديقية

كذلك بينهام بني لد لة لتصو ية ليس قاعد عقلية بل هو خاضع لسياقا

( ) نظر :بن غيبة عز لدين ملقا د لعامة للرشيعة س مية:
( ) نظر :ضو بط ملصلحة:

.

.

لظن

حجية لظن

ىل لثانية
من ثم

يف هذ حلا للشك حلقيقي يف نعقا

يمكن خذ با ط

حر

هبذ نعيد تشكيل نظرية لطويف ب

نو فقه عىل لتمييز بني لعبا

ملصالح مل ا جة للنص

بحجية هذ
بد يا

بالشكل لذ طرحه كام قلنا

تية من جمر لعقل ملنفصل

ستنتا لعقيل ِما

عتقد بأننا لو فهمنا لطويف عىل نه ستمر
لتحو تكو عا قا

عد حصو

بنا عىل ثبو نظرية ملقا د غاية مر ننا

ملعام

جه له

هبذ نعر

نو فق لطويف عليه.

بد ية و لنظرية ملقا د لرشعية فرت

يف لكشف عن متا خلصو يا

يف لنظرية فسو
فبرص

غري لقطعية لد لة لسند

لنصو

هذ ما جعله يمتا عن نظرية ملصلحة ملرسلة ملالكية كام قا بنفسه
بالر

لكليا

ملقا دية

قبو لرت

خر

مر لذ حا

لسني بتخصيص لنص باملصلحة
عطا ملصلحة قد مبا

لطويف جتنبه

لعل ما قاله لطويف ليس سو عني ما قاله لقرضا

مصلحة حقيقية نص حمتمل لتأ يل
هبا

قطعي ممتنع

من لقرضا

مل يرجع ىل قيا

عىل لتخصيص.

من بعد من

ظنه غري ما

لتعا

( ) لطويف لبلبل يف
( ) نظر :لقرضا

لتعا

غري

ليل
بني

تأ يل لنص

بني مصلحة قطعية نص

لطويف غاية مر

توسع فيه بجعله قاعد كلية عامة ستنا حلكومة حديث نفي لرض
تيش بأ لنصو

كا موجو

علنا نقد ملصلحة عىل لنص من خ

مع ملصالح ملوهومة يوجب شي ا

فهذ لك

هو تغيري للرش

يؤمن بالعقل ملنفصل بل بالعقل لرشعي ملتصل هو

تقعيد بالطريقة لكلية لتي فعلها لطويف يبد يل غري مألو

لتعا

غم نه يف كتا

بأ ملصلحة لتي الف لرش ملغا معل بقوله:

بام يكشف عن نه

لنظر عن

نجد فيه كل تلك ملشاكل لتي طرحت عليه.

لطويف توسع يف تقييد ط قا

لبلبل يعرت

فتقديم

حصو يقني قاطع ظن معترب

يساعدنا لك عىل فهمه ينهي لنز بينه بني ملقا ديني عىل قل
لطويف نطر تفسري لنظريته

ثو بذلك.

لطويف

كانت بعض عبا ته

هي سبب لفرقة كأنه بذلك يغمز من قنا مرجعية لنص مما ستفز
و لفقه:

.

ملرجعية لعليا يف س

للقر

لسنة:

.

ضحا.

معا ضيه ستفز

بل لو قمنا بمقا نة بني لطويف بن عاشو لتو لنا لَش مشابه فابن عاشو بعد تقرير

بنا لرشيعة عىل مقا د تستهدفها عترب
فهو يعترب

معرفة ملقا د

لفقها ىل مخسة

يف

:

شتغا لد يل فهم لفا
د ملعا ضا

لقيا

خلطو لتالية هي ع قة جتها باملقا د هلذ
جتها

مر

لتأمل فيها

لنصو

ضع حلو

عرب معرفة لعلة بمسالك لتعليل.

عطا حكم

قيا

ليل عليه

لفقيه بحاجة ليها يقسم جهو
يف بنيتها للغوية.
بني

شكا لتعا

فيه يبد نه يقصد مثل ملصالح ملرسلة.

مما سة لفهم لتعبد للرشيعة يف حكا طلقو عليها ا تعبديا

يقرص لذهن لبرش عن معرفة م كاته مقا د .
عىل هذ لصعد خلمسة ير

بن عاشو

لر بع تبد لصلة ضحة بني معرفة ملقا د مسألة

حكمه يف ما

نص فيه

قيا

حكمه يف هذ ملضام !
غم قر

لسياقا

فكيف يصد لفقيه

ستص

مع كونه يركز يف موضع خر عىل
جتها

مقا د لرشيعة هو هبذ يؤسس لكو لوعي ملقا د يمكن
ملتوفر فمث عندما ينظر لفقيه يف

لشا

يف

ملقا د يمكن

يمثل معا ضا ل لة

منها يمكن

هذ حلكم منا

لعفا

مر لذ

ملقا د

للدليل لقا م فترشيع جو

هذ مثا فر

يشكل يف هن لفقيه معا ضا تيا من مقا د لرشيعة يف حفظ حرما
و

تا جد ملعرفة

تشكل يف هنه معا ضا ل لة لتي قامت فهذ

هبذ يتشكل يف هن لفقيه معا

نظر لرجل للمر شبه عا ية جل لز

ية

لة عىل حكم ما ثم يتو ل ليه عربها فإنه يلزمه

لفقيه عندما يقر ملقا د قد ير

مر لف

عترب

معرفة ملقا د للفقيه ففي لنو

لكنه يثرينا عندما يقو بأ لنو لثا من نشاطا

لدليل كم بكذ كذ

ا مما

تكو لديه معرفة باملقا د لتي متثل مرجعيا

برت جع حلاجة نسبيا يف لنو

لنظر يف ملقا د

لة.

بت لفقيه باحلكم قبل حل هذ لتعا

لنا

من عند

تكريس لسرت

ملفرت

 .بل

ملعا ضا ل لة تقو
طر

تضعف تبعا ملد قرهبا بعدها من ملقا د لرشعية.

ما لنو لثالث من ترصفا
لفقيه لقيا

لعلل

لقيا

لفقيه

ا

قل

بن عاشو جما غري لتعبديا

خرب مر

فا مر فيه ضح

يتحر عىل فق قو عد لتعليل مسا

يكو بحاجة ىل معرفة مقا د لرشيعة.
يتجا

ملقا د تقع يف

ليخو

يف لتعبديا

بالقضايا لتعليلية لذهنية ملقا دية ا

لعكس حيح.

لعلل فكيف

لفقيه كلام

معترب

مساحة لتعبديا

هبذ يثبت بن عاشو حاجة لفقيه ىل معرفة ملقا د يف خمتلف نشطته ليؤكد يف اية

ك مه عىل

للكثري من خلرب

ريك ملقا د شأ لفقيه عو لنا
لدقة .

قا نا فكر ملقا د ملعا

شتغا عليها تا

معرفتها

للدليل لرشعي عند بن عاشو فهل تلف كثري

عن فكر لطويف بم حظة لتخريج لذ طرحنا لنظريته !
عليه يمكن

تية:

يتنا للطويف من لز ية ملقا دية هذ ملر عرب لنقا

تصا

شيد لطويف لوعي ملقا د عىل سا

يمكنه

يسمح لنا بتقديم ملصلحة لتي هي

مل هيتم لطويف يف سالته حو حديث

ر من لك متاما عىل خ

لذ

عند

مثل جلويني

حر قبله نظرية ملقا د من لقيا

حديث

مقا د لرشيعة عىل لنصو

قتنع لطويف بر

غري ملقد

يعيها.

هذ حلديث

بام متأثر بالعز بن عبد لس

خصو ياته

نحن نعر

فيام يبد من حيث

(

بل

ه)

ىل لبذ

حكا غري لتعبدية

لرشعية معقولة يمكن للعقل باخلرب لبرشية لتجربة ملرت كمة

( ) نظر :بن عاشو مقا د لرشيعة س مية:

لظنية.

بتشييد ملقا دية خل لقيا

لتنظريية للمقا د كانت مع جلويني يف مباحث لقيا .
لعز بن عبد لس

معترب

ملوجز

.

يفهمها

فر

لتفكري

لطويف تفوقا للوعي ملقا د عىل سلطة
جتها

ويل

مجا ملطلقة لتي هتيمن عىل
مل يكن مجيعهم فقد

عند هل لسنة بل غالب ملسلمني

ملصلحة عىل لنص لظني كام قدمها عىل مجا نفسه.
جعل لطويف بمرجعية حديث
لع قة بني لنصو

من شكا

ليس عملية ستقر ية

ملقا د

جممل هتاما

نفسها

لع قة بني نظرية ملقا د لنصو

هبذ فر

ليلية فقط.

مرجعية نصية مبا

شك

للوعي

لتي جهت للطويف يف شخصه يف فكر يف نظريته هنا باخلصو

غري قيقة قد ناقشناها بالتفصيل قلنا بأ جلانب لذ مل يكن ضحا يف فكر لطويف هو
ملقد

ييد لعبا

لرشعية يف مقابل ترحيبه ملطلق بغريها قد قلنا بأ
كرنا يضا

لتحييد لرتحيب غري قيقني

لطويف

يتحد

ط قني يف

عن لنص قطعي لد لة

لسند بل عن لنص لذ يعا من جانب ظني يف مكا ما ف نعيد هنا.

ىل حد

ية لطويف يف تقدير

غم

لكن لرجل كا يعا من ضعف يف لبيا

نظرية ملصلحة لوعي ملقا د كانا قد بلغا ىل مانه مبلغا معقو

لطويف مل يوظف لتطو للغو للمقا دية
لك يف توضيح فكرته فجا

و ىل لعز بن عبد لس

مرتبكة مبهمة بعض ليش غري

فهمها ترجيح تفسري هلا عىل غري .

لتوضيح
غري

بعد مل يوظف

لتأمل فيها يساعد عىل

لعل با لرجل كا من كو لنظرية غري حا

بقو يف مانه يف لوسط حلنبيل غم

ا متعا

لطويف

بن تيمية كا قد طر

بنجم لدين لطويف عا
نه لد عا

عا

فكا مهمة جد
ه يف مشق

ه تويف عا

ه فليس هنا فا

ه بينام

بينهام يف لسن يفر

تأخر فا بن تيمية عنه من ثم فيمكن
كذلك

تا

لة هبا يبد تا يا
ملعر

بن تيمية كانت عا

بن تيمية لتقى

يف تا يخ
ه

فاته كانت

تقد حد ا عىل خر يف لطبقة غم

يكو لطويف متأثر بابن تيمية

لعكس ممكن

مر للمزيد من لتنبه لتأمل ملر جعة لر د ملقا نة بني مؤلفاهتام

يقا بأ لنجم لدين لطويف

حا عىل تا ية بن تيمية ملشهو يف لقد .

ملشكلة لر يسة هنا هي تشييد بنيا عظيم عىل خرب حا

هو حديث نفي

هلذ يلز جتديد لنشا ملحا لة فع مستو هذ حلديث ليشكل فكر تتو لف عليها

لرض

حتاملية لكبري لتي تسمح له ببنا نظرية

جمموعة شو هد مستقر بحيث يبلغ جة لقو

هبذ حلجم عليه من ثم فالطويف بحاجة كثر ملثل نظرية ستقر جلعل سا
كثر.

لل بعض لباحثني ملعا

لطويف فيعترب
عىل

لعنرص

نقا

ين

ت

هو

يى حممد

ستا

:

تكمن يف ث ثة عنا

 :يف تفسري فهم حديث

ملر به لرض

ملوقف

حيث يفهمه

ليس لرض بمو للمفسد

نظريته حمكام

مامي من نظرية

جتها لشيعي

مامي

بمو جه للمصلحة بل هو متد خل

معهام من ثم فاحلديث يشيد مرجعية ملصلحة بل مرجعية نفي لرض .
لعنرص لثا  :فض مامية لنظرية ملصلحة ملرسلة هذ خ

لطويف لذ

تا ملثل نط قة نظرية ملصلحة ملرسلة مرب هتا كي يتو ل ىل ما تو ل

ليه يف موضو معا ضة لنص للمصلحة.
لعنرص لثالث :فض

لك بخصو

هلا يف لرشيعة نص خا
سو

.

ما لطويف

( )

يشهد هلا با عتبا فإ مل يكن هلا يف لرشيعة

ل شاهد باعتبا ها

نعترب ملصلحة يف صيص عا

يمكن

يف تقييد مطلق

كا

ثر له فوجو ملصالح ملرسلة عدمها عندنا عىل حد

لباحث ملوقر بنتيجة تق

بأ هنا تقاطعا حا بني لفكر

يلتقيا يتو فقا

لرفض لنظرية لطويف لد

لدين لنص

نسخ لنصو

لسيد عبد حلسني

حد

يستشهد لذلك بقو

تقييد

بالعقل حرصهم

لدين :نحن

سلبا كانت عندنا مما

هبذ ر

بالقو :

مامية صيص

لسمع

مامية مجاعا قو

ابا

يف لعمق بينهم بني

جتها :

.

لوسط

ام تلفا يف

مامي

و

مامي فكر

سس خامتا

ثني عرش هو عىل شد فهذ

جتا يمنع

حسا

خذ باملصلحة من حيث

لنص ! .

لنظر عن ليلنا ا

برص

بيد نه يمكننا
عن

ل ما مل تكن قطعية فكيف

مكانا نظرية لطويف فإ ما فا حفظه

نضيف مسألة مهمة خر

هنا

تا ملا يسعفه ليكو حجة

ليل عىل حجيته

يضا هي

لذهنية

لقاعد تقت

عد حجية غري ليقني ما مل يكن

حا

مثل خبا

لظهو

سمها مبد حجية لظن يف لفر
مر عد مد سة

هذ

متد لتا يخ.

لة لرشعية قامت عىل حجية عد حمد
للفظية

حيح

ولية لشيعية فض

خبا يني منهم تعترب لظن بمفهومه ملختلف عن ليقني عن

للحجية

ما كانت عىل

طم نا

فاقد

من لطر

لظنية

من ثم فليس هنا قاعد عند مشهو
لطويف

لتي نلمحها يف كلام

نسد لقا لة بحجية مطلق لظن

مامية

نستثني من مامية يف

لتي مل ظ بحضو قو عىل

عىل ية حا فهذ لتصوير لذ يقدمه لنا يى حممد رسعا ما يتحو حيث يعترب

و حقيقيا حصل عند مامية يف لقر لعرشين

نه ثر عىل تعديل جتا لسري يف

بمرش

لد لة

جتها

س مية .نقطة

لك مع ظهو

مامي نتيجة ضغط لو قع عقب

يف هذ لتعديل هي مو فقة

طرحه ما لطويف يف تقديم ملصلحة عىل لنص عند لتعا
مل يكتف لسيد خلميني بطر

ملو قف لتي

لتحليل بك

ذهتا لد لة

لفكر نظريا بل نه ما

لنظا

.

تطبيقا

نط

ما خلميني عىل ما
هلا يف لقر

س مية لتي سسها يف ير  .يستشهد يى حممد هلذ

لشيخ حممد بر هيم جلنايت حد لفقها ملعا

خلميني يعد احب طريقة جديد يف جتها مل يسبق

خا ة بعد قر

ما خلميني باعتبا

بتأثري عنرص لزما

ين حني يعترب

ما

ختا ها حد يف لوسط مامي

ملكا يف جتها لرشعي.

نقطة متيا لسيد خلميني نه مل ش من لعمل باملصلحة لر جعة لقضايا لد لة
تقديمها عىل مفا

لنصو

( ) نظر :يى حممد فهم لدين لو قع:

فهو يقيد تقديم ملصلحة عىل لنص بخصو
.

حا

نظا حلكم حاجا

بعض علام

لد لة

مامية ملتأخرين لفكر

يطلق فكر لتقديم كام فعل لطويف

حكا لو ية ط

غم ها

مقولة منطقة لفر من مثل

لسيد حممد باقر لصد لكن لصد مل يقم باحلديث عن نفو حكم يل مر يف غري حا

منطقة لفر

فضا

حلرمة.

يدخل جما نفو

لز ما

ىل منطقة

ما يوضح لنا هنية لسيد خلميني نه طلق ليد للعقل

بأ ته بعيد عن لنصو

لترشيعا

نسا يف لنظر يف ملصالح

فأسس جممع تشخيص مصلحة لنظا مستنطقا لو قع بعيد

عن لنص كام عتقد بتقديم حلكومة لد لة عىل سا ر

نشا

كالوجو

لية

حكا

فضا خضا

لد لة للعنا ين لثانوية بل لسيد خلميني يرص بأ لد لة بإمكا ا عندما تر ما

يرجع ملصلحة لنظا يف لك ..بإمكا ا فسخ لعقو
لعمل بالرشيعة عبا كانت

غري عبا

ملعاهد

مع خرين بل هلا جتميد
لد لة

كتعطيلها حلج عندما الف

س مية ( لسيد خلميني قد عطل حلج بالفعل يف عقا حا ثة مكة عا

تعطيل نظا جلزية لذما ).

تم لباحث يى حممد فكرته بالقو  :هبذ يتبني مد

خلميني مع

لذ ما لت

قى يف حياته لكثري من ملتاعب عىل

تفا

لذ

ه فكا

كام تم

مع بني لطويف
بخ

لثا

مو توسعة عتام تنفيذ بالتايل فإ رس لع قة ( لتي) جعلتنا نجمع

بني هذين لفقيهني هو ما نفر به من جتها خا
عند تعا ضه معها
حد قبل لطويف

ام جا تغيري حكم لنص هبذ ملصلحة معلو نه مل يقل بذلك

بعد من لفقها سو

لتي تربط بني فقيهني ينتميا ىل مذهبني
س مية

خر عا

لتجربة

ير نية فري

جحا فيه ملصلحة لعقلية عىل لنص

منذ سبعة قر

ملوسو

مانني خمتلفني :حد ا معا

مضت .

بعد لك يضعنا لباحث يى حممد يف سيا

لفقه بد يتأثر بالو قع

( ) نظر :يى حممد فهم لدين لو قع:

خلميني فتلك هي لع قة

.

و

هذ

مؤسس لد لة

لتجديد لفقهي عند لشيعة بعد
مر كا قد حصل يف لوسط

لسني قبل لك يعترب

لشيعي من مرحلة ىل خر
خذ

ير

مو قف لسيد خلميني مد سته كانت مهمة لتحقيق نتقا لفقه
غم ملحافظة عىل لفقه جلو هر

تسن سلسلة من لقو نني لتي
يف لد ر لرسمية

عقو لز

شي ا فشي ا عن
ست نا

يناقض مبد قطعية حكم لقا

بجر مما مل يكن حد قا
لك لطر حا

كثري يف تعديل مناهج

منى فقه
تشكيل
هذ

لزكوية

لعنا

يف تقدير

لت ملا يعر ب قاعد لعد

لسيا

هبذ يكو لبا

ما يز

جتها

س

ملسلمني

لتخيل

ملفر

لذ فتحه خلميني

و كبري يف جتها لشيعي

تا ية لنصو

لشطرنج حرمة بيع لد

لزما

ملكا

بح ضحية خا

لدعو لتحديد لنسل هبذ ولت ير نحو

فقد تو ل هذ لنو من لتفكري مع شخصية با

معا

هو لشيخ يوسف لصانعي لذ بحثنا نظريته بالتفصيل

يف كتابنا حو قو عد فقه لع قة مع
مصلحة

تأخري تسديد لديو للبنو

فقهي جديد مل يكن يعرفه لشيعة من قبل .
لشخ

لز بتسجيل

كذلك فتح با حماكم ست نا

عىل طرقه ..قد حد

غري لك من نو موضو ية لعاقلة
حتكا

جو هلا يف لرشيعة مثل:

لز بغر ما

جتها يف لقا

بد نا نر

لد لة يف

خر لديني  .بل يكا

ملصلحة لعليا لتي يوظفها

نسا يشعر بأ فكر

س ميو لشيعة يف ملجا

لعا كثري تغد يف كثري من مما ساهتا شك من شكا فكر ملصالح ملرسلة

بتخر ها ملقا د

عنو مل يكن متد

ملبا ي كام

حنا سابقا

هبذ لطريقة هبذ ملستو سابقا.

( ) نظر :يى حممد فهم لدين لو قع:

( ) يذهب لصانعي ىل مكا تقييد لعموما
بتشخيص لعر

لعا حسب كل ما

لتفكري لطويف من خلميني فقا

مقا با يف لتجديد لفقهي:
قاعد عد لت

لشيخ لصانعي).

حيانا ضع لفكر لتز حم هي مفهو

( لطبعة لثانية).
ملطلقا

خمتلف

مكا ملفهو لعد

يتضح لك لك

لة لظنية

عتقد بأ

لقطعية

لصانعي قر

جد

ملر جعة بعض مو قفه نظر له :لصانعي

فقه مامية ( حلو مع لصانعي) قاعد عد لت نفي ظلم (نص حلو مع

هذ عصا ما طرحه هذ لباحث يف هذ ملوضو

موجز عىل هذ لقضية حتملت فيها تقا
تصو

لرجلني

كانت لد تعليقا

قد سبق

لكنني هنا

جز بذلك

بينهام ت فا يف سعة لنظرية من جهة تقا با قويا من لب لفكر من جهة ثانية

تنوعا يف طريقة مقا بة ملوضو من جهة ثالثة:

ما مقا نة نفس لنظريتني مع بعضهام من حيث لسعة لنطا

فنحن ن حظ

لنسبة بني نظريتي لطويف خلميني هي لعمو

خلصو

للسيد عيل خلامن ي عقب خطبة جلمعة ل خري

بام عل نظريته سع من نظرية لطويف

خلميني حرجا يف تقديم ملصلحة عىل لنص لو يف لعبا

د لسيد

من جه ففيام

كام جا يف سالته لشهري

نصو ه ضحة هنا خا ة يف مثا حلج لكنه ر نظريته هذ يف خصو

بمصالح لد لة هبذ تكو نظريته من جهة ثانية خص من نظرية لطويف.

ما يتصل

بتعبري خر :ام يشرتكا يف تقديم ملصلحة عىل لنص يف ر مصالح لد لة لنظا

س مي فيام يمتا خلميني عن لطويف يف توسعته جما لتقديم للعبا

لطويف

هو ما ينا

يو فق عليه بينام يمتا لطويف بتوسعته حسب ظاهر ك مه تقديم ملصلحة عىل

لنص لغري قضايا لد لة متطلبا

لنظا

نظريتهام.

س مي

ما تقا هبام يف لب لفكر فأعتقد بأنه

ريج كل حد منهام للقضية مدخله يف تنا

هبذ يلتقيا

يفرتقا يف سعة

ينبغي لتشكيك يف لك برص
ملوضو

ية

لنظر عن

يته له برص

لنظر

عن تفسري كلمة ملصلحة معناها مما سلفنا حما لة تفسري عند لطويف فأ ل لقضية عنيت
) عىل لنص يف ط قه عمومه هو مر مشرت بينهام

تقديم ملصلحة (بمفهومها ملجمل

من حيث لناتج طبعا يف ر لقضايا لسلطوية.
ما تنو مقا بة ملوضو

( ) نظر :حب

ضا

( ) نظر :حيفه ما

:

هو مر هم بالنسبة لينا هنا فإننا ن حظ

يف لفكر لدين
.

جتام

:

.

لطويف

ينطلق يف مقا بته للموضو من عنرص نفي لرض يف

ل لرش

لوسا ل عنرص قو ية سبيل ملصلحة من سبيل لنصو

يقو بتخصيص تقييد لنصو
هذ ملشهد لذ

لطريقة بل لسيد خلميني يفهم حديث
بياناته كلامته ..بل يقا به من

مجاعا

قد يقو بطر حجية خرب حا

ينا مع لطويف نر شبيهه مع خلميني

من بحوثه يف قاعد

عنرص تقديم ملقا د عىل
مث .

هو هبذ لنتيجة
ملوضو هبذ

نه يقا

يف سيا ملصلحة ملفسد كام هو ضح

يوظف

كلمة ملقا د لوسا ل يف بحوثه حما

يا خر.

لتوضيح تصو يمكننا تسليط لضو عىل بعض كلامته لفهمه بشكل فضل
ي حظ من بعض نصو

لكنه يطالب جملس
خ

ما خلميني نه يرص عىل عد خمالفة لرش

يانة لدستو بأ ي حظ
من خ

لعنا ين لثانوية

تشخيص مصلحة لنظا يؤكد

لب

ية لفقيه

رض يف تصو نا مقولة لرض

يقد عىل

جعلت لو ية هلا.

لثانو

عىل ملستو

لرشيعة غاياهتا.

( ) نظر :ملصد نفسه
( ) نظر :ملصد نفسه

:
:

.

.

مر

يل

بام ليل جعلها لرشعي

يته لتحقيق غر

لتي

ية:

ية لفقيه مرجعية ليل جعل لو ية يف لك.

لنظر ىل نتا ج لترشيعا

خطأ .

ية لفقيه معنى لك

لية فيمكنه لترص يف مو بام هو ت

هبذ ن حظ حضو ث ثة فكا يف غاية

ط

ىل تشكيل جممع

لكن لسيد خلميني يتعامل مع لرض

ية ممنوحة من لرش نفسه فإ نفس هذ لو ية
لة

حكامه

قضية مصلحة لنظا قد تشكل هم د يو جه لتجربة

لسياسية ملجتمعية عرب سبيلني :لعنو

حيث له

لك:

لتي يلز مر عاهتا ما من

يف سالته لتي

س مية يف لسلطة يمكنها تعرية هذ لتجربة لو قعنا يف
هذ لك

ته

جتامعي قد هتا عىل قيق هد

مفهو لرض

جلز ي لفر .

بمعنا لعا

يف موضو خر يرص

خلميني بقضية يعتربها ضحة بسيطة هي

لنظا تقد عىل مجيع شيا  .هذ لك
لرض

تقديم هم م كا.

يف نص ثالث بالغ

تو ل ىل حل يؤكد
لغفلة عنه هو

ملجتمع فاملهم ليس

ملجتمع فر

يضعنا مر خر يف سيا نو من لتز حم

ية ينتقد خلميني ملقا با

حلو ية ل مو

مر عا لرش مسألة مهمة ساسية لكن

تصل لتجربة

مصالح

يعترب ا

ينبغي

مر لذ

س مية ىل يو تتهم فيه بعجزها عن

علمية يف لفقه باملعنى لك سيكي بل مستو

يضا  .من هنا يكر لسيد خلميني

نه تفكيك بينهام .

مصلحة س

لعامل

لوعي بمصالح

ملسلمني حد

خلميني هنا ضح جد يف عتبا نجا لرشيعة يف قيق هد فها يف جتام لسيا

مسألة عليا

مصالح س

ينبغي

تقد عليها مسا ل فرعية .خلصو ية لتي تعنينا هنا نه

مصالح ملسلمني فهو يعترب

تكو هنا مصالح ل س
خلميني هنا ىل مفهو

ف يمكنك

س

مصالح ثنني حد

ليست مصالح للمسلمني

د مصالح س

يميز بني

من ثم يمكن

لعكس من لطبيعي

ينظر

للمصلحة قيا لترشيعا عىل ملصالح لر جعة عىل لعبا

عىل ملسلمني هذ مج يف غاية

يف تطبيق لرشيعة
ية

ت حظ

هذ ملصالح ترجع

تا لوسيط يشكل ميز نا للتقويم هو ملفاهيم

لكلية لعامة من نو لعد لة جتامعية فع لفقر عز ملسلمني غري لك..

هذ لفهم لذ يقدمه خلميني يبتعد كثري عن لفهم لتعبد يف لتعامل مع لرشيعة

لذ قد يطرحه بعض هنا هنا ىل ليو من ننا مكلفو بالعمل بالرشيعة

ستكو هلا نتا ج ابية نيوية علينا
( ) نظر :ملصد نفسه

:

( ) نظر :ملصد نفسه

:

( ) نظر :ملصد نفسه

:

نعر هل

فالسيد خلميني يفكر هبذ لطريقة ط قا

.
:

.

.

نه

يفكر هنا بمنطق لتنجيز لتعذير فحسب بل بمنطق لنتا ج لو قع هذ معنى خو

لو قع جز مهام من تفكري لفقهي يف
ختبا

ملجتمعية

هذ قضية ليست بسيطة بد .

هبذ نكتشف

لرجلني للموضو

كيفية تنا

ففيام ستند لطويف للمقا د حديث نفي لرض

هو هبذ يضع لفقه يف موضع

تلفة:

مبد قيا لترشيعا

ملفاسد.

عتمد خلميني عىل فهم كيل للرشيعة بو فها منظومة ل

عىل ملصالح
تفا يل

ملجتمعية

حكا ليست سو حلقا يف سلسلة ير هلا قيق لعد لة جتامعية لص

لعا

مقصو

من ثم فكل ما يتصل با نسا
ما يتصل با نسا

خلميني عىل حديث
ليل

لكبري ( ملجتمع

بل عتمد عىل فهم جمموعي لرتكيبة لترشيعا

من جهة عىل

هو ط

يؤكد بعض

عند نظرية لو ية ملطلقة هبذ جلانب ل ط

لباحثني نه مل يسبقه ليه حد .

هذ لتصو لذ خر به خلميني بام

يمكن فصله عن

نه بفكرته هذ يريد تكريس فكرته

عرص معني من ملمكن
ملوضو هو عينه

سبب هذ لشعو هو

لسياسية يف لعامل بمنظا سطحي

بل بفعل عي لو قع نكتشف

حكا لتي تتغري

خلفها ية هي ملنظو

لسيد خلميني يف سالته ىل لشيخ لقدير

( ) نظر :سعيد ضيا ي فر
( ) نظر :حيفه ما

:

لتي

ا عا

لزما

د

نشعر بذلك متو ني
جتامعية

بتغري ملوضوعا

يف

قتصا ية

ينبغي تغري

تتخصص نام تولد غري مطلقة
هذ ما يفهم بوضو من كلام
.

ما خلميني منهجه يف جتها مد سته لفقهية:
.

ملكا يف

حكا لتي

يتنا للمتغري

غيبوبتنا عن لو قع

هذ يعني

يته لد

ىل هي

يكو موضوعها قد تغري نحن

حكا فقا للقاعد

مة) يصبح هدفا

لصغري ( لفر ) يصبح سيلة حمكوما فلم يعتمد لسيد

ية لفقيه ثانية عىل مرجعية حلكم لثانو من جهة ثالثة.

هبذ لد

جتها

لنظا

نسا

.

فكر لزما

حه

ملكا تقربنا من فكر لتخصيص لظاهر حلكم بم كه مقصد

لتمييز بني لشكل لظاهر للحكم ملقصد حلقيقي ملكتشف عرب جتريد حكا

من فضا هتا لزمكانية هبذ يمكننا تصنيف خلميني بأنه با يتجه

بطريقة قعية مقا دية نوعا ما فحاجا
تنصهر فيه

حاجا

حكا لفرعية

لنظا ليطلب

متطلبا

لفقيه ب

مد حكا لفرعية تبعا لتحقيقها حلاجا

حركت عا فهمه للنصو

لنظا لعامة.

لذهنية لثو ية للسيد خلميني هي لتي

جلعلها ضمن سياقا كلية من نو لتحرير ملسا

ر عن قو عد جتها لرسمية

لو قع ليس فقط عنرص لع قة بيننا بني لنص
هبذ نكتشف

هي ملقصو لذ

ي حظ هذ لع قة بني كل حكم فرعي بني

من هنا يعترب لسيد حممد حسني فضل

فع لظلم

لنظا لسيا

خر عمر نحو لتفكري

ت

لغايا

م حظا عنرص لنتا ج عىل
ترب يف لنتا ج.

ية لر ية بني لرجلني لكن لسؤ

بر هو:

ضح يف حديثه عن صيص لنص باملصلحة بينام نجد تعبري لتخصيص
خلميني فهل عملية جتميد

بيا

من ملمكن

عىل

نو لت صيص لتقييد يتعز هذ
مر ما يثري يف هننا حتاملية

حكم

ية

يف لو قعة من خ

فرت

هذ هو لفا

يف فتا يه

( ) نظر :فضل

نام ن حظ نه يستخدمها يف سياسة يل

نفسها جتديد عمليا فهمها بل هي عملية
حية لتجميد بعنو ثانو

يكو ناتج هذ لعملية فتو يا

بني لرجلني بشكل جوهر

لفقيه

ميني ملفر

عملية لتجميد هذ ليست عملية جتها ية للتو ل ىل

مقا بة لنصو

مة:

من

عتقا هبذ لفر بأ لسيد خلميني مل يستخد هذ

هي نو من تفويض لسلطة لرشعية

جعل حلاكمية نفسه

لتقييد هنا يف

لثا فام هي نوعية هذ لعملية لتي

يقا بأ هنا فرقا بينهام هو لسبب يف عد توظيف

لية يف لتفكري يف بحثه لفقهي

لطويف

حكا لفرعية لعبا ية غريها هي من جهة نظر

خلميني نو من لتخصيص

يقو هبا يل مر

لعد لة

.

جتها يا يف لنصو

.

بعنو

هو ما عل لطويف كثر عمقا من خلميني

هنا من ناحية نه هب بنظرية ملصلحة نحو بنية جتها فهم لدين نفسه
تنظيم عملية
هذ لك

لنظا .

تطبيق لرشيعة نفسها عىل

نحو لسلطة

لو قع بام قق مصاحلها لعليا لكامنة يف

معقو جد لكن لذ يبد يل نه بالتحليل ليس سو

يقو عىل عملية صيص ل ط قا

يعقل

فكأ لسيد خلميني قيد ط قا

لة

بتدخل حلاكم متاما كام نقو  :ب عىل لولد لوفا لنذ لكن بإمكا
لنذ بالنهي عنه فكأ كل

تقدير

د

نفسه يف نه
يو

بني نوعية

و له لك

لنظا

لتز حم لعنا ين لثانوية

من

بطا هذ

حكا لرشعية لفرعية مقيد بمقيد من هذ لنو :

حلاكم حلكم خمالف

ملفر

حا يتصل بقضايا

خلميني

حكا

مة لنظا ب حاجة

عدنا ىل قاعد

لية

يريد لك ..فدليل جو

بدليل جعل حلاكمية بمعنى نه يقو  :حلج جب عىل ملستطيع

حلج لعمل عىل هاهبم له

عىل

يف لوقت عينه يكو هنا تكليف للحاكم لرشعي

نوعية ملصلحة يف

حلاكم لرشعي يف ملقابل ثمة خطا

لية

يكو

عي موجه للحاكم بالنهي عن
لك

حلج مقيد

مل ينه عنه
عن

د لنا

فقا لتشخيص حلاكم غري مناقض

ملصالح لنظا لعليا هذ هو معنى تقد مصالح لنظا عىل مجيع حكا

لية.

حتى نصحح تقد حكم حلاكم فقا للمصلحة لنظامية عىل كل حكا

لية

حاجة

يا

نفس

فنحن مع لسيد ميني بتنا جمبو ين عىل فرت

لقاعد لتز حم

لعنا ين لثانوية

من ثم

جو تقييد ما يف لة حكا لفرعية

فر من لناحية لعميقة بني لطويف

خلميني يف هذ لنقطة حتى لو سمينا حلكم لذ يصد

قد ته عىل جتميد حلكم

يل معنا

كا حكم حلاكم خمالفا للرش !
نعم لفر لدقيق بينهام

حكم مستنبط من لنصو
عرب عمليا

لسيد خلميني

بل هو تشخيص برش

ملقا بة ملقا نة بينها للز

لو ي هذ ما

حلكم

حلاكم حكام

مقيد بعد عام حلاكم لو يته

يقو بأ جتميد حلج يف هذ للحظة هو
لو كا حكام مستنبطا من لنصو

ريم حلج فتو يا لو من

عتقد بأ لسيد خلميني يقو به بل هو ير

د حلاكم حكمه

جتميد ط

ليل

حلج متفر عىل قق غر

جو

حلاكمية بينام يفهم من لطويف

حلكم لو ي هلذ يربط كل هذ لعملية بمفهو

مر يقع خل لنصو

سو كاشف عن تقيد لنص هبذ ملصلحة بينام خلميني ير
ليس

تقييد

فك

حد

هو تقييد مجيع

لة

بالنسبة للمكلفني حكم ثانو
حلاكم

د

فيه سو

جو طاعته.

يل هو جو

ثانويا بنفسه بالرض

لتقا

لة جعل لو ية للحاكم تفيد

بغري لك

قتضا

ما قاله لسيد خلميني من

يمنح

حلكم

نه حكم برش

ت

يل

بينهام يمكننا

بالد لة ملبا

حية

( ) نظر :حب

ميني

حكم

يكو

عيا

نعو لنظرية
با ط

ية مطلقة من هذ لنو من

حرص عمل حلاكم بالعنا ين لثانوية يوجب تفريغ

لتي جتعل لو ية لويل مر.

شمو لرشيعة:

نشا ي ليس

نه ا منهيا عنه من قبل

حكومته من مضمو ا غري حيح كأنه يريد بذلك جعل خصو ية ط
قتضا يف لنصو

د

حل مكانه

ية تقويمها فهل ثمة ما يرب هذ لعملية يف لرش

لذ يبد لنا

ط

حلج توقف

هو حرمة حلج بعد تعنونه بعنو

فهمنا نظرية لرجلني عنا

لسيد ميني من
بد لة

حلكم

لتقييد نفسه)

عيا ليا بينام لنتيجة عند

حلاكم حلكم خمالف يوجب جتمد ط

مفا حكم حلاكم حكام ليا

بعد

لكن تطبيق لتقييد (

لنتيجة عند لطويف ستكو حكام

ستكو حكام

يته عىل عكسها

حلكم لو ي هو جهد برش

كتشافيا فحسب كام حققنا يف حمله .
عيا ثانويا

لك بل ير

لتقييد كأنه

بل هو عملية برشية خالصة

حلكم لو ي هو عملية برشية خالصة
هبذ نعر

لعقل

لية بعد عام حلاكم

ا مرجع تقييد ىل عملية خلية بني لنصو

عند لسيد خلميني ليس مأخو من لنصو

نفسها

نسا ليس

.

مفا بد لة

لسيد خلميني كا بإمكانه تعديل نظريته عرب جر تعدي

عتقد بأ

لعنا ين لثانوية نفسها بإجر ها عىل ملجتمع

نسا لكبري فالرض

لعس مل تعد شأنا فر يا بل حيث ننا نفهم

ملجتمع فهذ يعني

يف ليل لو ية

لفر ية

هو غري ضح

يقع مز محا

ىل سياقها ملجتمعي لنظامي

منافسا ملصالح حكا

جتامعية فإ ما فيه مصلحة لنظا هو قو م كا
يضا

جتها

عليه ف حاجة لفر

ليا بل يمكن لو و ىل نتا ج مقا بة عرب عا

كل ما يكو يف مصلحة لنظا

بحاجة ىل ثبا
حر

لفر ية تقع يف سيا ترشيعا

ملقد هو مصالح لنظا مث

نتا مفهو لتز حم لعنا ين لثانوية من سياقها لفر

بعد ثبا

ليست مسلمة

هم قد يكو مصالح لنظا تا

لية

هم هذ لعملية بنفسها
حد نا لتقديم بحا

بدهيية

قد يكو لعكس خر .

عليه فنحن قد نو فق عىل نظرية لسيد خلميني يف تقديم ملصلحة لعامة عىل ملصلحة

خلا ة من حيث ملبد بصيغته ملهملة عىل
مر يكو مرب هذ لتقديم هو

ثبا كلية هذ ملقولة يكو

قل ب حاجة لفر

يف

ط

ية يل

ية ملصالح لنوعية عىل ملصالح غري لنوعية عىل فر

ية لو هذ

ليل لو ية مفوضا حلاكم تشخيص هذ

لتفويض ستكو حكومته مفرغة من مضمو ا.

عا

حلر

لعنا ين لثانوية قو عد لتز حم جتر يف لع قة بني حكا لفر ية

ملصالح لنوعية ملجتمعية لنظامية

ط

لترشيعا

لرض

يف فكر

عليه فمقولتا لطويف خلميني حيحة يف تقديم ملصلحة عىل لنص لكن عرب عملية
لتفسري

نتا لتي قدمناها هلام هي تقع يف سيا قو عد حلاكمية

لويا من جهة يف طا نظرية ملقا د لرشعية من جهة ثانية.
خ

ة فكرتنا

تعديل ملصلحة من مفهومها ملخا

ملد خل للنص يوجب فع

لعبا

ملعام

تعديل فكر ط

شكاليا

للنص ىل مفهومها ملقا د

عن نظرية

ما لطويف عد شكالية لتمييز بني

مر نحو فكر عا

نتا مفهو لعنا ين لثانوية قو عد

بعد لتسليم بكلية لنظرية ملقا دية بو فها
ية يل

ية فقه

موضوعا كام

يف لسيا

لويا

لنظامي لسيا

خلميني بعد لتسليم بكلية تقد لسيا
يد

بد هنا مو فقة

يوجب يضا فع

عىل غري يف لترشيعا بو فها

خمالفة هلذين

نظرية لطويف خلميني بل بحثهام موكو ىل حمله.
هبذ ن ر بنتيجة

مصاحلها عىل

لوسا لية.

موضوعا.

لني ملوضوعني للذين تقو عليهام

تقديم ملصلحة عىل لنص باملعنى لذ قلنا ليس فيه بأ

كنت قرت هنا تغيري هذ لعنو
لتكوين نطبا سلبي

شكاليا

عن نظرية

ما

كلمة (تقديم ملصلحة عىل لنص) هي بنفسها موجبة

لنذهب نحو ختيا عنو

حكا لفر ية مصاحلها

خر من نو  :تقديم

حكا لنظامية

تقديم ملصالح ملقا دية عىل ملصالح

حا لنا يف هذ لفصل

حلكم لرشعي

ملصلحة بو فها

ند

جتها

من

غم ننا منا من حيث ملبد بالع قة لوطيد بني لرشيعة ملصالح

كام تعرضنا له يف لفصل

عملية كتشا

من هذ لكتا

باحلكم لرشعي مل نشعر بأ ا عملية سهلة هلذ مل نستطع
ملصلحة لنص

لة هلا بالنصو

ملصلحة

ملصلحة

بنا عىل لك

ينا

تستنبط من خل لنصو

هلا

حكامها بل

ملصلحة ملخا جة للنص فضا ه
جتها

لفقيه ل حكا لرشعية .بينام ملصلحة

سطو ها خلفياهتا ضمن ليا

نام تعرب عن جمر حا

حد ها تعريفها

لتي تفقدنا لثقة هبا

عني بذلك تلك لتي
يمكن

حتجا به يف ستنبا لرشعي.

نط قا من لك كله مل نو فق عىل لصو
يف

تقديم مدخل خل ن

يتسنى

يتو ل فيها

ملستنبطة من لنصو

خا ة جتها ية تبلغ مستو من

كتشافها لو قعي خلا جي يصل لد جة ليقني

لنص

عملية كتشا

مللفوظة شبه مللفوظة ( لنص ما بني سطو لنص)

تشكل قاعد عريضة يف

يف نظرية ملصلحة ملرسلة

لصلة

نحصل عىل عملية جتسري بني

ملصلحة لتي بني لترشيع عليها تظل حمتفة بسلسلة من ملخاطر
باعتبا ها ملنطقي.

كتشا

عىل مستو

طم نا (شبه ليقني) متثل معرب يمكن

لتي سمها قطا

سع يف

و لفقه لسني

جتها لذ عي كام مل نو فق عىل تقديم ملصلحة عىل
بالطريقة لتي

حناها.

يف هذ لفصل:

ند

لويا /قانو لتز حم سياقه

فقه

قو عد لرتجيح يف فقه
سا ل ثبا
قو عد:
تفاسريها
بني فقه

لويا .

ية يف لفعل لسلو
فع

يته مفهومه.

فسد بالفاسد

ملوقف.
ملفسد

ىل من جلب ملصلحة

لتها ملناقشا حوهلا.
لويا

منطق لغاية ترب لوسيلة .

ملصلحة يف لسياسة لرشعية قو عد ملصلحة يف

جتام

نسا .

..

دثنا حتى

عن ملصلحة بو فها ساسا تقو عليه لترشيعا

معها بو فها قاعد يف جتها لرشعي

لفقهي

ستنبا

لثالثة من فهم موقع ملصلحة يف لرشيعة هي مرحلة

من جهة ثم رسنا

ل بنا حلديث ىل ملرحلة

سة ملصلحة بو فها ساسا يف

تطبيق حكا لرشعية متثاهلا يف لسياسة لرشعية.

نقصد هبذ ملرحلة

ملصلحة مل تعد ساسا للو و ىل حلكم لرشعي

حلكم لرشعي قد تم كتشافه لتو ل ليه بالوسا ل

تنزيل حلكم لرشعي عىل
مشاكل تعقيد

قاعد ملصلحة
فضل

لنص

مع هذ لقاعد يف هذ ملرحلة عنو

جتها خر يف تطبيق لنص هو عملية لتنزيل هذ .
حالة عد مكا

كام لو كا لو جب علينا لص

يرش عىل ملو بالغر

لغريق فام هي ملرجعية يف

ا

تبا ملصلحة يف تقديم تطبيق
فإ لدينا جتها يف
متثا

يف لوقت عينه جهنا حالة غريق

ففي هذ حلا نحن ما تز حم بني جب لص
عملية لتعامل مع لتطبيق هنا

هكذ لو قلنا بأ عىل لسلطة لرشعية
لرشعية

ام بل قد تو جه

تيا بتكليفني معا نظر لتز محهام يف مقا
قتها ضيقا

عملية

عملية لتطبيق لتنزيل مليد

سلم ل حكا لرشعية عىل حد تعبري بعض لباحثني

عىل سبيل ملثا

هد

جتها ية ملعترب غري

لعمل لتطبيق ليست عملية بسيطة

يف هذ ملرحلة فإ من قو عد

ملفرت

هنا

لد لة

جب نقا

ملجتمع بالطريقة لتي د

قق تطبيق لرشيعة ففي هذ حلا كثري ما تو جه لسلطة تعقيد

( ) نظر :ماهر بن حممد لقر

س

ملمكن:

.

ميد نية نحن نسأ  :هل ملصلحة هي لعنو

فيفتش عام فيه ملصلحة
ملصلحة حد ها

هكذ .

نحن هنا ما عملية

لح

ما يتطلبه هذ لتقديم من قو عد

نحو لك

لذ ينطلق منه يل
مرجعه

عية ينية

لة باملصالح لكامنة خلف لترشيعا

سو نبحث هنا ضمن عد حما :

ملحو

 :فقه

ما هي قو عد هذ

ية بامتيا ندير من خ هلا تطبيق حكا يف موقع لعمل

ملو قف علينا كتشافها لتأمل فيها.
لويا

خر

مر يف

لسلطة

قانو لتز حم ما يتفر عن لك من قو عد غري .

ملحو لثا  :ملصلحة بو فها ساسا يف لسياسة لرشعية.

سا لني ملوىل تعاىل لتوفيق لرشا .

لويا

فكر فقه

من فكا لتي لقيت تد

يف لرشيعة من جهة لعاملني يف ميد
كا

هلد

منها يف تقدير

لعمل

تعقيل عملية

متطلباهتا بطريقة كثر عق نية منطقية بحيث

يغر لعمل س مي يف لتفا يل تا كا مو

يف لعرص حلديث برض
خطو هتا تبعا هلذ

لفا

باملسري كلها

لويا

يف لعرص حلديث يف سا

س مي لسياسة لرشعية من جهة ثانية
تطبيق لرشيعة

هتد لقيم

لتعامل مع لوقا ع

كرب جل تفا يل

هم هلذ طالب بعض لفقها

مل ملؤسسة لدينية عقلية فقه
خت

لباحثني

يف سم ميز

لويا

لويا

ملفكرين

تربمج هد فها

قد يلحق لرض

قد يشغل لساحة كلها بقضايا مهمة يف نفسها لكن شتغا هبا

يف هذ للحظة لزمنية يوجب خسا ما هو هم بكثري خلفه مصالح عظم للرشيعة.
من بر

مثلة عىل لك طا

يضحي بالكثري من

غر

لديني لتبليغ لديني فإ خلطا

ملقا د لترشيعا

لديني من ملمكن

عندما يركز عىل قضية قل

فتخس لساحة لكثري نتيجة شتغاله بالصغا ر تركه لكبا ر يولد مجهو ضعيف حيانا

هزيل يف عيه لديني يف حلظته لزمكانية.
بأ

عند بعض لنا
( ) نظر :لقرضا

ستعري مثا من لشيخ مرتىض ملطهر
حينام يكذ مر
يف فقه

لويا :

مر

لذ يتحد

عىل حلد بني ير

.

عن خلل

لعر مث

ية

لويا

لكي يز

فاحلر ( لكذ ) جل مستحب ( لزيا ) عملية تكشف عن عجز

ما حلسني

لعقل لديني عن فهم
ضحى كثر

فقا ملنظومة لترشيع لديني هكذ فكم من مستحب

لويا

ية من لو جب كم من مكر

حلر ! ا معركة ملصالح
لعا

جتامعية كام يسميها ملطهر نفسه

بزمانه يتجاهل كربيا

من لنافع كذلك

لفر ض
لس

يف فتو

قد

ا لتشديد عليه بلغ من لتشديد عىل

هلمو

ملشاكل قفا عند غرياهتا معظام هلا حيانا .

د ما قاله لغز يل هنا عن بعض جلامعا

شتغلو بالفضا ل لنو فل
يقد

لرش

حتام

بام تعمقو يف لفضا ل حتى خرجو ىل لعد

لقريبة بعيد

ىل

يف ب ملا

رجها عن قتها

مل رجها يضا عن قتها فهو مغر

مل يفته فهو مغر

شيا فيام له مند حة عنه. ..
من هذ يضا قاعد

فعقلية

لنصو

لويا

( ) لغز يل حيا علو لدين :

ية

:

يف لفتا

لكرب

هي عقلية

مو

هذ

تأيت فقط من

حكا ملنبثقة عن هذ لنصو

.

 .لنص طويل كر فيه لغز يل مجاعا

طو ف من لبرش خمتلفة هو بالفعل يستحق
:

ملا فاته من فضيلة

لوقت.

تقا لوسا ل تعطل لفر ض لتي عملت هبا باضية .

يف غاية

جمموعه ثا

مر حتى يضيع لص

مل يس فهو مغر لتضييعه لعمر لذ هو عز

نام تأيت يضا من فهم مستويا

( ) نظر :ملطهر

خمافة من لوقو يف حلر  .ثم من هؤ

لك منهي عنه قد يطو

رس فه يف ملا .

حتيا من ملا ىل

عنه بام يف جر نرص نية مع ظهو

حتام لنجاسة .كا مع هذ يد بو با من حل
رس

مر ىل كل حل

بام كل حلر ملحض! لو نقلب هذ
توضأ عمر

.

( ) نظر :معجم لقو عد لفقهية باضية :

لو

يرىض ملا ملحكو بطها ته

لبعيد قريبة يف لنجاسة

لطعا لكا شبه بسري لصحابة

من ر

ملتدينة :فمنهم فرقة

كالذ تغلب عليه لوسوسة يف لوضو فيبالغ فيه
حتام

لتي جتعل لفقيه غري

يقر فر جعه
.

من لنا

سة

لو نا

جع يضا ك ما خر بن تيمية

كذلك من فهم لو قع فهام عميقا
لويا .

يقع لعقل لديني يف طأ فا
لويا

بالرض

عندما يظن

جلميع لعصو

كانت منبثقة من طبيعة لوضع لزمكا
كيفا يف لنصو

يف

عند

لويا

هبذ نجد

لقر

فلعل بعض

لظريف نذ

عليها ملا تغري هذ لوضع

تلقا يا فنحن نتبع يف لنبي
ام مفر

نتبع بالرض

ما

لويا

خل ملقا د توجد تب يضا هكذ

بد يل

جما تا يخ

يف من لنص

نا ما

ضا خمتلفة لز من لك تغري

لصحايب

لتابعي عقلية

لويا

لسري .

ا تقر ملنظومة لترشيعية من

هبذ يمكننا لقو بأ

تطبيقها عىل

فا يا تتعر

للتحريف ليس عرب حذ

حجا ها لصغري فإ

ريف و

تيا بأحجا خر

لصو سو تتعر
عا

لويا

سا هو عليه نتيجة
ية تبة

يف تبة نى كالوسا ل

جتها ملقا د هو يف
لويا

هو

بعض مفاهيمها منها

بل حيانا نت تقو بإقحا
خطر يف تقدير

لويا

للوحة يكو بالرض

عة

حجا

نعت من

عرب خر بعض حجا ها

بل يكو عرب تغيري موضع بعض

للتهشيم نتيجة لك.

مفهو جديد

يقع عرب تغيري موقع

لصغري لتي يتشكل منها لدين فلو كا عند لوحة فنية فسيفسا ية

سم

بعيد

شري هنا هبذ ملناسبة ىل نقطة خطري جد يذهب ليها لكثري من لباحثني يف

يا

عندما تتعر

ىل هي كلها

لعله هلذ جدنا تركيز مضاعفا كام

لو قع بشكل حيح.

نقص بل لتحريف

لصغري

و

للرشيعة ينتج موضعة لترشيعا يف موقعها لصحيح لفهم

قحا مفاهيم غريبة عنها فيها بالرض
د

لويا

ل هذ هلر فهل هو يف تبة عليا كاملقا د

حقيقته سم جتها

هلجرية

خطا لشا عة يف فهم لنصو

تلتقي لذهنية ملقا دية مع فقه

فيام بينها متهيد

لقر

ما كا يف عرص من

لك هذ من مو خلطري جد

حلكم لرشعي

لزما
لويا

ملكا يفرضا

يف

حجا نفسها..

يا ملثل لك فهذ ما نسميه :عا موضعة لقضايا لدينية من ثم
تغيري شكل هلر فاملسألة لبسيطة يف لدين لتي متثل فرعا لغصن

فيه تتحو ىل جذ من جذ

ل من

وله بالعكس متاما تتحو كرب هم جذ

ىل قضايا فرعية مهمشة

تكو بنفسها سببا يف

من لتا يخ حلا

قبل

تسا

بغريها.

مذ هب متعد

كثري .

نرش باحلديث عن موضو

عنا ين :لتز حم لتعا
يد هنا

بحثنا من

ملصطلح

هذ لعملية تصنع ينا جديد بمعنى من ملعا

لويا

خل لدين لو حد

لويا

لعلام

يف بيا

بحث يف حقيقة لفر بني لتز حم لتعا

ية بيا

ستعام ملصطلح فحسب.

 :فقه
لويا

حيانا برتتيب

مفر جديد ظهر

لويا

يف

تستعمل معها

مفر

مصطلح فقه

كتب مقا
لقرضا

يف فقه

عىل نه من

فقه

لويا

قد طبع هذ لكتا

من فقه

ىل من كذ

لويا

مستقلة نشري لبعض ما هو من

لويا

عام ) هي بالتأكيد
هي

لعرشين

مامية يغلب عند لشيعة ستخد

فقه ملو نا يبد حديثا جد
ها:

سة جديد يف ضو لقر

لسنة للشي

للدكتو جمد هل يل هو حد لدعا ملعا

لدكتو يوسف

ين.

سة يف لضو بط للباحث حممد لوكييل هو من

لويا

حممد ا عبد لرحيم ملحم.

قد نفت فيه

خر لقر لعرشين يمكن تصنيف لشيخ لقرضا

لعاملي للفكر س مي يعد كتابا متد
تأ يل فقه

مكا ا مفر فقه ملو نا

قد يعرب

كذلك تعبري (تقديم) فيقا  :يقد كذ عىل

هذ ملصطلح هذ ملفهو .
لويا

بل يد

هم عىل ملهم نعم تعبري ( ىل) مستخد منذ لقد بني لسنة

لشيعة فيقا مث  :لفعل لف

كذ لكن مفر

د موضو

س مية لفقهية حلركية يف لقر

متد لة يف ظني بني هل لسنة كثر منها بني لشيعة
لتز حم تقديم

نميز بني

لباحثني ملسلمني سابقا حاليا.

( لعله كا يطلق عليه سابقا :فقه مر تب
سا

مثلة عىل هذ

لتز حم من لرض

مر

مهتام به.

د

ملعهد

تطبيقاته يف جما حفظ لدين يف لسياسة لرشعية للدكتو

فقه
هو
ملعا

لويا

فقه

للدكتو حممد يارس ملسد .
يف

لويا

لسلفي ملعا

طا

سة تو يفية ليلية تقويمية.
لويا

فقه

يف لرشيعة

بعد لثو

س مية

بر هيم حسني

حممد يرس

سة يف لقو عد لضو بط لتطبيقا

للدكتو حسا حممد نو حممد هو من لكتب ملوسعة يف كثر من ستام ة فحة.

ىل غري لك من ملصنفا
لكن مصطلح فقه

لكتب.

لويا

كليا

يقف عند حد

نظرية لتز حم بل كثري

غالبا ما يبحث يف ملصا يق كثري ما يكتب يف هذ ملجا للدعا
ما هو هم

لصدقة حا

ىل من غري فالفر ض ىل من لنو فل

لصحة

لعقيد

ىل من لو ية

بام

ملبلغني يضا فري د مث
ىل من ظها

خفا لتطو

ىل من لرشيعة

ىل من

لتيسري

لتعسري هكذ  .فهو بحث نظر من جهة تطبيقي من جهة ثانية بعكس نظرية لتز حم
لتعا

بعبا

عند مامية هل لسنة يف
لويا

خر  :فقه

تفاضل عام يضا معتمد عىل

تعرب با فضل

لويا

ففقه

ىل

غالبا ما تبحث نظريا فقط.

و لفقه

يبحث بحسب مصنفاته مد ناته يف لقر
لة لرشعية يف لك

حب لكثري غري لك.

هو يف حقيقته ضع كل

هذ ملصطلح هو

يتعرضو له يف مو ضع خمتلفة با مجا

لرتتب)

جتام

مر لنهي تعا

با

لعكس.

كثر

عىل تقدير تر

مامي

جا يف لتد

لة

مكا لتعبد بالظن غري لك.

مر باملهم لز تقديم هم عىل ملهم

ل لقاعد بل يف تفا يل من نو

لتز حم ما يرتكه لك من ثر يف لتعامل مع لنصو
هم بام يف

لر يا

لتفصيل مثل بو  :مسألة لضد (نظرية

تعر هذ ملسألة بالع قة بني مر با هم

غالبا ما يقع لبحث يف

لتي

يف مرتبته بنظر لرشيعة تقديم ما حقه

لتقديم تأخري ما حقه لتأخري ف يصبح ملقد مؤخر
ملصطلح لثا  :لتز حم

د كل يا

خري يف

ىل تصحيح لعبا

خت

بني با

كذلك مكا

لتعا

مر باملهم

ملهمة عىل تقدير تر لو جب هم لذ

كا مز محا هلا هذ ما يعر ببحث لرتتب با مر لرتتبي يوجد فيه ك

مفصل بينهم.

لكن لر د لتا ي يؤكد

فاعل يف علم

بعلم

و لفقه بل ظهر يف لفقه نفسه ثم لتحق شي ا فشي ا خ
ا

و

لقر

له بحوثه خلا ة فيه.

خري

لعل كثر من توسع يف بحث نظرية لتز حم هي مد سة ملري لنا يني كذ لسيد حممد

باقر لصد لذ
ملد

بحث لتز حم مل يكن يعرفه جتها

مامي بشكل حقيقي

سها يف خر مباحث علم

ملصطلح لثالث :لتعا

هو مصطلح له حضو ما يف سط

هو ما يستدعي توضيحا هنا

لسني مستخدما تعبري لتعا

غم

لك

لو جبني
ملفسد

ملفسدتني

لتعا

لو جب

تعا

ت هذ لعنا ين مثاهلا ي حظ

تقديم لرض لعا عىل لرض خلا
خلا ة لفر ية.

كذلك تقديم لرض
خف.

كذلك فع ملفسد

لتعا

عنا ين بحو
ملحظو

مثلة لتي تذكر طبيعة لبحث ضحة يف

ملوجو عند مامية.

بالرض

قضية لتز حم قد يتعر

بعض تعريفاهتم لبا

لشيعة هلذ لبا  .لكن نجد خل عنو
تعا

و لفقه ملخصصة لبحث لتعا

تعا

.

جتها لسني
هلا

جتها

تلف عن فهم

من نو  :تعا

ملصلحة مع

مقصو هم هنا لتز حم بمعنا

جتها لسني يبحث عينا

كثري من نو :

هو ما يعني

ملصالح لعامة مقدمة عىل ملصالح

خف

شد

شد عىل لرض
قل

عظم باملفسد

ما يعرب عنه بإ لة لرض

ما يعرب عنه بدفع فسد بالفاسد.

من هذ لنو نجد تعابري مثل :جتام ملصالح جتام ملفاسد جتام ملصالح ملفاسد

جتام حل

حلر

عينها ط

تعبري لتعا

ىل من جلب ملصلحة غري لك.

ملفسد

لسنا ننفي جو هذ لتعابري يف لوسط مامي فهي موجو حتام بل جدنا بالد جة
عىل مو قع هي من لتز حم مثل ك

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لز كيش ملنثو يف لقو عد :
( ) نظر :بن تيمية جمموعة لفتا

:

.

.

ملحد

لبحر

عن

تعا

لو جب لعيني من طلب لعلم مع لو جب من طلب لر

لو جب لعيني من لعلم مع ملستحب من طلب لر

مع لو جب لكفا ي من طلب لعلم..

عن تعا
ك

ك

لو جب حلر

كثر من حد عن تعا

تقابلت ملصلحة ملفسد
هبذ نكتشف

.

للغة تتحمله

هو نو من لتنايف بني
حكا

ملو جهة بني م كا

بني ملحقق لعر قي خرين .
من هنا ي حظ ملتابع

لرتجيح باملرجحا

ن حظ حضو مفهو
ستنطا مفهو
لعر قي حا

لسندية

لوحيد لبهبها

لو جبني

ملتأخر سعت للرتكيز عىل فصل لتعا
بني

يف شا

لفر هو

عن لتز حم هبد

لة نفسها

( ) نظر :مصابيح لظ

ية للحكم نفسه

:

:

.

جو هر لك

( ) نظر :جامع ملقا د :
لفو د :

فها

.

مستند لشيعة

:

( ) نظر :لقو عد لفو د :

( ) نظر :لعر قي اية فكا

مسالك
.

جو هر لك

:

.

ولية

متييز قو عد
متثا

يف لك

يرجع فيه ملعايري من نو لتساقط
غري لك بينام يف با

لتز حم نحن

مثاهلا

قو عد لتز حم هلذ ن حظ

:

بني حكا

:

رير ملجلة :

:

مامية

شتغا فيهام

عىل خل

نظر يف لعا للد

يف ستخر

تعبري

بني مدلو هتا فيام لتز حم هو نو من

ملضمونية

كاشف لغطا

( ) نظر :يضا

لد سا

حكا نفسها يف مقا

جلهتية

ملفسدتني

للغوية ملفهو لتز حم هو ست د

عل لتز حم يف حه مو جهة بني مل كا

( ) نظر :حلد ق لنا

لوسا ل:

ملحقق لنجفي ملر غي

هكذ  .بل ستخد لشهيد

حلديث عن لتعا

ية مصد قه

لو جب من طلب لر

ملحقق لكركي غري عن تعا

ست د تعبري لتعا

موجو عند لشيعة لسنة
لتعا

ك

تعا

كذلك تعا

:

ملحقق

لعنرص

لعنا ين لفقهية :

.

موسى لتربيز

حلد ق لنا

نصا

يف

كتا

لص

:

:

ثق

.

:

بامل

جا

عمق يف لتز حم هو لعنرص لرتبي

هو عنرص مرتبط تباطا ثيقا

ية

ملصالح ملفاسد لكامنة خلف ترشيع هذ حلكم

لتي تعطيه

بالنسبة لسا ر حكا .
قد

لسيد خلو ي بعبا مبسطة لتمييز لذ يعترب ليو سا د حني قا :

مليز يف تعا

لفعلية

مو

با لتز

جته مكانته

لدليلني تكا هبام تنافيهام يف مقا جلعل لترشيع مع قطع لنظر عن مرحلة

متثا بأ يستحيل جعلهام ترشيعهام

حد ..لتعبد هبام مر غري معقو
هذ هو مليز

لنقيضني يف

ستلز مه لتعبد بالضدين

فصد كل منهام يد عىل كذ

لكيل يف تعا

خر لو

لدليلني ..ما ملتز محا ف مانع من جعل كل

منهام عىل نحو لقضية حلقيقية ..نعم لتنايف بني ملتز محني نام هو يف مقا لفعلية

لعجز ملكلف عن متثا ك لتكليفني يف ما
طبعا عندما قو

يف لد سا

يد

لك

حد. ..

عي لتطابق عىل فصل بحث لتعا

ولية بل ثمة مقا با

ولية

ط حية فر جع مقا بة لسيد حممد باقر لصد مثا

ليس سو تطبيق لقو عد لتعا

تقييد ط
لتعا

ليل جو

هي فكر ثمة لي

من نو نه لو كا
تر

لعبد

ملهم يف مو

مر من با

( ) نظر :لصد بحو يف علم
مقا بة خر

بحو يف علم

لتز حم عن با
و

:

متانع لربط بينهام لو باعتبا

 .بل ثمة جها نظر تعترب لتز حم

مرجع تقديم هم عىل ملهم يف لتز حم ليس سو
لتز حم

هذ مر يرجع يف

مر باملهم بالنسبة ليه لعد شمو

له يف

لتعا

ليل ملهم عند مز محته ل هم فلو

لسقط ط

نظر :لنا يني فو د
و

لتعا
.

حه ىل قو عد

عديد يف مباحث مر لرتتبي تلتقي

( ) خلو ي لتنقيح ( لطها ) :
و لفقه :

عن لتز حم

تلف معها

هم عىص لز سقو

.

متثا

:

مباحث

ير فيها عىل عو

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :عليد ست فقه مصلحت:

ط

و
و

:
:

جو ط قا

هلامش قم. :

ملظفر
له

متنافية .فانظر:

مو

لتز حم مع نه يف تصوير مر لرتتبي يصو حلكم هنا عندهم

بأ ملهم مر مقيد بمز محة
تفريعا

هم عد شتغا لعبد به عم

يمكن مر جعتها يف مباحث

هدفنا خلو

ىل غري لك من مناقشا

مر لرتتبي مباحث لتز حم لتعا

يف مجلة من تفصي

شري

هذ

تطبيق من تطبيقا
ملهم

ري ىل

ثمة من ير

فقه

جتها لذ عي

لويا

حيح لقضية لتز حم

قو نني هم ملهم ليس سو

نك تسد لطريق عىل تر

لغا

هم من خ

نك تفتح لطريق لتحقيق هم بذلك فيام تعني نظرية لتز حم ثباتا كليا لقاعد

لذ ع كام ضح لك لدكتو لبوطي .
هذ

شهد

فليس

وليني لدقيقة لتي عتقد بأ بعضها تدقيق د بام

تكو له حاجة بل سنتكلم عام فيه حلاجة لتأ يل فهم
لويا .

بام يقا يف ملقابل

يلزمني لتوضيح

سا

مباحث لتز حم با

ري

موسعة تفصيلية ليس بنا ي هنا

و

لرتتب يف

بحا

يف هذ

و لفقه مامي
تا لعد كو

بعضها مهام بالنظر ملوضو بحثنا لر يس يف فقه ملصلحة حتى نبد كأننا نستطر

لكو بعضها

ر هو يف نفسه من لبحو

لتعامل فيها من ثم ف

يد

بعد هذ لتوضيح ملقدمي

بالنطا لذ

يد هنا

من به

خو

لوقت عليها فاقتىض لتنبيه.

بد لنا من لدخو يف موضو فقه

لك ضمن عد حما

يف لي

باختصا شديد جد لكي يكو لقا
لنظرية

لتنظريية لتي

ند سها عىل لشكل يت:

لويا

قو عد

موسعة حلقيقة لتز حم ملوقف فيه بل كتفي بعرضها
عىل بينة من ملشهد

ىل :هي نظرية ملحقق خلر سا

بم حظة حلكم لفعيل

من ش صيا بمنهج ستد

ر

لتي تر

لفر لوحيد بني لتز حم لتعا

( ) نظر :ضو بط ملصلحة يف لرشيعة س مية:

.

هم لنظريا هنا:

لتز حم نو من لتعا

عند هو

مل

موجو يف

ملتز محني

ملتعا ضني هبذ يقع لتعا

كيفية لتعامل مع حا

بني ملتز محني هو ما له نتا ج عديد عىل

لتز حم.

قا لشيخ خلر سا  :فإ ملز محة عىل هذ

تفا

يوجب

مر ملتعلق به فع

بقا ه عىل ما هو عليه من م كه من ملصلحة كام هو مذهب لعدلية

كام هو مذهب شاعر

عد حد

غريها

مع

ما يوجب مبغوضيته خر جه عن قابلية لتقر

.

كا

كام حد

بنا عىل قتضا

لبا بعد

شتغا با هم بنحو لقضية حلقيقية هذ ما سلكته مد سة ملري لنا يني .

لنظرية لثانية :ما هو مشهو بني ملتأخرين تقريبا من

خلطابا يف با

لنظرية لثالثة :ما هب ليه لسيد خلميني من نه تقييد

عق يا كل ما يف
نظرية خلطابا

ملكلف معذ

مر هو

لقانونية لتي من هبا خلميني.

لصحيح من هذ لنظريا

لبحو

لقانو عند ملرش .

عىل تقدير تر

قر

ملسألة تصنف بدهيية يف عر

ية حا عد مكا جلمع بينها مع فر

ا تقع بشكل مي يتخلف

( ) كفاية

و :

( ) نظر :جو لتقرير
.

.

( ) نظر :خلميني هتذيب

:

جعنا ىل لتعا

حما
و

:

يف
.

لتز حم مقيد

عق

و لفقه :

عرفا

هذ منسجم مع

سيظهر لك من

لتحليل بنية لتفكري لعق

هي :ما هو لدليل عىل لز تقديم هم عىل ملهم عند لتز حم

ملتسا ية يف

ملهم

يف تقدير هي لنظرية لثانية

تية فإ ا نظرية كثر عرفية

نقصد هبذ لبحث لتعر

تعا

به

لفقها

بام لعق

لعق ي

مجيعا

لتخيري بني مو ملهمة

ملز محة قعت بشكل تصا يف

بحو يف علم

و

:

يكا هذ ملوضو

هيتم به كثري يف لد سا

وليو ملتأخر

مامية كتا

من

س مية

فقه

ملعا

لويا

لعد تأ يله جتها يا هو ضوحه لعق ي ملنطقي
لتز حم

فعهم للذها

ملستند لذ

تفسري

ين

نام جتد له ر ا

بعضهم ينتقل من فهم حقيقة لتز حم متييزها عن لتعا
يفر بحثا

ولية عد ما تعر

كلامهتم تفهمنا نو

ىل تأ يل قو عد لتز حم.

لست قصد هنا لتخريج لعلمي لنظرية لتز حم بعد فرت ضها معقولة
نام نريد

ليلية تعنينا هنا

تز حم هم ملهم تلزمنا با خذ با هم متنعنا عن خذ باملهم

يف مو

لتسا

.

ما يمكن طرحه هنا من لة هو يت:

لدليل

هم عىل ملهم

 :ننا نفرت
ير

لعق

يفهمو من

ضح بدهيي هنا

ل

حيحة فهذ

لرشيعة يف مو

تذهب بنا نحو لتخيري

مرش نه يف مو

لتز حم يقد

خطاباته نحو لبرش فمن ملتوقع منهم

يعترب هذ

لتخيري تبعا للحالة هذ

لقى لشا

هلذ جتد

نحو حلديث عن مرجحا با

ل تقديم هم عىل ملهم لكن مطا

فيه بحو عد عندهم هي بحو

لشخ

له

تكا لعق ي لقا م يف حيا لبرش

مر بدهييا كام حصل بالفعل حيث مل نجد حد ناقش يف هذ لقضية فلو مل يكن هذ

مقصو له لكا يف تر

لتنبيه عليه من قبله تعريض ملصاحله لترشيعية للخطر فنكتشف

بعق ية ملرش سبحانه عق نيته نه تا هذ لسبيل.
هذ لدليل جيد لو

لشا

لو كا نظر سقو

نه يعا من عجز يف فكر تعريض مصالح لشا
لتكليفني معا يف مو

عىل ملهم مل يكن يف تركه تنبيه لعق
هم تقديم ملهم

ما يثبت

ملفر

تقديم هم جا ز مرب

لكن بإمكاننا تعديل

ينسبو للشا

ستد

م ختا

مرض له

عا

عرب عا

لتز حم

ملفر

لل طر فإ

كا نظر مكا تقديم هم
نه فر عند بني تقديم

حد منهام هو مر ينايف مصاحله نعم غاية

نه

مطلو

قو هذ

عا.

تكا لعق ي جتعل لعق

تعيينه تقديم هم عىل ملهم هذ لتعيني خمالف حكامه لرشعية

مسكو عنه من ثم فمقتىض عق نية ملرش

حكمته

يرفع هذ لوهم يكشف عن

نه

مر ليس بمتعني عليكم ليس يف يني مثل هذ لتعني لذ ينسبق با تكا كم نسبته ىل

يني هبذ يتم ستد
هذ

عدمه.

.

لصيغة لتي طرحناها ل ستد
هذ

لدليل لثا :

بعد تز محها مع هم
بغري ملقد

هنا تصلح ل عم من لقو بشمو

تكا لعق ي عل ملتلقي يفهم لنصو

قد

لتكليف با ثنني معا يف مو

هم

يشمل حالة جتام لتا

هو حما ف يكو هنا ط

لعق ية من جمر ظاهر برشية مستقلة شى منها عىل مصالح لشا
ىل ظاهر فهمية تقو بتفسري نصو

فالعر يفهم من لنصو
لعق ي يفهم لنصو

لشا

لنظر عن قضية قحا با

لدليل لثالث :هو نو من ستنا لربها عقيل مبا
يقبل برت

هم فعل ملهم

تقديم ملهم عىل هم فيتعني لطر
لتسا

ستحالة لتكليف بغري ملقد

كام يف لدليل

خر.

ضح جيل

ملفر

ياغة هذ لدليل بعبا

نفس تبعية حكا للمصالح ملفاسد فإنه

لتعا

لتز حم ببا

هذ لترص نو من نقض لغر
سبحانه هبذ نعر

تا لربها ضايف

لعجز خا

مرجح فيسقط ما به لعجز يبقى لباقي هو حد ا ب تعيني.
بام يمكننا عا

هبذ نحو لسري

يف لفعل هلي عرب لقو بأنه

هي قضية بدهيية جلية يستحيل نسبتها ىل

نعم لتخيري يف مو

لتز حم هو تكليف

فتدخل ضمن عملية تفسري لنص عرفا

مقيد هبذ حلا .

.

عق نية ملرش

عىل ا مقيد لبا

ا غري شاملة حلالة شتغا با هم هبذ نقو بجعل لعر

هذ لوجه مناسب معقو برص

يستحيل عىل

لرشيعة

ر

بنى لشا

هي:

ستحالة

مرجعه ىل قاعد

باجلمع بني لتكليفني

قانو لتز حم متفر عىل

يعته عىل

حكامه فيها تابعة

للمصالح ملفاسد فإ معنى لك نه حيث تكو ملصلحة يكو حلكم من لو ضح نه

يف مو
هنا

تز حم هم مع ملهم تكو ملصلحة يف طر

يكو ملوىل قد ضحى باملصلحة يف هذ حلا

هم فمن ملتوقع
هو خ

يكو حلكم

بنا ه لرشيعة عىل

متابعة ملصالح حيث كانت.
بام تصا هذ

هذ

لة عىل شكل حكا عقلية كم هبا لعقل علينا بتقديم هم

ا تكشف عن منهج لشا يف حكامه من حيث لتقييد
لدليل لر بع :ستنا ىل لنصو
:

لشكل

مؤيد بنصو

لدينية هذ لعملية يمكن

نرجع ملختلف نصو

تبني

ط

مفاضلة لعاملني

لرشيعة قدمت شي ا عىل

غري ا فتنبه.

تتخذ شكلني:

عام سلبا

حذ من خطر كرب لو

لنبي هل بيته قدمو يف سلوكهم جتربتهم لعملية شي ا عىل خر ل
لكتا

ية

هي كثري يف

لسنة لنثبت نه معنى خبا لنص لديني لنا عن مفاضلة عام
مل تكن عند لتز حم بموجبة تقديم

هم من بعض

عر ما هو هم ما

قل لوية فام قيمة

هي لرتخيص برت ملهم يف نفسه ملفر
معايري هذ ملفاض

عىل ملهم

ملحكية بالنصو

بر مظاهر عىل ط

عن قانو لتز حم.

ملفاضلة يف عام

حيح

فمث لو خذنا قوله تعاىل:
ر جاهد يف سبيل

جاهد يف سبيل
هلجر

تنظيم

عند

لفعل

بمفاضلة

عام ما تقد

لك فهل

لويا عىل سا
تقديم

معنى له

عام

هم

ملفاضلة هلا نحو حكاية

ملسجد حلر كمن من با

عديد

ليو

ُّيد لقو لظاملني لذين منو هاجر

يف لدين لكنه

ل ك هم لفا ز

يرقى ملستو

يام

( لتوبة:
جلها

لتعامل مع ملجاهد قد تلف يف مستو

كر عن لتعامل مع

عام كذ كذ

هذ لفعل سو من هذ

( ) عني بالسلب ما يد عىل حالة لنهي مثل:
ا

ىل عىل

تقف عند حد قاعد لتز حم بل هلا تأثري

) فسقاية حلجيج مر مطلو

عني با

لويا

بأمو هلم نفسهم عظم جة عند

نتيجة لك

هو تنظيم

حالة لتز حم فكأ نصو

جعلتم سقاية حلا

يستو

كل

نه جب

كو بعضها

فضل عىل ملفضو
جبا ما

لك

ابا

ملفاض

يف طر

مر مثل هذ لعمل فضل من هذ لعمل

ما مفاضلة لعاملني فمثل تقديم لعامل عىل غري

قصد

تقى عىل لتقي

ملجاهد عىل لقاعد غري لك مما يكشف عن تقد لعلم عىل جلهل جلها عىل لقعو .

هل لسقاية لكن نفس هذ

ية لكريمة بنفيها ملسا

هو مما يعلم عرفا من بني سطو

احب لنص.

جلها فقد تكبت خطأ فأ شخص يقر هذ

تعترب نك لو قدمت لسقاية عىل

ية يفهم هذ

مر حتى لو مل تنطق به بل

ة لك :

فكر مفاضلة عام ملبثوثة يف لكتا

لسنة هلا نحو حكاية عن

من ملفا قة لتهافت

حا

خ

تقديم عمل عىل عمل يف مو

عن فضل عام
لكن ب

لتز حم بحسب لفهم لعريف لعا

بام هلذ ظهر عند حابة لنبي

مفاضلتها فيام بينها.
نصو

نشري ىل

فكر لتز حم بالطريقة لتي بيناها
عن لصو

مستحبا
لص

ملفاضلة مهام تلفت لسنتها بياناهتا

تأيت بالص

لكن فضل

لعديد من نصو

فضل للو جب لو حد فبإمكانك

لشكل لثا  :لنصو

 ..فليس كل نصو

كتبنا له يف لو من كل

مر قومك يأ ذ بأحسنها سأ يكم
قوله سبحانه:

( نعا :

تقربو ما

نظر :رس :

قوله تعاىل:

هو لذ

).

ليتيم

لق لسام

عم

( لكهف ) :قوله:

هو لعزيز لغفو

قوله عز من قا ل:

حسن ( ..لنحل:

تفاضل عام بالتي تنفع هنا

( مللك.) :
)

مثري حقا مثل:

موعظة تفصي لكل

لفاسقني ( عر :

ليبلوكم يكم حسن عم ( ..هو  ) :قوله:
ُّيم حسن عم

ملفاضلة نام تكشف عن

لدينية لتي تدعو ل خذ بام هو ىل حسن فضل

هنية ملسلم عىل هذ لثقافة تكرسها هي نصو
قوله تعاىل:

مة س لة تسأ مبا

تفيد برمتها

تأيت هبا هبذ لطريقة مث

فانتبه.

ستشعر لعر نوعا

لذ

).

تبني

ف ذها بقو

بالتي هي حسن حتى يبلغ شد ..
يف ستة يا

نا جعلنا ما عىل
لق ملو

كا عرشه عىل ملا

ينة هلا لنبلوهم

حليا ليبلوكم يكم حسن

ىل سبيل بك باحلكمة ملوعظة حلسنة جا هلم بالتي هي

قوله:

ا لو هل لكتا

بالتي هي حسن..

).

( لعنكبو :

قوله سبحانه:

عبا لذين يستمعو
( لزمر:

لبا

قوله تبا

لذين جتنبو لطاغو

لقو فيتبعو

سمه:

).

قل لعبا

قوله سبحانه:
حلسنة

تستو

قوله سبحانه:

نتم تشعر

( لزمر:

ملر

).

عن لصا

يف نفسه كا ىل لنقصا قر
فهذ لنصو

هم يف با

ليست سو بنحو لتأييد.

با تركهم

ىل عىل نه مؤ

( ) مايل لصد

:

( ) مايل لصد

:

لو عظني:

لوية

.

عتا

يفهم من نصو

معا

خبا :

نحو  :معا

خبا :

.

لزيا
.

حسنية من ثم يغد من غري
لكيل

ملز

مر لذ يكو

كانت بعض

ل نبيا فيام فس بأنه كا من

يضا ىل مفهو لعمل عىل خذ با
كتا من

بغتة

 :من عتد يوما فهو

تز حم لفر ض

تكا عاما مأخو من هذ لفضا

بعض لباحثني

يأتيكم لعذ

من كا ىل لنقصا قر فاملو خري له من حليا

تلقي يف لذهن لديني مفهو

هذ لنصو

قد حا

عن عيل

كأنه يل ْحيم

 :من ستو يوما فهو مغبو  ..من مل يعر

ىل

)

عمل احلا قا نني من ملسلمني

حا يث كاملر

يكو لدين جميز تر

هذ لنصو

( ملؤمنو :

تبعو حسن ما نز ليكم من بكم من قبل

من هذ لنو مجلة من

من خ

).

من حسن قو ِمن عا ىل

لو

لشيطا ينز بينهم

لسي ة فع بالتي هي حسن فإ لذ بينك بينه عد

(فصلت:

ملعقو

ل ك هم

فع بالتي هي حسن لسي ة نحن علم بام يصفو

).

مغبو ..

ل ك لذين هد هم

يقولو لتي هي حسن

لشيطا كا ل نسا عد مبينا ( رس :
قوله تعاىل:

يعبد ها نابو ىل

حسنه

هلم لبرش فبرش

ىل يف لثقافة لدينية

رض لفقيه :

ضة

نبيا قد

من حيث

يلزمهم مر عا

فكأ هذ لنصو

كتفا باحلد
جتامعية.

ىل .

بإمجعها ث ملؤمن عىل لسري نحو
هو مفهو يف غاية

نى يف حياته

لعل مما يساعد يضا عىل فهم مز
حد فا

موسى لن نصرب عىل طعا

لشا

ىل حيث يمكنه

ية عىل ملستويا

لو بنحو لتأييد قوله سبحانه:

لنا بك ر لنا ِما تنبت

عد

لفر ية
قلتم يا

من بقلها قثا ها

فومها عدسها بصلها قا تستبدلو لذ هو نى بالذ هو ري هبطو مرص فإ لكم

ما سألتم

بت عليهم لذلة ملسكنة با

بغضب من

يقتلو لنبيني بغري حلق لك بام عصو كانو يعتد
حصيلة هذ لدليل لذ

نريد كثر من مؤيد قو

نصو ه ملتفرقة لتي تكو لدينا قناعة بإ ته تقديم
يصلح هذ لدليل ليكو

فتتعاضد مجيعا ثبا
ملوضو .

هبذ كله نستنتج

لك بأ م كانو يكفر

( لبقر :

).

هو كتشا مز

لشا

هم عىل ملهم عند لتز حم

لي قا ام بنفسه ف شك يف نه يصلح لتأييد

لفكر ملركزية هنا مسند كلها با مجا

بآيا

من
مل

لة لسابقة

س مي عىل

لتسامل

قاعد لتز حم مقبولة من حيث ملبد يف لرشيعة س مية مؤيد

لك كله بإمجا علام ملسلمني عىل هذ لقاعد من حيث ملبد .

بعد تقرير مبد لتز حم هو مبد متت ملو فقة عليه عند مجيع ملسلمني بمن فيهم مامية

يطر يف ملقا تسا

بد ممانعة ما نظريا

يمثل شكالية ما مثل لفقه

ملصلحة بو فها سيلة من سا ل ستنبا

فض نظرية ملصلحة ملرسلة سد لذ ع

لو قعية لتي تقو

حكا عليها

( ) نظر :حممد لوكييل فقه

مامي لظاهر

لويا

لعقل

غلقت

هو

هذ لفقه

حلكم لرشعي فتم

مامية تقريبا با

معرفة مل كا

يقد عىل هذ ملعرفة هلذ يقو لسيد

سة يف لضو بط:

.

خلو ي :لعلم بوجو مصلحة يف فعل

يمكن لعلم بأ فيه مصلحة

لنظر عنه

لعقل مصلحة ملزمة غري مز محة يف فعل
كانت تامة بحسب لكرب

لصغر هلا غري متحققة يف خلا

مفسد تابع لتعلق

لنهي به فمع قطع

مر

مفسد  .من هنا قلنا:

مل

مفسد كذلك حكم لشا

مة بني

بوجوبه

بنا عىل جهة مذهب لعدلية كام هو لصحيح
لعد

فض عن ا غري مز محة .

مل كا

جو طريق للعقل ىل

حرمته

لو قعية

ما هذ ملشهد كيف يمكن للعقل مامي

يو فق عىل جر قاعد لتز حم ! بل ما

كرب منها خلف لثا

بل

معنى هذ لقاعد هنا ليس كو حكم هو
لكامنة خلف حلكم

لقد حظنا كيف

هم فيام لثا هو ملهم يعني

ملصلحة

ملحقق لعر قي جعل لتز حم جعا ىل لتنايف بني مل كا

يف حالة

من هذ لنو كيف يمكن لتوفيق بني سد با

يف لوقت عينه تطبيق قاعد لتز حم عىل نطا

مفا قة تقع فيها مثل هذ ملد
حا

جتها ية !

لشي عليد ست بعد طرحه هذ

مامية هو قد

فام معنى

ملعرفة بامل كا
سع يف

شكالية

لعقل عىل معرفة ملصالح ملفاسد قبل

لسيد خلو ي يف لنص لذ نقلنا عنه يمنع ستق
( ) خلو ي حما
جلها

يف

و لفقه :

ملصلحة
ملفسد

ملفسد بل لو فر

علم لعبد بتسا هيام

لعق

عتذ

مامي ! ليست هذ

يب عنها بالقو بأ ما متنعه
لرش هبا هذ ما يرب

لعقل بإ

ملصلحة للعبو منه ىل

مر يف هذ لتز حم بيد ملوىل فهو لذ ي حظ

قو من مل كا  .ليس للعبد

ملوىل قد شتبه جعل لوجو

متثا ب م حظة

بزعم كو ملصلحة قو من

بكو ملفسد قو من ملصلحة .ب عليه متثا بحكم لعقل

فإنه لو تركه معتذ بكو ملأمو به خاليا عن ملصلحة
كام

جتها

غ

لطريق ما لعقل

 .يف موضع خر يذهب خلو ي بعد من لك حني يقو :

لتز حم قد يطلق عىل تز حم مل كا ..
عل حلكم طبقا ملا هو

ية يف هذ حلا

يسمع منه

عتذ

يكو معاقبا عند

مر يف لقو نني ملجعولة من قبل حلكوما كذلك فإنه لو خالفها حد من لرعايا

بوجو ملفسد

بعد ملصلحة

للمكلف خل يف هذ لتز حم( ..مصبا

يسمع منه يكو معاقبا عند حلكا  .حيث نه ليس
و

:

).

معرفة حلكم لرشعي

نفسه لكن

مر لذ يعني

مامية تو فق عىل مكانا

ملنا

لقطعي لذ

حلكم غري ملنكشف

د لشا

ملعرفة هنا كانت قبل نكشا

معرفة ملنا بعد د

حلكم عىل ساسه فالعقل

لكن لشيخ عليد ست يعو فيعترب

مل

شكا

لعرب بالقطع

ما طرحه عليد ست من جو

يمكن تسجيل نتقا

مشكلة مفا قة هنا
لرشعي هلذ

هذ جلو

م ملا فتحو جما لقطع با

عرب لطريق نفسه

:

جتها

يد

لك:

مامي

غري مقنع مؤكد من جديد

عن شكا

كذلك ما طرحه يف شكا نفسه

جتها ين:

يقتنع بإمكانا

معرفة مل كا

مامي لظاهر
حتى بعد

مل يقعا يف

د

حلكم

جتها نفسه عىل نه جتها عليل خا ة بالتعليل لعقيل بل هو

فقهه مبني عىل لك

مامي ليس بسبب موقف كرب

مباحثهم يف نقد لقيا
كام بام توحيه كلام

فهم من حيث لقاعد يو فقو عىل حجية لقطع باملنا

بعد لكن مشكلتهم مع لصغر
ملوضوعي يف هذ لسيا

لقطع بمعرفة

لظن يف حلالني معا .

ملجا خا ة يف تضييقهم جما معرفة لعلة.

سو قبل د

لوجو حتام

لشيخ عليد ست
حلكم لرشعي

متعد

مامه ب فر يف لك بني د

وله لينا عدمهام .بل

ملنا قد يكو هو مل

نفسه.

لو قعية غري مفهو فإ با

ضحة يف هذ

لتطبيق فهم يشككو يف مكانية تو ل لعقل للقطع

خلط عليد ست بني موضو تنقيح ملنا

لعل فضل من

ملصلحة يف

ية عرب لعقل لزمهم فتح با

عليهام معا بام يؤكد

يعترب هذ

ذ من هذ لدعو
هذ لر

ا تو فق عىل

هلذ مل تكن ملصالح ملرسلة حجة بينام هو قا عىل لك يف حلكم

ملنكشف.

معترب

حلكم

حلكم لرشعي

كشف ملنا

يسا

معرفة مل كا

با

حلكم

معرفة مل كا

كام هو معر

لنا هذ لطريقة يف لتفكري هو لشي حممد ضا ملظفر يف نقد

( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:

.

نتا لقيا

يفيد

لفقهي للعلم فقد كر

لظن لكن

لقيا

قويت جو لشبه بني

نو من لتمثيل باملصطلح ملنطقي هو
ل لفر يقو
لك

يغني من حلق شي ا .نعم لو حصل علم تا ف بأ

لظن جد غري نه

يف حصو هذ لعلم بأ

جلامع علة تامة للحكم لرشعي .يرش لنا ملظفر لسبب يف هذ ملوقف
جما للعقل فيها بل ينحرص طريقها بالسمع بالقو بأ

هي مخسة من ثم ف ينتج علام هي:
حتام

يكو حلكم يف

حتام

لعلة للحكم.
حتام

حتام

هنا

ل معل عند

بعلة خر غري ما ظنه لقا س.

فا خر ينضم ىل ما ظنه لقايس علة بأ يكو ملجمو منهام هو

يكو ما ظنه لقايس علة ليس هو لو ف ملجر بل بام هو مضا
ل خلصو ية فيه.

حتام

تكو

بخصو ياهتا يف ملقيس .
هبذ ند

لعلة حلقيقية حلكم ملقيس عليه غري موجو
قبل حلكم

بعد خ فا ملا

مامي

طرحه لشيخ عليد ست يف جو به عن

يفر بني معرفة مل

شكا لذ طرحه

قبل بعد لصد فهو يقبل لك لكن بو فه حالة نا
كلام

هذ ملعايري

لو من

ل

شكا هنا غري
وليني من

تا ىل معرفة مل

تعيني مل

لو قالت لرشيعة بأ لص

ت

عىل لفقه

مامية يعر
بالرض

و لفقه :

نه لو قبل بانكشا

لو ققت.

مامي

لك

حلكم

بني لعجز عن معرفة

هم من لة لرحم متكن لفقيه من تقديم لص
جو

.

لص

م

مل

لذ ير جع بحو

لدهيم معايري للرتجيح يف با

بل ىل معرفة

بني جلهل بامل

لرحم عند لتز حم ب حاجة ملعرفة م

( ) نظر :ملظفر

ىل

غري متوفر

جتها

لفقها

ملوجو يف كل قيا

يكو لقايس قد ضا شي ا جنبيا ىل لعلة حلقيقية.

موضوعه هو

ثانيا:

حتام

مل كا مطلقا

جو

لتز حم

هم من لثا
ية فمث

عىل لة

لة لرحم

هكذ عندما ن حظ

من

يغفر لرش

حرمة خر عىل ط

لصلح بني لنا
لنفو

من جتويز لنصو

مقد عىل لصد

هكذ لو ستطا
عر

يغفر غري نعر

هكذ .

متابعة مز

لفقيه من خ

ظى بأ ية عالية عىل سا ر مو

لكذ

للصلح بني لنا

لشا

نصو ه

مكنه

سفك مه عظم من حرمة حلق للحية لو كا حللق حمرما

ملرجحا با
مز

لتز حم عام قريب نعر

هنا تكمن

ية ما قا به فقها فقه

من ملمكن

تلف فقيها يف ديد

لرشيعة ملعرفة هم ملهم من خ هلا.

يف ما

ملضام .

مكا معينني لكن هذ

يضا

ملفسد

مستو

ىل لك نه سو
لة

لك نتيجة عنا

ما كلام

مل كا

لتز حم يف با

مثا

تعاىل.

تز حم حكا
حكا

ية فأ منهام هم يقد

يقد عىل كل

لوية بني شي ني من جهة نظر لشا

يف ديد موقف لو مل يد

با

ما يستفا من

.

مطلقا

ملصلحة

سنشري ليه يف لك عىل

حتام ملصلحة قو يف حد لطرفني يوجب

عاية ملصالح ملحتملة قو ية سو يأيت بحث هذ

لسيد خلو ي مما نقلنا بعضه قبل قليل فهي تتحد

هبذ كله نفهم مغز كلام

تلف باخت

نتعر

بالتفصيل

لوية يف لعرص حلديث من متابعة لنصو

للعقل هنا

لعقل بالتز حم هنا بل

مر كله بالتفصيل

سو

يكتشف

حرمة قتل مسلم

تا لقو عد فهم مل

هلا لة بموضو لبحث عىل ك

شا

يعترب

نفهم

ينفي ام يملكا مرجعية معرفية قابلة للتوظيف يف هذ

يأيت

عند بعضهم حكام عقليا برض

با

ا يف جلملة

حرمة لتوحيد عند عظم

عن تز حم

لسيد خلو ي نفسه يرص هبذ لتمييز هلذ يتعقلو جر
مل كا .
ملري

لنا يني حني يقو  .. :تصل لنوبة ىل لرتجيح

مر با هم يكو معجز مولويا عن غري  .مسألة

لة مناسبة حلكم ملوضو فام كا حلفظ بيضة س

ما كا من حقو لنا

يقد عىل غري كام

ية

ما كا من قبيل لدما

لفر

م حظة

يقد عىل غري
لة .

ة لك :

ما فيام عد لك فاستفا
كتشا

عىل

ية

ية تا

ىل م حظة ملو
تا بالرض

عند شخص معني

ىل معرفة حقا ق لشي ني بل تا ملعرفة كيفية تعاطيه هو معهام تا

خليا

معرفة طبيعة

ملوجو يف لشي ني ثانية كام سن حظ قريبا هو مر ممكن.

هبذ نعر

عن غري ا من ملد

شكالية ملثا هنا غري

جتها ية عند ملسلمني.

عملية تطبيق

عرفنا ىل

عىل جتها

لتكليف

فر

مامي

حكا لرشعية ضع يف بعض

قو عد لتز حم من لطبيعي نه حيث يكو جوهر موضو
ملكلف لفر

لظاهر

فض

حيا ملا نسميه

لتز حم هو عجز

لويا

جلامعة عن متثا لتكليفني معا هلذ فهو يذهب نحو ختيا حد فر

لتي يو جهها يف للحظة لزمكانية لظرفية لتي هو فيها عملية ختيا

حد فر ملتز محة ليست نزهة بل تا لتقعيد يضا فلام نختا لفر ( ) عىل لفر ( )
ك

فقه

ا جب

لويا

هل

ية هي ملعيا لوحيد يف لتعامل مع لتز حم

هذ ما يعر بمرجحا با
لويا

كذلك تعا

تر جيح ملتز محني.

لذ يبد من بعض لعلام

لتز حم

لتز حم

قو عد ع

لرتجيح با

لتز حم يطلق عليه يضا قو عد

ية هو خر خليا

نه قبل هذ لرتجيح توجد سلسلة من ملرجحا

فمث لو كا هنا

جبا تز محا حد ا مضيق

يز موسعا فيام جهنا حالة

( ) لنا يني فو د

و

ملتاحة يف حا

لتي ينبغي خذها بعني عتبا

خر موسع كام لو كا

نسا عىل لغر

ملو

نظر يضا :ملظفر

و لفقه :

(نفس خر) من لتلف ليس فقط حرمة ت فنا لنفسه بالقتل مث
:

يف

فقه

قت لص

ما

قلنا بوجو حفظ لنفس
ففي هذ حلا يرتجح
.

ختيا ملضيق

هبذ نستنتج حد قو عد

هو نقا لغريق عىل ملوسع هو لص

لرتجيح هي تقديم ملضيق عىل ملوسع.
نحن لو تأملنا هذ حلا مث

كام لو تز محت لص

لر ينا نه من ملمكن تقديم قل

ملوسعة مع جب خر قل

عىل ملوسع هذ يعني
ية نفسه.

لكن ملري لنا يني

هذ لقاعد

ع قة هلا با

له يمكن

ية بل جتر عىل عكس قانو

لتز حم

با

بكثري

شكا يف تقديم ما بد له عىل ما له لبد بل هذ

نام يكو لتز حم فيه بالنظر لبد

يز حم ما فيه قتضا فإ لو جب ملضيق يقت

لو جب ملوسع يقت
هذ

لك ضح .

لقد يف لك لزما

مر لو ضح يف هن ملري لنا يني هو

لتز حم

فهي مسألة حمل نقا

با تفا بينهم قد حا

فيه هلذ نرجع للب ملوضو

غري

لسيد لصد

لتخر ية يف علم

لقد له يف مانه

نه موسع ف معنى

ريج هذ لتقد حتى عىل قانو

و لفقه مما

نقتنع برض

بدية سقو

( ) لنا يني فو د

( ) نظر :بحو يف علم

و

:

نظر :جو لتقرير
.

:

ية

لوقت

متثا حد ا من

مثل ملوسع ملضيق خا جة صصا عن لك لوضو
و

ظى

ملضيق يقد عىل ملوسع كثر من ريج

هو نه ما هو ملعيا يف لتز حم

:

قتضا

ل تقد ملضيق عىل ملوسع ما نه من

فإ كا ملعيا هو تنايف حلكمني متثا بحيث يفر
فمو

ملفر

ما

يف تقدير فاجلد يف هذ ملوضو

ية عىل مستو لو قع لعميل بعد ضو

ملا كانت هذ لتطوي

تز حم هنا يف حلقيقة

بد له عىل ما له لبد عرضا كام لو حم جب موسع له فر

عن با

ملز محته للمضيق

ية

هو لل تقديم ملضيق عىل ملوسع كأنه عترب نه حصل خلط هنا

يريية عقلية ملضيق بد له ..فإنه

يف حلقيقة خا

ية عىل كثر

ية لكنه مضيق قد ملضيق قل

بني قو عد لتز حم قو عد لتقديم فاملضيق يقد عىل ملوسع لكن
هلذ قا  :ترجيح ما

ية

ملوسع

.

يسقط

متثاله

يصا

ما

لعبد بالعجز عن متثاله نتيجة ملز محة.

كا ملعيا هو لعجز عن متثاهلام يف قت حد مع مكا
ملو هنا من با

حد فمن لو ضح

عن تيا هبام معا يف قت حد.
نصو لقضية من

لنا

لتز حم ب

ية ثانية هي

لطرفني متو جه بينام يف ملضيق ملوسع
ما يف ملوسع فاملطلو

بالفعل

يب

ملفر

لتز حم قا م عىل

مو جهة

هو جلامع بني

متثا

ملطلو

لو يف قت
ملكلف عاجز

مركز ملطلوبية يف

يف ملضيق هو

غري فلم يتحد ملطلو

ط قا هلذ عرب لصد بأ جلامع يز حم لو جب خر هنا .
هتمنا هنا لتسميا

بشكل من
طا

من

تكا

ولية لتحليلية لتي ا

عىل ية حا

هذ

.

فأبر عنا

قاعد لتز حم فقه

فيهام

لعنا ين بل هيمنا عنرص لتقديم عند مو جهة لتكاليف لبعضها

شكا يف لو قع خلا جي مليد
لنصو

تيا

لويا

فهذ هو ملهم يف فقه

تلتمس حيانا ر ا مر بدهيي ضح مفهو

لتقديم لتي متثل ليا

ظهو

فقل عىل

من قو عد ع

يمكن ياغته عىل لشكل يت:

حد من قو عد لتقديم

لويا

بعض

متنوعة ملفهو

لتز حم فكر

لتقديم هنا تبد للعقل نسا بدهيية ضحة فوجو بد ل حد مرين فيام يفتقد خر

هلا يفر

حتى يفو

عق نيا للمحافظة عليهام معا لسعي ختيا ما بد ل له يف للحظة حلا
من ثم قيق لو جب خر عرب بد له ملتاحة.

لكن هذ لفكر

حد

هلذ فصل بعض

( ) نظر :خلو ي حما
:

لية لبسيطة تعفينا من م حظة

.

وليني هنا مثل ملري

يف

و لفقه :

موضو لبد ل ليس عىل شكل

لنا يني بني مرجحني يرجعا يف
لصد بحو يف علم

و

تقدير لعنو

حد

عني هبذ لعنو

ختلفت ر اهتام هلذ سو نفصلهام للتوضيح:

نه ليس لدينا سو تكليف حد

يقد للمكلف سلسلة من خليا

يمكن تصو يف حالتني:
حلالة

لكفا

ىل :لتكليف

يف سيا متثاله

يفر

هذ لتكليف من طبيعته نه
عليه خيا

لبد ل لرشعية كام يف لو جبا

حد

هذ ما

لتخيريية ففي خصا

لتخيريية ثمة بد ل للجامع ملكلف به هذ لبد ل تم ديدها عىل لسا لرش

فلو محت حد من هذ خلصا  /لبد ل تكليفا خر ليس يرييا ففي هذ حلا مقتىض
قاعد تقديم فاقد لبد عىل ما له لبد هو تقديم لو جب غري لتخيري عىل لتخيري
سا ر لبد ل ما تز ممكنة ليست منتفية يضا.

فر

حلالة لثانية :لتكليف

توجه تكليف بص
فلو عا

لغر

مث

لبد ل لعقلية

لظهر فإ هلذ لص
حد فر

جبا خر ليس من هذ لنو

لظهر

لذ تية كام يف ما يعر

هو لفر لذ سيقع بعد

قد لتكليف

يمكن تيا هبا مع توفر بد ل مانية هلا .هنا يند
يف حلالتني ملشا ليهام ع

معا كام يف لتز حم بني
ضح.

يمكن فر
يا

بالتخيري لعقيل فلو

بد ل مانية بحجم متد لوقت من لز
خر

بعد

لظهر مبا

ملفر

ىل

لظهر

ملضيق ملوسع مثاهلام.

ملز محة قد قعت بني تكليفني هلام بد ل

ملوسعة لزما

مر هنا

لظهر كذلك

هذ حلالة يبد يل حكمها ضحا هلذ خرجها لنا يني عن لتز حم

ضو حلكم

غري لتخيري ملو جهته للموسع

لتخيري مع

فيها ينطلق من
لعق ي
مكا

ير

ملكلف مطالب بتكليفني
مرب لرت

تيا هبام معا هلذ

لتكليفني من
هو ملضيق

ملضيق

ملفر

قد ته عىل

يفهم لذهن لعريف هنا تقييد ط قا

غاية ما يفهمه

هذ لتقييد منحرص بد ر

ما خا جها فالتكليف عىل حاله

لرض

تيا هبام

لذهن

لة بحيث يسقط حد

شتغا بالطر

خر

تقد بقد ها .هذ ضح.

هذ لفكر

نا تسييلها يف لتجربة حلياتية من لو ضح ا تعني

تأجيله يقد عىل ما يمكن تأجيله هذ يعني

م حظة مكانا

يف عرصنا حلا

لتوفيق بني غر
ظى بأ لوية

ليش

.

من ناحية

هذ ما يضع لفكر لديني عىل تلف لصعد ما سؤ
قضايا متثلها طو

فثمة قضايا

فق لزما

تأجيلها غري ممكن بل يلحق

لطو

فهنا قضايا متثل حالة

كل عرص هي مستعج ته غريها مما له بد ليست هنا

من عجلة فيه هذ معنى لعمل كي يفوتنا لقطا .
لفكر بعينها يمكننا ستحضا ها يف عرش

مستشفى يف مدينة ملي ة باملساجد
لعرص يف ب

لديني لتجربة لدينية عليهام

من حيث لسعة لزمانية

لرض فيام غريها يتحمل لتأجيل

طو

خلطا

ما يمكن

مثلة حلية ليو من نو

لوية بنا مسجد يف مدينة ملي ة باملشايف

لوية بنا

لوية لتعليم

ملي ة بالتعليم لديني لعكس هذ معنى نه حيث تتوفر لنا بد ل ليش

حيث يكو

خر غري مستعجل فإ ملنطق لعق

مستعج

علينا لتفكري بام ليس له بد ل متوفر .

مو يفر

علينا لتفكري باملستعجل كام يفر

لعل من

ل لذين دثو عن هذ لقاعد هو لعز بن عبد لس

قاعد طلق عليها سم :قاعد يف جلمع بني حد
كر مثلة تم ستخد ما يشبهها حقا يف

لربها عىل هذ لقاعد .
حقا د

ملري

لنا يني (

( ) نظر :لقو عد لصغر :

ملصلحتني بد ملصلحة خر

و لفقه لشيعي لكن لعز مل يقم بذكر

ه ) عن هذ حلالة من لبد لية هي ما

حد ملتز محني بديل له لكن يف طوله
جو تطهري لبد للص

(

ه ) حيث فر

يف عرضه مثا

لك لتز حم بني جو

كا

لوضو

فإ لوضو له بد يقو مقامه يف لرشيعة هو لتيمم بينام
.

تطهري لبد للص

ليست له حالة بدلية يف هذ حلا

لتطهري بل يقد فع خلبث يؤتى عىل لطر
ملستند يف هذ لتقديم عند لنا يني هو

جوبه مقيد بحالة لقد

ليش خر

لثا بالطها

نستنتج قاعد هي
تقديم ملرش

خر  :ما

ملكنة سو

يوجد معنى

لعقلية عىل ملرش

قتضا له يز حم ما فيه قتضا .

يقصد ملري هنا

لو جب خر

لو جب

توجب سلب لقد

خر بينام لو ا مرش طا بالقد

مز محا له

يعقل

لوجو فيه هو لقد

بالقد

بالقد

لرشعية

لعقلية عنه

ما

لرشعية بحيث جعل

هبذ

لقاعد

لرشعية عند لتز حم  .بعبا

لعقلية فإ مز محته

يمكنه

لوجو

تيا به تكوينا تر

لقد ضمن خلطا مث
لشا

قا عىل فعل لو جب ملز حم ف

ف يز حم لو جب خر غري ملرش

لعقلية.

بالقد

بجعله تكليفا
قق

ر

لرشعية بل فقط

لسيد لصد مل يرتض هذ ملحا لة عىل ط قها فسجل عليها م حظة لو يد منها

جعلها معيا مستق
ملري

كام يف ية لتيمم

مل يكن مرش طا سو بالقد

فإ مز محة جب خر له توجب عد نعقا
يتصو نه

هذ يتضمن تقييد نفس لك

لرشيعة له بد فهو مرش
بالقد

فهذ معنا

جتعل لرشيعة شي ا بد طوليا

حت بذلك لنصو

كل ما قر

بالقد

لرت بية .

كل مو جعلت لرشيعة له بد

هذ لبد مقيد بحالة لعجز عن لك ليش

ليش بحا لقد

تقت

لتمكن فإنه

يمكن مز محة مر لوضو مع مر

لنا يني هنا هو

( ) ب

نشري ىل

ملطر حة هنا
.

( ) نظر :جو لتقرير
( ) نظر :خلو ي حما

حا ل م حظته
ندعي

قىص ما يمكن لنا

شتغا بالضد لو جب لذ

لسيد خلو ي ناقش كثري يف كو هذ ملثا

:

يف

فو د

و لفقه :

و

.

يقل

ية

خذ

غري مثا حقيقيا للمسألة

مل يقبل به بو فه مثا لقضيتنا فر جع له :حما
:

نتصو لتصحيح نظرية

يف

.

و لفقه :

عدمه قيد لبيا عاما يف كل خطا

لكن ملأخو عدمه كذلك نام هو شتغا بضد جب

يمكن ستيفا م كه حتى مع تر

شتغا به عن طريق تيا ببدله ف ملز عق بأخذ

ليس له بد

يمكن ستيفا م كه يف فر

عدمه قيد يف خلطا

بنفسه
خطا

تر

شتغا به

لو كا هم م كا بل يعقل ط

ما لضد لو جب لذ

خلطا بالنسبة ليه بحيث يقت

ملكلف عن لك لضد لو جب توجيهه ىل ما ليس له بد  .هذ معنا

لو جب لذ ليس له بد يكو

فعا بامتثاله ملوضو خلطا

لعكس هو معنى لو

به يتم لرتجيح .

لعجز عن ملبد يكو

ملبد

بنا عىل هذ لك

مقد مهام من م

ليس له بد

يصبح ما طرحه ملري لنا يني متوقفا عىل ثبا

ملبد

فيا بتام م

بجله

ما

لبد يف فر

مل يثبت لك فر

يستوىف بالبد فقد يكو هذ ملقد مسا يا يف

هم منه يف مثل لك بد

شتغا باستيفا لك ملقد

لعنو ما ليس له بد ثر .ثبا

يكو

جو

فا لبد بتام م

ملبد

.

ما

ية مل

ما ليس له بد مقيد بعد

ينحرص جه لرتجيح حين ذ بالرجو ىل

يفي به نفس ليل لبدلية بلسانه لعا
لذ يبد يل

لذ له بد

تا

ية

ىل قرينة خا ة

يبقى

لسيد لصد مل ي حظ ريج ملري لنا يني للموقف فقا ملا جا يف

هنا مل

تقرير

لفو د بل حظ تقرير لر يه فقا ملا جا فقط يف جو لتقرير

فحا

يقتنص لصد له ر ا ثم سجل شكا عىل لتخريج ملقتنص من قبل لصد

يكشف لنا لنا يني عن لسبب يف هابه لتقديم ما ليس له بد طويل عىل ما له بد طويل

نفسه

شكاله يف حمله.

لكن لعل

له معا

يقا

ر فيه من

يف لقد

ىل يف ملناقشة حتى نجيب عن مقا بة لنا يني يف لفو د
بعيد عن صو يا مثا لوضو
قرينة

لعقلية)

( ) بحو يف علم

و

لقد

ملأخو هي لقد

لتيمم :

ريج لصد نفسه

ليل لبدلية لطولية

عم من لقد

لتكوينية ( ملنظو

لطولية يف لبدلية متسا ية لنسبة ىل لعجز لرشعي لعجز
:

.

لتكويني هذ يعني نه ما مل يكن هنا عجز تكويني حقيقي يصبح ليل لبدلية فاع

يبقى لتز حم قا ام
لرشعية بالقد

مر لذ يفر

لصد نفسه يف موضع خر
لرشعية

لرجو ىل معيا

لتكوينية ملأخو يف لسا لدليل
لتقديم ملرش

لرش فيهام معا متحقق فعيل.

لعل لصد

بحا لعجز عن لوضو

ديد لبد

لقد يف ملبد باتت

بل حتى لو فرضنا

حلكم ف موجب كام فا

لعقلية عىل ملرش

بالقد

بالقد

عية بل جل ديد موضو لتيمم نفسه
ملبد

يقو بأ

فكأنه

عية بل قد تبقى عقلية.

لبدلية لطولية تستبطن لقد

عم من لتكوين لترشيع عرب ملانع ملولو

مانعا

يف م

ننا لو فسنا لقد

يصل ىل هذ لنتيجة عينها عرب قوله حقا بأ قيد لعجز يف ليل

لتيمم ليس جل جعل لقد يف لوضو
يعني ام

ية هنا

بل

لرشعية بمعنى عد لعجز يت من
لدليل ملز حم يمثل

فهنا بد من ثبا

عيا عن ليل ما له بد طويل حتى يثبت لك بد من فر

بد له عىل لذ له بد

تقد لو جب لذ

ليكو هذ حمققا ملوضو لبدلية لطولية

فا نتقا ىل لبد لطويل فر حل لتز حم بني ملتز محني ليس لعكس.
بعبا ثانية:

نتقا ىل لبد لطويل متفر عىل ثبا

نثبت هذ لتقيد مل يكن يمكننا

ىل لبد  .ثبا

هذ لتقيد

لبدلية يف حد لطرفني بل عرب فرضية لتقيد يف حد منهام

تقييد قهريا ملا له بد طويل

ليس له بد بحيث يز

بد له فكيف نحر ط

( ) ملصد نفسه :
( ) ملصد نفسه :

ما ليس له بد حتى لو فر

با نتقا ىل لبد

ليس لعكس

لو جب لذ له بد مقيد

ط قه بعد مز محة لو جب لذ ليس له بد طويل كام هو مقتىض لقد
نتقا

ديد بد

خر

مل

لرشعية

يكو عرب فرضية
لعر

ير

ية ملبد (ما له بد ) عىل ما

مقد من ملصلحة يفو ملصلحة لقا مة فيام

ليل ما ليس له بد حلا ملز محة مع جب هم من هذ لنو

.
.

حتى يتحقق جو ملانع ملولو

ك

لنا يني

ملري

مطلقا.

قد تقو :

له تم
لقد

جو

هبا هذ يعني ننا يف مو

لرشعية فيام له بد

لرشعية فيام له بد

لتقديم.

بد له مطلق غري مرش

لقد يف ما له بد

لقد

ملحقق نعد لقد

كذلك ط قية ريج لصد لذ

ليل ما

ليل ما له بد مرش

لرشعية ! هذ كا يف نفي ط قية

ما له بد يف ظر

بينام لو كا ما

بالقد

شكا عينه ر

نشك يف

بد له غري مقيد يف حا لتز حم مل يتم

هذ يعني ننا نشك يف نه يف حا لتز حم هل ققت
لوجو

هذ شك يف

لتز حم بينام يكو ط

لرشعية تعبد

لشك من جلانبني لو ح هذ

هي ترجع لنظريته يف حسا

ية فإ ما ليس له بد يكو حتام

مل

يقت

يف مو خا
ية يف م

خ

نه م

عد لبد

يته م كا قو
لك.

ما ليس له بد

يوجد بالنسبة ىل كل منهام حتام
هذ

شتغا بضد

شكا .

ضابطا عاما ر به جو لك لرتجيح يف مو

بد

لو بنحو ستصحا

هذ هو رس
يل

لعد

هو ستصحا متحقق يف لكثري من ملو

مل يكن بنفسه موجبا للرتجيح

قيمة حتام

من ثم

ما ليس له بد حمر

بد له مقيد بعد

هذ ملحا لة طرحها لسيد لصد

ليل من خلا

تثبت فعلية

بل

فق ما قلنا يف ما بد له فإنه لو شتغل ملكلف بام له لبد فنحن

يته بحيث يكو ما

عد لبد

لرشعية باملانع ملولو

بينام

لتز حم لو كا ملقيد هو ليل ما بد

لكن ا باستصحا عد ملانع لرشعي ملا له بد

هذ كا يف قيق لقد

نتبه لعجز ر ه عن لصد

يف هذ حلا يكو

حتام

مع مرجح خر بمعنى

هنا

ام هو لرتجيح بقو حتام

ام مما له بد

كرب من قيمة حتام

فيام

ية يف م

ية يف نفسه يوجد حتام لتسا

حتام بصالح ترجيح ما ليس له بد

هي تر

عىل تقدير لتسا

مل يفر

ما له

بينهام يف

تكو بدلية لبد

عام له بد ثابتة باعتبا حصو لعجز لرشعي يف و
ية هذ يعني

يقل عنه

مقد منه فيام له بد

شتغا بام ليس له بد لذ

لتز حم بحسب حلقيقة نام يقع بني متا مل

هو ملقد لفا ت برتكه ىل لبد

كا يفو منه

ليس له بد هم م كا يف هذ لتقدير هذ يعني نه يوجد حتام
لو جب لذ ليس له بد

فبمقتىض قانو

يوجد بالنسبة ىل م

غري ملتقابلة تز

حتام

لكي نوضح فكر لسيد لصد يمكننا
لربحي:

با سلو

ننا ما عد حتام
حتام تسا

بد

:

ما له بد

ما له بد

لقيمة حتاملية مل

عىل ما له بد يف مقا لتز حم .

فيكو ما

متيا كمية مل

هو حتام

يف

لتسا

ما ليس له بد فيرتجح

ياغتها بشكل

ما ليس له بد يف

فيام ليس له بد

ر عن طريق توضيحها

حتام لصالح ما ليس له

ية هذ

خسا ما بد له تعويض فيها بينام خسا ما له بد ثمة تعويض فيها فيكو

لتضحية بام له بد قل خسا من لتضحية بام ليس له بد .
حتام

ىل لبد

ية م

ما ليس له بد عىل ما له بد

حتام

ية متا م

حتام

ية ملقد لذ فا من م

ما ليس له بد عىل ما فا من م

هذ يضا لصالح ما ليس له بد .

هي لصو

لتي تقف لصالح ما له بد .

هبذ نجد نفسنا ما سلسلة من

فيكو حتام

ية م

فاحتام

مر هنا كذلك

ية ما له بد تسا

( ) ملصد نفسه :

.

مجيع

قو من حتام

حد من بعة

ما ليس له بد

كلها لصالح ما ليس له بد

ية بعد لقو بأ ما كا قو
حتام

ما له بد نتيجة نتقا

ما له بد عىل متا م

حتام

ما ليس له بد

لرتجيح بخا ية قو حتام

غري

هذ يضا لصالح ما ليس له بد .

قو ية م

حتام يف

ما له بد

تصب لصالح لذ ليس له بد
لباقي لصالح لعكس.

هذ
حد

فيتم

ية يقد عىل
حد

هبذ عى لصد نه يف كل حا

بمعيا

تز حم ما له بد

ية لصالح ما ليس له بد .

قد تقو  :كل هذ ملحا لة

لفكر لتي ب

هنية بحث لبد ل لطولية تقو عىل فكر لبد

نتأملها قلي

حالة ثانية هلا موضوعها

لتيمم بعد لعجز عن لوضو

فهل لتيمم بد عن لوضو باملعنى ملطر

ع قة هلا بفكر لبدلية

حلالة لعامة ثم ثنت باحلالة لنا

فعليكم بالوضو !

ففي

كا

ل يوجد

بالتيمم فنحن ما

ترجيح حد ا عىل

لوضو قد

و ث

بدلية ضطر ية عن لص

 :تسا

مكن

بدلية

بالطها

هي
هو

هنا

لتيمم فكر

فرشعت باحلديث عن

يقا  :تيممو للص

فإ

نام لبدلية حمض نتز

جدتم ملا

هني برش

جو موضو حكم خر هو ملا يف ملثا

معنى للحديث عن بقا مقد منه

متاما

ية ما ليس له بد

مل كا

خر ب مرجح .بل قد يقا بأ لص

لعل سبب خللط هو قيا

خلبثية.

ية ما له بد

بالنجاسة خلبثية هي

فكر لبدلية لطولية عىل لبدلية لعرضية تصو

لفر ليس سو ممثل للجامع حمقق للمطلو

لقبيل

نام ستخدمت نصو

لعجز عن ملا هو حلالة لنا

من حكم لرشيعة بيش عىل تقدير عد
مر كذلك يكو م

ما ليس له بد يكو لتقديم

كالفر

خر

بام

يكو

هذ

مر من هذ

فتصوير مثل لشيخ ملظفر لقضية بأنه يمكن جلمع بني لتكليفني با خذ بام
ضطر

ليس له بد مع لبد

تصوير غري قيق فليس هنا مجع بني

فيام له بد

تكليفني بل سقو تكليف يف حد لطرفني حلو تكليف خر ملوضو خر يف لبني.
هذ

مل يد شخص

عد كر لبد للطها

كر لبد للوضو مث

خلبثية ليل ا غري مهمة هبذ ملستو

لبدلية كاشفا عرفيا نوعيا عن
لكن ا

لناتج بعد عملية لكس
( ) نظر:

ية ملبد جد عىل ما بد له.

عن هذ كله بأ لسيد لصد

و لفقه :

ليل عرفا عىل

فلو عينا لك

ا

هيمه مفهو لبدلية هنا بل هيمه حلا ل

نكسا عىل طريقة لربح لتجا

.

يته لفا قة بينام

لناتج ملا كا يف حا

ملصلحة لتضحية بام له بد كام ضحنا كا حلق مع لسيد لصد يف لك.

لتسا

معنى لقد تني ملشا ليهام يف لعنو

بد لنا يف لبد ية من

لتقديم فق ما طرحو .

تفسريين ليني للقد لرشعية

يمكن فر

مرب

من ثم

ا:

ما يؤ ذ يف لسا لدليل لرشعي هذ هو تعريف ملري لنا يني للقد

كتابه :فو د

و عند حديثه يف مباحث مقدمة لو جب غريها .

ما يؤ ذ يف م

بحوثه حيث قا بأ لقد
لفر

حلكم لرشعي هذ هو تعريف ملري لنا يني يف موضع خر من
لعقلية غري مأخو يف مل
ىل بني لتعريفني

لذ يبد للوهلة

لقد يف لسا لدليل لكي تتحو لقد من عقلية ىل

عن ستحالة لتكليف بغري ملقد

طها يف لسا لدليل علها قد

لثا يبد عليه نه يأخذ لقد يف مل

عد لقد

لتكوينية

يرفع م

ملكلف عاجز عن صيلها
لقد جز من م

مل

لرشعية يف

من

لظاهر

ملوىل

لتي هي
عية

بخ

لتعريف

لرشعية .

عية فالقد

يف ستيفا مل

يكتفي بو

لعقلية هي تعبري خر

بينام

تعبري لقد

لوجو يكو مرش طا هبا بينام لتعريف
فيصبح لفر يف

طا يف تصا بامل

حلكم مصلحته بل يبقى فيه ملصلحة غاية
يؤ خذ نتيجة عجز بينام يف لقد

مر

لرشعية تكو

حلكم فإ نتفت لقد عىل لعمل مل يعد يف لفعل مصلحة

بشكل تلقا ي.

ملري يقصد من لتعريف

موضع ثالث يف بحوثه
( ) نظر :فو د

و

( ) نظر :فو د

و

( ) نظر :جو لتقرير

ولية

:

:
:

لكن جمر

فو د

.

ملظفر
و

عني ما قصد من لثا عىل ما يظهر من
لقد يف لسا لدليل

و لفقه :
:

.

.

يدلل

كام قلنا سابقا عىل

بالرض

خلو ي
شا
م

لقد

ملرش يمكن

ىل

يستخد

بل تبقى ملصلحة

نام

تريد تكليفه بام

يطا

فربام ينبه لبط

يف مثل قوله تعاىل:

تعترب

يف تكوين مل

لك

يكلف

نفسا

للقد

لعقلية عىل ملرش
خصو ية

سعها ( ..لبقر :

عىل خر هبذ مل
ما

لعقلية ملرش
.

هو ما يربطها با طا

بالقد

لتقديم لعقيل عىل لرشعي من لقد
يكو ملأ و يف مل

( ) نظر :خلو ي حما
.

كا

يف

يأخذ هبذ لر

فإننا

لقد

نر معنى لتقديم

لرشعية ملجر كو لقد قد خذ يف لسا

لية فهمية ضافية

ذنا لتعريف لثا للقد

معنى له:

).

لة عرب لقرينة ملنفصلة

من خذ لقد يف لسا لدليل ستظها

بالقد

نك

لرشعية من جمر خذ لقد يف لسا

لقد مأخو يف لسا كل

نفسه سو عىل تكريس ملرش مبد لقد
بالقد

لعق ية فأنت تقو لولد :

ها يف تكوين فعلية لتكليف.

ذنا لتعريف

لدليل من

نه يريد

ىل نه

عجز عن تعلمها يسقط ملصلحة يف لك

ف ينعقد ظهو يف لقد

ستظها

بالقد

يشري بالرض

للقد كي تلمح له ىل نه غري مؤ خذ لو مل يتمكن

عليه فكأ لنا يني غري يقصد

ملرش

لقد يف بياناته لقانونية غري قا د سو

هذ مر قع كثري يف خلطابا

تعلم حكا لرشعية ما ستطعت

ملرش

م

لعبد غري مؤ خذ عمليا بغري حا قد ته

يف غري حا لقد

لدليل

ا

خ فا ملا هب ليه مثل لسيد

خذ يف لسا لدليل

يد يف

لعقلية فصاحه عنه فليس يف حلقيقة بني
خصو ية ضافية حتى يتقد حد ا

لرشعية

هو ما يربطها بامل

لك

هو لقد
و لفقه :

فهذ ملقد

خذ لقد يف مل

لتكوينية عىل

كثر من

لفعل عىل هذ لتقدير يأيت

لتنقيح :

فقا ملا يلو من عبا

يمكن فر

يكفي يضا

:

خر له مثل :مصبا

ملعتمد :
و

:

لسيد لصد

شكا

لقد

هو

لتقديم حد منهام عىل خر برص
يمكن تكوينا

كل طر

جلمع بينهام

لتكوينية متحققة هنا يف لطرفني معا ف موجب

لنظر عن قضية

تيا به عرب تر

لذ

خر

تيا بكل حد منهام يف حد نفسه

لفر بني هذ لتفسري سابقه

شتغا

بذلك لو جب

قا

تيا به ليس سو

لقد هنا

هو لقد مقابل لعجز لشامل للعجز

ملكلف شتغا بضد ر.
عاجز عن

يمكن

ملفر

متكنك من تيا بالفعل يف حد نفسه.
يكو ملأ و يف مل

ية  .معنى ققها يف لطرفني

شتغا ملكلف بضد خر جب

تيا بالو جب ملرش

يأيت هبذ لو جب

بالقد

جو

ملفر

لرشعية

يت من

من هذ لناحية
بنا عليه

تقييد فيه.

يمكنه هو منشغل

هذ لو جب مرش

يت من نشغاله بو جب خر بينام لو جب

فق لسيد لصد هنا عىل تقديم ملرش

لرشعية علل لك بأ ملرش
ية بينام ملرش

يزيد

بأ يكو

لرشعي خطابه مقيد بأ

قد عليه (عىل لو جب

لرشعية) عليه فلو شتغل لعبد باملرش
لتضحية بم كه مع فر

ينعد موضو ملرش
نريد

لعقيل .

ند ل يف تفا يل لبحو

( ) بحو يف علم

( ) ملصد نفسه :

و

ملفر

خر) عن

.

خر جوبه مطلق

لعقلية عىل ملرش

.

يز محه جب خر فإ
م كه مرش

بالقد

بأ

محه جب

يز محه جب

تيا به ( لو جب ملرش

لعقيل نعد موضو ملرش

بقا ه فلم يعد هنا م

:

لفعل

لعقيل خطابه مطلق لو يف حا مز محته بو جب يسا يه

خر عد موضوعه مل يعد له م
خر يعجز

بالقد

تيا

عله يف ظر

عىل تيا به غري عاجز عن لك سو بسبب لعجز لتكويني لذ يت عن

بسبب لعجز لتكويني

يف

لرشعي

شتغل باملرش

ولية هنا لكن بأ

با شا

بالقد

نه تم

لرشعي مل

ىل مر ينبغي

لتأمل فيه هو ننا لو قلنا بوجو
بالقد

من ملرش

ملفر

لر فع ملوضوعه هو

شتغا باملرش

عىل بعض ملبا

يكو ملأ و يف مل

لفر بني هذ حلا

قد خذ عدمه قيد يف م
تقيد مل

با شتغا

لك لتكليف لرشعي

ولية.

شتغا عينه قد يقا هنا بوجو
بالقد

حلا لسابقة ننا يف حلا لسابقة كنا نفرت
لضد خر هذ هو معنى لقد

بل تقيد بانعد

جو مانع

ط

حلا لتز حم

لعقلية .

بالقد

لرشعية فيه فيسقط مل
بالقد

لو جب ملرش

لرشعية لكننا لو فرضنا

ية من لو جب ملرش

بالقد

متاما.

لعقلية عىل ملرش

مانع مولو

حيث

بالقد

متاما

لو جب ملرش

لعقلية فإنه من غري ملعقو
من ثم ففي مو

ية حاكام عىل معيا نوعية لقد

ملأخو

ما قاله لصد يف موضع خر من

مفر

نظر :خلو ي حما

يف

.

( ) ملصد نفسه :

حلكم

مر غري

بالقد

يكو له

خا ة عىل

ملز محة يوجد

مسألة لتز حم بني ملرش
و لفقه :

بالقد

لعقلية غري مقيد بعد

ملوىل بد نه ير عى مصاحله حركة ققها يف خلا

هبذ يكو معيا

ن حظ

يكو مأمو من قبل ملوىل بالضد

مثل هنية لتز حم حلفظي لتي يؤمن هبا لسيد لصد
لتكليف.

لرشعية بينام هنا

فبمجر جمي حلكم خر ينتفي مل

هذ ملقا بة عىل حتها تفر

لرشعية كا كثر

هم

هو

عي حتى لو مل يشتغل لعبد بامتثا

خر ملسمى باملانع فيكفي

مقيد م كا بعد ملانع ملولو

جمي لو جب ملرش

صيل م كه

شتغا بالضد

جمر جمي حلكم خر يمثل مانعا مولويا عن حلكم

ملتوفر يف ملرش

بالقد

لعقلية تفويت للو جب

قد ختا لصد هنا لقبو بقاعد تقديم ملرش

بالقد

لعقلية

هو لقد ملقابلة للامنع لتكويني ملانع ملولو معا.

خر حتى يكو لك مسقطا لرش لقد

لرشعية

بالقد

لعقلية م كا كا حكمه نافذ قبل شتغا باملرش

هم فا قد عىل

مرفو

ملقدما

ملفوتة فرضنا ملرش

لرشعية هم

طا يف

بالقد

لرشعية غري هو

من حيث

بالقد

ملرش

ية

بالقد

طا فيه

لرشعية لكن

لرشعية خذ عد ملو جهة مع جب خر مهام كا

كا ينتج تقديم ملرش

ل لفر

لعقلية عىل ملرش

بالقد

هو حمل تنا عنا هنا فكيف يعقل فر
بعد

تكليفا هو هم بعد جو تكليف خر

ملوىل يرش

شتغا بتكليف خر قل منه

لو كانت عملية لرش هذ ترجع لنفي موضو ملصلحة يف هذ لتكليف !
هبذ نكتشف نه ينبغي

عدمه من حيث لو

يقو بجعل لترشيعا هبد
ية

لبحث ىل قو عد لع قة بني حكا من حيث لرش

عدمه بل ينبغي لنظر يف مرحلة سبق ىل عامل ملوىل نفسه هو

يصا لعبا ملصاحلهم فكيف يعقل منه جعل لو جب كثر

فر مصلحة مرش طا بعد

شتغا

جب خر قل منه مصلحة

بعد

ية بحيث يكو ملوىل يف ترشيعه هذ مفوتا ملصالح لو جب هم

ضعا ملكلف يف

عملية تفويت سلب هلذ ملصالح عن نفسه لو عرب لغا ملوضو !
لكن هذ لك

نام ر عىل تقدير

سعتها ضيقها طبقا للنسبة

با

نفسها حركة

لتز حم مربو بالترشيعا

ليس مربوطا

كرب من ملصالح لتي ترجع عىل لعبد

با شتغا لعميل بأحد لضدين كام هي معطيا نظرية مر لرتتبي فتأمل جيد .
ملرش

هبذ تصبح معيا ية لقد
بالقد

لرشعية قل

لعقلية ساسا يف لتقديم ليست سو مؤ

فهنا فر بني كو تقديم ملرش
ع

لتز حم يف عر

عىل طر

معيا

ستكشا هذ

ية من ملرش
بالقد

لعقلية

بالقد

لعقلية عىل ملرش

ية كام طرحو

ية ف يكو معيا

قا :

منا

فيه (با

بالقد

لرشعية معيا يف

بني كونه جمر سيلة ثبا

لتز حم) من تقديم ما يكو مل

كانت لقد معترب يف كل منهام

كونه هم من غري
ملنع من

طا

عا

هي لقد عليه متحقق جد نا

لقد فيه

عا ف

ية طر

هذ ما نريد ثباته ف حظ جيد .

لسيد خلو ي يف

يف بحث خر هو تز حم ملرش طني بالقد
لك

عىل كو

ليست معيا مستق

لعل ما قلنا هو مر ما طلعنا عليه بعد تسجيل هذ مل حظة مما فا

تعليقته عىل جو لتقرير

ية حتى

فيه هم من م

ملفر

جه لتفويت ملوىل مل

فعلية م

لرشعية حيث
خر لو

لو جب ملفر

كونه مقد
هم بعد

عق

عد

مر به هذ

بخ

كا مقد

لو جب خر فإنه

يوجب عجز ملكلف عن ا
هذ

لو بمثا

كل هذ

عق

لز ملوىل برص

سالبا مل كه .

بحا

لقد يف غري

نظرية ليلية فرضية مع سف مل يأتو عىل هذ لتشقيقا

لرشعية ملأخو يف

قعي حد مركز لتحد هو يف كيفية فهم طبيعة لقد

لدليل هو مر تابع ل ستظها

لعرفية لتفسريية نحن ندعي بأ فهم ما هو يد من

ل عند لشك يف كو لقد

ترتبط ببحثنا هنا بل

تكريس

لعقلية تا لدليل قرينة ضافية كام هنا بحو

لقد

يقو بحثنا عليها ف نطيل.
هبذ ند

غري معيا

ية غري حيح فعنرص

ية هو ملعيا

قق لتز حم حقيقة

ل مل ر عن لك سو

لتي هي يف حلقيقة ترجع ىل تز حم عميق فتأمل جيد .

هذ هو ملحو

هم يف مسألة فقه

ل غري تابع له

ىل لقو بأ

ملأخو هي لرشعية

حلديث عن معايري ر لتقديم ملتز ْحني بعد فر

لبد ل لعرضية

قد سبق

غريها

لويا

لتز حم بل قد تبني نه هو ملحو

ع

سة هذ ملسألة تكو عرب مخسة خطو :
ل قانو لتقديم بم

كرنا لرب هني عىل

تكا لعق ي يف هذ ملوضو يوجب تلقي لعر

ية

عتمدنا بالد جة

لعق

عىل ا مقيد بعد حا ملز محة مع هم هبذ نخر هبذ لنتيجة ملطلوبة هنا.
لكن ك من ملري

لقضية بطريقة ر

لنا يني

هي:

معه لسيد

لسيد لصد حا

وي

ما مد سة ملري لنا يني فقا بت ملوضو بالقو :

يكو معجز مولويا للمكلف عن لطر
( ) جو لتقرير

فيام مقتىض

:

هلامش قم. :

خر

للنصو

ريج هذ

هم بام هو كذلك يصلح

لعكس فيكو نسبة

هم ىل غري

كنسبة لو جب ىل ملستحب
للو جب كذلك يمكن

ملبا

يمكن

فكام

يكو ملهم مز محا ل هم .

ملستحب مز محا

يكو ملبا

ما لسيد لصد فقد كر مضافا ىل مسألة لقيد للبي

تقديم معلو

لنظر عن تقييد ملطلقا لبا عدمه

ية عىل غري برص

هم لعمل باملهم هو تفويت مل

عذ لتفويت م

مولو منجز من

هم.

عذ

لعقل كم بلز

تر

نه ير

شتغا باملهم يمثل

ثم حظ لصد عىل كلام مد سة ملري لنا يني نه:

نفس مر با هم خطابه معجز عن ملهم بحيث يتقيد مر باملهم بعد

قصد

مر با هم فهذ خلف نظرية لرتتب خر

باملهم سو شتغل لعبد با هم
قصد

هل يقصد

ليل ملهم يصبح مقيد بعد

نا ليه .

لنا تعليقا :

لتعليق

لصد

.

 :مهام

يقصد

شتغا با هم فهذ هو نفس لدليل للبي

لعقل كم بذلك فهذ تقريب لعقل يف لقضية

مد سة ملري

ليس هذ بإشكا عليهم بل يصلح

مد سة ملري

لنا يني عىل لتقدير لثا فهو
يكو توضيحا لفكرهتم

ا مل ترش بالدقة معنى ملعجزية

ملز محة لو جب سو شتغل لعبد بالو جب
جو

ا منرصفة عن حا

جو

يف مو ها

بالوجو يف مو ها هو ملسمى با شتغا
( ) بحو يف علم

:

و

:

خلو ي حما
.

حيح عند

نقطة ضعف

ر ها بل قربت ملوضو بمثا لو جب

ملستحب لو مشينا مع هذ لتقريب فمن لو ضح

( ) جو لتقرير

يلز منه سقو

شتغا با هم هو ملعجز نفس مر با هم فام يقصد من لك

ملشا ليه ليس بدليل جديد
قد

عن با

لتز حم

مر

ليل

ستحبا

يشمل حالة

لذ يفهمه لعر من لة ملستحبا
ا منرصفة عن حا

جو عمل

عىل هذ لتقدير يكو شكا لصد

يف

و لفقه :

.

هو نه يلز بط

لرتتب مع

تقو بأنه يف مو

مد سة ملري لنا يني تؤمن به ف بد ملد سة لنا يني

مز محة لو جب ملستحب ر

لرتتب يضا بحيث يظل ستحبا

لفعل ثابتا يف حا عد شتغا لعبد بالو جب خا جا .لعلها تقبل بذلك.
لتعليق لثا :

مرجعية لعقل هنا كام فعل لصد

لك نه لو مل نتمكن من

ليل ملهم

فهم

لنصو
لطر

هو مر

تصلح لوحدها يف حل ملشكلة

ستعانة هبذ لدليل لعقيل لكي يقو بنفسه بتقييد

نفهمه

ط

مل يتحو هذ لدليل لعقيل ىل تكا عق ي حاكم عىل
لعقل لوحدها

مر لنو هي ملولوية تفسرييا ف قيمة ملعطيا

ملفر

تسمح يل عمليا بإط قاهتا با خذ بأ من لطرفني ليوجب لك تقييد فيهام معا يف

ملقابل هذ ترخيص من لشا

بالتخيل عن مل

هم لو خرت

فكيف كم لعقل بالقبح هنا مع نعد موضو (ب عذ ) !

بم كاته عرب جو
مولوية ملوىل

بنفسه قبيح

ط قا

من حيث نتسا

عىل ية حا فقد سبق
لتخريج

لك ىل لتضحية بم

برهنا عىل

هم نوعا من خر

ملوىل سبحانه

هم يقد عىل ملهم يف ظر

كثر عق ية عرفية يف تنا

مل

قيل بأ تر ملصلحة يف

لة هو

قو

ثبا

لدليل ملهم بعد جمي ليل هم
وليني نجد قر

بني

ملقصو هبذ حلا

غاية مر

لوجو ىل ملقا بة لعق ية للموضو .

يكو حد لطرفني حمتمل

يكو مسا يا للطر

من تقديم حمتمل

شتغا با هم عىل خل

ية عىل غري

نحتمل

لتز حم نفضل
تكا لعق ي
ط

)

يف مسألة لرتتب

يكو هو هم فيام لطر
يته بالنسبة ليه قد كر

غم ننا نحر نه هم قيقا بالدقة.

يقو لعز بن عبد لس  :كثر ملصالح ملفاسد

هم هو

لقبح لذ يت

لعقيل يف موضو ملتز محني توجب تقييد لذهن لعريف ( يكفينا لشك يف نعقا
بعد

ملهم

مل يكن ملوىل مهتام

يف لطرفني معا فكيف يكو تر

يكو هذ يف حد نفسه عذ

يف مطلق مل كا غري مفهو .
ستخد

يف

قو عىل مقا يرها

خر

نه بد

ديدها

نام

تعر تقريبا لعز لوقو عىل ديدها .
مهم

لدليل

لة لتي كر هنا هو:
 :ما كر ملري

شتغا عرب جا لقضية لر

ضحه لسيد خلو ي من

لنا يني

مسألة

بأ ما نحتمل نه هم لو تينا به فنحن نقطع بفر
لو جب

كا

كا مسا يا فهو مصد

غري

ية فنحن نحر فر
ية مل تفر

قل

هم .
قد

لذمة

لذمة

للو جب ب

نه لو كا هو هم قعا فهو

شكا

لتكليف لشك يف فر

ر لتكليف فهل حمتمل
لثا غري حمتمل

ية

ية يف هذ حلا

ط

قاعد

لتز حم

شتغا

لذمة بينام نحن هنا نشك من

اطبني به مطلقا

نه مقيد بعد

هذ شك يف تكليف د فيكو جمر لرب

لدليل لثا  :ما كر لسيد خلو ي هو نه
ية ف نحر سقو

ما لو تينا بغري حمتمل

لو كا مسا يا لفرغت متنا بينام لو مل يكن مسا يا بل

لصد هنا حمقا بأ هذ ملو ليس من مو

نكو قد تأكدنا من سقو

لك عرب لقو

متنا عن لتكليف لرشعي ملتعني علينا يف مو

لقاعد مو ها لعلم بثبو
بالطر

ستنا

مر بني لتعيني لتخيري

ط

الة

علمنا بأ ية حد لطرفني

عن خر ثبوته يف معلو

يف حمتمل

.

هو

هذ

يف

شتغا

خر

ية ما يف حا حتام

ية فيتعني خذ به ما مل نحر سقوطه .

قد ناقشه لصد بأ هذ من لتمسك بالعا يف لشبهة ملصد قية ملخصصه للبي ملتصل

ملفر

ملسا

مقيد لبا بعد

كل خطا

شتغا بضد هم

مسا

ما منا نحتمل

هنا فنحن نحتمل جو هذ لتقييد هذ شبهة مصد قية للمخصص للبي ملتصل

ف يؤخذ بالعا هنا .

( ) نظر :لقو عد لصغر :
( ) نظر :حما

يف

( ) نظر :حما

يف

.

و لفقه :

( ) نظر :بحو يف علم

و

:

( ) نظر :بحو يف علم

و

:

و لفقه :

.

.
.

.

من لو ضح

لسيد لصد هنا يريد لتشكيك يف جو ط

خلو ي فكأ خلو ي متسك بأ الة

هنا بينام لصد عترب

ط

نعقا

مصد قية للمخصص للبي ملتصل

ط

تا

مفرتضا

خ فا ملا عمه

لتقييد بحاجة لدليل هو مفقو

ىل لت ا عنا

منها عد

مجل خلطا من هذ لناحية.

لكن لسيد لصد عا يف اية لبحث ليختا هذ لتقريب للقضية حما

لتمسك بالعا يف لشبهة ملصد قية للمخصص ملتصل

ثبت بالربها لعقيل لقا ل بأ

معقو

لعلم با

حلا

ط

نه ما يستلز طلب لضدين

مستحيل
ية

لثا خ

ملسا

شتغا به بعد

حصو لعلم با

ملوضو خلطا
يبد يل

ليل لتقييد يفر
عندما نحتمل
ية بل
نقطة

خر

لصو

ملكلف من

ما يف حا عد لعلم ف موجب لرفع ليد عن ط

عليه

ط

لصد تصو
ية هذ لطر

ملكلفني

يكفي

يته حتياطا

معلو ملسا

يقت

لتقييد بأكثر من و

يكو لغر

لقيد لعا هو عد

لعكس .

منعقد

حالة كو لطر

فيكو

هم

جمعولة عىل ج لقضايا حلقيقية بلحا حا

حمتملها بذلك يكو

خصو

شتغا باملسا

لطر

ط

من

شتغا بضد جب معلو

شتغا بمحتمل

تقييد يكو بمقد

خر معلو

خر فإ لطر

عىل حاله ب منا .

للربها لعقيل لقا م عىل ستحا

ثم:

( ) نظر :ملصد نفسه :

.

ه

و فع ليد عن ط

ية فعا يضا

ليل لتقييد

ية

خر

معلو ملسا

تكا عند لصد تكمن يف مرجعية لعقل يف لتقييد بينام نحن نر

هنا للفهم لعق ي للقضية

هم غري

خلطا

غر

بمقد ما تم لربها عليه هذ يعني
ملسا

لك عرب لقو بأ لقيد لعا قد

ملوىل هذ لربها

ملكلف عام تمل مفضوليته ىل ما تمل
معلو

تفا

ملسا

حتامهلا لد

ية

شكالية

ىل غري

كانت خلطابا

ية

خلطا

جو شبهة

للو

يكو معلو
ملرجعية

لباطلة من

لعق

فإ حر نا

لعكس ففي هذ حلا
ملبنى عىل هذ

حمتمل

يقيد

لدليل بحا عد مز محته لو جب حمتمل

ط

ينعقد

ما

لتفصيل يف مستو

حر نا

يعترب

لعق

ما لو شككنا يف موقف لعق

لطرفني

لعق

نني شك يف
لطر

خر بني لشد

يقيد

حمتمل

هذ يوجب

ية كام يقيد

مجا

لذ يظهر

يرجحو حمتمل

ية يف جلملة

ية معتد به مطلقا هبذ نرتب لنتا ج عىل هذ

هذ حلا

سا .

حتام كو ا قل

ما هنا فنحن نحتمل

هم من ( ) لكن حجم حتام

فنحن نحتمل بنسبة (

غري

ف ينعقد ط

م

يف حد

ية.

لك عىل تقدير كو مستو

تلف عن حلا لسابقة ففي حلالة لسابقة كنا نعترب

موجو ىل جانب حتام كونه مسا يا ل ( ) بينام يف ( )
ية ل ( )

ملشتملة عىل

لتقييد فيكو لقد ملتيقن بعد مجا هو تقييد جو كل

منهام بغري حالة شتغا با خر هذ ما ينتج عد تقديم حمتمل
لعق

لضعف فمن غري

من هذ لقضية فهذ يرجع للشك يف جو لقرينة

خر فقط

م تا

طر

يقولو بيش من

حد تكو لنتيجة مثل حالة لتسا

تقييدين متقابلني.

يقيد نه بل يقيد

حمتمل

خر

ية كغري

ية ملحتملة قياسا بالطر

لو ضح هنا حصو تقييد من طر

حتام

يتم ترجيح حمتمل

لذهن لعريف

تكا لعق ي سو يقو بعملية لتقييد هذ يف لطر

ية.

ملتصلة للبية

ية

ية

ية منه.

تكو ( ) هم من با

) يف ملا ة

حتام مسا هتا يف

يف لوقت عينه نحتمل

ية ( ) عىل ( ) كرب من حجم حتام

تكو ( )

ية ( ) عىل ( )

تكو ( ) هم من ( ) نحتمل بنسبة (

تكو ( ) هم من ( ) نحتمل بنسبة ( ) يف ملا ة
لسؤ  :ما هو ملوقف هنا

نجد

حتام

ية يف ( )

يكونا متسا يني يف

) يف ملا ة

ية.

هب لسيد لصد ىل

ستد

ملوقف هو تقديم قو

بذلك بأ لقيد للبي ملأخو يف متا
هم)

بأقل ( هو ملسا

خلطا مطلق حلا

هم من غري باحتام قو من حتام

بذلك لغري بينام يكو لغري مقيد بعد
حتام

ريك ملكلف نحو ما هو يف حتام

حتيا

بقا

ية عىل غري

شتغا بام يعلم نه ليس
هذ يعني

قو

ية حتام ضعف فكل جب تمل نه

ية غري عليه

يكو خطابه مقيد بعد

شتغا هبذ لو جب

ط

يته قو

متاما كام قا لصد يف لتقريب خلا

ركت هنية لتقسيم لسا د يف علم

با

لة هو عد

تمل فيه نه هم حتام مسا يا

شتغا بضد تمل فيه

موجب للتقييد يف قو

حتام يف

فيه غاية ما يستدعيه ريك ملكلف نحو

ملوىل بل هو متناسب مع

ينقض غر

به يف ترجيح حمتمل

ية.

و لفقه حو موضو بحثنا ضمن سيا لعلم

ية لر ية نحو لنظر يف حجم

هذ ما مل يطرحو يف بحوثهم لكننا نضيفه هنا.
ملر من هذ لسؤ

من ( )
فا

فالقو

شتغا

لسبب يف لك نه

ية حتامهلا قو حتامهلا من ثم كا معيا لتقسيم هو حجم نكشا

فام لو عدلنا

قر

ية نفسها سو كانت حمتملة

لذ نطرحه هنا هو نني عىل سبيل ملثا

قد حتمل

معلومة

لعكس حيح يضا لكنني جد نه لو كا ( ) هم من ( ) فإ مستو

لقو يف

ية بني لطرفني كرب بكثري من فا

حتاملية متسا ية

قو

هتمنا هنا بل هيمنا قو ملحتمل.

ية لنا

( ) هم
يته

ية لو كا ( ) هو هم

تقع هذ حلا فيام لو مل نعر معيا معينا حجم هتام ملوىل به لكننا نعتقد بأنه لو كا

يعترب مهام فستكو

يته عند كرب بكثري من

تقديم هلد يا له يف عيد مي

شخصيته من لنو لف
( ) نظر :بحو يف علم

فإ
و

ية لطر

هم عند من معايدته لفظيا

خر فأنا

عر

يد هل

لعكس لكنني قو  :لو كانت

ية هلد يا عند كبري للغاية بينام لو كانت شخصيته من

:

.

لنو

خر فإ ملعايد للفظية عند هي هم لكن مستو

حلا من مستو
ملفرت

ية هلد يا عند لو كانت شخصيته من لنو

يف معاجلة هذ ملوضو هنا

خا ية قو ملحتمل مع تسا
حتام فقط فيكو

ط

حتام

تتعقد لقضية يف حا تعا

يف ملا ة نه ير

يكو

ىل غايا

ية تظل قر

قو

ية ( ) كا ( ) عىل تقدير نه عند هم من ( ) شد يف ملطلوبية من

يف ملقا فنأخذ بالقد ملتيقن من

يعترب

لعكس.

حتام مع قو ملحتمل كام لو حتملنا بنسبة مخسة

لعق ية لتي عىل ساسها نقيد ط قا

بنفس ملستو

لشا

ية

من خا ية قو

منعقد يف طر ما هو قو يف قو حمتمله

حتام لصالح ( ) بينام قو ملحتمل تقع لصالح ( )

لو تسا

.

ضح من حالة قو حتام

( ) عىل تقدير كونه هم عند من ( ) بينام حتام
لبنا

يتها عند قل بكثري يف هذ

حتام

ية ( ) هو عرش يف ملا ة فقو

بام يصعب يف هذ حلا تعيني

من ثم ف نحر

مجا لنسبي.

لة بعد قو

بني ملتز محني فاحتملنا تسا هيام يف

ية خر فمن لو ضح هنا

حتام

ية

ط

لتقييد

ية كل حد منهام

ملوقف هو لتخيري

لعق

خلطابا مقيد بعد مز حم مسا فتكو لنتيجة تقييد يف لطرفني معا هو ما

ينتج لتخيري.

هذ ملقد

ضح جد لكن

عي معتربين

وليني خاضو هنا يف مناقشا مطولة حو هوية هذ
لثمر

هم هنا تقع يف تعد لعقا

لتخيري

نه عقيل

تكليفني

عيني بينام عىل لتخيري لعقيل يكو يف حقه سو عقا

عد تعد

فلو تر ملكلف لطرفني معا تعد لعقا يف حقه عىل لتخيري لرشعي نط قا من عصيانه
هذ لبحث تفصييل تفريعي مرتبط بالعقا

( )

معنى للقرعة حيث حققنا يف حمله ا خا ة بمو

عىل لتعميم فيها فر جع:

لثو

سا يف لفقه س مي ملعا

حد.

نخو

لتنا

:

با

فيه هنا

لقضا
.

نه هيمنا

ليس من ليل مقنع

عىل مستو

لويا

فقه

هل يمكن تصو

قو عد لتز حم.

يقع لتز حم يف لتكاليف غري لز مية مثل ستحبا
لليل صيل لتعلم مث

لو حم تيا بص

مع عانة شخص كبري يف لسن لقطع لطريق هكذ

تز حم تيا بالص

سعة بت

هذ لقضية يف تقدير

عىل سبيل ملثا حالة لذها

ىل حلج ملستحب

يف قت لفضيلة

تز حم حيا لشعا ر ملستحبة مع

طلب لعلم ملستحب ( لعطل لتعليمية غريها جل ملناسبا
يمكن تصو حا

لكر هة كام

لدينية) فام هو حلكم

كثري جد هلا يف قعنا لعميل.

لعمر ملستحبة

لزيا

بشكل كثري بحيث يقد عىل نفا هذ ملا عىل بعض فقر ملسلمني

بعض

مل نقل بأنه جب) فتوضع لو م لكبري ملطلق طعا  ..فأيه هم

ما لعمل

نفا مبالغ عىل طعا لغري ملحتاجني

لشيخ حممد تقي

لو جب مثل لسيد حممد لر حا

ه)

لكن لسيد لصد نسب ىل ستا

.

( ) نظر :منتقى
( ) لظاهر

و

:

.

لسيد خلو ي يف خا

:

هذ لنسبة حسب لتعبري لو

ر قو نني لتز حم كلها فيام بني ملستحبا
و لفقه :

يتعني ملستحب

تر

ىل

باحتني

هم

لرجو للت يري مثل

تطبيق قو عد لتز حم ب فر بني ملستحب

بعض بحوثه نه يعترب نه معنى للتز حم يف غري لز ميا
( ) نظر :حممد تقي ميل مصبا هلد

لقربى..

هو مستحب عىل طعا ملحتاجني للطعا (لو

يظهر من بعض لعلام حلديث عن قعية تز حم ملستحبا
ميل (

ملستحبة

بحثه بل يبد من خلو ي يف
ينطلق يف لك من

.
للسيد لصد

فالسيد خلو ي

هي نقل شفو

كام تلمح ليه بعض كلامته يف كتابه :حما

 .نعم يف بحوثه لفقهية (مصبا لفقاهة :

جتر قو عد لتز حم نعم يرتجح

نه يتعني .كام قا يف (كتا

خذ

جا :

) يرص بأنه

هم بني ملستحبني برتكه صل

) ما نصه .. :حمذ

نام ملمتنع جلمع بني لوجوبني .هكذ حلا يف

يف

ستحبا

فإ

يا

يف جلمع بني
حلسني

يف

با ط

مر ستحبابية ملتز محة يلز منه لتكليف بغري ملقد

لتز حم

ملشكلة يف با

فلام نفرت

لك

لذ هو سبب

با مكا تر حد ملستحبني بل تر كليهام

جو تقييد لبي يف لة ملستحبا

حمذ

يعلق لصد بأ ملوقف يف هذ لقضية يتبع ملوقف يف سبب ملنع عن شمو
حد

للضدين يف عر

لك نه توجد عد ر ا

تسبب لك يف يقا ملكلف يف لعصيا قهر

بينهام فسو
خلو ي

يقع يف معصية حد منهام بالرض
معنى له يف با

هذ ملحذ

ها:

ملفر

نه غري قا عىل جلمع

 .عىل هذ لتخريج يكو

ملستحبا .

نبعا .

خلطابا

لتربير لثا

ظاهر يف لباعثية ملحركية ف يعقل
لثالث فر فيهام بني لو جبا

طلب جلمع بني لضدين يف با

تشمل حا

ملستحبا

ملستحبا عند لتز حم كام

عىل ريك فكيف يعقل ثبوته مطلقا يف ظر

خطا

لتز حم !

بالتخريج لثالث .

ريج لصد يف حمله لكن يمكن

عتقد بأ

هو ننا

ية لفهم ملوضو
يا مسلم

ستحبا يشتمل

مل يمكن جلمع بينهام يف ما

فالتضا خلا جي

لز مية. ..

( ) نظر :بحو يف علم

خر ف مانع من جلمع بني

يكا يس
و

حد

ر يؤيد يبد يل يف غاية

.

هذ ملضا

حد منهام عىل لبد

ستحبابني

ىل حلكم لرشعي بوجه .نعم

:

لز ميا

عتقا

ام ننظر حلالة ملكلف نفسه كيفية تعامله مع لو قعة

ستحبا عن كل حد لينتهي مر ىل ستحبا
ستحبا

نضيف شي ا

عد مكا

شك يف د عنو

عليه فتكو لنتيجة عند مكا جريا قو عد لتز حم يف غري

حكا

حلق مع

لك بسبب نه يتضمن طلب لضدين معا طلب جلمع بني لضدين كام هو

ملنكرين للرتتب.

يف عر

مر

منا

تستوجب سقو

بل كل منهام مستحب

متنع جلمع بني ملستحبني.
من

عا بالس ية يف

ملتز محة فيها

طر

ننظر من

فيام ملهم جد لنا

يضع قو نينه توجيهاته فهو يملك مقياسا ملستو
ىل يف ققه عىل

ير

لز

من نو

ية عند فيصنفها مث

يتها عتبا ها عند

كذلك حلا يف لز ما نفسها ينظر ليها بد جا متعد من
ىل كبا ر

ية كونية

من غريها هذ مر طبيعي جد .

غا ر

كل بنا تنظيمي قانو يقو عىل فلسفة

ية نسانية جتعل بعض مفر

بنا عليه يمكن تصو هذ

لكاشفة عن ملستحبا

مقياسا يضا ملا

لو قع من سلسلة ترشيعاته فكام نه يصنف ترشيعاته ىل تب

غري لز

عند ملقنن عىل

ية ملرش نفسه فهذ ملرش عندما

مر يف ملستحبا

ملكر ها يد عىل لك جد

ىل لغايا

لقانو قر

يضا بل قع لنصو

لدينية

هلذ جتد تعابري لفقها متنوعة بني

ملستحب ملؤكد غري عىل سبيل ملثا

بني ملكر شديد غري من سا ر ملكر ها

من ثم فمن ملنطقي للمرش

ملكر ها

لليل عند ملوىل سبحانه تلف عن جمر تفريق

فص

يف لركو

يضا متاما كاخلا طة هلرمية يف لز ميا .
لو تأملنا طر ثبا

بني لز ميا
بنية لنصو

ية

غريها بل تصلح

لدينية غري

خر عند تز محهام

ابع عند ضع ليدين عىل لركبتني

تكو له خا طة هرمية للمستحبا

لوية لتي سيأيت حلديث عنها فلن نجد فرقا يف كثرها
جتر فيهام معا عليه فمن ملنطقي

نستكشف من

ملجا لتد يل هي

غري لز مية

لز مية كذلك من طبا ع

يلز هذ ملر بيش

لشا

شيا

يضا هذ لتفضيل لذ نستخرجه من فحو نصو ه تنوعها يف با

ليس له معنى سو

يف منظومته لسلوكية لكي د

لتكامل يف

سبحانه عىل نه جمر فقيه قانو
ملنشو له.

ضمن هذ لسيا

حمتمل

ية يف با

غري

لز ميا

فع ملكلف للرتجيح هو فع د له بو لة لسري باجتا ما يفضله

ملوىل فاملوىل سبحانه مل يأ

من غريها لكي د

يفضل فع عىل

نسا

جبا

هلذ قلنا غري مر بأنه من خلطأ لنظر للموىل

بل هو مرشد ها

معني لبلو

يعو لدينا قناعة طم نا بانعقا ط قا

غري لز ميا

فقط بل كر سلسلة

ما هو هم كام ا

نسا لكام ته

يف طر غري هم

ضحا

فهو خلف

عد تقييد ط

كونه هم عند

ملهم يف ظر

عريف لكونه هم عند نعم يف مو

نصو

لتسا

شتغا با هم مناقض عق ي

نرجع لدليل لسيد لصد لذ

هذ لذ نقوله مغاير للفكر لتي سمعناها عن بعض فض
ملستحبا

ط

بلغت من لكثر بحيث

فهي تبلغ حد لتعا

قدمت ملستحبا
ملستحب

بينها ليس

ملوىل

تقديم كم ها ل من ملستحبا

شتغا باملستحب

موجها يل يف هذ حلا .

يعد هذ لبحث من لبحو
وليني يفر

كثر مصلحة

حلا ل لناتج من

ية متناسقة

لليل هبذ ملستو من

يدفعني هلا كثر من فعي ملستحب عا

مفهو

لكو ا هتد

ملستويا
ملرب

جو

لتي يمكن جلمع

هذ

لفعل

يعقل

ملهمة جد يف با

ستنتج نه يريد

يكو خطا

لتز حم فقه

لك

ملستحب لثا

لويا

مع

سف

م يرتكونه ملجا لتطبيق لفقهي غري .

هم م كا غالبا ما ينرص
لرت

ستحبا

من ثم فمن

مر ينتج تلقا يا عق يا تقييد ط

ىل

له بحثا بل يبد

لوية كام قلنا

ىل لذهن منه جلانب لنفعي

يف حني يبد لعنرص

هذ لعملية هو ما يدخلنا يف قو عد لغاية ترب لوسيلة
 .معنى لك

لعد

لة

حث فر عىل كل مستحب عىل حد لو كا هذ هو مقصو هذ

لطبيعي عندما يقد يل

قلام جدنا

لدفع

نسا هلذ

كا ثمة تز حم فهو حكم لعقل بحسن فعل هم.

لفاضل بل ملوىل لديه يف نظا ملستحبا

ملستحب بحا

جلمع بينها حد عىل

خر ف ينعقد نظا ملو جهة بني ملستحبا

لك ننا نو فق عىل

لتي تقو بأ

تقريبا لكو ا متنافية بشكل مي ليس تفاقيا فالرشيعة

متنافية يف مقا لد لة لتز مية
هبد

لعرص

يمكن من

بطريقة عد مكا جلمع ما لك

لرصفه عن

فقنا عليه.

ية سلو قياسا بسلو خر

خ قي غري بعيد بد عن

كام سنتحد عنه قريبا بإ

ضع فقط للنتا ج لنفعية بل قد ضع

خلقية لفعل هذ مر يتبع نوعية ملد سة لفلسفية

خ قية فا

خ قي للفعل ليس فقط ملرب ملصلحي قد يتطابق ملرب

ية هنا هي

فيام لو كا سلو

خ قي ما تكمن خ قيته يف عنرص ملصلحة ( لنتيجة لعينية خلا جية) لذ فيه قد تكو

خ قية فعل ليست قا مة عىل ملصلحة باملعنى لنفعي بل بمعنى

يبحث عا يف جما

ملعض

لتعا ضا

 )conflictمما يعني ننا ما
مستوياهتا.

لعنرص ملهم هنا هو

حمتمل

ية

ية عليه

هي تصب يف لنتيجة غالبا

ميز نظا لقر ن هنا ننا قد

لصد عىل ملستو

حتام قويا

س

نحتا

ام ىل نصو

ننفي

هتا

يمكنني تصنيف طر

حيحة لسند

ليلها بعينها خلر

باستنتاجا تعني لنا

لد لة

لكيفية هو يت:

نجعل ضعها حمتم

خر ففي هذ

ية.

لدينية نفسها لنحا

من خ

م مستها

ية ترفع حتامليتها بشكل معتد به فنحن
لفهمها بعيو

ية نجمعها يف عنرصين:

نعني به سام يف لنص لذ لصالح حكم حد ملتز محني تعو

هم هذ لعنا

ا معا لكنها تصلح

مو لصالح لطر

هنا نستخد معطيا خما جة للنص بل نظل مع لنصو
لعله يمكن حلديث عن طر لتحديد

موثوقة

ضحة حاسمة من نصو

ية من ناحيتني ا لعمد :

عني هبذ ملعيا ننا ندخل ىل فضا لنصو

تطبيق قو عد

ام يف نفس حالة معلو

حلا يمكن لنا توظيفها بشكل جيد هنا للدخو يف فضا حمتمل
ديد

برها

هذ ما يفر

ية يف حد لطرفني فام مل نعلم بكو ا موضوعة
يكو هلا معا

ثبا

ية من ثم فإ مل تنفع يف

مل نقل

ضعيفة لصد

خ قية للسلو

ام عنا

ي ة جد

حلديثي كذلك قد نحتا ىل

لسنة بل قد نكتفي بنصو

لرفع حتام

للقيمة

متثل قر ن شو هد عىل

ليقيني فهي تنفع يف جعل لفعل حمتمل

ية.

لكتا

خ قية ( Moral Dilemma/Moral

هذ لوسا ل بام تكو بالرض

ية بل تصلح يف لغالب عنا

ثبا

لفهم

حي خ قي هذ ما

لويا .

مر كيفي نوعي فيه

بام يستند ىل ط

كشفا نيا عن كو خلطا

خلطا حلا مز محة جب خر بحيث يدعى بأ هذ
ملطلق كي عن تكليف كثر

حلا ملز محة.
مو

هذ لوسيلة تعا من مشكلة ط

خلطا يف لطر

جو قصو بيا يف لطر

فيه فيام ليل

ية

خر عن ط
.

لفظيا ظى بإط

مل يكن خلطا

خر هلذ تفر

خطابه كام لو كا

قد ناقش لصد هذ لوسيلة بأ ا من لتمسك بالعا يف لشبها
كأنه يريد

للبي

يقو بأننا

نحتمل ملخصص كام لو فر
ملتصل يعلم ط
ية!

لصد

ك

كو لطر

لعمو هنا فا

حيح فق لصنعة

تسبقه مناقشة مهمة جد
من شؤ

نعلم بوجو ط

لصد

هي

قعا لكنه مل يصلنا هذ يعني

هو عنرص
مستويا
خلطا

لينا

تا ية يمكن

ط

ملصد قية ملخصصه

نحر

ية فنحن

فيام ط

متفر عىل

هم قعا مع حتام ملخصص
ط

و لبيا لينا

ليله لو ل لينا لبيا قد د فيه ط

لفظي

لة يف شكلها لذ يتجىل لنا ليس

فقط حتى نجعل من شكل

لة كاشفا عن

تا ية هي ملؤثر يف كيفية

و

هو مر بد

تكو ثر يف كيفية لو و .

لة قدمت نتا ج متشاهبة.

( ) نظر :بحو يف علم

ليله لبيا

لفظيا من شؤ

ية حكم ما عند لشا

عليه فهذ لطريقة تنفع يف ثبا

لبيا يف

يف خصو

و

نبحث عن مر تعبد حكمي حمض بل نكتشف مر خربيا

قعيا هو عبا عن مستويا
من قبل عنا

مطلقا

ولية ملزيد لية له تعميق يمكن لقو بأنه

نفسه بل هنا عنا

نحن هنا

فر

ما يشكل طبيعة

د ها كيفية هذ لصد

حلكم عند لشا

ية ا

كو لدليل لبيا

فقد يكو ما كا

هنا قبل

خر هو

مر كاشف

:

.

ية حتى لو نفعت يف با

يعلم من قبله

لع قا بني شكا

نقصد هبذ لوسيلة

تقو لنصو

من منظومة لترشيعا

خر كلها

من مثلة لك نصو

س

نفسها برش ملوقع هلرمي هلذ لتكليف لرشعي
بعضها مما يقع لطر

فضل لطر لتي تبني لنا موقع فريضة ينية من سا ر لفر ض.
خلمس سو

عا م

مثل حديث بنا

تفهم عىل كو ا مقدمة يف

غريها مبنيا عليها هكذ نصو

ية عىل غريها

عمو لدين

لص

ما سو ها .من مثلة لك يضا لنصو

كو ا يف خلطو

من هذ لنو

قياسا باملكر ها
لفر

كثر من سا ر ملعا
قو لو جبا

لتي مل تذكر يف لكبا ر.

كام هو مقتىض معا هذ ملفر

جو حديث يكشف عن
من

ية

كا

يفتح عىل فهم مستويا

ملبالغة يف لتأكيد عىل ليش .
عىل ية حا

مديا

بكثري ما

غبا عليها غري ا ب

فإ ا تكشف عن

قو ملحرما

تد

حلديثية

ثم تكشف يف مناسبة خر عن

شيا بدقة

كذلك

و عىل

بطريقة كثر عمقا من جمر

ية هلرمية كام سميناها متييز هلا عن نو ثا

مهام يكن فهذ لنصو

خر نه كذلك! مر لذ

تنفع هنا هي ترشدنا ىل

نافعة جد يف بيا مستو

هذ لفعل

من عقا عىل فعل خر من نو خللو يف لعذ

من بيانا

نجد ا تكشف عن

نه هل ير منها معناها حقيقة

هتام لدين به.

هذ لنصو

قبلت قبل ما سو ها

كو

يف كثري من ملو ضع كذلك من هذ لنو بعض

ملشكلة هنا غالبا ما تكو يف لنصو
ىل ل س

هذ من مستتبعا

حقا قها .كام منه تقديم

شكا لفهم ملقا د للدين كذلك لفهم لذ عي.
هذ لوسيلة حيحة

س
ا

عىل مخس فإ هذ

لتي تعني كبا ر لذنو

يف تبة هم من ملستحبا

عتبا لعقيد هم من لفر

ملز حم ضمنه هذ من

ا

لفريضة

من

حلكم

عليه عقا شديد جد يفو
عدمه

نه

من حيث حجم

حجم لثو

لعذ

هو مع لشهد

ملعطى ككو من يفعل لفعل لف

يف عليني فإ نصو

لترشيع يف منظومة لترشيعا
هذ لوسيلة

فهل هي نصو

فقد تكو هنا

خر

ثباتية تا لد سا

قعية

هي تعابري لر

لطر

لثو

خر عن هذ لفعل

لعقا

من ثم
ية

لعقوبة لدنيوية فإ ا تصلح كاشفا عرفيا عن مستويا

ما ثبت فيه عقوبة جللد غري ما ثبت فيه لقتل هكذ فإ هذ يفهم منه عرفا

ما كا عقابه خف يكو
جلر م

قل خطو

عا تبعا لنوعية لعقا

نقصد هبذ لنو من لنصو

مثل ما

من

غري لك من طر

هذ لنصو

ما

لتهويل ما من طر
من فعل كذ

عىل تنزيل فعل

نه يمو هيو يا

تركه منزلة

نرص نيا

تر كذ فهو كالشهد

هذ لنصو

تلف عن نصو

يمو

تشبيهيا تريد بيا مستو

جة لتكليف ملرتبط هبذ لفعل

ستكشا  .خلصو ية لتي قلناها سابقا حو نصو

من نتبا ليها هنا.

عظيم جد

لنظر نا

لتنزيل لرتغيبي فمثل جعل من قا

لتي مل لسانا تنزيليا

من ثم يمكن من خ هلا ستكشا

من شكا

لعكس

حيح

من ثم يمكن فهم مستويا

لثابت فيها ما مل تقم شو هد معا ضة هنا هنا .

تر حلج بمثابة لكفر

كاملجاهد يف سبيل

لرت

معمقة يف فهم نصو

مسبقا

قل من عتبا لك بمثابة لقرينة كام قلنا.

ما مل يقم معطى معاكس فام ثبت فيه لعقوبة ملنصو ة غري ما مل يثبت كام يف

لتعزير

لك.

لثو

ترش لنا جد موقع هذ

قة يف طريقة تو يفاهتا بمقد ما هلد هو لر .

من هذ لنو مستويا

خلطو

لعقا

فهو يف جة لنبي يف جلنة

لثو

شهيد

جته
غري

ية هذ لفعل

لرت بشكل

لعقا

بد

لبيا هلرمي بل نقصد منها ا تتحد عن فعلني

بعينهام

جمموعة فعا معينة تشري ىل

لتعقيبا

فهذ جتر مقا نة بني هذ لتعقيب غري ثم تثبت فضلية.

معني من نو
نصو

لة لد لة مث عىل

ملفاض

نصو

عىل عا

تسبيحا

تقع عىل نوعني:

ما عىل ما .

مسجد عىل مسجد

يعلم جه لتفاضل فيها

لع قا بني لبرش قضايا ملعام
لكن ينبغي

لغيبة تسا

ند

نصو

هنا

لزنا با

لنفر يكو باليش

تكو كاشفة عن مر قعي بل

من ثم ف نستطيع عتبا لزنا بذ

كثر

عظم عا .

هو ما طرحه لسيد لصد
فإنه يستفا منه

مل ير فيه لك
.

يب لربام كشف

ير منه ستفا

لك لو جب خصا صه نظري ما

حتام

ملفاض

بام

لص

ا مل تكن ترت بحا

يف حق لص

( ) بحو يف علم

يب فتعبري:

و

لويا :
:

.

ملحر قل خطو عند

مر عن لعكس

ية من

ا حالة

لة لثانوية ملتكفلة حكا

مما يستفا منها ا

عم من ختيا ية

ترت بحا من

ضطر ية هم من غريها لذ

ملوىل هيتم بم كاهتا فيستظهر منه

هذ لوسيلة جيد يف جلملة خا ة يف جما ثا

( ) نظر :لوكييل فقه

عا

يف لكعبة بام يكو كاشفا عن مر قعي بقد ما هو كاشف عن

من لغيبة بل لو قلنا با عتبا

حو

.

تمل حتام قويا

فضل

كثري ما يقع هذ جما

يب حيانا كام هو مسلك مثل لسيد لسيستا يف نظرية عتبا

غبة يف لتهويل

لشا

لسيد لزهر

عقيب لصلو

يعلم جه لتفاضل فيها مثل بعض شكا تفضيل كر عىل كر

نصو

عن عتبا

هذ لفعل هم من

لفعل لو يف ظر

.

حتام لكن برص

ية قطعا

لنظر عن مثا

لتي نعلم بحاهلا موقعها ملسبق من لدين يمكن لتشكيك يف مكانية ستفا

لص

ية هنا مطلقا

با

لك

عد سقو تكليف معني يف حا
غم سقو

كونه بحيث يمكن صيل م كه يف هذ حلا

لعديد من

مقابل تكليف خر خا يته نه يبقى م كه يف كل لظر
يز

حو

بالعو

يكشف عن
ملذكو

يتها بالرض

نسب بالسيد لصد

لتكليف عا
لنوعية

يف سيا

فيفا عن لعبا

يثري حتام قويا جد

حلر

لرض

تكشف عن

متنانا فهذ ملو

م كه يف مو

لرض
مل

مل يكن معنى لفكر لتخفيف

هذ لوسيلة ثباتية طرحها لسيد لصد

لذهن لعريف لتي لع عىل ليل خلطا
هم منها ملهم هذ نام يكو يف

لعق

بينهام فإنه

حرمة لغصب

عد لترص

نه باعتبا

فيه من

بام تكو هي ملقصو له
يرتفع فيها

يكشف بقا لتكليف فيها عن

مة لو يف مو

يته

يتها لعالية ىل جة ا مل ضع لقو نني
هتا

حلر

موجو

هتام هبا.

بينام هي يبقى م كها.

متنا

هي مناسبا

يمكنه

لتيسري.

يطلب لكنه يرفع

حلكم ملوضو ملركو يف

لرشعي ظهو عرفيا لتحديد مل

تشخيص

لة ملتكفلة حكا مركو بنفسها بم كاهتا عند

جو

حفظ لنفس ملحرتمة فيام

شكا يف لز حفظ لنفس ملحرتمة لو

لترص فيه من
ملا

عىل سبيل ملثا .

لك من نو لتكاليف لتي تبقى

ننا نجيب بأ ظاهر لة لتخفيف

نظري خطا

لص

ية يف هتا لكن طبيعة لنصو

لة لثانوية هي حالة بقا لتكليف يف مو

لتخفيف لعامة هو ما يكشف عن مستو

فيفا متنانا

يف خمتلف

بني مرين.

يشري هنا ىل حالة خر

كاجلها فهذ ما يكشف عن

يقا بأ غريها يز

طه جز ه يف

لز بالص

لو مل يكن هو هم ليس هنا من ت

لغتها بام تساعد كثر هنا هو ما نفهمه من نصو
هنا هي لتي تند

فإ

يفيد سو

بل يكشف عن كو م كها للز مي سنخ م

عليه فهذ لوسيلة يف حد نفسها
لعله كا

متعد قد

لعلم

هم م كا

لك ىل ت

شكا عرفا عق يا يف

احبه يعترب من شؤ

قع لتز حم
من ماله

م

حفظ

حرت لغري من تبعاته ف

يكو مز محا مع حفظ

يعقل

ل جو لغري يف قباله هذ

عليه لييل حلكمني ملتز محني يعطي لدليل جو

م كه

بالتايل نحفا

جو

خطا

تعيني

شتغا بالغصب يضا ملقت

تقديمه عىل ملهم هو ما نريد من عنو

هم تعيينا مسبقا هبد

تقديم طر عىل طر لسبب ما ثم ستكشا

ما قا به لسيد لصد

حيح متاما لكنه

ية فق ما نحتاجه هنا

سبقه يف

شا

يف طر

ط

ىل

لك

له ملري

لعق ية لكي يقيد لنصو

غايته

ملوىل قبل بتقييد لعق

عند لشا

ية عند لعق

ية نفس ط

ما

قصد لصد

ظهو يف ليل

هم يف

يتعلق بموضو بنفسه
يفهمو
ط

يوجب

يف طر

( ) ملصد نفسه.

يكشف لنا عن معيا مسبق يف كتشا

هم لتقييد يف طر

ية هو عنرص نستطيع من

ملهم بينام لذ فعله لصد

لنا يني كام ملحنا سابقا هو نه ستخد مفهو

هبا هذ

ينفع

لو با

تقييد لنصو

بنى نصو ه خذ بعني عتبا
ية

كا ينبغي

تقييد مقابله! فتأمل جيد .

كام هو ظاهر موضع من عبا ته
يته فهذ غري ضح
كي

عن حكمه

ية

ية لعق ية

م سو يقومو بعملية

ننا قيدنا ننا علمنا با هم عند

كانت سيلة تقييد بيانية بالنسبة لينا

نفسه لنقو بالتقييد عىل ساسها
خلطا

سا ل

ية من هذ لتقديم.

ما نريد من كتشا

لتقييد هذ نتيجة تكا هتم فبعد لتقييد علمنا با

ملوىل

للو

ية

ترجيح

لية قع فيها لط بني مرين:

ية.

خ له كتشا

حفظ لنفس ملحرتمة ظهو يف

حلفظ عىل خطا حرمة لغصب .

لكن هذ

ثبا

ط قه حلا

تكا لعريف ملحمو

سيلة كتشا

نضع ضمن سا ل ثبا

ية

هذ لعملية توجب حد

ين يقع هذ لظهو يف ليل خطا
شا

يو فقهم لشا عىل لك بل يوجب

حد مقبو عند فهذ ما يرتبط به

خر

! كو لعق

يكو ناتج فهمهم

هكذ

هو تقييد

ما خطا هم يف بنا هتم لذ تية

يكو ط قا .نعم فر

فهذ

تدخل ملوىل

كو ا مرض به مر خر..

هذ كله ما مل يرجع ك

بنا هتم لو مل يكن يؤمن هبا عىل تقدير

لصد ىل عو كشف لعق

بأحكامه هذ يشري ىل منظومة حكامهم يرشد ليها.

نقصد هبذ لعنرص ستفا

هذ ما يتجىل يف كثر من شكل:
ست د قيا

حكا

لرتبية بني

للم

مستويا

لشا

مبا

لوية

يتها من مفهو

لوية سو فهمنا عىل نه يرجع لنو من لد لة للغوية فهمنا

عىل نه يرجع لنو من ستنتا لذهني لعريف ملعترب.
مثا

لك

لنهي عن لرض

قو ( )
منه.

لكن

قرينة

ضو

نفهم من لنهي عن قو كلمة ( ) للو لدين عىل ا تريد با لوية
سا ر نو

ليل عىل مسا

فلو

ستعانة بقيا

لك

ية ملشاهبة فبهذ نفهم

لوية

حرمة لرض

فعل ما لقو ( ) كا لرض
ينفع هنا برص

لنظر عن

كثر

ية يف حلكم

معيا

ر

مع

يعني

( ) بنفسها

غاية ما يثبته هذ لقيا

مهام قمنا بتخر ه جتها يا نه يريد لو و ىل

نام يعني ضو

ريم ( ) عىل تقدير ريم ( ) لشد جو نكتة

ريم ( ) عىل تقدير ريم ( ) لكن هذ لوضو

شد ريام من ( )

لتحريم فيه

كرب من حرمة

لو

ية قو لتحريم فيه قياسا بذلك.

ست د معا لة لقليل لكثري فلو حرمت لرشيعة شي ا قلي

من خلمر لو كا غري مسكر سا
خلمر مع سكا سيكو

مقد قليل من خلمر يف
( ) نظر :لوكييل فقه

لنصو

ىل بالتحريم جد

بينه بني

لويا :

.

خر فإ لكثري من

يكو مقدما عىل ليش

ية هكذ ملفاضلة فيام بني لفقا

كرش مقد بسيط

خلمر.

خر ملسا

لرش

ست د معا لة لشد

لشد

لضعف كام يف ملحرما

لضعف فيها كالسلو

د ها جهر

ية

لرشكي

لو جبا
د

خرين

غري لك فنجر ما جرينا يف معا لة لقلة لكثر .
لتفا

هذ ملعا لة حيحة مع

لتي يمكن تصو

ملعصية من عامل

ىل ا ترجع لنو من لتفا

يف ملستويا

مصا يق حلكم لو حد فأ ية خرين حمرمة مصا يقها متنوعة بعضها شد يف
كانت بعض ملو

بعض.

لو جب لو حد لو قع.

ترجع لتعد ملعصية لو قعة

ست د منهج لفهم لذ عي بني

لذ عي فق خلر ط لتي يضعها ملنظوما
كثر

يل ىل هم من لطر

لوسا ل

ية منها .هكذ لع قة بني لو جبا

لو جبة من جهة ثانية فإ مستو

كذ حلا يف لوجو .

حكا

لترشيع

ملفر

ملحرما

ية من

لشد ضعف ملعصية

لية لطريقية

لتي

بني

لك

حناها من قبل

لفقيه

عل حلكم

ا ترشحت منه فبا لوية يفهم نه
من جهة بني مقدماهتا ملحرمة

ريم ملقدمة يظل قل من مستو

ريم

ملقدمة

ست د منهج جتها ملقا د بني ملقا د لوسا ل فبالذهنية نفسها لتي سا

عليها لذ عي يمكن
هم منها

يسري جتها ملقا د

هلذ يضحي ملقا د

لذ عي بالوسا ل ملصلحة حلكم

فإ ملقا د مقدمة عىل لوسا ل فتكو

عند لتز حم بالوسا ل ملصلحة ملقا د
يل ملز حم هلا.

يضحي

ملنهج لذ عي ملقا د يمكن ضعهام كام ملحنا سابقا يف خلا طة هلرمية للدين

يمكن توظيفهام هنا هلذ ملحنا هلام يف ملوضعني فتأمل.
قد يطر هنا

بالظن نط قا من
لتز حم .

( ) نظر :لقرضا

حكا لتي تثبت باليقني تقد

هي هم من

حكا لتي تثبت

فسحة لظن جتعل من غري ملعقو تقديم لظني عىل ليقيني عند

يف فقه

لويا :

حممد سعد ليويب مقا د لرشيعة

س مية

هذ ملعيا

لو ضح

عل سيلة ثبو

هذ

لكن هل يعقل

ع قة له با

ليقيني عىل لظني

يا يف قع لترشيعا

ير

هلذ

ليقيني

لنظر عن ثبو

طبعا بعد فر

حد ا بالظن باليقني

يامنعو لتعامل بينهام يف حا
يوجد ليل

ملظنو

و لفقه عىل هذ لتمييز

فر فيها بني ما هو ظن يقني ما

يمكن لقو بأنه

هلية بل يف مستو

يته عند من حيث هو يقيني

يو فق جتا لسا د يف علم
نه

لتعا

عي يثبت

ثنا حجة

بذ ته

ملتيقن

قد يقا يف ملقابل بأ لعق

يف لدليل لقطعي منعقد

غري شامل حلالة ملز محة
ملز محة فينعقد ط

ية لكنه يثبت لتقد

كرب من

مفاضلة بينهام يف

غري ملستقر عىل ام بمرتبة حد بل

ملوىل سبحانه يعترب ليقيني بام هو يقيني ىل

لظني ما ننا ندعي

ليل حلكم لقطعي حلا
لوية.

ا لو حلفا عىل

ليل حجية لدليل لظني

لدليل لظني بنفسه

ملز محة فيتقد عليه

هذ

ط

هذ كله يف حالة لقطعي من متا جلها مع لظني لو من بعضها عنيت جها

تز حم بني ظنيني ف

عي للتقديم بم

هذ ملسألة بحاجة ملزيد تأمل.

تعترب هذ لقضية من لو ضحا
ع قتها با لة لرشعية:

.

ية

لظني هذ لبنا منهم قا م كام نه يمكن فر

شتغا بام هو قطعي

لد لة ما لقطعية من حيث لصد

نقد

ا سو يف هذ حلجية

يقومو بتقديم لقطعي عىل لظني

لقطعي كثر من ملحافظة عىل م

ط

وهلا لينا

نه ينظر ىل قو عد حلجية

من لظني بام هو ظني مع كو ام يف نفسيهام حجة.
م

تبته

ملوىل يقر لنا عند تز حم لظني ملعترب مع ليقيني حلجة بذ ته

لظني عند من حيث هو ظني
هتام برص

حلكم لنا ساسا يف منح حلكم مستو

من

فقط

له حلا

مل يثبت
لصد

لد لة فقد يقا بأنه يف ملحصلة لنها ية

لظنية لقطعية.

عندهم بل عترب

عيا عاما قطعيا خذ من

طريق ستقر

عىل مصالح لفر

هو نه لو تز محت مصلحة فر مع مصالح فر قدمت مصالح فر
هذ معنى تقديم ملصلحة لعامة عىل ملصلحة خلا ة

يتها

ملصلحة لعامة عىل ملصالح لفر ية.

ملنطلق يف هذ لرتجيح ما يعلم من مز

ملترشعية .قا لعز بن عبد لس :

خا هام .

لكن لصحيح

لرشيعة

د نو

من

سا

لتفصيل يف هذ لقضية

مل يكن لك

لك نه قد تكو مصلحة لفر هم

هذ هو

قتل نسا حمرت لد فإ حرمة

طأ لشا ع يف ط

تكا

حسا كا عامهام عظم من

عا من ملصلحة لعامة فأ يكو هنا طريق سع ليمر لنا
بمو

لعق ية

به مصلحة عامة لكن لو

لفر كرب من ملصلحة لعامة.

مقولة تقديم ملصلحة لعامة عىل ملصلحة

ملصالح لعامة متفا تة يف طبيعتها مستوياهتا متاما كاملصالح خلا ة ف يمكن ط

بتقديم لعا عىل خلا
لعا

بل بد من

قد يقع لعكس لكن لو تسا

تصلح عنرص

ية مرجحا.

د

ية يف لطرفني فقد يتم تقديم خلا

ملصالح من مجيع جلها

مرجع ك منا هذ ىل نه يف كثري من

حيا يقع لط ناتج عن حصو تعا

توسعته يف مقابل مصلحة فر ية

لقو

عىل

ف شك بأ لعمومية

معايري لرتجيح نفسها فقد تكو مصلحة عامة حاجية كتوسعة طريق يقع لنا

شديد

ا ة

ية كحفظ نفس نسا فر

بني

يف حر

هنا قو تبة

حلكم نوعيته تقد عىل قو لسعة يف نتا ج حلكم من حيث عو ها عىل عد كرب من
هذ نقطة مهمة متنع بعض هذ ملعايري عن

فر

لدينا ضو بط قيقة كلية هنا بل لفقيه
( ) نظر :حسني حامد حسا

لسنو

عتبا ملآ

لسلطة ملجتمعية عليهم لنظر يف طبيعة ملتز محني

نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:

ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي:

( ) نظر :لقو عد لصغر :

تكو مطلقة عامة

تكا توجد

.

جع :لفا

مر عا نتا ج لترصفا :

حممد محد بو كا

مقا د لرشيعة
.

س مية مكا مها:

ملصالح

ملؤثر يف لرتجيح ثم

من حيث مجيع لعنا

نتيجة.

ا حالة كس نكسا بينها للو و ىل
توجد قاعد عامة

هذ لذ نقوله ر بني مصالح كثرية مصالح قلية فإنه

بتقديم مصالح كثرية بل مر يتبع ستقر متا ملعايري فقد تكو مصلحة كثرية يف مر
يلحق

بالغا جد با قلية .خسا

كثرية ملصلحتها

هذ

بعض لباحثني ملعا

ل قلية بسبب مصالح كثرية هذ مر شديد
قد حا

لسري

عىل ملصلحة خلا ة بالنصو

هذ

لشا

معنا

بو

يف خمتلف

لعقل غري لك

يضا يف لوعي لفقهي

لدما

عر

لظاهر ممن كر هذ
خر .

هذ لنو من

لويا

شا

( ) لنا يني فو د

ىل

.

يبلغ لد فهذ

حاهبا خذ با ط

يقد عليها مصالح هم من نو حفظ جو

لرتجيح باملقا د مما سنبحثه يف حلقا
( ) نظر :يد

يقصد هبا

س

قا مة بعد هذ لكتا

هو يند

شا

و

:

و لفقه :

.

مو

يضا ضمن قو عد
تعاىل قد شا

مبنا قلمر قاعد تقد مصلحت عمومى بر مصلحت خصو
ملظفر

كله لكن

ية لنوعية هلا يف مقابل كثري من

لوية مهم للغاية يف لعرص حلديث

حممو

منطلقها يضا هو مز

لفقهية فمث عندما ترش لرشيعة لتقية ىل

لوية ليست عىل ط قها يضا
يمكن

حاجة ل طالة بعض

لظاهر

ية لد يف ملنظومة لقانونية س مية هكذ .

لكن هذ

فقه:

ية.

ين لتأ يل لقاعد كلية يف تقد ملصلحة لعامة

جو م حظا عديد تظهر مما سلفنا .
لوية تبد مركو

تبلغ حد لرض لذ يصل

منظر

ين من مثا

بعض لباحثني ملعا

لدكتو جارس عو

ملعطيا يف لسياسة لرشعية ليس مستويا حجية

لة كاخلرب

بل مديا كو لنتا ج متو فقة مع ملقا د .
يد شخصيا
با

لويا

ستفيد هنا من هذ لتقعيد لذ طر

لتز حم عموما فلو تز حم حكام

حد ا للمقا د جتعله ىل من
لنو

ملنسو

مجا

لقيا

فهل يتقد

عتقد بأ هذ شكل من ملرجحا
خر عق

عيا فهل يمكن لقو بأ قربية

نسبته لنو عا من ملقا د جتعله ىل من

يف مقا لتز حم عىل لثا

لنوعية بمعنى نه قرينة ترجيح

عق يا عرفا يضا من ثم يمكن ترتيب لنتا ج عليها

عكسية تقف لصالح كشف

غريها

لكي ظفه يف موضو فقه

منها فمث لو كا حد حلكمني قريبا منتسبا للرض يا

قريب من لتحسينيا
عىل

خر

ىل

معيا لرتجيح بني

ية ملز حم خر لو خلصو ية

فيام

خر

ية حد لطرفني
مل نجد قر ن

حالة ستثنا ية يف حلقيقة

عي لد ر هي يف نفسها هم بم حظة

فإ لذهن لعريف لعق ي يعترب

نتسا حكم

لعق ي يضا كتشا مستويا

ية ليش عند ملقنن ملرش .

لتصو ملنظومي للرشيعة يعطيه ترجيحا نوعيا هذ مر يمكن عا نه مرتكز يف لذهن
لكن ملطلو هنا مو ث ثة:
تعيني

ثبا

ر ملقا د

مستويا

حلديث ملفصل عن مديا
حاجيا

يا

ضافة مقصد حفظ لعر
لتأكد من

قعنا يف نو من تعا
( ) نظر جارس عو
لريسو

ديد ما هو ملقصد من غري بطريقة علمية قيقة.

ملقا د ثباتا علميا قيقا
جو

سينيا
.

سو

يأيت حقا يف هذ لسلسلة

ىل مخسة

بينهم يف

لة قعية لصالح لتقسيم لث ثي لشهري للمقا د ىل
تقسيم

ملز حم خر مل يقف يف مو
شو هد

نظرية لتقريب لتغليب:

معطى قرينة ترجح كونه هم

ية نفسها.

لد لة ملدنية نحو جتا

ستة عىل خل

ستبد

ما بعد.

قيق مقا د لرشيعة:

جع:

فإ متت هذ خلطو

لث

هم بحيث يكو هذ

فإ ليش لعق

نتام يف لوعي لعريف شاهد

بحفظ ملا مع خر يتصل بحفظ لنفس مث
لنفس مقد عىل حفظ ملا
ملنتمي حلفظ ملا قل

قلنا يف با

خر فيقد

ية من

ترتيب لرض يا

ية لتي تقدمت ترجع ىل تكا هذ لكاشف

عىل غريها يرجح لذهنية مقا دية لو مل يلتفت

حسوها بوجد م لتجريبي مع لرشيعة نصو ها

قيمة لفعل تعر فقط من خ

لفعل بل من خ

لفعل مع رته ملنظومية يف لرشيعة لنتا ج ملتوخا منه ضمن هذ

مرتبط يف هويته بالنتا ج لتي جعل حلكم جلها باملآ
شخصا من ضعه ىل جانب ترشيعا

لتز حم

هذ معنى

ملآ

لفعل

خر منضمة.

نفتح عىل نقطة ثانية هي

ينظر فقط لذ

ملستقبليا يف ضو قو عد

لعله يمكن تسمية هذ لرتجيح با

لنتا ج منظو لنا يف لو قع

لفعل قل

ية من

ىل نتا ج بحسب حلظته لزمكانية لظرفية

لو ملستقبلية ملعلومة بالعلم لعق ي سو
لويا

نوعا

هو من تطبيقا قاعد عتبا

حيا من حيث هي

خر لكن لو كا هذ لفعل يف

ملرش

كل فعل

بل ينظر يضا لنتا جهام يف حلظتهام لزمانية

كانت لنتا ج ظى بأ ية ففي هذ حلا

خلالص.

لتي تتصل بغايا

لرتجيح يف لتز حم تؤ ذ فيه لنتا ج ملآ

معنى لك

تسا

تسا

لفقيه عندما يريد م حظة لرتجيح يف با

لفعلني هنا هنا

لفعل يف بعض

حاهبا ليها بل

تقديم ملصلحة لعامة عىل خلا ة

يمكن جاعه لذلك هكذ .

هبذ يمكن

بأ حفظ

خر عليه عند لتز حم ما مل يكن يف ملو

لعله يمكن لقو بأ بعض كو شف

ة لقو :

ية يضا فلو تز حم حكم يتصل

فإ مقتىض تنزيل هذ لقاعد ملقا دية هو عتبا هذ حلكم

خا ية تقف لصالح خر.
هنا فمث تقديم لنفو

لقع ي هو تقديم ما ينتمي لد ر

فانتظر.

بد لنا يف حسا

ية من م حظة لنتا ج

نتكلم قريبا بعض ليش عن موضو فقه

ية عرب ملآ

يف لنص نفسه

بأنه لرتجيح بمعيا لو قع

لك يف مقابل لرتجيح بمعيا لنص

كثر تنصيص لرشيعة عىل حكم يد عىل مزيد هتام لشا

عن جة

لو

يته فلو كانت لنصو

يف حلكم ( ) ما ة مث فيام لنصو

حلكم ( ) هي عرش كا هذ ملعيا مرجحا
لكن لسيد لصد لذ طر هذ ملعيا

يف حد حلكمني قد تنشأ من

بد جة كرب

ية ثبتت فرضية

تقلص حتام
حتام

د عن تفصيل هنا هو

ية

ملحتملة

كثرية

عليه فإ تأكدنا بعد

ثبت حتامهلا عىل

لعكس حيح كلام قو

ية ما مت مجيع هذ

حتام

باعتبا تفاقه مع

كونه مو

قل

حتام

لسؤ

جو

لو كا هو هم ففي هذ حلا
حتام

يظل عل

يف مرحلة لو و

لنقل لر ية لنفي حتام

كلام

خر غري

يضا

عىل حلكم لثا

( ) يف تقوية حتام

ما لنصو

لو لة

عن ملعصو

حتام

ما

مر خر يف

تكو قلة لر ية للحكم لثا ناش ة عن خصو ية فيها من
لثا

ما فا لسيد لصد يف غاية تقا
هو يف نفسه

( ) نظر :بحو يف علم

ية تضا

ية فيه

ف بد من جر حسا

بنفس لطريقة ملتقدمة .

لكمية للنصو

ملناش

ملحتملة

ية يف ( ) هي ملحتملة بد جة قو .

لصا

قبيل تو فر لد عي لنقل حلكم
لثا

كثري

يف ملناش متسا ية لنسبة ىل ( ) ( ) فإ

تنفع كثر نصو

هذ لعملية كلها جتر يف لنصو

لر

مجهو

منشأ ل كثرية غري

لكن لصد ستثنى هنا حالة لتأكد من جو مانع عن تكثري لنصو

لكثر يف لنصو

لو

كثرية لنصو

ية ( ) يظل ظى بفر ة د تتفر فيها ( ) عن ( ).

مل ر لك فحسا

يف

ية لك حلكم قد تنشأ من غري لك ككونه حم ل بت

كونه مما يغفل عنه عا فاحتيج للتنبيه عليه

ىل غري لك من ملناش

حتام

ية ( ) عىل ( ).

كو بيانه حلديث عنه خاليا من ملحذ

ملسلمني

به بم كه هو كاشف

و

:

جو مو نع تقت

عد نقل حلكم

ية هو يَش بوعي تا ي لظاهر ملر كام

لنظر عن قضية لتز حم يف غاية لرض

برص
.

لكثر لكمية حو موضو ما كاشفة عن

غالبا ما نتصو

للكثر لكمية سبا كثري
من بعيد.

من ملناسب

فيهام لتشديد من خ
هلذ ملعايري
هذ

غالبها تا ي قد تكو هلا ع قة بفكر

شري هنا ىل

حتام

كمية لنصو

ملند

هنا.

ملؤكد ملكر

ية بالرض

ترجع خلصو يا

نقل حلديث

منية

سة من هو ملتحكم تا يا يف هذ حلقبة لزمنية

مقللة من

نقلها

عنا

ظهو نصو

من ملتوقع

غفلت خر

طبيعي جد

بل يعكس يضا طبيعة فرت

نتقا

كرها هنا هي:

مثا مد سة قم (يف حقبة معينة) نقل مر يا

ملد سة قد سا ت يف تقليص نقل لر ية

مامية

ختفا خر

طعن خ قي بأحد

من ثم فام

توجهاهتا

لكي يعكس طبيعة لصا نحتا لبذ ملزيد من جلهد حشد لشو هد.
بر ث ثة مثلة يمكنني

ضع

تلك يف مر

ية بالنسبة يل هنا

ا تلف معها مضمونا هذ

بالرض

لشديد لو

عنرص لكثر يف مرحلة لو و

مد سة هي لتي تولت لك

طبيعة لصا

نا فهم لتأكيد

يد عىل

تكو هذ ملد سة قد عومت جمموعة من لنصو

برمتها

ية من قريب

كام لعله يظهر من بعضهم حيانا ف بد

ما شا ليه لصد خري من
هو كثر

ية ملوضو عىل غري يف حني

لنا

يعكس

ملد سة ملتحكمة

لغلو فمن ملمكن

تكو هذ

لطابع لو ي هل لبيت

خصو ياهتم نط قا من موقفها يف لغلو لكن ما هيو خلطب هنا هو جو مد

معا ضة يف نتام ها ملد سة قم كانت مهتمة هبذ ملر يا
ملثا لذ يمكن ستقا مما كر لنجا

يقو يف رس لكتبه :كتا
جتها
يا

( ) لنجا

فإ هذ لعنو

مثل مد سة لكوفة.

يف ترمجة بن جلنيد

ظها ما سرت هل لعنا من لر ية عن مة لعرت يف مر
ييش بأ

بن جلنيد يتهم ملعا ضني ل جتها بأ م سرت

عيته من ثم هلذ لسبب مل نعد نجد هذ لر يا
لفهرست:

سكايف حيث

.

يف كتب لشيعة ليو من

جهة نظر بن جلنيد كيف بن جلنيد نفسه ختفت كتبه حتى قا لطو

لتصنيف حسنه
مباحث

نط

مشا نا

نه كا ير

لشيخ لصد
من كتا

ية

لقو بالقيا

عنه بأنه كا جيد

فرتكت لذلك كتبه مل يعو عليها .

من منطلق يام يف عد نقل بعض ملر يا

لتوحيد ما نصه:

عنهم يف مصنفاهتم عند

خبا لتي

حيحة

حيث يقو يف

يت يف هذ ملعنى خرجها
خشية

نام تركت ير ها يف هذ لبا

يقر ها جاهل بمعانيها فيكذ هبا فيكفر با عز جل هو يعلم.

خبا لتي كرها

جاهل به لفاظها لفا

لكل خرب

محد بن حممد بن عيسى يف نو
ير ها

لر ية حيحة

لتي

مكذ

ها حممد بن محد بن يى يف جامعه يف معنى

باحلق

منها معنى ينفي لتشبيه لتعطيل يثبت لتوحيد قد مرنا

نكلم لنا
لطو

عىل قد عقوهلم .

من هذ لنو ما كر لسيد خلو ي معلقا عىل

لر يا

يضا

يكا ينق

حيث قا :

مة لو

لقر

عليهم

لتي ختا ها

ية لكيش عن

تعجبي كيف يذكر لكيش لشيخ هذ

لتافهة لساقطة غري ملناسبة ملقا

سيام

ج لته ملقطو فسا ها

لر ية بأمجعهم جماهيل  .فإ خلو ي لو كا يف لك لزما ملا نقل لنا هذ لر ية.
من هذ لبا

سمرقند

ما

( ) لطو

( ) لصد

( ) هي خرب
يك له

لصلو

يضا لعامل جلغر يف مثاله فقد تكو هنا نصو

لنهر

لفهرست:
لتوحيد:

ليمن

.

مرص لكنها مل تصل لعد

.

قا  :سألت با عبد

شهد

حممد عبد

فلام خرجت قلت:

لك قلت :لتحيا

لصلو

سوله

قلت :لتحيا

له

لصلو

حد

لتحيا

قا :

لقيته سألنه غد فسألته من لغد عن لتشهد فقا كمثل

قا  :لتحيا

لصلو

لصلو

قلت :لقا بعد يو

قا  :لتحيا

طت يف حليته قلت :يفلح بد ( ختيا معرفة لرجا

( ) خلو ي معجم جا حلديث :

جو تو ل حقيقي قو

عن لتشهد فقا  :شهد

فسألته عن لتشهد فقا كمثله قلت :لتحيا
خرجت

كثري يف مد سة

.

:

).

سألنه غد

لصلو

فلام

بني ملد
ملد

مر يا

لقريبة

ملد

جلغر فيا هنا تلعب

لسياسية.

بل لعله يمكن لذها

لبعيد تظل

ها كذلك يف لقر

لزمكانية بل هي كتفسري ظاهر لنسخ يمكن
حتام يظل حا
هذ

يف با

بعض
غري

ية

حو

فهذ

ية بالرض

لوية

لد خل نصية لتي يمكن من خ هلا

جر هذ لعنا

لتز حم خا جه معا كام ا

قتضا ي

تلغي عموميته

سيأيت بعض ما يتصل هبذ يضا ضمن لقو عد مللحقة ببا

مطلق

ضحا.

خل يف تفا يل لويا

يمكن لنا

يف جلملة

نفهم مكانية مر كمة لنصو

ما مل نحشد ملعطيا لنفيه.

نكتفي هبذ لقد

يد

لتا يخ

هي ع قة

لسبب متعا عن لتا يخ يكشف عن

لتز حم .قد كانت هذ عبا عن جمموعة لعنا

كتشا

لبعد من لعو م لعلمية

بعد من لك بتطبيق لفكر عينها عىل لنص لقر

فإنه بنا عىل لع قة لتفاعلية بني لنص لقر
موضو لسبب تا ي

ظى بتسليط لضو عليها عىل عكس

نثريها لو من با

كثري متفرقة يف لبحو

ستفا منها هي تنفع

حتام من نو تقديم ملبا

لفقهية لفكرية ثا ها
قتضا ي عىل ملبا

تقديم لو جب لعيني عىل لو جب لكفا ي ( قد كر بعضهم
( ط قيته فيها نظر).

نظر) تقديم حق لعبا عىل حق

يقصد هبذ لنو من سا ل ثبا

ية ننا

نريد معرفة ما هو

هم

فيه

عا عند

لرشيعة نفسها بل نريد تنزيل هذ لذهنية ىل مرحلة ختيا لوسا ل لتطبيقية يف تنفيذ حكم
عي هلي

لصفة جلامعة هلذ ملعيا هو ختيا فضل لسبل لتحقيق غاية مطلوبة

يمكن لنا كر بعض مثلة:

ختيا لسبل كثر ضامنا للو و ىل لغاية ملنشو .

( ) نظر :حممد يارس ملسد

فقه

لويا :

.

عا

ختيا ما قق لغايا من طر

قيق نتها

لنهي عن ملنكر فإ ملطلو هو

مر باملعر

ىل هذ لقصة

تام فالطريقة لتي تعطي نتا ج فضل تكو هي

نأخذها من لنص يف تفا يلها بل نأخذها من قع لتجربة هذ ملر .
ختيا لسبيل كثر نفعا يف مقابل ما نفعه قل.
ختيا سبيل ملر حل عىل نتقا لدفعي تا

لو قعية.

لنا

تقديم لقضية عىل ناسها يف ظر

لعكس تا

عىل لقضية يف ظر

ترجيح ما هو مؤثر منتج كثر عىل غري عىل ملستو

لدعا لذ يؤثر عليه يف
مكنة

منة لع قا

حيته عىل لدعا لذ

ختيا سلو

تأثري له

لشخ

جتامعية بام يرجع عليه باخليا

حه يرجح يف ع قاته بني لنا

خ قية غريها عليه.

خر بحسب لظر

مو من بني

من يتعامل معه فالد عية تا نوعية ملوضوعا

هكذ يعمل يف ختيا

فضل يف

هكذ .

تبعا ملخاطبيه

فقد يتطلب ملوقف بد لعمل بالصعيد لسيا

فعل كثر من ابيا

قصد لعز بن عبد لس

ثم لتثنية بالصعد

حية

حلا

خر

لعلمي غري .
قد يتطلب

لتي تكو فيها لنتا ج

ابية كرب من لنتا ج لسلبية

بتعبري لقلة لكثر

هذ تا لد سة معمقة للو قع فنر

خر

بام يلتقي مع ما سام لريسو

( ) نظر :نظرية لتقريب لتغليب:
( ) نظر :لقو عد لصغر :

حه س مة

لتأثري عليهم

لعلمية.

ختيا ملوقف لذ تتطلبه ملرحلة كثر سو عىل لصعيد لسيا

ختيا خليا

فيختا

ساليب تبعا لطبيعة لظر

ترجيح ما تكو حلاجة ليه كثر من ختصا ا

ملوقف ضعا معاكسا.

نسا

ع قة عىل خر تبعا ملا ققه من مصالح

يف لتعامل مع

فتختلف مو من بلد ىل بلد مث

خر.

.

.

مقد ملصلحة

ابيا

بام هو ما

من خليا

تأثري

لتي تكو نتا جها كثر ابية

سلبية يف مكا ما فن حظ جها

قل سلبية فتعليم علو مقا نة

لعا فيقد عىل بعض ملفاسد ملحد
ملظنو

تقديم ملصالح

قل سلبية من غري

لتأثري لسلبية

يا مث

ابية نرجح كثر ابية

ظى بمصالح كبري عىل لصعيد لفكر
فتح هذ

لتي قد تنشأ من

ملفاسد ملتيقنة عىل ملصالح

ختصا

تقديم ملصالح ملستقبلية لعريضة سرت تيجية عىل ملصالح نية ملحد

طو بقا عىل غري

ىل غريها من مثلة لنام

غاية مر ننا نرجح سبي

غري لك.

لتي معها

ملطلو

سلوبا نمطا عىل خر

موضو ترتيب

ري هنا ىل

لرض يا عىل حلاجيا

نرتكه لكتا
تعاىل.

لوية لعمل لد م عىل

عق حمد بشكل ضح

عا

نه ظى بأ لوية عق نية عم نية يف

يصاله ىل لغاية بأقل خسا ر ممكنة فضل ايا حمتملة.
شري

.

يشكل قو عد عامة حاسمة بل قو عد منترش لتأثري من نو تقديم

لعمل ملتعد يف نفعه لآلخرين عىل ملقترص يف نفعه عىل لذ
لعمل ملتقطع

.

ملفاسد ملظنونة ف نذهب خلف

ملحتمل فنضحي باملتيقن.

غري لك كثري

لويا

تقد

فقا للتفكري ملقا د

تقد مصلحة ملقصد عىل مصلحة لوسيلة نحو لك سو

حق يف هذ لسلسلة هو مل صص لد سة نظرية ملقا د فر عها

كام شري ىل

مثلة لسبب مو

حيحا

ما من فعل

له

بعض ملعايري لتي تقا هنا هنا
مثل تقديم مصلحة

نه يصح تقديم

سا

شا

هلا غم دقها يف بعض

ل لعمل عىل مصلحة مانه مكانه فهذ ليس

ل فعا حلج عىل مانه مكانه غري لك ف نطيل.

لكي نستكمل حلديث عن قو عد

لويا

من لرض

لنا

نتوقف

لو باختصا

عند بعض لقو عد لقضايا ملهمة لتي تتصل بذلك بعضها عبا عن قو عد هلا لة

ثيقة بل قد تعد من فر

كلية قانو لتز حم سأكتفي بذكر بعضها عىل لشكل يت.

يبد مضمو هذ لقاعد
لويا

لو جبا
ملحرما

لرشيعة جا

قانو

لويا

بل قد ريا يف با
يف با

قد

با

فقه

ضحا

لرض كذلك.

ف لسيد خلو نسا

بخري خلريين تر

ملحرما

ا من فر

لتز حم

كذلك

قو نني لتز حم من معايري فقه

ريا يف خصو

هذ لقاعد ت حظ جريانه يف با

هذ لقاعد بأ ا مشهو

لرشين هذ هو لو

كر نه لو كر شخص عىل لطبيعة ملحرمة لزمه

لعقل يعذ ملتمكن من تر

يرش

لشيخ نا

مكا

تا هو لرشين

لشري

لرض جلز ي لذ يلحقها باخلر

لفريق ملشا

بيت شخص معني بد
هكذ يتحد

عىل سا

خسا

من لو ضح

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

تيا بام هو خف مر تبها

معه قا ع قصة موسى لعبد

حفظ جممو لسفينة هم حتام من

نقا ها من خطر ما ! .

و لنا ت

ملري موسى لتربيز عن تر لعمل بالقيا
لو قع ملنكشف به

قاعد فع

ليل كر

فيكو لعبد لصالح هنا قد قا بدفع

يعو يرفض هذ لتخريج بأنه هل يعقل
علمه

قد كر لسيد خلميني يف

هي تنتمي هلذ لقاعد هنا .

لصالح مقدما ر ا فقهيا هلا من ضمن هذ لتخريج
لكن لشري

كر لشيخ بن تيمية

فسد بالفاسد مع لك تكب فسد

يشمل مثل لك .

فقت باضية عىل قاعد

لتز حم بني

ملطابق له تقع من با

فسد بالفاسد ليست

:

.

فسد بالفاسد

جز من مو

ابته لو قع حيانا

غم

فع فسد بالفاسد .

من ليا

نظر :خلو نسا جامع ملد
:
:
:
نظر :جمموعة لفتا
.
نظر :خلميني كتا لبيع (تقرير لقدير ):
.
نظر :معجم لقو عد لفقهية باضية :
لصفا فقه ملصالح ملفاسد:
مثل :
نظر :لشري
.
ثق لوسا ل:
نظر :لتربيز

قانو لتز حم
.

.

ية كام يكو يف با

عنرص

عىل غري كذلك يف جما
ملفرت

لو جبا

ملحرما

منطقيا عد ملناقشة يف هذ

ملطلوبا فنقد عم ما هو هم

نأخذ بطر

شد طلبا
فسا

ما هو قل حرمة

 :من فقه

مر نظريا هلذ يقو لعز بن عبد لس

ملعرفة تب ملفاسد فإنه يد عظمها بأخفها عند تز محها .
قد ست دمت تعابري متنوعة يف لرت

شد يز ( يدفع) بالرض
خفهام

با تكا
با تكا
تفا

تا هو لرشين غري لك من لتعابري

يصلح جلعلها متاميز من بعض جلها

ملحرما

مو ما

قل

سه مث

حلا هنا

نشري ىل

لتي يد سها

لصو

هذ ملسألة تلف عن مسألة
وليو يف مباحث

كثر فلم نعر

هل ملحر هو

حلا

قل

مل نعلم لتكليف بشكل كامل بل علمنا بحرمة
قل

.

عي عظمهام

يدفع عظم لرض ين
كا بني هذ لتعابري
قل

مر بني

كثر فإ حمل لك
لكن تر

بينام هنا نحن نعلم حلكم نعلم حد

كثر يف

هنا يف

لك ليش ملحر

كثر كام لو علمنا بحرمة تصوير

لكن شككنا يف كو ملحر هو تصوير كامل جلسد حليو
نجر

لرب

حرمة تصوير

حتيا كام هي

بل يد

مر يف حا لتز حم بني تقديم حرمة شد قو عىل خر معلومة

شري خري ىل

ما هتم ببحث هذ لقاعد بشكل مستقل بل

يف هتا فاملو خمتلف متاما.
تناثر

تعا ضت مفسدتا

تمل خف ملفسدتني لدفع عظمهام

خفهام

بد

بني

خف

لفقهي س مي هلذ لقاعد من نو  :لرض

لكلام

جتها

مامي نا

حوهلا يف ثنايا لكتب ملختلفة

بكليا قو عد لتز حم عد حلاجة لفتح با خا

بام يكو

هلذ لقاعد عىل حد .

لكن لشي حممد لسند كانت له قفة فظ فبعد
( ) قو عد حكا يف مصالح نا

:

.

لسبب يف لك هو

كتفا

فصل قاعد لتز حم عن هذ

عترب

لقاعد

تكا

بجو

هذ ىل نصو
معترب

قاعد فع فسد بالفاسد

لفاسد

من نو

هذ لنصو

هذ لقاعد

نه يقو :

لو من لكبا ر لدفع
لتقية يف كل

بد من لرتخيص لرشعي .

لعنا ين لثانوية جل لبلو ىل جة معينة فرضا ضطر للكذ
لت ىل لدما

عنرص خمابر تيا يرتكب لزنا للو

عن مري ملؤمنني

:

بص حكم .فلو فتحنا با
مرص عيه ت حمتم
لسيد خلو ي قد

لعمل بقاعد فع

هد فه .

ب

يكو بمسو

لغاية ترب لوسيلة .كام

( ) لسند سس لنظا لسيا

عند مامية:

( ) لسند سس لنظا لسيا

عند مامية:

.

فسد نف

فسد لذلك تر

و لك

تقتل يد

يل يف حلد

قيق مضبو مقولب

جل عوبة لتطبيق فيها

لكبا ر ..فالقانو

( ) طبعا يف موضع خر من كتابه عترب ا قاعد

لنهضة حلسينية:

ل

يكو هنا عصمة يف لتطبيق يضا كي

.

لقتل غري لك جل

فسد بالفاسد لكا فتحا للفاسد عىل

مامية نه خمري ..فا

عد ملامه بالدقة بد جا

لتنظري بل ب

فهذ

يقتلك لظامل

لتطبيق مجلة من لعلام لدهيم نقد بر حا

غري ملعصو

يسو

بالتايل يصبح لفاسد هو

تقتل يد

رس بني علام

ملحذ

لفحشا

ىل م كا كبري فحين ذ

علم ما يصلحكم لكن هيها

فسد

يقولو  :لو كرهت عىل
هبا

فسد

ليست خا ة بالتقية بل تشمل خمتلف لعنا ين لثانوية فلكي نطبق

يسرت معلوما خطري مث عن لكيا لصهيو

تكا

كرب قد ستند لشيخ يف فكرته

حتى تبلغ لدما فإ بلغت لدما ف تقية

للترص يف ما لغري غري لك لكن
يسو مث

تؤمن هبا مامية مفس ملعنى لفاسد هلا

هلي

هذ قو عد

قد شذ
يتقيد

عبة

سيام مع جهالة

يكفي فيه لعصمة يف

يطبق لقانو بشكل مناقض

حد فانظر :سس لنظا لسيا
حلد ثة لعوملة
.

هلية

ملشهو

عند

مامية:

ها يف ميز

هبذ يعترب لسند

باخلمر

لنهي عن لتد

ملا كم بمؤ

لو و ىل لغايا

بد

بل يذهب بعد من لك يف ليل ملوقف حيث يقو :

هذ لقاعد

بيد فإ قبح لفسا

يكو عرب طر مرش عة هلذ

بمعنى تكا

يز

لفاسد

بذ يعة ملز محة

ا لعقل ملختا لذلك لفسا

ضطر ملختا ىل حد

نام بمعنى نه

خليا ين بحيث يكو ما فيهام من لفسا هو من قبل لغري
خر فالعقل كم بأ
كا لفسا حا

للذين فيهام لك لفسا

هبذ لص لسند ىل

غري

مل حد لرض ين هو من مل لرض

من قبل لغري
.

ضطر ملختا ىل سلو

لفاسد

خر فمو

حد لطريقني

عنه هذ

يسقط عنك حلسا عىل فعل لفاسد

كا من جل فع فسد .

لوسيلة

يضا

لشيخ ملطهر

لسيد ضا لصد

لكن ليس هبذ لرص حة ملبا

لشيخ عبد

لقاعد فع فسد بالفاسد مفهومني تفسريين

( ) لسند حلد ثة لعوملة
( ) نظر :ملطهر
:

لويا
جو

فسد قد فعله

يرب لك

تفعل

قاعد لغاية ترب

ميل يذهبو هلذ

ا:

.

( ) ملصد نفسه:
لد لية:

ملو ين

ملسألة فع فسد بالفاسد بل ك مهم ينطبق

بالتأكيد عىل قضيتنا هنا.

( ) ملصد نفسه:

لقاعد ما

قاعد فع فسد بالفاسد قد لغاها هل لبيت من منهجهم

يبد يل كام سو نتحد عنه يف مسألة لع قة بني فقه

لر

حد لطريقني كثر من

ا قاعد عملت هبا سا ر ملذ هب مذهب هل لبيت يو فق عليها
هو مسؤ

لعقل

سري

.

.

ها

يف ميز

سري نبو :

ضا لصد حممد يف لقر :

لنهضة حلسينية:
محاسه حسيني :

.

بحو
جو

معا

يف لساحة

ميل تفسري تسنيم

لتفسري

منهام

:

مفر لنا من لوقو يف حد

يقع لتز حم بني مرين حمرمني بحيث

يمكننا جلمع بني متثاهلام معا برتكهام معا كا حد ا شد يف لفسا من خر

قو

حد منهام من لكبا ر لثا من لصغا ر فإ لقاعد هذ تقو

ريام كام لو كا

بأ عليك فع لوقو يف لكبري

قد عترب هذ لقاعد قطعية
لعل من مثلة لك حالة

تقدير حرمة ملصافحة)

ختيا لوقو يف لصغري ما
عية مأخو من ستقر

كر

.

كام لو كر شخص خر عىل لزنا

قتل هو رسته معا فإ قاعد فع

( ملصافحة) تعني ختيا ملصافحة تر لزنا.
يقو بن تيمية :فإ

حلا

حم جبا

حمرما

حلقيقة.

سمي تر

لتفسري لثا :

لكن يد
يد

عظمهام

فع هذ لفعل

فسد ( لزنا) بالفاسد

يمكن مجعهام فقد

بفعل نا ا مل يكن فعل

نى يف هذ حلا حمرما يف

كد تا

جب يف حلقيقة كذلك

جب سمي هذ فعل حمر باعتبا

يقع يف خلا

ملصافحة (عىل

كد ا مل يكن خر يف هذ

جبا مل يكن تا كه جل فعل
يمكن تر

يمكن لفر منهام معا

ط

فعل فاسد شديد لفسا من

يكو هذ لفعل شديد لفسا

مل يرض .

خرين

جتمع

ع قة يل به

حلرمة عىل شك لوقو

فع قوعه منعه ففي مثل هذ حلا يكو معنى قاعد فع فسد بالفاسد نه

لو مل يتسن يل لقيا بعملية لدفع
لذ يوقعه لطر

عرب طريق حمر لكنه قل فسا من ملحر

لرفع هذ

خر جا يل لقيا بالفسا ملنع قق فسد لصا من خرين.

لفر بني لصو تني لتفسريين

لفاسد

فسد يف لتفسري

للمكلف لو حد عن لوقو يف حد منهام فيتعني عليه ختيا

بينام يف لتفسري لثا يكو

فسد من

فعا

لو قعة من

قل فسا
خرين

مما

ير

مفر

قل ريام

فع ققه

خلا جي من فحة لوجو عرب لقيا بام هو فاسد يف نفسه حيث ينحرص لطريق بذلك

فقاعد فع فسد بالفاسد قق هذ ملطلو

تدفعني لذلك.

( ) نظر :حسني حامد حسا نظرية ملصلحة يف لفقه س مي:
( ) جمموعة لفتا

:

.

.

هذ يعني نه يف ملعنى لثا
فعل بنف

ما

فسد

ما هو

يصد

فعل بنف

لويا بينهام بل نا ما فعل تر

فسد مني بل يصد من خر لست بحيث

ما هو لفاسد حتى جر قو عد لتز حم
فعل لفاسد

فإما

تر فعل لفاسد لتز لصمت فيقع يف خلا

هنا بأ تركي للفاسد هو ملحقق ل فسد فيكو
ر بني لفاسد

ملحقق له هو خر

فسد

يل فسد

خرين .هبذ

فسد كامنا يف لرت

يصح

حتى يكو

قو

مر

فسد فيام يصد مني بل تركي للفاسد بنفسه غري حمقق ل فسد
نعم تركي للفاسد يرفع مانعا مفرتضا ما

لظاهر من لشيخ لسند نه فس قاعد فع

بعض كلامته قد تساعد عىل لك.

فسد

خرين.

فسد بالفاسد بالتفسري لثا

عىل ية حا فعلينا لتأمل يف ك لتفسريين للنظر يف ملوقف منهام
ملوقف من لتفسري

من لو ضح

خرين

نسا لو مل يكن له خيا لفر من لفاسد

قع فيهام قهر بشكل تلقا ي ففي هذ حلا

نام

كانت

لك:
قعه

فسد معا سو

فيهام

خر

جد

لزنا ملصافحة من ملحرما كذلك فيدفع ما هو فسد بالفاسد ثم يدفع فسد

لرشيعة لقيا بأحد ا فإ عليه

تا لفاسد

شك يف نه لو جو

فسد فتعريض نفسه للقتل حمر كبري

بالفاسد مر خر عرب ختيا ملصافحة.
فإ

جا

ليل لك هو عني

له

لة لتي دثنا عنها بالتفصيل فيام مىض يف قو عد فقه

لويا

ليل حرمة ملصافحة مقيد بغري حا ملز محة مع ما هو فسد فإ شتغل برت ما هو فسد
له ملصافحة لكن ليل حرمة لزنا مطلق يف حا ملز محة فيكو حر ما لو شتغل

برت ملصافحة ف نعيد.

ملوقف من لتفسري لثا
قو

ملكلف ملقا مة

فسد يف خلا

كونه عىل

نه مأمو با مر باملعر

لك لكن لو مل يتمكن من لقيا بذلك

يشبه هنية لتز حم بطريقة جديد هذ ملر

لوقو من قبل

خرين يوجب عىل

لنهي عن ملنكر مأمو بمو جهة لظلم غري

عرب ما هو حمر يف نفسه فهل يمكنه

هي ملقا نة بني قق فسد يف خلا

ر ما
قق

لفاسد

قد يقا بعد جو
لوجه

لك

يستند لذلك ىل عد جو :

بدليل ا

 :ما تقد كر من لشيخ لسند من عتام عىل نصو

لد ف تقية مؤيد بام هو ملشهو بني فقها

ترشيع لقتل لو هد

لكل حلا

لكن يمكن

مامية عد لسيد خلو ي من عد جريا

نسا بالقتل بنا عىل قو عد لتز حم .بتعميم مفا نصو

نجيب هنا بأ نصو
تفاضل بينها

لتقية متنع عن فع فسد بالفاسد بل تعترب

نفو

عن

قتل نفس ما يمنع عن جر قو عد لتز حم هنيتها

نفسا حد تسا
سا ر لترشيعا

لتي منها حفظ نفسه خا ة عىل ضو لر

نصو

نفوسا

نه يصح هد نفس جل حفظ نفس خر

عند

بل

من قتل نفسا فكأنام قتل لنا

لتقية تد

قتلهم نفسا مؤمنة

مجيعا هذ كاشف

نه يكشف عن كونه هم من
لفقهي لذ يقو بأ

خرين ليس بو جب بينام قتلهم حر .

يف بيا لدين يف كل

لو بإط قها عىل فع فسد بالفاسد فإ ا جتو لكذ حتى

منعا لوقو

فسد من قبل خرين هو با هتم جلامعة ملؤمنة

لتضييق عىل حلالة ملؤمنة

هذ نو من فع قو

خرين بفاسد من قبلنا نحن تسية خصو ية لقتل لسا ر لكبا ر

نصو

لتقية.

هبذ يظهر

ستد

تفهم من

هبا للزمها بنفس لطريقة ستد لية بطا لقاعد بمعناها
متنع قو

فسد لصا من

بل قد تكو يف ع قتك بني فعالك هو تعريض نفسك لله

بالكذ يف مر ما فهذ سلو بني فعلني لك.
لوجه لثا :

منها:

جه هلا

فسد من

لة لتقية لو كانت تبطل قاعد فع فسد بالفاسد بمعناها لثا

لتقية تكو يف ع قة فر بفر خر تريد نت
لثا

لتقية

لثانوية نخر بمنع قاعد فع فسد بالفاسد.

ملؤمنني حد

حفظ نفو

لتقية نه

ما

بلغ

ستنا ىل بعض لنصو

عن مري ملؤمنني×.. :

حا

ح
ضد

يف مقابل قيامك

خلا ة لتي توحي بموضو بحثنا نختا

لعامل بام يصلحكم يقيم

كم لكني

.

حكم بإفسا نف

لكن هذ لر ية برص

لنظر عن ثبا

هي مرسلة يف لنهج ضعيفة

د ها

بأمحد بن حممد بن حلسن بن لوليد يف كتب لشيخ ملفيد تشعر بأنه ينفي
بإفسا نفسه هذ خر

فعل لفاسد جا ز

عن حمل لبحث

ننا نبحث يف فع فسد بالفاسد بحيث يكو

من ثم يكو فسا للنفس

هلذ يرتجح يف تفسري هذ جلملة

لعسف ستح

فع فسد بإفسا

كأنه يريد

يقو بأنني لو

لو

عليه هط من

كو حاكام ظاملا فاسد لكي تصلحو تنضبطو

ملرسل عن يب نف

قا  :تى مري ملؤمنني

لشيعة فقالو  :يا مري ملؤمنني لو خرجت هذ

مو

لقسم بالسوية لعد يف لرعية فقا مري ملؤمنني

 :تأمر

فضلتهم علينا حتى

ستوسقت

بالظلم جلو فيمن ليت عليه من هل س
يت يف لسام نجام

هذ لر ية ضحة يف

لرشعية يف مرحلة لتطبيق
ملصالح لوقتية هذ

هذ لقاعد يف با

يف مر حله

( ) لكايف :

ففرقتها يف هؤ

يكو

ىل فضل ما عو
كم

.

من

طلب لنرص

لك ما سمر لسمري ما
نام هي

مري ملؤمنني فض تشييد حكمه عىل لت عب با حكا

هي نافعة هنا لكن غاية لك
يمكن

مما سة لسلطة

يبطل كلية قاعد فع

لسلطة ممنو

هذ حلكم خا

يقو عىل جر

فسد بالفاسد فلعل

ايته مآ ته ىل قو

فسد

نظر :ملفيد

شا

:

بإقامة

لظلم جلو بحجة
ما ير

ىل نه فع ل فسد بالفاسد فالغاية من لسلطة قامة لعد

( ) ج لب غة:
عوجا .

مو عد

لر سا

لو كانت مو هلم مايل لسا يت بينهم فكيف

مو هلم. ..

لسلطة لد لة

نسا نفسه.

يقصد ستعام ما عله نسانا فاسد بالظلم جلو

لدما كام يفعل سا ر حلكا لظلمة

فسد لصلحتم فهل تريد نني

خرين

مايل ملفيد:

تطبيق

لفاسد

بد

.

هو

ليس قق

لسلطة نفسها بو فه هي لغاية خ فا مع سف لشديد للكثري من لثقافة لتي باتت جة

يف ساطنا يف لعقو
قيل بأ

خري .

فضه تطبيق قاعد فع فسد بالفاسد يف هذ ملو

لو طبقه ستقر حكمه لتغري معه جه لتا يخ يد بوضو عىل بط

مو ها ضعف يضا.
حصيلة لك

قليلة جد ضعيفة سنا

هذ لنصو

بالصد

بل حتى رب

لنصو

ىل لسري لعلوية نفسها يف فهم مرب

بمو

مما سة لسلطة

خلطو

حيح لسند

مطلق قاعد فع

يتوجه بنفسه ىل حر

يا

حه فيها لو قبلها مل د

متقيد بالرشيعة ير خ فها

لر

هذ لقاعد يف

صل منها ثو

لو تم فلعلها خا ة

لة

فسد بالفاسد ما مل يقل نسا بأ ضم هذ
ما عيل

عد قيا

ه ) هو ر مقا نة بني عيل سا ر

لتدبري فكا من سد لنا

كا

خلطري للغاية

يوجب طم نا بأ ملنطلق لوحيد ملعقو له كا هو لك.

يقو بن يب حلديد (

عز عىل

بعضها ليس بقو

لذ

حهم تدبري
لفر

هو لذ

ما لر

لفا :

شا عىل عمر بن خلطا ملا

بام شا  .هو لذ

عليه ما حد  .نام قا عد :

يعمل بام يقت

بمثل هذ

شا عىل عثام بأمو

لدين ريمه .قد قا

له

نه كا

 :لو لدين

لتقى لكنت هى لعر  .غري من خللفا كا يعمل بمقتىض ما يستصلحه يستوقفه

سو كا مطابقا للرش

مل يكن.

ضو بط قيو يمتنع جلها مما ير
من كا بخ

يب

لص

من يعمل بام يؤ

فيه تكو حو له لدنيوية ىل

لك تكو حو له لدنيوية ىل نتثا قر

لوجه لثالث :ما تقد من لشيخ لسند من

باخلمر

لك نه يعطي بطا لقاعد فع

بالفاسد لذ هو

يد خلو

( ) بن يب حلديد

خلمر.

يف ليل نصو
ج لب غة :

لتد
.

ليه جتها

ستنا ىل ما

فسد

.

يقف مع

نتظا قر

يف لنهي عن لتد

هو لبقا عىل ملر

ملو

باخلمر ( قد بحثناها بالتفصيل يف فقه

بة) لتي غالبها ضعيف سنا

طعمة

كثر منهم ىل لتحليل عند ضطر

فيها ك

نحصا خ فا ملشهو ملتقدمني ملنسو

لتحريم .ختلف كثري يف معنى لنهي عن لتد
ملر به لتد

نحصا

كثري بني ملتأخرين حيث هب

للعافية

ليهم

باخلمر فهل هو حممو عىل و عد

خلو

بام يكو

لتلف بل بعض لنصو

ظاهر عمدهتا هنا ا رب عن عد قو لشفا باخلمر بل يف بعضها لتعليل بأ ا تقتله بل
بعضها مثل حيح حللبي
لكريم

عله بمثابة حلم خلنزير ينهى عن لتد

بجو حمرما

لتحريم ير منه ما بلغ مستو

يف

ضطر

عم من حا

نفسها .

طعمة يف حا
ضطر

ضطر غري با

بام يؤيد لك بمثل خرب عيل بن سبا عن بيه
لبو سري

ملريس ملر

كذلك خرب ها

لتد

ظاهر

عا مما يكشف عن

بل قد يقا بأ بعض نصو

غري فيقيد لنهي بغري حا

به مع

لقر

ضطر عرب لة

حيث جعل

ما

بن محز لغزنو عن لصا

ضطر

هو

بدي

يف

جل شتكى عينه فبعث له كحل يعجن باخلمر فقا  :هو خبيث بمنزلة مليتة فإ كا

مضطر فليكتحل به .
لعل

عا

ضطر

حو يف ملسألة

لشديد

حمتمل مع عد

برص

خلو

يقا بعد جو

من لتلف ما لتد

نحصا فيرت .

لتد

يف حا

ملجر لعافية

ملر

نحصا

بلغ حد

خفيف مع مل
من

لنظر عن هذ كله فهذ لدليل لذ يذكر لشيخ لسند هنا هو نمو

خللط بني معنيي لقاعد ف يوجد هنا موقع للتفسري لثا للقاعد بل هذ لدليل لو تم

يبطل لتفسري
( ) جع

يا

هلا

.

( ) نظر :لكايف :
( ) هتذيب حكا

لصلة تقع بني فعلني للمكلف

لنهي عن لتد

:

باخلمر كل مسكر عند :حلر لعاميل تفصيل سا ل لشيعة

هتذيب حكا
.

ا تر نفسه يمر

حتى

:

.

:

يتلف

يستمر مرضه

لتز حم بني حرمة ملسكر

يشتد بني تد يه باخلمر ملسكر هذ ليس سو مو قاعد
جو

حفظ لنفس مر عا حا

غري لك فهل يريد لشيخ لسند بطا

يستشهد عكسيا بام

ل قاعد لتز حم مع نه يقبل هبا قطعا ! ملا مل

عىل سقو بعض لو جبا

لتلف !

ملحرما

لوجه لر بع :ما حققنا يف حمله من مباحث مر باملعر

لو جبا خطاهبا مقيد من

بطر حمرمة يف هتا فإ
لنهي بالطر

جو

بعد

ملنكر قامة لعد

متثا هذ لوجو

قيقها بام هو حر

مر ملوىل بالنهي عن ملنكر

لتي مل تكن يف نفسها حمرمة

للشمو لتحقيقها باملحرما

فمن

ليل عىل جو

جو

نحصا بالطريق ملحر يكو ساقطا بنفسه
هلذ قلنا بأ لو جب لذ ير

من مثلة لدليل خلا

رسحا

يفيد لرتخيص بل

فهي صص

لرض

تكشف عن خلر

لتخص

هكذ يف لة

( ) نظر :لكايف :

ية لقا

.

ملستحبا

لة لو جبا

لنهي عن

مر باملعر

ستخد لطر ملحرمة يف
لتكليف يف مو

شتغا باملز حم.

بد فيه من ليل ضايف يثبت نه
هو مفقو هنا كام حققنا .

سبه غري لك فإ خرب

بن

للمبتد عن حرمة لسب لبهتا

فمن

نحر

بتد عي بوسا ل حمرمة يف نفسها

لة يمكنه ستنا ليه ما مثلنا ممن مل يثبت عند

ل مقتىض لقاعد هو لتحريم لو كا

لبهتا ) شام يف نفسه ملثل ملبتد .

لك بمقتىض هذ خلطا

عىل

للمؤمن جل يه عن ملنكر فإ

يف هبتا ملبتد

مر بمو جهة

يثبت عند حجية هذ حلديث د
لك فا

نه مقيد بعد

تشمل هذ حلا فلز لرجو ىل ليل خا
هنا ما

لنهي عن ملنكر من

مجيع

ف تز حم

قيقه عرب حر

يمكن قيقه بوسيلة حمرمة مثل لعنف
لعموما

نرص

من

نتيجة خو

لرض

فهي منرصفة عن قيق متعلقاهتا

لد لة س مية غري لك جوبا شام

عينه ما

نسا لصحته من لتلف

ليل ريم هذ

حلاكم يف بعض ملو

شيا ( لسب

حيث يثبت فيه له بد لة

قتضا

خرين بد

بمناسبا

حلكم ملوضو

حية لترص

ضاهم بام ير يف حكمه لقضا ي غري هبد

غري لك.
لشا

بالنص خلا

بنا عليه ستثنينا حالة
بتحققه يف خلا

يف مو
حاهبا

جا حلقو

مو لتي يعلم من لرشيعة قطعا يقينا بأ ا مما

مطلقا يف نفسه فوجو ها لعيني خلا جي غري مر

يرىض

للموىل لو

مل تصد منك مثل قتل لنفس ملحرتمة عىل قو فإ هذ لتحقق خلا جي يف نفسه يرىض

به لشا
جو

ملفر

فأنت هنا ب عليك فع هذ لتحقق

لرفع قو من لة لتحريم يف ته فينفتح ط قه لغري لطر ملرش عة يف هتا
يرىض ملوىل بوجو

هذ ليش

غري لكن تعيني ما هو ليش لذ

بسيطا

عفويا

بالفاسد يرجع يف
لفسا

نفسها برص
يف لتطبيقا

ملفر

خلا جي عىل

حه لبا

مر باملعر

بام هلذ كله

ليل خا

فيها يلز

تكريس خ فته بني فعل حلر

بنفسه من

لظلم

يبقى لبحث

رجنا عن مقتىض هذ لقاعد .

يرفض ستخد

ساليب ملحرمة يف نفسها

لطريقة لتي بد من قيا خل فة

ا غري شاملة ملا هو حمر يف نفسه ف تز حم بني

ليل جو

لوسا ل ملحرمة ففي مو

فسد

ساليب غري ملرش عة يف

حيحا من حيث لقاعد

تكريس خ فته مامته لزمنية لفعلية يعترب
تكو مرش عة يف نفسها

حا ليس مر

لنهي عن ملنكر مو جهة نحر

لنظر عن لتز حم فيكو ما فا
جدنا مري ملؤمنني

فيكو قو من

للتفسري لثا لقاعد فع

عية منرصفة لتها عن

فلعله يوجد هنا هنا

عىل

قو .

عمد ما يريد لناقد

ا جبا

حا

يرىض ملوىل بوجو يف خلا

نطباعيا بل تا لدليل خا

هذ لوجه ينفع هنا

هبد

لو مل تكن نت لذ تفعله فيكو

تكريس خ فة

نحصا هبا

ما حلق

يشمل

ليل عىل لز تقوية خل فة

حتى يز حم ليل حرمة تلك مو فنفعل تلك مو لفاسد يف نفسها لد ما هو فسد
هو سقو خ فة خلليفة حلق قا تعاىل .. :تو لبيو من بو هبا تقو
)

عن عيل

لغد لكنت من هى لنا

:

ما معا ية بأ هى مني لكنه يغد

لكن كل غد فجر كل فجر كفر

( لبقر :

يفجر لو كر هية

لكل غا لو يعر

به يو لقيامة

ما ستغفل باملكيد

يف حتها

قق موضوعها خا جا ما فع فسد من خرين بالفاسد من نفسنا

لنتيجة:

ستغمز بالشديد

قاعد فع فسد بالفاسد لتي تنتمي لبا

فيحتا لدليل خا

لتز حم ( لتفسري

يف ملو يسمح بذلك عهدته عىل لبحو

لكن يف ملقابل قد يستد لصالح هذ لقاعد بعد لة
لدليل

.

 :قوله تعاىل:

لفتنة شد من لقتل

قتلوهم حيث ثقفتموهم

ها:

لفقهية لتفصيلية.

رجوهم من حيث

رجوكم

تقاتلوهم عند ملسجد حلر حتى يقاتلوكم فيه فإ قاتلوكم

فاقتلوهم كذلك جز لكافرين ( لبقر :
تقريب ستد

).

خص يف لقتا يف شهر حلر غم ما فيه من لفسا

فع فاسد خر هو لفتنة هذ ليل حة هذ لقاعد .
لدليل لثا  :قوله تعاىل :هم لذين كفر

يبلغ حمله لو

) شك

جا مؤمنو

د كم عن ملسجد حلر

نسا مؤمنا مل تعلموهم

جل

هلد معكوفا

تط وهم فتصيبكم منهم معر

بغري علم ليد ل

يف ْحته من يشا لو تزيلو لعذبنا لذين كفر منهم عذ با ليام ( لفتح:

فقد فع لقر

يف مكة بام هو

).

لكريم ما هو فسد

فاسد هو لقبو بالصلح.
لكن هذ لك

لكن جلها كا

غري قيق

لقبو بالصلح يعلم نه فاسد

لح منه فتم لتخيل عام هو

لدليل لثالث :قوله تعاىل:

يا قو هؤ

هو قتل بعض ملؤمنني ملؤمنا

لح جتنبا ملا هو فسد.

جا قومه ُّيرعو ليه من قبل كانو يعملو لسي ا قا

يف ضيفي ليس منكم جل شيد قالو

بنايت هن طهر لكم فاتقو

ز

لوطا فع ما هو فسد هو للو

بام هو فاسد هو لزنا ببناته فتكو لقاعد

لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق نك لتعلم ما نريد (هو :
لك

حيحة.

بل لعله الح

( ) ج لب غة:

سكايف ملعيا

ملو نة:

.

).

ستد

هذ

ضعيف

مقابل فعهم عن للو بالضيو

يعلم

عىل جا قومه لزنا ببناته يف

لوطا عر

لقا مني بل تعبري (هن طهر لكم)

لبنا للزنا لو تنزلنا فغاية ما يبد لنا من قا ع لقصة نه عر
قد تضمن عقد لنكا

هذ لعر

فيه

تز ه لبناته من هؤ

ف يكو هنا

جتامعي عليه

يتناسب مع عر

نعلم

عليهم بناته

فع فسد بفاسد بل لو فر

هو مضطر لفعل لك مع لك يقا

بأنه فع فسد بالفاسد فإ لتز يج ليس حر ما عىل ية حا هنا.

لدليل لر بع :قا ع قصة موسى لعبد لصالح فهذ لعبد قا بخر لسفينة جتنبا ملا هو

فسد قا بقتل لغ

جتنبا ملا هو

ملنطق فع فسد بالفاسد.
غري

لغمو

لديه

بالفاسد

هذ

ستد

ستثنا ية

فسد من لض

غري مقنع هو

هلذ

يقو بذلك فقيه قط

ر تا

فتكو

جل

قا ع هذ لقصة مكرسة

قا ع هذ لقصة يبد عليها

و لنا قتل شخص حتى لو كنا نعلم بأنه سو
بعض قا ع هذ لقصة

خر

تفيد فع

يضل

فسد

خر لسفينة يعلم نه كا غري مقبو من قبل م كها فقد تصو موسى

خر هذ لسفينة سو يوجب غر
لغصب هذ يعني

يد كو لقضية

هلها بينام خرب لعبد لصالح

شكالية لغر غري

خرقها لنجاهتا من

مر لذ يفتح حتام يف

هلها سو

م ضو بام فعل لعبد لصالح بسفينتهم فكيف عرفنا عد ضاهم !

لو بقينا مع ظاهر لتفسري سيكو لعبد لصالح قد فضل عد غصب لسفينة يف مقابل

قو لنا

يف لغر

ىل غري لك من

نسبته له

لذ يقو :
ما

لذ يمكن

فيكو قد فع لفاسد با فسد!

لة مما هو ضح لضعف مثل حلديث لذ
جتمعت حرمتا

عىل جو لكذ ل

( ) بن قتيبة لدينو

يكو جو با هو

غريب حلديث: :

بن منظو لسا لعر

:

ثبو
.

طرحت لصغر للكرب
فع

لظلمة نحو لك.

مثل هذ حلا
بن

يعلم نسبته للنبي

خلا ة

بل لسانه يبعد
يثبت لقاعد

ثري لنهاية يف غريب حلديث

ثر :

نحن نستهد هنا ثبا قاعد كلية
لكذ

ملسجد حلر

ثبا هذ لقاعد يف مو

نحو ا.

مو ين مثل مسألة

هذ لقاعد قعت موقع لبحث عند هل لسنة فهل لو جبا
لعكس

ملحرما

ملفهو

خت

هذ

تمل جوعه ملفهومني:

 :هو ملفهو لشمويل ستيعايب

هم من كل حمر مهام كا

لذ يقو بأ كل جب مهام كا فهو

لعكس :كل حمر مهام كا فهو هم من كل جب مهام كا .

هذ ملفهو للقاعد يبد يل غريبا

لو جبا تقد عىل ملحرما

من ثم فوجو

ملحرتمة عند لتز حم.

من لصعب

ملفهو لثا  :هو ملفهو لنوعي بمعنى
لوية

هم يف لرشيعة من

خصو ية لتحريم متثل حد عنا
خر

حلر يف كل خلصو يا

لعكس.

قتنا بأ هنا من يقو بأ

فع كا لفطر يقد عىل حرمة قتل لنفس
متثل حد عنا

خصو ية لوجو

لو جب

لوية من ثم فإ تسا

مل نعلم با هم منهام قد حلر عىل لو جب

هذ ملفهو للقاعد هو ملر هلم يف ترجيحي يشهد لذلك مثل تعبري لشيخ بن تيمية

حيث يقو :

لو جبا

جنس تر

ضح يف نه ير د نو لوجو

عظم من جنس فعل ملحرما

حلرمة لعل منه تعبري لفخر لر

لتكليف عىل مرين :حد ا فعل ما ينبغي فعله

ملقصو بالذ

كا حا

يف

بالتأمل نجد

ملقصو بالذ

. ..

هذ لقاعد

( ) بن تيمية جمموعة لفتا
( ) لر

لتفسري لكبري

:

:

يف قوله :مد

لثا تر ما ينبغي تركه

لو كا هو لرت لوجب

تمل
.

 .فتعبري باجلنس

لق حد

تكو تطبيقا لقاعد
نظر :ملصد نفسه

:

ملفسد
.

هو

لرت

ىل من جلب

ملصلحة

عن

حلر

لتي سو نبحثها حقا نط قا من

جلب ملصلحة.

لوجو

لتحريم يكشف عن مفسد خلف لفعل

يكشف عن مصلحة خلف لفعل لو جب

لكن لظاهر من طبيعة لبحو

من لتمييز حيانا بتد خل ضح حيانا خر
لتعامل مع قاعد

بتقديم لو جب عىل حلر
لكن

سيكو غري

ستد

خلف لوجو

ستنبا حلرمة
غري

نصو

ستنا لتلك لقاعد

لو حت

و

يغ

بر حلكم فإ

لذ

ستخد

مر لنهي

مستقلة عن

للوجو يف لو جب

لو جب حلر

ستخد خلطا

مر بيش يمكن
من

مر

خلف هذ لوجو

تعني بالرض

يغة لنهي فهذ يعني

مفسد ما مل تكشف

فعت لتحريمه

مصالح فعت

يكو ملا يف فعله من جتنب مفسد ستقع

ياغة ملوقف فيه عىل نه مصلحة تقف خلف لوجو
ياغة ملوقف عىل

ثبا

هذ لقاعد هنا

يكو لتحريم لوجو

تعكس بنفسها جو مصلحة

خلف هذ ملحر مفاسد

جمر

هلذ قد جتد من يقو

يغة مر فهذ يعني ستنبا لوجو .

لفعل فأنت تقو  :ب لتد

تكو

ملفسد .

مصلحة خلف حلر مفسد بل من ملمكن

تيني من طبيعة خلطا

لو

يف لوقت عينه يقبل بقاعد
حيح

ليهام برض

م غالبا ما ي حظو قاعد نفي لرض يف

ملفسد بينام ينطلقو هنا من لة خر

يمنع لك نظريا من

ملفسد

لتي يتنا لو ا يف لقاعدتني م ينظر

ىل من

خلطري

هذ لوجو

هي مصلحة لس مة كذ يمكن

فع مفسد لتلف هل

عىل لبد  .هكذ حلا يف بعض ملحرما فإ حرمة

كام يمكن

قد تكو

لرض ل حق

جو حلر مانع

عن ترتب مصلحة حقة للعبد ينا هبا خلري فاحلرمة مل تأ من مفسد يف متعلق حلرمة بل
من كو ملتعلق مانعا عن ملصلحة
ملصلحة هكذ .
ف يغد

مفاسد

تية للعبد لو فعل حلر

ضحا تصوير لقضية عىل

ام بل قد تكو

فلو تر

حلر جا

لوجو تقف خلفه مصالح حلرمة تقف خلفها

لقضية متشابكة بل بام نقع ضحايا لعبة لفظية فنصو تر

لو جب عىل نه يرجع بمفسد عىل لعبد

لكثري من تفويث ملصالح قد نسميه مفسد

هكذ .
نعر

عىل ية حا فقد نقسم ملوقف من ملو نة بني لو جبا
هم

م كر لكثري من

لة

ملحرما

تسمن

لة لتي تكا

ينبغي طالة لوقت باحلديث عنها فلرت جع يف حملها.
 :تقديم لو جبا عىل ملحرما

لفريق

مجاعة من لعلام من بر هم لشي

هب ىل هذ لر

جلو ية ِما ستد له:

عظم لو جبا هو يام

ليس سو تر

مقا

لو جب لذ هو

خر

لوجو

يام

عظم ملحرما

نب ققت معه ملعصية هو تر لو جب

منه

جب.

نه

فعل ملنهيا

لسي ا
لتوبة.

كانت فعل ملنهي عنه

يكفر حد من هل لقبلة بأ

تبديلها.

يوجب

تر ملأمو به يوجب لقضا

ض

بني

بن تيمية تلميذ بن قيم

هو لكفر من لو ضح

ليس سو تر

هم من حلرمة نوعا.

بليس.

تغني من جو

سو كا معه تكذيب

عليه يكو عظم ملحرما

بليس بينام معصية

ىل فريقني نبينهام

نب
حلسنا

سو كا معه

عظم لو جبا

لذ هو لسجو

لنتيجة

تا عىل

فيكو

كام فعله

بعد تلقيه لكلام

معصية بل يكفر برت

يام

لثابتة من قبل بينام فعل حلسنا

برت
يوجب

نحو مع لتوبة بينام فعل ملنهي عنه يوجب غري

مرجعه ىل عد تصديق حلق

خلق خللق لعبا ته هي جبة.

ىل لتصديق بالباطل.

فعل حلسنا يوجب تر لسي ا بينام تر لسي ا

يوجب فعل حلسنا

فعل حلسنة موجب حلسنة خر بينام تر لسي ة يوجب تر سي ة خر .
ىل غري لك من

لكفر

بل

لة لتي طا هبا بن تيمية حتى بلغ هبا لعرشين كذلك تلميذ يف

كتا

لفو د فر جع .

بن تيمية يف موضع

نعم للشي

ثبت

قلنا نفا يقو فيه:
لسي ا فيها مضا

ر من كتبه ك

حلسنا

هلا منافع

يف ملكر بعض حسنا

بينهام فتقد حسنهام بتفويت ملرجو
باحتام

لسي ة

نا ا

تر

لسي ة .

ما بني حسنتني يمكن جلمع

يمكن خللو منهام فيدفع سو ا

ما بني حسنة سي ة يمكن لتفريق بينهام بل فعل حلسنة مستلز لوقو

لسي ة مستلز لرت

ينسب هذ لر

ستد

فالتعا

كانت جبة كا يف تركها مضا

ما بني سي تني

حلسنة فريجح

لفريق لثا  :تقديم ملحرما عىل لو جبا

يظهر من مز

بام يوضح كثر فكرته هنا يؤكد ما

ل ما محد بن حنبل

بعض لتيا

جح من منفعة حلسنة مرض

يظهر من كلام

لر حية لتي تدعو يف لبد ية للتخلية ثم للتحلية من مجلة

هنا عتام عىل حديث نبو مشهو هو .. :فإ

مرتكم بأمر فأتو منه ما ستطعتم

ما ستطعتم

يتكم عن

فدعو

.

ملحرما هبا هذ يد عىل مزيد هتام

( ) بن تيمية جمموعة لفتا
( ) بن تيمية جمموعة لفتا

:

( ) نظر :بن حجر فتح لبا
( ) نظر :لشاطبي ملو فقا
( ) حيح لبخا

( ) حيح مسلم :

لو جبا

:

.

.

:

:

با ستطاعة بينام مل يتم تقييد

قيد

لتحفظ يف ملحرما نسبة للو جبا .

لة لتي تى عليها لفريقا هنا
:

يتكم عن

فاجتنبو

يف يغة خر  .. :فإ مرتكم بيش فأتو منه

ملنطلق يف لتعامل مع هذ حلديث

لكن جممل هذ

ما لشاطبي

لعله

.

تصلح يف تقدير ليش بل من

.
لوكييل فقه

.

لويا :

.

خلطأ ط

لتعليقة
و

ليل

كتفي هنا ببعض لتعليقا

مو هبذ لطريقة

ىل :لقد هن بن تيمية عىل هم لو جبا

لقضية عليهام عنيت
جو

ملتقدمني لكن جمر كو

تقد لو جب كله عىل حلر

تربير منطقي

كلية من

يام

يام

لقذ

ىل من حرمة لكفر

فبإمكا لطر

بل

مجيع

فهذ سي ة تذهب بكل

لعذ

عام يمكن

بو جبا

لذ

بط بالرش

تذهب لسي ا

باملقابل فإ تر بعض لسي ا

نزله

د فيها
)

لقصا

من نو لزنا لسقة

عىل
ثا

مم

خر كله

غري لك.

ستد

لتعليقة لثالثة:

بليس مل يطلب ملغفر من

ملغف ر لذلك حصلت لتوبة

لكن لسي ا

يوجب غفر سي ا

بل طلب

كريام ( لنسا :

جا لكي يضل بني

غم لك نز

ارسين قا هبطو بعضكم لبعض عد
لتمييز بني بليس

تذهب باحلسنا

خر قا تعاىل:

بن تيمية بام د عن بليس

لتوبة بسبب نوعية جلر  .قا تعاىل :قا
).

هو حيثية جو ية نصب عليها

تلك قد تذهب ببعض لسي ا هنا هنا

كبا ر ما تنهو عنه نكفر عنكم سي اتكم ند لكم مد

ثم لنفر

لعقوبا ( حلد

قتل لناقة عبا

بينام هذ حلسنة

بكل لسي ا .

( عر :

يعني ستخر قاعد باسم

لدليل لر بع ملتقد من لة لشيخ بن تيمية غري مقنع فإ لقر

لتحريم فكيف يقو بأ حلسنا

من

لثالث

خر لرتكيز عىل قضايا خر

لكريم كلها تتعلق بمحرما

جع لفعل حمرما من نو لتكذيب للو
لكريم نص عىل

هم ملحرما

بنى يف كثر من

لو نوعا فهذ نتقا من قضية حمد جز ية ىل قضية سعة

ملحا بة لقتل لعمد

لتعليقة لثانية:

لسيعة

لكفر كام حظنا يف لدليل

متيا ملحر عىل جب ثم ر منها بقاعد من مثل:
لتي نزلت يف لقر

ها:

ىل

هو خر غري مقنع
بينام

جه طلبا

فالتمييز يف ملوقف كا بسبب

بنا ظلمنا نفسنا
لكم يف

فكيف عرفنا

).

تنبو

مل تغفر لنا ترْحنا لنكونن
مستقر متا

ىل حني

خصو ية خمالفة حد ا لوجو

لثا لتحريم هي ملؤثر يف ملوقف منهام فلعل مر كا تفاقيا بنحو ملصا فة !

لدليل خلامس ملتقد

لتعليقة لر بعة:

بن تيمية غري قيق فبعض ملحرما

يطالب نسا فيها بام هو يد من لتوبة مثل لكفا

عمد

فيها قضا  .بل لنفر

ليس كل لو جبا

ملطالبة بالقضا ليس سو

ككفا

كفا قتل ملؤمن

هذ لتمييز موجو فام قيمته !

ملأمو به مل يتحقق بعد فيلز

لوقت خا ة بنا عىل تعد ملطلو

لظها

يضا

قيقه باملقد ملمكن بعد

( ل لو جب كونه يف لوقت) ما يف حلر فلو

تكبه فقد قع نتهى فلكي قق سا ر ملطلو

يكفيه

قا

يرت ملحر يف قا

فأ خصو ية هلذ ملوضو يف حمل بحثنا ما مت لقضية تكوينا كذلك !
لتعليقة امسة:

تقف عند حد

عنه

نو لو جبا

لدليل لسابع لذ

لو جبا

ينا عىل

كر بن تيمية هو خر غري قيق فإ عبا

لعبا ية لطقوسية بل هي جممل لطاعة يف ملأمو به ملنهي

لعبا هي جلانب لطقو

لو غري لعبا يا

لعبا ية خا ة هم من كل ملحرما
لتعليقة لسا سة:

خلضوعي خلا

ا هم من نو ملحرما

لو جبا

خر يف لرشيعة.

يثبت

فهذ

لو جبا

بل يثبت

تر

لدليل لثامن ملتقد لذ طرحه بن تيمية ليس حيحا

بعض لسي ا يوجب تر غريها يف كثري من حيا كرت حلضو يف جمالس لفسق تر
جللو

تر

عىل مو د خلمر

خت

غري لك .بل ملعر

بنا عىل حرمته

لوقو يف حر يوجب سهولة لوقو فيه ثانية تركه يوجب عوبة لوقو فيه لتهيبه غري
لك قد يفعل نسا لفعل لو جب ف يتحر نحو فعله ثانية فمن ين ثبت بن تيمية

قانو

لو غالبي من هذ لنو !

لتعليقة لسابعة:

ما ستند ليه لفريق لثا من حديث يب هرير ملشهو

هنا

ملحرما

لو جبا

مرش طة بالقد

مرش طة يضا با ستطاعة حتى لو مل تر يف هذ حلديث فرت حلر

فعل لو جب معا نجد فيهام

فقط

ملرش

لقد

يد من

ستنا هلذ حلديث عتبا

لعقلية لرشعية معا بينام ملحرما

قد تقد يف قو عد لرتجيح يف جما
بالقد

يفيد شي ا

لتز حم تقديم ملرش

مرش طة بالقد

لرشعية سو عتربنا ترجيحا مستق عن قو عد

كام كانت حما لة لسيد باقر لصد

تكلمنا عنها فيام مىض.

بالقد
ية

لعقلية

لعقلية عىل

مند جا فيها

نني عتقد

بطريقة عرفية فإ
لو جبا

بالقد

تا

حلديث

ملحرما

ىل عمل نشا

يريد

يؤسس ملفهو ضايف هنا بل هو يسو

عا ما

ىل جهد ضايف

تا

فعالية هلذ كا لغالب يف لو جبا

ا تقو عىل فعل بينام ملحرما ليست سو جمر تر

باملفهو لعريف هذ حلالة لنوعية لغالبة يف لو جبا
لتي ترب عرفا عد
لرشعية

لعقلية

كر قيد لقد يف ملحرما

يف حلديث

قل من عد لظهو .

لعل هذ هو ما حظنا

حقا عند بن حجر يف قوله:

يد عىل ملدعى من عتنا به بل هو من جهة لكف
لشهو مث

لفعل فإ

لنهي .
بل يل

ف يتصو عد

ضافية

تا لقد

نقو لد مة هي

خصو ية خذ لقد

لتقييد يف مر با ستطاعة

كل حد قا عىل لكف لو

فمن ثم قيد يف

مر بحسب

بخ

عية

ستطاعة

هب يف ليل هذ حلديث بعد من لك هو نه يريد حلث عىل تكر فعل

للنهي جعل لقد

ملحرما

طا يف لوجو

ليس فيها تكر

لتصد يف كل موضع يمكنك فيه لتصد
لو بالتكر كالذكر لص

لصو

بل هي تر

ستد

هبذ حلديث لة
نصو

جلب ملصلحة من نو

لوية مع

هذ يد عىل

كا خلصو ية تلك ملرحلة علام

حد كيل يمثل ستجابة

فكأنه يقو  :تصد باملك ما ستطعت
ل لربك ما ستطعت

غري لك

يساعد عليه سيا حلديث يف بعض ملصا .

لو جبا

بينام

تكو مرش طة

ستطاعة عن لكف بل كل مكلف قا عىل لرت

لعجز عن تعاطيه حمسو

مو ملطلوبة حيث

مثل

هي عملية تر

ف

ملحرما

مو

كا هذ

ر طرحت هنا يف قاعد

كر

ملطلوبا تر

حتام حمل نظر
ملفسد

لبيعة لنبوية للنسا كانت ترتكز عىل ملنهيا
هذ

يد عىل لك بنحو مطلق فلعل ملرجح

لكثري من لو جبا مل تكن معر فة يف لك لزما

تنز بعد بعضها معنى للحديث عنه مثل حلج.

( ) بن حجر فتح لبا

:

ىل من

نظر :لطويف لتعيني يف

بعني:

.

مل

قد يستد هنا باملرسل عن

كتسا

.

حلسنا

ما عيل× حيث يقو  :جتنا

لكنه ضعيف لسند جد بل فاقد له

ملفر

ننا يف مو

لنتيجة:

حلديث عن جو معيا نوعي يف تقديم لو جبا

بل لقضية تلف تتخلف باخت
عىل تقدير لتسا

ملو

يف كل خلصو يا

نوعية لو جب حلر

لعكس فهذ لقاعد بشكليها غري حيحة.

لكن لو خذنا حالة من حا

يف لوقت عينه هو مصد حلر

عىل

معيا من هذ لنو

نرجع للتخيري ليس لتقديم عنو

هذ لقاعد

عىل لتعني

بام هي جبا

لعكس غري حيح فليس هنا
حلا

لسي ا

فيد عىل لتفضيل

لتخيري نامنع هذ لتفضيل غري للز مي.

ملحرما من حيث ا حمرما

حلر

هو لو

ىل من

مستو ا

لو جب عىل

هي كو لفعل بنفسه مصد قا للو جب

فالفعل لو حد نطبق عليه لعنو نا كأ

للدين بنفس لرتخيص هلم ببعض ملحرما

حلالة من نو

تكو

ذ

خرين

نقا غريف

( جب) لدخو يف

ملغصوبة (حر ) فإ لدخو بعينه ليس هو نقا بل هو

مر باملعر

يف لفعل حرمة لرتخيص يف ملحرما يف لفعل نفسه مثله ما

سيلة له مقدمة مث

بني جو

لو قلنا بوجو

لغاية مع حرمة لوسيلة بينام هنا ملو جهة

فيكو من مو جهة جو

صيل ملا عىل لرجل لكي ينفق عىل عياله فإ هذ لتحصيل لو جب لو

كا بسبيل حر

مل يكن له جما لغري هذ لسبيل كا جتا باملسكر فهنا يكو

ملا بنفسه حر

خذين هنا بعني عتبا حرمة لفعل حرمة ملا .

مصد قا للحر

يف لوقت نفسه مصد قا لو جب صيل ملا

يف و حرمة لوسيلة

جو

لغاية نذهب جر قاعد

لثانية هي تطابق لفعل نفسه يف لتحريم لوجو

بالفاسد
عر

ليل لوجو

لوجو

منرص

برص

من

فلست خماطبا به سو كانت حلالة من حا

( ) لليثي لو سطي عيو ملو عظ حلكم:

لنظر عن لقو بأ

هم ملهم بينام يف حلالة

فندعي كام قلنا يف بحث فع فسد

عن ملصد

.

جتا بعينه

حلر للعنو

ملند حة

لو جب لو
من حا

لتز حم لقهر ) ما مل يكن يف لة هذ لو جب ما يفيد نه

عد ملند حة ( هي حا

مطلو كيفام كا كام بينا لك سابقا.
يف

هذ بخ
ل

ملحر فإ

ريمه يفهم منه لعر

نام يعترب نه حمر ما مل يكن م

نه غري شامل ملا هو جب من فر

لو جب هم منه فريفع ريمه يف حا

جو ط

لتز حم بينام يف ليل لو جب يفهم لعر

هنا ضافة بيانية.

فيه حلالة لفر حلر

هبذ يمكن حلديث عن لوية حلر عىل لو جب

لعكس يف هذ لصو

مطلقا.

تعترب هذ لقاعد من لقو عد لشهري يف

لسني قد عتمدهتا ملجلة لعدلية يف ملا
سة لقو عد لفقهية مباحث

يطلق عليها قاعد  ( :لرض يز )
فع ملفسد نو من

بقاعد نفي لرض (
تستخد لبيا

لة لرض

شبا

و

لث ثني

لنظا ر

ما مل تكن

لفقه

س مي خا ة يف لوسط

عا ما تبحث عندهم يف سيا

سيام بمناسبة حلديث عن قاعد خر

تعد من تو بعها لو حقها لو من جهة عتبا هم

) .كام يبد

هبذ تكو هذ لقاعد

ا مقبولة عند باضية .

عنونة هذ لقاعد

يغ كثري

معها:

لة تفرعية ثيقة يضا

( فع /عاية

/عناية

لرش بد ) ملفاسد ( لرض  /ملفسد  /لرش /ملرض ) مقد ( ىل /هم /كد) عىل جلب

( صيل /يصا ) ملصالح ( ملصلحة /ملسا  /خلري /لنفع /ملنافع)
جتنا

حلر .

مقد عىل

( ) نظر :كاشف لغطا
.

جت

كام تتصل يضا بقاعد

رير ملجلة :

( ) نظر :معجم لقو عد لفقهية باضية :

جع :لفا

قد يعرب عنها بقاعد

جتمع حل

حلر غلب

مقا د لرشيعة س مية مكا مها:
.

هذ لقاعد يمكن

عىل مستويني :لعلم

تد

فع ملفسد ملعلومة مقد عىل جلب ملصلحة ملعلومة

حتام بمعنى ننا تا نتكلم عن
فع ملفسد

خر نتكلم عن

ملحتملة ىل من جلب ملصلحة ملحتملة سيكو تركيزنا عىل جلانب

يظهر لك

يف جلانب لثا من لقاعد .

تطلق هذ لقاعد عىل كليتها كام يتصو بعض بل هلا بعض لرش

جتعلها كام سو نر
لقاعد

طها لتحفظا
نشري ىل

تقع يف مركز خل
تا

ضحة

مر

رسيعا عىل بر

نمر مر

لتي بد ها بعضهم عليها.

لكثري من نصو

ط

حظنا ط

عا

يقيمو هلا

طرحه يف لبحث ملتقد حو تقديم لو جب عىل حلر

ملري

لنا يني فو د

رير ملجلة :

لقمي لقو نني ملحكمة:

لقز يني لتعليقة عىل معامل
و

:

و

و لعامة للفقه ملقا :

:

خلو ي

.

:

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :ملر غي لعنا ين لفقهية :
لقو نني:

.

نا بنفسها كام يفهمو منها
.

حكا يف مقا متثاهلا بل ثمة
عىل لثا

فلو

بني لنصو

مر عينه يمكن

لعكس هذ ما يعترب من فر

لة باملقا د ملصالح ليس هو بحثنا هنا لساعة حيث سنتعر

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :كاشف لغطا

حلكيم

مر لنهي مباحث حتيا

خذ بالقاعد حيانا يف تعابريهم بام يوحي بالقبو

نص ينهى عن مفسد خر يأمر بمصلحة قد

:

لتها ثم نقو بذكر

حها لقانونية قد تكو ساسا يف حل لتعا

مباحث لرتجيح بني

غري.

عليها بأنه يلز منها تقديم ملفسد لضعيفة عىل ملصلحة

تقترص هذ لقاعد عىل شكل لع قة بني تطبيقا

حديث عن كو ا يف

لتي

مامية يبد عليه لتحفظ عىل هذ لقاعد لتي يمكن

يمكن مر جعة كلامهتم يف لتحفظ عليها حيث
لذلك يو

لقيو

فيها يف مقابل قاعد لتخيري

لعثو عىل مر رسيع عليها عندهم يف مثل مباحث جتام

عظم

بد ية منه

هاشم ميل ملعامل ملأثو
نصا

خلر سا

سا يف علم

نصا

فر د

و

كفاية
:

و

:

:

و :

:

حلاشية عىل ستصحا

لرشعية

له يف نظرية ملقا د تأثري هتا يف خمتلف لبحو

تعاىل.

ينطلق خذ

بر ها:

لك يف كتابنا لقا

هبذ لقاعد ملشهو من عد مرجعيا

ملرجعية

ىل :هي ملرجعية لقر نية

لدليل

 :ستنا ىل قوله تعاىل :كتب عليكم

يعترب ا مهمة يف هذ لسيا

هم معطيا هذ ملرجعية هو يت:
قربني باملعر

لو ية للو لدين

لذين يبدلونه

ستد

توضيح

فيها لكنها عا

هبذ

).

ا مر

يا

جنفا

ستثنت حالة حد تعد خ

كانت لرشيعة تقد فع ملفاسد عىل جلب ملنافع

بحسب تعبري ية لكريمة جتويز فعل هو عىل خ
جل ملنع من جلنف

ثم

لكن ستد

بو فها قاعد كلية
:

ل

ثم عليه

ت عن لتبديل لتحريف
هي ما لو كانت لو ية

يف ية لكريمة معنى له

ملفسد لتي تقع هنا هي جلنف

لشا

جلب مصلحة لعمل بالو ية كام هي ملحافظة عليها .
هبذ

تر

ثام فأ لح بينهم ف

باتبا لو ية

تتضمن حيفا ظلام فإنه و تبديلها هذ حلكم لو

له عندما يكو

حرض حدكم ملو

ري

حقا عىل ملتقني فمن بدله بعدما سمعه فإنام ثمه عىل

سميع عليم فمن ا من مو

غفو حيم ( لبقر :

شا

ل لذ فيه ملصلحة

ثم

معنى

يعطي لوية لدفع ملفسد عىل

ية غري قيق لو بنحو كو ا قرينة عىل تبني لشا

لك:

هلذ لقاعد

ية لكريمة جتيز تبديل لو ية باملصاحلة هذ ملصاحلة لو قعت بني ملو

( ) نظر :حسن بن بر هيم هلند
فقهية جملة لرشيعة لد سا

قاعد

س مية لعد

ملفسد مقد عىل جلب ملصلحة
:

فرب ير عا

سة

.

ولية

غري

بني لو ثة نفسهم فهي يف اية ملطا حما لة للخر

بالتصالح حيث ا
عي من

ملو

فت فعل ملو

يل للو ية

عن ملقتىض

فعله غري

بالظلم مليل عن حلق فهي تعترب

فا ستثنا يف ية ليس من تغيري لو ية بل يف تو يفها فالو ية لعا لة

و تبديلها مطلقا فيام لو ية لظاملة و فيها لتدخل

فيها قبل مو

ا تغيري

بعد بالتصالح هذ ليس من لوية فع ملفسد عىل جلب ملصلحة

توجد مصلحة لز مية يف لوفا بو ية ظاملة

عليه لرفع توهم

ثم عنه بإعا تصحيح

هبذ نعر

ية جنبية عن موضوعنا

نام عرب

مو فاملو

ية عمن فعل لك بأنه
لو كا

نه

ثم

احب ملا لكنه

ليست له سلطة مطلقة يف لترص بامله بعد موته بطريقة ظاملة للو ثة ملستحقني.

ا تدفع مفسد تتخىل عن مصلحة بل

هي تلغي جو مصلحة نتيجة تغري تو يف حالة لو ية تعترب

هذ لنو من لو ايا ف موضو للقاعد هنا

فيها مصلحة مفسد معا
نعم لو عرب
هذ

بنفو ها

جيد .

ثانيا:

شكا يمكن

قاعد

موضو لقاعد هو تلك حلالة لتي

لعمل بو ية ظاملة مصلحة فيه ط قا يف لرش .

ية باخلو من ملو

حتها

حملها هو ملفسد يف

بغري عنو

لظلم مليل لكا

يعقل بنا عىل لقو بعد نفو لو ية لظاملة ما لو قلنا

عا من ثم لز
ملفسد

لوفا هبا مل ير هذ

ىل من جلب ملصلحة

شكا هبذ لطريقة فتأمل
يف

معنى هلا

ملصالح ملفاسد يف حلالة كام سو يأيت بيانه عليه فلكي نعر

بالقاعد

ب

نتأكد مسبقا

عد تبديل لو ية هذ مر
لتسا

نتمكن من ثباته من خ

ثالثا :لو قلنا

ية لكريمة هلا ع قة

يا

نفسها بل

لعد معرفتنا بالو قع.

كل حر فخلفه مفسد كل جب

مستحب فخلفه

مصلحة كام يظهر من بعض لذين فكر بقضية ملصلحة ملفسد هنا فإ موضو
هنا سيغد عىل عكس ما يريد ملستد

لك

حتى

كانت نتيجته لعملية هي حكم

يسمح لنا بجعل ية لة عىل حكم لتسا

لو تنز

و تسا

حجم ملفسد يف لعمل بو ية ظاملة مسا حلجم ملصلحة يف

باملتوفر بني يدينا من خا جها .جهلنا بالتفا
لكن هذ

مر معقو .

لتبديل حر كام نصت عىل لك

يا

ية

جب

لثانية

مستحب كام لت عليه

ية لثالثة فيكو ملوقف من تقديم

ملصلحة عىل ملفسد ليس لعكس فكيف ستنتجو من هذ

يا

ىل من

ملفسد

جلب ملصلحة ! بل لو قلنا بأ ملحافظة عىل لو ية هو لو جب ليس لتبديل هو حلر
كا ملو من مو

تز حم ملطلو مع ملطلو

كأ م فهمو ملصلحة ملفسد خا

شكا .

هبذ

عليه فا ستد

ملصلحة مع ملفسد .

طا نوعية حلكم يف حلالتني فلم يقعو يف هذ

ية لكريمة هنا غري حيح.

لة لقر نية هنا هو قوله سبحانه:

لدليل لثا  :ما عترب بعض قو

كف يدُّيم عنكم يديكم عنهم ببطن مكة من بعد
بصري هم لذين كفر

مؤمنو

نسا مؤمنا

د كم عن ملسجد حلر

مل تعلموهم

ظفركم عليهم كا

هلد معكوفا

فهذ

توقع معا ضة بني مصلحة خو مكة لو بالقو

ملسلمني يف مكة ل

حيث لن يميزهم ملسلمو لو خلوها باحلر

جانب ملفسد عىل جانب ملصلحة
معر مكر من حيث

فا ية تقو بأنه لو

لكن هذ

خو مكة نذ

من لنصو

هنا متفر عىل ثبا

لعد بمر عا هذ لنفو
فكأنام قتل لنا

( ) نظر :ملصد نفسه:

حتى عىل ملستويا

بعض

فقد يقتلو م فقد
نسا مؤمنا

لكافرين بأ سمح لكم باحلر .

مفسد قتل ملؤمنني ملؤمنا
ملؤمنني ملؤمنا

لو جل

عظم بكثري فا ية

تلز يف لتعامل مع

من قتل نفسا بغري نفس

مجيعا من حياها فكأنام حيا لنا
.

مفسد تعر

يف

هلذ ختمت ية بأ م لو

مسا ية ملصلحة خو مكة عنو فقد تكو عند

لتي تعطي قيمة عالية حلفظ نفو

).

جا

فيلحقكم بسبب لك

مرتكم بدخو مكة عنو

تزيلو بأ متا ملؤمنو منهم عن غريهم لعذ
ستد

يبلغ حمله لو

جا مؤمنو

نتم تعرفو م لو خلتم مكة بالقو فقد تطؤ هم تصيبو م بأ
تعلمو

بام تعملو

تط وهم فتصيبكم منهم معر بغري علم ليد ل

ْحته من يشا لو تزيلو لعذبنا لذين كفر منهم عذ با ليام ( لفتح:
يا

هو لذ

فسا يف

مجيعا فكيف نريد ثبا

قاعد كلية بحالة حمد

مستويا

نعر

! فلعله مل تكن

ملصالح ملفاسد فيها عند

مصلحة خو مكة يف لك لوقت كرب من مفسد قتل بعض ملؤمنني كيف قد ثبت
لتا يخ

س مية كانت كبري للغاية.

مصالح لح حلديبية عىل لدعو

هذ قد ستد بعضهم بأ لة مل يكن من لصحيح

تعاىل :يسألونك عن

) قوله سبحانه:

جاهد يف سبيل

ستد

مر مليرس قل فيهام ثم كبري منافع للنا

يسألونك ما ينفقو قل لعفو كذلك يبني
ر جاهد يف سبيل

هبا

جعلتم سقاية حلا
عند

يستو

لكم

عام

ثمهام كرب من نفعهام

لعلكم تتفكر

ل ك هم لفا ز
فيسبو

كذلك ينا لكل مة عملهم ثم ىل هبم مرجعهم فينب هم بام كانو يعملو
مثا هذ
لك

يا

كل هذ

يا

ع قة هلا هبذ لقاعد

متفا تني يف حجم ملصلحة ملفسد

حالة لتسا
هذ

يا

ضحة يف حا عد لتسا

جتعل لي هنا !

( لتوبة:

عد بغري علم

( نعا :

)

ا تر د لع قة بني مرين

هذ لقاعد هنا لو كانت معقولة فهي معقولة يف

كو ملفسد عظم يف حا كو ا عظم فإ تقديم ملفسد

تا لدليل ضايف غري قو عد لتز حم

ليو

ُّيد لقو لظاملني لذين منو هاجر

تسبو لذين يدعو من

لكريمة .

( لبقر :

ملسجد حلر كمن من با

بأمو هلم نفسهم عظم جة عند

) قوله تعاىل:

يا

من نو قوله

لية ف يبقى

حا لتسا

بل هي تريد لتأكيد عىل عد لتسا

ضح

ملفر

فكيف

من هنا نستنتج نه توجد مرجعية قر نية مصححة لقاعد مستقلة من هذ لنو .
ملرجعية لثانية :هي مرجعية قاعد تقديم ملحرما عىل لو جبا

هذ ملرجعية هي لبحث ملتقد لذ عاجلنا فيه خل

ما نسب ىل بن حنبل حيث تم تصو
( ) نظر :حسن بن بر هيم هلند
فقهية جملة لرشيعة لد سا

بني مثا بن تيمية لشاطبي

تقديم حلر عىل لو جب معنا

ملفسد مقد عىل جلب ملصلحة
قاعد
.
:
س مية لعد

ملفسد

سة

ولية

ىل من جلب ملصلحة هلذ نجد هنا يضا بعض لة تقديم ملحرما عىل لو جبا

لنبو

لك مما

ملشهو لذ يميز بني لنهي ف يقيد بيش
نا له من قبل.

قد سبق

تبا

بني

مر فيقيد با ستطاعة غري

جبنا عن جممل لة تقديم لو جب عىل حلر

بالعكس بل ناقشنا يف

لقهر بني لبحثني فر جع حتى نطيل قد ثبتنا نه تر

تقد حلر عىل لو جب.

ما قو بعض لباحثني بأ قاعد تقد لو جب عىل حلر

لقاعد هنا نط قا من
تشمل حالة

كو م كا

لو جب يكو

ية ملصلحة عىل ملفسد ..

ام هم من حلر
هذ لك

لو جبا كلها ام هم من م كا

كام بحثنا لك فيام تقد نفا ف نعيد.
ملرجعية لثالثة :مرجعية لفهم

نعني هبذ ملرجعية بعض ملقا با

مع هنية عد لوقو يف مفسد يف مقابل هنية لرب
معها فكر جلب ملصلحة نوعا هذ يعني
لتحريمية

لشيعة يمكن

لكن هذ لك

ملفر

قاعد لد هنا

غري حيح فليس لدينا ليل عىل
جنس لو جبا

هم

ملترشعي

مجيع

لتحريمية

عن لشبها

لة لد لة عىل

هذ لذهنية منسجمة

لوجوبية

لتي مل

حتيا يف لشبها

تشكل قرينة عىل هذ لقاعد هنا من ثم فا خبا يني

ينسجمو مع هذ لقاعد هنا كثر من غريهم.
برص

لنظر عن مستو

ا بني ملوضوعني قد ناقشنا سابقا

خا ة لو يد كام هو ملفهو من لقاعد جر ها يف جما ملوضوعا
لرشعية ليس فقط يف جما ع قة

مستند مقبو يثبت حتيا يف لشبها
جلميع

معا ضا هلذ

لعق نية  ..هلذ ملوضو من نو :

هذ منسجم مع هنية حتيا يف لشبها

لوجوبية يمكنها

بينها بني قاعد

تعد نقضا

ملحرما

تكا لعق

مثل

حكا لرشعية ببعضها
لتحريمية

خلا جية لسياسة

ليل عليه

لوجوبية بل ما حتيا ثابت يف

ملرجع هو لرب يف جلميع كام هو لر جح ملعتمد.

( ) نظر :حممد بن عبد لعزيز ملبا

قاعد

يوجد

ملفاسد مقد عىل جلب ملصالح:

.

ترجيح فع ملفسد عىل جلب ملصلحة هو ترجيح جلانب لتسهيل عىل جانب

لرشيعة متيل ملبد لتيسري فع ملشقا

لتعسري

جلهد ضايف بينام لرت يكفي فيه لعد

لرت سهل من لفعل فالفعل تا

لعق ي

هبذ تكو قو عد لتيسري ملز

لرشعي ملترشعي لعا يف لتيسري مساعدين عىل تكوين قاعد لد هنا.

لكن هذ ملقا بة غري حيحة يضا قد قعت يف خلط عجيب فنحن نبحث يف
ما فيه ملصلحة يستدعي لفعل

ما فيه ملفسد يستدعي لرت

تقا

لقضية

هبذ

لطريقة ام فقد يكو ما فيه ملفسد مما تا ىل لقيا بفعل ما فيه ملصلحة عىل لعكس

متاما فالتسهيل مصلحة هو قاعد كرب يف لرشيعة مع لك هو قا م عىل لرت
لعمل لطبي جب كفا ي يقف خلفه فع

هو و

فع مفاسد فعل لعبا

جب عيني

ملصلحة فأ ل لقيا

غري حيح يف

تكا جر م فيد مفاسد مصا ب.

ضحايا لعبة لفظية يف كيفية تو يف مو باملفسد
هذ

بل

.

ستد

ترجيح جانب

بخطو

عام

معام

هذ جهد شا

جعل ملستند هو هذ لقاعد نو من لقر
ملفاسد

ملصالح

ما يؤخذ من ك

ملفاسد يف لوجو كثر

تقريب لك

لكن هذ

قيقا لد ها

( ) عتنا لشا

لنهي عنها مو فق ل

ضعيف يضا

( ) لز كيش لبحر ملحيط يف

و لفقه :

فعها باملنع من

لفر ية خلالصة للموضو !

مر لنهي

لنهي لدفع

بدفع ملفاسد كثر من عتنا ه بتحصيل

لنهي عن ليش مو فق ل

تقديم ملفسد عىل ملصلحة نام هو

ستد

فعها

حيا لقيا

يتناسب مع جعل ملستند هو قاعد لتيسري كأ

مر .

كثرية جو ملفاسد

نريد هنا

لز كيش حيث يقو  :لفر بني

مر لتحصيل ملصالح

لفعل بخ

نقع كام نر مر

ملفسد يتطلب من لد لة لسلطة يف كثري من

شاقة ملو جهة ما تأيت منه ملفسد

لعد

ل لد عىل عد

لرشيعة هتتم بذلك نط قا من

ل يف عد لفعل.

كثرية جو ملفاسد لو سلمنا هبذ
نظر :لفخر لر

لتفسري لكبري

كثرية
:

.

ع قة له بحالة

ستدعى تلقا يا هتامما كرب من لرشيعة تصديا كثر هلا لكن هذ

لتز حم بني ملصلحة ملفسد ملتسا ية فلنفر

لرشيعة لكثر قو ملفاسد كز عىل

مرين ! ملا

تقديم ملفسد

هذ ملوضو بشكل متناسب مع لكثر فهل هذ يعني ا يف تز حم ملتسا يني تقد ملفسد
عىل ملصلحة ! ما لربط بني

ية يضا !

قل خطو عىل ملصلحة عظم

بعد من لك كو لنهي مو فقا ل

مصلحة لتسهيل فقد تقد جو هبا

نعترب لك لي عىل لز

ل يف عد لفعل بخ

قصد شي ا خر فلم نفهمه فام ع قة كو لنهي

متو فقا مع لعد بكو ملفسد تقد عىل ملصلحة لو يف حا لتسا
عد فع ملفسد فو يوجب لوقو فيها يف حلا
بني ما بد له ما له بد

لكن هذ لوجه مل يلتقط يف ظني

موضو تعا

مثا

ل و

لك .

لقضية مفر ضها هنا فالك

ملصلحة لتي فاتت برتجيح جانب ملفسد يكو ما فا

ستبد فإ خلسا

لتسا

لتز حم حلقيقي جلا كام

قاعد لبد ل من قو عد لتز حم.
ل يف

مو

منها غري قابل ل ستبد

هذ لك

يسري بطريق الح يف عم غلب
( ) نظر :حسن بن بر هيم هلند
فقهية جملة لرشيعة لد سا

قاعد

لو

ية لو مل

حنا لك فيام تقد عند حلديث عن بعض شكا

ا احلة عا
نسا

يف

بني ملصلحة ملفسد هنا بل يف بعض لصو

فلهذ يقد لد عىل جللب فكأ

كالنهر لذ يسري فإننا لسنا بحاجة لزيا ما ه بقد ما نحتا لرفع
يقو عىل ية حو

حلا

بمعنى

ل لبد تكو بحجم ملفسد ملقابلة يف

يكن مر كذلك ف معنى لفر

معنى لفر

ملصلحة جعا للتز حم بني

ملصالح ملفاسد يؤخذ فيه تسا هيام يف متا لظر
لقا مة بني

!

بينام تر ملصلحة يمكن

يفسح ملجا لتحقيقها حقا هبذ يكو لتز حم بني ملفسد
ملضيق ملوسع

مر فإ قصد هبذ

حجا من طريقه.

تر فيه سلبية مطلقة بل تعترب

لطو

س مية لعد

لتي تعرت

نسا بنفسه

طريقه هي لتي جترفه.

ملفسد مقد عىل جلب ملصلحة
:

مو

.

سة

ولية

لعل هذ ما قصد لفخر لر

حني قا

مل صل فع لرش فقد حصل لرش
ما

لية

لك يوجب حصو

مل صل يضا يصا خلري بقي

نسا

مل هذ حلالة سهل .

لكن هذ لدليل

يبد يل منطقيا هنا

ملفر

ست د

يف خلري

فهل هذ يعني

مو تسري عىل معيا لص
ملصلحة ما تلبث

لدليل لر بع من هذ ملقا با

هذ لدعو ِمنوعة فاقا للشي
!

ملرجعية لر بعة :نصو

ثمة بعض لنصو

جللو

ملفسد

تتحقق حقا عىل مقتىض لعا

لعق نية قد ناقشنا ف نعيد.

جانب مر فتطالب بالرت .

حلديث

يف لرش بل عىل لس مة

ىل من جلب

ل لس مة! لو فر

عتام ستقر موقف لرشيعة يف حا

قاعد لد

مل حلز

مر كذلك ف نحتا جللب ملصلحة يف حا عد لتز حم مع ملفسد

ير منه

قليلة معد

هو يف غاية ملشقة

كا جذ فكرته جيها فإنه لو فرضنا

مو يف حالتها لعا ية قا مة عىل لص

ملصلحة ! فلو كا

مستد للقاعد يف مباحثه لتفسريية :

لدفع هذ

ستقر يفيد لغلبة هنا ملو

نصا

لقليلة من حلديث لرشيف
نكتفي بأهم لعينا

عىل لطرقا

فهذ عو ىل

شتبا بام علها تقد جانب حلرمة عىل

لسنة حلديث لرشيف

 :رب يب سعيد

هذ

لتي ستند بعضهم ليها هنا

هبا يظهر ملوقف من لباقي منها:
عنه عن لنبي

د

فقالو  :ما لنا بد نام هي جمالسنا نتحد

قا  :ياكم

فيها قا  :فإ بيتم

ملجالس فأعطو لطريق حقها  .قالو  :ما حق لطريق قا  :غض لبرص كف
لس

مر باملعر

( ) لفخر لر

( ) نظر :فر د

( ) حيح لبخا

ي عن ملنكر .

لتفسري لكبري
و

:

:

:

.

.

مسند بن حنبل :

.

ثبا

قد علق بن حجر عىل هذ حلديث بالقو  :يؤخذ منه
ىل تر جللو

ملصلحة لندبه

مع ما فيه من

فع ملفسد

جر ملن عمل بحق لطريق

حتيا لطلب لس مة كد من لطمع يف لزيا . ..
لكن هذ

ليل منطلقا

لفضا
لنبو

ضعيف غم

ستد

منهجيته قا مة عىل منهج قر

لتفكري عند ملتكلم

هو منهج

جتها ية ملتحفظة لنصو ية جد
يعلم نه كا لد

ىل من جلب
لك

ما بني

سطر

هنا

لنهي

ع مهم قلي ما نجد يف بعض

سبب ضعف هذ

ستد

ملفسد ملسا ية للمصلحة بل لعل ملفسد

تية من

جممو جمالسهم يف لطرقا ستكو كرب بكثري من ملصلحة تية من فعا لتي شا ليها
لنبي حقا مما سيتحقق يف جلملة ثنا بعض تلك ملجالس فيكو لنهي

ملفسد لكن ملا شا

عليه بال بدية فكأنه ملقا لرتخيص عليهم لتسهيل ما يف لك

من مصلحة يف حد نفسه حيث

يمكنهم تر هذ ملجالس بتاتا

لضيق شا عليهم باملصالح لتي يمكنهم لو فعلوها

متهم يف هذ حلا .
عليه فاحلكم

تفعت مستويا

ل نصا

هو حلرمة لكن ملا نكشف

ملصلحة تغري

بالد لة.

حلديث لثا  :رب

حديث عهد بجاهلية مر
جعلت له بابني :بابا

و

ملسألة

ملؤمنني عا شة

لنبي

قيا بابا غربيا فبلغت به سا

شى منه تولد لرض عليهم يف ين

( ) فتح لبا

( ) حيح لبخا

:

يت فو ملفاسد فيكو

مر يف

مر فيه نو من حلر

لعريف

كا يف هذ حلديث حا

شعا

قا هلا :يا عا شة لو

قومك

فيه جتنا

بر هيم .

مر ما يتس لنا

يل

نيا تألف قلوهبم بام

تقديم هم فا هم من فع ملفسد جلب ملصلحة
.

برض

من حلر

بالبيت فهد فأ خلت فيه ما خر منه ( لزقته) با

قد كر بن حجر هنا فقا :

:

ملكا غلبة

نظر :حيح مسلم :

ام

.

ىل نكا

ما

يرت فيه مر جب فيه

تعا ضا بد بدفع ملفسد

ملفسد

هو

من قوعها عا ستحبا عمل ملصلحة. ..

يمكننا مناقشة هذ

ستد

لك نه لعل ما فع لنبي للتحفظ

يضا بالطريقة نفسها

مفسد عر ضهم عن لدين كرب من مفسد بقا لكعبة عىل ما هي عليه

هيمه ين لنا

لنبي

يف حلقيقة كرب مما هيمه بعض مظاهر لدين ملا ية كنو بنا لكعبة لو تز محا

لنص لقر

يف ملفاضلة بني عام

لتأييد فليس يف

مر

لكعبة بني

يام

جلها يساعد عىل لك بنحو

كل مفسد تقد عىل كل مصلحة لو يف حا لتسا

بل يفيد

لك تقديم ملفسد عىل ملصلحة يف جلملة هذ متفق عىل حته نز فيه متاما كا تفا

عىل تقديم ملصلحة عظم عىل ملفسد لقليلة لو تز محا
ملفاسد ليس جلب ملصالح.

بل

جب

يفهم منه

هذ حلديث لوحد

فلعله مطلو مستحب.

مثل هذ حلديث جممل لنصو

لذ عي حيث

عا بنا لكعبة عىل سس بر هيم خلليل

لتي سبق

ل مرجعي هنا يعتمد عليه باسم

هبذ نصل ىل نقطة مهمة هنا هي حلديث عن

( ) فتح لبا

لطويف غري ا
:

.

( ) نظر :لعز بن عبد لس

هو جلو .

ىل من

جلب ملصلحة بل لقضية متفا تة.

عبد لس

دثنا عن بعضها يف مبحث

لة لتي هي لعمد هنا غريها مثل مجا

ملصالح ملفاسد لو تز محت قد

فقد قع خ

جتها

يتبني حاله منها

جعنا ىل قو عد لتخيري ليس لدينا

هذ لفر

يعني

نا بعضها منه كا حديث عا شة هذ فر جع فاجلو

نكتفي هبذ لقد من

بذلك نستنتج

ل يف لع قة هو

هم منها فقا لقو عد

ل معقولية فر

ملفسد

ية

لتسا

قعية

يف جتها لسني يف هذ لقضية ففيام ما بعضهم كالعز بن

قو عد

لو قعية معقولية هذ لفر

حكا

:

كا لغالب عكسه

لقو عد لصغر :

عترب خر

فر

كابن قيم جلو ية لقر يف لشاطبي نه غري قعي

لعقل

شيا ما

لك بل تم نكا

ها

يغلب خريها عىل

جو فعل مل مصلحة خالصة

كا معقو يف

لعكس لو مل ن حظ نحن

مفسد كذلك .هذ ما هب ليه

لدكتو لز قا لدكتو لريسو يف موضع من نظريته ملعر فة يف لتغليب لتقريب
هي نظرية طبقها يف مو ضع متعد من جتها لرشعي منها با

ك

ملصالح ملفاسد.

قد نترص لشي حممد بو هر لفكر بن قيم جلو ية هنا مستند ىل ث ثة مو تضمن
بن قيم نفسه بعضها:

ستقر يعطينا عد جو حالة تسا

لطر

نه يف فر

موجبا لنقض فر

ب مرجح فلز
كا

خر

.

هو لطويف مل يقد لنا
يعقل لتسا

لتز حم

كو ام متصا مني يف ملحل
صل من تصا مهام تفا

مر كذلك فهذ يعني

نه

مثا هلذ حلا من لو قع

عطيا تأثري ا معا فهو حما لكونه

متنع تأثري ا معا فهو حما

كل هذ

يف حجم ملصلحة ملفسد .
ستخد ما

من ملحتو

يكو ملر من لقاعد خصو

يكو ملر منها حالتي:

ية ملفسد

حالة

ية ملصلحة!

هل ستقر لشيخ بو هر كل حلا

تصبح جمر ك

غلبها بحيث قا

نص فيه لعبد لوها خ

فر ضه لتي طرحها
لسبكي

شبا

 .قد هب لطويف ملعقولية

ختا يف حا لتسا

لنظا ر :

بن تيمية جمموعة لفتا

( ) نظر عىل سبيل ملثا  :لشاطبي ملو فقا
( ) نظر :لز قا ملدخل لفقهي لعا

:

لكنه يف موضع خر من بو قعية لتسا

( ) بو هر مالك:

لتخيري

.

:

.

لقرعة

لريسو

:

مجيع

فا

كثر

لترشيع س مي فيام

قعية لتسا

جتهت لتهمة
.

حسب ظاهر
نظر يضا:

نظرية لتقريب لتغليب:

فانظر :ملصد نفسه:

ىل من

ية ملفسد عىل ملصلحة

لطويف سالة يف عاية ملصلحة (ضمن كتا مصا
):

نه ترجيح

لقاعد فع ملفسد

جلب ملصلحة عرب لتا يخ ما تلف مع فرضية نكا لتسا
لو قعي

لرشيعة.

.

حكا لرشعية لوقا ع خلا جية مع بعضها بعضا ! حتى يبت بأ

لتسا

حالة لتسا

لنفر

لطر

خر مل يقد

ستحا

فغريب

مثا

فض عن معقوليتها.

ما حلديث عن

مع قق لفعل صل مفسد ليش

فأين ستحالة يف تسا هيام
ملفر

قعي للقضية فهذ

نه حتى لو خذنا خصو

مصلحته معا فتكو له تأثري

ققهام ! ما معنى تصا مهام يف ملحل !

لتز حم يمكن تيا بالفعلني معا ليتحقق لتسا

فهذ

تكابه

نعم يأيت هنا سؤ

تنشيطها مليد

سلبية

قصد نه يف حا

تية من حلر عىل تقدير

من هنا يمكن للجو ىل خيا خر يقف لصالح هذ لقاعد يف

هو عد لرتجيح بد حا

لد

ىل حر

طر

ملفسد عىل ملصلحة يف هذ حلا

ملصلحة عىل طر

قو حا

لتسا

ف نحتا

لتسا

بل يكفي عد لو و
هذ كا

تصبح مفرغة من مضمو ا لعم

ىل

قاعد

ملحا

عن لدخو يف خماطر
من ثم بد

ثبا

ىل قناعة برتجيح طر

.

ين هنا هنا

نصا هذ لقاعد كي يفعلوها يف هذ

يف ثا هتم يف لصحف

ملفسد تسببت ما تز

تا

حبا

ملج

لتكاسل

ىل هذ لنو من

لفكر لديني يف مقا لعمل لفاعلية ضعيفا قلقا حمتاطا يف

لقاعد تناسب مصالح لزعام
مة

بحالة من

مستقبلية مشا يع كرب

قد عىل مشا يع مستقبلية .بل يذهب بعضهم يف ثا

عمل تغيريية يف

فاعلية قاعد

ملفسد فيكو مقتىض لة هذ لقاعد لو جعناها هو ثبو ترجيح

يذهب بعض لكتا

ملخاطر

ابية معا

لعم نية جلد ية ( لثمر لعملية) يف هذ لقاعد عىل تقدير عوبة

لو و حلالة لتسا

خلو

حالة لتز حم فإنه

ننا ن حظ لفعلني لو جب حلر يف حا لتز حم فنقو بأ حجم ملصلحة

ستحالة يف لك !

ملحا

ينفي قو

حيح لكنه ليس موضوعنا

تية من لو جب عىل تقدير قوعه مسا ية حلجم ملفسد

ملضام

ستقر

يعطي

حلكا

فقها لس طني

هنا هنا

م يقومو بتغذيتها هبد

ىل

حبا

ثقافة هذ

مشا يع

ام ما يستدعو هذ لقاعد ملنع لقيا عىل

نظمة لتغيري لو قع بحجة

من جلب ملصالح

هذ فيه مفاسد فوىض قتل ضطر

قد كانت للدكتو حممد ملسعر

ملعا

لصو تتصل هبذ ملوضو عموما تشري هلذ لقضية باخلصو
هذ ما يعني

تر ملفاسد ىل

كلام

منشو

.

هنية هذ لقاعد تعطي لوية للتحريم هو عملية تعطيل عن لقيا

بالفعل كام ا تقد ثقافة خا فة من شكا ملخاطر لتي تاجها لقفز

خمتلف جما

حليا خا ة لسياسية

لكي نوضح كثر هذ

شكالية ن حظ

يقو بخطو خصو ا خلطو
سلبياهتا فقد ير بعض

عيه كثر هتامما بأمر لسلبيا
ابيا

يعطل ملرش

من موقع حلر

مرش

لكنه سري

لتي ستقع منه بأمر

ا متسا ية

ابيا

خوفا من تلك لسلبيا ما

خوفا منه عليه

نسا ملتدين حريص عىل لدين لنعم

حية خل لدين سو

ابيا

ينظر حيانا ىل

سترت كم ىل جانب بعضها بمر

فعله ما

ابيا

من ملثل ملذكو

عد لك

بمرش

يس

نه كلام

سيام ملشا يع

يف هذ لسيا

ينظر ىل

ابيا

من هنا جتد يف

طبعا نفرت

صل لتبا

ل عدمها

هنا نه

فقد

تعطيله هذ هو بنفسه سلبية عىل لوضع لديني
كل حد يفكر هبذ لطريقة

ير شد لو جع جد نه فيام

ثا ىل لرت يف لشؤ

من يتكلم

طأ ليس نه با

لطابع جلذ

ىل لفاعل

جتامعية هلذ يرت

ملثل

بل نه مل يتكلم حسبانا

يمثل خطأ حيانا .هذ ملفهو من جهة نظر

حضو مقو

نه يعترب

بام عقليا من تلك لناش ة عن لفعل

يقد عىل مر صل سلبيا من قد مه عليه فإ نسبة لفعل ثا

مامنا لذ يقو :

مو

عجز عن ضام عد قوعها يامنا منه بالدين

مر يرتتب عىل تركه خلل ما قد

قد تكو شد

سا

متثل مامه

عندما يريد

كثر بحيث تلحق لسلبيا بحد لعد

يا ما

ضح من نسبة

لفا

هذ

يضا بعض لسلبيا

لسلبية لناش ة من عد لفعل خف عىل لنفس

فا نسا عندما يرت

لنهضوية يف

جتامعية منها.

خلصلة فيه هذ هلذ فهو ينطلق ما يف

نفرت

بالصو

لقا

فع ملفسد كلام حصل نكفا عن لقيا
لطابع ملرحيل جلز ي ملو

ملحد .

ما لعامل يف ملجا لديني هو نه عندما سب لسلبيا
هذ ملرش

سو

يأيت هبا

هذ

حيح من لناحية

لوجو ية

هو لذ

نطولوجية فاملرش

خطا ملفرتضة لكن هنا سؤ

سلبيا له

ما هل يوجد مرش

حيث لكل مرش

مرش عي
ملر

عا سلبيا

فيجب

نقيسها عىل حجم ملرش

مليو شخص كا

لك يؤ

ملشا يع خوفا من ملخاطر .

يف خلطو

هذ كله ينتج شل

جتامعي هيمنة ملنطق خلو

حسا

مرجعيا هلا مثل هذ لتأثري

هذ ملشكلة

هي قبل

صل ض

فإ

قيق ل مو

!

فسو

لسؤ

فإ

قف لكثري من

لسيا

قتصا

ملفاسد بل تصيب غريهم يضا

تكو مشكلة فكرية قد متثل حيانا مشكلة نفسية كام يمكن
حتياطيني لقا لني هبذ لقاعد هنا

لذ يطر نفسه هو

هد ية

مل لشجاعة فكيف يمكن لقاعد لد

تصيب فقط لقا لني نظريا بقاعد

خلط لكثري من لذ عيني

شخص فهذ

مو ستختلف

لكبري يف لعمل لديني

عىل منطق

فمث لو كا

منجز ته ما لو كا ملرش

عرش من لنا

مع قاعد فع ملفسد هذ

تكو

لسلبية

حجم كبري نسبة ىل حجم ملرش
ىل ض

هو لذ

نجيب عنه سويا :كيف نحسب قيمة مرش

هد شخصا ىل لدين كانت ملر

لسلبي

رس

محل لسلبيا

يفرت

ملرش

حتو

مثاهلم.

يلتقي عىل هذ

هذ لقاعد هل متثل بالفعل مشكلة هبذ حلجم

يف تقدير فإ لقاعد بنفسها يف طا ها لنظر قد متثل مشكلة خا ة يف لفضا لذ

تولد

لك لسببني:

لسبب

غريها بعد

:

ا تلز لعاملني

قد عىل

( ) حيد حب
لعد

:

.

حا

عمل ما مل يكونو جا مني بكو مصاحله كرب من مفاسد

هذ ملصالح سو تتحقق حتام

سو تقع نتيجة خو

ملشا يع

جتامعية

لسياسية

ملرش .

لدينية
بأ

بد جة حتاملية عالية لتربير تو يط نفسنا يف ملفاسد لتي

لعمل لثقايف بني تنو لر

تعد

جتاها

جملة نصو

معا

بري

هذ لقاعد عندما نحركها يف فضا

لسبب لثا :

حتام

ملستقبلية فإ ا تصبح شد عوبة كام سو نشري قريبا.
لكن هذ

شكاليا

باطلة فلو ثبتت بدليل
ملؤمنني عىل هذ لنو

مليد نية لتي تو جه لقاعد حميطها لذهني

عي فإنه ب لعمل هبا

لعاملني يف مليد

لقاعد

تعني

بام تكو لرشيعة قد بنت خطو

غري ملصالح يعلمها

مل ينهض لصاحلها ليل حاسم من لكتا

يف هذ حلا يف بقا

حيث ملشا يع

من لسنة

لكن ملا ثبت لدينا

هذ لقاعد

من لعقل فإ ملشكلة تكمن

سب هذ لقاعد يف لذهن ملترشعي يف حيا ملؤمنني جا لدين

س مي.

كا ما تقد حو قاعد فع ملفسد يد يف لعا ضمن سيا لعلم ليقني بمعنى نه

صل لد علم بأ هذ لفعل لب مصلحة يف لوقت عينه تكو فيه مفسد فلو فعل فإ

ملفسد سو تتحقق سو تأيت ملصلحة من فعله.
لكن لقضية تقف عند هذ حلد فهنا
هي ترتبط بإ

لو يف

نقو بسلسلة عام

حو

يا مصلحة

ملستقبليا

و هلذ لقاعد بام مل يعاجلها لعلام بالشكل

لتي تنفتح عىل

حتام

لعاجل مصالح لكنه يف ملآ سو

ننا منفتحو عىل عامل حتام

مرش

ما نحصد منه يف

لويا

جتا لقا ل بقاعد

كام نه بمجر

ملفسد بل يطا خمتلف

نتكلم عن مستقبليا فهذ يعني

ملستقبل ليس بيدنا فكل

ممكن من ثم فالعمل

لذ فيه مفسد حالية لكنني عتقد بأ فيه مصلحة مستقبلية من لصعب يل

ملصلحة

قد تتغري لظر

يف قا

ر علينا مفسد فام هو ملوقف يف هذ حلا

يقف عند حد

لقا لني بقو عد لتز حم فقه

عصا

بعمل يلز منه يف حلا مفسد لكنه يأيت منه يف ملآ

لعكس حيح بأ يكو فعل سلسلة عام

هذ ملوضو

لفكر تد

هلذ فإنني جد نف

ير مو يف ظل عد جو ضامنا

هنا قد يظهر منطق لقا لني بقاعد لد

منطقيا ما ترجيحا فقط فكيف يل

حيث يمكن

مفاسد عىل مل صيل مصالح حقة يف لزما

جز هبذ

يقولو بأنكم تو طوننا

يف

حد يعلم ما يأيت به ملستقبل من ثم

ملفسد

فد

فربام سب هذ

ىل من جلب ملصلحة حيث

مو عىل ا مفاسد عاجلة
.

مضمونة فإ هذ لتفكري غري عق

كثر ملشا يع تتضمن تضحيا يف منطلقها

يمكن لقبو هبا جل مصالح جلة غري

لكي نجيب عن هذ لقضية يامنا بقاعد لد

عتبا سلسلة عنا
لقو

حتاملية يف مر حلايل ملستقبيل.

تنو

مر ملستقبيل بني كونه هو ملفسد

لقو ملحتملية يف مر حلايل ملستقبيل.

طبقا هلذ لعنا

حلالة

مع نكا ها

:

لث ثة يمكن

ىل:

حلا

ملصلحة.

ضمن لشكل يت:

يلز من لعمل مفسد عاجلة متيقنة يف مقابلها مصلحة عاجلة تعترب

مطمأنا هبا باحلسا

لعا

لعق ي مع كو سا ر

بقاعد لد لو قيل هبا بينام يفرت
لسبب يف لك

بمثابة حالة متيقنة فإ
طبيعية
يعني

لوثو

لظاهر من لعق

لوثو

ملو

لرشيعة لبنا لعريف لعق ي قا ام عىل عتبا
نسا حمكو حلالة من

عليه فيتاجر بمتاجر

لنوعي بالبقا يف

حكمه بلز

ملستقبلية .

( ) نظر :حيد حب

كو

غري لك هذ

يف حا

مو عىل ما هي عليه قا م

ملترشعة بنا لرشيعة يف تعام هتا عىل ملو فقة عىل

لتكليف يف مته ..قلنا هنا بأ بنا

حيث يؤخر لوقت

ستمر يف حليا

غم حتامله نظريا عر

حلج بأ

خذ

ضا لطبيعية

مل لعق ي يف

بعيد ملد يستقر

لنوعي هلذ قلنا يف بحث فو ية جو

لفو ية عىل سا

مو متسا ية هنا يفرت

خذ بقانو لتخيري لو قيل به.

بالوضع لطبيعي هلذ جتد يبني مو عىل ملستقبليا
عر

بد لنا من

ذ بعني

خا ة

عتام عىل هذ

ستنا حلكم لعقل لصالح

تفريغ لذمة عد كونه معذ

يف لتأخري بعد ثبو

نسا عىل عكس لك يف حليا لطبيعية كام يف لص

تتعامل معه لرشيعة بمنطق لفو ية نط قا من

سا يف لفقه س مي ملعا

:

.

حتام

يلز من لعمل مفسد عاجلة متيقنة مع مصلحة جحة

حلالة لثانية:

يف حجم قو ملحتمل يف لطرفني فهنا

لعاجل يكو هنا تفا

من ملصلحة فمن لو ضح نه عىل مجيع جتاها يلز
ملصلحة نظر خلصو ية لقو

كانت ملفسد كرب

ملفسد

كرب من ملفسد يف قو ملحتمل ففي هذ حلا قد يقا برض

حتام يف

ما لو كانت ملصلحة

تقديم جانب ملفسد عىل

حتاملية من حيث كو لعلم حلايل يف ملفسد منجز بينام

حتام ملستقبيل يف ملصلحة غري حجة لو كانت ملصلحة قوية يف نفسها.
لرشيعة تطلب تلك ملصلحة جد

ليل عىل

حد تنجيزها لو با حتام لر جح.

حجم هتاممها هبا يبلغ

ينا

حلالة لثالثة :هي بعكس حلالة لثانية متاما حكمها هو حكمها.
تكو ملفسد لعاجلة جحة حتام

حلالة لر بعة:

عق يا ففي هذ حلا يلز
كانت ملصلحة قو

بمستو ها حتاميل.

مسا ية

لكنه ليس من لبعيد
ملصلحة

قل

فيام ملصلحة جلة مطمأنا هبا

خذ برتجيح جانب ملصلحة عىل مجيع لتقا ير

حتى قل ما مل يعلم باهتام لرشيعة هبذ ملفسد لو

لقا لني بقاعد لد هنا يتحفظو عن قد يف حا لتسا

هنية قاعد لد

لطبيعية بينهم بني ناقدهيم يف مليد

تعطي لك عا

جتامعي لسيا .

هذ من نقا

حلالة امسة :هي عكس حلالة لر بعة متاما حكمها هو حكمها.

حلالة لسا سة:

تكو لعاجلة

ملحتمل ب فر بني كونه ملفسد

فضا قاعد لد

جلة حمتملة

هنا يقد ما هو

ملصلحة مع لتسا

خت

قو يف

ية

فالتخيري لكن يتوقع هنا من

متنع عن قد يف خمتلف و هذ حلالة لسا سة

حتام ملصلحة كرب نية لعاجلة.
هبذ يتبني

سو

فضا قاعد فع ملفسد يقيد من حلركة يف بعض حلا

يثري لشيخ عليد ست شكالية حو هذ لقاعد تنطلق من

عىل تقدير قو

.

من

هبا فيها

لك

فع ملفسد

جلملة لتي تعرب عن هذ لقاعد هل هي :فع ملفسد
ىل من جلب ملنفعة

نط قا من متييز بني ملنفعة ملصلحة

ىل من جلب ملصلحة

ملنفعة تقابل ملفسد

ملفسد

ىل من جلب ملصلحة يعني

ملفسد

ىل من جلب ملصلحة فتصبح قاعد غري مفهومة

فع

من ثم فالتعبري بأ

جلب ملصلحة ىل من جلب ملصلحة

ملفسد من شكا جلب ملصلحة بنا عليه فإ فسنا لقاعد بأ ا تريد
ىل من جلب ملنفعة فتكو خا جة عن جما لفقه

و

لكنني عتقد بأ لناقد ملوقر قد بالغ يف لتعامل مع ملفر

ما

.

فسناها بأ

فع

تقو  :فع
فع ملفسد

هنا مل يتابع ملوضو بنظر

عرفية ليفهم مر لقا لني هبذ لقاعد مهام عرب يف كلامهتم ليلتمس هلم تعبري لو كا
تعبريهم غري حيح.

يد هنا

لشيخ عليد ست ملفر

ملنفعة ملفسد

بل يد

لقاعد

متانع

لكنها تقو بأ لص
خطو

بأعام

ملصلحة خلري لرض غريها كا

تر ملفاسد هو يف اية ملطا

يمكن

قد عىل

ما عىل خلط يمكن

ل نسا

يكو له جتليا  :ايب سلبي فالتجيل
ابية

ايب هو لقيا

هو ملسمى

ما لتجيل لسلبي فهو عد

يفسد عليك ما هو الح لو

بتعبريهم فيام لتجيل لسلبي هو ملفاسد.

لتجيل

خا

ايب هو ملصالح

فكر لتقابل هبذ ملعنى بني ملصلحة ملفسد بعيد عن للغة ملصطلح

مثاهلام ليس شي ا غريبا
شكا

فهذ مر بدهيي

لو كا هو لكف مع لنية مثل لصو

بجلب ملصلحة فأنت جتلب ملصلحة بخطو

هذ يعني

حيحا

ل لفكر لتي تبد يل ضحة من كلامهتم سو منهم ملو فقو عىل

ملخالفو .

لفكر

هب بعيد خلف نوعية لتعابري فضل هل

فهم

غري مفهو

فضل لذ كا ينبغي

يسجله عليد ست هو ما سلفنا سابقا من نه ليس

خلف كل فعل مصلحة خلف كل تر
( ) نظر :عليد ست فقه مصلحت:

و مفا قة ما بل هو حيح منطقي نعم

فع مفسد بل قد تفعل شي ا ملنع قو مفسد
.

قد ترت شي ا لتسهيل

و مصلحة كانت تية لو .

لويا

هو نه

يو جه فقه

لذ

لوسيلة

سؤ

خ قيا كبري

يستعمله محيع لطغا

لظلمة

فر بينه بني مبد

لغاية ترب

شكا لعد

عىل نسانية

ملحتكرين يف لعامل عرب

ملتعسفني

لتا يخ فهم يضعو غايا نبيلة ثم يرتكبو فظع جلنايا

باسم قيق هذ لغايا
يام

س

لنبيلة فإ كا

لويا

يرش مبد

قانو لتز حم فهو

شك من شكا مبد لغاية ترب لوسيلة فكيف يمكن حلديث عن خ قية فقه

لويا هنا !

يعني

كانت لد لة

جلامعا

ملسلمني

خلياليني

منطق

ستخد

عندها سو

كل شكا لر يلة

نحو لك

س مي

ما

يرب هلا خمتلف شكا لعد

خ قية يف هذ حلا

هذ هي مليكيافيلية بعينها فهل

م يتعلقو با خ قيا

نيقو ميكيافييل (
لسلطا

س مية تعترب

لويا

حفظ لنظا

س مي هو جب لو جبا

فهذ

كام كا يقو

حفظا للنظا

فر

عىل حقو

بحنا ميكافيليني بنبذ

لفيلسو

) يف كتابه ( مري) ! هل علينا

لسيا

مر

يطايل لشهري

نتبع ميكيافييل يف عوته

يكو ثعلبا ليس جمر سد ! فهل يقبل لفكر س مي هبذ ملنطق معترب

خرين له ليس خطأ نام خلطأ يف لغايا نفسها لتي ضعوها

ملعرب عنه بقاعد

هل يمكن

لغاية ترب لوسيلة

جا لعمل س مي يمتهنو لكذ

حقو

خرين للسبب عينه !

س مية لسياسية يف لقر لعرشين تعرضت للكثري من نتقا

صومها ملؤمنني لتقليديني من جهة

ست د مها ملنهج مليكيافييل هذ ىل

هذ ملبد متاما.

نبني جي من ملؤمنني لدعا

حليل خمتلف شكا لفسا بحجة حفظ حلركة

س مية لد لة س مية ملؤسسة لدينية هيد
حلركا

يف سلو

لعلامنيني لليرب ليني من جهة ثانية عىل

من قبل
لفية

ظهر تيا قو حتى خل هذ حلركا منا يا برفض

بل نجد هذ لقاعد يف بعض شكا حركة لكذ

عىل لنبي باسم قيق مصالح

!

س

بل هذ ملشكلة تطا بقد كرب لنزعة ملقا دية

ا هتد قيمة لوسا ل ملصلحة

قاعد لغاية ترب لوسيلة

هل هنا فر بينه بني قاعد

عميق جد يف فلسفة

لوظيفية

ملقا د هذ فتح لبا

فر بني فقه

لويا

لرض

يرتد هذ لنز

عليه من خ

تربير لغايا

ىل

خ

لغا ية

مآ ته بينام خ

يو ل ليها هلذ

لفعل حسنه شي ا.

لفعل

لوظيفية تنظر خللقية لفعل نفسه

هم ملهم

بد نا لن نبحث هنا يف
خ

منفص

بحية تنظر ملآ

ما بني

خ قي

هيمها ملآ

قانو

هم ملهم من جهة نظرهم

سة مبد لغاية ترب لوسيلة

علم لسياسة

هل

هم ملهم من

مبد

لسياسة تابعة ل خ

ملنطقني هل يتميز يف مقا بة لفقه س مي هلام

لعكس

س مي.

يف ضو ملو

يمكنني تصنيف ملو قف لدينية يف لوسط
ىل ث ثة:

لشيخ ملطهر

تباطا تكوينيا

( ) نظر :ملطهر
:

.

:

لغايا

لشيخ عبد
بل يقو

سري

لويا

ميل بل قد هب خري ىل

لسيد ضا لصد (

سري نبو :

ام

هذين

قو نني لتز حم

س مي من هذ لقضية بشكل

ترب لوسا ل مطلقا يبد هذ لر

جو

ية

من ثم فبحثنا هنا تو يفي لييل

لر د ملقا نة بني ملنطقني يف ضو ما تو لنا ليه من بحو فقه

ملوقف

لتي

يغري من سو

متاما فهذ بحث طويل مستقل توجد فيه كثر من نظرية بل سننظر يف

ظاهر

كم

د لوظيفيو نفسهم فضني مجلة تفصي ملنطق لغاية ترب لوسيلة

مثاله من منطق

فلسفة

للوسا ل

لغاية هي خ

و يف منعطف طري جد  .فهل هنا

ه ):

محاسه حسيني :

تكو
جو

يل

من بعض كلام

بني هلد

لوسيلة

لدعو باحلق

ميل تفسري تسنيم

نرش عو حممد ىل

باحلق.

لبا

يف طا حلكمة ملوعظة حلسنة

عليه له مل يكن

عز سمه مل يسمح لرسوله بطريق ثالث لدعوته لعاملية فإ قد سة هلد

لوسيلة عند لقر

فقد فر

ىل حلق تكو

لقر عىل لد عية

باحلق

لطريق ىل هلد

لباطل يصلح

فكيف يتحقق به

يصا ىل هلد

لوسيلة فقد خطأ حا عن لصو

طريقا ىل لضيا !
خلطو

تكو

لباطل

ترب

عوته يف طا حلق فإ لدعو

يصري طريقا ىل حلق .نه عوجا عن
! من قا :

ينجب

قد سة لغاية ترب

لباطل كيف يكو لظ

لطريق هو خلط ملستقيم بني لسالك بني غايته غري ملستقيم من

يو ل ىل لغاية

لسا ر يف لظلم ينتهي ىل لعد

نسانية فكيف تكو طريقا ليها !. ..

لويا

عتقد بأ هذ لفريق ينكر فقه

لسبعية حليو نية تنفي
نه يمكن نقا

قانو لتز حم باملر

غريق يرش عىل ملو بو سطة سلو غري خ قي هو لترص بام شخص خر من
ضا

هلذ يرتجح يف لنظر

ملعنى لثا لذ

ل خ

يكو هؤ

ناظرين كثر بحسب سياقا

دثنا عنه من قاعد فع فسد بالفاسد هو تصحيح مو

بأساليب غري خ قية

بوسا ل غري خ قية عىل سا
ملوقف لثا :

كفرهم فسد من لوسيلة غري خ قية.

لغايا يمكنها تربير لوسا ل يف حا كانت مقدسة هم من لوسا ل

لتز حم .يف هذ يعتمد لسيد حممد حسني فضل
 ..يف تلك حلا ثة يمكننا

ناحية

نستوحي فكر

عىل قصة يوسف

لغاية ترب لوسيلة

ا بذلك تنظف لوسيلة تطهرها

( ) ضا لصد حممد

يف لقر :

تفسري من حي لقر

( ) ملصد نفسه :

.

:

.

.

لويا

قو عد

مع خوته فيقو :

كانت لغاية عظم من

كام يقو يف موضع خر من تفسري

بالدفا عن هذ لقاعد مقا بتها يف فضا قانو لتز حم .

( ) فضل

مو جهة

مو جهة لكفر جلعل لكافرين مسلمني عرب لدعو

نفسها هذ ما يبد يل نه موقف مجهو لفقها ملسلمني ملعتقدين بفقه

ية

ك مهم ىل

حا

هذ ملوقف بام يذهب هبم تطبيق فقه
لك لفقه

بالفاسد بو فها تطبيقا من تطبيقا

مر للنظر يف كلامهتم مو قفهم بدقة حتى

فسد بالفاسد

بام

لتبني قاعد فع

لويا

يذهب هبم مر ىل لك فيحتا

نخلط بني مبد لتز حم يف نفسه مبد فع

بام يذهب شخص لرفض مبد فع فسد بالفاسد لكنه يقبل بقانو

لتز حم من حيث ملبد  .عليه فنقطة متيا حلقيقية يف ظني بني لفريق

يف مساحة قانو لتز حم بإنتاجه قاعد فع فسد بالفاسد مثاهلا
ملوقف لثالث :ما طرحه بعض لباحثني ملعا

مرفو

مجلة تفصي

كذلك مبد

عندما حرص لنتيجة بحالة خلو عىل لنفو
حا

ما غري لك فيحتا

يفرت

ضطر

لرض

لقاعد ترخص عا يف حلر

ستخد

مبد لغاية ترب لوسيلة

لتي يبد نه

يكو

ملو

لتي

حها لكاتب يف اية مقالته

هي حالة تز حم نقا لغريق مث مع فعل

لوسيلة غري لرشعية ىل ليل خا

ملخمصة .

قل مي نحو قاعد

ل خ قي لصالح مر

ضافة ىل

قاعد

لغاية ترب لوسيلة
مطلو

ملفسد

هذ

بينام لقاعدتا ملشا

يف هذ حلا ملصلحة جتنب مر غري خ قي فتقفا عىل لضفة ملقابلة لتربير

لغاية للوسيلة.

نط قا من ملوقف لثا هنا حا

بني فقه

.

منطقيا بمن يذهب ىل قاعد تقديم حلر عىل لو جب

ىل من جلب ملصلحة

ليهام متي

ين هو

لثا تكمن

هم ملهم ليس هنا من حالة سو

يعلم من لرشيعة عد لرضا بتحققها مطلقا

حمر

فسد

لويا

لعديد من لكتا

كلية مبد لغاية ترب لوسيلة من

ية بني لغاية لوسيلة

قاعد لتز حم تر د

لغاية هم منها مطلقا.

قانو لتز حم ينبني عىل مرش عية لغاية

( ) نظر :حممد ها

لسنة لثالثة لعد

لباحثني ملعا

عد عنا

:

ين

تأخذ بالوسيلة

:

كانت

عىل كو لغاية غري مرش عة يف

مفتح قاعد هم مهم نظريه غري خ قي توجيه جملة بجوهشها
.

يفككو

خ قي

نفسها.

قانو

بالغايا

ملهم ناظر للمصالح لو قعية بخ

هم

فهو ناظر للمصالح لشخصية لرغبوية للفر .
قانو لتز حم يفرت

قانو تربير لوسا ل

حلكمني ملتز محني يف لغاية لوسيلة

عيا

نه يف حا لتز حم يلز تقديم هم عىل ملهم.
هبذ يمتا لقانونا عن بعضهام .

نا حماكمة ملوقف ب علينا لتمييز بني

لذ فس به ك

يف

ل نظرية لغاية ترب لوسيلة بالشكل

ميكيافييل بني فكر لغاية ترب لوسيلة بمعنى خر خف فليس من شك

تفسري ملبد بطريقة سع من ر

جلميع قو عد فقه

من قو نني

لويا

عية نبل لغاية

لويا يف لرشيعة س مية
ع قا

عل ملبد مباينا متاما بالتأكيد

لرشيعة يمكنها

جتر

ملصلحة ملسام بالغاية بد

تكو مرش عة يف حد نفسها خ قيا ينيا .بل لعل لتعبري بكلمة ترب يف
مو

قانو

ملصالح ملفاسد يف سيا عد مرش عية مصلحة ما بل ام

تكو هذ لقو عد ت غطا ملرش عية لدينية بمعنى

بأ م يعترب

عقليا

لغاية احلة يف حد نفسها

هيتمو لفكر لتربير يف لغاية.

ل ملبد ييش

مل يكن لدهيم حاجة لفكر لتربير يف لوسيلة ما

لكن لو تركنا جانبا تلك لسعة يف فكا مد سة ميكيافييل لنولد بأنفسنا معنى جديد

للمبد

هو لغاية ملرش عة ترب لوسيلة غري ملرش عة فهل ستكو هنا

ملبد بني قو عد

لويا يف لفقه س مي

لذ يبد يل هو
لتي مر

مجيع ملعطيا

( ) نظر عىل سبيل ملثا

ملبد سيكو معرتفا به يف لفقه

معنا تؤكد لك علينا

لقر

حممد محد بو كا

نخا

 :فاضل لصفا فقه ملصالح ملفاسد:

لتقريب لتغليب تطبيقاهتا يف لعلو
:

هذ هو لسؤ

مصطفى خمد

س مية:

لة بني هذ

لذ يمثل ديا.
فقا لقو عد

س مي

ما لتهويل ب خ قية ملبد
نا

قو عد لوسا ل يف لرشيعة

ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي:

مكا
.

محد لريسو

لشري

س مية:

نفحا

فنفر

عىل نفسنا لتخيل عن قو عد

لنو خا ة بعد

لويا

يف سبيل لفر من لوثة عا مبد من هذ

قمنا بتعديل ملبد بطريقة مهمة جد

لويا ستكو له

تر فقه

نتا ج كا ثية عىل حليا لبرشية يضا فالقضية تشكل معضلة من طر
لكن مع لك

ملشا ليه

نعتقد بأ معطيا

لك

تابعة لقيمة لغايا

تطابق هذ ملبد حتى بعد لتعديل

مبد لغاية ملرش عة ترب لوسيلة غري ملرش عة

نستخدمها هذ لك
:

فقه

لويا

حد.

فإ كانت لغايا
مرفو

عل قيمة لوسا ل

سليمة مل تكن هنا مشكلة يف لوسيلة لتي

عىل ط قه يف لرشيعة س مية

لوسا ل يف لرشيعة س مية فعا هلا حكمها خلا

لك:

فمجر قو فعل معني

سيلة يف طريق قيق غاية معينة يرب هذ لفعل حتى لو كانت لغاية سليمة فإ

لبني يصحح رسقة ما شخص لو كانت هذ لسقة سيلة هلذ هلد
و لو كا

خا لس

سيلة

لع قة بني لغايا

ىل قلو

هي غاية نبيلة.

لنا

لوسا ل يف لفقه س مي تكو من

لنبيل

مرين:

نحصا بلو هذ لغاية هبذ لوسيلة غري ملرش عة يف هتا بحيث

للو و ىل هذ لغاية لنبيلة

من خ

ط قا فلو مكن

لبني عرب لصد يف لقو

لغايا

لنبيلة من خ

لبني برص
كانت

قيا

طر

ية لغايا

خر نبيلة يف نفسها مل يسمح باستخد لطريق غري لنبيل

ية بني هلد

مل ز لكذ

لغاية من جهة بني لوسيلة من جهة خر

هو مفهو تدخل فيه مستويا

خ قيتها بحيث تكو

قو من حجم لرض

ستخد لوسيلة لتحقيق هلد  .ما لو فرضنا

ملفسد لتي يف لوسا ل فهنا و

لوسيلة كانت

ثانيا:

لتي تق

نقو هبد مسجد مستشفى تاجهام لنا

ديد عنرص

ية لذ هو لعنرص

فلو

خ قية لغاية نفسها قياسا بالوسيلة
مفسد

لغاية لتي نستخد لوسيلة جلها فإ لغاية يف هذ حلا تسقط ف يمكن

بني جني

نملك طريقا

هذ لوسيلة غري لنبيلة فلو مكن لو و ىل

لنظر عن جو ليل لفظي مطلق هنا.
جا

لكذ

مث .

قبح كرب من

جل لتوفيق

كثر خطو يف تطبيق قاعد لتز حم

بتقديم هم عىل ملهم ليس مسألة قية يف لرشيعة س مية

هي مسألة

شخصية يضا بل حيث
سبحانه تعاىل فإ

ملوقف لرشعي

ديد جة

خ قي من لغاية لوسيلة يرجع ىل ملرش

ية كل من لغاية لوسيلة بد فيه من لرجو ىل ما

يكشف لنا عن موقف ملرش تعاىل فيه عملية لكشف عن موقفه لتحديد جة
مكامن خطأ لكثريين يف تطبيق قانو ملصلحة ليو

مر سه

لنقطة بالذ .

لقد ينا كيف

مستويا

لترشيعا

لفقها ملسلمني لباحثني يف فقه

من حيث

لويا

قبل ليو هي يف هذ

قد بذلو جهد يف ديد

ية غريها كا كثر من كز عىل هذ ملوضو هم

نصا لفقه ملقا د

ملؤيدين لنظريا

عىل لة مقنعة كام

ديد عنرص

ما لشاطبي (

لكن يف كثري من حيا نحن نو جه ستحسانا

ه ) يف

لد لة للوهلة

سا ل خلدمة مة .هنا عرش

مثلة لصغري

بحاجة ىل مناهج عميقة لد سة معايري
متهيد لتطبيق قو نني لتز حم.

هذ معنى ما قلنا سابقا من

هذ لبا

ل نطباعا

عىل لك.

ستنسابا

عليه فإ قانو

س مي

لد لة ليست سو

متييز لوسا ل عن لغايا

فتح با يف

لتفصييل مليد

و لفقه س مي

لوسا ل فقه ملو نا

لتي نشعر معها بأ ية ( ) عىل ( )

لتز حم يف لترشيع

ملفكرين

لكبري هلذ ملوضو لذ يؤكد لنا ننا

حو فقه لتمييز بني لغايا
سيام يف ملجا

لد لة

ية بني لترشيعا

لوضع ليو يفر

تقو

ىل قد يبد هذ لسؤ

عميقة فيه ليو فبعضهم يعطي لقد سة للنظا

بعضهم يعطيه لقد سة بل يعطيها ل مة فا مة هي لغاية

غري مفتو

مر

ية هذ تلف تبعا ملناهج جتها قر

سأعطي مثا بسيطا هل مة هي هم

علم لقو عد لفقهية يد

جتها لرشعي

ستنسابا شخصية يف هذ

ملجتهدين هذ ما يؤكد نه مر ليس بالبسيط بالعابر.

بسيطا لكننا نجد خت فا

ية ليس

ما

لفقهي فإننا سنبقى عرضة
ليش

س مي تلف يضا عن قانو

جل ننا تربينا
لغاية ترب

لوسيلة من حيث نه يف قانو لغاية ترب لوسيلة يكو لعقل نسا هو حلكم يف ديد
لغايا

لوسا ل متييزها عن بعضها ثم يف ديد جا

ية فيام بينها بينام

مر يف

لترشيع

س مي يرجع فيه ىل لرش نفسه لكي نستكشف من جممو نصو ه:

لترشيعا هو هم

منها ليس با هم بل

بنفسه ليس سه  .طبعا
تا

ثالثا:

هنا نقطة مهمة هنا هي

ىل

سة نو

عندما كثر
يكو له

مفر

قو بأنه ممتنع.

فرت

ترشيع ما غاية خر سيلة هو

كثر ستخد قانو لتز حم يف حلا

لذ سنخر به عموما بعد لك

فر من ستخد قانو لتز حم فإ عيل يضا

يف حسا

قصد من هذ

حسب ملجمو

قانو

ملصلحة تقت

جل طريق

نسلب حق شخص جل مر هم

مر عا لع قة مع شخص خر

يضا بنظر جمموعية

ا قوية..

يبلغ بنا مرحلة د فيها لقيم نفسها نحن مل ننتبه فعلينا
فر ية عىل طو خلط لزما

جر

كل عمليا

لتز حم لنر هل بلغت حد مفرطا يف ثقافتنا لدينية بحيث غيبت لقيم لصالح

عندما ند

معا ية عىل

هذ موضو بالغ

ما عيل

سري

ية لشا

فرت يعزهلام كا بإمكانه
يثو عليه لنا
ملصلحة

هد حقو

ية.

فنحن نو جه مثل هذ

كذلك عل طلحة لزبري عىل
يستعجل بعز لو

هم عندما يفر
لصغا

ت

حلكا

عا تصحيح ملسا

ما يد لرتكيز عليه هو

لو

مصالح لطبقا

مر فقد كا بإمكانه

يبقي

يتي لكوفة لبرص ثم بعد

لقضا يف حركة

لكنه مل يفعل .لعل حد سبا لذلك

دمة تعيد للذ كر جلامعية عنو

لفر

لكي

د حرمة جلامعة هنا

متد هذ لثقافة شى منه

ملصالح

عيل

مر نني

معايري

ا ضعيفة نط قا من ملصلحة هم يف فتح ع قة مع مجاعة هنا

ند

ملختلفة

ية فإ عمت يف ملجتمع ظو هر قانو لتز حم بشكل

بتنا د يف كل يو مسجد

نظلم شخصا

من

يكالية قاسية ف

هو موضو طويل هو

لكبا يف ستخد مه فإنه يمكن

نظا

ىل

يؤ

لد نية لوسطى هذ معنا نه بد من

لقيم لعليا قضايا لتضحية يف سبيلها لعل هذ ما
لثقافا .

نظا لتز حم يف لترشيع

س مي كام ي حظ بنحو لفقه

لتجزي ي كذلك ي حظ بنحو لفقه جلمعي ملوضوعي يف مل حظة لثانية نستعيد

ستحضا قضايا لقيم لعليا .عا

ستحضا ها هبذ لطريقة سو

يبعدنا عن

نمو

خر يف قانو لغاية ترب لوسيلة.

بعا :ما عتقد بأنه مهم للغاية هو ما تو لنا ليه من بط
عليها يف ملو

فسد بالفاسد ما مل يقم ليل خا

ملعنى لثا من قاعد فع

حلالة فإ لكثري جد من قضايا لغاية

ترب لوسيلة يرجع لدفع فسد بالفاسد حيث ننا مل نو فق عىل هذ ملبد فهذ يعني متايز
ضحا للغاية بني نظرية
فمث

لويا يف لرشيعة قضية لغاية ترب لوسيلة.

مل يثبت يف لنص خلا

فإ ستخد مها لسلطتها يف لقهر
لناجم عن لسفو

بعينه

خا

به

لنتيجة:

نحر

يف مة عرب سبل غري

يشمله فلو غلقنا با

يطا حلالة لتي نعاجلها مث

لوسيلة لن يكو هلا معنى

لتكو هم

لز

بحجة فع فسد

لغاية لن تكو

فع

خ قي لكبري

عي بعينه لن يكو

عية لن يكو مرب ما مل

فسد بالفاسد حيث

يوجد ليل

فإ لكثري من نسب تطبيق مبد لغاية ترب
خلة ضمن لتكليف لرشعي من

تكو كام حققنا يف ملبحث لسابق.
لنسبة لع قة بني فقه

باحلجا

هو لفسا

بالفاسد هو لقهر سلب حلرية بغري ليل

عيا هكذ حما بة كل شكا

يقم فيه ليل خا

ينيا

للد لة حلق يف لز لنا

بغري

لويا

ل

قو عد لتز حم من جهة مبد لغاية

ملقدسة ملرش عة ترب لوسيلة غري ملرش عة من جهة ثانية هي لتد خل يف مساحة حمد
هي:

قق حالة لتز حم ( ..نحصا لو و للغاية عرب لطريقة غري ملرش عة).
ثبو

نطباعا

لز بالغاية يف حا لتز حم( ..مسألة حد قاعد فع فسد بالفاسد .)..

كو هذ لغاية هم بالدليل لرشعي لدقيق من لوسيلة غري ملرش عة ( ..ييد
ستنسابا يف لتقويم).

عد ستلز تقديم لغاية يف هذ حلا

تفو هذ لغاية نفسها يف
ر غايا

هم من لغايا

لو بشكل متكر

هد غايا

ر مقدسة

يتها ( ..منه عد كو لتوسع يف تطبيق قانو لتز حم مفضيا ىل
ملتفرقة يف حلا

ملتعد ).

يف كل مكا يفتح فيه حلديث عن لع قة بني لدين لد لة يفتح حلديث عن نظرية

ملصلحة نظر للرت بط لشديد بينهام فالعمل لسيا

نشا

فيام تقو

يل مر

عنها بأ ا

لد لة

بالتعبري

حلركة لسياسية س مية ..هذ كلها تقو

عىل عنرص ملصلحة فهي تر عي ملصلحة يف حركتها تستهدفها بل يمكن لتعبري
ملصالح.

بعد حديثه عن

لنبي

لتنظيم لسيا

لسلطو

متثل كليا

جتها يكمل خلامتية

عامة

حو ته ملهمة:

لترشيعا

لتي جا هبا

تأكيد عىل

لشيخ عيل كرب هاشمي فسنجا (

) يف حد

لتفا يل لعملية تستطيع

جمتمعاتنا ملعقد ليو يقو

ل هتام بفقه ملصلحة من

يا

تدير جمتمعا

بسيطة عشا رية

لسلطة يف س

يوجد يف لفكر لسيايس س مي اها يف قضية ملصلحة:
جتا

نسميه نشا

س مي:

حركة لد لة

يل

حلركة

.

س مية تقو عىل لرشيعة بالكامل من ثم فام

مر ليس سو مر عا لقو نني

لية لثانوية يف لرشيعة

لتي منها

( ) نظر نص حلو كام يف موقع جتها باللغة لفا سية:
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قو عد لتز حم
تطبيق
ملفو

من ثم فعنرص ملصلحة هنا ليس سو مر عا معايري لرشيعة يف

لويا

حكا عىل لو قع عليه فخا ية يل

يف لشأ لعا بتشخيص لعنا ين

كذلك بتعيني تطبيقا فقه

حركة لد لة

جتا

لويا

قو عد فقه

مؤسسة

مر فر كا

لية لثانوية حا

لويا .

حلركة س مية تقو عىل مر عا لقو نني

ىل جانب جو مساحة يبد

جهة

لرض

يل

لد لة

نه

ضطر

لية لثانوية

مر يتحر

فيها

من لضو بط لفقهية لك سيكية باجتا مرجعية ملصلحة فيام تر لسلطة لرشعية هذ

يعني

هنا مساحة

تلز فيها لسلطة ملجتمعية باحلركة ضمن لقو عد لتقليدية بل

ضمن مرجعية هتا هي يف تعيني ملصالح ل مة
منطقة لفر

هذ ما تؤمن به بعض تفسري

كذلك نظرية لو ية لعامة ملطلقة للفقيه.

يف جتا لثا تغد ملصلحة

سبق

نظرية

بحثنا بالتفصيل يف لنظريا

فر جع .

سو عىل جتا

ىل ليل فام هي ملصلحة هنا

لثا

ليش لذ يستهدفه يل مر

تأثري عاليني مقا نة بحاهلا يف جتا

قد

ملتصلة بالفر

خا ة لثا

ما تعني

مثاله يف كتا

يبد

ما هي مؤ

شمو

قد

لرشيعة

فكر ملصلحة تبد بحاجة كثر
هتا

ما هو

ما هو تعريفها

لسلطة جل قيقه نسميه نحن باملصلحة

جمر حالة قضايا مما سة لسلطة ىل مرجعية ملصلحة يف نظر لد لة يعني ننا ضعنا

يدنا عىل حلل بل ب ستكام ملسري نحو ملزيد من ترشيح هذ ملفهو حد
شؤ

نحن بد نا لن نبحث بالتفصيل يف هذ ملوضو هنا
لفقه لسيايس س مي عا

شا لبعض

نتبا هلذ

مر.

فكا

( ) جع :حيد حب

ملد ل

نريد

تقديم بعض

شمو لرشيعة:

معامله.

تفا يل هذ لبحو

من

ند ل يف هذ لتفا يل لطويلة بل ُّيمنا
لنتا ج بام يناسب ملقا فريجى

.

من ملقا نة لبسيطة بني لفكر لغريب

لكي نفهم شكالية ملوضو كثر يمكننا مما سة

ملصلحة يف لفكر لغريب

لفكر س مي يف قضية ملصلحة حيث ير بعض لباحثني

كانت ضحة مفهومة بينام يف لفكر س مي كانت مبهمة غامضة ففي لعرص ليونا
كانت ملصلحة تعني ملصلحة لعامة

ما ت

فها بكو ا فضيلة

جتامعية يف طا

خ قية هبذ كانت ملصلحة متد ملفهو لفضيلة خ قية فاملصلحة لعامة كانت هي

ملعيا .

هذ مليل لك سيكي يف لفلسفة لسياسية لغربية حد بعد و
 :ما طرحه بعض ملفكرين لغربيني حيث عترب

لتحو

لطبيعية ل فر

تأمني حلقو

سيا تأمني حلقو

لطبيعية ل فر

لثا  :ما طرحه مثا
يطالية فتحد

جلمهو يا

مفهو مصلحة لد لة

هنا تظهر حلرية ملسا

لفيلسو

عن نو من فك

نه يعترب

هلذ يمكن لتضحية بمصلحة

ملصلحة هي عبا عن

فالد لة تعمل فقا للمصلحة عندما تقع خمتلف نشطتها يف

كثرية غري لك من مو  .هذ هو لتوجه لفر

لتحو

ساسيا :

يف حلقو

لليرب يل.

لسيايس ميكيافييل لذ
تبا بني لسياسة

مصلحة لد لة هو خلري لعا

فر هنا هنا

لديمقر طية

حا

خ

مؤسسا

ليس مصلحة لفر

جل قيق مصلحة لد لة

ملقا نة هنا جتعل مصلحة لد لة تعبري خر عن عو لنفع كرب عد ممكن من فر .
هبذ ن حظ

توحيد

عملية

لدينا :جتا ملصلحة لعامة مصلحة لد لة حلقو لطبيعية.

يف ملقابل مل يقد لفكر لفلسفي لسيايس س مي شي ا يف سيا هذ ملوضو فاكتفى

بتكر

ا لك سيكي شي ا فشي ا غا هذ ملوضو

تم لرتكيز كثر عىل من هو حلاكم
( ) ا

حقيقت
:

.

جية

بد لبحث عن كيفية حلكم

بد لسؤ  :كيف ب

ملصلحة يف لفقه لسيا

نحكم هيمن لسؤ :

لشيعي جملة جتها

لتجديد لعد

كم

من هو لذ

بام يمكنني

عز حد سبا

س مي ىل

يفكر

هذ لظاهر يف لفكر لعقيل ( لفلسفي /لك مي)

فة هو

س مية هذ لرص جعل ملسلمني

مبكر يف حليا

كثر عىل لصعيد لك مي لفلسفي يف لشخصية لتي ينبغي
م كانو يو جهو نام

ساليب حلكم

من خللفا

عا ك ميا فيمن هو حق باخل فة بعد لنبي
هبذ تركت لفلسفة علم لك

لس طني فاسد

.

ملرسلة

نظرية ملصلحة يف لفقه لسني منذ قديم يا

جتها لذ عي لوسا يل لتبلغ

لترشيعا

فقا لر ية مصلحية تفهم مستو

لرشيعة كلها يف سيا

لرض يا

خلمس

لسني حلديث .هذ كله ىل جانب فقه

هتا مع

تطو

حلاجة لرض

و

ىل تنزي

يف مقابل لك كله غا

مع نظرية ملصالح

جتها ملقا د

لذ

قسم

ملصلحة فيها لتضع

فقه ملصلحة يف

جتها

حكا لسلطانية لذ كا يتحر مع ملصلحة يف

بعض لتفا يل حتى قيل بأ نظرية ملصالح ملرسلة ( لسنية) هي
لسياسة لرشعية كلها.

يو جهو

ملجا هنا لعلو لرشيعة بإط لة ترص عىل علو

لرشيعة نجد ت فا كبري بني لسنة لشيعة:
ففيام ظهر

كم ليس يف

جتها

فقه ملصلحة متاما عن

ل لذ تقو عليه

مامي غم قتناعه بقيا

حكا عىل ملصالح ملفاسد فسد طريق ملصلحة يف جما فهم لرشيعة كام مل ر حلديث

كثري عن ملصلحة بو فها ساسا يف ملام سة لتطبيقية توقف مر غالبا عند نظرية لتز حم

بلغتها

ولية لكلية لعامة ملا لة للفرضيا .

حتى عند بد ية حلركة س مية

منه كا تنا

مامية مع مطلع لقر لعرشين ثم يف خلمسينيا

موضو ملصلحة مبهام جد

بانتصا لثو

س مية يف ير

خل لفكر

لشيعي مرحلة جديد خا ة مع تأسيس ما يعر بمجمع تشخيص مصلحة لنظا

لكن

لتحليل لدقيق يقو بأ خمتلف فكا لتي طرحت يف هذ لصعيد غالبها مستقى من لفكر

( ) نظر :لريسو

نظرية ملقا د عند ما لشاطبي:

.

لسني

كا هلا جو يف

مل نزعة مقا دية ير عي لزمكا

حمد جد غا م غري مستقل بالر د ملتابعة.
ننا ن حظ حضو مقولة ملصلحة يف

من لك قليل

تقديرها ىل
حلا

ر فالشيخ ملفيد

عو نه عىل ين

قامة لدين يف جو جلها

عز جل يف مصلحة ما ينويه من

غري لك مما فيه مصلحة لعامة ليس لنفسه

كثري . ..ملحقق حليل يقو يف موضو مقد جلزية:
لح .ما قر عيل

ما بحسب

 .مثل لك كثري ..ننا نجد لعرش

ليست موضوعا للد

من مثل هذ لنصو
خر.

موضوعا للبحث عند

سا مستقلة قد تو ل لفقيه لشيعي ملؤمن بمرش

ملصلحة سو

متاما

يفشل ملرش

حة بأننا فشلنا حينام ظننا

لدستو

هلذ يقو

قيد لرض

هذ لك

بمنطق لرض

بل بد من منطق ملصلحة حللها.
عند كثريين بام يشكل عني

( ) لكليني لكايف :
( ) حليل
( ) مرش

مامية بد
لد لة ىل

يمكنه حل ملشك

نه يعترب

ع س

:

قد ثبتت لتجا
هذ لك

جملس

.

قا ع جلسه مر جعا قانو سا

:

تغييب نظرية

مع جملس

يانة لدستو ملخو

س مي يف ير

هذ ملنطق يمكنه

يانة

لبت يف

يمكن لفر

ل ملشكلة

ليس بسيطا بد يف فضا جتها مامي هو

جتها يف مقابل لنص بل قد

نظر :ملفيد ملقنعة:

تصنف فيها

لشيخ عيل كرب هاشمي فسنجا بكل

عية س مية لقو نني لتي تصد عن جملس لشو

من قبضته

لكن ملصلحة فيها

قد جا جممع تشخيص مصلحة لنظا بعد هذ لفشل .
يف غاية خلطو

حد هلا بل

حممو عىل قتضا ملصلحة يف تلك

بل قيد مبهام يف موضوعا

ما ليو فإ نظرية ملصلحة ا

كتب

معه لكثري من

ملالية للد لة ما عىل حلاكم فعله فيها يكر لر ية تية:

يأخذ لباقي بعد لك يكو

تقوية س

جتها

جتها لشيعي منذ لقد لكن ملصلحة مل تكن

هنا موضوعا للبحث بل كانت قيد يف ضمن موضو
لفقها ضمن حديثه عن ملو

مامي فهو

.
.

غري حد بأ هذ هو

لتوجه لعلام حلديث للفقه لشيعي.

ما هي ملصلحة لتي تقع ساسا يف لسياسة لرشعية لتطبيقية
يبد هذ لسؤ بسيطا لكنه من عقد س لة يف لفقه لسيا

ملوضو
مكم

ملصلحة يف لسياسة لرشعية
.

ننا هنا ما جمموعة من حتام

كل نظرية تو

عىل نو

نه يشكل لنو لصلبة
لبة عىل طر

بل لنظريا :

ملصلحة لفر ية لتي تؤمن مصالح لفر حقوقه لطبيعية هذ هو لتوجه لليرب يل.
ملصلحة حلكومية

مصلحة لد لة لنظا ( مصلحة حلركة لسياسية

لسيايس نحو لك عىل تقدير عد جو

لة).

لتنظيم

ملصلحة لدينية مصلحة لدين لرشيعة يف حيا لبرش .

مصلحة لبلد (جغر فيا شعب مؤسسا ) لذ يقع ت سلطة لد لة لرشعية.
ملصلحة لعامة هي بد ها ملتبسة ملعنى كام سو نر .

من لطبيعي

كل حتام من هذ

نسا بأكرب قد ممكن فر

حتام

يفرت

يف لنهاية نه يرجع باخلري عىل

مجاعة لكن نقطة شكا تكمن يف ملدخل لتحقيق هذ خلري
محاية غلبية

عىل فهل ملدخل هو محاية لد لة

محاية لفر

يف تقدير مل يقد لفقه لسيا

س مي ىل ليو جو با عن هذ لسؤ

ملجتمع لو قع ت سلطة لد لة محاية لقيم لدينية.
سة فقهية معمقة يف هذ لصد

توجد

( ) ثمة جهة نظر تعترب

عند ملسيحية عىل خ
ا

س

لعد

:

تكا

تستنطق لرشيعة فيام تعترب ملدخل

فكر ملصالح لعامة نام نشأ يف لفكر لغريب نتيجة تر جع مفهو لرشيعة
س

حقيقت نقش مصلحت
.

ا

محاية جلميع

محاية

لذ يعترب ملصلحة قا مة يف قق ينه

حكومت س مى

يعته نفسها .نظر:

يد ا ما مخينى جملة نديشه سيا

لتحقيق ملصلحة ملنشو

بام

يكو يف لرشيعة و

عىل سبيل ملثا

لو جعنا نصو

تكو يف قر تنا للرشيعة تلك لصو .

كلام

ضحة عن هذ

خلميني فسنجد نه تا يستخد مفهو ملصلحة لعامة
ثالثة مفهو مصلحة س

( ير )

مر

شخصية مهمة جد هنا

بعة مفهو مصلحة لنظا

بام

هو

ما

خر مفهو مصلحة ملسلمني

خامسة مفهو مصلحة لبلد

حيانا كام ملحنا من قبل سيأيت يستخد نوعا من ملر فة بني مصلحة س

مصلحة ملسلمني كأ مصلحة س

مهم جد

ما هي بالضبط

يكو

كيف

محه

تكمن يف مصلحة ملسلمني نفسهم هو مفهو

قد قد لنا

سة فقهية عن تصو ته لتي كا يعتقد هبا

ل ليها فقامة كبري من هذ لنو لو تنا لت هذ ملوضو

بمطالعة فقهية لربام قدمت لنا لكثري بعد جتربة طويلة يف لعمل لسيا
ينتج عن هذ ملوضو لز تعيني ملوقف لو تعا ضت نو

لدين لبقا ه لنقض ملصالح لفر ية

حلكومي.

ملصالح هذ فلو حتا

حتى ملصالح لعامة بسلب مجهو لنا

حتى مو هلم هبد تأمني مصالح ينية عليا مث

هل ثمة تصو هنا قا به لفقه لسيا

حرياهتم

فام هو ملقد بالنسبة للسياسة لرشعية

س مي

ما لو مل يكن هنا نظا سيا

س مي ( لة ينية مث ) هل تبقى قيمة ملفهو مصلحة لنظا

لد لة

تعا ضت مصالح ملسلمني كأمة عاملية مع مصالح لد لة لدينية

لبلد لذ يقع ت سلطة

ملفهو يف لتضحية بسا ر ملصالح ملصلحة تكوين لنظا
لد لة لدينية هذ كلها س لة يطالب لفقه لسيا
جوبة.

بل لو عطفنا نظرنا ناحية ملصلحة لعامة

لرشعية لعلامنية فنحن نجد مث

بإلز

لعامة

سا ل ع

تكو قيمة هذ

لد لة هذ ملر

ما لو

بأجوبة ضحة عنها لو كا عند هلا

هي ملفهو

كثر شهر يف جما لسياسة

لكثري من لقضا يقدمو تربير حكامهم لقضا ية

جا لصحافة بالكشف عن مصا معلوماهتم نط قا من ملصلحة

هذ جمر مثا بسيط لعرش

سلطاهتا بحجة ملصلحة لعامة.

حكا لقضا ية

لقانونية لتي تصد ها لد لة

لكثري من لتفكري :ما معنى ملصلحة لعامة

من هنا يثري هذ لسؤ

يف لوقت لذ يميل فيه كثري

ملصلحة لعامة هو عبا عن جمموعة

ل عتقا بأ عنو

من لقضايا لتي د سياسة حمد متثل مطالب
ملفهو خما

ير فريق خر

ية للنا

نه ليس سو عنو مبهم يسمح للد لة ت غطا ه بالتدخل ملنع

تر مناسبا جل قيق مصالح مجاعا معينة
غري.

لسياسيو

هذ ملفهو مبهم

تعريف فريق خر يعترب ممكن لتعريف هلذ يتصد لتقديم تعريف قيق له.
ضع تعريف هلذ ملفهو يستهد

ىل جو كثر من تعريف هبذ لصد
لتعريف

:

يوجد له

لتو ل لفهمه بشكل

بر ها:

ملصلحة لعامة ليست سو حسا تقني قيق جلمع مصالح فر

بحيث يبلغ مستو يشكل حلالة لعامة هذ يعني
مصالح فر .
خت

ا ما

شخصية .نه ليس سو خدعة يستخدمها

عىل خط خر ثمة نقسا هذ ملر بني فريق يعترب
يذهب لقا لو بإمكا

هذ

للعديد من ملشاكل

هذ لتعريف تعر

فر يف مصاحلهم ىل قيق مصالح

ملصلحة لعامة هي بعينها حا ل مجع

ها نه ينتهي يف غالب

حيا

نتيجة

كثرية هذ تقليص للمنفعة لعامة من

كليتها ىل مصالح كثرية فقط هد ملصالح قليا .
لتعريف لثا :

ملصلحة لعامة هي مصلحة لد لة هذ هو لتوجه مليكيافييل بمعنى

بعينها هذ يعني

جو لد لة هو ملصلحة لعامة عدمها هو لعكس ينتج عن لك

ملصلحة لعامة تكمن يف جو لد لة لتي متثل خ

ما يتطلبه بقا لد لة

هذ

ينفي حلقو

تتقيد تبعا هلا.

ة سلطا

فر ملوكلة ىل مجاعة

جو ها س متها متطلباهتا يكو هو ملقد عىل سا ر

لطبيعية ل فر

لكن هذ حلقو تظل ضع ملصلحة لد لة لعليا

هذ لتعريف عانى من مشكلة جوهرية يف جما

بتحديدها جا لد لة نفسهم

مو

قد ثبتت ملطالعا

لعمل

هو

لتا ية

مصلحة لد لة يقو

جا

لد لة طؤ

كثري يف تعيني مصالح لد لة بام فظ حلقو لطبيعية ل فر

عىل غريها ت مسمى مصلحة لد لة
لتعريف لثالث:

كثري ما يقدمو مصاحلهم
مل يشعر .

ملصلحة لعامة من حيث شعر

ملصلحة لعامة هي ملنافع ملشرتكة فر ملجتمع هو توجه توما

هوبز هذ لتعريف يمتا بأ ملصلحة لعامة ليست مصالح هذ لفر منضمة هلذ لفر بل

هي خصو
نسا

ملصالح لتي متثل قاسام مشرتكا جلميع فر

جتامعية فكل ما يقو هذ حليا

تا للحيا

مشرتكة للجميع فاحلر

يمكنه

يفعل لك.

ينتج عن لك

نعد

هي حلقو
جتامعية

ميها فهو حاجة

من خطر هيد حلالة جلمعية للبرش كذلك تدمري لبي ة

فكر ملصلحة لعامة هي فكر لية فلو تطو لبرش بحيث مل يعو

بحاجة حليا مجاعية تنتفي فكر ملصلحة لعامة.
لعا

من بر مصا يق ملصلحة لعامة فقا للتعريف لثالث :حفظ لنظا لعا
تأمني حلد

لطبيعية بمعنى

نى من مستلزما

لعله بتحليل ما ترص يمكن عا

حفظ من

لعيش من شكا لس مة لصحة لتعليم .

بام يصب يف لتعريف لثالث

نتا لتعريف

لسنا بصد لدخو هنا يف هذ لتفا يل بقد ما نريد ضا عىل تعد تفسري ملفهو
د هذ ملفهو يف ظل تنو تفسري يف لسيا

ملصلحة لنحا

لكي نرش بتحليل ملصلحة باملفهو لفقهي بد

بينها بني ملصلحة باملفهو لوضعي

لعلام

حلديث تنطلق يف لغالب من حلقو لطبيعية
نيوية بحتة

ع قة هلا بالبعد

لفكر لديني فهي مرتبطة بالر
( ) حو هذ لتعريفا

خر

من تنظيم حليا ملا ية ل فر

لديني

لث ثة نظر :حممد سخ مهنا بيا

جملة قيقا حقوقي لعد

:

نتكلم عن لتمييز

يل لرض

حلديث فاملصلحة بمفهومها لوضعي

ملعنى بمفهو خا
.

س مي لرشعي.

ملا

ي عىل خ

هي من ثم

ملصلحة يف

كام هي مرتبطة باجلسد ملا

كميتكي مفهو مصلحت عمومي

يف هذ يعترب بعض لباحثني ملعا

عقلية ملصلحة يف لفكر لوضعي هي لتي

ين

ىل ظهو لد لة لقومية لتي تتعامل بذهنية منفصلة بني بنا لبرش فيمن هم ضمن جغر فيا

لد لة من هم خا جها.

هلذ متتا ملصلحة لرشعية عن لوضعية

مقصو

لدين يف ملصلحة لرشعية يعترب ساسا

حياته بني لبرش تعترب غاية عليا بينام يف ملصلحة لوضعية

تلعب

يف

مضا للمصلحة فهو ليس سو

جو له هبذ لشكل يف ملصلحة لوضعية بل هي قا مة متاما عىل تغييب

خر

قيق ملصلحة لعامة كام

حد لعنا

لفرعية جلز ية لتي يمكنها

مل يمثل لدين

مقا بة ملصلحة يف لدين تتسع قحا مفهو

خر بينام مر

ستبعا ها هبذ تقو ملصلحة لرشعية عىل مفهو حليا لطيبة بمعناها لديني

متييز فلسفيا ساسيا يف ليل ملصلحتني.
هذ كله يعني يضا

هذ

ملصلحة يمثل لنص لدين عنرص ساسيا فيها قيامة لدين يف

حليا غاية عليا مقصد سمى تستهدفه لد لة لدينية لسياسة لرشعية هذ ما ينتج عنه
ضع معيا ضايف يف تقويم مو
قتصا ية لصالح هذ ملعيا

ضمن حلد

لر ية لدينية

لرشعية لز مية لتسهيلية معا.

لفكر لديني عندما يتعامل مع ملصلحة عموما فهو يعتربها قعا

عينيا بحيث يمكن لو و

ليه

عد لو و

مستقل عن مو ضعة لبرش تو فقهم قناعاهتم

عن لك

يام

قد نربح لرفاهية قتصا ية لو حذفنا مث

تعترب لدين هم ملعايري يف هذ لسيا

عني هبذ لعنو

هو ملعيا لر حي

فقد نخس بعض لرفاهية

من ثم فهذ حلقيقة لعينية هلا جو

عقوهلم قد تصيبها قد طأها ينتج

لسياسة لرشعية عندما تعتمد ملصلحة فهي تعتمد ثنا ية لنص

للو و ىل هذ حلقيقة لعينية يف لزما

ملكا هبد

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة يف لرشيعة س مية:
لسياسية ملفهو حلاكمية:

.

قيقها.

هشا محد عو

جعفر

لعقل
بعا

هذ لنمط من مفهو ملصلحة يف لفكر لديني

س مي يشابه ملد سة لفلسفية لتي

طبيعية

لقا م بني

تؤمن بأ عنرص لز يف لقو نني مرجعه ىل عنرص لعد لة فيها هو
قعي

مر لذ يفر

ملد

حقوقا فطرية

هلية مسبقة عىل خل

لعد لة عنرص

لفلسفية يف لك هلذ كانت سلطة لد لة متفرعة عىل سلطة لعد لة ليست قا مة

بنفسها بسلطة خر .

لكن مفهو ملصلحة يف لفكر

لعرشين يعترب

س مي يناقض نمطا

ملصلحة تكمن يف حقيقتها يف مو ضعة لنا

ر با

جا يف لقر

يأ ذ

لو عىل ما هو ليس بصالح

فاملصلحة عينية هنا يضا لكن عينية ملصلحة نام هي يف حجية ملو ضعة بذ هتا مرجعيتها
لسلوكية فالبرش يصلو ملصاحلهم عرب هذ ملو ضعة ما هل هذ ملو ضعة تصيب ملصلحة
لعينية هنا هنا
لنفر

فهذ مر خر .هذ هو ملذهب لتجريبي يف حلقو

لقو نني.

لبرش يف جمتمع معني تو ضعو عىل مر يرض هبم يف حلقيقة

مل يكن يف

احلهم كام لو تو ضعو عىل منح كل نسا حق سلب نفسه حليا ( نتحا ) قلنا بأ

نتحا فيها مفسد حقيقية تظهر بعد حني فإ نفس مو ضعتهم تعترب مرجعا حجة

ظاهر

متابعة ملو ضعة هذ هو لذ تكمن فيه ملصلحة كأ ملصلحة لسلوكية

عىل فق ملو ضعا
يكو خا

مفسد يمكن

قو من

نظا ملو ضعا .

تأيت من لعمل نفسه

لفكر لديني يفهم لقضية هبذ لشكل عىل طو خلط بل يعترب

حقا ق عينية من حيث ملبد

فر ض لسلو

من ثم فاملو ضعا

لديني يعمل يف بعض

موضو معني مث

نه

حيا

قل من

لسلو

ملصالح ملفاسد

نسا قد يصيبها قد طأها هلذ فهو فكر ظيفي جتا

متثل معيا بدي عن ملصلحة لعينية .نعم لفكر

فقا لقانو لرض

يمكنه لتدخل معترب

لو قع ملصلحة لعينية من سلبهم يا .

فيعطي لبرش حق تقرير مصريهم يف
عطا هم هذ حلق قر

ابتهم

من هنا كانت مفاهيم ملصلحة ملنفعة يف ملجتمع جلاهيل خمتلفة متاما عنها يف لعرص

لنبو

لقد قلب لنبي

كل معايري ملصلحة ملفسد مؤكد عىل

خليالية مر قع خا ة يف حسا

لعامل خر

قا تعاىل:

ملصالح ملوهومة

سبن لذين يب لو

من فضله هو ري هلم بل هو

بام تاهم
لسام

 ..عا

بام تعملو

هن باملعر

( لنسا :

هلم سيطوقو ما ب لو به يو لقيامة

بري

(

فإ كرهتموهن فعسى

عمر :

تكرهو شي ا

عل

)

قا

مري

سبحانه:

فيه ري كثري

) .هبذ نفهم لتقسيم لث ثي ملتقد للمصلحة ىل معترب ملغا مرسلة.
ملصلحة يف لسياسة لرشعية هي مصلحة عينية مقصو

نستنتج من هذ كله

ليست

هي جمر ملو ضعة ام فلو تو ضع ملجتمع كله عىل مر لكنه ثبت بالنص لعقل نه مفسد
خا ة مع خذ ملفهو لديني للرض
يف حا

من

خر.

حمد

لص

جر حكم ما يف لسياسة لرشعية

 .نعم قد تكو ملو ضعة

هذ ملو ضعة يكو

جر قهريا ستبد يا تكو فيه مفاسد عظم هذ مر

ر من ملمكن

تكو لقصو يف بعض حيا عىل ع قة بتحقق ملصلحة

عىل ط

لعينية يف خلا

فالفعل مع قصد ما يعطي نتا ج احلة بد نه يعطي نتا ج عكسية هذ

حقيقة قا مة يف بعض نو

للفاعل

فإ جمر ملو ضعة قيمة هلا من حيث ملبد

عىل ملستو

لسلو

لكن هذ

ملوضوعي للفعل ف

س مة لقصد بل بعض ملصالح تقع لو من

مر غالبا ما يرت
لك

مل مصلحة ضافية.

يؤ

هذ

فلو خذنا مث قوله تعاىل:
باملعر

و عن ملنكر

يتجه هلا ملتمكنو يف

لع قة يامنية لعبو ية مع
عندما نر د هذ

معقولة

هد

مكناهم يف

عاقبة مو

( حلج:

)

يف تعبري كنا ي عن لسلطة
لتكافل جتامعي

لكلية لث ثة نجد

تر جع فيها حا لع قة لر حية مع

ما بكو ا يف حا

كانت س مة لقصد يف نفسها

متيا ىل خضو ملصلحة لرشعية ملفهو لغايا
لذين

ثر عىل ملستو

عي لتقييد ملصلحة

لذ يت

لدينية ملقا د لرشعية

قامو لص

تو لزكا

مر

ستطعنا ستنتا ث ثة هد

يشمل حالة لسلطة سنجد:

ملسؤ لية جتا لسلو ملجتمعي.

لد لة لدينية بعد جتربة منية حمد

نسبة ملا قبل حا لتمكن

تر جعت

لتكافل لتضامن

فيها معد

ملسؤ لية

ا فيها حسا

جتامعي حما بة لفقر لطبقية

جتامعية بحيث غد كل شخص غري معني با خرين يف سلوكهم حسن حاهلم

خ قهم فهذ يعني

يمكن حلسا عليه.

هذ لد لة قد فشلت يف قيق لغايا
تكو يف سيا

عليه فحركة لسياسة لرشعية ب

هذ جمر مثا كيل بسيط

قيق هد

اسب لقا مو عىل لسياسة لرشعية فيه فعندما نضع نظريتنا يف
ملقا د لدينية عىل مستو
ليا

لغايا

من خ

بتبع

سة نسبة لنجا

جتام

يغد من ملمكن جر

ختبا ملديا

لفشل يف قيق لغايا

لدينية ملقا د لرشعية

مو

لعرب

ابا هذ معنى
ليس

لقيم ملقا د لدينية

لتي يمكن عىل ساسها حماكمة لسياسة لرشعية
معد

قيا

لفشل لنجا

يف جتها

هد

قيق هذ

كثر

اكم بخو تيمها

حكا لتفصيلية لرشعية هي لبو لة
هي ملسطر لتي عىل ساسها يمكننا

ليست لبو لة هي

عية حلاكم يف حكمه تربير خط ه

جر ي نط قا من حسن لنو يا من ثم ففشل لسياسة لرشعية يف قيق

ملقا د لدينية يف خللق

مرش عه

هد

لفشل بشكل علمي قيق يمكن حماكمة لسياسة لرشعية لتي تم

لعمل هبا فنحكم عليها سلبا
هذ يعني

لغايا

لسياسة لرشعية لتي ستخدمها حلاكم فبعد نصف قر

من مما سة لسلطة ما هي نسبة لنجا

فيها بمآ هتا.

هذ ميز قو

جر ي حق لنفو

مل يسلب حلاكم يف فاته لشخصية حق حلكومة لكنه يسلب
لسلطة

فإ مل تتحقق يكو مسلو

مرب

لسلطة

لغاية منها قيق

سلطته تأيت من

عية لسلطة

عا هذ هو معنى

تأيت من تعيني حلاكم يف فاته لشخصية بل تأيت يضا من حماسبة لعمل حلكومي نفسه يف
فاته لتنظيمية بل هذ معنى

لد لة /ملقدمة

لعيني ملقدمية

لد لة مقدمة لتحقيق

يكو قو من مفهو
.

هبذ نتجنب لوقو يف خطأ بعض مد

لذ يعترب حلاكم معيا يف جو

قق

س

عينيا

س

يمكن ملفهو

نفسه بل لثا هو معيا لتحقق

لفكر لسيا

لتقليد عند هل لسنة

لطاعة ما مل ينطق بالكفر لبو

فإ كا

مر كذلك

فلكل نسا تربير

حلاكم ليس بأمحق حتى

حيا ضمن جمتمعا

ير عي ملشاعر لدينية لعامة يف غلب

ينية فإ كانت ( ملسطر ) هي شخص حلاكم فإننا سنصبح

عاجزين عن حماكمة لسياسة لرشعية لزمنية نفسها
حلاكم

حماكمتها ستعني حماكمة شخص

فصلنا بني مرين يف لبد ية مكننا حماكمة لسياسة لرشعية لزمنية للحاكم فإ
عنى لك

ثبتت فشلها مر تلو خر مث

فاته لذ تية فقط بل تأيت يضا من

ملنشو

يمكن

عية حلاكم

عية

تأيت من

عية حكمه يف ملام سة لعملية فقا لتحقيق لغايا

فلسفة جو قا مة عىل هذ لغايا

فإ مل ينتقل لفقه لسيا

حماكمة حلاكم يف شخصه ىل حماكمته يف مرش عه لسلطو

س مي من

فإننا لن نقد عىل قيق ملصلحة

لرشعية مطلقا يف حا عجز حلاكم عن لو و ىل هد فه لرشعية ملنشو !
بل نحن ن حظ

حلاكم يف

فا

س

ملقا د لرشعية يف لسلطة فكيف نرت
حلاكم بو فها طريقا

فا

مل تؤخذ سو طريقا لتحقيق لغايا

لغايا

بو فها معيا

غري فلنأخذ مثا تقريبيا

هو مقولة

للهم نك تعلم نه مل يكن لذ كا منا منافسة يف سلطا

حلطا

لكن لنر ملعامل من ينك نظهر

تقا ملعطلة من حد
ىل

ملغانم

عليه له بالص

بجهله

حكا

من نا

 .للهم

قد علمتم نه

حلكم فيذهب باحلقو

هذ لنص يؤكد

حلاكم ليست سو

يقف هبا
فا

جل حليلولة

ملسلمني

مو

حلا ف للد

ملقاطع

.

من فضو

:

فيأمن ملظلومو من عبا
مل يسبقني

يكو لو يل عىل لفر

فيتخذ قوما

قو

حليف

سو

لدما

جلاهل فيضلهم

ملعطل للسنة فيهلك مة .

لبخل جلهل جلفا

تشا

ملرتيش يف

لتعطيل يف

حصو خر ملقا د لسياسة لرشعية يف لدين

قو لض لة فيهم حصو لقطيعة بينهم بني سلطتهم

لزمنية عد لعد بل لتمييز بني لنا
( ) ج لب غة:

سمع جا

ينبغي

ما عيل

لتام

مامة ملسلمني لبخيل فتكو يف مو هلم مته

جلايف فيقطعهم بجفا ه

هي :نتها

يف ب

لصالح جلمو عىل

يف لعطا

ها

حلقو

ه

مة ..فهذ

هي ملقصو

لتحقيق هذ ملقصو .

يل مل تذكر فا

حلاكم

تنزهيا عن لكرب

لزكا يا يف لر

بام يتأيد ما نقو بخطبة لسيد لزهر
لص

لرش

تسنية للدين

لعد تسكينا للقلو

يام تطهري من

حيث قالت :ففر

لصيا تثبيتا ل خ

مامة ملا من لفرقة. ..

لطاعة نظاما للملة

بل نحن نجد شي ا مهام يف خرب بن فضا ( لصحيح عىل ملشهو ) عن

موسى لرضا

ملنرب فقا  :من تر

نه قا  .. :عد لنبي

بأنفسهم كذلك مري ملؤمنني

فالو ية متفرعة عىل لقيا باملسؤ ليا

حماسبة مرحلة ما بعد لتمكن يف

قوله تعاىل يف حو ية بني رس يل موسى
ج تنا قا عسى بكم

( عر :
يف حليا
عاجز

جتامعية فام منا

معيا مكا

لتعر

بامتيا .

 :قالو

ينا من قبل

سة ملقا د لغايا

ليها يف

تأتينا من بعد ما

فينظر كيف تعملو

.

ملرمية من

لدين يف منظومة غاياته مقا د

تطبيق لدين

هد فه فنحن

عن لتعامل مع ملصلحة بمنظا ملحاكمة ملسا لة هي حماكمة ليست خ قية

لسلطة بل لنجا

لنو

.

ليس لعكس.

) فاملر قبة ستكو عىل كيفية لعمل بعد ستخ
ند

ىل هبم منهم

بمعنى حماسبة لفعل قد متت شا

ُّيلك عد كم يست لفكم يف

هذ كله يتطلب يف مرحلة مسبقة

ا

لك له مثل ما جر لرسو

قيق عانة للنا

ما عيل بن

ينا ضياعا فعيل يل

من تر ما فلو ثته .فصا بذلك ىل هبم من با هم مهاهتم
بعد جر

حلج

سة لغايا
لغايا

يتها برص

يني يمكنه

يمكن

لنظر عن هتا فر ها هذ ملر  .فمن لرض

مديا نجا لسلطة لسياسة لرشعية جر ية.

يد

تنقسم ىل نوعني:

 :لد سة لدينية

( ) علل لرش ع :
( ) علل لرش ع :

هي لتي تبحث يف لنصو

ملقا د ملنشو يف جتام لبرش

كتا من

معا

رض لفقيه :

خبا :

لدينية لعقل لديني

ينيا هذ عمل جتها

.

عيو خبا لرضا :

ضع

.

مقا د

لنو لثا  :لد سة لزمنية

طا ممكن لزمن معني ضمن

عني هبا تلك لتي تضع خطة عمل لتحقيق غايا
مكانا

ملتاحة

لسياسة لرشعية مع

خذ بعني

حمد بغية فتح مكانا

ملحاسبة ملسا لة هبد

بتعبري خر:

هذين لنوعني من

لرشعية من تطوير هتا

ملآ

ضا لزما

هذ لنو من لد سة يعني تنزيل لد سة

لتي هي لغاية لدينية يف ملد
من

عتبا

هو معنى

ملنظو ملمكن هلا
سة لغايا

حماسبتها

ا

ملكا

مكانا

لفر

مني مكا

ىل عىل مد

هل ققت ملصلحة لرشعية

فلسفة جو ها .هذ معنى عتبا

ملآ هو معيا ملحاسبة ملسا لة.

س لة يف لفقه لسيا

نظرية جعل ملرجعية لويل مر نفسه بو فه فر

لتخطيط ملستقبيل يف

لدينية ( لكيل /جلز ي) لن تتمكن لسياسة

قيق غايا

يف مفهو ملصلحة يف لسياسة لرشعية

هذ لسؤ يعد حد عقد

كتشا

ينية يف

س مي

لك

لشا ع هو

ضمن هذ لنظرية نجد جتاهني كبريين:

 :هو جتا لتوجيه لتكليفي للحاكم بالشو

لكنه غري ملز با خذ بنتا ج

كثرية يف لك من ثم فمن يضع لسياسة لرشعية يف فقها لزمني لديني هو حلاكم

نفسه يف

يته لشخصية فيضع بذلك

عرشين مخسني سنة قا مة.

بالشو

طر لتي عىل لد لة

تسري فيها ملد عرش

ا لثا  :هو جتا لتوجيه لتكليفي لوضعي للحاكم بالشو
هل حلل لعقد كام نه ملز با خذ بنتا ج هذ لشو

فهو ملز تكليفا

يف عمله سياسته

لعامة فاملقا د لعامة لزمنية للسياسة لرشعية يضعها حلاكم ضمن طا نتا ج لشو
فقل :يضعها حلاكم هل حلل لعقد معا.
فقا هلذين

جتاهني فأ جملس ستشا

فهو يمثل معينا للحاكم يف ضع لسياسا

لعامة ( ملقا د لدينية يف لسياسة لرشعية ضمن ملد لزمني ملنظو ).
لكن ثمة جهة نظر ثالثة ليو تتحد

عن

ضع لسياسا

لعامة هو مسا مؤس

متكامل نط قا من و لعامل من لد لة لقديمة ىل لد لة حلديثة تشا

فيه جمموعة من

ملؤسسا

لضخمة لقانونية لعلمية لثقافية غريها مثل لربملا
لسلطة لقضا ية ىل جانب حلاكم

جهز لد لة

تتطلب مشا كة لر

لعا مبا

عىل

ملجالس لدستو ية

يس جلمهو ية بل قد

حيانا فنحن هنا حولنا ملقا د يف لسياسة لرشعية

( ملصلحة لغا ية) لتي عىل ساسها تسري ملصالح جر ية حقا ىل مسا فن علم يمر
بمر حل
لشو

و

يد

ىل نتا جه ملرجو

لعقل لو حد يمكن

مامة جلامعية بد

خلطو

حو شخص بعينه حتى لو عتمد نظرية
هذ ما قد يولد نوعا من

يقو مقا جتام لعقو

مامة لفر ية يف موضو لبحث هي قضية ينبغي
جتها لسني

ية خا ة لد بعض مد

تكو بالغة

م يقبلو بإمامة لفاسق

ملتغلب فلزمهم لكي يضعو قو عد للسياسة لرشعية يف ظل موقف فقهي من هذ لنو
يلغو

شخا

مامة جلامعية

مامة لفر ية نحو

غري كفو ني خ قيا علميا يمكن

فإ

ضع فقه ملصلحة لرشعية يف يد
لضو بط ملصلحة لتي

يكو ناقضا مبا

قبل هبا لفقه لسني نفسه فتجنبا لوقوعه يف مفا قة بام يمكنه
لسلطة للفاسق ملستهرت عىل قو عد مامة جلامعية.
قيق لك

يف هذ لنقطة

لر ية لثالثة موكو لبحو

حما لة عا

لفقه لسيا

فف من مفا قته منح

نتا نظرية لشو
شا

نام

عتقد بأ غلب قضايا فقه ملصلحة يف لسياسة لرشعية بد هلا

لتحو

مفهو لد لة

جتام لسيا

يف لعرص حلديث

للمصلحة (يف لسياسة لرشعية) تصو نا عن لسلطة
منوطة بفقها لسياسة

فيه هنا.

جتام

هبذ يظهر خلل ضح يف تنا

كأننا نلجأ ىل ملصلحة يف حلا

مللزمة ضمن سيا

ليه فقط

غري

نني

تعا يف ياغتها فقا

ثمة لة ثيقة بني تصو نا

جتام لسيا

ليست مسؤ لية لباحثني يف لتنظري

هي مسؤ لية

ويل كام فيام نحن

مفهو ملصلحة فإ بعض شكا لثقافة لسا د توحي
لتي نريد فيها ييد حكم يني فكأ ملصلحة هي

ملنطلق لتحييد ترشيع يني هبذ لتصقت ملصلحة يف بعض شكا لوعي لديني ملعا

بو فها لسبيل لذ

ر نا من عتبا

نستهد تر حكم يني

لدينية فنقو مث  :ننطلق يف لك من ملصلحة

لتخيل عنه!

هذ لتصو لقا م لفكر ملصلحة مغلو جد

حكم

عي يمكن

يد

غري منطقي

جتميد

نفي

ينطلق من مصلحة حيانا لكن تصو ملصلحة يف لسياسة لرشعية

عىل ا يف جهها بر متثل لوسيلة للفر من تطبيق حكم يني هو تصو ظامل هلا للدين
معا من هنا ن حظ عىل سبيل ملثا
ملصلحة حني عترب

لقضايا
لرض

غلب لترشيعا

كيف تنا

لقو نني ملقر

جتامعية تقو عىل ملصلحة

يف ير

مفهو ملصلحة يف لسياسة لرشعية يستوعب يضا

نني عو ىل تصحيح ست د هذ ملفر

لو قع.

عد تصحيحها يعني قوعنا يف لتبا

مفاهيمي قاتل قد يساعد عىل منطق لتخويف منها فاملصلحة
ملؤسسا

تسا

بل تعم يضا تنزيل لنص عرب لوسا ل

ييد لنص

جر ية فالنظم

لصيغ لتنظيمية جر لقو نني بل حتى هيكلة لد لة نفسها مؤسساهتا

تقو كلها عىل ملصلحة بوعيها لبرش
تعمل عىل قيقه عىل
حكا

نتقا من

فكر ملصلحة هي لفكر لتي تنفصل عن

خمتلف لوسا ل جر ية لزمكانية لتنزيل حكم يني عىل

جتميد معطياته بالرض

ليو عىل مستو

ىل جانب ك مه ملتقد عن فكر

ىل ملصلحة فهذ لتعبري يكر

لنص تتحو ىل بديل له يف حني

لشيخ عيل كرب هاشمي فسنجا قضية

باحة من

مر عند سهل هنا.

جتمد

حكم بل عىل لعكس

لعقيل لكنها

يقو بشمو لرشيعة لكل قا ع حليا

كام هو لصحيح يصبح

لو قع هبذ تكو تطبيقا حكا لز مية

تكو جتميد

بل عونا نذهب بعد من لك فقا لشمولية لرشيعة عرب لقو بأ ملصلحة

جتميد نص سا يل تفصييل حيانا لكنها ب
مل تقم ملصلحة عىل قيق مقصد

( ) نظر :فسنجا
لتخص

يل

عي كيل فهي منقو ة خمالفة للدين هذ يعني

جملة فقه هل لبيت لعد

حو لفقه لفلك.

تقو عىل ستهد

نص مقا د

عنت

:

لسنة لثامنة تقرير حو مللتقى لعلمي

لد لة تقو بسن لقو نني
لرشعية هبد

هلذ

ا ملقر

قيق ملقا د لغايا

فمرب ملصلحة ب
ية.

ل

يكو

تقييد مجيع
لويا

يف تطبيقه

يبد

ضحا للجميع

ما

ميني من
ط

لية قلنا بأ هذ

ملشهو علام ملسلمني يف لك بل تقييد مجيع

حكا

لية نام يكو بمعيا فقه

جعل حلاكمية فاقا

فر جع ما قلنا يف مبحث لع قة بني

لسلطة بأ مساحة كانت ملزمة بأ

بعيد ملد مما يلحق لرض

ملجتمع لذ

تكو خطو هتا لقريبة

ثبتت لرشيعة

لسلطة مطالبة بمر عا حاله هذ مر ضح عىل خمتلف لنظريا

لفقهية ملطر حة.
نام لك

يف

لسلطة هل هي ملزمة يف قر هتا قو نينها

هي فع مفسد قا مة

يكفي ا يف هذ لقر

هذ لسؤ يرتد ىل جهتني بينهام نو تر بط:
تكليفية بمعنى

لرشيعة توجه تكليفا

مصلحة فيام يصد من قو نني ترشيعا
ضعية بمعنى

عىل عد مفسد

مقر

تلحق مفسد

قق مصلحة

عيا ملن يتوىل لسلطة يف

.

تص بمقر ته لتي تشتمل عىل مصلحة.

له حرمة
لقو عد

لو كانت

ير عي قيق

ية من له لسلطة تشمل يضا حالة مقر ته لتي

هذ لبحث ليس غريبا عن لفقه

سا

ط

ليل لو ية للحاكم يوجب

نفهمه يف نصو

جتامعي ليس فقط لفر

ملفسد با س

لوسا ل لتفا يل

ىل من حلكم لوسا يل لتفصييل قل

لنص ملصلحة ف نعيد.

حرت ما

نص باخلصو

حيانا عىل حسا

قيق غاية عليا هم

الفنا سابقا ما طرحه
لة

لو

مة فيام

فيه يف لسياسة

و سو

س مي فقد تم حلديث عن موضو شبيه هبذ يف

لفقها يف موضو لويل عىل مو

ليتامى مثاهلم:

ففيام كر لع مة حليل متحدثا عام يبد نه جهة لنظر لسا د سابقا قا  :لضابط

يف ترص

ملتويل مو

ليتامى ملجانني عتبا لغبطة

كو لترص

عىل جه لنظر

ملصلحة ..به قا عيل

حلسن لبرص كر هة لك..
نجد

نعلم فيه خ فا

عمر عا شة لضحا

ح ما كرنا .. ..

بعض لفقها ملتأ رين شككو يف هذ لرش

مقترصين يف لرش عىل عد ملفسد

للشيخ مرتىض

(

نصا

عىل

ه)

مستندين ط قا

لغبطة ملصلحة لفا د

عن

ما

ليل لو ية
يبد

يف تر يج هذ لر ية لتي ختا ها لعديد من

لفقها بعد حتى تبناها مثا لسيد خلو ي بشكل سمي

هذ جلد يف قضية لو ية يف حد ها لضيقة ينتقل ليو

لو ية بمفهومها لو سع يف طا لسياسة لرشعية ليطر

ا

لتسا

يمكن

ينتقل ىل قضية

عينه :هل يلز مر عا

ملصلحة يكفي عد ملفسد يف سلو لسلطة مقر هتا لقانونية
قيمة هذ لسؤ تظهر عىل سبيل ملثا

جة بالفعل ليو .

جر ية

يف قو عد حماسبة لسياسة لرشعية مر قبتها

من قبل جهز مل تصة فهل متكنت خلطة خلمسية
نط قا من لتو

بني سته

ملخرجا

عىل ية حا

فالسا د هو

عىل لسلطة

لعرشية
مو

بطريقة مل تلحق لرض لكنها مل قق مصالح ل مة هنا هنا .

غريها من قيق مصالح

حت مكا ا تم لترص

تر عي ملصلحة يف كل ما تقو به هذ

ملفهو كام يعني قيق ري د ل مة كذلك فع مفسد هامجة عليها لو تد ل لسلطة ملنع
لك

بام يستد هلذ

مر ببعض

ستنا حلكم لعقل لقا

لة هنا بر ها:

تقو حلكومة بام فيه مصلحة لنا

برض

فلسفة جو لد لة لسلطة يف حيا لبرش نام هي قيق مصاحلهم حليلولة

يف ملفاسد ملضا فاملصلحة هنا عامة تشمل لفعل
تلحق

مل تقم لد لة بتد

هذ لنو من

مر.

لة من لصعب

ية لد لة سلطتها من
( ) حليل تذكر لفقها

:

( ) نظر :منها لصاحلني :

نثبت به

بمعنى

.

.

نقو بأ

بل

قوعهم

ايب ملنع من مو لسلبية لتي قد
عاية لد لة للمصلحة
ية لسلطة

عرب ديد

ثبتت بدليل لعقل

فإ لقد ملتيقن من هذ لدليل هو ثبو هذ لو ية يف حا مر عا لد لة لتحقيق ملصالح
لعقل كم بو ية لد لة

يعلم

عن لنا

يدفع

يف سلو لد لة عملها.

فيكو

شؤ

لسلطة يف

يف مر يرجع بخري

لنا

ليل لو ية بنفسه مقيد يف هذ حلا بخصو ية ملصلحة

من هنا لو خذنا بأ لة لو ية لعامة لويل مر معتقدين بأ ا

ا و

لة لفظية مطلقة فمن ملمكن

عد جلمو عىل مبد لز
ملفسد بمعنى
هذ

مر عا ملصلحة من قبل لسلطة

لسلطة يمكنها ا

ملفاسد لسلبيا

نتمسك با ط

جر

يلز عىل لسلطة

نام يكفي عد لوقو يف

توجب قو

س

تتبع يف كل مقر هتا

يه عن حالة ل مصلحة ل مفسد فإ

مقا مته يف هذ حلا  .ثبا

ملجتمع يف

صيل ملصلحة.

ما يظهر من بعض لعلام عرب مقا بة ملوضو من خ

لعق ية فإ لعق

يعرفو لد لة بو فها حمققة ملصالح لنا

قانو ملصلحة ليس هلا سلطة خا
بدفع

عليهم بفا د

يقو لشيخ مكا

ر بني لعق

مضاها بقيو

لشري

مصلحة للنا

:

هذ لقانو

 .من ملعلو

بحو فقهية مهمة:

نسا

تقو با ا جر هتا عىل
بأمو

ترجع

لرشيعة بل كانت مر

جتامعية

لشا

ملقد

حلفظ مصالح ملجتمع غبطة

حقها لكن كل يدعيه فاحلكومة عىل

ف يكو لفقيه

.

حليا

عت بني لعق

قل من قا هبا

قد مضاها لرش ملقد
.

ا

لتجربة لبرشية لسري

ق هلا لز لنا

حلكومة ليست من خمرتعا

يا حني ختا

غريهم كبريهم

سا

( ) لشري

.

من قديم

لة للفظية

تستطيع

جو حكم عقيل باملعنى لدقيق للكلمة هنا من لنو لثا

ليس سه .

هذ

عىل تقدير نعقا

ثبا

فهمنا من ليل لعقل نه يقرص لو ية عىل حا ملصلحة ما لو فهمنا لز مه

بمر عا ملصلحة

لنا

سمة ط قية بمعنى

غري جما يف خذ بغري ما فيه

عموما

رسنا مع مقا بة لشيخ لشري
مطلقا

حية نفو

لرش

ليل لو ية لذ

جمر مشري ىل لبنا

هذ يعني

لبرش

هي مقا بة يف تقدير

عل للسلطة ملتولية
لعق ية غاية

لبرش

جعة حلامية ملسألة لدينية

عليه ف يمكن لنا فهم

ط قا ليست يف مقا بيا حد

له لص حيا

لنبوية غريها.

ما ستند ليه لشيخ مكا

لو ية للحاكم حيث قا :

جما هيا بام يريدها
حلو

كا فيه

لو قعة فإ ا شا

فهي مطلقة

عا يف لنصو

جما

ىل حلو

عىل

لح

مو

مو

مة

ضعيف فلو ح

لبيع :

بحو فقهية مهمة:

هذ

لدينية لتجربة

.

لسيد خلميني

لعمد يف ليل جعل

ملجتمع قامة نظا

مل يكن فيه هذ

ملهمة لتي ترتبط بكيا

لرجو ليهم نام هو

مر مفو

.

جتام

هو من حسن ما يد عىل

مة بيد

 .كذ

ية

ية

مة حياهتا سعا هتا

ىل لفقيه يأيت بام يشا

مر حلو

كم بام يريد.

هذ لر يا تد عىل لو ية لعامة للفقيه

مل قيد لبيا ضحا يف عد شموهلا حلا ملفسد

( ) نظر :خلميني كتا
( ) لشري

ملمضا

حديث جما

كذلك حلا يف غري هاتني لر يتني .
هذ

ليست مر ضافيا يف مصالح

نفسه هو بعض لر يا

بل لو قلنا بأ ا تشمل كل حا ثة ف شك

ستد

فقا حلاجا

ضافية غالبا ما كانت هذ

لو تأييد خفيفا جد نلمسها يف كلام
لشري

بأعىل وته

خذ بام هو نفع

ا ضافت بعض لقيو

لص حيا بنحو لتأسيس بل يف مقا بيا من جتعل

تؤيد هذ لفكر

فر جع .

لفقيه يضا ينا

ط قا

لقيو

س مي

من ليل لو ية لغري حا ملصلحة

ملقر مسبقا يف حيا لعق

لعل شا

جتام

لسلطة شأ برش تدخلت لرشيعة فيه با مضا

ا مل تقم سو بوضع بعض لضو بط

لضو بط لقيو

مر

حيحة ف بد

نفهم

لرض

هو معلو من

لرش لكنه ليس فيها قيد من هذ لنو حلا عد لرض

تقيد فيها ناش عن مشرييتها للبنا
ستد

من ثم فيكو

عد لنفع معا ف بد من فر

ف تقيد فيها بحد نفسها

لعق ية يف مر لسلطة

هبا هنا غري حيح بل ترجع للدليل لسابق.

عتام عىل لتجربة لنبوية مثاهلا من جهة بعض لنصو

من جهة خر

فتجربة لنبي عيل مل يقع فيها

لكثري لبالغة حد لتو تر تقريبا ترشد لرض
يف ج لب غة من نه

ليها سابقا ما

ملؤمن يستمتع فيها لكافر يبلغ

لسبل يؤخذ به للضعيف من لقو
يف حقو

ما

لنصو

قر

لنبي عيل يكا يكو مستحي
لتي تد عىل مهام

لو يل تنفي

مصالح مة ب

لد لة فهذ لدليل

تر عى

سو كا

هذ

ستنا ىل مجا لفقهي عىل
مجا

مثاهلم فإ

ملوضو

حر

يقاتل به لعد تأمن به

ما عيل ملالك شرت يف عهد

لك نه من لصعب لنا
نفع فإثبا

لقا

ط

مة.

هذ

يف ملفهو

نثبت نه مل يصد

مر تا يا يف مجيع

من ثم فا ستنا للتجربة عسري هنا كام
يته يف مو فرعية غري ضا
يلز

عىل مة من مقر

كام هو ضح.

نافعة ل مة

فلو نعقد ط

يف لة

تم لتأكد من جو يف لو ية لصغر من نو لو ية عىل لقا
يف لو ية لكرب يبد
.

حلاكم

عاية لويل يف كل جما من جما ته للمصلحة

كونه مطر حا من طرفهم هبذ لوضو

( ) ملصد نفسه:

مع به لفي

يصلح سو مؤيد ل لة لسابقة

لو ية مل يكن هذ لدليل مقيد هلذ
يل ليتيم

فيه

نا

فاجر يعمل يف مرته

لو يل لرعية غري لك لكثري مما يرش طبيعة مهمة لو

ما عيل

بل تد عىل

من مري بر

كذلك توجيها

هذ لدليل قابل للمناقشة يف بعض

ترصفا

بد للنا

يا

لنصو

صيل ملصلحة مثل ية لتمكني لتي

فيها جل

لرشعي س مي .
عن لنبي

ما هو

لتي ترشد هلذ

مة غري كام

مر

عبا جد

كل ما يف

يظهر منهم لتفا

ين

هلذ

مر م جممعو عىل

حلاكم عليه

ما لترصفا

ير عي ملصلحة عد لرض

ف يظهر جه ضح يف كو م ملتفتني ىل لك.
با

نعم قد يقا بأ م حيث شرتطو يف لو يا
لك يف لو يا

ىل يشرتطو

بأ م حيث مجعو عىل شرت

ملصلحة يف لو يا

لوية ثبا

لكبري

ملصلحة يف لو يا
بعد

عا مر عينه يف لو ية لعظمى عىل مة.

ملناقشة ساسية هنا تكمن يف مد كية هذ

تمل جد ستنا هم لسا ر

مجاعهم طريقا ثبا
لوية.

ستنا ىل

لة هنا يف با

حلكم قد

لتي

لصغري لغبطة ملصلحة فهذ يعني م

تبد هذ

لكبري

مصلحة فيها

لوية مقنعة حقا بل لنا

لصغري فنتمسك بأنفسنا بدليل

ثبت
مجا

لو ية عىل لقا

د من لرشيعة فع

ل لعدمي بافرت

طها يف تلك لو يا يثبت

لشهر لو ثبتنا ا تا يا

ين فكيف نتمكن من ا

هذ لنا عو قريبا لفكر

ل هو عد جعل لو ية

متوىل عليه خر منه و مر عا ملصلحة يبقى لباقي ت
ل حاكم مقد عىل

له لترص

الة لرب

الة لرب يف سلو لويل نفسه

فيام يل عليه خر منه و
هنا حمكومة حلد

ملفسد

يته فإ كا

لو ية ف معنى بعد لك جر لرب .
نه من لو ضح

جعل لو ية للحاكم
ظى يف نفسه بإط

معلو من نو لترص
هذ يعني

غري

ستنا هلذ

فإ مقتىض

ملفسد

هبذ

ط

قد يقا بأ

يبقى لباقي ت

ل لعدمي موجبا

ل هنا متوقف عىل عد

ما لو قا شخص بأ
هو

نقو

يل عىل

ل لعدمي هذ
ل نه و

لكن

الة لرب

كاشفا عن تقيد

جو ط

يف ليل

ليل جعل لو ية ليل لفظي هو

عتام عليه يف غري ما خر بدليل لبي

يغد هنا معنى للحديث عن

ل لعدمي.

لبحث سو يرجع لطبيعة لة جعل لو ية للحاكم فر كا

هو ما يعيدنا ىل لدليل لثا ملتقد هنا نفا

ملشا ليه مع هذ لدليل لسا
نستند ىل فحو

ثبا

لنص لقر

لذ

جهة

فقنا عليه هبذ يتعاضد لدليل لثا

لغبطة ملصلحة يف لسياسة لرشعية.

مؤيد ته يف لتعامل مع ما ليتيم حيث قا تعاىل:

بالتي هي حسن ( ..نعا :

تقربو ما ليتيم

رس :

يلز بالتعامل مع ما ليتيم بالتي هي حسن هذ يعني

و لترص يف ماله

لتعامل معه ما مل يكن هنا حسن ف

) فهذ لنص

يف

ختيا حسن خليا

لترص يف ماله ب مصلحة

( لو كانت فع مفسد قا مة لو هذ لترص ) يسميه لعر ترصفا حسن لو مل يكن
فيه مفسد .

نط قا من هذ لتفسري يمكن عا نه

حسن فيه تنهانا عن غري فبطريق ىل
ما فيه ملصلحة.

با حسن ليس

مشكلة ستد

لكل حد سو كا

فنخصصها بالر يا

با

جد

ل جعل لو ية له

يوجب تقييد

فيكو نظر

جتعل لو ية فعمو

يا

عىل ملوضو

ل جعل لو ية فإ جمر عد لتقييد

ية بل لعكس هو لصحيح عرفا

ية هنا كثر ضوحا

جلد فقط

ليل جعل لو ية ناظر لنمط سلو لويل ليس

فلو كا ناظر

لسلو ملناسب يف لتعامل مع مو

ليتيم لكل حد

نحصا ملوضو يف لر يا با

مر كذلك مع م حظة حلكم لكن حلكم

هذ ملشكلة نام تستحكم لو كا

باملصلحة

بام

ية عامة

جلد لو مع عد ملصلحة فيه ليس

لو حد فقط يف لر ية عىل ملتعد يف ية .
بيد

لسلطة مقيد بالترص

مثا لسيد خلو ي من

غري ا فإ ا تنهى عن لتقر

لد لة عىل جعل لو ية ل

كا

ليتيم توجهنا

ية لد لة

هبذ لدليل تكمن فيام ثا

بينها عمو من جه حتى يعمل بقو عد
عمومه يف ية

تكو

كا ما

يا

للترص

ية ناظر ىل تعيني

ليتامى بينام لر يا ناظر ملن هو ملتويل مر ليتامى
حة حاكمية يف لر ية لعرفية من لر يا

يف جهة نظرها حمكم ما مل يكن يف ليل جعل لو ية خا ية

ضافية ناظر لنو لسلو  .هذ ما يقو به لعر يف فهمه سو طابق لقو لب
.

( ) خلو ي مصبا
.

لفقاهة :

لتي

 .نظر ملزيد متابعة لتعليقاته محه

 :ملصد نفسه :

ولية

بعبا

من

خر :

لة هذ

ببحثا تعاجلها
تقو بأ

لة لة جعل لو ية عىل لشمو لغري حا ملصلحة ضعف بكثري

ية عىل مر عا ملصلحة ملن يتعامل مع ما ليتيم

ية كثر مما تعاجلها لر يا

خطا

لو قلنا بخر

جلد شا ملا هو قا م يف لعا بني لنا

عمل لويل لو

جعل لو ية

ليا يف ما ليتيم مطلقا ما مل يكن هنا

يكو ناظر خلصو

يف د عنو

مو

موضو

نفرت

يف تلك

مه سلب حق لترص

من لويل
ليتيم

عنو

بل بام ق لنا

يسلم للسيد خلو ي هنا

ينعقد مع جو

خلصو

لعمو

نا لسري عىل طريقتهم يف فهم ملوضو

من جه خ فا ملا فا

ريت :ملصلحة عد ملفسد بينام

لفر

لعد كفاية

يف ترص

فيتساقطا يف لويل

بالتعا

خا

.

عن

بأ لنسبة هنا هي

لسيد خلو ي فدليل لو ية يعطي لو ية يف

ية تلز بالترص

بنا عىل كو ملخاطب هبا عاما

صيص

لآلخرين غري

ية لكن لذ يظهر من خلو ي يف هذ لبحث لقبو بصفة ليتم بفقد
نقو

منة فيكو

ية لكريمة لربام لز

ليتيم معه حاجة له لكل هذ ملقا بة
لو

بل لعل

غري ا ملوجو قبل ليل جعل لو ية بل

عن ت قانو هذ

كثر ملستهجن عرفا بنا عىل

ليس

ليا

عىل فق ملصلحة سو للويل

عا مر ليتيم فيقع

ملتولني

لويل بام ليس فيه مفسد فا ية ترفضه فيام ليل جعل لو ية يز
ليل

يكو لويل ليا يف حا عد ملفسد

يته سقط هنا

من جه فريجع يف ترصفه لآلية بم حظة كونه غري يل فيلز لعمل بام فيه

ملصلحة بل لنا

نقو بأنه يف مو تعا

حلديث ملخالفتها للقر
غري

ملتعلقة بجعل لو ية فتقد عليها بل لك

ية موجبا لتعيني سلو لويل لو

لتعا

نقطة

ليل جعل لو ية عندما يكو لفظيا يولد حمكوما هلذ لقانو لقر

جعل لو ية ملثل

غري

تكا ملتصلة

لكريم.

لعامني من جه هنا يؤخذ با ية تطر

لة

عىل تقدير طي هذ ملشكلة بالطريقة لتي بيناها قد يقا بأ لتعد من ما ليتيم ىل
عب نظر للخصو ية لتي

ها لقر

لكريم حو

ليتامى فلم عل يد لويل

غري مبسوطة فيه بينام يف لو ية لعامة جعل ليد مبسوطة كثر

من حلر

لنوعي عىل لسلطة لرشعية خا ة بنا عىل لقو بأ

لعل يف تقييدها نوعا

حكا لوضعية تكو

مرش طة باملصلحة

هذ معنا

لسلطة

ملصلحة جمر حكم تكليفي

ليس شرت

هذ

تفاقيا

ملشا يع

لسلطة ف نتمكن من لتخطي عن مو

ليتامى

كا هذ

لرشعية لو قامت باجر تفاقيا

تبني عد كو ا حمققة

قتصا ية خلية

مصلحة فإ

بأنو عها ملختلفة هذ فيه حر عا
مر

ملفسد تسهي

لدليل مؤيد جيد .

لنتيجة لتي نخر هبا ننا

مه

هلذ يمكن

خا جية

عا بط

قامت بإنجا مشا يع ثم

تكو لرشيعة قد قترص عىل عد

نلمس ط قا يف ليل جعل لو ية لعامة بنا لسياسة
مل يكن مجيعها ليس يف مقا لبيا من هذ

لرشعية لغري حا مر عا ملصلحة بل غالبها

لناحية ما كا يف مقا لبيا يظهر منه هتام بأمر ملصلحة
لتجربة لبرشية لقا مة عىل مر عا ملصلحة

قيق ملصالح فع ملفاسد هو
د حسا

مكانا

دثنا يف كتا

لتفسري ملد

ل لز

ملصالح ملفاسد بحيث يكو لناتج مصلحة ل مة.

لفكر حكم حلاكم كانت تقو عىل
جعل

ضع قانو معني

عد مكانية لبت يف لقضايا لقضا ية
بمجي ملحقق لنجفي (
من

حلكم

لقر لعرشين حد

عي

حلكم نو من نشا لقانو ملف

كام هي حا لفتو

نقطة يسمح معها بخلق تفريغ حلكم لقا

بل فيه خصو ية ضافية هي

لك هبد فض لتنا

من سلطته لز مية

لو و ىل

فسو نو جه مة

لقضايا لنز عية لعامة يف لشأ لعا .

ه ) نجد تكريسا قويا ملقولة
ضعي موضوعهام يف

حلكم هو نشا نفا

خمصو

تناميا يف مقولة حلكم من فضا ها لقضا ي

( لتنا ) ىل فضا حب يف طا
حلاكم يف

يتها ف

ق هلا لترص باملقد

شمو لرشيعة عن فكر حلكم حلكومي بيش من لتفصيل قلنا بأ

قيا حلاكم بإنشا قانو

جما

شا

عليه فعىل لسلطة لرشعية عتبا مر عا

ل يف نشطتها

فهو ليس خبا عن حكم

من حلاكم

ىل لبنا لعق ي

جتام لسيا

فمفهو حكم حلاكم

 .لكن خولنا
شبه لقضا ي
فلنقل:

ملجتمع يبد نه نتقل بشكل ضح يف لقر لعرشين عند بعض لعلام

ملفكرين من مرحلة

لقو نني

تسييل

جر

ضع لرب مج هلا فة

لو قع ىل مرحلة سن

حكا لرشعية عىل

ملجتمع.

ما ي حظ نه يوجد توجها يرتبطا بمساحة حلكم حلكومي:

لتوجه

 :هو لتوجه لذ ير

حلاكم

هذ يعني

مساحة حلكم حلكومي هي مساحة جر ية

قانو

يقو بوضع

بل يستخد مقولة حلكم لكي عل مر

قانونيا ما نافذ غري قابل للنقض منجز بشكل قاهر.

لتوجه لثا  :هو لتوجه لذ يوسع من مساحة حلكم حلكومي نحو لقو بأ

مر يقو بسن قو نني ىل جانب لقو نني لرشعية

ضع يف سن هذ لقو نني لتنجيز

حكم ثابت من قبل بل ضع لقانو ملصلحة.

قد ستعرضنا يضا يف لكتا نفسه لنظريا

حلكم

لة لعديد لتي دثت عن لفر بني

يل حلكم لو ي كذلك بني حلكومي لثانو

ساسية هي:

حلكم حلكومي معد ضمن حكا

خلميني.

حكا حلكومية تند

لسيد حممد باقر لصد

جحنا لنفي

ليس لسيد لصد .

من ك

لشيخ جو

هب ليه

نظرية لتغاير لتا بني ثنا ي:

ا لشيخ عبا

يل لثانو

ينا

من ختا هذ

بعض حكا حلكومية ثانوية

ر متحر من لقيو لثانوية هذ بل ينطلق من عنو
ميل

من

ملصلحة هذ ما يظهر

عيل عميد لزنجا .

بني حلكم لو ي حلكومي

لقضا ي قلنا بأنه يلو من مثا ملرجع لديني لسيد حممد عيل لعلو جلرجا
قد تو لنا هنا

لسلطا

يف بعض حلا

ما

ضمن حكا لثانوية عا ما تنسب هذ لنظرية ىل

نظرية لتفصيل يف حا حلكم حلكومي هي تر

فيام بعضها

قلنا بأنه توجد بع نظريا

لية هو ما فهمه كثري

قد ناقشنا يف حة لنسبة

لنظرية هو لشيخ حممد تقي جعفر

يل

ىل حة لنظرية لر بعة بحيث يكو حلكم لو ي

حلكم

غري .

لقضا ي

حلكومي ..حكام مغاير لسا ر حكا نتيجة تغاير ضعه حتى لو لتقى معها
فجاعل هذ حلكم هو لقا

لد لة ( يل مر) فيام جاعل حكا

حلا

سبحانه

لية لثانوية هو

لقا

مر

يل

حكا عىل

يقوما فقط بتطبيق

بل يضيفا ىل لك عملية نشا ية قانونية يضعا عربها حكام جديد ضافيا مل يكن

موجو من قبل عىل سا
مثل بط

لذ يرب

حق لنقض

جو

لز لغري لعاملني

ته حلا ثة ترتتب سلسلة من لنتا ج لقانونية

جو حكمني متشاهبني حيانا يف مو
لثانو

حلكم حلكومي حلكم

يل

قبل نتها قتها فهنا يلحق

بن حكم بوجو

غري لك .تعد مصد جلعل لقانو هو
ستحالة عقلية

حد

ما عند لشا

عق ية

سبحانه فهنا حكام غري

متشاهبني فإ قلنا بوجو طاعة لو لدين فيام يأمر مطلقا ثم مر لو لد بنه بص
لد

طاعة حكا

مصالح حكا
ينا

لية.

خبا عن

رس من قبل لو لد لولد يف

جب لص

يقو بالص

هبد

عىل

قيق

هذ لنظرية لر بعة تو فق فهم مشهو ملتقدمني ملد سيني نسبيا هبذ يكو

حلكم حلكومي نشا قانو يتعلق بأمر فيه حكم يل
خر

عي تا

يكو فيه حكم لبتة بل يكو من جما منطقة لفر

لتقنني فيه بيد لسلطة لرشعية عىل قانو ملصلحة .
بعد هذ ملقدمة

حكم ثانو

هلا يقد لنا حد هم جتليا
كام يتصو لكثري
مث

لفقيه لف

ملصلحة يف ملرحلة لتطبيقية هي مصلحة نسجا لقانو
بأ مما سة حلاكم للحكم حلكومي هي حلالة

خر فعل لك يف مناسبة خر

د حكام حكوميا

كأ

د

نعرفها يف جما لسياسة لرشعية ىل جانب ملام سا
( ) جع :حيد حب

نه يلزمنا

ليل جعل حلاكمية للسلطة لرشعية بمنحه هذ حلاكمية

لك نه عندما نقو باحلكم حلكومي ملنبثق عن مما سة حلاكم لص حياته فهذ
ليو

عي

حلقيقية فيكو سلطا

غم ا تعرفنا لع قة بني حلكم حلكومي ملصلحة

نقطة مهمة جد هنا هي

فيذكر

لظهر

لظهر يلحقه حكم خر بوجو

حكا لو لد ليست هنا جمر

ملكلفني بل هي نشا لز

ا

شمو لرشيعة:

يا يف ملناسبة لف نية

يعني

ستثنا ية

لفقيه

حكا حلكومية هي حلالة ستثنا ية لتي
لقضا ية للقضا .

.

هم قيمة مصلحية للحكم حلكومي تضعه يف

هذ لصو ليست حيحة بد بل

سلم مصالح لسياسة لرشعية تكمن يف توحيد لقو نني يف نظا لد لة ت فيه شكالية تعد
لفتا

مؤسسا

ملو قف لقانونية لفقهية يف ملجتمع فعندما تنتسب سلسلة لقو نني ملنبثقة عن
ليل حاكميتها فهذ معنا

لد لة لرشعية لسلطة

حكومي بمجمل هذ لقو نني ملتصلة بالشأ لعا
جر حماسبا

فتا

مر قبا

تربير

نز عقوبا

عية فالقانو يستمد قو

س مي هذ لدليل و حلاكم

هبذ ن ر بالنتيجة تية:

لو حكمه حلكومي للز عد مكا

غريها باملخالفني ملنطلقني يف خمالفتهم من
لز من ليل

عية لسلطة يف لفقه

هلي ة حلاكمة ويل لقو نني يف لب

ملزمة للجميع يف سيا قضايا لشأ لعا

نفو سلطة لد لة.

حلاكم يقو بإنشا حكم

لشؤ

ىل مرجعيا

لفر ية خلا ة غري ملتصلة بمنطقة

مقولة حلكم حلكومي ملنبثقة من جعل لرشعية للسلطة

حلاكمة متثل حد هم كا ملصلحة يف لسياسة لرشعية من ثم فالسياسة لرشعية تعتمد

فكر حلكم حلكومي هبد
مهمة توجب
تا

ا تناسق يف ملجتمع تكريس مرجعية لقانو

نتقا من نفو لفتو

لسلطة لرشعية فر كانت

ىل نفو لقانو يف لد لة

جهة لكي مت

حلكم حلكومي بل يكفيها جعل ملؤسسا

مرحلة لفتو

شخص حد

ىل مرحلة لقانو

تعد ملرجعيا

بمستند

شرت

قطعية حكم لقا
با لية عينها.

قو بأ كل

كل قانو لوحد لتجعله يف سيا

لقانونية نافذ يف لسياسة لرشعية لننتقل من

حاجة فكا من نو توحيد ملرجعية لو ية يف

غري لك من فكا لتي طرحت يف لعقو

عي مقبو فض عن

هبذ نكتشف

س مية ملعا

علمية يف يل مر بام يوحد لو ية ملرجعية

لدينية

هذ

طو

ظى بمو فقة غلبية لفقها .

خري

بطا مقولة
ظى

فكر حلكم حلكومي لتي نبثقت يف لفقه س مي حلل مشكلة عد
فض ملنا عا

تفر

نفسها بالعقلية هتا يف جما

لشأ

لعا

مو تنجيل هبذ لت ريج لفقهي بل يمكن لو و حللو كبري

بمساحة عالية يف هذ لسيا

عىل

تكو

حكا حلكومية لصا

حا ز يف نفسها عىل

حلد

نى من ملعقولية ملقبولية لدينية بحيث يمكنها

لو يف حلظة مكانية معينة خا ة

لسلطة نفسها حمل قبو

لرض

جا نقضها بعد لعلم ببط

كلمة ملصلحة لو

تعني مصالح لرض

هذ لقضية

ستعانة بآلية لتفكري ملقا د

فقط يمكنها

نحو لك بمعنى

مصلحة لو تركناها لوقعنا يف مشكلة عويصة
عليها

نا

لرض

ملصالح لتحسينية
من

جتام

س مي

تعني

ملصلحة هل يلز

لة بملف مهم يف لفقه لسيا

عامة

عم من مصالح
تكو نو

يصل ىل هذ حلد

ملوضو

هو حد

ما تاجه ملجتمع

هذ لسؤ قد يبد غري منطقي مفهو بد فام معنى لرض
كنا نعتقد بأ سلطة لد لة نحوها هي سلطة

نى نقلص من سلطتها لت مس حا

تكو

حر جتامعي شديد بحيث يكو حلصو

لد لة فهل متلك لد لة سلطة تتخطى طا لرض

لرض

ا جزما عىل

ليست موضوعا متنا عا عليه.

عني هبذ لسؤ

يمكن

ظى بسمة جهة نظر

عية

لرض

سلطة

ية حلاكم

سلطتها تقف عند حد
هنا

فنحن نؤمن بالد لة بحدها

هذ يعني

ملعيا هنا هو لرض

قو عد لتز حم غري فمن يعتقد بأ لو ية لرشعية للحاكم تثبت له عىل عيد لشأ

لعا

من با حفظ لنظا يف مقابل هلر

لرشيعة فهذ يعني نه يعتقد بالسلطة بحدها

سو ما جلأ

ليه لرض

لكن مصالح لرض

حيث هو جمتمع له

ظل تسابق حضا

.

ملر

من با حفظ لدين يف مقابل

نى ف يعطي حلاكم من

هنا ليست فر ية بالتأكيد بل هي

حيا

لعمل

ملجتمع فاملجتمع من

ته مصاحله لتي يمكنه ستغنا عنها لكي يبقى ساملا خا ة يف

ممي هذ لرض

تؤخذ بعني عتبا يف حسا نظرية ملصلحة

هنا من ثم فنحن هنا قد نطبق قو عد لتز حم ليس عىل

فر بل عىل ملجتمع نفسه كام

ملحنا ىل لك سابقا عند مناقشة نظرية ما خلميني يف قضية لع قة بني لنص ملصلحة.
بام ا

هذ لنظرية

د

نوعا من لتو

بني ملصلحة حلق

ا لركنا

كثر جد يف لفلسفة لسياسية فبعض لف سفة عرب لتا يخ كانو ينترص

للحقو كثر

من ملصالح ( ملقصو ملصالح غري لفر ية) فيام فريق خر كا ينترص للمصلحة كثر من
حلق ينتج عن لك ينتج لك ديد مساحة سلطة لد لة .
ما

بل هي سع من

كنا نعتقد بأ سلطة لد لة لرشعية ليست سلطة

لك تشمل ملصالح لتحسينية غري لك فهذ يعني ننا نؤمن بالد لة بحدها عىل مما يعني
لسلطة غري حمكومة لنظا

يف هذ ملجا

لرض ية.

لويا

لقهرية فقه لرض
فر

من ثم يمكنها تقييد سلطا

ملجتمعية بل يدها مبسوطة

حرياهتم بام تر من مصلحة لو كانت

هذ هو ما هب ليه لسيد خلميني بعض نصو ه تفيد نه ير

حرص

يف سيا مفهو

حكا

يصبح مفهوما مفرغا من مضمو

عمو

لذ نرجحه كام كرنا سابقا
قتضا

ليل

ية لسلطة يف

يل يمنح لسلطة نفو يتخطى منطق لرض

يفيد ليل جعل حلاكمية

لتز حم فسو

جعل لو ية للحاكم سيصبح ب معنى.

مو ضعة بني لشعب لسلطة حلاكمة

غري.

لية لثانوية

منها لرض

قيمة لد لة لو

س

ليس فيه ط

ما مل يكن لك نتيجة

ملو ضعة يف نفسها متنح طر فها سلطة .كل ما

لو كا لفظيا هو تنزيل لقو نني لرشعية

لو قع سن قو نني جديد بفعل لرض

ملجتمعية

لية لثانوية عىل

بفعل مو ضعة متفق عليها

يعتقد مجهو فقها ملسلمني بأ نظرية ملصلحة يف لسياسة لرشعية هي نظرية تنفيذية

جر ية لكن مما ساهتم تنظري هتم هلا تعطي
جو هلا يف لرشيعة هبد

لسلطة حلاكمة هلا جما سن لقو نني لتي

تأمني ملصالح لعليا ملقا د لسامية للدين يف خللق قد

( ) نظر حو جتاها لفلسفية بني حلق ملصلحة :مهنا بيا كميتكي مهد بالو
:
كرتين مصلحت لت برتو نظريه تعا جملة حقو عمومي لعد

با خو
.

تد

لفقه س مي نسجا هذ لتصو مع فكر شمو لرشيعة باعتبا

جمموعة لقو نني تقو سو با شتغا يف منطقة لفر
غري.

لكننا بحثنا بالتفصيل ملوسع يف كتا

لتقنني للبرش

قلنا بأ نظرية لفر

حق

ا قد

فيها

قلنا بفر حقيقي يف لرشيعة

ليس هلا تغطية قانونية بل هلا تغطية قيمية فقط
بام يف لك

قو نينها ليست سو مقر

شمو لرشيعة

قبلنا بمعنى حقيقي

باحة فهذ يعني

ا حماطة بحد

سلطتي :لعنو

بعض لوقا ع

ملو ضعة لعقد

لثانو

جتامعي تعطيا حلاكم جما مما سة حق لتقنني فيام قانو للرش فيه

ىل مكا سن لقو نني يف غري منطقة لرض

فقه

ما لو قلنا بأ منطقة لفر هي منطقة مباحا

مر لذ يؤ

لويا

كا حق لتقنني هذ ناجتا

فقط

نام هي

عن مو ضعة برشية غري منافية يف هتا مضمو ا للرش .
مقر

لسلطة بسنها

لتقنني مرفو

فهذ يو ل ىل لنتيجة نفسها لكنه يناقض نظرية لشمو لترشيعي من ثم ف

ق للقا لني بشمو لرشيعة منح حلاكم سلطة لتقنني لو باسم ملقر

ما سلطة له باسم منطقة لفر

عىل مجيع حكا
حلاكم ملخا

حتى لو هبو ىل نظرية لسيد خلميني يف تقد حكم حلاكم

لية لثانوية متسكا بإط

للحكم

نفسها عد شموليتها

يل لثانو

ملفر

ليل جعل لو ية

قانو لرض

هو لقو بالشمولية.

للقو نني لتفصيلية يف ر هذ لعنو

مرجعية لعنو

بل هو لعقل

لثانو نفسه فر جع ليلنا يف كتا

كتفي هبذ لقد

مرجعية فقه

هذ ملرجعية سو تو ل يف لنهاية مر خر

لشمولية نط قا مما قلنا يف حمله من
لعنو

هذ معنا

حكم

ا جممو لرشيعة كاشف عن نقصا لرشيعة

من هنا ليس مامهم للتوفيق بني نظريتهم سلطة حلاكم
غري غم

عتبا منطقة

لثانو

نسا

تسا

لويا

ىل نقيض

سن لرشيعة

لذ يقو بذلك بد فع من

شمو لرشيعة حتى نطيل.

يد طالة يف موضوعا

ملصلحة يف لسياسة لرشعية

حمل

بحثها سا

بل حببت هنا

هو لفقه لسيا

قو عد لعمل فيه لسنا هنا بصد تلك لبحو

ضا خاطفة عىل بعض لنقا

من حلصو عىل و جامعة ملوضوعة ملصلحة يف لد

ملوسعة

لر يسة يف هذ ملوضو كي نتمكن
لرشعي عموما.

ند

يف هذ لفصل:
معايري ملصلحة يف جتها
ملصلحة عي لو قع
سا ل ثبا

لسياسة لتطبيقية.
ية معرفة ملوضوعا يف تشييد فقه ملصلحة.

ملصلحة لضو بط

اطر فقه ملصلحة غري ملنضبط.

سس.

لبحث يف ضو بط ملصلحة يعد كثر

طلعنا عليه يف لبحو

لكننا سو نحا

عن ملوضو نسبيا.

غم

كثر هذ لضو بط قد

ية يف تقدير

من لتنظيم ملساعد لقا

عىل خذ و كاملة

ملاضية خا ة جلهة ديد ملصلحة

فهرستها هنا مع

يبد موضو لضو بط عىل شكل حمد

يلز

بطها بمعيا تصو لدين هلا

خذ هبا يف لتعامل مع فقه ملصلحة

هذ لضو بط فر فيها هنا بني ملصلحة بو فها ساسا يف جتها لرشعي

بو فها ساسا يف لسياسة لرشعية

جر ية فكل هذ لضو بط تقريبا متثل قاسام مشرتكا

بني نوعي ملصالح.

تلف هنية ضو بط ملصلحة بني لفقهني :لشيعي لسني يف تقدير

يذهب ملام سة ضو بط للمصلحة خشية لوقو يف لعلامنية خلر
لدينية لعامة هلذ جتد هتامما بكو ملصلحة
مجا

لسنة لقيا

تناقض

لقضية

لفقيه مامي يف تنا

شية نجر نحو علمنة لرشيعة.
شية نجر نحو لع لثو

فعىل لصعيد

ن حظ عىل سبيل ملثا
( ) ملعر

نه سم مستعا

حية يف ير

و

غري لك بينام عىل لصعيد لشيعي

من ملصلحة تستدعيا تنوعا لد

ملصلحة

جتها

فالفقه لسني

عن ملعايري لرشعية
خر

كالكتا

مامي نحن نجد خشيتني
ا:

لسني لفقهي عىل لفقه لشيعي.

هو لصعيد ملشرت بني لسنة لشيعة يف موضو لبحث هنا
ملقالة لتي كتبها جهان ري

الح بو

سم حلقيقي هو سعيد حجا يا

لذ جر حما لة غتياله يف ير

عا

لتي نرش

حد بر

عا

كرب مو حلركة

يب عىل ثرها بإعاقة.

عترب

مآ

من جملة كيا

يف لعد

حيني

ملحسوبة عىل

لفقه لشيعي ر نتيجة فقه ملصلحة من لفقه جلو هر نحو لعلمنة

مو تتجه نحو تكوين فقه خر يعتمد لعقل لبرش مرجعا يف

قد نتقد هذ ملقالة لعديد من لباحثني ير نيني لذين كانو يرص

ملو مة بني فكر ملصلحة لتي طلقها مثا لسيد خلميني
جتها
مثا

مامي

لذ كا خلميني نفسه يفتخر به يدعو ليه.

لسلطة.

عىل ا لتوفيق

لفقه جلو هر

ملد

خر هنا عىل ملقلب لسني يكشف عن لشعو بخطر فكر ملصلحة فيفر

حلديث عن ضو بطها هو حركة لنقد لسنية خ
لطويف

ير نيني فهذ ملقالة

لعقو

خري

طر حا

يف

ما

من بر ها نقد لشيخ لبوطي له فإ هذ لنقد يف سيا حديث لبوطي عن

ضو بط ملصلحة يكشف لنا عن لقلق من تقديم لعقل عىل لنص من لذها نحو علمنة
لسلطة يف س .

فنحن ن حظ يف

ما عىل لصعيد لثا

فكر لتوسع يف قضية ملصلحة
ت سم ملقا د

لفقه لشيعي يف لعقو

لث ثة

لسياسا

هد

سعة

قة لد خلية للمؤسسة لدينية لشيعية قلقا من

لك عىل حسا
ية

لرشيعة يأيت متأثر بالفكر لسني

مر غري لك .يبد هذ لفريق قلقه من

خري بد يتجه نحو ليش عينه لذ لطاملا نتقد يف سلو خللفا

ل يف لفقه لسني تفكري علام ه لذ كا يصنف تفكري تربيريا للسلطة فكل
غلبها عىل

لتي سلكها بو بكر عمر عثام

قل تصبح مفهومة معقولة

منطقية قابلة للتربير يف ظل فقه ملصلحة خا ة باملعنى لذ طرحه لسيد خلميني مل

يكن لدهيم سو خطأ حد هو خذ خل فة من عيل من ثم فعىل

يتخىل عن تلك لسلسلة لنمطية ملو ثة من نتقا
عنا

يتجز من عي

فالفقه

مامية لصو هؤ

لشبه فيام سلكه هؤ
مامي نتبه ىل

خللفا

هلؤ

خللفا

جتها

مامي

لتي باتت متثل جز

فهمهم فنحن ليو نقو بالكثري من

من قبل بعد قل من نصف قر عىل مساكنا بالسلطة من ثم

تلك

شكاليا

لتجربة لسلطوية هذ ما يف لتيا ملد

عىل خللفا كانت مثالية ناجتة عن عد
لتقليد يف لفضا

مامي

نه يز

لوعي مامي تربير حقيقيا لسلو خللفا يف لكثري مما عترب خرقا للرشيعة من قبلهم.

عي
يف

من هنا يبد حلديث عن ضو بط ملصلحة مهام بل يبد

نسق من مسا

هم هو ويل ملصلحة ىل

ليس جمر تشخيص كام ملحنا من قبل.

عنو ضو بط ملصلحة هو عنو له حضو يف

جلدير بالذكر هنا

و ملجموعة موضوعا

بد من بحث ملصلحة ملرسلة

ملقا د فيام نكا نجد عنو نا من هذ لقبيل يف جتها

غالبا ما كانت مصا هذ لبحو مستقا من لتجربة لسنية.

ا

لدكتو لبوطي

يوجد عندنا
مجا

لقيا

يقا

مستقل يف لرش

لبوطي هنا نه

فكر لضو بط لعامة للمصلحة

من هنا يرفض لبوطي ستق

لك يعني من جهة ىل

لتفصيلية لتي ن حظ

بد من

ما هو خا

مفهو لرش يعني

لسنة

لرشيعة ليتبني لنا

حكا هي جز يا

هذ

عىل قل عد

لة

لقا مة يف

لة

لة لرش عليه

يمكن

تتغلب ملصلحة عىل جلز يا

من

يتحقق

ستقر يف قضية ملصلحة هبذ تولد

هذ لضو بط

لعقل بد

ملصلحة يف جلز يا
ير

ملصلحة يف خا جها

من جهة ثانية بطا لكثري من

لعقل هنا هنا ير فيها ملفسد

لة

ملصلحة فإ مفهو لضو بط يعني

هذ لضو بط ليس مصلحة من

ما خر عن هذ لرش

نسجا بني لكيل
لو ستقل هبا فإ

ستغنا عن ليل لرش

بذلك يمتا مفهو ضو بط ملصلحة عن مفهو

عند لبوطي

عرب ستقر جز يا

هذ يقف عىل لنقيض من مرجعية

جلز ي.

خري

جز ياته فهو قا م هبا يف حلقيقة متحقق عربها هذ يعني نه

لرش عىل عكسه.
لرشعية

مامي

ملصلحة مبد كيل بينام

لكي نتحقق من مصلحة ما يف مر معني
نتيجة ك

يف لعقو

مصد منفر باسم ملصلحة ىل جانب لكتا

ا مبنية عىل ملصالح هبذ نستنتج

لكيل

لة ببحث ملصالح

تربير حلديث عن ضو بط ملصلحة عرب لقو بأنه

ملصلحة مل نتو ل ليها

جو للكيل بد

جتها لسني

يمكن

ل

تو نا مصلحة بينام

يكو مصلحة غاية

مر

ملصلحة ملأخو هلا
لك نفك قد

معينة بحيث ر سا ر ملصالح عن هذ لرش

لعقل عىل مو جهة لنصو

من خ

يف تشخيص ملصالح .

هذ ملحا لة من لبوطي نجد هلا حضو يف تفكري لشاطبي بوضو يف مو ضع تلفة
منها بط ملصلحة بالرش

هلد

من يفس لنا

ليس بط لرش باملصلحة بمعنى

ملصلحة هو لنص ليس من يفس لنص هو ملصلحة بذلك تكو خلطو

ىل لفهم

نذهب نحو لتحقق من جو ملصلحة بمفهومها لرشعي يف ملو

ملنصو ة

لرشيعة هي متابعة لنصو

لنصو

نحو ملو غري ملنصو

مفهو ملصلحة يف لرش

كتشا

لكي نتكهن بوجو حلكم ملناسب مع لرش يف هذ ملو .

هبذ نجد فرت قا يف طريقة لتفكري بني هذ ملنهج

يثبت

ملصالح ملفاسد حلسن لقبح يف
لرش

ىل لرش بينام لطريقة ملقابلة تعترب
مر هذ

لنظر

فعا جلز ية

تعترب

خت

ملصلحة ملد كة ب
ديد فمن هو ملد

ىل لتنا

يف غاية

هذ هي

لطريقة ملقا دية

لعقل يف تفكري ملصلحي ب

لرش !

لعقل

ية عىل مستو فكر ضو بط ملصلحة فإ قلنا بأ

تكو خمالفة للسنة لرشيفة فإ

هلذ ملصلحة لتي نتكلم عن ضو بط هلا

هو لعقل لعميل بمفهومه لك مي

ملد

للمصلحة هنا ب

ويل فمن غري ملعقو

يكو

حجية لنص نبثقت من هذ لعقل لعميل

يكو حمكوما هلا بل كيف يعقل سلب حلجية عن لعقل هذ !
شكالية لتي قعت فيها بعض لتيا

خبا ية لتفكيكية خلر سانية فكيف يمكن فر
( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:

يستمع

عملية عقلية مسبقة

يف حجية لعقل لعميل مد كاته بل قد

حمكوما للنص يف سيا من لتفكري لعديل

فكيف يمكن

لعقل يف

ينطلق من قانو مل مة لكي

لرش بنفسه ثبت عرب مقو

جتميد لعقل لعميل قبل

يضا هذ لتنا

فإ كا ملد

ملنهج لذ يؤمن باستق

كم بذلك يضا فإ بني هاتني لطريقتني بونا شاسعا

لشاطبية لتي ينترص هلا لبوطي كثري

فكيف يمكن فر

مدياته ثم عند فقد

.

لفكرية يف لعامل

س مي مثل

كو لعقل حمكوما تابعا للنص يف

ثبا هذ لنص حجيته كا عرب لعقل فهل ميكانيزما لعقل ولت يف حلالتني

حني
ما

لعق

ولت ب تفسري هذ لتحو
كا ملد

ط

لقو بأ لعقل حمكو للنص هنا.

هو لعقل لعريف ليس لعقل لعميل (بمفهومه لشامل لفكر تبا

كام ير لف سفة) فإ تقييد حركته باملصلحة معقولة لكن هذ لتقييد ليس ضعا

لرش عىل حركة لعقل يف ملصلحة بل لقضية يف حلقيقة
حجية يف نفسها حتى تقف يف مقابل لرش

بعد معا ضتها له

تكو حجيته هلا مقيد من
غري معقولة.

هذ ملصلحة لعرفية ليس هلا

عطى لرش هلا حجية فمن لطبيعي

يكو قد نقض نفسه بنفسه بطريقة

بنا عليه ليس ملهم ضع ضو بط للمصلحة فقط بل قبل لك ب

ملد

حجية
لسبل

ما هي حجيته ملنطقية

للمصلحة

لعقيل للمصالح ملفاسد برص

نه عجز من لك

خر

ند

من هو

لنظر عن لرش فهل للعقل قد

لك من

ولية ما هي نظريتنا يف جما

عتبا ية

ننا نام نسري خلف لعقل يف

من با

ملصالح ملفاسد عند فقد

نه يو لنا ىل حقيقة ملصالح ملفاسد بل من با

ملتوفر كثر قربا ليها من ثم ف يمكن هلذ لعقل لوظيفي
هبذ نكتشف

طريقة مقا بة ملد سة لشاطبية كل ملنا

ملوضو لع قة بني ملصلحة لنص يف سيا
تسبقها طريقة خر

ملفر

هي حجية لعقل

فإ كنا شاعر يف تفكرينا مل نمنح هذ لعقل قد
لبوطي يف

نتا

ملصلحة ناتج ستقر بل لنا من

يو جه لنص.

ين هلا يف لعرص حلديث

لضو بط هي طريقة غري قيقة

نسا يف كشف ملصالح ملفاسد

كتشا

فلسنا بحاجة بعد لك ملقا بة

نقو بأ ملصلحة معنى حلجية

لكشف لعقيل لبرش عنها سو ثبت بنا لرشيعة عىل ملصالح من خ

من خ

ليل مستقل عا .

لذ يرتجح بالنظر

نه لسبيل

ستقر

لعقل نسا يقو بوضع مفاهيم عم نية لتنظيم مو

يف ع قاته لبرشية تأخذ هذ ملفاهيم لعم نية قيمتها من ملو ضعا

نسا

لبرشية تستمد

تغذيتها من لتجربة ملتو لة لتي كشفت عن نتا هذ ملفاهيم ملصالح معقولة هذ يعني
لعقل لبرش ير

لسلو عىل فق هذ ملفاهيم هو لر جح

صل له ظن بذلك

نه يكتشف حقيقة خا جية يف

ترجيح

لفسا بل هذ

فعا هي حقيقة لص

مو نسبية بد جة عالية عليه فالعقل ليست لديه قد تعيني ملصالح ملفاسد حلقيقية

بل يقو من خ

ما يلزمه

حيث يوجد لديه

هذ ملفاهيم لعم نية بتنظيم مو عرب ملو ضعا

ركه نحو غريها فهو يعتربها مرجعا له.

من ثم ليست لد هذ لعقل يف جتربته لتا ية قد مو جهة لوحي يف كشف ملصالح

ملفاسد بل هو عقل ظيفي حيث
ىل لرشيعة عرب كتشا

علم هبذ يظل حمكوما للنص

هذ لعقل للمصالح.

حلكم عينه.

حلكم لرشعي ما يرتبط به عىل لشكل يت:

متعلق حلكم يف بعض حيا قد يطلقو عليه سم ملوضو
متعلق ملتعلق كثري ما يطلقو عليه سم ملوضو .

فإ قلنا:

عليه هو لرش
شا

خلمر حر

فإ حلكم هو حلرمة

بينام خلمر هي متعلق ملتعلق

ىل ننا عندما نبسط لقضية باملثا لذ

لث ثة :ملوضو
لفقهية

ملد نا

حلكم

ولية.

عرب هذ لعملية ث ثية

لرش

كرنا

ليخوضو

تصل هبا تعلق هبا

نريد

مثا

نغفل عن

تبط .مع

تعريف هذ

ملتعلق قضية ليست بسيطة بل كانت مسحا للنقا

يف

يبد لفقيه بد سة حلكم ملتعلق كام تعنيه

سة

طر

بل كانت لد

(فض عن مصا يق ملوضو ) يقع حيانا خا
قلنا بأ لفقيه قا :

مل يكن متعديا.

ملتعلق لذ تعلق به حلكم نصب

ملوضو يف جلملة لكن لتجربة لتا ية ل جتها لرشعي تعطي
ام يف ملوضوعا

سيام لو

فهو عقل عريف عق ي تو ضعي

جتريبي ليس عق كليا مطلقا متعاليا.

يفكك علام لرشيعة س مية مكونا

نا نسبة

جتو لص

موضو طبقا للتقسيم لث ثي لذ

لكثري منهم جهة نظر تعتقد بأ ملوضو
طا

يف لثو

ملحنا ليه

علام لرشيعة مل يكونو

ظا فهم فلو خذنا مصد

ملتنجس فإ لثو

لفقيه هنا يقو بكل ضو

ملوضو

ملتنجس هنا هو
حة بأ

مصد

هذ ملوضو

ثباته نفيه

ملكلفني نفسهم.
لقد

لذ يملكه يد يكو متنجسا ليس من ظيفتي

هذ لثو

ليس من ظيفتي

ثبت

عملية لتمييز لدقيق هذ

هذ لثو نجس غري نجس بل هي ظيفة
عرب مر كمة لتجربة جتها ية ع قة

لتي تولد

لفقيه با س لة لوقا ع من جهة ع قة ملكلف هبام من جهة
مسؤ ليا

مركز بني لفقها يف حد

لفقيه عن لقضايا لتي متثل موضوعا

يدخل ضمن لك توسع هذ لبحث من شكله لبسيط لذ

ضحنا

ضمن نفو

نفا ليتخذ بعا خمتلفة يمكن مر جعتها يف ثنايا عام لفقها
لنظر عن تقو

ا جية برص

خو تعيينها ضمن حد حجية فتو

يمكنه

يه

يمكنه

ف لفقاهة هبا

لفقيه

عا عىل خرين

وليني.

لفقه نفسه بو فه منظومة قانونية موجهة

ملوضوعا

ر ..

ل حكا

لرشعية ما هو لذ يدخل ضمن ظا ف لفقيه
ما هو لذ

لك لبحو

سة

ستغنا عن
برص

لنظر عن

لعملية لبحثية

يف بعض

فالفقه ليو بسمته لتوجيهية لعامة

يأخذ جز من لقضايا يرت جز خر عىل مستو

حيا سو يبد لك بمثابة برت للد سة لشاملة ملوضو لبحث خا ة يف ضو لر ية

لتي تقو بأ مرجعية ملصلحة ثنا ية لثابت ملتغري
لة ثيقة بكيفية فهمنا ملوضوعا

ملو كبة

ما يرتبط هبا من قضايا ملعا

حكا فكثري ما نر موضوعا

حكا ثابتة فنعطي نفس حلكم لسابق يف حني تبد تعقيد

متغري للخبري لفاحص حلصيف بام يلز
تأثري لزما

يتحمس حلرص
لفتو

ملكا يف

عن عر

لو ضح.

لتي شتهر

لق يف هلو بل ت حق مبا

بلد

تتغري حكا تبعا هلا هذ حد تفاسري مقولة

فة لفقيه بمن لديه خرب يف

عىل هذ لتأسيس

ملشهو :

جتها

جا

حليا موضوعا

حكا

يف لعقو

حكا

خري

ملوضوعا

لو قع خلا جي.

هبذ نجد ليو من

ملتصلة هبا معا

قانو لتغري يف حركة لفتو بتبع تغري لو قع قا لقر يف مجلته

جل من غري هل قليمك يستفتيك

جر عليه

جلمو عىل ملنقو

فته به

بد ض

عر

بلد

جتر عىل عر

بلد

سأله

ملقر يف كتبك فهذ هو حلق

يف لدين جهل بمقا د علام ملسلمني

لسلف ملاضني .

ليو نحن ن حظ

خت فا

لفتو

عر

لفتا

مل بسا
عا

تشقيقاهتا

تطلق للكر

لظر

ضية كلها ما يرفع ملشكلة هنا غم

ملو ضعا بني لبلد

لشعو

ناقضة لقو عدها لسليمة.

هو تنو قيو

هذ ما يفتح عىل قضايا كثري من نو ما طرحه بعض لباحثني من تنويع لفقه ىل فقه

ستضعا

فقه متكني

متمكن

بعضها فقه ما قبل لفتح بعضها فقه ما بعد لفتح ما ش ت فعرب فإ طبيعة

ثم تعيني

من حكا لتي ت حقنا يف هذ للحظة هنا هنا .

ستضعا

فقه

فبعض حكا جا يف سيا فقه لتمكني بعضها جا يف سيا
قو  :بعضها فقه مكي ستضعايف بعضها فقه مد

لعل بإمكا

لو قع لذ نعيش يفتح عىل تعيني ننا من مصا يق
هذ يعني

عليها

من لفقهني يف هذ مللف

عي ملصلحة لو قع بو فها موضوعا خا جيا لصب لعنو

لصب شكل ع قتها بالغايا

ملقا د لدينية

سة ملوضوعا

من بينها ملصالح عىل نو عها تفر

عجيبة بسلسلة طويلة من لعلو لبرشية تشكل حلقة
ملثقف لفقيه بني لفقه سا ر لعلو سو

ل بني حلو

نسانية منها

لعلمية لتجربية

( ) لقر

حكا

مجيع

ما له لة

نسانية مليد نية لزمكانية سو يقلل من نسبة خطا لتي قد نقع هبا

مطلق جتها ملصلحة
س

جلامعا

بني

س مي ملاكينة ملساعد له عىل هذ لد ر لو سعة من لد سا

يف قضايا تتصل باملوضوعا

( ) لقر يف لفر

عىل حركة لفقه لة

لتجربية لطبيعية

هذ لعلو تتصل هلا سها يف قضايا تصنف من ضمن موضوعا
عتام لفقه

لعا

لتعيني نسبتها للرشيعة من حيث

ملو فقة ملخالفة لك كله هني عي عميق بالو قع تعقيد ته.

بذلك.

من

:

جتعلنا قر

.

ملمكن:

ملتعلقا

.

نحو لك خا ة يف جما لسياسة لرشعية بل

لو قع ملطلو

عا بد

كتفا حيانا بإجر

لعملية

و

ملؤسسا
.

حماسبة

لعدمية

مو من

فة .ننا بحاجة ليو

ية نظرية

كاملة تشتغل عىل هذ لقضايا هو ما بد يظهر هنا هنا بام يبرش باخلري

هد هنا لد

ملصالح

قضية تعيني ملوضوعا

هذ موضو قا م بنفسه

بل جعلته جمر متهيد لفكر لضو بط لكي يظهر قريبا متييز عنها
معرفة ملصلحة بالعقل لبرش

لتجريبي لعريف يقينية

لوهم لظن غري حلجة لتخمني

ستنسابا

لذ قية نحو لك ف قيمة له.

فكر ضو بط ملصلحة

عمل

عن هذ لسؤ تظهر ث ثة تصو

قيلت

:

ضو بط ملصلحة هي ملعايري لتي من خ هلا نضع يدنا عىل

سلو

ضو بط ملصلحة هي ملعايري لتي من خ هلا نضع هر

لويا

يف لرشيعة

قع فنقو  :هذ فيه مصلحة فيه مفسد  .هذ ما كنا نلمح ليه قبل قليل.
ىل ما هو قل لوية فنرسم خلا طة تبعا لذلك.

ملفهوما لضو بط ملصلحة غري مقصو ين هنا بالتأكيد فكل هذ لضو بط لتي
ع قة هلا بتعيني لفعل نفسه

تقا

لفعل ملعني عملية شاقة جد كام ينا نفا

ديد موقعه

ليست بسيطة

تتخطى جمر ضو بط ملصلحة بمفهومها حلايل هنا
متر بمفهو

هد

لغايا

كذلك حلا يف فقه

من قبل

ببعض هي :ما نريد من

خطو

فنعر ما هو
هذ

ملهم جد فيه هو كو

حجة ما تعيني ملصالح عىل سا

قد يقع لباحث هنا يف شكالية عميقة لط فيها عد ملفا
يف سيا جلو

شا

مر لذ يعني

يو لنا ىل تو فق
تلف لباحثو

لويا

لو

بل تعيني ملصلحة يف

تا لسلسلة من لعنا

كانت عملية لتعيني هذ

ضع للضو بط لكي تكو سليمة.
فإ ا عملية معقد نظريا

حلديث عن ضو بط باملعنى

عقد عمليا تطبيقيا كام قلنا
لثا من ملستحيل عمليا

هذ لنو من لبحث عن لضو بط يظل يف حمل

لفقها

بد هلا

خت

لعاملو يف ضو بط ملصلحة يف خل منظومة فقه

لد م

لويا

.

كذلك خل تعيني هذ لفعل بعينه

من هنا فاملر من لضو بط يف موضو بحثنا هو ملعنى لثالث.
ضو بط ملصلحة مفهو سلبي

لسابقني

مفرتضة

نعني باملفهو لسلبي هنا
غري ما ملفهو

ابيا كام هي حلا مع ملفهومني

ليس مفهوما

ا سلسلة من ملعايري لتي هلا قد

ايب فهو من تو بع لبحث يف فقه

سلسلة مما طلق عليه ضو بط ملصلحة يف بعض لكتابا
.

ملصلحة هي مر لرض

ملصلحة هي مر كثر نفعا عىل ملستو

ملصلحة هي كثر نفعا عىل ملستو

ه

من نو :

لويا

نفي مصلحة
هبذ نخر

لكمي ( ملصلحة لعامة).

لكيفي.

ملصلحة هي لنفع بقى.
ملصلحة هي هم.

ملصلحة ما عينه خلرب ملختصو .

ملصلحة ما كا جتامعيا مقابل ما هو فر .

فهذ لتعريفا تلتقي مع فقه

كل حد منها بحاجة ملا يثبته بينام نحن نريد

لويا

هنا من ضو بط ملصلحة جمر ضع حد يمنع طيها من ثم فام هو خل هذ حلد غري
متعني بالرض

للنقا
هلد

هبذ

غري قد يتعني بعنا

بل هو حمد

نوجه شكالية

فإ هلد

هذ لضو بط

تساعدنا عىل لتعيني بل يظل لبا

من هذ لضو بط ليس لتعيني

ديد ما هو غري متعني ما هو خا

عىل ية حا نتعر

مساعد .

لن سم قر

ملصلحية.

ر لفرضيا

لكننا ن ترص هنا نشري ملا مل نرش له من قبل.
( ) نظر :عطا

بي ديل عيل

فر يند جملة سياست ها

لتعيني بسهولة بل

هنا با تصا لبعض لضو بط لتي يلز مر عاهتا يف سيا

بنظرية ملصلحة قو عدها .كثري من تفا يل هذ لضو بط قد جر

هرب

غر فر بو
ك

لعد

:

شتغا

حلديث عنه فيام مىض

يافتي نو به ضو بط تشخيص مصلحت
.

مفتوحا

ضابطه تا

هم

معايري شتغا باملصلحة هو عا تعريفها فهمها

متييزها عن مفهو ملنفعة بمعنا لوضعي نقصد من هذ لضابط

ينسبق منه ليو

خر ية

لدينية

لدينية.

كام قلنا من قبل ملعا
خ قية

هلذ يتصو

لعمل

ففي ملرحلة

خذ باملصلحة هو نو من ييد لقيم
نص فيه

ملحض بل تعني مفهومها لديني

خ قي لقيمي

ىل نحن نذهب ىل لدين خذ تصو عن ملصلحة بعد خلر
جتها

لتطبيق

ليست مفهوما خما جا للدين مفر ضا عليه بل هي مفهو

عن جما خا

ساسا يف لتطبيق
بفهمه

للمصلحة تعريفه هلا نبد حلتنا لعملية مع قاعد ملصلحة
لرشعي معا قبل

مفهو ملصلحة

ملا ية لبرشية لدنيوية كثر من تباطه باملعا

قاعد ملصلحة سو كانت ساسا يف جتها فيام
تعني مفهومها ملا

يل

لفهمها هو

يقو لدين نفسه بتعريفه

طا لدين يف هذ حلا .

يقو لشاطبي بمناسبة حديثه عن
من

لرش بحيث تنايف

وله

هذ ما يعني

يولد يف

تفويضه لنا يف لتعريف

ملصلحة

فنحن نتحد

ملصالح ملرسلة  :حدها مل مة ملقا د

لي من

له .

بل يذهب لشاطبي بعد من لك يف سيا تأكيد عىل مرجعية ملقا د لقطعية لت

معها حيث يطر مسألة لدليل لظني لقطعي عىل حلكم لرشعي

و

حجية لقطع بل ير ها ضحة كام هتمه كثري لفكر لتي تقو بأ لظني بد

يف قضية

جعا ىل لقطعي بمعنى قيا لدليل لقطعي عىل حجيته فإ هذ ما يعترب متد
وليني معر فا نام ا

حلجية

لشاطبي

قامت عىل ثبا

يضيف مر خر هو

لشاطبي هنا مل يعد يفكر بحجية لدليل من حيث جو

( ) لشاطبي

عتصا

بني

لة لظنية معلومة

لكن لك ليش مل يكن له ما يو فقه من مر قطعي لو عا

فهل يكو حجة

:

يكو

.

ليله ىل لقطع بل يفكر

بحجية لظن لناتج عن عام لدليل لظني حلجة من حيث كونه مو فقا
فلو فرضنا
لو

تطر

خرب لو حد حلجة

عىل حكم ليس هنا

ملقا د

ل قطعي

عىل حكم خمالف مر مقطو يف لكتا لز طرحه بل
مؤ

لو قاعد عامة

مر كذلك هبذ

كيل عىل فقه لكا

حكا لغريبة غري ملتسقة مع لفضا لكيل لو مل تعا ضه هذ نتيجة مهمة للتفكري
لنظمي معا.

هنا يثري لشاطبي

حجية لدليل لظني قد

عىل حلجية بل يلز يف ناتج
مع قاعد

كلية

لة لظنية

تكو مرش طة فقط بقيا لدليل لقطعي

يكو عىل فق كل حد منها ما عله منسجام

عية بتعبري خر منسجام مع ملز

لشاطبي

لرشعي لعا .

مل يظهر منه موقف حاسم يف هذ لقضية لكن ثا هتا تفتح لبا
كا هذ مز

لتعامل مع حلجج لظنية يف لرش بطريقة خمتلفة

لنصية حلجة كخرب لو حد فكيف باملصلحة مثاهلا حيث نص !
تنفصل نظرية ملصلحة عن نظرية لغايا

بنا عليه

معنى خرتنا ملقا دية
ملحد يف لرش

فقيه ملصلحة يقصد من جتها

ليس جتميد لرش

ملصلحة كي نتحر من لقيو لرشعية
كرب شكالية تو جه فقه ملصلحة ليو
لناحية

طيه

ملآ

لفهم ملغلو

تطبيقه لو و ىل لغايا

لشا ع ننا نبحث عن فقه

فقيه ملصلحة يقف متاما مقابل فقيه لنص هذ

لك عىل ناحيتني:

ىل لعلمنة.

لناحية لثانية :ا تفر فقه لنص من مقا د لرشيعة من عقلية
عتقد بأ

بيا

لة

ملقا د يف لدين بأ

ىل :ا توجه فقه ملصلحة نحو مفهو للمصلحة خما

عتقا بأ نظرية ملصلحة تف

لشاطبي يف

عىل

للدين هذ ما ينتج
لويا .

بعض فقها لد لة لدينية يف حديثهم عن لتعامل مع لرشيعة ضمن

سيا لسلطة كا سببا يف حد

هذ لتصو

حديثهم عن سلطة يل مر

فهذ لتغو يف سلطة يل مر هبذ لطريقة ملعر ضة يف

ستحضا مفهو فقه

( ) نظر :لشاطبي ملو فقا

لو مل يكونو قا دين له كا

لويا من جهة فقه ملقا د لغايا من جهة ثانية

:

.

ب عليهم

عا

نتا

بيا

خمتلف

بعض س ميني توحي بل لعلها جتر بالفعل ىل نو من هيمنة عقل يل مر عىل
حكا لرشعية فقط فقط جل بقا سلطة سياسية للدين كأ مفهو لسلطة

لسياسية هو ملقصد لرشعي فيام مفهو تنزيل لقيم لدينية ليس سو قضية شبه هامشية!

مع

يف سيا

لدينية لتي تتحد عن مامة بمعناها لعا تضع مامة نفسها

لعديد من لنصو

قامة لرشيعة ليس لعكس فهي خا

بأ لوية عىل قيق لقيم لغايا

لرشعية.

لتحقيق لرش

لتضحية بالكثري من مو لدينية ملصلحة بقا مرش
لو كا بحجة

كبري
لنا

لد لة هو يف حد نفسه خماطر

تطبيق لرشيعة لن يكو ممكنا يف هذ لعرص فإ مل يكن ممكنا

تريد تطبيق لرشيعة فهذ يعني

ملوضوعية

ليست هي لتي ظى

علينا لنظر جمد بقر

لد لة حتى تتوفر معطياته

علينا تر مرش

جتها ية موضوعية متحر من

ملاضني يف نفس

حكا لتي نسبناها للرشيعة علنا نكتشف ننا كنا عىل خطأ فيها فنذيب جبل جلليد بني
نضحي بأحكا لرشيعة بقسم فر منها يف ميد

لنا

بني لرشيعة ما

عم

هو مفهو مل جد شاهد مقنعا له بل خمتلف لنصو

جل س مة بقا لسلطة فهذ مر غري مفهو

تعطي عكس لك.
يعني

قد قلنا سابقا بأ

لعليل

ملقا د لغايا

مامي

لتعلييل عرب لنصو

عرب تنقيح ملنا

هذ

فقه
مو

لويا

من

كا بعض لفقها ما يز متحسسا من
نه مل يقم بإنتاجها بنفسه بطريقة

وله جتها ية مل ير فيها سو شكلها لذ

س مي ليو

لدينية لشو هد لتا ية

جتها جديد يف ساطنا يغطي بالدقة حاجا

فكر فقه ملقا د خا ة يف لفضا لشيعي
منسجمة مع

يف ضو عتبا لسلطة هي غاية لرشيعة

ضع فقه ملصلحة ضمن سيا

لك سو نبقى يف جة عالية من ستنسابية.

لتطبيق

هو جتها يفتش عن لعلل يف لنصو

هو با

ينسجم معه فإ

جتها

مهم جد يف ضة لفقه

كي يسري خلفها حيث يمكن

مر لذ يسهل فهم مساحة سع من ر لنص عرب خذ بالعلة.
نستخلص مما تقد

لرشعية

حلديث عن فقه ملصلحة ب

ملصلحة من منظو لدين

نحو لك عىل

يصاحبه تقييد بمثل ملصلحة
قل ملصلحة من منظو غري

مناقض للدين.

هذ ملوضو يفتح عىل

نظرية ملصلحة يف لفقه
لك مثل:

لبحث يف لنظرية س مية يف فهمها للمصلحة ع قة

س مي بمحد

تا

مهمة للغاية

ع قة نظرية ملصلحة بنظريا من نو لعد لة

لتعقيد يف لفلسفة لسياسية منذ سقر
لدين)

لفضيلة ..هو موضو شديد

ىل يومنا هذ .

ع قة نظرية ملصلحة بث ثية ( لد لة

جتها من نو خمتلف

لدين /حلركة

مة

مصالح لد لة هي ملقدمة مصالح مة مصالح لدين

هل تتوقف حد منها عىل خر

مة

س مية

هل تت

هيا ملتوقفة هيا ملتوقف عليها

نظرية ملصلحة هل تتغلب عىل

ع قة نظرية ملصلحة بنظرية سلطة لقانو بمعنى

لقانو

تكو فوقه عىل قل يف جمتمع كمه قانو س مي

نظرية ملصلحة يمكن

لقنو

لقانونية بنفسه نقضا للمصالح بشكل عظم لو عىل ملد

لبعيد هو ما يفتح عىل

تغد فاعلة ميد نيا

بمر ها عرب لقنو

لقانونية لقا مة يف ملجتمع

كا

مرجعية تشخيص ملصلحة ع قة لفقيه كل فقيه بام يقع ضمن ر لد لة.

ع قة نظرية ملصلحة بالسلطة نفسها بمعنى هل لسلطة حمكومة للمصلحة

فيها فالسلطة (

حاكمة

سلطة نفرضها مرجعا يف ملصالح كالسلطة لسياسية لرشعية

ملرجعية لدينية) متثل حد

للمصلحة مو فق لغايا

هم مرجعيا

لرشيعة

سلطة

تعيني ملصالح فكيف نضمن

ما هي لية لتي تفر

طي

تعيينها

تو نا عىل مرجعية لسلطة يف

تعيني ملصالح بحيث تنحر هذ لسلطة يف نشاطها ملصلحي عن مقا د لرشيعة
هذ ملحد

مثاهلا تقع ضمن سم خا طة

لنفهم طريقة تعامل لرشيعة مع هذ مللفا لو كا هلا

لويا

لوعي ملقا د

فيها بالفعل.

لرشعي

هذ لضابط من ضو بط ملصلحة يف لفقه س مي ليس سو نتيجة طبيعية هو خف

من لضابط

ففي لضابط

كا ملطلو

هو

تقع ملصلحة يف سيا

لغايا

ملقا د بينام يف هذ لضابط يكفي قو ملصلحة يف سيا غري مناقض للغايا
لفر بني حلالتني ننا يف حلالة
بمعنى ا جبا

عية

ىل نعترب مقا د لرشيعة غاياهتا عللها مقصو

عام مستقلة بل هي هد

يلز لتحر نحوها هي يف

لنظرية ملقا دية لسا د تكا تغطي كل حليا بينام يف لضابط لثا نحن
هد فا حمد علينا لتوجه نحوها بقد ما ن حظ عد
هنا يظهر لفر بني

جتها ملقا د

ملقا د يميل ملقا ديو جلعل
فر

ملختلف سلوكيا

كل مسألة هلا حكمها خلا

ملختلف مر فق حليا فهذ يعني
ا عىل

لرشيعة

هد

جلامعا
من

طد منا بالرشيعة نصو ها.

جتها لتفكيكي ملسا يل ففي

لدينية لرشعية قا

لة لرشعية

من جهة نظر بينام فقيه ملسألة يمكن
ما

عية من لنصو

فقه ملسألة يطالبني حني يتوقف عن ستنتا

سا ر مو بينام فقه لغاية يطالبني بجعل حركتي يف سيا
مثل

فرش عد مناقضة لكتا

ما لطويف قد سبق لنا

يمكن ر ها بفهم مقا د ( جتها

عملية جتها كاملة
فالسنة بد
هنا

.

مر معني بعد خمالفة

لسنة هو لذ يفتح لبا

خل

عي)

عندما نتكلم عن عد معا ضة ملصلحة للكتا
ا

ملصلحة يف سيا يو جه

قيق مو حمد من قبل.

بحثنا بالتفصيل يف هذ ملجا

نعيد.

حا ز عىل

لتي فا

فهي باطلة

سا

هلا ف

لسنة فنحن نتكلم عن لناتج من

لعملية

جتها ية يف لكتا

لسنة

فيهام نامطها من

فيها لع مة لبوطي حيث خر عن

ل ملوضو يف بعض حيا يف كتابه ضو بط ملصلحة .
نعم هنا مسألة مهمة

عىل لنقا

مع

قلنا بأ نظرية لطويف

تكو ثابتة هي مع لكتا ثمة قو عد لفهم لد

جد حاجة للكثري من لتطوي

لقبلة

لفقيه ملقا د ما يز يوجهني يف لعا نحو مقا د

نتا جه لرشعية يف لد ر لتي خر هو فيها بنتا ج

عىل ية حا

عىل

تكو

جتها

عليه فإ قلنا بأ لرشيعة غري شاملة

من ثم فغاية ما يطلبه مني هو

هبذ نكتشف

ن حظ حاليا

بينام يف جتها لتفكيكي ملسا يل يميل لفقها جلعل

لة بمختلف لسلوكيا

يرجع خايل لوفا

ملقا د.

هي حلديث عن ملصلحة ملعتمد عىل قيا

فهذ لنو من

ملصلحة حجة يف

ملوقف

ملعر

و لفقه لسني عىل ملشهو فإ عا ضت نصا يف لكتا

لسنة فام هو

منه ملصلحة ملبنية عىل لقيا

خالفت

لقيا

بني علام هل لسنة

لدليل لقطعي يؤخذ به ما لو خالف لقيا

لدليل لظني فبينهم ك

به تقديمه عىل لدليل لظني كخرب لو حد
نعم

لقيا

كا لقيا

غلب عىل تقديم لدليل لظني عىل

خص من ليل لكتا

لكن تبقى قضية هنا هي

عد معا ضة لكتا

لسنة قد عليهام عند كثريين.

خمتلف لقو نني لتي كم حركة لترشيعا يف لكتا

يبقى هنا موضو مهم هو

بني مزجة مد

يف مكا

خذ

لسنة ب

يشمل عد معا ضة

لسنة منها قانو

لوية.

معيا عمل لسياسة لرشعية نظرية ملصلحة خمتلف فيه
مز جا يعترب

لفقه س مي ففيام نجد

معيا لسياسة لرشعية هو

لنص يتجه فريق خر ىل جعل ملعيا هو عد خمالفة لنص فنحن هنا بني مز جني يف
حلقيقة :مز

ملو فقة

ملخالفة لعل

ملو فقة مز

ملو فقة

كا يعني

خلفها نص بعينه لو بنحو لعمو
لسياسة لرشعية هلذ فر
ملو فقة ثم ينا

ط

ملو فقة للمقا د هو نو من تذليل عقبة

كل حركة يف لسياسة لرشعية ب

يف بعض جتاها

لد لني فهذ يعني باكا كبري يف حركة

حلديث عن مفهو عد ملخالفة بد مفهو

مفهو ملو فقة بنفسه و ىل نو من ملو فقة لر حية ملضمونية ليس

ملو فقة لنصية لتطابقية.

ملوقف من هذ ملوضو يف تأ جحه بني لضابط

معيا ية ملصلحة يف لسياسة لرشعية فإ
لد

خذنا

ملصلحة يف لسياسة لرشعية بل يف جتها معا

من لدليل لرشعي كالقيا
سيكو

تدبري قانو

يكو

لثا يف غاية

ية عىل مستو

بإ جا عمليا

ملصلحة ىل نو

خلا جية

يف عملية ا

لنص لتطابقي فنحن ما جها

غري كام بحثنا سابقا يف لفصل لثا من هذ لكتا

ملصلحة منحرص يف عملية تشخيص ملوضوعا
لتدبري لقانو

ب

يكو مرجعه لنص نفسه.

ملناظر لتي جر

جلو ية تعترب
فق لرش

لفسا

ملخالفة

غاية

قا

بني يب لوفا بن عقيل حلنبيل بعض لفقها

ية عالية هنا ففيام عترب لفقيه خر

بو لوفا حلنبيل بأ ا ما يكو لنا

مل يرشعه لرسو

لسياسة لرشعية ليست

معه قر

خطأ لفقها يف تغطية لوقا ع فتح لبا

ية

لنص مما حلق لرض

للمقا د لغايا

تفويت مصلحة هم

حيث لشمولية خر

من معايري ملصلحة ملعتمد

يلز منها

مر تب لترشيعا من حيث

لة لتي تسا

لرشيعة مبنية عىل ترتيب لترشيعا من حيث ملستو

مثلة من قضايا لتز حم
حلديث عن فقه

ليله هذ

بل

تكو مو فقة

نحو لك ستد هلذ لضابط ببعض

لك:

لويا

 :مل يتضح يل ملا

( ) نظر :بن قيم جلو ية ع

لويا

.

تقد ف نعيد لكننا نريد هنا

عترب لبوطي
ملوقعني :

( ) نظر :لبوطي ضو بط ملصلحة:

لسياسة لرشعية

يمكن ل نسا سن لقو نني

غري ناقضة هلا.

مسا ية بعد

من
.

با

لتفريط يف هذ لقضية .

تكو هذ لقو نني غري منافية للرش

كر هذ لضابط لدكتو لبوطي معترب

مما سة

لرشيعة باملعنى لتفصييل للكلمة ما عىل

مسلكنا يف نفي لشمو لترشيعي لتفصييل ف مشكلة ط قا

فيام مل ير فيه نص عىل

عىل لو

يف لوقت عينه عترب

فكا تظل مقلقة ملن يقو بشمو

لوية

بعد عن

مفهو ملو فقة يعني مفهو عد

تطبيق لعد ملأمو به من ثم فهو ذ من فر

هذ

ىل لص

ما

غري قد عترب بن قيم جلو ية هذ لقضية مثا للكثري من لقلق ملز لق يف

لسياسة لرشعية خا

ليست

نز به حي مؤكد عىل

نقلها لنا بن قيم

ية تا

من

ثبا قانو

ية خامتا ببعض

نتوقف قلي مع لبوطي يف

ملصلحة عد كو ا موجبة لتفويت
.

مصلحة مسا ية فأين تكمن ملشكلة لو عتربنا ملصلحة موجبة لذلك

كذلك ما مت ملصلحتا متسا يتني من حيث ملستو

تفويت مر ضايف
ثانيا :عن

ملا يمنع

مل يوجب

مصلحة يتكلم لبوطي هنا ثمة حتام

خذ بو حد منهام

ث ثة:

يقصد ملصلحة لكامنة يف فعا ملحكومة يف لرش بحكم مفر
سو بإعام فقه

فهو مل يقم بأ

تكو

لويا لرتجيح حكم عىل خر حيث

منه من ثم
كل حكم

تقف خلفه مصالح مرب له كا تقديم هم عىل ملهم تقديام للمصلحة هم عىل ملصلحة
ملهمة.

هذ ملعنى نو فق عليه يتفق عليه فقها ملسلمني.
يقصد ملصلحة يف خا

طا ملنصو

بمعنى ننا نكتشف يف فعل ما مصلحة معينة

قو عد ملصالح ملرسلة مث
خر

لتصا

نحكم فيه برض

عليه ضمن طا

يكو يف هذ لفعل نص كم فيه فنجر
تيا به هنا:

جهت هذ ملصلحة لتي نريد بنا حكم

نص فيها يضا فنحن نجر
هذ

ملصلحة ملرسلة

حيح منطقي متاما

جتها ملصلحي

قو عد

عي عليها غري منصو

ية هبد

ستخر

حلكم فيام نص فيه يمكن

ثبت جو مصلحة تستدعي حكام

حلكم يف حالة

يولد عىل سا

كانت هذ ملصلحة تعا ضها

مصلحة هم فهذ يعني ننا مل نتأكد بعد من جو هذ ملصلحة يف حلسا
حا ل لكس

خذ بعني

نكسا بني ملصالح يفر

ملصلحة حلقيقية لتي نستخر بقانو ملصالح ملرسلة حكمها.
هذ

عتبا

كا تز حم ملصلحتني ميا ما لو كا تفاقيا يف بعض حلا

تقو نظرية ملصلحة ملرسلة بإنتا حكمني تابعني هلاتني ملصلحتني
لتز حم بينهام يف بعض حلا

فنطبق فقه

لويا

ما لو كانت هذ ملصلحة غري ملنصو

مصلحة ثمة نص متعلق هبا ففي هذ حلا
ملفر

نظرية ملصلحة ملرسلة

تستطيع

مصلحة

لتكو

لعا

لنتيجة هي
فاملفر

بعد نتاجهام يقع

هذ مر منطقي متاما.

حكمها لتي نتكلم عنها هنا تو جهها

معنى للحديث عن

هم ملهم

تعمل يف ظل جو نص

ملفر

جو لنص يف لطر

ىل جعل ملصلحة لتي نتكلم عنها ملغا

خر هنا يؤ

لع قة بني ملصلحة لتي نتكلم عنها بني مصلحة ملنصو

يمكن قيقهام معا ما لو مل يكن

يقصد ملصلحة يف لسياسة لرشعية باعتبا

ليس يف جما

ملجا

تتجا با ملوقف

جتها لرشعي فإ

يمكن لتوفيق فهنا:

قلنا بأ جامع كيل

عد ملفسد ففي هذ حلا

عن حد

حياته.

تصا مية بشكل م بحيث

مر كذلك فنرجع لقو عد لتز حم بعد ستخر

ملصلحة غري ملنصو ة بقاعد ملصالح ملرسلة.

حلاكم مصلحتني

من ملصلحتني ما

ما لو قلنا بأ ملطلو يف لسياسة لرشعية هو تبا

حسن يف ية لتعامل مع مو

يلزمه خذ با

لح تر

حكم

حلاكم يعمل قانو ملصلحة يف هذ

ل ملصلحة يف لسياسة لرشعية

ق للحاكم ختيا

كانت

مصلحة مفسد

ختيا

لرش فقط
ر

لح لو نسياقا مع مفهو

ليتامى قد تقدمت شا لذلك سابقا ففي هذ حلا

قل

يمكنه خذ بأهيام هبذ عىل حلاكم

ية مع لتسا

ر يف مرحلة جعل حكمه قو نني لتز حم بني مل كا نفسها يضا.

هبذ تكو هذ ملسألة تابعة لنظرية ملصلحة يف لسياسة لرشعية حد ها.

من هنا نعلق عىل لشيخ لبوطي بأنه كا من

لتتضح لصو
لت

كثر.

ضف ىل لك كله

فضل

يفكك لقضية كام فعلنا

عد تفويت مصلحة هم يمكن عتبا مند جا يف

مع لسياسة لعامة للرشيعة مقا دها ( لرش

مر عا مر تب حكا .

) باعتبا

من مقا دها

تلف هذ لضابط عن لضو بط لث ثة ملتقدمة فتلك كانت ضو بط للمصلحة بو قعها

لعيني لثبويت سو كتشفناها نحن
كل مصلحة قيمة هلا

مل تقع يف سيا

فكل مصلحة قيمة هلا
قيق غايا

عا ضت كتابا سنة

لرشيعة بنا عىل شمو لرشيعة

غاياهتا بينام هذ لضابط هنا يرجع للمصلحة بوجو ها ثبايت عند نسا نفسه بمعنى نه
ملصلحة يف فق تفكرينا ليس ىل

يرجع ىل حد

ملقصو من عتام لسبل ملوضوعية ملعترب

ساسها نريد كتشا حكم يف ملصالح ملرسلة
لفقيه

عا عق يف كتشا

ملصلحة لتي عىل

جعل حكم حكومي يف لسياسة لرشعية

لسلطة لنافذ يلزمهام مر عا ضو بط موضوعية ملعرفة ملصالح ملفاسد هي

ضو بط يفرضها لعقل لتجريبي لبرش تا

لنص لرشعي تا

بعضها عىل سبيل ملثا :

مو هنا هو عتام عىل

رب

فإ كنا نبحث يف قضايا متصلة با قتصا
لتز مه هو لرجو

ملوضو

ملصالح خلا جية.

مل تصني يف ملجا لذ تفرت

ىل ملختصني يف لك عم بدليل لعقل لرش

قيمة هلا هذ يعني

سيا

لعق

حكومي خر .

كتشا

لظن من خرب يف ملوضو
.

بل ثمة مر خر بعد من لك هو

حلاكم بام

ملصلحة عم بمثل قاعد ملصالح ملرسلة

خلا جية لتي يريد عىل ساسها

لفتو يمكن

ملقلديه فيام لو ختلفو معه يف تعيني مصد

د ملفهو لرشعي للمصالح يف ضو لنصو

لنظر

عن

يثبت ليل كام ير بعض لفقها

هذ لكن لفقيه يغد

د

جعل قانو

مر قيمة له موضوعيا ما مل ينطلق هذ ليقني

فهي مصلحة موهومة يعتنى هبا برص

بالفعل عىل لز مه بنتا ج ملشا

بنيو يف

حلكم لرشعي ملتعلق هبا تا

حلصو عىل يقني باملصلحة ظن قو

يف هذ

لوعي بموضوعها فهي منفية

ملشو هبذ ملعنى ليست جمر حكم تكليفي حمض بل

ضع يدنا عىل ملصلحة متهيد

فتو عىل سا

فيه ملصلحة

نريد تعيني ملصلحة فإ لضابط لذ علينا

كل مصلحة يتم تشخيصها من خا

لز مية نتا ج لشو

خر

يمكن لنا كر

ضعه خمتلفا لو

د

تشخيص لفقيه للمصلحة

يكو ملزما لعمو لنا

ملصلحة بمفهومها لرشعي فالفقيه ق له

لدينية لكنه غري قا عىل تعيني هذ لفعل

عىل نه مصد
هو مفهو

نظر

عىل حلالة خلا جية
لة لرشعية

عنا

للمصلحة لدينية بو فه فقيها
ملصلحة لرشعية

لفعل خلا جي غري ملنصو

لية.

لفقيه عندما يبت يف جلز لنظر

هذ لعملية ترتكب من جز

خر عميل تطبيقي هو تنزيل هذ ملفهو
حكمه يف لكتا

يوجد ما يفر

لسنة نحو ا من

لز مية فهمه للجز لعميل هذ

مشكلة عويصة تو جه نظرية ملصلحة ملرسلة مثاهلا يف مرحلة لتنزيل بل هي مشكلة تو جه

خمتلف لفقها ملسلمني بمد سهم حيث يتدخلو كثري يف تعيني ملصا يق لعينية خلا جية
لك ليس من ظيفتهم

لزمنية غم

حكام بل فتو !

غم م بذلك يصد

بل ثمة مر يتصل باحلاكم نفسه يف جما عتبا حكمه فلو هب غلب خلرب يف موضو

قتصا

معني ىل كونه مرض

بالغا باملفهو لديني للرض

حلاكم لو مل يكن فقيها مل يو فق عىل لك

ملفسد لكن لفقيه حلاكم

سبب من

سبا

ينطلق منها حلاكم يف لسياسة لرشعية هي مصلحة تنشأ من قناعاته

بمعنى تنشأ من كو
هذ ملصلحة بعد

للمصلحة غري

لك مقبو يف جتام لعا

خذ بعني

ريك لوعي

عتبا

فهل ملصلحة لتي

يف جتام لنخبو

ا مصلحة عامة

جتامعي عىل سا

ملعني بموضو

ملفهو لديني

بتعبري خر هل ملصلحة هنا عق نية شخصية هي عق ية مجعية عامة

هيام يلز عىل حلاكم خذ به
هذ

مر يتصل تصا

ثيقا بكو ملصلحة يف لسياسة لرشعية قا مة عىل حمو ية لفر

قا مة عىل حمو ية مسا مؤس

سابقا تفصيله بحثه يف لفقه لسيا

ملز للفر نفسه له قو ضغط عليه كام
س مي ف نطيل هنا.

هبذ نلتقي مع لدكتو طه جابر لعلو عندما حا

بل علم
لويا

لويا

ليس فقه

فقه ملصلحة عموما

لويا

فحسب

يقفا عند حد

يثبت ننا ما فكر لويا

فك مه من جهة

ملقا با

عميقة بالو قع خلا جي كام ينا من ثم فام مل تتعاضد خلرب
( ) نظر :لعلو

مقا د لرشيعة:

نا لذلك

.

حيح

لفقهية لد خلية بل هلام لة
نسانية كلها

يمكن

بنتا ج من مقا بة فر ية ملتخصص يف علم حد هو علم لفقه بل نحن بحاجة

خلر

لنو من ملعا
ثا

مو هنا هو عتام لر ية

لفقيه

حلاكم

ملوضو من
لكن له

لطبيعي

متعد
( )

لبينية لعابر للتخصصا

بأ

حجة

ينطلقا من

كام ستؤكد لنقطة لثانية تية.

بعا ملتعد لر د ملصالح ملفاسد بمعنى

ية ملوضو من

يا كلها لتي تتصل به طبعا قد

يا

للخبري من نو

جها تظهر

ية حد بل يلزمهام

مكا فر موضو له
يا

مر لذ يز

هنا بنقل نص

س

لسيد كام مرتضو

بركاته ..نكتب ليكم هذ لسطو بمناسبة سالة شفهية

لفتو بطها

بو نا

خلنيز حفظه

ملنتحلني ل س

تكتبو يل بذلك فإ

ثمن م حظتكم لرشيفة ..غري
مل كا

ممن كم بكفرهم

خمتلف نحا لعامل مد ما يمكن
من لبقا يف لدنيا

عا طلبكم مني

يد

يف مثاله فإ
عر

بد من خذها بعني

حتيا يف لك .كا
حا

تقدير .عىل

جمر متامية مليز

عر

فإ

لدينية

لعلمي

نه يف حالة قيا لدليل لرشعي عىل فتو

يرب تلك لفتو
عتبا

عاية لعو طف مجلة من
لك لكن يف مقابل

تنعكس عيل ضا لشيعة يف

يكو لفتو معينة من ثر يف فع حلر عن مجلة منهم يف مجلة

من ثر يف تأليف قلو من حوهلم

عر كثري يا عزيزنا ملعظم عن ضا لشيعة يف عام

ظلهم يقاسو من لبنا عىل نجاسة هؤ

يو جهو يف كثري من حيا

عليكم

لتني من سامحتكم بتوسط لفاضل

جتنابا ملا قد يصيبه من تأثرهم نكامشهم عنه نا عر
حيثيا

محة

لكم هبذ ملناسبة قع خلصو يا

خمالفة ملا هو ملعهو يف ها ملترشعة يمكن للفقيه
لك قد توجد جها

مت بركاته .لس

تلقى كل ما تتفضلو به بكل عتز

لدليل لفقهي عىل حكم يستلز لترصيح به
خيا

.

تعاىل فقد كر يل نكم كلفتمو بتبليغي م حظتكم حو

لرشعية لتي حلظها يف هذ ملقا

بر

د شبكة ع قا

جتامعي لعا

لفعل بنو

للسيد حممد باقر لصد يف سالته ىل لسيد كام مرتضو  :جنا

ملسلمني حلا

ملعي لشيخ عبد

ية سياسية

جتامعية لرتبوية غريها من

تعيني ملصلحة يف لفعل تا للكثري من
تعقيد يف ملجا

نط

يف

فع

عنهم .فعىل سبيل ملثا  :نا

مسقط هم يعيشو يف كنف خلو

لشد د يف حياهتم لعملية

حر جا

لفعل عكس لعمل من قبل خرين فإ تم لد

يف

ملستمر بل
لفقيه مليز

ليس يدعو

لرشعي للفتو بالطها

حفاظا عىل كر متهم ! هكذ

ىل لترصيح بذلك فعا للحر عنهم

ضع مثا هؤ

مر يف مجلة من ملو قع

خر  .كذلك حلا يف لغ

يمكن تقريبهم نحو لتشيع حلقيقي يكو للتعامل معهم عىل سا
فليس هذ
تذكر

ثر يدعو لفقيه ىل يثا

مت بركاته

مجلة من

ينقبضو عمن يقو بالطها
لوقت

حدثني لثقا

عام تم عليه لدليل يف نظر بينه بني

عا نفسيا

تعاىل !

هل لكتا

تبديل لك با حتيا  .كر

عىل ستخبا

هل لكتا

خرجو تد ا من لتدين

ىل هنا تركو لص

ل لفريضة فلو قفني ملوىل لقدير

بني يديه قا يل :كيف سببت بعد بر

ستد جهم ىل ملعصية فام سو

حيا معانا شديد يف مثل هذ ملو قف

خسهم شخصيا بسبب بر لفتو

ما لنا هلذ لفقيه لنرتكه .لكن هؤ
فقيه خر لن يرتكو لص

ملذكو

للفتو

خشى كثري

قو

لتي تر ها نحر

نني هيا لسيد جلليل

ترص

ترصفا ثر فيه

هنا عد من لصاحلني ملترشعة

لتي هي عىل خ

قد هلم

لن تتهد كر متهم بيش .

مل يوجد من يرش هلم قع حلا

نجاستهم فهم

علم بذلك لكني حظ يف نفس

لنجاسة حمدقة هبم فريفعو يدهم عن

لكثري من لنا

تعليقتنا

يقعو يف حمنة من ناحية لقو بالنجاسة حتى

مصلحتي خلا ة عىل مصلحة لدين فأنا علم

شخصيا

هل لكتا

قد كتبت ليه مت بركاته

مجلة من ملتدينني لذين هاجر

م ير

حر

عن فتو طها

خيا يف تربيز تعو

ممن هياجر ىل ب

سبحانه تعاىل للحسا

هؤ

ثر يف هذ لتقريب

شخصا من جلة علام تربيز من ملحبني ملخلصني لنا قد كتب لنا بعد د

عىل منها لصاحلني يطلب لسكو

سا

ع

لطها

لذين

بر قد

ملعهو يف ها م قد يقولو :

تركو فلن يرتكو لدين
فلن سهم لدين

ىل

نام يرتكو

نام خسهم نا

يرفع ما يف نفوسهم .ما ل ك لذين يقعو يف

ضا قة من لقو بالنجاسة يصيبهم لضعف لديني جتا لك فيتحللو تد ا من جباهتم فإ م

سيخسهم لدين سا .علم

قفت يف حلظا

بني خلسا تني كانت نف

عديد

حيانا تقو يل :حافظ عىل ضعك لكن حس من ناحية خر بأ بحاجة ىل جو

تعاىل .هكذ جتد

تم لدليل عليه ثبوتا
حاجاهتم متطلبا

هيا لسيد جلليل

ما د منا من فتو مل يكن ملجر لرغبة يف

نام هو نتيجة معانا من هذ لقبيل

ظر فهم يف خمتلف

ماكن لبقا

لعامة لو باملجا فة ببعض ملصالح خلا ة فا حتيا
لذ جعلني قف من حيث لفتو بالطها
حسن عايته علمه بنية هذ لعبد

نرب كل ما

جل ملو نة بني ضا لشيعة

حفاظا عىل مجلة من ملصالح لدينية

لتخو

ملوقف لذ تر

يعصمنا من لسلبيا

ما

من

ثر يت عىل يني هو

ملنفيا

لتي قد تتولد من لك

مل من لطف

تعاىل

هذ لقضية تو جه لسلطة لسياسية كام تو جه نشا
يتم لبت يف

متنوعي لر ية ير

بيته

فر ية

سلطة سياسية يف

قضية من منطلق ملصلحة

مو كل من

يته ملتخصصة عيونه لر د ما

قتها لضيقة لتعطي مو قف حكاما فتا

مجاعية تعيش كلها يف فضا

حد هو فضا ملؤسسة لدينية

لو حد فهذ ما ر عىل ملسلمني ستنتاجا
ملفاسد يف طا لزمكا

هذ هو لذ يفر

بل هنا قد يقا بعد جو بت لفقيه

هبا بنا عىل لقو بأ غري لفقيه
جمموعة من لفض

ملتعد

غري يف قضية هلا

لعامي

جلامعة لسياسية

يا متعد

ليس هو خبري

ق له

يذهب فري جع

لفقها فيستمع ىل مو قفهم ثم يعتمد عىل ثوقه ما يظهر له
ظنه غري موضوعي فإ كا ظن هذ

ملنطلقة من عي خرب

لفقهية فإ ظن لفقيه باملصلحة

لعامي غري
لز يا

متعد لن تكو له قيمة لن يصبح هبذ لظن

لذ حصل عند من مر جعة خلرب عاملا حتى يرجع له ملقلد
لعامل

نط قا من قر

و معرفة ملصلحة ىل مسا مؤس

فالفقها ملد سيو يقولو عا بأ

نه غري متخصص بالد سا

كا

لس فقيه يف

و له عتام عىل قناعاته تية من ستام ىل خرب

يرتجح جد يف ظنه بل ير

موضوعي

لك عىل خرب

منقو ة فهوما مغلوطة لقضايا ملصالح

معريف متكامل ليس ىل تشخيص فر بعينه.

لفقه نتا جهم

ملؤسسة لدينية يضا
بعد عر

يبد هنا

من با

لوثو

جو جلاهل ىل

جو جلاهلني ملن هم مثلهم من لعو لذين حصل هلم ثو بقو بعض

طبا يف موضو معني ..كا هذ لرجو

ملصلحة لرشعية

جوعا لعامل! نعم لرجو للفقيه يف فهم مفهو

شكا فيه ما يف تعيني ملصالح خا جا فليس عىل ط قه.

يقيض من لعلام لصاحلني من مثالكم من يوضح ضعي ..حممد باقر لصد  .شعبا

(موسوعة

قضية لتعقيد
( )

ما لشهيد لسيد حممد باقر لصد
يف م حظة ملصالح ملفاسد

لنها ي جلميع طر!
يد هنا

ثبت

نفي

حة هذ

مد خلة عىل بنا هتم نظرياهتم هبد

ستنتا

مضا

..

) .هذ هي

عتبا ملصلحة ملفسد يف طا معني ملعيا
لذ يطرحه لفقها عا

لز مهم بنتيجة نظرياهتم يف مكا خر.

بل حا

جر

عىل لفقيه هنا

هبذ كله نعر

للمكلف فيجعل لفتو معلقة

عىل تقليد هو حد ملختصني

يعر

خر حلل لقضية كأ

يعتمد سبي

جها نظر ملختصني له بل

هذ لتقليد يلزمه هو

غلبيتهم

يل

ق له فتا بنا
يلز

لكنه

خرين لو ختلفو معه خا ة لو كانو بأنفسهم من ملختصني فتبقى لفتو يف

حها

معلقة.

ثالث مو هنا هو ثبو

متويل هذ ملصلحة ب

ما مطلق لظنو

ف يمكنها

طاقا ما ية برشية يف مة هو مر يلز

يف هذ لسيا يأيت

من حيث شخصيتهام لعامة
لطر لر حية

ملحاكمة فرش
يق

ملناما

ملحاكمة

لقضا ي ملرعية جر .

مع مصالح

طيه بمستو

ملصلحة بد

فر

حرياهتم

حتاميل معترب

تكو بحيث لو
حلاكم

عتام عىل ما يمكن حماكمته من نو

هنا من لناحية جر ية عىل ملبنى لقا ل بأ ملصلحة

لشخ

مرب لذمة احبه خا ة لو قلنا بأنه

لو كا حسيا

هذ لضو بط لتي تكلمنا عنها تظل كلية عامة

يف حما

عية نفا ملصلحة عىل

لنجومية غريها مما قد يقا بأنه غري قابل للتعقيل

ليست مسألة تشخيص فر
بعلمه لفر

لظن ملعترب

ملحاسبة من ثم ف يمكن للفقيه

لشخصية لفر ية

ملحاسبا

حتام بمعنى

ليقني لعريف

يكو

عق نية ملصلحة بمعنى

عرضت عىل لعقو لكانت قابلة للحسا

للقا

تعطي

ملصلحة يف لسياسة لرشعية عا

عا مرب خ قيا.

مسا مؤس

عا عىل مستويا قو

تثبت عند بنحو ليقني لقاطع

لتخمينا

لو قع نظر لتصا
سته

ملصلحة بنحو معترب

مر

لتحايل عليها هنا نقف ما جلانب

غم

ضع لقو عد

و

ثبا

يتها لعليا تبقى ملشكلة خطر

خ قي للسلو

قد جتر ملصالح

لشخصية

معا

لف وية

حد من فر

ملذهبية
تيا

لسياسية

مذ هب

حتى خلو من لسلطا

يانا  ..جتر هذ كلها لفقيه

غري ا للتوسل بفكر ملصلحة بغية تصفية حسابا

فكر ملصلحة قد تصبح تربير للفر من لدين
تربير ملام سا غري خ قية جتا
جلامعة.

لقو حلاكمة

لفر من مآ

تصبح تربير لسلطا

خرين ممن قد نختلف معهم يف لدين

حلاكم

من هنا نجد

ظاملة

ملذهب

تصبح
لف ة

لقلقني من فقه ملصلحة قلقو من و هذ لشعا ىل سيلة لطمس حلقا ق

لطمس لدين
ملد

للت عب به

ملنح

نسا سلطة لتفو عليه بحيث يغد لدين عىل

لبعيد قربانا هلذ لنمط من لتفكري .سري هل لبيت لنبو تد عىل حجم خلو من

لتو

هذ

يف هذ لنمط من لفقه ملصلحي.

مر ن حظه عىل سبيل ملثا يف حركة نقد لتقريب بني ملذ هب فهذ حلركة تعترب

مصلحة لتقريب هذ

هي مصلحة مهمة يف نفسها تبد

ملصلحي لتي تسمي نفسها حيانا يف فضا
موجبة لتقديم لع قا

يؤمن بالفقه ملصلحي مثل لفضا

بالعنو

لثانو

لتقا

بام يشبه ما يقا بأنه حصل يف بعض لبلد

بحيث بد نا نطمس حلقيقة لتا ية نحا
ليهو عد

يتبعه يتجىل فيه مثل للعن مثالب مو

من نو لتقريب حفظ لنظا
من كل ما يمكن

لعربية من عد بث يا

مفهو لرب من عد
خرين خذ بالت

قضية لتقريب ب

عميق جتعل لتقريب ساسا من خل لر ية لدينية
طا

لتا ية

جل قيق
لتي تعترب

لنبي هل بيته ما

جل مقو

غري لك ىل حد قمنا بثو ضد ملو

بل عترب

مامي

مع لكيا لصهيو  ..تبد موجبة

ميل يف قضية لتقريب لتي من هبا ىل ملنطلق لسيا

لو يف بعض لظر

ثانويا يف هذ

س مية

يزعج خرين! .

( ) من هنا شخصيا
جتها

خرين عىل حلقيقة ملذهبية

حذفها من ملخيلة

عد ملسلمني عقب توقيع تفاقية لس

لنو من لت عب بالقضية لدينية فنجد

معقو

مع

بسبب عقلية لفقه

قد كتبت يف لك يف كثر من موضع

مصلحية

ملذهبي لتصفيته
غم نه يف نفسه

تنطلق من منطلق عقا د

لية

يلة ليس عنو نا

فعت عن فكريت هذ يف كثر من

مرش

هذ لعينة عينة لتقريب تقد نمو جا با
لتفكري ملصلحي يف لرشيعة جتها

مثا با

تطبيقا.

لدينية ملد سية من

لقلق لتيا

خر لقلق ملد سيني من لتفكري ملصلحي هو يل حلركة لسياسية س مية

تد يا عن مهامهتا لدعوية لتطبيقية للدين لرشيعة
لتأثري لسيا

يف ملجتمع بل لقد

عتبا

ملهم هو لو و للسلطة
س مية بأننا

غري حد من عام بعض حلركا

غري معنيني بالدعو لدينية ملساجد

نام معنيو باجلانب لسيا

سو هبد بقا هم يف نفو هم لسيا

عد خسا هتم ملساحة شعبية معينة من مجهو هم!

يغضو لطر

عن لكثري من لقضايا لدينية
لتفكري ملصلحي بد

ليس معنى هذ

يتدخلو هبا يف

فقط بل نجدهم
ملجتمع ليس

رجنا من مهامتنا لدينية نحو مكا

هيمش ملوضو لديني بشكل تد ي من حياتنا !
مثا ثالث يثري لعديد من لنقا

مؤسسة عليا يف لتجربة
ما خلميني

هو

ل فكر جممع تشخيص مصلحة لنظا بو فه

مامية لشيعية يف ير

يعترب لناقد

يقو بالنظر يف مصوبا

خلف لك مرجعية ملصلحة يف فكر

هذ ملجلس ( لفكر لذ يقع خلفه) لذ تم تأسيسه

عىل خلفية فض شتبا بني ما يصوبه جملس لشو
يانة لدستو ليس

س مي ( لربملا ) ما ير جملس

نظرية ملصلحة ملرسلة لسنية فاملفر
جملس لشو

هو

عىل سا

ملصلحة

خمالفة لرشيعة يف مقر
حيا

ملصلحة !

معنى لك

ل بنا ىل ضع مؤسسة قانونية كرب تسري حركة لتجربة س مية
كم يف ضو لك بام مد جهة نظر جملس قانو يتحد
لربملا

فكيف يعقل

بأ هذ حلكم خمالف للنصو

حلكم بر يته لعقلية لبرشية (جملس لشو
مناسبة.

جملس يانة لدستو

س مي من حيث كو ا مو فقة للدستو

لرشيعة فام معنى ضع جملس عىل كم بني لطرفني عىل سا
فقه ملصلحة

خر

بد

نحل خل

عن

بني من يقو

يف كثري من

س مي) ..كيف نحل هذ خل

عرب جملس

لدينية (جملس يانة لدستو ) من يريد هذ

يعترب ملصلحة مرجعيته ! ليس هذ هو ملصالح ملرسلة بل ما هو بعد منها هو جتها يف
مقابل لنص ! مل رنا مسلك ملصلحة نحو معايري جتها لسني !.
يد هنا

ملرسلة يف

للرش

يف جد هذ لبحث فهذ ليس هو ملصلحة ملرسلة

و

جتها لسني تبد حيث

لنصو

يد شكا هنا

نص بل بعد فر
و

تصبح هذ ملصلحة ملغا فقا

كو مقر

ملصالح

لربملا خمالفة
ح لو

جتها لسني بل

جتعل هذ حلالة من نو تقديم ملصلحة عىل لنص عىل مسالك لطويف

لتي دثنا عنها من قبل هو ما يعترب حمل تو فق يف فضه بني ملذ هب

س مية بالتفسري

لناقدين بل بعضهم يعترب

نظرية ملصلحة

لسا د له كام بحثنا من قبل .نعم شكالية ملصالح ملرسلة قد تأيت عىل

عند لسيد خلميني من جهة نظر هؤ

ل فكر ملصلحة

خلمينية هي بعينها نظرية ملصلحة يف لد لة لوضعية هي ستجرنا متاما ىل لنمط لبو قيبي

يف لتعامل مع لدين!

يد هنا ملو فقة عىل شكالية لناقدين فقد كر

طبعا

ظيفة جممع تشخيص مصلحة لنظا

للمهتمني مر جعتها من نو

حكا لرشعية بل هي تشتغل عىل تشخيص ملوضوعا
ملجلس لدستو

( لربملا

ملجلس ليس سو
ستص

) نظرهتام للموضو

توفري ملنا

مو جهة لنصو

غايا

ملقا د

تقرت

من جما

تصحح للطرفني ملتنا عني

لقضية

عرب لك يكو عمل هذ

! بل يذهب بعض خر ىل

ملر بكلمة لنظا يف جملس

حللو عنو

تشخيص مصلحة لنظا هو نظا

يف هذ لصد يمكن

ثانو

مة لشعب مصاحله

نفيه

غري

ليست

ين هذ من

مقا د لرشيعة

لدين من ثم فعمل جممع تشخيص مصلحة لنظا هو عمل يقع ضمن لسيا
فقه

لويا

عل ملقا د كم عىل لفر

ملو ية ليس ملر من لنظا هو لسلطة حلاكمة.
كام حا

لكثري

لدفا عن نظرية ملصلحة عند لسيد خلميني عرب مثل حالتها ىل

معيا لدليل لعقيل لتحريرها من فكر لقيا
( ) ملزيد من لتفصيل

جلز ية حلا

خلا جية

جع :حسن عاشو

لن ر

ستحسا

ملصالح ملرسلة فر جع .

حكومت يني مصلحت ندييش

نظا

برص

كرها

لنظر عن حة ما يقوله ملد سيو هنا يف مثلة لتي كرهتا فإنني مل قصد من

تبناها متاما لكن تبقى لقضية تثري قلقا بالنسبة لكثريين ممن لدهيم حلس لديني

محل هلم لديني عموما.

ملام سا فقه ملصلحة

لكن كل هذ لوجه ل

هذ لفقه ضمن ضو بطه سو يف جما

فيهام

من خو

كل هذ ملسا
هذ لفقه

يف لنصو

لفا

نفسها

لدهيام فيام ملطلو

خ قية ملخاطر لنامجة عن عتام عىل فقه ملصلحة ليست

هي من نتا جه خلا ة بل هي بأمجعها يمكن

بد جة خمتلفة.

لسلطة متا

لفقيه
لتفا

ملوقف قد د من حلاكم

لرشعية هذ

هذ

بر

تلك يف

مفاهيم ملصلحة مثاهلا.

فاحلاكم

جتها ملصلحة ما يز

جتها عاما معر ضا

يصبح هذ

ذ موقفا معينا بحجة ملصلحة فإ كو

يسمح بذ ته بعد مسا لة حلاكم لطلب منه تربير سياسته
ضع

لسلطة

كذلك حلا يف لفقيه لذ يريد

ية ضحة لآلخرين تد فع عن نفسها من
طا لنصو

يفتي باملصلحة خا

فقيها يعني ثبو حق له يف خفا منطلقا فتو هذ بل ب علينا
ملحاسبة لفتو ية لنسأ هذ لفقيه :من ين تيت هبذ لفتو

توفر

لديك ل نط

بفتو

مامت خ فت جملة حضو

من هذ لنو

لعد

سياسى ما مخينى جملة بجوهش فرهن

:

لعد

محد حبيب نجا تشخيص مصلحت

من لباحثني

تقع يف جتها

جتها نط قا من لعنرص لذ يت لسلطو

خماطر جتها ملصلحة

خرين بغية لنقد

خ

لتطبيق بنا عىل ثبو مرجعية هذ لفقه

لر يس بني اطر جتها لنص جتها ملصلحة هو

شخصيا بمعنى
ما

جتها

يشكل موجبا للقلق من عتام منهج

سا يف لفكر لسيا

هذ ما يفر

:

جمتبى كرب

نذهب نحو مرحلة

ما هي لد سا

لتي

جاي ا فقه ملصلحه

فقه

لعنا

علينا ط

عليد ست فقه مصلحت:

يينه فقه حقو :

عند ما خلميني:

فإ كونه

.

جمموعة

للمختصني

لر

حا

فتا هيام عىل سا

لفقيه

لفتا

يف جما

ملصلحة ..ط

عل لفقيه

مر لذ

ملصلحة

عىل سا

ملوضو لذ

د فيه لفقيه

لعنا هلم بمام سة لنقد لعلني لتصو

حلاكم

حلاكم عرضة للنقد ملركز بام فف من عتباطية
د

ملر قبة ملحاسبة ملسا لة.

حلاكم قر هتام

حكا حلكومية كذلك

د

عل لقضية يف موقع

هبذ لطريقة تصبح حماكمة نظرية ملصلحة يف مرحلة لتطبيق علنية نقو بذلك بوضع

سلطة مو ية لسلطة لفقيه
لكثري من لعمل قبل

د فتا

حلاكم يمكنها نقد من ثم لتضييق عليه بام يفر

عليه

فقه ملصلحة

تعني

حكا مصلحية.

هذ لعملية لتي نقو هبا

ننا نحاسب خ قية حلاكم

ملصلحة عند

فقه ملصلحة

فاحلاكم

من با

س مي ففي بعض

سو

ا تو

لفقيه بالرض

خا جي فف من

لفقيه فر كانا
خ

حيا قد يتو

بل نحن نحاسب ملسا لذ سا فيه فقه
مجاعة

بل من با

مضحيا من حيث يشعر بمصالح خر .

فهؤ
يرب

لنا

لعبثي

س

لنظا

محاية لدين

هبد متييل قلوهبم ليه

ىل لدين

لفقيه بمصالح ترجع جلذ

فيميل نحو فقه مصلحة يناسب لرخصة يف حيا لنا

هبذ يمكن لفقها ملصلحة

بام ينطلقا يف لتو

يف فر طية

لنا

يقومو هبجمة مرتد ضد صومهم يف

ىل لدين

مثلة لسابقة

خلصو يمكن مل حظة عليهم بأ م يام سو بأنفسهم فقه ملصلحة فتجد بعضهم

يتغاىض عن لكذ

بأهل لبيت لنبو
لكا

جذ

لنا

ىل

عتقا ملذهبي.

لسكو

عن لعر

حيانا للدين يف لقضية ملذهبية هو نو من لتفكري ملصلحي يف بعض

مرب ته هكذ مستلزما
عىل حلقيقة

لذ يأيت به بعض خلطبا

لشخصيا

هبد

فقط

بيب

جلد لطا في ملذهبي بام مله من لكذ

خفا لبعض جو نبها غري لك هبد

ملر غة لتحايل

لو و ىل قيق مكسب عىل خر

ملذهبي هو يف بعض منطلقاته تفكري مصلحي حتى لو مل نسمه تفكري مصلحيا هكذ

حلا يف خصو حلركة

س مية لسياسية لذين يقيمو لدنيا حيانا

قضية مذهبية شكلية بسيطة بينام

يقعد ا جل

يقومو بجهد يف

ينبسو ببنت شفة فض عن

مو جهة خطر ملخاطر لوجو ية لسياسية عىل مة ف جتد هلم حضو يف سو جلها
يف مو جهة عد

موقع تربير ترصفا
عا

ما يد

مة بل قد

لسلطا

ل ليه هو

ليس يف سيا شخ

جتد يف بياهتم لقضايا لكرب ل مة

حلاكمة تا

لضبط ملوضوعي

خ قي

ضع فقه ملصلحة يف سيا

ف يأخذ مرجعيته من شخص حلاكم

لفقيه بفقهه ملصلحي يأخذ مرجعيته من ملرب

بام يضع قابة عليه حماسبة هذ كله يمكن
عام فقه ملصلحة لكنه يزيلها بالتأكيد.
هبذ نتو ل ىل نتيجة هي

لفقيه

ملصلحية هتي ة لن ب لقاعد ملعنية باملرب
ملرب

لرمو لدينية تا

خر .

لفقيه بل حلاكم

لتي يبدهيا يف ملحافل لعلمية ملختصة

يساعد عىل فيف حد ملخاطر لنامجة عن
حلاكم عليهام قبل

ملوضوعية للفتو

د لفتا

مسا ها لعا فتتحو ىل جهة نظر فيكو عربها نشا لفتو

ما مسا عم

نام يقفو يف

حكا

حلكم لتأخذ هذ

حلكم فنحن

( )processلسنا ما فتو مفاج ة هبذ تتحو نتا ج فقه ملصلحة ىل

معطيا قابلة للتقويم ليست قيمتها من جمر قيمة ملصد هلا غم

حمفوظة ضمن حد ها لرشعية.

قيمة ملصد هلا تظل

س مي

مل يعد يمكن للفقه

ملصلحة بو فها عنرص يسا من عنا

جتها لرشعي

فالتفكري ملصلحي جز بنيو من حيا

بتقديم نفسه بو فه ع جا ملشاكل
فعا حيث

ملصلحة.

لتفكري لعميل عند لبرش يف لرشيعة س مية

نسا

يمكنه

لنتا ج

ينفك عنه قيا لفقه س مي

نسا يف حليا لدنيا

يقدمه لفقه من فهم هلا ستكو له نتا ج عىل
منفصلة عنه يف ميد

يقف مكتو

يمكنه

تنفك عن لنتا ج فإ لسلو

لعمل

نسا

فالعقل لفقهي متثايل سيقد نفسه يف ملصلحة لتي تكمن من

نسا سو

نسحابا من حليا

تفا لفقه

لتيا
فو

تربير

ر ية لن ينقذ هنا

من هنا يلزمنا

نسا يف لشؤ

نفكر بذهنية نتا جية قا مة عىل

متثاهلا نتا ج هذ ما يضعنا ما

ميد

لقد حظنا

يتحفظ عليها يف جما

هتا

لفر ية

نتا ج

من ثم

هذ لترشيع ملتعلق به

ختفا لن يفهمه لعقل
هتربا من ملنافسة ما
جتامعية.

مصالح من ثم

خلف لترشيعا

لتفكري يف هذ ملصالح لنتا ج مكانية

عتام عليها ضمن ملنظومة لرشعية ليس من خا
جتها

هذ

تر جعا عن عا قد

خر لتي تدعي تنظيم حيا

لقا م عىل لرشيعة بام

فا د منه يف تقدير .

لة عميقة بقضية ملصلحة فهل هي نتا ج خري

يمكنه

ينفك عن قضية

لو قع هذ لنتا ج هي حقيقة قا مة غري

لذها خلف لتربير

يفك نفسه عن لك.

يد

ما مقولة

طا هذ ملنظومة.

س مي مل يغب عن فكر ملصلحة لكنه كا ينفتح عليها يف
خر

كا للمد

لتحفظ لكنها مجيعا تفقت مهام طلقت لتسميا

لفقهية تربير هتا يف هذ

للسلو لذ يمثل نعكاسا طاعة مر لفقه س مي.

عىل

نفتا

عي لبعد لنتا جي

ما علنا نفكر بجدية هنا هو
قا مة عىل معطيا

من قناعا

جا

لفقه مامي لذ ظل حذ من فكر ملصلحة نط قا
خل ليو هذ لفضا بقو

لتفكري بجدية يف قوننة عملية لتعامل مع فكر ملصلحة

هبا سو تلك لتي كا لرت
يف ضو مستجد

يو فق عليها

لوعي لفقهي لديني

بعد مقدما متهيدية ستهدفنا منها

ىل فصو :

يف لفصل

لدينية

مكاناهتا

هو ملعر

لة ثباهتا

قد خلصنا بعد
ىل

الفها لبنا تصو جديد حو هذ ملوضو

نسا عامة.

مو بصو

بقاعد تبعية

لية مدخلية قسمنا هذ لكتا

حكا للمصالح

نفيها يف ضو ملد

سة

ملفاسد

ملتنوعة يف لرت

لرشعي لك مي
حلكم لو قعي

لة لنصية ما فصحت به لرشيعة عن هتا كشفت به نفسها مؤيد
هنا مسا عاما يف لرشيعة تكمن مرب

ترشيعاته يف مصالح مفاسد كا نة يف
لرشعية قد قلنا بأ هذ ملفهو

فعا

يعني بالرض

لسلوكيا

ملتعلقا

لو قبل جمي لترشيع بل بام يلعب خو لترشيع عىل خلط

يف لفعل مل تكن موجو من قبل.
يتخطاها للمساحا

حللنا هذ لقاعد

ل لقاعد مركز ملصلحة فيها عىل مستو

بالشو هد لعقلية لعق نية تثبت

قد كدنا عىل

لنظر يف كل لقضايا ملتصلة

سنا نظرية ملصلحة بو فها ساسا بنيويا تيا ثبوتيا للترشيعا

لفلسفي عند ملسلمني.
لظاهر

عا

هذ ما يفر

علينا

لتي متثل متعلقا ل حكا

حاملة للمصالح لكاملة
حيانا يف ي

مفهو ع قة لترشيع باملصالح ملفاسد يقف عند حلد
جتامعية فاملرش

ينظر بالرض

ملجتمع بو فه كا نا برشيا عم قا فيصد له ترشيعا

مصالح جعة غلب

فر باحلد

صل نتيجة تنافسها حالة من لكس

نى هذ معنى

جو

ىل لعنرص لفر

مصالح

لفر ية بل
بل ير

ترجع ملصاحله لتي تتحلل ىل

نكسا ملو لة لو

ملصالح ملفاسد تتز حم لكي
مصلحة ا ية

جة

معينة فليس هنا فعل مل
تز حم مل كا

حا باملطلق

لعكس حيح هلذ تعترب مرحلة

نا

مرحلة ب عيها بو فها حالة مكانية يف لتعامل مع لرشيعة بام هي

جمموعة قو نني هذ لتز حم مل كي ليس يف مرحلة حلكم لظاهر فقط بل هو يضا يف
مرحلة حكا لو قعية.

فهم طبيعة لع قة بني لترشيعا

خا ة عىل ملستويا

حليا لعق ية لقانونية
يؤكد

مر لذ يمكنه

لذ يقحمنا يف مقا با

قانو لتبعية بتعبري سع

عىل جو منطلقا
حتام مفتوحا

حكا لرشعية عىل

يفهمنا لترشيع بشكل فضل.

 :قانو لع قة بني حلكم ملصلحة لر جعة عىل
ط

لكن يف لوقت عينه

كا ضعيفا من لناحية لعملية.

 :يف نظرية

ملصلحة يف جتها

ستص

قد تو لنا ىل نه

باحلكم لرشعي نتيجة ليقني

حصل ل نسا لسبب

طم نا بامل

لية كلية عامة يمكنها

هنا من لية عامة سو مرجعية لعموما

لة جتها ية لثابتة بحيث تكو يف
ليل من

مر لذ يبقي با

لة ملعر فة عليه.

جتها

ستص

خر يقني

طم نا .

توفر لنا هذ ليقني

ملطلقا
لتها

طم نا

لغري لك فليس هنا شك يف

موضوعي يف لوقا ع حلا ثة غري ملنصو ة فهو مر مل توفر لنا

عنها فليس هنا قاعد مستقلة سمها

شاهد

ملصالح ملرسلة بو فها لعمو لفقر لتنشيط

ملوقف هو ثبو هذ حلكم لرشعي نتيجة حجية ليقني
ما لقو بأ هنا

نملك

هو لفصل مل صص لد سة ملصلحة بو فها قاعد يف

لرشعي جعلنا لبحث يف حما ث ثة:

نص فيه

فلسفية غري معر فة يف

ترشيعية للموىل سبحانه تعاىل غري هذ ملنطلق

يف لفصل لثا

مطلق

يساعدنا كثري يف

مل تسعفنا حلسم لقاعد بو فها كلية مطلقة فلم يقم لدينا شاهد ضح

لعبا يغطي مجيع

ملحو

ملصالح

لفر ية مع مركز لترشيع مصب حلكم سو

لتخلص من لفهم حلريف للترشيعا
لكن ملعطيا

مركز ملصلحة قد

يتطابق متاما

جتر

طم نا بشكل

معطيا مقنعة ليس

لية لنصو

لرشعية بل

مفا ها شاملة للو قعة لتي نبحث
ستنبا

حلكم لرشعي فيام

نؤمن بشمو لرشيعة لكل قا ع حليا هلذ نعترب

حيث ننا

لكتابية حلديثية لثابتة د

لة حلجة ملعترب كالنصو

الة عد جلعل لقانو من ملوىل سبحانه ب حاجة لتكلف خت
هو غري معلو لوجو

للو و ليه حذ من ضيا لرش
ب بأ ثمن لو و ليه.
من هنا فإ لتقريبا

ليل عليه كلها خضعت لدينا للنقا

هبا

يعطي ظنا باحلكم لرشعي يقينا به بالرض

عىل عتبا

ما

لة ينبغي فيه جر

قو عد جتها ية

نه معلو لوجو

ستد لية لتي قدمت لصالح تأسيس قاعد منهاجية يف جتها

لرشعي باسم ملصالح ملرسلة بحيث يتم من خ هلا ستخر

فيه

ليل عليه من

حجيته.

غاية ما يمكن لنا ثباته هو

تعاىل فيام

نص

حكا

بل لو عطى ظنا فإ هذ لظن

ليل

لنظر جمر ظن ملصلحة بل حتى ليقني

جتامعية للمسلمني

عىل هلي ة

لد لة

ملصلحة عد ملفسد يف سياستهم لرشعية فاملصلحة ملد كة بالعقل نسا

يعتمد

يف سن

لقو نني يف ر منطقة لفر

متولو شؤ

ملجتمع س مي مسؤ لو عن لعمل ملا فيه

ي سلطا

تدبري

جب عىل لرعية طاعته لكنه ليس جز من

الح ملسلمني لكن لناتج عن مقر هتم قو نينهم ليس حكام

نام هو حكم

منظومة لرشيعة س مية يف نفسه كام
هذ هو لفا

عيا ستنبطنا باملصلحة

حنا لك يف نظريتنا يف شمو لرشيعة.

بيننا بني لقا لني باملصلحة ملرسلة فنحن نقبل

يقو ملتولو لشؤ

ملسلمني بوضع قو نني معيا ها ملصلحة ملو مة مع مقا د لرشيعة غاياهتا غري ملعا ضة

للنصو

حكا لرشعية بل نر لز

لعملية بكونه ستكشافا حلكم

يف لو قعة

لك

لطاعة لوجو طاعة لسلطة لرشعية مث .
عتقد لو

ملصالح ملرسلة

عا لكننا

نفس لناتج لقانو هلذ

نام هو حكم لبرش فيها هو حكم جب

جتها لسني ىل منذ لبد ية عن فكر لشمولية مل يكن بحاجة جلعل
جتها بل لقبل هبا بو فها

يف لتقنني منتجة لسلسلة قانونية

لرشيعة هبذ نفهم سري لصحابة لتابعني خللفا

ل بل سري هل لبيت يضا

جر يا

يف

جبة لطاعة يف هد قو عد لرش

كلياته مقا د لكنها

متثل جز من

ملصلحة كا يف كثري منه هبذ ملعنى

فإ ما عترب منهم نه ترشيعا

فها بالرض

ترشيعا مستهدفني بذلك نسبتها للرشيعة بعنو ا

.

م كانو يرشعو

ملحو لثا  :يف جتها لذ عي قد سعينا لتفكيك ملفهو جليا يف لبد ية

هو ملعني يفرت

ديد ما

يكو ملعني با جتها لذ عي لذ هو شكل من ستنبا لقا م

عىل مصلحة لغاية ملآ حيث يوجد لبس كبري يف ع قة هذ لنو من جتها مع جمموعة

من لقو عد

لة لذ عيني عىل منهجهم لتي كانت

ولية لفقهية ثم نتقلنا لس

متنوعة بني لة عق نية نقلية حيث توقفنا بشكل مفصل مع ليل ستقر لذ ساقو
حللنا بام توفر لدينا من
ر

قد تو لنا بعد حلة مع
لعمل عليه يف كل مو

ليل مناقشة تقويم.

جتها لذ عي ىل عد ملو فقة عليه بو فه قانونا كليا
بني لوسا ل لغايا

لع قة لكثريية ما

لكننا قلنا بأ

جتها لذ عي يمكن لقبو به يف حد قو عد خر بمقد ثبوهتا يف جتها لرشعي

من نو مقدمة لو جب مقدمة حلر
عانة عىل ثم لتعا

عىل لقطع ليقني

عليه بعض شكا

عىل لظن

لك .ما ما هو غري لك

قانو لذ ع.

لكننا عدنا نتا

قانو لتز حم تقديم
ستد

لعقيل ( لنظر

لعنا ين لثانوية من نو نفي لرض
ليل ن

مل

خا

يف مو

لد لة س مية يف

يكو ناجته حكام

شو هد لنظريتهم

لعميل) ملبني

نفي حلر

ف يمكن

غري

خذ به يف

جتها لذ عي فقا لنظريتنا يف عد شمولية لرشيعة قلنا بأ قانو

لذ ع يف جلملة قانو عق ي يرجع بمصالح عىل لنا

مرجعيا

هم عىل ملهم مسألة

ملصالح لعامة للمسلمني ضمن فقه

عيا هليا بل نحن نر
هم يام سو

لرشعية لتي قا هبا لنبي

هلذ يمكن عتبا

ستد

هل لبيت

مجلة من ملو

خللفا

لويا

حد

لتي كرها لذ عيو بو فها

ستقر ي ليست سو مصا يق للسياسة
لصحابة.

ملحو لثالث :لع قة بني لنص ملصلحة يف هذ ملحو

سنا بالتفصيل نظرية ما

لطويف كذلك جرينا مقا نة بينها بني نظرية ما خلميني رسنا يف حلة مطولة بعض
ليش مع ملستند

ملنكشفة لنا

ملفرتضة لتي يمكن

يكو قد بنى عليها كل من لطويف

خلميني نظريتهام

حللنا

نظرية لطويف بإعا

لة رس نا ملناقشا

نتاجها من جديد.

لذ تو لنا ليه بعد هذ لتعديل

عىل لنص لكن عرب عملية عا
ية فقه

قو عد حلاكمية
ثانية.

ملقا دية بو فها

لتفسري

نتا

موضوعا كام

عن نظرية

فع

لترشيعا بو فها

ما يف لفصل لثالث

للنص ىل مفهومها ملقا د

لويا

يف لسيا

 :فقه

ملحو

ية يل مر نحو فكر عا

يوجب يضا

لنظامي لسيا

ما خلميني بعد لتسليم بكلية تقد لسيا

عىل غري يف

صصنا لد سة ملصلحة بو فها قاعد يف

لتطبيقية

موضوعا.
لذ

لسياسة لرشعية ليس يف جتها لرشعي ملنتج للفتا

يضا:

ملد خل

ما لطويف بعد لتسليم بكلية لنظرية

تعديل فكر ط

نتا مفهو لعنا ين لثانوية قو عد
شكاليا

لتي قدمناها هلام هي تقع يف سيا

لويا من جهة يف طا نظرية ملقا د لرشعية من جهة

شكاليا

عن نظرية

لعديد

نظرية لطويف خلميني حيحة يف تقديم ملصلحة

قلنا بأ تعديل ملصلحة من مفهومها ملخا

للنص يوجب فع هم

قومناها ثم حا لنا ريج

لويا

فقد قسمنا لبحث عىل حمو ين

قو عد لتز حم قد دثنا بد ية عن مسا هذ ملوضو

ضته يف لعرص حلديث ثم خلنا بالتحليل يف لقو عد لتي يقو عليها فقه

لويا

ملعايري لتي يعتمدها يف تقديم لترشيعا

ملتز محة يف مرحلة لعمل لتطبيق فس نا قاعد

قا مة عىل فكر ملفاضلة يف

سا ر لقو عد ما ليس

لبد ل بنوعيها قاعد تقد ملرش
لويا

بصحيح ليس بذ با

من هنا حللنا قاعد

لتكليف

يرجع لقاعد

ية بني لترشيعا
ية.

ية بالتفصيل يف شكاهلا فرضياهتا كذلك يف معايري كتشا

هم من ملهم نوعنا هذ ملعايري ىل معايري خل نصية خا

رس نا يف ملعايري لد خل نصية عنا
بنتيجة

بالقد

لعقلية قاعد

ية

ينا

فقه

لويا

عمد فقه

يف غاية

كيفية كمية توقفنا مع جممل هذ لبحو
ية

نه تنقصه ملقا با

نصية ثم
لنخر

لتفصيلية لفقهية مليد نية

للمفاض

علام

بني لترشيعا

ليس ملهم فيه فقط لتنظري

و لفقه س مي.

مل نتجا فقه

لويا

لكلية لقو عد لتز حم كام فعل

بعد مقا بة سلسلة من لقو عد جتها ية

تتبعه تنتمي ليه من نو قاعد فع فسد بالفاسد

لصلة لتي

لتي ستخرجنا هلا تفسريين فقنا عىل
فضنا لثا

منهام هو مصد من مصا يق قاعد لتز حم

هو تغيري لو قع فسد

من قبل خرين بسلو فاسد من ملغري نفسه هي نتيجة عتربناها يف غاية
س مي.

كام سنا قاعد
ينا نه

لوية بني لو جبا

يف خ

ملحرما

مثل بن تيمية لشاطبي

توجد قاعد ترجيحية عامة بني لو جب حلر

ية .ليس جو فعل حرمته بمعيا ترجيحي
تعرضنا يضا لقاعد

بتحليل لنسبة عنا
لغاية ترب لوسيلة

ملفسد

بل تلف باخت

لو يل يف ميد فقه

معايري

لويا .

ىل من جلب ملصلحة مل نو فق عليها ثم ختمنا

لتشابه لتاميز بني فقه

لفكر مليكافييل

ية يف لفقه

عتربنا

لويا

يف لرشيعة

هذ لقانو

س مية قانو

حيح لكن ضمن عا

نتا له حد نا لقيو ملفر ضة عليه يف لرشيعة س مية قو عد لفقه س مي خا ة

بط

كليا.

نظرية فع

فسد بالفاسد فليس هذ لقانو بصحيح عىل كليته

ملحو لثا  :ملصلحة ساسا يف

ندخل يف هذ ملحو يف لتفا يل

هو بمرفو

لسلطة لسياسية لسياسة لرشعية

مل نر

لكثري من فر عه تنتمي ىل مباحث لفقه لسيا

تا لد سا مستقلة لكننا حا لنا لربط لتجسري بني مباحث لفقه لسيا

موضو

ملصلحة لرشعية من نو هوية ملصلحة لرشعية هنا هل لسياسة لرشعية تعتمد ملصلحة
لح

جمر عد ملفسد

لك مما عاجلنا باختصا .

من هو ملتويل لتعيني ملصالح يف لسياسة لرشعية

يف لفصل لر بع :دثنا عن ضو بط ملصلحة

مقا د لرشيعة عد معا ضة لكتا

ثم دثنا عن ضو بط ثبا

لسنة

قلنا بأ من ضو بطها

نحو

نسجا مع

معا ضة ما هو هم من لترشيعا

ملصلحة لنختم ببعض خماطر فقه ملصلحة ليا تقليص هذ

ملخاطر.

ما يد

ضحه هنا هو يف غاية

بحيث يمكن للقا

بو فها

هذ لنظريا

ية بالنسبة يل قد ظهر مبعثر يف ثنايا هذ لكتا

يلتقطه هو

يف جتها لرشعي
لبحو

جممل بحو

هذ لكتا

ملصلحة

مثل نظريا

ملصلحة بو فها ساسا يف لسياسة لتطبيقية لرشعية

لتي تد هلا علام ملسلمني منذ قديم

يا ليست سو جتليا

متبعثر لذهنية كانت جترهم جر نحو هذ لنمط من لتفكري لكنهم كانو قلقني مضطربني
هلذ حا

يف عملية ضبط هذ لقو عد

لرشيعة كفلسفة للترشيع س مي

لبد يا

لدكتو جارس عو يف كتابه مقا د

مثا

ية منظومية طر

ية منظومية للمقا د معترب

هتا من حم لقيا

مع جلويني ثم ر ها يف عرص

ملبكر لذلك كانت مع مباحث ملصلحة لعلة ملناسبة غريها هذ ما تؤكد
لتا ية لنظرية ملقا د

ملسا

لعز بن عبد لس

لقياسية متفرعاهتا.

من لبحو

جوهر لقضية بحسب لييل لشخ

قو عد فقه ملصلحة ربنا يف لغالب عن
يف لنصو

جو

يتنبه لقا

جيد هو

متفرقا

لنصو

يمكنه من

لفقيه ملسلم كا مسكونا بقر ما

لدينية من جهة بالتفتيش عن بنا هرمي للترشيعا

لسطو

تقديم بعضها عىل بعض فقا ليا تعتمد فكر ملصلحة لغاية لغر

ملغز من جهة

ملبا

هي

ثانية.

لفقيه ملؤمن باملصالح ملرسلة نام يقو بفر

ملصالح لتي تقو

حكا عليها كام تقر قاعد لتعليل ملصلحي لعامة

للمصالح ملفاسد ساسا يف
هيد
مع

جتها فهو هنا يتجا

ليه لنص يمكن يل للجو ليه هذ معنى

ستص

لنص حيث يفتقد

هذ لترشيع عند

عند غريهم با هد

لغايا

تبعية حكا
يعترب

لتفكري ملقا د كانت موجو

عني به لتفكري لذ ينبني عىل نقطة لبد ية يف ترشيع

ملوىل نقطة لغاية من

باملقا د

لغايا

لترشيعية

ما

حكا من قبل

هي قيق ملصالح ملسام عند ملقا ديني
عند فريق ثالث بمبا

لترشيع لعليا

هكذ .

كذلك لفقيه لذ عي كام هو ضح يفكر بذهنية ملوىل سبحانه فيعترب

مقا د

يف نز

ملقا د فاملقا د هي

هلذ فهو عل لوسا ل لذ ع حمكومة عتبا

ملرش

ل

سلسلة من لترشيعا عىل لذ ع لو نه فهم ملرش سبحانه عىل نه مل هذ

لذهنية ملقا دية يف لتقنني ما كا يمكنه

مر عينه نجد مع فقه ملصلحة يف با
لثانو

نو لعنو

يفكر هبذ لطريقة.

لتطبيق قضايا من

لسياسة لرشعية ميد

حلكم لو ي غري لك لو تركنا قلي فكر لتز حم فإ لفقيه

ملسلم ملا د عن هذ كله كا مسكونا بفكر ملرش لقا مة ترشيعاته عىل مقا د غايا
لد لة

يستهدفها

ملجتمع عليهام

ما ينسجم معها.

هذ كله يعني

يسعى

جتها

يسنا لقو نني فقا لتحقيق هذ ملقا د لغايا

س مي غم متا جه بني ملد

لغاية منها/ما

يتقمص لعقل ملقا د (مبد لترشيعا

حرفياهتا) لكنه كا يظهر هذ لعقل عىل شكل قو عد قلقة

ناضجة هذ يعني

ملطلو هو عا لنظر يف مرش

لبحث يف لعلل لثبوتية هي مل كا

هلرمي للرشيعة فقا للغا يا .

لنصو

هنا تأيت بحو  :ملناطا

كر ملثا

من خ

مقا لتعا

حيانا يف تقدير

سطو لنصو

نوعية مل كا

مناسبا

بل خلفه توجد

لعلل مباحث لقيا

حلكم ملوضو

لعلل لثبوتية

مذ

غري

هبد :

ملنظو للشا

لشا

لنظا

لتي ضعت حكا يف لنصو

معها تتحر عىل فقها بل لتي تكشف حيانا عن

ليس هو حلكم بالرض

سطو لنصو

مناهج معرفة ملقا د كا ستقر

لبحث يف لعلل ثباتية هي ملعايري ملناطا

عليها لتد

لرشعية ملتعد

ملصالح لو قعية لتي عىل ساسها قامت

لرشيعة هذ ما يرتبط بمباحث طر كشف مل كا
ملقا د لرشعية لرض ية لعامة غريها

ما

كا

ما يف منطو بعض

حكا حلقيقية هو جمر جتل هلا

لغا خلصو ية كو لنص يف مقا
لفهم لتا ي لزمكا

غري لك.

ثباتية مباحثهام تأيت لتفريعا من نو لرتجيح بالعلل يف

لتز حم غري لك تأيت فكر فهم لنص فيام يسمى بالفهم ملصلحي

لفهم لعليل لغا ي

لكثري.

هذ ملرش

لسلسلة
سو

شا

تأيت فكر حيا لنصو

هو ما نريد

لسنة غري لك

لتعليلية يف لكتا

نستكمل به مشو نا هذ ضمن لكتا

تعاىل حيث هنا سنتعر

عليه فقد حا لنا يف هذ لكتا
تساعدنا حقا بحو

ملختلف هذ لبحو .

ل حق من هذ

نر د بعض هم سس لبحو

سة مللفا

يف

تكوين

ملشا ليها هبد

ملصلحية لتي

ل جتها لرشعي ( جتها ملعنى) قد تلتقي حيانا قد متتا خر عن لر
هنا .

ملتو ضع

لقد حا لت يف هذ لكتا

لرشيعة هو ما سميه هنا :جتها ملعنى
ملقا د ملصالح

لغايا

تؤيد لنصو

لرشيعة تا

نفسها حرفيا
متهيد

ملتو ضعة حد جو نب

جتها لذ

تسعفه

لنص ضمن قو عد حمد
حللقة حقة سو

يتي

خر .

سة لرشيعة س مية.

يوفقنا خمتلف لباحثني

ما جا يف هذ لكتا من و

جا من خطأ شتبا هفو فهو من نف

حقيقة فهو من

لتمس فيه لعذ

كمل فيها

ملشتغلني بمجا

حد

لد سا

ليس يل فيه فضل ما

ملغفر منه سبحانه من لقر

رمنا لبصري يف ينك

جعلنا ممن تنترص به تب علينا غفر لنا ..مني.

شا

لسنة بام يمكننا من تقديم فكا

علها تسعف ليو يف ضافة لبنة لرص ملعرفة لرشعية لعريق.

للهم فقنا ملا ب ترىض لنا

ا

متخطيا بمعونة منهج جتها

لرشعية للنظر لتأمل لفحص لتبرص يف لكتا

عز .

يلتمس ملبا

سة

منشطا نفسه عىل عيد فهم

مدخ

سبحانه تعاىل

لسا د هنا

خطو خطو بسيطة نحو حد ض

ملناطا

تنزيلها تطبيقها عىل لو قع تا

كا هذ لكتا
سأ

غر

ية منظومية

جتعل لدنيا كرب نا

 .لقر

 .لكتا
.

لكريم.
.

ملقد

(كتب لعهد لقديم لعهد جلديد)

كاشف لغطا (

ير .

.

هرمو

.

شتيا (

.

مد (

ه ) حممد حسني

.

ميل (

.

ميل (

تا يخ[.

ه ) عيل بن حممد

لعريب بري

لبنا

و

حكا يف

لطبعة لثانية

ىل

ه ) حممد تقي مصبا هلد يف
ه.

) ملري هاشم ملعامل ملأثو

لعلمية قم ير

 .بر هيم حممد يس
لثانية

.

قم لطبعة

طبع ملكتب س مي كذلك.

لطبعة

حسا ي (

مذهب
لطبعة

قا

لشؤ

تا يخ لنرش].

ه ) حممد حسن بحر لفو د يف

لنجفي قم ير ]بد

لبنا

رير ملجلة نرش مكتبة لنجا

مكتبة فري

با

حممو مصطفى عبو معجم لقو عد لفقهية باضية

س مية سلطنة عام [بد

لكتا

لكتا

ملقد

يف لعامل لعريب

.

مامية
ىل

لطبعة
فقه

ىل

لويا يف

ه.

طا

ه.

حكا

قيق :لدكتو سيد جلمييل

يضا طبعة

لعر

لكتب لعلمية بري

لوثقى مطبعة لفر

بقلم :حممد عيل سامعيل و قمشه
لسلفي ملعا

ه ) حممد بن عيل بن بر هيم ملعر
قيق :لشيخ حممد حلسو

لفر د لطبعة حلجرية مكتبة ملرعيش

بعد لثو

بابن يب مجهو

ير
ملطبعة

لبشا ر لطبعة
قطا

لفقهية عىل

نرش مكتبة لسيد ملرعيش لنجفي قم ير

.

كي (

.

كا

ه.

لشهرستا

ه ) حممد عيل كتا
(

لبيع مؤسسة سامعيليا

ه ) حممد حسني غاية ملسؤ

مؤسسة

لبيت

[بد

حيا لرت

ير
و

يف علم

مش صا ].

لطبعة

بقلم حممد حسني

 .هر هشا بن سعيد مقا د لرشيعة عند ما حلرمني ثا ها يف لترصفا
ىل

.

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

لرشد نا

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

لطبعة

.

عر (

.

لويس (

ه ) بو لفضل شها

.

مني (

) حمسن عيا لشيعة

.

لعظيم لسبع ملثا
ندل

عو

.

نصا

.

نصا

.

نصا

لبنا

ىل

بري

(

ىل

لتعا

بري

قيق :عا

لبنا

ه.

ه ) مرتىض فر د
.

.

نصا

(

ه ) مرتىض كتا

.

نصا

(

.

نصا

(

لكتا

قيق نرش :جممع لفكر س مي ير
لطبعة

ه.

ه ) مرتىض كتا

لعاملي للشيخ نصا

ير

لطبعة

ىل

نظا بقلم ملري
لطبعة

ملكاسب
ىل

ىل

ه.

لكتب لعلمية

لطبعة

بو لقاسم لك نرت
عظم

نصا

ه.

لشيخ

قيق :جممع لفكر
ه

س مي ير

لطهر

جلنة قيق تر

ه ) مرتىض حلاشية عىل ستصحا

عظم نرش

لبنا

.

مؤسسة لنعام للطباعة لنرش لتو يع

لطبعة

لص

.

س مي قم ير

يضا طبعة قيق نرش جممع لفكر

كذلك طبعة مؤسسة

ىل

و

ه.

محد عبد ملوجو عيل حممد

حممد عيل ملوسوعة لفقهية مليرس جممع لفكر

(

لشيخ

للمطبوعا

لقو عد

ملعا يف تفسري لقر

لطبعة لر بعة

.

ه ) مرتىض مطا

ير

لعريب بري

ىل

مع :كريا عبد ملجيد لنوقي محد لنجويل جلمل

لطبعة

(

ه

حيا لرت

لبنا

ه ) بو حيا تفسري لبحر ملحيط

با شرت

بري

ملالية مكتبة

ه ) عميد لدين عبد ملطلب بن حممد كنز لفو د يف حل مشك
لدين حممو لبغد

ىل

ه.

لقو نني

مانة لعامة للمؤمتر لعاملي بمناسبة لذكر

س مي نرش :ملؤمتر
قيق :جلنة قيق تر

مل وية لثانية ملي

لشيخ

.

ير

نصا

سكايف ملعتزيل (
ىل

لطبعة

.
.

فها (

ه ) بو جعفر حممد بن عبد

.

ه ) فتح

فها

كىل

 .يا

لكم ا (

ملا ند

(

نتشا

.

ىل

بري

بري

ي(

]بد

لبنا

ي(

لعلمية بري
ير

سيد لشهد

 .بو هر (

لطبعة

لكفاية
.

ىل

حكا لرشعية غاياهتا

ىل.

سة يف سبل كتشا

مركز حلضا لتنمية لفكر

لبنا

س مي بري

تا يخ

لطبعة

عامل لكتب

يضا نرش

قيق :عبد لرمحن عمري

ه ) عضد لدين عبد لرمحن بن محد

ترص بن حلاجب

لكتب

لطبعة
لبنا

ه.

ىل

قم لطبعة[

مل كا

جليل

.

لطبعة

ىل

.

متهيدية يف لقو عد لفقهية

لفقه للطباعة لنرش ير

) حممد بن حنبل حياته عرص

لفكر لعريب.

) حممد مالك حياته عرص

 .بن يب حلديد ملعتزيل (
ج لب غة
ما بعد.

ثري جلز

حلديث

اية لد ية يف

قيق :مضا

ه ) حممد حلاشية ( لثانية) عىل ملكاسب لطبعة

لو

 .بو هر (

 .بن

ير

و لفقهية حجر .

ه ) عضد لدين عبد لرمحن بن محد ملو قف يف علم لك

باقر

لر بعة

قيق :حممد باقر ملحمو

شيخ لرشيعة فاضة لقدير يف حكا لعصري مؤسسة

ه ) حممد حسني

حممد عيل مقا د
.

ملو نة يف فضا ل ما مري

ملرسلني

ه ) حممد حسني لفصو لغر ية يف

تعريب :عيل عبا

.

لنام

نبيا

ملعيا

لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير .

 .مامي و نسا

.

ىل

ملؤمنني بيا فضليته عىل مجيع لعاملني بعد
فها (

.

لطبعة

ه.

فقهه

ه ) عز لدين بو حامد بن هبة

قيق حممد بو لفضل بر هيم

(

فقهه

ه ) جمد لدين بو لسعا

ثر مؤسسة مطبوعايت سامعيليا قم ير

لفكر لعريب.

بن حممد بن حممد بن حلسني

حيا لكتب لعربية لطبعة
ملبا

لطبعة

ىل

بن حممد لنهاية يف غريب

لطبعة لر بعة

.

يس حليل (

 .بن

ه ) حممد بن منصو بن بن محد لرس ر حلا

قيق نرش :مؤسسة لنرش
ه.

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .بن تيمية حلر

(

ه ) تقي لدين محد جممو فتا

 .بن تيمية حلر

(

ه ) تقي لدين محد قتضا لرص

نو لبا

جلحيم

جليل لطبعة

قيق :نا

لثانية

 .بن تيمية حلر (

ىل

ه ) تقي لدين محد لفتا

عبد لقا عطا مصطفى عبد لقا عطا
.

 .بن حلاجب ملالكي (
لطبعة

 .بن حبا لبستي (

.

برتتيب بن بلبا (ع
نؤ

 .بن حز
و

ه)

ويل

لدين عيل بن بلبا لفا يس

لطبعة لثانية

لقرطبي لظاهر (

ه ) محد ملسند

ا

بري

لبنا .

 .بن بيعة عبد لعزيز بن عبد لرمحن بن عيل علم مقا د لشا
لسعو ية لطبعة

 .بن جب حلنبيل (
لذيل عىل طبقا

 .بن شد (

ىل

لبنا

شد حلفيد) بد ية ملجتهد

لطبعة

لكتب لعلمية بري

ه )
.

قيق

.

ىل

لبنا

حيح بن حبا

ريج :شعيب
حكا يف

نرش ملؤلف ململكة لعربية

ه ) ين لدين بو لفر عبد لرمحن بن شها

حلنابلة

ه ) لقا

قيق تعليق تقديم :حممد

ه ) عيل بن محد بن سعيد بن حز

حكا نرش كريا عيل يوسف لقاهر .

 .بن حنبل (

لكرب

ريج تعليق :حممد

ه ) حممد بن حبا بن محد بو حاتم لتميمي

مؤسسة لرسالة بري
ندل

ملستقيم مل الفة

لكتب لعلمية بري

ترص ملنتهى

لبنا

حا

شبيليا ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

لعريب.

(

ىل

بن تيمية

لطبعة لثانية

ريج :عامر جلز

ه ) تقي لدين محد جمموعة لرسا ل ملسا ل

شيد ضا جلنة لرت

 .بن تيمية حلر

.

بن عبد لكريم لعقل

.

لتحرير لفتا

ملعرفة لبنا .

لدين محد كتا

بو لوليد حممد بن محد بن حممد بن محد لقرطبي ندل
اية ملقتصد تنقيح تصحيح :خالد لعطا

( بن

 :مكتب

لبحو

لد سا

 .بن عاشو (
مليسا

لفكر للطباعة لنرش لتو يع بري

لنفا س

 .بن عبد لس

لشافعي (

 .بن عبد لس

حكا ملقا د ملعر

 .بن لعريب (

ه ) لقا

 .بن عطية ندل
تفسري لكتا

(

لعزيز

ىل

 .بن لعام حلنبيل (
حيا لرت

(

 .بن فا

حممد ها

سعد مكتبة لكليا

ه ) بو حممد عز لدين ( لعز) بن عبد لعزيز
قيق:

بالقو عد لصغر

بو بكر حممد بن عبد

بري

بري

لبنا

 .بن قتيبة لدينو

ملعافر

.

قيق :عبد لس

عبد لشايف حممد

ه ) بو لف

عبد حلي شذ

لبنا .

لبنا

ىل

لطبعة

ه ) موفق لدين عبد

(

 .بن قيم جلو ية (

ه ) بو حممد عبد

نرش

حلو

لكتب لعلمية بري

قيق:

لذهب يف

.

ىل

.

سلام

قم ير

قيق ضبط :عبد لس

بن مسلم غريب حلديث

بن جلو

لكتا

لعريب

لكتب لعلمية

ملوقعني عن

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة
سعد

جليل بري

ه ) بو لفضل مجا لدين حممد بن مكر ملرص
ه.

لبنا

با من هب

بن محد بن حممد ملغني

ه  .يضا :مر جعة تعليق تقديم :طه عبد لر

 .بن منظو

.

لبنا .

ه ) شمس لدين حممد بن يب بكر ع

قيق :مشهو بن حسن
فريقي (

ىل

ملالكي حكا لقر

لفكر للطباعة لنرش لتو يع بري

جليل بري

لطبعة

ترص لفو د يف

الح بن عبد لعزيز بن بر هيم

ه ) بو حلس ني محد معجم مقاييس للغة

لبنا .

هرية مرص

ه ) بو حممد عبد حلق بن غالب ملغريب لغرناطي ملحر لوجيز يف

لعريب بري

 .بن قد مة حلنبيل (

سة :حممد لطاهر

ه ) بو حممد عز لدين ( لعز) بن عبد لعزيز قو عد حكا

لفرقا للنرش لتو يع ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

حممد عبد لقا عطا

لطبعة

قيق

.

نا مر جعة تعليق :طه عبد لر

.

منصو

لطبعة لثانية

لشافعي (

يف مصالح

لبنا

) حممد لطاهر مقا د لرشيعة س مية

.

لعاملني

لبنا .

لسا لعر

ىل

 .لبحر

(

 .لب ا

(

يف حكا لعرت لطاهر مؤسسة لنرش

ه ) يوسف حلد ق لنا

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير ]بد
ه ) بو عبد

مصطفى يب لبغا

طبعة

 .لربقي (

حممد بن سامعيل جلعفي جلامع لصحيح تصحيح

بن كثري لياممة مشق بري

لفكر للطبع لنرش

ه ) بو جعفر محد بن حممد بن خالد ملحاسن

ه.
.

 .لرب جر
ير

هل لبيت

حممد هشا سد لذ ع يف لرشيعة
(

ىل

لطبعة

ه ) حسني
ه.

اية

و

للفكر س مي لو يا

 .لبهبها (

لطبعة

ىل

لفكر مشق لطبعة

ىل

بقلم لشيخ حسني عيل ملنتظر

مريكية لطبعة

ىل

.

بالوحيد مصابيح لظ

قيق نرش :مؤسسة لع مة ملجد لوحيد لبهبها

ه.

ير

حممد محد ملصالح ملرسلة ثرها يف مر نة لفقه س مي

س مية حيا لرت

 .لبوطي(

لرسالة لبنا .

 .هبجت (
ىل.

 .هبجت (
لثانية

 .لتربيز (

ه.

ما

لعربية ملتحد لطبعة

) حممد سعيد مضا

ه ) حممد تقي لفومني

.

ه ) ملري جو

ىل

و

سيلة لنجا

نتشا
نتشا

يف

لطبعة

ىل

لبحو للد سا

ضو بط ملصلحة يف لرشيعة

ه ) حممد تقي لفومني مباحث

نرش تفكر

ويل تو يف مر جعة ملعهد لعاملي

ه ) حممد باقر بن حممد كمل ملعر

مفاتيح لرش ع

 .بو كا

ملتحد

يضا

قيق :لسيد مهد

قم ير

س مية

 .بز عبد لنو نظرية لتعليل يف لفكرين لك مي

قيق:

لطبعة لر بعة

.

لرجا ي ملعا نية لثقافية للمجمع لعاملي

 .لربها

تا ي [.

.

س مية مؤسسة

شفق قم ير

لطبعة

شفق قم ير

لطبعة

منها لصاحلني جممع ما ملهد

ير

لطبعة

ىل

 .لتربيز (
نتشا

ه ) موسى

ثق لوسا ل يف

كني نجفي قم ير

 .تركي عبد ملجيد مناظر

]بد

يف

لرسا ل حجر

تا يخ

و لرشيعة س مية بني بن حز

عبد لصبو شاهني مر جعة :حممد عبد حلليم حممو
.

لطبعة لثانية

 .حلكيم لرتمذ (
هر

نرش :كلية

 .لتسرت (
 .لتفتا

لطبعة

(

 .جلرجا (
ير

ه ) بو عبد

ه ) نو

ىل

س مي لو يا

 .جلوهر (

 .جليز

مرص ]بد

ملتحد

حلر

لطبعة

 .جلي

ع

مريكية لطبعة

لصحا تا
لبنا

لفقه علق عليه خر
لبنا

ىل

لطبعة

لقمي (

ىل

ه ) ملري

قيق :مكتب ع
ىل

لقمي (

ه.

ىل

لنعامنية باكستا

للغة

.

.

ىل

حا

لر

لعربية
.

لكتب لعلمية

لبدعة مكتبة

س مي فر خر سا نرش مركز ع

س مي فر خر سا

ملنها

ململكة

يا يف مسا ل حل

ه ) ملري بو لقاس م بن حلسن سا ل ملري لقمي
نرش مركز

قيق :محد

ب ن يوس ف لربها يف

بو لقاس م بن حلسن غنا م

ع

قم

ية معرفية ملعهد لعاملي للفكر

بن حممد بن عويضة

.

.

ملو قف منشو

لطبعة

حممد بن حسني عام قاعد سد لذ ع يف با

ه.

لطبعة

ه ) ما حل رمني بو ملعال ي عبد مللك بن عبد
حا يثه

قيق

سة :خالد

ملعا

تا يخ[.
ىل

س مي بري

مشخصا [.

بعا لسياسية ملفهو حلاكمية

لعلم للم يني بري

لعربية لسعو ية لطبعة

 .جلي

قم

قيق ترمجة:
لبنا

لعلل

ملقا د يف علم لك

ه ) سامعيل بن محا

عبد لغفو عطا

بري

لشهيد حقا حلق ]بد

ملغر

ثبا

ه ) بو حلس ن عيل بن حممد بن عيل

 .جعفر هشا محد عو

 .جلويني (

نسانية يف لربا

.

لباجي

لغر

حممد بن عيل كتا

ه ) سعد لدين

عن مطبعة لسعا

و

لعلو

مطبعة مهر

قم لطبعة[.

فست

س مي ير

س مي ير
قيق :مكتب

لطبعة

ىل

 .جلي

لقمي (

 .جلي

لقمي (

ه ) ملري بو لقاس م بن حلسن لقو نني ملحكمة يف

حجر  .يضا طبع
نتشا

ضو

 .حلا ر

كيها

لطبعة

ير

كاظم حلسيني فقه لعقو

 .حب
 .حب

حيد حجية لسنة يف لفكر

بري
بري

لبنا

 .حب

حيد

 .حب

حيد

لبنا

لطبعة

لطبعة

 .حب
 .حب

ىل

.

حيد

لبنا

لطبعة

ىل

.

لطبعة

ىل

.

ىل

سا

عيل

لطبعة

 .حلر لعاميل (

جتام

يف لفقه س مي ملعا
.

حجية حلديث مؤسسة

لبنا

سا

ىل

ىل

لطبعة

يف فلسفة
.

.

ه.

 .حلر لعاميل (

مؤسسة نتشا لعريب

مؤسسة لبحو

نتشا لعريب

ملعا

مؤسسة لفقه ملعا

بري
بري

لبنا

لبنا
ىل

لطبعة

ملرجعية لقانونية بني لعقل لوحي

و لفقه لرشيعة نظرية ملقا د

ه ) حممد بن حلسن لفصو ملهمة يف

حممد بن حممد حلسني لقا يني مؤسسة معا

لطبعة لثانية

تقويم مؤسسة

نتشا لعريب بري

يف مديا

تصحيح عد  :مرتىض

و نرش :ملؤلف قم ير

ر حتجا

س مي قر

.

ه.

س مي قم ير

ملرجعية

يف لفكر لدين

حيد شمو لرشيعة بحو

فد بري

 .حب

حلديث لرشيف حد

ضا

ىل

حممع لفكر

حيد

لبنا

.

هلو مش عىل مباحث

ىل.

ه.

لبنا

ه ) بو لقاسم بن حلسن جامع لشتا

كاظم حلسيني لتعليقا

لطبعة

 .حلا ر

ملحجة لبيضا بري

لطبعة لثالثة

و ملتقنة

س مي ما ضا

و

هلا
مة

ير

بري

قيق

لطبعة

ىل

:

ه ) حممد بن حلسن تفصيل سا ل لشيعة ىل صيل مسا ل لرشيعة

قيق نرش :مؤسسة

لبيت

حيا لرت

ير

لطبعة

ىل

ه

لطبعة

لثالثة

 .حسب

ه.

عيل

.

و

س مي

لترشيع

لفكر لعريب لقاهر

لطبعة لسابعة

لنهضة لطبعة

.

 .حسا حسني حامد نظرية ملصلحة يف لفقه س مي
 .حسا حسني حامد فقه ملصلحة تطبيقاته ملعا
 .حلسني

ليد بن عيل عتبا مآ

لسعو ية لطبعة لثانية

فعا

.

 .حلسيني حيد مقا د لرشيعة
لعاملي للرتمجة لنرش ير

 .حلسيني لعاميل (

لطبعة

باقر خلال

 .حلكيم (

ه ) حممد تقي

ىل

لبيت

 .حلكيم (
بري

ه.
ير

لبنا .

 .حلكيم (
لبنا

 .حلكيم (

.

ه.

ىل

لبنا

لرضو

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير
و

لطبعة

ه ) حمسن لطباطبا ي مستمسك لعر

لوثقى

حيا لرت

لعريب

ه ) حمسن لطباطبا ي منها لصاحلني

لتعا

للمطبوعا

لطبعة لثانية

.

ه ) حمسن حقا ق

لطبعة لثانية
لكشمري

ملتحد لطبعة

قو عد لع مة

قيق :حممد

لعام ة للفقه ملقا

) حسني بحو

 .ملحقق حليل (

.

ملجمع لعاملي هل

.

 .حليل (

ثرها لفقهي

مفتا لكر مة يف

و

 .حلكيم حممد سعيد لطباطبا ي ملحكم يف
ىل

لتدمرية ململكة لعربية

ها يف عملية ستنبا عند لفريقني مركز ملصطفى

ه ) حممد جو

نرش :مؤسسة لنرش

.

ىل

مكتبة بصرييت قم ير

.

ه ) نجم لدين جعفر بن حلسن معا
ىل

مطبعة رس
.

ير

لطبعة خلامسة

و لفقه مؤسسة ملنا قم ير

فقهية بقلم :عز لدين بحر لعلو

يضا طبع مؤسسة

لزهر

و

بري

لطبعة
بري

حققه :حممد حسني

ما عيل لند

ململكة

 .ملحقق حليل (

ه ) نجم لدين جعفر بن حلسن

 .لع مة حليل (

ه ) مجا لدين حلسن بن يوسف بن ملطهر ج حلق كشف لصد

حلر

ستق

نتشا

ير

طهر

تقديم :ضا لصد تعليق :عني
لر بعة

 .لع مة حليل (

لطبعة لر بعة

حلسني

لطبعة خلامسة

مو

ه.

جلامعة ملد سني قم ير

 .لع مة حليل (

لطبعة لسا سة

تا يخ يف بعض جز

 .لع مة حليل (

لبيت

 .لع مة حليل (

حيا لرت

و

ىل

لفو د يف

نام للبحو

لد سا

فر قد ير

 .حليد
.

فر قد ير

قم ير

ه.

س مي لتابعة

ه ما بعد[.

]بد

لطبعة

لقو عد ملطبعة لعلمية قم ير
تكوين ملكة ملقا د

لبنا

ه ما بعد

اية لو و (

نرش مؤسسة

و )

ما لصا

لطبعة

ه.

ىل

سة نظرية لتكوين لعقل ملقا د

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

ىل

.

حللقة لثانية للشهيد لسعيد لسيد حممد باقر لصد بقلم :ع

لطبعة

لظن

لطبعة

ىل

ىل

ىل

.

مركز

لسامل

سة يف حجيته قسامه حكامه بقلم :حممو نعمة جليا

ا مي نو لدين بن خمتا

لسعو ية لطبعة

ىل

قيق

ه ) بو طالب حممد بن حلسن بن يوسف بن ملطهر يضا

ْ .حيتو يوسف بن عبد

كام

ريد

تلف لشيعة يف حكا

ىل من تا يخ

حجر  .يضا قيق :بر هيم لبها

شكا

 .حليد

ه.

ميل مؤسسة لنرش

ه ) مجا لدين حلسن بن يوسف بن ملطهر

 .ف ر ملحققني حليل (

كام

منشو

ير

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

يف بعضها خر لطبعة

يضا لطبعة لقديمة.

ير

هلجر

لطبعة

ه ) مجا لدين حلس ن بن يوس ف بن ملطهر تذكر لفقها

نرش :مؤسسة

لطبعة

ه.

ه ) مجا لدين حلس ن بن يوسف بن ملطهر

قيق نرش :مؤسسة لنرش

ىل علم

س

ه ) مجا لدين حلسن بن يوسف بن ملطهر كشف ملر يف

عتقا تصحيح تقديم تعليق :حسن حسن

لرش عة

ع

يف مسا ل حل

.

علم ملقا د لرشعية مكتبة لعبيكا

.

ململكة لعربية

.

.
.
.

ر سا (
ىل

ر سا (

ر سا

ر سا (

.

فيف (

س مي ير

مؤسس ة لنرش

ه.

ه ) حممد كاظم فو د

جلامعة ملد سني قم ير
لطبعة

ىل

(

هلية يف

) عيل بحو

مقا

) عيل سبا

ت

.

) عبد لوها

ميني (

ميني (

.

ه)

ه)

س مي لتابعة

تنظيم نرش ثا

ما خلميني ير

.

ميني (

ير

لطبعة

ير

لطبعة خلامسة

ميني (

ميني (

تنظيم نرش ثا
ميني (

ىل

ه)

ه)

.

ه.

يف لترشيع

لفقها

لترشيع

ىل

كتا

كتا

ه.

س مي

لفكر لعريب مرص.

نص فيه

لقلم

لكتب لعلمية لطبعة لثانية

ه.

س مي فيام

(

ه.

لطبعة

ىل

لطها

حممد ملحمد

ه

جلي

)

قيق نرش :مؤسس ة

لطبعة لثانية

مؤسسة تنظيم نرش ثا

ه.

ما خلميني

لبيع مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني

هتذيب

كتا

ىل

لفكر لعريب مرص

نو هلد ية يف لتعليقة عىل لكفاية

ما خلميني ير

ه)

لطبعة

ه.

عقا د مامية مؤسسة لنرش س مي لتابعة

حديث لطلب

مؤسسة لعر

ه)

لطبعة

تصحيح تعليق :سيد مهد شمس

س مي ير

رير لوسيلة

ير

ه)

مصا

و

شا

لطبعة خلامسة

لكويت لطبعة لسا سة

.

.

لطبعة لثالثة

حمسن بد ية ملعا

ميني (

.

ه ) حممد كاظم كفاية

لدين مؤسسة لطبع لنرش يف

.

.

لثقافة
و

شا

لطبعة

لوحيد منها لصاحلني ]غري حمد ملشخصا [.

فيف (

.

ه.

جلامعة ملد سني قم ير

.

.

لفو د يف حلاش ية عىل لف ر د

شمس لدين مؤسسة لطبع لنرش لتابعة لو

ر

.

ه ) حممد كاظ م

قيق :مهد

لطبعة

و

ىل

بقلم لش يخ جعفر لسبحا
.

لبيع بقلم :حممد حسن قدير

مؤسسة

مؤسسة تنظيم نرش

ما خلميني ير

ثا

 .لشهيد ميني (
.
.

خلميني ير
ير

و نسا

لطبعة لثانية

وي (

ىل

ه.

ه ) مصطفى

لطبعة

(

لطبعة

ىل

رير

ه ) بو لقاس م مص با

مؤسسة حيا ثا

مكتبة لد

ما خلو ي

.

وي (

ه ) بو لقاسم منها

.

وي(

ه ) بو لقاسم مستند لعر

.

وي(

.

وي(

.

.

منشو

لعرش

لطبعة لثانية

ير

عيل لتربيز

نرش لطفي

.

لطبعة لر بعة

.

هلا

لتقليد بقلم ملري عيل لغر
وي(

لشاهر

مس

لطبعة لثامنة

جا

لعر

قم لطبعة لثالثة

لوثقى كتا
ه

ما خلو ي لطبعة لثانية

لتربيز

هلا

لع ر

للمطبوعا

لعظمى خلو ي قم ير
.

بقلم لشيخ

ه.

ه ) بو لقاس م

مؤسسة ر معا

س ا

يف علم

لفقه س مي لطبعة

ىل

لتربيز
بقلم ملري

يضا ضمن

لوثقى مباحث

لطبعة لثالثة (عن بري
و

لطها

ما بعد

قم ير

ه ) بو لقاسم معجم جا حلديث تفصيل طبقا

لطبعة خلامسة
وي(

لوثقى كتا

ه ) بو لقاس م لتنقيح يف ش ر

ه.

ه

ملناسك بقلم لسيد ضا خللخايل

.

ه ) بو لقاسم لتنقيح يف

جمموعة عام نرش :مؤسسة حيا ثا

لعلم ية

لطبعة لثانية

يضا طبعة

ه ) بو لقاسم مصبا لفقاهة بقلم ملري حممد عيل لتوحيد

لغر

وي (

بقلم (تقرير) لسيد حممد رس

لصاحلني نرش مدينة لعلم ير

ه.

مرتىض لرب جر

و

ه.

.

مؤسسة تنظيم نرش ثا

ما

مل ترص لنافع مؤسسة سامعيليا

ير

ه ) بو لقاسم ملعتمد يف

لعلم ير

و

يف

ه.

وي (

.

يف

ه ) محد جامع ملد

لو عظ حلسيني لبهسو

نصا يا

ه.

)

جتها

لطبعة لثالثة

لر

نرش مدينة

ه

يضا

بقلم لسيد عيل هلاشمي
ه.

.

وي (

لفيا

 .ملري ما

ه ) بو لقاسم حما

نتشا

ما موسى لصد
(

سرت با

ير

يف

و

]بد

قم

لطبعة

 .لدهلو (
.

قيق :لسيد سابق

بري

يب محا

ىل

لبنا

لطبعة

لكتب لعلمية طهر

ير

(

(

 .لف ر لر

.

]بد

مشهد ير

لطبعة لثانية.

مؤسسة لرسالة بري

ه ) ملري حبيب

مشخصا [.

لطبعة

لطبعة

 .لر حا (
 .لر حا

.

حممد

لبنا

لطبعة لثانية

بد ع

ىل

(

لبيت حيا لرت
ه.

فكا حجر

ملعرفة بري

ه ) حممد حلسيني منتقى
ه.

ه ) حممد منها
ا

و لفقه

فقه لقر
ه.

مؤسسة

لبيت حيا

ملنسو

ىل

نرش ملؤمتر لعاملي ل ما لرضا

فقه لصا

لبنا [بد
و

ما

ج

بقلم لسيد عبد لصاحب حلكيم

لصاحلني مكتبة
مؤسسة

تا يخ].

.

سة

قيق :لسيد محد

ه ) بو حلسن حممد بن حلسني بن موسى بن حممد

قيق :حممد عبد نرش
ىل

س مي

لطبعة لثانية

ه ) عيل بن موسى فقه لرضا ( لفقه لرضو

قيق :مؤسسة

 .لر حا (

ملد

لبالغة

ه ) حممد بن عمر بن حلسني لتفسري لكبري (مفاتيح لغيب)

[ .مجع] لرشيف لر
لب غة

ىل

.

لعلو

ما لرضا (

لرضا)

لطبعة

.

لو قع تقديم :عبد ملجيد لرشيف

حلسيني مكتبة ملرعيش لنجفي قم ير

لرت

بن عبد لرحيم حجة

ه ) قطب لدين بو حلسني سعيد بن هبة

 .لرشتي (

.

لثقافة للنرش لتو يع

ه ) حممد بن عمر بن حلسني ملحصو يف علم

قيق :طه جابر فيا

 .لر ند (

و

سة مقا نة

بشا يل

جليل لبنا بري
ىل

 .لف ر لر

.

) لشيخ محد ملعر

جد

تا يخ[.

ه ) حممد باقر لسبع لشد طبع محد لشري

 .لد شه ماجد سامل سد لذ ع يف جر م لقتل
عام

لفقه بقلم لشيخ حممد سحا

لكتا

لفني لكويت لطبعة لثانية
قم ير

لطبعة لثالثة

ه ما بعد.

حممد ا

 .لر حا

 .لر حا

ه.

منها لصاحلني

حممد ا

 .لريسو

بد

.

و مد سة ما لصا

محد لذ يعة ىل مقا د لرشيعة

ىل

محد نظرية لتقريب لتغليب تطبيقها يف لعلو

لتو يع مرص لطبعة

 .لريسو

ىل

لعاملي للفكر س مي لو يا

مريكية لطبعة لر بعة

ملتحد

 .لريسو

محد حما

 .لريسو

محد مد ل ىل مقا د لرشيعة

لثانية

 .لريسو

.

لبنا

بري

 .لريسو
ىل

محد من ع

.

.

حسن سامعيل

 .لز كَش (

.

لكلمة للنرش لتو يع مرص لطبعة

لكلمة للنرش لتو يع مرص لطبعة
سلسلة قضايا س مية معا

قو عد فو د منشو

ىل
هلا

جريد لزمن ملغر

لطبعة

) مصطفى محد ملد ل لفقهي لعا

ه ) بد لدين حممد بن هبا بن عبد

قيق :حممد

لكتب لعلمية بري

لبنا

لطبعة

ه ) بد لدين حممد بن هبا بن عبد
لبنا

 .لزحييل هبة لوجيز يف
 .لزحييل

.

نرش ملعهد

لقلم مشق لطبعة لثانية

لكتب لعلمية بري
.

لفكر ملقا د

محد لفكر ملقا د

 .لز قا (

 .لز كَش (

لطبعة

ىل

لكلمة للنرش

ما لشاطبي تقديم :طه جابر لعلو

يف مقا د لرشيعة

.

س مية

.

محد نظرية ملقا د عند

لطبعة

لكلمة للنرش لتو يع مرص لطبعة

.

 .لريسو

قم ير

ىل

لطبعة

ىل

و لفقه س مي

هبة لذ ع يف لسياسة لرشعية لفقه

.

ملنثو يف لقو عد
.

ىل

لبحر ملحيط يف

خلري مشق بري
س مي

و لفقه
لطبعة لثانية

ملكتبي سو يا لطبعة

.

ىل

 .لز رش (

لتن زيل عيو

ه ) بو لقاسم جا

حممو بن عمر خلو مي لكشا

قا يل يف جو لتأ يل
.

مرص

ه ) بو ملناقب شها

 .لزنجا (

كة مكتبة مطبعة مصطفى لبايب حللبي

لدين حممو بن محد

قيق :حممد يب الح مؤسسة لرسالة بري
خالد تعليل لرشيعة بني لسنة

 .هر

نمو جني سلسلة قضايا س مية معا
.

 .يد (
.

عن حقا ق

لبنا

ريج لفر

لطبعة لر بعة

لشيعة حلكيم لرتمذ
بري

هلا

لبنا

و

عىل

.

بن بابويه لقمي
لطبعة

ىل

ه ) مصطفى ملصلحة يف لترشيع س مي تعليق عناية :حممد يس

ليس للطباعة لنرش مرص.
ما

جلامعة

ملوحد
 .لسبز

ين لعابدين ( ه ) عيل بن حلسني بن عيل بن يب طالب لصحيفة لسجا ية
عية

ه.

بعة

 .لسبكي (

بطحي
(

لبنا .

بري

قيق نرش :مؤسسة

ه ) م ها

حيا لرت

عيل حممد معو

 .لسبكي (

ما عيل بن حلسني عليهام لس
فها

لعريب بري

ه ) عبد لوها

بن عيل

فد

نرش مدين ير

لطبعة

 .سند حممد بحو معا
ىل

ما ملهد

ه.

ىل

ير

لطبعة

ىل

حلاشية عىل حلكمة ملتعالية يف سفا لعقلية
شبا

لطبعة لثالثة

لبنا

لنظا ر

لطبعة

.

قيق :عا
ىل

ه ) بو حلسن تقي لدين عيل بن عبد لكايف فتا

 .سند حممد حلد ثة لعوملة
ير

لبنا

لكتب لعلمية بري

محد عبد ملوجو
.

لسبكي

ملعرفة

مامية بقلم :حممد حسن لرضو

مصطفى

ها يف ميز لنهضة حلسينية بقلم :عيل سد

نرش مكتبة

 .سند حممد سس لنظا لسيايس عند
سكند

 :حممد باقر نجل لسيد ملرتىض

لطبعة
.

ىل

ه.

يف لساحة لد لية نرش :مركز بحا

لعقا دية ير

لطبعة

 .لسنويس عبد لرمحن بن معمر عتبا ملآ
و لفقه مقا د لرشيعة
ه.

 .لسيستا

عيل حلسيني لر فد يف علم
قم ير

مكتب لسيستا

لطبعة

ىل

 .لسيستا
تقرير

.

 .لسيستا

بنسخ متد لة حمد

 .لسيفي ملا ند

ستصحا

 .لشاطبي لل مي لغرناطي ملالكي (
و لرشيعة

قيق :مشهو بن حسن

ىل

لسا سة

.

تا يخ[.
لطبعة

لدين (

 .لشعر

 .لشنا
مقا

سلام

ه ) عبد حلسني لنص

ىل

ه.

(

ىل

عصو

ه ) بو سحا

جتها

لتقليد مطبعة

هر لطبعة

حلاجة ل

يف

ململكة لعربية لسعو ية
لبنا

بر هيم بن موسى
لطبعة

لطبعة

عتصا
.

ىل

ا ]بد

ملعرف ة لبن

قيق نرش :بو جمتبى قم ير
ملنهل عد  :ضا ستا

) حممد مصطفى تعليل حكا عر

سعد حممد مد

مقا نا

مل وية لثانية ملي

بر هيم بن موسى ملو فقا
ملعرفة بري

جتها

ه ) بو حلسن ملد ل ىل عذ

.

ه نرش عىل موقع

بن عفا

لبنا

ي س كت ا

لعامة للمؤمتر لعاملي بمناسبة لذكر

 .شلبي (

ه ما بعد.

ه ) بو سحا

ه ) حمم د بن

ه.

و مؤسسة لنرش س مي لتابعة

لعريب مؤسسة لتا يخ لعريب بري

 .لشافعي (
.

لطبعة لثامنة

يضا قيق :بر هيم مضا

 .لشاطبي لل مي لغرناطي ملالكي (
حيا لرت

ه.

عيل كرب بد ع لبحو يف علم

جلامعة ملد سني قم ير

لطبعة

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

بقلم :حممد عيل لربا

لطبعة لثانية

ىل

و بقلم لسيد منري لسيد عدنا لقطيفي نرش

عيل منها لصاحلني نرش مدين ير
عيل حلسيني

مر عا نتا ج لترصفا

بن جلو

سة مقا نة يف

ىل

لشيخ

نصا

لطبعة

ليل لطريقة لتعليل تطو هتا يف
.

ذ بنظرية ملصالح ملرسلة يف لفقه

لفكر لغريب) نرش :ملؤلف لطبعة لثانية

ير

مانة

.

س مي (فقه

 .لشنقيطي (
لشي

ه ) حممد مني بن حممد ملختا بن عبد لقا

لع مة حممد مني لشنقيطي

لسعو ية لطبعة

 .لشوكا (
و

ىل

لكتب لعلمية بري
ثر

ىل

لطبعة لثانية

 .لشهرستا

 .لشهيد
عبد هلا

مؤسسة يا

.

لطبعة

بقلم :ملوىل عيل لر

ير

لطبعة

مؤسسة نتشا لعريب بري

 .لصد (

مكتبة ملفيد قم ير [

(

ىل.

لبنا

) ضا حممد يف لقر

لطبعة

ه ) حممد باقر بحو

حلجج )..بقلم :حسن عبد لساتر ير
لد

 .لصد (
ملؤلفاته

لرشيف لر

ه ) حممد باق ر

لتعا

للمطبوعا

لبنا

و

ه)

لعربية

ه.

بري

مكتب

ىل

يف علم

لطبعة
يف علم

لبنا

ع

ع س

تقرير

قيق نرش :مؤسسة

و

و (مباحث

يضا طبعة

.

ية

لبيت

تقديم :حيد حب

س مي ير

ىل

قيق:

تا يخ لنرش].

باملجد لشري

.

نجلو

قم ير

ه  .لطبعة لثالثة

يف لتجديد لفقهي ترمجة عد

س مية يف بري

لسعو ية

لعريب بري

قم لطبعة

ىل

ه ) حممد حسن بن حممو ملعر

 .لصانعي يوسف مقا با

.

لكتا

يضا منشو

س مية قم ير

(

 .لصد (

لريا

لبنا

ه ) ين لدين جلبعي لعاميل مسالك فها ىل تنقيح

مؤسسة ملعا

حيا لرت

لفضيلة بري

قم لطبعة] كذلك قيق:

ه ) حممد بن مكي لقو عد لفو د يف لفقه

 .لشهيد لثا (

ملجد لشري

لبنا [بد

.

حلكيم منشو

 .لشري

تا يخ

ىل قيق حلق من علم

ه ) عبد لكريم بن محد مللل لنحل مكتبة

لطبعة لثالثة

(

شا لفحو

يضا قيق :محد عز عناية

بوبكر حممد بن (

ملرصية لقاهر
لطبعة لثالثة

ه.

جلكني ملحا

عامل لفو د مكة ملكرمة مللكة لعربية

ه ) حممد بن عيل بن حممد

سامي بن لعريب
لطبعة

)

( ثا

لطبعة
لفا

ه

ىل
مباحث

يضا طبعة

من ضمن ملجوعة لكاملة
لكتا

للبنا

ملرص

لكتا

نرش مركز بحا

بري

لقاهر

لد سا

لطبعة

 .لصد (

 .لصد (

ه ) حممد باقر مباحث

(طبعة ملؤمتر لعاملي) نرش

ملؤلف قم ير

 .لصد (
ر معا

 .لصد

(

لطبعة

ىل

[بد

 .لصد

لد سا

(

ه.

لصد

ضمن موسوعة

يضا طبعة

ه ) حممد باقر بحو يف علم

لفقه س مي ير

لطبعة

و

لطبعة لثالثة

ىل

ه.

ما لشهيد حممد باقر لصد
ه.

بقلم تقرير لسيد كاظم حلا ر

لبشري

لطبعة لثالثة

.

نرش:

ه.

و بقلم لسيد حممو هلاشمي مؤسسة
ه.

ه ) حممد بن عيل بن حلس ني بن بابوي ه لقم ي لتوحيد تصحيح

تعليق :هاشم حلسيني لطهر
تا يخ

ىل

لتخصصية للشهيد لصد

ه ) حممد باقر مضا

مج

لطبعة لثانية

يضا

قم لطبعة].

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

ه ) حممد بن عيل بن حلس ني بن بابوي ه لقمي

س مية يف مؤسسة لبعثة نرش مؤسسة لبعثة طهر

م ايل

ير

قيق :قسم
ىل

لطبعة

 .لصد

(

 .لصد

(

 .لصد

(

ه ) حممد بن عيل بن حلسني بن بابويه لقمي معا

(

ه ) حممد بن عيل بن حلس ني بن بابويه لقمي كام لدين متا لنعمة

لنجف لعر

ه ) حممد بن عيل بن حلسني بن بابويه لقمي علل لرش ع ملكتبة حليد ية
.

ه ) حممد بن عيل بن حلس ني بن بابويه لقمي عيو

قيق :لشيخ حسني علمي مؤسسة علمي بري

كرب غفا

 .لصد

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

قيق عيل كرب غفا

لر بعة

 .لصد

(

ه.

مؤسسة لنرش

ىل

لطبعة لثانية

ه.

ه.

با تصحيح :عيل
.

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

ه ) حممد بن عيل بن حلس ني بن بابويه لقمي كتا من

ححه علق عليه :عيل كرب غفا

ير

لبنا

لطبعة

با لرضا

لطبعة

رض لفقيه

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم

 .لصفا فاضل فقه ملصالح ملفاسد لكتا

لثالث من سلسلة كتا

مركز لفقاهة

لعلو بري

لبنا

 .لصفد (

ه)

ملحجر

]بد

لطبعة

تا يخ[.

 .لصنعا (

.

ىل

لدين خليل بن يبك كتا

لنرش فر ن ز شتايز شتوتغا
ه ) بو بكر عبد لر

بن ا

لرمحن عظمي نرش ملجلس عىل.
ما

 .ضيا ي فر سعيد

مطابع

ا

ملصنف

قيق

لطبعة

لبنا

 .لطباطبا ي (

ه ) عيل يا

 .لطباطبا ي (

ه ) حممد حسني مليز يف تفسري لقر

س مي لتابعة جلامعة ملد سني ير

بري

 .لطرب

لطبعة لثانية

(

ملجيد لسلفي

 .لطربيس (
سو ير

 .لطربيس (
لقر

لطبعة لثانية

لطبعة

 .طر بيَش (

لعريب بري

ىل

مؤسسة علمي للمطبوعا

لبنا

قيق

لطبعة لثانية.

ىل

ه ) مني

س

ه.

ه.

لبنا

ه ) مني س

لطبعة لثانية

نتشا

علمي يف بري

بو عيل لفضل بن حلس ن تفسري جو مع جلامع مؤسسة

ريج :دقي مجيل لعطا

حلنبيل (

حتج ا

يضا نرش

ه.

ه ) بو جعفر حممد بن جرير جامع لبيا عن تأ يل

) جو

ريج :محد عبد

بو عيل لفضل بن حلسن جممع لبيا يف تفسري (لعلو )

من س

لساقي با شرت مع بطة لعق نيني لعر

 .لطويف لرص

ه ما بعد.

ه ) بو منص و مح د بن عيل بن ب ي طال ب

مليس ضبط توثيق
.

.

ملسا ل يف بيا حكا لرش بالد ل مؤسسة لنرش

لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .لطرب (

ريج تعليق :حبيب

 .يضا طبع مجاعة ملد سني قم ير .

حيا لرت

ملعرفة بري

 .لطربيس (

لبنا

ىل

ه ) بو لقاسم سليام بن محد ملعجم لكبري

لطبعة

لطبعة لثانية

ميني منهجه يف جتها مد سته لفقهية ترمجة :عد حلجا

مركز حلضا لتنمية لفكر س مي بري

لبنا

لو يف بالوفيا
بري

باعتنا حممد

لقر

بري

لقر

تقديم :خليل

لفكر للطباعة لنرش لتو يع لبنا

ىل س

لبنا

ه ) سليام بن عبد لقو

حلديث لنشأ ملستأنفة

لطبعة

ىل

لبلبل يف

.

و لفقه عامل

لكتب بري

لبنا

 .لطويف لرص

لطبعة

حلنبيل (

حلنبيل (

 .لطويف لرص

.

ىل

ه ) سليام بن عبد لقو

كتا

ه ) سليام بن عبد لقو

محد عبد لرحيم لسايح لد ملرصية للبنانية لطبعة

 . .لطويس (
نصا

 .لطويس (

ىل

سالة يف عاية ملصلحة
.

ه ) حممد بن حلسن بو جعفر لعد يف

لقمي مطبعة ستا

لطبعة

قم ير

لتعيني يف

و لفقه

ىل

ه ) حممد بن حلسن بو جعفر ملبسو يف فقه

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .لطويس (
حا

لطبعة

 .لطويس (

ه ) حممد بن حلسن فهرست كتب لشيعة

ىل

و

ه

لنرش

يضا طبعة مؤسسة نرش لفقاهة ير

ه ) حممد بن حلسن
لثقافة

تيا معرفة لرجا

شا

 .لطويس (

 .لطويس (

ه ) حممد بن حلسن

خلر سا

لكتب س مية طهر

حبيب قصري لعاميل

لطبعة لثالثة

ير

لبيضا بري

 .لعامل (

لطبعة

لعريب بري

لطبعة لثالثة

ستبصا فيام
ه

ير

لطبعة

ه.

ه.

مؤسسة لطباعة

لطبعة لر بعة

لطبعة لسابقة
ه.

قيق تصحيح :محد

تا يخ قم لطبعة[.

تلف من

با

لكتب

يضا طبعة :قيق حسن ملوسو

لطبعة لر بعة

ه.

ىل

ىل

ىل

ية لفقيه يف حكومة

) يوسف حامد ملقا د لعامة للرشيعة

.

لكتب س مية طهر

يضا قيق تعليق :لسيد حسن ملوسو

ه ) حممد حسني حلسيني

لبنا

سام ملصنفني

لطبعة

لبنا ]بد

ه ) حممد بن حلسن هتذيب حكا

س مي لطبعة لثالثة

 .لطهر

ىل

وهلم

ن لتبيا يف تفس ري لق ر

حيا لرت

ه

ه.

يب عمر لكَش ( جا لكيش)

نرش ثا لع مة ملصطفو

ه ) حممد بن حلس

 .لطويس (

يضا نرش

لسيد بو لفضل موسويا

س مي ير

بتحقيق تعليق :حسن ملصطفو

س مية طهر

مامية تصحيح تعليق:

قيق لسيد عبد لعزيز لطباطبا ي مكتبة ملحقق لطباطبا ي ير

قيق تصحيح :حممد تقي فاضل مليبد

(

لطبعة

قيق:

قيق حممد ضا

ه.

حممد تقي لكشفي نرش ملكتبة ملرتضوية حيا ثا جلعفرية ير

بعني.

خلر سا
س

ير

لكتا
ملحجة

س مية ( ملعهد لعاملي للفكر

س مي) لد
.

 .لعجلو (

لطبعة لثانية

 .لعر قي (

لعاملية للكتا

ه ) سامعيل بن حممد كشف فا مزيل لبا
ه.

ىل

ملحققة

 .لعر قي (

لكتب لعلمية

ه ) قا ضيا لدين تنقيح

و

ه ) قا ضيا لدين مقا

و جممع لفكر س مي ير

حليد ية لنجف لعر

 .لعر قي (

س مي ململكة لعربية لسعو ية لطبعة لثانية

.

ه.

اية

ه ) قا ضيا لدين

بقلم :حممد ضا لطباطبا ي ملطبعة

فكا

بقلم لشيخ حممد تقي لرب جر

لنجفي مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير ]بد

 .عز لدين بن غيبة ملقا د لعامة للرشيعة
.

 .لعسق

(

ه ) بو لفضل شها

بابن حجر فتح لبا

 .لعسكر (
( حلا
ير

لكتايب لعسكر

لطبعة

 .عطية (
 .علو

للكتا

لصفو مرص لطبعة

ملعرفة بري

ه ) بو ه

ه.

.

) طه جابر هو مش كتا

بري

لبنا

لطبعة لثانية

بري

لبنا

ىل

.

.

سعو بن ملو سلطا

ملحصو يف علم

و لفقه مؤسسة لرسالة

ثرية عام

سد لذ ع عند ما بن قيم جلو ية ثر يف
لطبعة

ىل

س مي

س مي هلي ة ملرصية لعامة

) طه جابر مقا د لرشيعة سلسلة قضايا س مية معا

لطبعة

للغوية

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم

مريكية سو يا عا طبعة عا

.

لفقهية لد

لبنا

) مجا لدين نحو تفعيل مقا د لرشيعة ملعهد لعاملي للفكر
ملتحد

ىل

لطبعة لثانية.

نو لدين معجم لفر

فهمي حممد لقيم لرض ية مقا د لترشيع

 .لعلو (

تا يخ[.

لدين محد بن عيل بن حممد بن عيل بن محد ملعر

هل يل) مؤسسة لنرش

ىل

لفكر لو يا

 .لعلو (

 .لعنز

س مية

حيح لب ا

ه ) جلز ر (

لطبعة

.

هلا
تيا ته

 .عو

ل بحا

 .عو

ملتحد

 .عو

جارس لد لة ملدنية نحو ا
لقاهر

لنرش بري

قيق مقا د لرشيعة لشبكة لعربية

ستبد

لد لبيضا لطبعة

ىل

جارس مقا د لرشيعة ليل ملبتد ني ملعهد لعاملي للفكر
مريكية بريطانيا لطبعة

ىل

جارس مقا د لرشيعة كفلسفة للترشيع

للطيف خليا
.

 .لعيني (

حيا لرت

 .لعيا

ملعهد لعاملي للفكر

.

س مي

ملتحد

س مي لو يا

لعريب بري

لسمرقند (

 .لغز يل (

قم بري

 .لغز يل (
لثانية

 .لغز يل (
لتعليل
لعر

 .لغز يل (

لبنا .

ه ) حممد بن مسعو بن عيا

مريكية لطبعة

ير .

لبنا ]بد

تا يخ[.

ه ) بو حامد حممد بن حممد ملن و

ىل

حيح لب ا

ه ) بو حامد حممد بن حممد ملستصفى من علم

لتفسري

و

قيق:

قم بن يب

لفكر مشق سو يا لطبعة

ه ) بو حامد حممد بن حممد شفا لغليل يف بيا لشبه مل يل مسالك

قيق :محد لكبي

اسة يو

.

قا

يف جلمهو ية لعر قية مطبعة

ه ) بو حامد حممد بن حممد حيا علو لدين
حيا لرت

لكتب لعلمية بري

 .لفايس (

لطبعة خلامسة

) ع

 .لفاضل لتو (

.

لبنا

ه.

لعريب بري

ه ) عبد

حممو عبد هلا

لطبعة

مقا د لرشيعة

قيق :لسيد حممد حسني لرضو

 .فاعو

ية منظومية تعريب :عبد

لسلمي كتا

ه.

طعمة حلبي

س مي لو يا

ه ) بد لدين بو حممد حممو بن محد عمد لقا

هاشم لرسويل ملح يت ملكتبة لعلمية س مية طهر

ىل

.

ىل

لبنا

س مية مكا مها

بن حممد لبرش

لكشمري

ملقا د عند

لطبعة
.

ىل

خلر سا

سة تدقيق :حممد خري
يضا نرش:

لغر

س مي

لو فية يف

و لفقه

جممع لفكر س مي ير

ما لشاطبي

سة

شا

لطبعة ملحققة

ولية فقهية بسيو

للطباعة

يد لبنا

 .لفر هيد (

لطبعة

.

ىل

لعني

ه ) خلليل بن محد ترتيب كتا

لسامر ي تصحيح :سعد لطيب نرش سو ير

 .لفر

يوسف عبد لرمحن لتطبيقا

ىل

 .فضل

.

(

لثانية

(

 .فضل

جتها

لطبعة

(

 .فضل
 .لفيا

) حممد حسني لفقيه

 .لفيومي (

عند

ما

ىل

هلجر ير

.

لطبعة

ىل

ميني

 .لقر يف (
ملرص

كتا

مجعة حممد

 .لقر يف (
ملرص

 .لقر

.

يف لفكر حلركي لسيايس ملنهج
مل

بري

مطبعة مري قم ير

ه.

لكتب

س مية ير

ير

لفر

نو لرب

لدين بو لعبا

ه.

محد بن

يس بن عبد لرمحن لصنهاجي

للطباعة لنرش لقاهر مرص لطبعة

ه ) شها

قيق :حممد حجي

بن مر

لغر

قيق :لسيد حمسن

لطبعة

سة

محد بن

ه

لعامة

ىل

يف نو لفر

لدين بو لعبا

لبنا

.

ه ) حممد حمسن لصايف يف تفسري لقر

ه ) شها

لذ ري
عبد

ىل

لطبعة

ملصبا ملنري يف غريب لرش لكبري

ه.

لطبعة لثانية

لس

لبنا

ه ) حممد حمسن لو يف نرش مكتبة مري ملؤمنني

لطبعة

 .لفيض لكاشا (
لصد طهر

مل

منها لصاحلني نرش مكتب لشيخ لفيا

ه ) محد بن حممد بن عيل ملقر

ير

حلسيني

مة تأم

بري

) حممد حسني فقه لرشيعة لطبعة لتاسعة

 .لفيض لكاشا (
فها

لسد لذ ع

ه.

لفكر لعريب مرص لطبعة

ميني عد  :مصطفى لشوكي نرش

حممد سحا

لطبعة

لطبعة

) حممد حسني تفسري من حي لقر

.

ىل.

ملعا

قيق :مهد
ىل

ملخر مي بر هيم

يضا طبعة مكتبة

قيق :حممد محد رس
.

ىل

عيل

يس بن عبد لرمحن لصنهاجي

س مي بري

لبنا

لطبعة

ىل

شكالية حليل يف لبحث لفقهي نرش مركز نام للبحو

لد سا

 .لقر

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

لبنا

س

ماهر بن حممد

نرش مركز نام للبحو

 .لقرضا

.

ملمكن

لد سا

لويا

يوسف يف فقه

لقاهر مرص لطبعة لثانية

 .لقرضا

لبنا

.

س

ه ) بو عبد

محد عبد حلليم لرب

 .لقز يني (

ىل

.

حيا لرت

لعريب بري

حممد بن محد

 .لقز يني (

 .لقطا (

لطبعة

ه ) عيل بن سامعيل ملوسو

لنيسابو

حكا يف معرفة حل

حلر

لطبعة لثانية

(

 .لكاشا (

) منا

لفكر بري

.

 .ملحقق لكركي (

لطبعة

ىل

ه.

تعليقة عىل معامل

و

قيق :عيل

لطبعة

ىل

بن شكر

ىل

ه.

تا ا منهجا نرش مكتبة هبة مرص

بد لتفاسري

ه ) عيل بن حلسني جامع ملقا د يف

لبيت حيا لرت

 .لكل ايكا (

لبنا .

لترشيع لفقه يف س

ه ) ملوىل فتح

س مية قم ير

.

ه ) بو حلسني مسلم بن حلجا بن مسلم جلامع لصحيح

بصحيح ملسلم

لطبعة خلامسة

مؤسسة

جلامع حكا لقر

تصحيح:

لبنا

ينابيع

ليلية يف جتها ملعا

لقز يني مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

ه.

ملعر

لسنة مكتبة هبة

لقز يني عبد لرحيم جلزم ي لقز يني مؤسسة لنرش

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .لقشري

نصا

ه ) عيل بن سامعيل ملوسو

قيق تصحيح :عيل لعلو

لعلو

.

للقر

ىل

لسنة ضو بط حما ير يف لفهم

جتها يف لرشيعة س مية مع نظر

لقلم لكويت لطبعة

 .لقرطبي (

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

سة جديد يف ضو لقر

لتفسري مكتبة هبة لقاهر مرص

 .لقرضا

ىل

سة تأ يلية يف فقه ملسافة بني فهم لنص تطبيقه

يوسف ملرجعية لعليا يف

يوسف

.

قم ير

لطبعة

ه ) حممد ضا فاضة لعو د

ىل

لقر

قيق نرش :مؤسسة ملعا

ه.

لقو عد

لكريم ير

قيق نرش:
لطبعة

ىل

ه.

 .لكل ايكا (

ه ) حممد ضا هد ية لعبا

ه.

(

 .لكليني لر

س مية قم ير

بتصحيح جديد

 .للنكر

(

 .للنكر

(

ير

ه ) حممد بن يعقو

لطبعة خلامسة

لنجاسا

يضا طبعة مؤسسة

سو ير

ه ) حممد لفاضل

لطبعة لثالثة

ه ) حممد لفاضل تفصيل لرشيعة يف

حكامها) ملطبعة لعلمية ير

لطبعة

 .جمموعة من لباحثني مقا د لرشيعة ( فا لتجديد)
لفكر

بري

لفكر ملعا

 .جمموعة من لباحثني
حلمر

 .ملجل

لغدير بري

(

 .ملجل

مشق لطبعة

لبنا

لبنا

لطبعة

لطبعة لثالثة

نو

(

ه ) حممد باقر م

(

ه ) حممد باقر مر

س مية طهر

لكتا

 .ملجل

لطبعة لثانية

س مي لطبعة خلامسة

حسني ملوسو
س مي ير

 .حممد

ير

(

لكرما

لطبعة

ه ) حممد تقي
عيل نا

ىل لثانية

يى فهم لدين لو قع

لطبعة لثانية.

ىل

جلامعة لد

هلا

ما

.

ه.

ه

با

فضل

بري

با

مة

طها مؤسسة

لفقه لطبعة
با

لرسو

ىل

قيق :مهد
لكتب

 .يضا تصحيح :هاشم لرسويل

ضة ملتقني يف

شتها

رير لوسيلة (كتا

ميني ترمجة :عبد لرحيم

يا يف فهم هتذيب

.

طها

.

يضا طبعة نتشا

لعقو يف

مة

قم

رير حو  :عبد جلبا لرفاعي

ىل

ه

لرجا ي نرش مكتبة ملرعيش لنجفي قم ير

 .ملجل

ىل

يف لفكر لسيايس عند

ه ) حممد باقر بحا

لوفا بري
.

سا

.

ه.

لكتب

حلديث يف ير

حكا لو ضحة مركز فقه

ه.

لطبعة

لكايف تصحيح :عيل كرب غفا

لطبعة لثالثة

يضا طبعة

لقر

لكريم ير

ىل

ه.

لبنا

من

رض لفقيه تعليق:

لطباطبا ي نرش :بنيا فرهنك
لطبعة

ىل

يضا

 .حممو عبد حلميد عيل محد ملصلحة ملرسلة تطبيقاهتا ملعا
سالة جامعية يف جامعة لنجا لوطنية فلسطني
مصطفى بن كر مة

 .د

ملقا د لرشعية

قو عد لوسا ل يف لرشيعة س مية

ملد ل للفقه س مي تا ه مصا

حلديث مرص لكويت لطبعة لثانية
ه ) مري عبد لفتا

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .ملرتىض (

 .ملرتىض (

ملوسو

لرشيعة تصحيح تعليق :لدكتو

.

لبغد

لقر جديد)

لقر

حممد يارس فقه

لطبعة خلامسة

 .ملشهد (

 .مطهر (

نظرياته لعامة

لكتا

قيق نرش :مؤسسة لنرش

ىل

لبغد

ه.

لذ ري يف علم لك

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

بو لقاسم كرجي

سا ل لرشيف ملرتىض عد لسيد مهد

لفكر

 .ملشكيني(

ير

.

ولية يف ضو

لبغد

نشكا طهر

لذ يعة ىل
ير

ه ) بو لقاسم عيل بن حلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن بر هيم

 .ملر قي لبوطي بو يعر

لدقا ق

سة

ىل

ه ) بو لقاسم عيل بن حلسني بن موسى ملوسو

لسيد محد حلسيني

 .ملسد

لطبعة

ه ) عيل بن حلسني بن موسى ملوسو

ه.

 .ملرتىض (

.

حلسيني لعنا ين

قيق :لسيد محد حلسيني مؤسسة لنرش

و

.

شبيليا ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

 .مدكو حممد س
 .ملر غي (

يف حلكم لنظم لسياسية

لكريم ير

حممد سعيد مضا

لفكر ملعا

لويا

) لشيخ عيل
ه.

لبنا

ه.

لرجا ي تقديم

شكالية ديد

سو ية لطبعة

و لفقه (حو

ىل

نرش بطة لعلام لسو يني لطبعة
ط حا

و

:

ىل

.

معظم بحاثها نرش هلا

.

ير

ه ) حممد بن حممد ضا بن سامعيل بن مجا لدين لقمي تفسري كن ز

قيق :قا جمتبى لعر قي نرش :مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم
ه.

ه ) مرتىض مد ل ىل لعلو

مر جعة :عبد جلبا لرفاعي عيل مطر

لكتا

س مية ترمجة :حسن عيل هلاشمي
س مي ير

لطبعة لثالثة

 .ملظفر (

.

ه ) حممد حسن

حيا لرت

 .ملظفر (
قم ير

ير

لطبعة

ه ) حممد ضا

لطبعة لثانية

 .ملظفر (

ىل
ه.

ل لصد لنهج حلق

و لفقه مركز لنرش لتابع ملكتب

ه ) حممد ضا عقا د مامية
لطبعة

ما عيل قم ير

 .مغنية (

) حممد جو

 .مغنية (

) حممد جو

لثالثة

ىل

 .لطبعة لر بعة

ه.

لكتا

 .ملفيد (

ه ) حممد بن حممد بن لنعام

 .ملفيد (

ه ) حممد بن حممد بن لنعام لتلعكرب

ملفيد بري

ملصنفا

عىل لعبا

ه.

 .ملفيد (

تصحيح عتقا

لبيت

يل عيل كرب غفا

لثانية

 .ملفيد (

مؤسسة لنرش

يضا طبعة

لطبعة لثانية

 .ملفيد (

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

 .مكا

لشري

 .مكا

لشري

لتصحيح لثا
ه.

حيا لرت
لبغد

مايل

لتلعكرب

نا

نفحا

نا

نو

ه.

من سلسلة

لطبعة

قيق :حلسني ستا

لبنا

لبغد

ىل

تصا

لطبعة
ه.

تصحيح

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

ه ) حممد بن حممد بن لنعام
لقر

.

شا يف معرفة حجج

ملفيد للطباعة لنرش لتو يع بري

مؤسسة لنرش

.

لبغد

لطبعة

س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

ه ) حممد بن حممد بن لنعام

تعليق :عيل كرب لغفا

.

مامية مج

قم ير

ه ) حممد بن حممد بن لنعام لتلعكرب

لبنا

س مي لطبعة لثانية

لطبعة لثانية

قيق نرش :مؤسسة

ع

لعلم للم يني بري

.

لتفسري ملبني

س مي

قيق تعليق :حممد جو لطر ي مؤسسة

لتفسري لكاشف

لبنا

قيق نرش :مؤسسة

ه.

لبيت

لعكرب

لطبعة لثانية

مد سة

لفقاهة نرش مد سة

لبغد

ه.

ملقنعة مؤسسة لنرش

ما عيل قم ير

لطبعة

ىل

ما عيل قم ير

لطبعة

ىل

 .مكا
 .مكا

لشري

ىل

حديث

لشري

طالب ير

 .مكا

 .مكا

ىل

لبنا

لشري

لشري

ه.

 .مكا
.م

د

ه.

لعقلية

لطبعة

ه.

نا

لشري

لوثقى مع لتعليقا

مثل يف تفسري كتا

نا

علم

ه.

لعر

نا

ىل مهام

نو

.

(

حيا لرت

ملن ز

لعريب بري

ىل

 .لنا يني (

نسل جو

لبنا

لطبعة لثالثة
لطبعة

سد لذ ع عند شي

ىل

) حممد يوسف

) حممد يوسف

س

.

مو

لفكر لعريب مرص

.

.

 .لنا يني (

يف فقه لكتا

ملجلد

 .لنجا

(

ه ) بو لعبا

لطبعة لثانية

ير

ىل

.

بن تيمية

.

سفا

لفضيلة

و بقلم لشيخ حممد عيل لكاظمي خلر سا

فهو

ه ) حممد حسني جو لتقرير

مؤسسة احب مر قم ير
يني ير .

لعريب بري

لسنة لبيو منهج تطبيقه لطبعة

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني قم ير

طبعة ثالثة) ]بد

لطبعة

نظرية لعقد يف لفقه س مي مع مد ل لد سة

ه ) حممد حسني فو د
تا يخ

ما عيل بن يب

ه ) حممد بن بر هيم لقو مي حلكمة ملتعالية يف

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

 .موسى (

نرش

حيا لرت

و بقلم محد ملقد

 .ملهنا بر هيم بن مهنا بن عبد

لفقه فلسفته

و

و

لفقه بأسلو

مد سة ما عيل قم ير

يا نظرية لتز حم حلفظي نرش مدين ير

 .موسى (

ما عيل قم ير

قيق :حممد حسني ساعي فر

ىل

ىل

بعة

 .ملنصو

نا

طريق لو و

جديد

لطبعة
لشري

نا

بحو

عد

فقهية مهمة نرش مد سة

لطبعة

لطبعة

ىل

ه [.

لطبعة خلامسة (بعض جز

بقلم بو لقاسم خلو ي
ه

محد بن عيل بن محد بن لعبا

قيق نرش

يضا طبعة مؤسسة مطبوعا
سد

لكويف لفهرست

قيق :موسى لشبري

( لرجا )
قم ير

لزنجا

لطبعة خلامسة

ه

تقديم حممد باقر ملكيا للطبعة

 .لنجفي (

مؤسسة

مهد لنر قي ير

 .لنعيمي
بري

 .لنملة (

حيا لرت

لبنا .

 .لنو
 .لنو

(

 .لنو

(

 .لنيسابو
مهد

قم ير

لطبعة

لعريب بري

ه ) حممد بن لفتا
(

نرش ر معا

لطبعة لثانية

 .لو سطي (

لوسا ل مستنبط ملسا ل

ه ) حميى لدين يى بن
لكتا

(

) حممو

ىل

بن مر

لر

بن مر

لبنا

.

قيق نرش :مؤسسة

ه ما بعد.

حلز مي حلو يب لشافعي ملجمو

.

حلز مي حلو يب لشافعي

ضة لو عظني بصري ملتعظني تقديم :حممد

ضو

قم ير .

لفقه س مي ير

.

و لفقه تطبيقها عىل

ململكة لعربية لسعو ية لطبعة لثانية

لفكر للطباعة لنرش لتو يع لبنا .

 .هلاشمي لشاهر
ير

و

ه.

ه ) حميى لدين يى بن

 .هلاشمي لشاهر
.

ىل

ه.

قيق نرش:

لدين حممد قاسم ثر ملصلحة يف لسياسة لرشعية

لسيد حسن خلرسا منشو

و

لطبعة

ىل

) عبد لكريم بن عيل بن حممد جلامع ملسا ل

(

حيا لرت

لكتب لعلمية

لطبعة

لبيت ( ) حيا لرت

حيح مسلم

لعا

قيق :ضا ستا

ه ) حسني مستد

ملهذ

ه.

نرش مؤمتر ملوىل

ىل

جامعة

ع س

كذلك قيق

مستند لشيعة يف حكا لرشيعة

قم ير

ملذهب لر جح مكتبة لرشيد لريا
(

يف

تا يخ[.

ه ) محد بن حممد مهد
ه ) حممد مهد

ضو يف بري

ىل ملحققة من بوستا كتا يف ير

لطبعة لسابعة ]بد
لبيت

 .لنر قي (

يضا طبعة

ه ) حممد حسن جو هر لك

لعريب لبنا

 .لنر قي (

مؤسسة لنرش س مي لتابعة جلامعة ملد سني

تعليقا

لطبعة

ىل

عىل كتابنا بحو

يف علم

لطبعة لثانية

) حممو منها لصاحلني نرش مكتب لسيد حممو هلاشمي

ه ) بو حلسن عيل بن حممد لليثي عيو حلكم ملو عظ

قيق :حسني

حلديث ير

حلسني لبريجند

لويا

 .لوكييل حممد فقه
ملتحد

مريكية لطبعة

و

بري

ىل.

لطبعة

سة يف لضو بط ملعهد لعاملي للفكر س مي لو يا
.

ىل

 .هبي لعاميل مالك مصطفى مقا د لرش بني
 .ليز
 .يفو

هلا

با

لفري

و

كفاية

سامل حفريا

بري

(

لطبعة

فر
.

ه ) مرتىض حممد بن حممد باقر بن حسني عناية

نتشا

فري

قم ير

با

لطبعة لر بعة

ملعرفة لعربية س مية لتعليل لفقهي

لبنا .

 .يام

لبنا

ىل

لتفريط بحث يف تأ يل

محد كي لرشيعة الد مشك

لعربية لسعو ية لطبعة لر بعة

 .ليويب حممد سعد بن محد بن مسعو

.

مشخصا ].

و يف

ه.

لطليعة للطباعة لنرش

لعرص لد لسعو ية للنرش لتو يع ململكة
ا

لقا د بنظم حكا قو عد ملقا د [بد

 .ليويب حممد سعد بن محد بن مسعو مقا د لرشيعة س مية ع قتها با لة لرشعية
هلجر للنرش لتو يع ململكة لعربية لسعو ية لطبعة

 .كربيا
ير

حسنعيل عيل

لطبعة

ىل

.

لشي يوسف لصانعي لشي
.

 .ا كام

جاي ا مصلحت

يوسفى سا تى نرش بوستا كتا

 .جلنايت حممد بر هيم منابع جتها
 .جو

ميل عبد

فقه ماميه .حو

قم ير

فرهنك س مي

مع عد ش صيا مثل

ْحد ملبلغي لشي حممد تقي شهيد

غريهم نرش بجوهشكا علو
محيد هقا

ىل

مد بر فلسفه حكا نرش بجوهشكا علو

 .كربيا ( عد ) حسنعيل عيل قاعد عد لت
شبسرت

.

فرهنك س مي قم ير
قانو

لطبعة

ذ

كيفر

ىل . 2011

يد ا مذ هب س مي نتشا

تفسري تسنيم مركز نرش رس قم لطبعة

ىل

لشي حممد جمتهد
لطبعة

ىل

ير

عد  :جو

كيها

ير .

ما بعد.

ميني (

.

 .عر

حيفه ما .

ه)

احلي حممد

شناسى حكم نرش :سا ما

س مي ير

لطبعة لثانية

.

س مي ير

لطبعة لر بعة

.

س مي ير

لطبعة لثالثة

.

نتشا

 .عليد ست بو لقاسم فقه مصلحت نرش سا ما نتشا
 .عليد ست بو لقاسم فقه عقل نرش سا ما
 .حممو

يد

 .مرش

قا ع جلسه مر جعا قانو سايس.

 .مطهر
نتشا

 .مطهر (

د

 .مطهر (
.ن

قم ير

لطبعة

ىل.

ه ) مرتىض ْحاسه حسينى نتشا
سري نبو

د سيام مجهو

لطبعة

.

يف عا

ىل

.

عيل

ضابطه تا فر يند جملة سياست ها
.

نتشا

د

لشهيد مطهر )

قم ير .
د

يينه فقه حقو

قم ير .

نرش مركز ب هشا

فقه سياسى ما
غر

هرب

ينى جملة فرهن

لعمل لثقايف بني تنو لر

بجوهش ير

يافتي نو به ضو بط تش يص مصلحت

ك

لسنة

حممد عيل مصالح مرسله مكا حجيت

حيد

منظر

قاعد عد لت نفي ظلم مع حو مع لشي يوسف لصانعي نرش فقه

جمتبى جاي ا فقه ملصلحه

 .لتس ري

بجوهشكا فرهنك نديشه

ه ) مرتىض جمموعة ثا ( ملجموعة لكاملة عام

 .بي ديل فر بو عطا

 .حب

ىل

س م ير .

لثقلني قم ير

لعد

لطبعة

ه ) مرتىض سري

 .قابل جامي ها

 .كرب

بجوهشكا فرهنك نديشه

.

(نجا ) محد حبيب تش يص مصلحت

س م

بجوهشكا

مبنا قلمر قاعد تقد مصلحت عمومى بر مصلحت صو

فقه نرش مهر مري ملؤمنني ير
(

نتشا

فرهنك

تعد

ىل لعد

جملة فقه هل بيت ير
اها

جملة نصو

.

معا

لعد

لبنا

بري

لعد

.

بيع عا

الة لعق ية يف عملية لترشيع لديني

 .حب

حيد

 .حب

حيد نظا حلامية لتأمني يف لرشيعة

لفقهي جملة نصو
لث

بيع عا

لبنا

 .حقيقت
سيا

 .حليد
.

معا

يف شبكة لترشيعا

 .حقيقت
بري

بري

.

ا

س

ا

كام

لعد

 .س

س مية قر

لتجديد بري

خريف شتا عا :

لعد

يف طها

لرسمي عىل عىل لشبكة لعنكبوتية.
ر

جتها

.

مد لية لنظرية لد ر
لعد

لبنا

ملصلحة يف لفقه لسيايس لشيعي جملة جتها

نقش مصلحت

بحو

لبنا

لقانونية جملة

جية

ير

لعد

ها يف ثر فرضيا

خريف عا

حكومت س مى
.

نسا /بحو

.

يد ا ما

يف فقه ملر

حمسن لتلقيح جملة فقه هل لبيت لعد

لبحث

لتجديد

ينى جملة نديشه
منشو عىل موقعه

.

بيا كميتكي حممد مهنا مفهو مصلحت عمومي جملة قيقا حقوقي لعد

ير .

 .ضا (

 .فسنجا (
جتها

) حممد شيد لتعريف بكتا

باللغة

عتصا جملة ملنا

) عيل كرب هاشمي حو حو

ملصلحة لنظا

مرص.

س مي موقع

لفا سيةhttp://ijtihadnet.ir/%D9%81%D9%82%D9%87- :

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%8
.4%D9%87-%D9%87%D8%A7/

 .فسنجا (

) عيل كرب هاشمي (حما

حو لفقه لفلك جملة فقه هل لبيت لعد

 .هرب مهد
لصا

 .لساعد

ير

مقايسه جايكا مصلحت
لعد

جعفر تبعية

لفكر س مي يف ير

بيع عا

.

) تقرير حو مللتقى لعلمي لت ص
لسنة لثامنة.

فقه ماميه هل سنت جملة جامعة

حكا للمصالح ملفاسد جملة لفكر

لعد

ه.

ما

س مي لتابعة ملجمع

 .الح بو جهان ري فر يند عريف شد فقه شيعه جملة كيا
 .عابد

محد مصلحت

 .عاشو

لن ر

 .عبد

نجا

حضو

ير

لعد

مفاسد جملة مطالعا

ج

شتا عا

نظا مامت

عبد لكريم حممد حسن قربا
نشكا س مي ير

 .لقضا منصو حنا عبد لكريم حممد خالد منهج
سا

عا

لعد لثا عرش

.

معرفتى

.

لشافعي جملة

ير

حسن حكومت يني مصلحت نديَش

با

خريف عا

فقه جملة نقد نظر ير

لعد

علو لرشيعة لقانو مج

.

تبعيت حكا

لسنة لعرش

ستص

لعد

.
فت جملة
مصالح

لعد

تطبيقاته يف ملذهب
.

 .لقضا منصو حنا عبد لكريم حممد خالد سد لذ ع تطبيقاته يف ملذهب لشافعي
جملة

 .ك نرت
لعد

سا

علو لرشيعة لقانو مج

عيل كرب مصلحت
لسنة لعا

 .كميتكي بالو
تعا

 .ملبا

.

مهنا بيا

جملة حقو عمومي ير

.

لعد

فقه شيعه باس به شبها

مهد

لعد

حممد بن عبد لعزيز قاعد

با

و

شنفكر

كرتين مصلحت

لسنة لسابعة عرش

جملة فقه ير
لت
.

برتو نظريه

ملفاسد مقد عىل جلب ملصالح مؤمتر تطبيق

لقو عد لفقهية عىل ملسا ل لطبية ململكة لعربية لسعو ية.

 .مفتح حممد ها

قاعد هم مهم نظريه غري

لسنة لسا سة لعد لثالث بيع عا

 .مهريز

مهد

 .هلند

حسن بن بر هيم قاعد

س مي يف ير

ه/ .

قي توجيه جملة بجوهشها

ط لة عىل فلسفة لفقه جملة لفكر
لعد

فقهية جملة لرشيعة لد سا

ه.

.

س مي لصا

ملفسد مقد عىل جلب ملصلحة

س مية لعد

.

خ قى

عن جممع لفكر
سة

ولية

ملحو

ملصالح ملرسلة ( جتها

 :نظرية ستص

ملحو لثا  :نظرية ملصلحة

نشا ي) .............

جتها لذ عي .....................................

ملحو لثالث :لع قة بني لنص ملصلحة ..........................................

ملحو

 :فقه

لويا

قانو لتز حم ........................................

ملحو لثا  :ملصلحة ساسا يف

لسلطة لسياسة لرشعية ......................

متهيد .................................................................................
ية لبحث ملا لعو نحو فقه ملصلحة لتوجها

ملقا دية .....................

موقع فقهي :ملصلحة ملقا د يف ا طة لعلو لدينية ..............................

فقه ملصلحة ملقا د بني لسنة لشيعة ............................................
طو هتا ...........................................................

فصو لد سة

نقا مهمة جد حو هذ لكتا ...................................................
يف لنهاية ..........................................................................

متهيد ...............................................................................
معنى ملصلحة ملفسد يف للغة ملجا لتد يل .....................................
 :تأ يل قاعد ( لتبعية /لتعليل ملصلحي لعا ) لتكوين

تبعية لفعل هلي لتقنيني للم كا
مقا نة بني تعليل لفعل بالغر

فك

اها

تبا بني

غر

يل هلا .............

....................................

قانو لتبعية ......................................

و لك مية يف لفعل هلي قانو لتبعية .....................

ملو قف من قانو لتبعية بني

ا تبعية حكا ملصالح لعبا
ملستند

لطابع لعق

لة لر

.............................

لة مل حظا .........................

ثبا

لتبعية .............................

مرجعية فة حلكمة يف لبا

تعاىل ..............................

برها ستحالة لرتجيح ب مرجح مد خ

ليلية نقدية........

مرجعية لتسامل

س مي قر نقدية ....................

مجا

مرجعية مفهو تكريم نسا يف تأ يل قاعد لتبعية نقد تعليق ..
فعا قر نقدية .......

ه مرجعية ثنا ية حلسن لقبح يف خو

مرجعية مفهو غا ية لعبا للخلق نقد تفنيد .....................
ستلز نفي لقاعد لسد با
لبعد خر

لفقه! ...............................
مر جعة تأملية ...

يف تكريس ملصلحة ساسا للترشيعا

مرجعية فتي :لر فة لرمحة يف ملوىل سبحانه ....................
لطابع لنقيل لن

ملستند

قفة تقويمية لتوليفة ملستند لن
ا نفي لتبعية

لنص لقر

توظيف قصة

مبد لنسخ

توليفة متو شجة ...................

...........................................

رير لقانو من ملصلحة

لة لشو هد ...............

ريم لطيبا عىل بني رس يل

حا

لسبت يف نفي مقولة لتبعية نقد تفنيد ........

رير لتكليف من ملصالح ملفاسد قر نقدية ........

نسف بنية لترشيعا خلر فة لتبعية (برها حليد
قانو لتبعية يف معيا ثبا
لنص لقر

برها للو

ليل تعليق ........

لرشيعة خلو ها

) تأمل نقد .....

تعليق .............

ريم خلمر غم نفعها! توضيح مناقشة..............
جو

.....................

لفاسد لفكر لتبعية

شو هد قانونية بية عن لتعقيل يف منا لتبعية

بطا .............

قانو لتبعية ملفا قة لك مية (حما لة حليد

) تفكيك تفنيد....

رير لترشيع من مل كا لتعايل

عن ملسا لة جو

نقد .......

ويل لقبلة بطا قانو لتبعية مؤ خذ نقدية ....................

نتيجة لبحث يف

ل قانو لتبعية ..................................................

ثانيا :مركز ملصلحة يف قانو لتبعية .................................................

مركز مل
لشيخ ل

فرت

( ملصلحة )..يف حكا لو قعية فرضيا
ا

فرت

مل

يف ملتعلق عينه قبل حلكم به ...........................

مل

يف جلعل لقانو نفسه ..............................

حما لة ضافية قابلة للنقا ..............................

نظرية ملحقق خلر سا
فرت

حما

...........

لتفاسري ملتعد هلا ...............................

لتفصيل يف مل

بني ملتعلق جلعل شو هد مناقشا ...

نظرية ملصلحة لترشيعية مقولة
ملصلحة لترشيعية مسألة لعبا

مصلحة جلعل لقانو

مفهو مصلحة جلعل يف

مر متحانية .........

لقربية .................

فكر ترشيعا

لتقية ..............

لة لنصية ......................

برها لتاميز بني مساحتي :ملصلحة لترشيع ...............
لتمييز بني حسن لفعل حسن لز به ...................

خر

نفتا با

فرت

حكا لوضعية عن ر م
حتام

ملتعلقا ..........

بني جلعل ملتعلق غري ا ........

مديا معقولية فكر ملصلحة يف جلعل لقانو نفسه ..........................

حما لة نتا فهم جديد لفكر مل

يف ملتعلق ..................................

نتيجة لبحث يف مركز ملصلحة ................................................
مركز مل

( ملصلحة )..يف حكا لظاهرية عر

ختز

مستعجل ............

ملصلحة يف جلعل لقانو ..................................

قيامة ملصلحة يف حفظ مصالح لو قع ( لتز حم حلفظي) ............

نظرية ملصلحة لسلوكية ...........................................

نظرية لسببية ......................................................

بني لتبعية نظرية لقيا

فع شكالية لتناقض عن لفكر شعر ..............

نتيجة لبحث يف قانو لتبعية ( لتعليل ملصلحي لعا ) .............................

لسياقية للتفكري ملقا د ) ......................................

متهيد ( لنظريا

ملحو

نظرية ستص

نشا ي)

ملصالح ملرسلة ( جتها

متهيد .............................................................................

تنويع :ملناسب ملصلحة

طو لتحديد نطا لنظرية ............................

ملو قف لر يسة من موضوعة لبحث عر

قيو تعريف ستص

لفر بني ملصالح ملرسلة لبدعة ......................

نظرية ملصلحة ملرسلة لشو هد
مرجعية

مجايل ................................

لة قفا

لة لتا ية (سري لصحابة

.........................

تأم

س مي) ................

مجا

مرجعية لعقل لنظر يف تأ يل ملصالح ملرسلة بيانا
برها بط

مناقشا ........

لرتجيح ب مرجح ...................................

برها ستلز نقص لرشيعة قر نقدية ..........................
برها لعبو من ملصلحة ىل حلكم ( لربها للمي) تعليق نقد ..

من تناهي لنصو

عا نتا

لوقا ع ىل حجية ستص

معقولية ملصالح تربير عتام نقد
ستص

مرجعية نصو
مفهو

تأمل تفنيد .....

ليل ........................

من نظرية مقا د لرشيعة من لقيا ................

لكتا

عتبا

لسنة يف

عية ستص

تأ يل حجية لقيا

ليل مناقشة .....

ستص

............

لقضا بالظاهر تربير ستظها ملصلحة ...........................

ما لطويف ستخر حجية ملصلحة من قاعد نفي لرض ......

نصو

مبا

لترشيع لعليا تأ يل منهجية ستص

.........

نظرية ملصلحة ملرسلة يف سيا حجية لعقل لعميل ........................

تصو نا مل تا لقاعد ملصالح ملرسلة ............................................

ملحو لثا

نظرية ملصلحة

جتها لذ عي

متهيد .............................................................................
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نظرية لذ ع لتبا
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ولية (كشف شبكة لع قا ) .................
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ث ثية سد لذ ع حليل قانو تبعية حكا ل سام ..................

بني لذ عية قانو لتز حم ..............................................

بني جتها لذ عي ملالكي

جتها لوسا يل لشافعي ..................

ه بني جتها لذ عي قاعد

عانة عىل ثم ...........................

هل ثمة بد ل عن لذ عية يف جتها

مامي ..................................

بني جتها لذ عي
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جتها لذ عي
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لدينية لعقلية ...............................
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جتها لذ عي عىل نظرية ملصالح ملرسلة تعليق نقد ..............
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لفا ) ..............
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فتا

جمموعة لنصو

لقر نية قفا

حلديثية تأم

.......................

لي

فاحصة ........................

ما حمتاطا ع قته بسد لذ ع يف بنية لرشيعة .........................

مرجعية ستقر يف تكريس جتها لذ عي ............................

قفا مع ملستند ستقر ي .................................................
لبنية لذ عية للرشيعة سؤ

مكا .................................
لقر

لقانو ...........

تأثري لبنية لذ عية للرشيعة عىل ستيعا

حتفاظية لذ عية نظا شو هد ثبا

لرتجيح.........

حكا لتحفظية لذ عية بني لثبا

ه

حكا

لتأقيت .......................

ملرجعية لقانونية عند لرت يف هوية حلكم بني

مشك

لية لذ عية .....

ستقر لذ عي ..........................................

مشكلة ستنتا لذ عية ...........................................
مشكلة حرصية لفهم لذ عي .....................................
طفر

ستقر لذ عي ...........................................

حما لة نتا لذ عية يف فضا لفقه ملجتمعي .................................
هل نقض حليل لرشعية موقو عىل
لذ عية شو هد نكا

يتنا للذ عية من لفتو

ذ با جتها لذ عي ...............

قفا مع مقا با

بن حز

ندل

ىل لسياسة لرشعية  ..فق فقه

..............

لويا ........

ملحو لثالث

لع قة بني لنص ملصلحة

متهيد .............................................................................
ملو قف

لتباسا يف ش صية ما لطويف فكر ..............................
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ملناقشا .....................................

من تقديم ملصلحة عىل لنص ىل تقديم لنص عىل لنص ...................
ستحالة معا ضة لنص للمصلحة

ملصلحة من لتوحيد ىل لفرقة

ع قة لنصو

عبثية فرت

.....................

هم توحيدية ملصلحة ..................

لية بحديث نفي لرض ................................

لطويف مفا قة لتمسك با مجا ضد مجا ..............................

من نقد سعة لنص ىل نقد لنص نفسه هل جتهد لطويف يف مقابل لنص ! .
لشي بو هر هتمة تقديم لطويف ملصلحة عىل لدليل لقطعي ............

لطويف لشيعة فكر لنس
لبوطي تناقضا

لت صيص بعد لنبي .......................

لطويف .................................................

مفا قة لت صيص باملصلحة مع با لنصو

مديا منطقية لتمييز بني لعبا
ديا

ملعام

عن لت صيص ............
عند لطويف................

لعقل هل يمكن لدفا عن لطويف بإعا نتا نظريته مقا ديا

من لطويف ىل ميني ليل فكر تقديم ملصلحة عىل لنصو
بني لطويف

ميني قر مقا نة يف عنا

قفة تقويمية لنظرية ما

لتقا

..................

لتاميز .......................

ميني ................................................
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متهيد .............................................................................

ملحو

لويا

فقه

قانو لتز حم

متهيد .............................................................................

فكر

لتز حم يف لرت

لويا

لفقهي ملنجز

نظريا يف حقيقة لتز حم ملوقف فيه عر

قاعد لتز حم تأ يل فقه

لويا

 :قو عد لرتجيح يف فقه

لويا

حلالية .....................

عابر ...............................

لة لشو هد ...........................

هل ثمة مفا قة بني لتز حم نسد معرفة ملصلحة عند لظاهرية
حا

مامية ! ......

لتز حم ...........................

تقديم ما بد له عىل ما له لبد (قاعد لبد ل) ..........................
عا

لبد ل لعرضية

لبد ل خل لتكليف لو حد .................

لبد ل لطولية

لبد ل بني تكاليف متعد .....................

حليا ملعا

نتا مفهو لبد ل يف تطبيقا

حما لة لتخريج لبد ل لطولية فقا لقانو
تقديم ملرش

لرتجيح بمعيا

بالقد لعقلية عىل ملرش
ية

.......................

ية ..........................

بالقد لرشعية ................

لوية ..........................................

ملوقف يف حا لعلم با

ملوقف يف حا حمتمل

ملوقف يف حا قو حتام
ملوقف يف حا قو

ملوقف يف حا تسا

ية ......................................

ية ......................................
ية ..................................

ية ملحتملة ................................
حتام

(عد لرتجيح) .................

لتز حم يف لتكاليف غري لز مية ..............................................

ثانيا :سا ل ثبا

ملعيا لن

ية

لوية ..............................................

( لد ل يني) يف تعيني

ية علام

حتام ...............

لعنرص لكيفي لنوعي .............................................

ط قا

لنصو

نصو

ملآ

بيانا

نصو

ديد

لية فهم

ية ................................
لدينية....................

ية هلرمية يف لنصو

لعو قب لعقوبا .............................
لتهويل ........................

لتنزيل لتشبيه للحث

ه نصو

لتفضيل ملفاضلة ملعينة .................................

مناسبا

حلكم ملوضو يف لوعي لعريف لعق ي ...............

نصو

ملنهج

لة لثانوية .............................................
نام

لو لد خل يني عينا

......................

لتمييز بني لقطعي لظني من حكا ............................

تقديم مصلحة جلامعة عىل مصلحة لفر
عر

لوية لنفو

كثرية عىل قلية .....

عىل غريها ..............................

لوية بمعيا مو فقة ملقا د لرشعية لعليا ( لرتجيح باملآ ) ....

لعنرص لكمي لعد
جتها

ملعيا

ثالثا :قو عد يف فضا فقه

( ا

لويا

ن

............................................
 /جتها

لو ) يف تعيني

ية.......

قانو لتز حم ...............................

قاعد فع فسد بالفاسد ....................................................
لغاية ترب لوسيلة

ناقد

لتحفظ عىل قاعد فع فسد ...................

قاعد فع فسد بالفاسد مفهوما

تفسري

موقفا .......................

لوية بني لتحريم لوجو (مر عا لو جب ىل من حلر

قر نقدية يف
قاعد

لعكس) ....

اهني مل تلفني ( ا لشاطبي بن تيمية) ......................

ملفسد

ىل من جلب ملصلحة

ليل تأم

.....................

لة لقاعد مرجعيتها لدينية لعق نية ..............................

هل فر

قاعد لد

لتسا

فقه ملستقبليا
فقه

بني ملصلحة ملفسد فر

ثقافة لتعطيل شكاليا معا

قعي ! ...............

........................

هل تقد ملفسد ملحتملة عىل ملصلحة ملحتملة ......

لقاعد بني مفهومي ملصلحة ملنفعة مشكلة لتبا

لويا

لد يل ........

منطق لغاية ترب لوسيلة ......................................

ملحو لثا

لسلطة لسياسة لرشعية

ملصلحة ساسا يف

متهيد .............................................................................
ملصلحة بني لفكرين لسياسيني :لغريب
مفهو ملصلحة لتباسا

تفسري

س مي................................

.............................................

متايز يل بني ملصلحة بمفهومها س مي لوضعي ..............................
نظرية ملصلحة يف لسياسة لرشعية بني لعينية ملو ضعة ...........................
ملعيا ملقا د لديني قو عد حماسبة لسياسة لرشعية لزمنية ....................

من ملتويل ملسؤ لية ديد مقا د لسياسة لرشعية لتي تقو عليها ملصلحة .......
ملصلحة بني مو جهة حكا

لية جر ها تصحيح طأ شا ع ................
يف لسياسة لرشعية .....................

بني عد ملفسد

عاية ملصلحة معيا

حلكم لو ي

حلكومي ع قته بمصلحة لسياسة لرشعية ....................

مصلحة تستند ليها لسياسة لرشعية مصالح لرض

.................. ..

نظرية ملصلحة يف لسياسة لرشعية من جر ىل لتقنني ..........................
كلمة ري .......................................................................

متهيد .............................................................................
فقه لضو بط .......................

ملصلحة من لكلية ىل جلز ية بالعكس

ملصلحة عي لو قع ملوضو هل تر جع لفقه برت جع عيه للو قع ...........
سم

لتمييز بني :ضو بط ملصلحة تعيني ملصلحة
قو ملصلحة ضمن لسيا ملقا د (

لويا ..................

قية ملصلحة تدينها) .............

عد مناقضة لكتا

لسنة ...................................................

مر عا قو عد فقه

عد تفويت مصلحة هم ....................

ملصلحة بني مو فقة لنص عد
لويا

عتام لسبل ملوضوعية ثبا
مرجعية لعقل رب

الفته ...........................................
ملصلحة (ضو بط ثبا ) .....................

يف معرفة ملصلحة ( طي حد

مرجعية عي لتد ل تنو

لعقل لفقهي) .

بعا يف فهم ملصالح ملفاسد ...........

مرجعية عتبا لرشعي ل ثبا من

اطر فقه ملصلحة غري ملنضبط مثلة عينا

ية لقو

حتاملية .............

....................................

ملا يبد بعض لباحثني لشيعة قلقا ينيا من فكر جممع تش يص مصلحة لنظا

....

كيف نعمل عىل ت يف اطر عد نضبا فقه ملصلحة ............................

هل نجا صو فقه ملصلحة من بعض لسلبيا

لتي يتهمو هبا هذ لفقه ! .......

متهيد .............................................................................
حلة قصري يف هم نتا ج لكتا
سالة لكتا

من مبعثر

فصوله ........................................

قو عد فقه ملصلحة ىل فقه غا ي مناطي جامع .........

يف تا كلمة ...................................................................

ملصا

ملصا

ملر جع لعربية ..........................................................
ملر جع لفا سية.........................................................

لد يا

لنرشيا .............................................................

لفهر

مجايل ..................................................................

فهر

ملحتويا

لتفصييل .......................................................
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