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fÍÇ� 
عًا للرضر، وال ختلو حياة ساس ما يراه جلبًا للمنفعة أو دفأيف احلياة عىل  يتحّرك اإلنسانُ 

الفرد من التفكري وموازنة األمور طبقًا ملعايري من نوع املنفعة والرضر واملفسدة واملصلحة 
ضع اإلنسان السلوكيات هلا سن والقبح واخلري والرّش وغري ذلك من الثنائيّات التي ُخي واحلُ 

 وتقويمها.أو وهو يقوم باحلكم عليها  ،ف األفعال أو الرتوكيوهو يقوم بتوص
ت يف عامل ة ال تنفّك عن مثل هذه الثنائّياسان بأّن تركيبة النفس البرشيّ يشعر اإلنيكاد 

 ..و النوعيأعىل املستوى الشخيص ـ الفرد أو اجلامعة ـ سان نيومنا هذا يرصد اإل السلوك، وإىل
رتابه من هذه ات اقيلسلوكه يقوم بتقويم السلوك تبعًا ملد واضعًا غاياٍت  ،واملفاسد املصالَح 

ومتثل الغايات السلوكّية العاّمة واخلاّصة البوصلة أو القبلة التي  .الغايات أو ابتعاده عنها
يف الفكر  املذاهب ديكتاتورّيًة واستبداداً كثر أاسها، وحتى يف وكيات عىل أستتحّرك السل

 املجتمع غري ّن بعض الفالسفة السياسّيني كان يرى رضورة السلطة املطلقة يفأنجد  ،السيايس
وحيش، أو كام يقول  عدواينّ  سان خملوٌق نوذلك بسبب اعتقاده بأّن اإل ؛لةءاخلاضعة للمسا

ال إوال يمكن الوقوف بوجه الذئاب  .ّنه ذئٌب بالطبعإ :م(١٦٧٩) هوبزالفيلسوف اإلنجليزي 
 العدالة ىلإ بالقّوة والرضب بعنف، ومن هنا يكون العنف سلوكًا سلطوّيًا حسنًا بغاية الوصول

 ّيني، وهذا يعني التفكري بطريقة املصالح واملفاسد كذلك.والصالح االجتامع

 ,SZJºA ÑèÍ¿ÆCÑèÌfuB³�A PBÇèUËNºAÊ ÑZ»v�A È³® Ë� ÐeË§ºA AgB�? 
 ثّمة يف تاريخ الفكر نوعان من املدارس الفكرّية أو النظرّيات الواسعة الفكرّية:

ّنه يامرس قطيعة مع إىل جذور يف املايض، وكأال يعود  حادث نوٌع يظهر وكأّنه ابتكارٌ  أ ـ
 جدًا. قليٌل ت اذكر. وهذا النوع من األفكار أو النظريّ ّي خلفّية تارخيّية تُ أوليست له  ،التاريخ



 

لكّن قيمته احلارضة تكمن يف إعادة إحياء الفكر يف  ،ونوٌع يرتّد لذاته يف التاريخ ب ـ
كل جديد من جهة ثانية. ويف الفكر الفلسفي العاملي نحن التاريخ من جهة وإعادة إنتاجه بش

ة اجلديدة يّ ووالتوماواألفالطونّية املحَدثة ة اجلديدة ليّ جنجد نامذج عديدة لذلك كاهلي
 .و. اجلديدةطية نوالكا

فبالتأكيد نحن  ،ضمن هذا الثنائي ردنا وضع فقه املصلحة وفقه املقاصد والغاياتأإذا 
قديم كان له  للتاريخ، فهو يرتّد ملذهٍب  نوع من التفكري الفقهي هو تفكري يرتدّ نعتقد بأّن هذا ال

ّنه ربام يكون قد طمره النسيان أو غاب عن الساحة أغاية األمر  ،يف الرتاث اإلسالمي وجودٌ 
أو فقه رّية املقاصد ظننظريات أو ملّفات من نوع  تربعلينزوي بفعل أسباب متعّددة، وهبذا ال تُ 

دّية بل ما ظهر يف القرن العرشين هو املقاص ،دة يف القرن العرشينجديدة مولَّ  اٍت نظريّ  املصلحة
حياء مذهب فكري قديم سبق أن عادة إالتي تعني إـ والتفكري املصلحي احلديث ـ واجلديدة 

إحياًء يتناسب مع أسئلة العرص احلديث، فلم تكن الغائيّة أو املقاصدّية تراكم عليه غبار الزمن 
هـ( ٥٠٥)والغزايل هـ( ٤٧٨)بل قبله بكثري مع اجلويني  ،فحسبهـ( ٧٩٠)لشاطبي ا مع

سة ما ُعرف بمدرسالمي بني ام األّول يف تاريخ الترشيع اإلمع االنقس مبل قبلهوغريمها، 
 النّص ومدرسة املصلحة.

 ياملقاصد عىل سبيل املثال، لكنّن ةىل تراجع نظريّ إدخل اآلن يف السبب الذي أّدى ألن 
من أّن أعامل الشاطبي ـ كاالعتصام وغريه م( ١٩٣٥) الشيخ حممد رشيد رضاقاله كتفي بام أس
، يءّنه جاء يف الزمن اخلاطئ والردبل أل ؛ليس ألّن فيه ضعفاً  ،لكنّه مل ينجح ،رائع مرشوعٌ ـ 

 آخر ّنه جاء يف عرٍص أولو  ،فقد جاء الشاطبي يف عرص االنحطاط وتراجع احلضارة اإلسالمّية
 .الوضع كثريًا، ولغدا الشاطبي من أعظم املجّددين يف اإلسالملربام اختلف 

                                                             
بّد يل من أن ُاشري هنا إىل أّنني يف هذه املقّدمة سوف أحتّدث بمعنى عام عن الغايات واملقاصد ال( ١)

واملصلحة وغري ذلك، برصف النظر عن التفاصيل والتاميزات التي سوف يتكّفل هذا الكتاب 
لح والسلسلة الالحقة بتوضيحها إن شاء اهللا تعاىل، فأعني هنا مطلق التفكري الذي يستهدف املصا

الكامنة خلف الترشيعات أو النتائج املنبثقة عنها عملّيًا، وكذلك األهداف واملقاصد والغايات 
 واملناطات.

 .٧٤٥: ١٧، م١٠رشيد رضا، التعريف بكتاب االعتصام، جمّلة املنار ج( ٢)



   

وما هي املسارات  ؟حةلوفقه املص والسؤال األساس ملاذا هذه العودة للمقاصدّية
والصريورات التي دفعت الفكر اإلسالمي احلديث ـ خاّصة منذ زمن الشيخ حمّمد عبده 

ع: املصلحة والغايات واألهداف واملقاصد وروح م( ـ للذهاب نحو مقوالت من نو١٩٠٥)
 الرشيعة وغري ذلك؟

املهم بالنسبة إلينا هنا هو ما ُاريده هنا ليس الرصد التارخيي، فسوف نشري لذلك يف حمّله، بل 
والذي يف ضوئه حماولة معرفة أمهّية االجتهاد الغائي واهلديف )فقه املصلحة ـ فقه املقاصد( 

 اصدّية.حصلت هذه العودة للمق
مقاصد دراسة موضوع مثل فقه املصلحة ونظرّية  ةب بعيدًا يف الكشف عن أمهيّ هلن أذو

جوهر التفكري  ّنني أظّن بأّن مثل هذه املوضوعات باتت متّس أل الرشيعة وغايات الدين؛
قصد منها جمّرد العرص الذي نحن فيه، وأذكر فكرة أىل أن ُاشري إ الفقهي، لكنّني ُاريد فقط

 وافق عىل مضموهنا باملطلق.والتقريب، دون أن أه التشبي
ىل ذاته، إسان نارتّد اإل ،تنيوخاّصة عقب احلربني الكونيّ  ،القرن العرشينيف  هنحن نعرف أنّ 

كّل محاية خارجّية  دَ قَ فَ  دْ قَ فَ  ف،سان كانت أكرب من أن توصنفالفجوة العظيمة التي شعر هبا اإل
 معن له االستقرار، لقد أّدى ذلك بأوروبا ـ خاّصة مت كّل احلصون التي كانت تؤمّ طّ وحت

( Existentialism)ينا الوجودّية أسانّية، حتى رنالفلسفة القارّية ـ إىل التفكري يف الذات اإل
بأّن الفلسفة  ،دغريمدرسة هاأنصار ثال مشكاهلا، بل قد قال الوجودّيون من أأتربز بمختلف 

عده شغلوا العقل رسطو ومن بَ أيس ليشء، بل ألّن ، لق. م( ٣٢٢) رسطوأماتت عندما ولد 
ساين بالبحث عن املحيط، وكان من املفرتض أن ينشغل اإلنسان بالبحث عن ذاته، هلذا ناإل

و املوجود بام لسفة ليس هو الوجود بام هو وجود أاجته التفكري الغريب كثريًا جلعل موضوع الف
سان بات يريد من وراء نألّن اإل خاّصة؛ انّيةسنوّية اإلساين واهلنبل الوجود اإل ،هو موجود

 ال قيمة للعلم من دون ذلك. ؛ إذالعلم أن حيّل مشاكله
صول الفقه اإلسالمي والفلسفة، أة من نوع خاّص  ،هذا السياق يطال اليوم علومًا دينّية

وال  يوم،التهامن اليوم بأّهنام غرقا يف البحث عن قضايا ال نحتاجها يف حياتنا فهذان العلامن يُ 
عجيب نحو  ملًا يف حياة املسلم املعارص، وهذا ما يدفع لنزوعٍ أأو تسّكن  مرضٍ من تشفي 

الداخليّة سان نفسه، وعالجًا ملشاكله نهام خالصًا لإليال ليشء سوى أّن ف ،التصّوف والعرفان



 

أرى بنفيس  ، ومن هنا ولدت الفكرة القائلة بأّن املحيط ليس مهاًم، وإّنام املهم يف كيفوأزماته
 هذا املحيط وكيف أتعامل معه؟

واملصلحة من جهة  ةمن جهوالغايات يمكن فهم رضورة بحث املقاصد  ،يف هذا السياق
بأّنه قادر عىل حّل العديد من مشكالت الفقه ـ عىل األقّل ـ صاره نثانية، فهذا البحث يّدعي أ
نتاج إّهنم يعتقدون بأّن إعادة إ. وعدم قدرته عىل حّل قضايا العرص.اإلسالمي املعارص ومجوده 

يمكنه أن يضع عن كاهل الفقهاء الكثري  ،الغايات والوسائل ةفهم الرشيعة يف ضوء مثل ثنائيّ 
رسار احلّل أويكتشف  ،مةدهذه الص ة اجللمودّية التي صدمت الفقه بالواقع ويفّك من اجلموديّ 

 .يف الوقت الذي ال يذهب بالدين ضحية رغبات العرص وشهواته
صول الفقه اإلسالمي هبا دائاًم أطالب التي يُ  (البحوث ذات الثمرة العملّية)هنا رّس فكرة 

قدة أو حّل مشكلة يف ة االجتهاد الرشعي عن فّك عُ ألّن فكرة )الثمرة( هي فكرة مسؤوليّ  ؛اليوم
لغايات هو غياب فقه ا نّ أني باملقاصديّ املؤمنني بفقه املصلحة ويف حني يعترب العديد من  حياتنا،

ىل نوع هنضة إصول الفقه بحاجة أإّن علم  شاكل املسلمني.مالذي جعل الفقه نفسه مشكلة من 
ات الفكر الوجودي غري الديني، ومفهوم الثمرة ال يعني يف ن يذوب يف سلبيّ أ)وجودّية( دون 

كر لة نتيجة عملّية يف مكاٍن ما وزماٍن ما؛ ألّن الفأالتفكري )الوجودي(، أن تكون للمس
ىل ثمرة ا بحاجة إّننأعني بذلك ـ هو فكر فردي بعيد عن الكلّيات، وأكام نعرف ـ الوجودي 

صولّية ذات ثمرة يف قضّية ال وجود هلا يف زماننا أ لةٍ لعرصنا، فكون مسألزماننا وملجتمعاتنا و
 عىل وهم. هو بحكم عدم وجود ثمرة هلا، والعيش عىل فرضّية الثمرة عيٌش 

 :يف االجتهاد الرشعي أّن منهجهمواملآيل الغائي ين: املصلحي وكريّدعي أنصار الف
، بل إّنه ـ بتعبري بعضهم ـ يقارب العقالنّية مع الفقه دون أن ُيلغي التعّبد والتسليم ـ ١

 .خيّفف من التعبدّية املفرطة التي توّرط هبا اليهود يف تعاملهم مع التوراة
                                                             

ّن . هذا، ويرى بعض الباحثني يف جمال األديان أ١٢٧ـ  ١٢٦طه جابر العلواين، مقاصد الرشيعة: ( ١)
( تعرّب عن نزعة ٨ـ  ١: ١٢حوار املسيح مع الفّريسيني يف قضّية يوم السبت )إنجيل متى، اإلصحاح 

مقاصدّية عنده، وسعي لتجاوز حرفّيات النصوص نحو غاياهتا عىل خالف طريقة تفكري رجال الدين 
 اليهود.



   

ة فقه النظرّيات وحتقيق االنسجام الداخيل بني كام يرون أّن منهجهم يسمح بوالد ـ ٢
املفردات الفقهّية بام يوصل لنتائج حمّددة ويقّلل من التشّظيات التي تقع يف االجتهادات 

م يف سياق ظُ صيل فقه النظرّية وفقه النُّ أسيكون من املمكن أكثر ت :أخرى بارةالرشعّية، وبع
، واخلروج من الفقه املتشّظي واجلزئي جي، واملصلحي النتائاملقاصدي والغائي ني:العقل

، وسوف يأيت احلديث عن الثغرات التي وقع هبا السيد حمّمد باقر الصدر ـ والفردي واملوردي
 .من وجهة نظر مقاصدّية ـ عندما أّصل فقه النظرّية االقتصادّية بعيدًا عن املنهج املقاصدي

عارض بني بعض نصوص احلديث ويرون أّن االجتهاد املقاصدي يساعد يف رفع الت ـ ٣
 قاصد.ملوهو املسّمى بالرتجيح با ،الرشيف، ويمثل أحد أوجه الرتجيح

، خاّصة يف ضوء وعي ة واحلديثية فهاًم أعمقنيّ آوأّنه يساعد عىل فهم النصوص القر ـ ٤
يات واملقاصد األمر الذي ساس مقاربة النصوص والوقائع مع الكلّ أ السنّة والسرية معًا عىل

الباب عىل فهم أكثر نسبّيًة للحديث والكتاب معًا دون أن تبلغ به هذه النسبّية متييع  يفتح
 .املفاهيم

يضًا سلبًا أو ثوق والتأّكد من سالمة األحاديث أبل يساعد عىل إخضاع عملية الو ـ ٥
 إجيابًا.
بشكل  س لفقه األولوّيات، بحيث إّن فقه التزاحم ال يمكن أن يكون ممنهجاً وأّنه يؤّس  ـ ٦

من دون وجود اجتهاد مصلحي ومقاصدي معًا، فهذا االجتهاد يساعد عىل فقه موّسع وتاّم 
 رض الواقع.أىل تنزيل الرشيعة عىل إقرب أنواع الفقه وهو فقه يمثل أاملوازنة 

فقه املقاصد يمّكن من «من قوله: م( ٢٠١٦)ولعّل هذا ما قصده الدكتور طه جابر العلواين 
 .»ت يمّكن من فهم الواقع، والتدّين تركيٌب هلذا وذاكااألولويّ فهم الوحي، وفقه 

، فاألحكام الوالئّية وفلسفة السياسة الرشعّية السلطة الرشعّيةيمثل جوهر عمل  هوأنّ  ـ ٧
السلطة كن تمقاصد الرشيعة والدين، فام مل  عىل تنطلق يف روحها من فكر مصلحي مبنّي 

الوالئّية  اوخارطتها البنيوّية فلن تكون أحكامه ةصد العامّ عىل دراية واضحة باملقا الرشعّية
سوى رضب من االستحسانات واالنطباعات العفوّية ملزاج الرشيعة، وهلذا نجد يف االجتهاد 

                                                             
 .١٢٤طه جابر العلواين، مقاصد الرشيعة: ( ١)



 

انطالقًا من وعي  ،سان دور يف إصدار احلكمنّن الفقه املصلحي ينطلق حيث يكون لإلأالسنّي 
والقياس وسّد الذرائع  ستصالح واملصالح املرسلةمثل اال ،األغراض ال من نصوص مبارشة

ذلك،  نحوالفراغ والعفو ومنطقة وغري ذلك، وهلذا تعترب جماالت االجتهاد الغائي هي جماالت 
 .وكذلك فقه النوازل

ّن هذا املنهج يطّور من القراءة االستقرائيّة للرشيعة ويضع االجتهاد أمام أهؤالء ويرى  ـ ٨
ة هذه يّ فىل روح مشرتكة وعنرص مشرتك يشّكل خلإل ثرية للتوّص ضّم معطيات متفّرقة ك

 ،ثنا عن التمييز بني عدد النصوص وعدد األحكامحتدّ  ا، وقد سبق لنا أنهاألحكام املتناثرة كلّ 
ئل ُس  مّلاالنبيَّ )أو اإلمام أو الصحايب( لكّن  ،واحد من املمكن أن يكون هناك حكمٌ  هوقلنا بأنّ 

ناها عرشة فظنّ  ،وبة، أجاب بعرشة أجحلكم الواحدذا اتطبيقات موردّية هلل ثسئلة متأعرشة  عن
حتى اآلن ـ تسعى  نيواحد، فاملقاصد ـ بزعم املقاصديّ  فيام هي يف احلقيقة حكمٌ متفرقة، أحكام 

وهلذا ال ينفّك البحث يف  ،عرب مناهج مثل االستقراء ،حدة بني النصوصلكشف عنارص الو
، كام سوف يأيت احلديث عنه جتهادات الرشعّيةاالستقراء يف اال ةيّ املقاصد عن البحث يف حج

 .عند الكالم عن نظرّية االستقراء عند الشاطبيضمن هذه السلسلة 
عرف بفقه احليل تأثريات كبرية عىل ما يُ واملصلحي ويرتك االجتهاد الغائي واملقاصدي  ـ ٩

 .واملخارج
يف هذا الكتاب، ويف الكتب األخرى يف  ،اً وسوف يأيت احلديث عن هذه األمور كّلها الحق

 هلذا نكتفي هنا بمثل هذه اإلشارات.هذا املرشوع، 
وهلذا كّله سوف نرى يف احللقة الثانية من هذه السلسلة البحثّية التي يمثل هذا الكتاب 

، وقبله ني ـ مثل الشاطبيالذي بني يديك قارئي العزيز أوىل حلقاهتا، سنرى أّن املقاصديّ 
ـ ال يعتربون االجتهاد قائاًم عىل سوقه من دون الوعي املقاصدي، وأّن  ابن تيميةت من إشارا

، وهلذا جعل الوعي االجتهادي املنقوص ال يمكنه أن يمثل االجتهاد الذي يفقه الرشيعة بحّق 
                                                             

تّية مل من أنكر أن يكوَن للفعل صفاٌت ذا«، حيث يقول: ٣٥٤: ١١الفتاوى  انظر: ابن تيمية، جمموعة( ١)
فقد أنكر ما جاءت به الرشائع من املصالح واملفاسد واملعروف واملنكر، وما  ..َحيُْسْن إَال لَِتعّلق األمر به

ًة الفقهَ يف الرشيعة من املناسبات بني األحكام وعللها، وأنكر  حكمة  عرفةالدين الذي هو م يف َخاصَّ
 ».الرشيعة ومقاصدها وحماسنها



   

يف سلسلة ـ ومعه تقريبًا أغلب املعارصين ممّن سبقوه وحلقوه ـ الشيخ يوسف القرضاوي 
 .تهد العلَم بمقاصد الرشيعةرشوط املج

 ني املعارصين االجتهاد إىل ثالثة أنواع:بعض املقاصديّ  نّوعيمن هنا، 
ويضع  ،وهو االجتهاد الذي يبحث يف املرادات والغايات واألهداف ،االجتهاد املقاصدي

اف، ويعتمد ـ وفقًا لتسمية العالمة الفضيل ـ الطريقَة داملفردات الصغرية ضمن هذه األه
 البيئّية التي ترصد بيئة النّص وحوافه والتي منها أغراض الناّص وغاياته.

 ،قوال والكلامت ومعاين هذه الكلامتوهو االجتهاد الذي يدرس األ ،ظيفاالجتهاد الل
 و ذاك من منظومة األهداف العاّمة واملوضعّية.أة هذا النص باألغراض وموقعيّ  دون مساسٍ 

 فقًا للفضيل أيضًا ـ عىل الطريقة البنيوّية.وهو االجتهاد الذي يعتمد ـ و
واأللفاظ ليست تعّبدية، والعارف يقول: ماذا «: هـ(٧٥١) وهلذا يقول ابن القيم اجلوزّية

 .»أراد؟ واللفظّي يقول: ماذا قال
من  م سلسلةً لّ كوينسب للمت ،ما مل يقله وهو االجتهاد الذي يقّول النصَّ  االجتهاد التقّويل،

 .ميف منظومة تفكري املتكلّ هلا د والتي ال وجالشخصّية، و القارئ اجتهادات
 .ّهنم وسط بني االجتاهات هذهأويرى املقاصدّيون 

والذي دعاين أكثر لدراسة فقه املصلحة وكذلك املقاصد، هو أّن نظرية املصلحة متبعثرة يف 
ومنظِّر ألصوهلا ليس هناك موضع واحد جامع هلا غالبًا النتاج االجتهادي اإلسالمي، و

وبنياهتا ومدياهتا وحدودها، األمر الذي يفرض بحثًا مستقًال هلا، يعيد تكوين الصورة ويرسم 
 معاملها بجّد.

                                                             
؛ والزحييل، الوجيز يف أصول الفقه ٤٧ـ  ٤٣انظر: القرضاوي، االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)

؛ ١٠٩ـ  ١٠٦؛ ويوسف العامل، املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية: ١١١ـ  ١٠٨: ١اإلسالمي 
 .١٨ـ  ١٦والريسوين، مدخل إىل مقاصد الرشيعة: 

 .١١٩: ١ابن قّيم اجلوزّية، إعالم املوّقعني ( ٢)
؛ وعبد اهلادي الفضيل، حوار ٩٥ـ  ٩٣انظر: أمحد الريسوين، الفكر املقاصدي، قواعده وفوائده: ( ٣)

 .٢١٧ضمن كتاب: مقاصد الرشيعة: 
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يرتبط هذا البحث بالدرجة األوىل بالعلم الذي يدرس أصول فهم األحكام الرشعيّة 

د واملقّررات العاّمة يف مناهج التوّصل حلكم اهللا )املفرد واملجموع( وفهمه، ومن ويضع القواع
ثّم فيكون هذا البحث متصالً بشكل أكرب بعمل أصول الفقه اإلسالمي، ومن هنا نرى أّن هذا 
البحث اشتهر تارخيّيًا بني األصولّيني، ولظهوره ومساره حديٌث طويل ـ نشري الحقًا ليشء منه 

علم الكالم وتعليل األفعال اإلهلّية بالغايات واألغراض، ليمّر بأغراض الرشيعة  منـ يرشع 
مباحث العّلة يف القياس، وصوالً الستقالل وتعليلها، ويظهر جمّددًا بمناسبة أخرى ضمن 

املقاصد عن سائر بحوث أصول الفقه اإلسالمي، أو بمعنى آخر استقالل التصنيف يف مباحث 
 .هـ(٦٦٠ّصة منذ زمن العّز بن عبد السالم )خا املقاصد واملصلحة

الفقه  :يعلاًم مستقًال يف عرض علمَ والغايات فقه املصلحة  والال نعترب املقاصد وعليه، 
، كام حياول بعض الباحثني املعارصين التوكيد عليه صوله، وال نجد داعيًا لفعل ذلك،أو

فيام لو قصدوا من هذه التسمية  ،ىل تسمية بعض كتبهم باسم علم مقاصد الرشيعةإالً ووص
صّح هو ، بل األجتعله مستقًال عن سائر علوم االجتهاد الرشعي ة خاّصة لعلمٍ ىل هويّ إشارة اإل

له، إّهنا رصاع بني  صول الفقه اإلسالمي وليست إلغاءً أل ّن املقاصدّية تطويرٌ أأن نعترب 
ة عىل فهم الترشيعات وعدم مدارسه، ال يستهدف سوى جعل املقاصدّية سمة منظومّية حاكم

 .صول عملّية(واألصوليّة )أاالقتصار عىل املنظومات اللغوّية الكالسيكّية 
التي ستأيت  عايناملوالسبب اجلوهري هو أّن املنهج املقاصدي وفقه املصلحة ـ بأّي معنى من 

عد التي يؤصلها ـ ال يتحّرر يف احلّد األدنى من أكثر القوا (املصلحةاملقاصد، ) يت:قريبًا ملفرد
صول الفقه؛ بل غاية ما يف األمر أّنه يعيد فهم بعضها وإنتاجه بطريقة خاّصة، فمباحث علم أ

نه من قواعد لغوّية وبيانّية، فضًال عاّم تتضّمنه من مباحث ذات صلة البيان واأللفاظ بام تتضمّ 
صد أو فقه املصلحة، قاملذف من أصول الفقه بمجيء ابفلسفة اللغة وبالفلسفة التحليلّية، ال ُحت 

صول األة من النظريات فيها، وكذلك احلال يف رس عليها فهي تنتج نظريّ ابل لو أثرت هذه املد
ة ّن املقاصدّية أو النزعة املصلحيّ واألمارات، وهبذا ال نوافق عىل أ العملّية ومباحث احلجج

                                                             
 .١٧٣ـ  ١٦٧ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية: ( انظر: ١)



   

ة تكمل املناهج ألمهيّ ة بالغة اضافة نوعيّ  آخر، بل هي إصول لتستبدله بعلمٍ حتذف علم األ
صول عاجلها علم أات التي يُ جديد ملجموعة من امللفّ  وتسعى لفهمٍ  ،أوىل صولّية من جهةاأل

 .، وتقع بوصفها قواعد كلّية الكتشاف احلكم الرشعي يف الواقعة ثالثةمن جهة ثانية الفقه
ن باب أّن العلم إذا ُاريد اعتبار املقاصد علاًم فليس من باب تأسيس علٍم جديد، بل منعم، 

 هبذه املقاصد حيتاج لوسائل وأدوات ومناهج.
ّن فصل املقاصد حيث اعترب أ ،هنا دقيٌق م( ٢٠١٧)ة يّ طال الدين عمجولعّل ما قاله الدكتور 

ألّنه جيمد علم  ؛ني معاً محق الرضر بالعللن يأيمكنه  صول وجعلهام علمني مستقّلنيعن األ
ة عن دورها بعد املقاصديّ يُ  كام قد ،صدّية يف التفكريصول الفقه وحيرمه من الروح املقاأ

املقاصد عن  جصول الفقه، وخيرأ يف ، بمعنى أّن ذلك يكّرس مجود التعامل النّيص الوظيفي
مام علمني حيمالن قواعد أ صريورهتا سبيالً لفهم الرشيعة واالجتهاد فيها، وربام يضع الفقيهَ 

 نامط يف آليّة اجتهادّية واحدة.أن تتعاضد هذه األفيام املفروض هو  ،ذات أنامط خمتلفة
ال نرى صّحًة ـ كام تعّرضنا له يف  ،صول الفقهأماج املقاصد يف دوانسجامًا مع اعتقادنا بان

ـ جلعل املباحث املتصلة بوسائل كشف املالكات وبمقاصد الرشيعة وبفقه النظم  حمّله
، خالفًا ملا فعله بعض الباحثني املعارصين قه،والنظرّيات وأمثال ذلك ضمن علم فلسفة الف

بل هي ـ خاّصة مباحث املقاصد ووسائل  ،فإّن هذه األبحاث ال صلة هلا هبوّية فلسفة الفقه
 .؛ ألّهنا حتمل مقاربة داخل ـ دينّية وفقهّية لألمورصول الفقهأكشف املالك ـ ترجع لعلم 

ي مباحث التعليل صول الفقه تلقّ ألم وهذه النتيجة التي نعتقدها جتعل من واجبات ع
راد وضعها يف سياق عندما يُ  ،واملناطات واملقاصد واملصالح واملالكات ضمن منظومته

                                                             
 .٢٣٨حو تفعيل مقاصد الرشيعة: مجال الدين عطية، نانظر: ( ١)
البّد من التنبيه إىل أّننا سوف ندرس هذه القضّية بالتفصيل يف الكتاب الالحق من هذا املرشوع إن ( ٢)

شاء اهللا تعاىل، حيث نوّد خوض حوار مع األطروحات املقّدمة يف العرص احلديث حول تأسيس علم 
 اإلشارة العابرة فقط.مستقّل باسم مقاصد الرشيعة، وإّنام أحببنا هنا 

 .٢٢٣ـ  ٢٢٠: ٥انظر: حيدر حّب اهللا، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص )بحث فلسفة الفقه( ( ٣)
ـ  ٩٢، ٨٨: ١٩ـ  ١٨انظر: مهدي مهريزي، إطاللة عىل فلسفة الفقه، جمّلة الفكر اإلسالمي، العدد ( ٤)

٩٥. 



 

قواعد واملعايري للموىل سبحانه، فإّن مثل هذه ال بطال انتساب حكمٍ إاف األحكام أو شاكت
 صويل متامًا.تندرج يف عمل األ

ث التي تقع ضمن فقه املصلحة واملقاصد قد ال تكون وال يمنع ما قلناه من أّن بعض البحو
أصولّيًة بتامم معنى الكلمة؛ ألّهنا قد تتصل بالفقه تارًة وبعلم الكالم أخرى يف وضعهام 

 التدويني التارخيي.
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سار التطّوري املقاصد والغايات يف امل وال فقهس فقه املصلحة ُاريد اآلن أن أدرلست 

دراسة خمترصة فسوف نخّصص لذلك ـ إن شاء اهللا ـ عند السنّة والشيعة،  ةللعلوم الدينيّ 
ّن املقاصد ألكّن االنطباع الشيعي اإلمامي العام يقوم عىل اعتبار يف هذه السلسلة، مستقّلة 

وهذا االنطباع  .ملباحث القياس دورًا يف والداهتا األوىل عرب التاريخة وأّن مقولة سنّية، خاّص 
ة استيعاب يوّلد قلقًا من تداول حتى هذه املفردة يف الدراسات الدينّية، وحيول دون إمكانيّ 

، وهو أمر ال يقف عند حدود مفردة )املقاصد(، بل يتعّدى صول الفقه اإلمامي هلذا املوضوعأ
 .ملفردة )املصلحة( أيضاً 

ّن أسوف يؤّكد للقارئ باملجموعة كّلها ـ ـ وهذه ما سيأيت الحقًا يف ثنايا هذا الكتاب  إنّ 
ّن الشيعة استخدموا أوالشيعة معًا، و)بمن فيهم املالكيّة( فكرة املقاصدّية موجودة عند السنّة 

بصور متعّددة يف ثنايا تراثهم والتفكري املصلحي ـ باملعنى اإلجيايب للكلمة ـ التفكري املقاصدي 
بقانون املالزمة بني حكم ة وأّن فريقًا كبريًا منهم قائٌل خاّص االجتهادي يف الدراسات الرشعّية، 

غاية ما يف األمر أّن فكرة بتبعّية األحكام للمصالح واملفاسد يف املتعّلقات، العقل والرشع و
وتطبيقات املقاصد وما يتصل هبا من عناوين ـ كام سنراها الحقًا ـ ظّلت جمّرد بحوث هامشّية 

ـ عىل سبيل املثال ـ ، فعندما تذهب لفكرة تنقيح املناط القطعي جتهاد اإلمامييف االمبعثرة 
فأنت ال جتد بحوثًا مستأنفة املصلحة والعلل واملقاصد، هلا صلة بوهي فكرة تتصل بمباحث 

بل غالبًا ما حييل  ،ليّات ومناهج تنقيح املناط القطعيآمستقّلة موّسعة يف دراسة هذا املوضوع و
ىل جتربة الفقيه نفسه، ويعّلق األحكام عىل حصول القطع لديه ع االجتهاد اإلمامي األمرَ 

ومن هنا لو أراد باحٌث معرفة موقف باملناط، ولكنّه ال يفرد بحثًا يف مناهج كشف املناطات، 



   

االجتهاد اإلمامي من هذه القضّية بفروعها، فإّن عليه أن يراجع خمتلف مواضع أصول الفقه 
اإلمامّية مع هذه القضّية يف كتبهم الفقهيّة، وليس ذلك إال  واألهّم خمتلف تعامالت الفقهاء

 ألّن موضوعًا من هذا النوع مل ُيدرس يف أصول الفقه اإلمامي بطريقة مستقّلة.
إّن مطالعة رسيعة للرتاث الفقهي واألصويل والكالمي عند اإلمامّية تؤّكد حضور مفهوم 

حكام الوالئّية، وحقيقة احلكم الرشعّي املصلحة بقّوة، وكذلك مفهوم املالكات، ففكرة األ
ومراتبه الثبوتّية، ونظرّية التزاحم، ونظرّية املصلحة السلوكيّة، وقانون تبعّية األحكام للمصالح 
واملفاسد يف املتعّلقات، واالستناد للمصالح العاّمة يف التنظري الفقهي كام يف باب الواجبات 

عة، وتأصيل وتطبيق قواعد من نوع نفي الرضر ولزوم وروح الرشي النظامّية، ومذاق الشارع
وأخذ مفهوم املصلحة أو عدم املفسدة يف مثل عمل الويّل ، )حفظ النظام العام( اهلرج واملرج

 )ويّل الطفل أو ويّل األمر أو ويل الوقف أو ويّل القارصين(، وتعزيرات القايض ونحو ذلك،
الرضر األشّد باألخّف، وقانون املالزمة بني  ودرء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، وإزالة

العقل والرشع، وغري ذلك، كّله خيربنا عن حضور فكرة املقصد والغاية واملصلحة واحلسن 
ولو أراد الباحث بام يتجاوز الطريقة البنيوية اللفظية اجلامدة، والقبح يف الرتاث االجتهادي، 

من الرتاث اإلمامي لوجد  ذلكا يرتبط بومونحوها استخراج موارد تشغيل مفاهيم املصلحة 
 ،الكثري جدًا من املوارد املتفرقة، هذا كّله فضًال عن النصوص احلديثية املعروفة بنصوص العلل

والتي تتضّمن بيان الكثري من املصالح أو املقاصد والغايات والتي صنّف فيها املحّدثون الشيعة 
 هـ(.٣٨١للشيخ الصدوق ) »ئععلل الرشا«شهرها كتاب ألعّل  ، مستقّلةاً كتب

بل سوف نرى يف هذا الكتاب كيف أّن هناك أزمة مصطلحات ُتبدي مناهج االجتهاد 
                                                             

( بمذاق الشارع إلثبات عدم ٢٢٦: الجتهاد والتقليد()ا عندما يستدّل أمثال السّيد اخلوئي )التنقيح( ١)
جواز تقليد املرأة وصريورهتا مرجعًا للتقليد، مستندًا لسائر النصوص حول املرأة، فهو يف احلقيقة 
يستخدم املنهج االستقرائي الذي حتّدث عنه الشاطبي عرب تتّبع مواقف الرشيعة من وظائف وجمال 

، ورغم ذلك مل يتوّقف الفقه اإلمامي عند تفكيك مثل هذه املحاوالت نشاط املرأة للتوّصل حلكٍم عام
للكشف عن بنيتها االستداللّية، وأّهنا ليست سوى عملّيات استقراء ومراكمة، وهذه ليست سوى 
عّينة بسيطة مما سنشري إليه يف املتن أعاله، من أزمة تعّدد املصطلحات ووحدة املضمون أو تقاربه بشّدة 

 هج االستنباط عند املذاهب.بني بعض منا



 

يف حني قد يرجع منهج أو قاعدٌة هنا ليطابق منهجًا أو قاعدًة  السنّية والشيعّية متباينة تباينًا تاّمًا،
املنهج أو هذه القاعدة ختتلف بني هناك، غاية األمر أّن األسامء والعناوين التي ُختلع عىل هذا 

الفريقني بسبب القطيعة املعرفّية بينهام، واملطلوب من االجتهاد اليوم تبديد هذا التهافت يف 
 املصطلح للتوّصل لصيغ مشرتكة.

ر القطيعة التاّمة بني الفقه اإلمامي ر القائم هو تصوّ ّن التصوّ أما نزال نرى  ،ورغم ذلك كّله
 ملصلحي، فام هو السبب؟والفقه املقاصدي وا

واحد هلا،  تّم تصّور شكلٍ ـ وكذلك فكرة فقه املقاصد ـ ّن فكرة فقه املصلحة أإّنني أعتقد 
دًا مطلقًا للكشف عن احلكم الرشعي.. نَ وهو جعل إدراك العقل اإلنساين ملصلحٍة ما مستَ 

مرفوضة يف مشهور  بزعم أّن الكشف عن املالكات أمٌر سهل.. إّن هذه الفكرة من الواضح أّهنا
الرتاث اإلمامي، وهلذا يعلن اإلمامّية رفضهم للقياس واالستصالح واالستحسان وأمثال 

، بل صارت لدهيم حساسية من هذا النوع من التفكري املشتمل عىل كلامت املصلحة ذلك
 .واملقاصد

يات اد والغب عن فكرة املقاصغِ ّن االجتهاد اإلمامي مل يَ أوهبذا نصل لتصّورنا اخلاّص وهو 
ىل إدراك املصلحة أو كشف املالك تحويل إواملصالح واملفاسد، لكنّه مل يقبل يف الوقت عينه ب

 .، بل ظّل خيضع لتجارب متفّرقة تتبع نظر الفقيه هنا أو هناكمعيار اجتهادي عام
ّول االجتهاد اإلمامي البحث يف املصالح والعلل واملقاصد، فضالً عن أن حيمل ُيفرد  ذا كّلههلو

أو جيعل االجتهاد آيًال ومرتّدًا إىل منهج مقاصدي، ىل سمة منهجّية يف االجتهاد، إاملقاصدّية 
ومن املناسب  ،عاّمة لكّن هذا ال ينفي وجود متناثرات هلذا النمط من التفكري يف الرتاث اإلمامي

 .اميالتصنيف يف هذا املجال بام جيمع متناثرات املصالح واملقاصد يف املوروث اإلم
 نا، بدأ)املرشوطة(بدايات القرن العرشين، وخاّصة مع جتربة احلركة الدستورّية لكن ومنذ 

نطباعًا بأّن االجتهاد اإلمامي أخذ يشّق طريقه للتفكري بجدّية أعىل يف موضوع املقاصد نأخذ ا
ّم يف ينتهي حتى حتّولت قضّية فقه املصلحة إىل عنوان مهلواملصالح، ومل يكد القرن العرشين 

 التفكري الفقهي لدى رشحية كبرية من فقهاء اإلمامّية، وظهرت العديد من املفردات
خاّصة مع مثل مدرسة اإلمام اخلميني والسّيد حمّمد باقر الصدر واألستاذ حمّمد  واملقوالت،

والشيخ  والشيخ حمّمد مهدي شمس الدين والسيّد حمّمد حسني فضل اهللا رضا احلكيمي



   

 أعامل باحثني وفقهاء شيعة، أيضًا إىلبل إّن عنوان املقاصد نفسه شّق طريقه ، يوسف الصانعي
ذه بشكل رسمي دخول ه ل بعدُ ّن الدرس املدريس لالجتهاد الرشعي مل يتقبّ أورغم 

هذه املوضوعات حرضت يف العديد  نّ أال إ ،صولّية الرسمّيةاملوضوعات يف ثنايا البحوث األ
السبعة رين وفقهاء شيعة خالل العقود باحثني ومفكّ لة واملتفّرقة صولية واألامل الفقهيّ ألعمن ا

 األخرية.
صويل اليوم تلّقي هذا النوع من املوضوعات داخل جسمه هذا كّله يفرض عىل الدرس األ

ـ جيابًا املوقف منها ـ سلبًا أو إويغدو  ،لتغدو أكثر قّوةً  ؛ليدرسها بعمق وشموليّة واستيعاب
يًّا جدًا فإّن هذا ال يعني بديري حتى لو كان املوقف من هذه املقوالت سلبل يف تق كثر نضجًا،أ

صويل، كوهنا متثل اليوم ومنذ مطلع القرن العرشين ـ سنًّة وشيعة ـ إمهاهلا من الدرس األ
تفكري الفقهي يف قضايا التجديد والنهوض، الشكالّيًا بالغ األمهّية وجزءًا من رصاع إموضوعًا 

أبحاثه مبعثرة يف ن يتغافل عن موضوع هبذه السعة وكثري من أالفقه صول فكيف يمكن أل
 !ىل هذا احلّد؟إنفسهم، ويتعامل معه بعدم مباالة أصولّيني كتب الفقهاء واأل

صول االجتهاد أقضايا  مّ هذا ما يدعونا لتناول مثل هذه املوضوعات بوصفها من أه
ة كي يولوا أكثر فأكثر هذه ات الرشعيّ الرشعي، وأدعو الباحثني واملشتغلني يف جمال الدراس

 وجّدية وتفّحصًا. املوضوعات أمهيّةً 
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قضايا املصلحة واملقاصد واالجتهاد التعلييل سوف نحاول ـ بإذن اهللا سبحانه ـ دراسة 

 ضمن مطالعتني:وغري ذلك، 
رس خمتلف املوضوعات وسوف تتوالها هذه السلسلة من الكتب التي ستد ،ةاملطالعة العامّ 

 .، والتي يمثل هذا الكتاب احللقة األوىل منهااملتصلة هبذه العناوين أعاله
وهو ما سيتكّفله هذا الكتاب باخلصوص، حيث سيكون معنّيًا برصد  املطالعة اخلاّصة،

املرّكزة قضايا املصلحة املتفّرقة يف الدراسات الدينّية اإلسالميّة والتأّمل فيها، بعيدًا عن الدراسة 
 يف نظرّية املقاصد ومرشوع االجتهاد التعلييل.

هذا الكتاب الذي بني يدي القارئ اآلن أشبه باملدخل  جعُل ، ويكفي من وراء الفصل هذا



 

بحيث إّننا سوف  الذي ُيفهمنا القضايا البيئّية املتصلة بموضوع فقه املقاصد والغايات والعلل،
ّية االجتهاد العليل والغائي واملقصدي، وسوف يظهر نبدو وكأّننا نرصد املناخ املحيط بقض

للقارئ ذلك بوضوح يف ثنايا هذا الكتاب، وما سيتلوه من كتاب حول املقاصد واالجتهاد 
 الغائي إن شاء اهللا تعاىل.

سوف و ،»فقه املصلحة، أصوله ومساحته ونظرّياته«ستكون حول هذه املطالعة اخلاّصة 
 ضمن عّدة فصول:أضعها 

أو تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، التعليل املصلحي العام أو قاعدة األّول: الفصل 
وفيها نرشح القاعدة ونحّلل موقع املصالح واملفاسد  نية ذاتيّة للترشيعات،املصلحة بام هي بِ 

 .وأمثاهلا كذلك مفهوم املصلحة واملفسدة يف ضمن هذه القاعدةو ّهنا يف املتعّلقات أو غريها،أو
ثالثة  وهنا ندرساملصلحة بام هي منهج يف االجتهاد واستخراج األحكام، : الثاين الفصل

 :حماور
 رّية االستصالح واملصالح املرسلة.نظاالجتهاد اإلنشائي أو املحور األّول: 

 .، أو نظرّية سّد الذرائع وفتحهااملحور الثاين: االجتهاد الذرائعي
الطويف  ني:ثال اإلمامموهنا ندرس نظرّيات أ حة،العالقة بني النّص واملصل املحور الثالث:

 مثال هؤالء العلامء.ألدى  ه وحضورهواخلميني، حيث لعالقة النّص باملصلحة مفهوم
و ما سيقع وه تطبيق الرشيعة،احلياة ويف إدارة  تدبريّية : املصلحة بوصفها أداةً الفصل الثالث

 ضمن حماور أيضًا:
 اعد التزاحم وإدارة األزمات،ووقاجتهاد املوازنات وفقه األولوّيات املحور األّول: 

عن بعض القواعد املتصلة به من نوع: الغاية ترّبر الوسيلة، وقاعدة أيضًا وبمناسبته يتّم البحث 
 درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، وقاعدة درء األفسد بالفاسد، وغري ذلك.

قيام ، أو بتعبري آخر: السياسة الرشعّيةاملحور الثاين: املصلحة وموقعها يف إدارة السلطة و
احلكم ، )بناء الفقه السيايس عىل املصلحة األحكام السلطانّية والوالئّية عىل املصلحة

 .(..الوالئي
وهنا ندرس  ضوابط املصلحة ـ اجتهادًا وتطبيقًا ـ يف الرشيعة اإلسالمّية، الفصل الرابع:

املصلحة ويف قانون املصلحة يف اإلدارة التطبيقّية رشوط املصلحة التي يلزم مراعاهتا يف اجتهاد 



   

 والعملّية.
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 البّد يل يف هذا التمهيد من إيضاح بعض النقاط املهّمة حول هذا الكتاب، وهي:

حة يف لتصلة بقواعد فقه املصاملإّن هذا الكتاب ال يستوعب كّل البحوث املتفّرقة  ـ ١
والتي  ،يف القضايا املتصلة باالستحسانـ عىل سبيل املثال ـ سالمي، وهلذا مل خيض االجتهاد اإل

 ،صول التفكري املصلحيأاملرتبطة باألقرب، وّنام كان هيّمه القضايا أيضًا، وإهلا جانب مصلحي 
 ،بفهم الرشيعة فهاًم معنوّياً تصل والتي تلتقي عىل رسم خرائط اجتهادّية أو عملّية متثل مسارًا ي

ضع أن أردت أح معنى هذه الفكرة الحقًا، بحيث ضكام سيتحرفّيًا، لفظّيًا  وليس فقط فهامً 
مي سالعترب خمتلف هذه القضايا املصلحّية يف الفقه اإلتُ مناطي، مقاصدي  متهيدًا يسوقني لفهمٍ 

 شاء اهللا تعاىل. إن ،ليه يف خامتة هذا الكتابإشري سوف اُ  يات له، وهو مابمثابة جتلّ 
سوف نثبت ضمنًا يف هذا الكتاب والحقًا يف كتاٍب آخر، أّن ثّمة تشابكًا عجيبًا بني  ـ ٢

روح التفكري املقاصدي والعديد من قواعد االجتهاد اإلسالمي، وسوف أبنّي هذه النقطة 
 ن:تفكري املعنوي واملقاصدي هنا أمريكذلك يف خامتة هذا الكتاب، وأقصد بال

هي االجتاه الذي يسعى لكشف الغايات واملالكات واملصالح و أ ـ املقاصدّية الثبوتّية،
احلقيقيّة التي تقف خلف الترشيعات، ثم ينطلق منها ـ عرب قواعد اكتشافها ـ نحو تنزيلها عىل 

 الفقه، يف مقام فهم النّص تارًة، ويف مقام املوقف خارج إطار النصوص واألمارات أخرى.
ا نوعًا من املناط الذي حيّقق يل قدرة االنزياح عن مسار وأعني هب ب ـ املقاصدّية اإلثباتّية،

. وبتعبرٍي آخر: هو االجتاه الذي يسمح يل بالتعّدي عن  حرفّية النّص، نحو معنى أوسع أو متعدٍّ
نتيجة معيار اجتهادي أو معايري  ؛ وذلكوكلامته هِ لِ النّص والتوّسع يف فهمه عن دائرة حرفّية مُجَ 

قع تة بالرضورة، ويف هذا البحث ثباتّيًة وليست ثبوتيّ إ نا تكون العّلةُ متعّددة، وه ةاجتهاديّ 
ـ عرفًا لغاء اخلصوصّية إتنقيح املناط ـ القياس ومسالكه يف التعليل ـ موضوعات من نوع: 

 وغري ذلك..ـ مذاق الرشيعة ـ روح الرشيعة والقانون، وضوع املومناسبات احلكم 
ـ ري املقاصدي اإلثبايت والثبويت وفق تسميتنا، هلا صلة إّن خمتلف هذه املوضوعات يف التفك
ببحوث املصلحة التي سوف نوردها يف هذا الكتاب، واضحة تارًة وشبه خفّية تارًة أخرى ـ 



 

وهلذا كان لزامًا عيلَّ أن ُاجري دراسة يف القواعد األساسّية يف فقه املصلحة؛ هبدف التهيؤ لوعي 
ى الواسع الذي سوف نتحّدث عنه يف الكتاب الالحق بحول اهللا نظرّية املبادئ واملقاصد باملعن

 ،كثر سعًة وشمولّيةأة لنظريّ  »مدخالً «تعاىل، وهلذا اعتربُت هذا الكتاب ـ كام جاء يف عنوانه ـ 
، إذا وّفق اهللا تعاىل وأعانضمن هذا املرشوع البحثي، سوف نحاول تقديمها فيام يأيت من كتب 

 .ا النهائية حول العديد من البحوث ذات الصلةوهناك سوف تفهم تصّوراتن
ال يدرس هذا الكتاب فقه املصلحة من زاوية تارخيّية إطالقًا، وهذه نقطة مهّمة من  ـ ٣

الرضوري أن ينتبه إليها القارئ العزيز؛ وذلك أّنني لو أردت فعَل ذلك لكان يلزمني التوّسع 
لكثري من القضايا التي مررت عليها هنا، وهلذا ـ كثريًا يف مواقف العلامء واملذاهب الفقهّية من ا

عىل سبيل املثال ـ مل أخض أّي بحث تارخيي موّسع أبدًا يف املصلحة املرسلة وسّد الذرائع، وقد 
التي  ُكتب يف حتليل مواقف العلامء واملذاهب وحتقيقها هنا الكثري من الكتب الكبرية واملوّسعة

، وهناك جمال للكثري من كي يرجع القارئ إليها أرشُت لبعضها يف هوامش هذا الكتاب
التحليل التارخيي الستجالء املواقف ، لكنّني اخترصت ذلك كّله وأملحت إليه بإشارات 
رسيعة؛ ألّن هديف حتليل وحتقيق هذه القواعد متهيدًا ألخذ نتائج هذا البحث يف هذا الكتاب 

مآالت ـ مبادئ ترشيعّية ـ مناطات ـ ما وراء معي نحو إكامل الرؤية املعنوّية )مقاصد ـ غايات ـ 
 النّص..( التي سوف نقوم برشحها يف كتاب الحّق بعون اهللا.

إيامنًا منّي بام أراه املنهج الصحيح يف دراسة القضايا األصولّية، فقد تركُت يف بحث فقه  ـ ٤
لبحثّية التي غرق جمموعًة من التفاصيل ا ـ رغم توّسعي فيه هنا ـ األولوّيات وقواعد التزاحم

ـ وفقًا لقناعايت ـ منهجًا غري عريف وال سلس  فيها علم أصول الفقه اإلمامي املتأّخر، وأعتربها
جتريدي يف تقديري، وهلذا يف معاجلة قضايا الرشيعة اإلسالمّية، بل هو منهج فلسفي تفكيكي 

رين ـ حيث ة املتأّخ ميّ ي اإلماصوليّ أم عند حبحوث املتصلة بالتزاالراد التوّسع يف بعض فمن أ
ال قليًال جدًا ـ فبإمكانه ل هذه األنامط من البحث األصويل إمل تكن لدهيم مثمنهم مني إّن املتقدّ 

 نّفت خالل القرنني املاضيني.ّوالت األصولّية التي ُص طمراجعة امل
، بعيدًا لقد أردُت يف هذا الكتاب أن أتعامل بواقعّية وعمالنّية أكثر مع املوضوعات البحثيّة

 قناعايت، أرجو من اهللا أن يمنحني الصواب. عن التفنّن الفلسفي التجريدي، وهكذا َخَرَجْت 



   

ÑÌBÇÃºA �Ê 
لقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث اخلارج يف علم أصول 

العلمّية الفقه اإلسالمي، والتي ألقيُتها عىل طلبة البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف احلوزة 
لتنتظم يف فصول هذا م، ٢٠١٩ـ  ٢٠١٨ الدرايسيف شطٍر من العام يف مدينة قم يف إيران، 

 .الكتاب
أتّوجه بالشكر اجلزيل إىل كّل طاليب األعزاء ـ خاّصًة النّقاد منهم ـ هبذه املناسبة، 

التي  بحضورهم ومناقشاهتم وأسئلتهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم، واألجواء احليوّية العلمّية
صنعوها بمداخالهتم اليومّية تقريبًا.. وإىل كّل من ساندين وأعانني بيشء، داعيًا اهللا تعاىل أن 

 جيزهيم مجيعًا جزاء املحسنني.
ما عىل كّل  ،الشكر والتقدير إىل أرسيت الكريمة وزوجتي العزيزةوال يمكن أن أنسى توجيه 

كّل خري وسالمة يف الدين والدنيا، إّنه قريب  من أجيل، راجيًا هلم ـ من اهللا سبحانه ـيقّدمونه 
 جميب.

أن ينري دربنا، ويمنحنا إيامنًا يبارش به قلوبنا، وهيدينا سبلنا، ويرزقنا يقينًا  اهللا سبحانه نسأل
يزيل أمل الشّك والريب عنّا، ويوّفقنا ملا فيه اخلري والرشاد، إّنه نعم املوىل ونعم النصري، 

 وباإلجابة جدير.
 

 حمّمد كامل حّب اهللاحيدر 
 هـ١٤٤٠ مضان املبارك ــ ر ٢٨

 م٢٠١٩ ـ ٦ـ  ٢
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Ç�fÍ 
 البحث االجتهادي يف املصلحة عىل مستويات:يقع 

أو هي فلسفة وجود الترشيعات  أ ـ املصلحة بوصفها القاعدة البنيوية التحتّية لألحكام،
الدينّية، وهذا هو موضوع البحث يف قانون تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد وحمّل التنازع، 

ى التعليل املصلحي العام يف مقابل التعليل وقد يسّمى أحيانًا التعليل الكالمي، وقد يسمّ 
تستخدم ـ وقد القيايس وأيضًا يف مقابل التعليل املصلحي اخلاص املوجود يف املصالح املرسلة. 

ـ مكان كلمة املصلحة واملفسدة هبذا املعنى، أحيانًا، وبرصف النظر عن مدى دّقة االستخدام 
 اط، املقتيض، وأمثال ذلك.تعابري من نوع: املالك، العّلة، السبب، املن

مثل اشرتاط  الرشعّية،أو السياسات ًا يف بعض األحكام طب ـ املصلحة بوصفها قيدًا أو رش
ترّصفات الويّل عىل القارصين باملصلحة، وهذا بحٌث فقهي ال عالقة له بالقانون الذي نتعّرض 

 له هنا.
وهذا هو بحث  الئي،ولاملصلحة بوصفها قاعدة يف احلكم السلطاين وا ومن هذا النوع

العالقة بني الرشيعة والسلطة، وتأثر األحكام الزمنية الصادرة من السلطات بمفهوم املصلحة 
 يف الوعي البرشي هلا، بعد خلع صفة احلكم الرشعي اإلهلي عن احلكم الوالئي.

 وقاعدة يف التوّصل لألحكام الرشعّية، ج ـ املصلحة بوصفها منهجًا يف االجتهاد الرشعي
مثل املصلحة يف مباحث املصالح املرسلة، وهذا ليس بحَث التبعّية، وإن كان لبحث التبعّية نوع 

 تأثري عليه، كام سيظهر الحقًا إن شاء اهللا.
ومن هذا النوع ممارسة الفقيه لالجتهاد يف النصوص يف ضوء مصاحلها ومالكاهتا التي 

، وهو أمر خمتلف عن فكرة مساحاتهتنكشف له، فإّن وعي املصلحة له دور يف فهم النّص و
 .املصلحة املرسلة
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 بداية البد لنا من وقفة خمترصة عاجلة مع املعنى اللغوي واالصطالحي للكلمة.

لغًة ـ مقابل املفسدة ـ مفعلٌة من الصالح، وهو املنفعة واخلري  (Expediency)املصلحة 
ه الفساد، واإلصالح يقابله اإلفساد.والفائ  دة، وضدُّ

ورجل صالح يف نفسه ومصلح يف أعامله  صلح: الصالح نقيض الطالح.«قال يف العني: 
 .»إليها أصلحت إىل الدابة: أحسنُت و والصلح: تصالح القوم بينهم. وأموره.

صالح إلوا.. يصلح صلوحاً ء الفساد. تقول: صلح اليش الصالح ضدّ «وقال اجلوهري: 
 .»واالستصالح: نقيض االستفساد واملصلحة: واحدة املصالح. فساد.نقيض اإل

ويف األمر  ،وأصلح أتى بالصالح وهو اخلري والصواب ..اليشء صلح«وقال الفيومي: 
 .»..واجلمع املصالح ،مصلحة أي خري

 بعض وهذا املفهوم هو املستخدم يف نصوص الكالم والفقه واألصول، وهلذا نجد أنّ 
 نّ إ«: هـ(١٢٦٦) عريف، مثل قول املحّقق النجفيال االعلامء حييل معنى املصلحة عىل مفهومه

ى مما تسمّ  ،ةة واألخرويّ الدنيويّ  عت ملصالح الناس وفوائدهمام ّرش مجيع املعامالت وغريها إنّ 
 .»مصلحة وفائدة عرفاً 

معنى الكلمة هنا؛ لوضوحها يف  هذا يف اللغة، وغالب الظّن أّن اللغوّيني مل يقوموا برشح
 الوعي العام حتى عند غري عرب البادية يف أزمنتهم.

 املصلحة واملفسدة: تقعربام وجماالت تداولّية عّدة، ف ضمن سياقاتوالتحليل أّما يف 
فكّل يشء يوجب لّذة وراحة وهبجة  ـ املصلحة يف سياق مفهوم اللذة وأخالق السعادة، ١

 ن عىل العكس متامًا فهو مفسدة.ما كا فهو مصلحة، وكّل 
                                                             

 .١١٧: ٣العني ( ١)
؛ وابن منظور، لسان ٣٠٣: ٣؛ وانظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ٣٨٤ـ  ٣٨٣: ١الصحاح ( ٢)

 .٥١٧ـ  ٥١٦: ٢العرب 
 .٣٤٥: ١املصباح املنري ( ٣)
 .٣٤٤: ٢٢جواهر الكالم ( ٤)



  

ملصلحة ال معنى هلا إال اللذة أو ما ا«وال أظّن أّن الفخر الرازي قصد هذا املعنى عندما قال: 
ومثله ما وجدناه ، »واملفسدة ال معنى هلا إال األمل أو ما يكون وسيلة إليه ،وسيله إليها يكون

عضهم قد يالحظ عليه هذه املالحظة؛ رغم أّن ب، هـ(٦٦٠) عند العّز بن عبد السالم
، لكّن جواب مع عدم وجود قيٍد ديني يف التعريف النرصاف املعنى املادي من كلمة اللّذة

الدكتور الريسوين صحيح يف الغالب حني ذهب إىل أّن مفردة اللّذة هنا ال ينبغي فهمها يف 
نوّية واملادّية والدنيوّية سياق التداول الشعبي، بل يف سياق تعميم املفهوم للذات املع

، فالتعبري ال يراد منه املعنى احلايل املتداول يف أخالق اللّذة، بل مفهوم أرقى من واألخروّية
ذلك فيام نظّن، يقرتب من نمط تعابري العرفاء واملتصّوفة، ولعّل املراد منه املالئم للتكوين 

 .ريف مزيد دّقة، وإن كان املطلوب يف التعاوالفطرة واملنسجم معهام
فكّل ما هو حسن وخلقي فهو  ـ املصلحة يف سياق مفهوم الفضيلة وأخالق الفضيلة، ٢

 مصلحة ولو لزم منه رضر أو مل تكن فيه هبجة ولّذة، وعكس ذلك املفسدة.
فكل يشء يرجع  ،)وربام يمكن جعلهام معنيني مستقّلني( واملنفعة ـ املصلحة تعني الفائدة ٣

عىل اإلنسان فهو مصلحة، وما يرجع بالرضر واملرّضة واخلسارة عليه فهو باخلري والفائدة 
 مفسدة.

نسان يف مقاصده لدنياه أو ق اإلاملصلحة هي ما يواف«: هـ(٦٧٦) يقول املحّقق احليل
 ات مبتنيات عىلة، وملا كانت الرشعيّ وحاصله حتصيل منفعة أو دفع مرّض  هلام، خرته أوآل

. فهو جيعل حتصيل املنفعة ودفع الرضر نتيجة املصلحة ال »يتهااملصالح، وجب النظر يف رعا
 عني املصلحة.

حكم رشعي يكون  كّل «أكثر وضوحًا هنا، حني يقول: هـ( ٧٨٦)ويبدو الشهيد األّول 
                                                             

 .١٧٦: ٦املحصول ( ١)
 .١٢ـ  ١١: ١اعد األحكام ؛ وقو١٠٩انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)
 .٢٥٤ـ  ٢٥٣انظر: بن زغيبة عّز الدين، املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية: ( ٣)
ـ  ١٢٦؛ وحمارضات يف مقاصد الرشيعة: ٢٦ـ  ٢٥أمحد الريسوين، الذريعة إىل مقاصد الرشيعة: ( ٤)

 .٦٠ـ  ٥٩؛ ومدخل إىل مقاصد الرشيعة: ١٢٨
 .٢٠٨: ٣: املريزا القمي، القوانني املحكمة ؛ وانظر٣٠٤معارج األصول: ( ٥)



 

ى معاملة، سواء كان سمّ النفع، أو دفع الرضر، يُ  منه الدنيا، سواء كان جللب الغرض األهمّ 
 .»ةين باألصالة أو بالتبعيّ ودَ الرضر مقص جلب النفع ودفع

إال أّن العديد من العلامء مّيزوا يف ثنايا بحوثهم بني مفهوَمي: املصلحة واملفسدة من جهة 
احتامل احلرمة «، حيث قال: هـ(١٣٢٩) مثل الشيخ اخلراساين واملنفعة واملرّضة من جهة ثانية،

 ؛الحتامل املفسدة أو ترك املصلحة ة، وإن كان مالزماً يالزم احتامل املرّض  أو الوجوب ال
املنافع  ليست براجعة إىل ..حكاملح واملفاسد التي تكون مناطات األاملصا أنّ  لوضوح
 ة مناطاً املنفعة أو املرّض  ما يكون حمتمل التكليف مأمون الرضر، نعم ربام تكون ، وكثرياً واملضارّ 

 .»وعقالً  للحكم رشعاً 
بنيٌّ عىل أّن الرضر هو نوع نقٍص يف األطراف أو النفس أو ولكّن مرادهم من هذا التمييز م

املال أو نحو ذلك، ويف مقابله املنفعة، وهلذا قد يكون اليشء رضرّيًا ولكنّه حيمل مصلحًة مثل 
، وسيأيت عند احلديث عن كانت نظرهتم هنا ملفاهيم فردّيةاجلهاد واخلمس والزكاة، وغالبًا ما 

 املصالح املرسلة ما يتصل بتعريف الرضر. األدّلة النصّية عىل قاعدة
وهو تفسري داخل ـ  ـ املصلحة هي مقاصد الشارع وأغراضه يف الرشع، وبعكسه املفسدة، ٤

وهذا هو أو فقل: هو تفسري رشعي مقابل التفسري العريف، ، ديني بتعبري بعض املعارصين
أما «: هـ(٥٠٥) امد الغزايلتفسري العديد من أهل السنّة هلذا املوضوع، مثل الشيخ أيب ح

جلب  ة، ولسنا نعني به ذلك، فإنّ مرّض  املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع
ا نعني باملصلحة يف حتصيل مقاصدهم، لكنّ  ة مقاصد اخللق، وصالح اخللقاملنفعة ودفع املرّض 

، عليهم دينهم الرشع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ املحافظة عىل مقصود الرشع، ومقصود
ن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو ما يتضمّ  فكّل  وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، ،ونفسهم

املصلحة رددنا «ويقول:  ».مفسدة ودفعها مصلحة ما يفوت هذه األصول فهو مصلحة، وكّل 
مصلحة ال  مجاع، فكّل ة واإلالرشع تعرف بالكتاب والسنّ  إىل حفظ مقاصد الرشع، ومقاصد

                                                             
 .٣٥: ١القواعد والفوائد ( ١)
 .٤٠٥ـ  ٤٠٤: ٤؛ وانظر: اخلوئي، حمارضات يف أصول الفقه ٣٤٤ـ  ٣٤٣كفاية األصول: ( ٢)
 .٣٧انظر: جاجكامي، جايكاه مصلحت: ( ٣)



  

مجاع، وكانت من املصالح الغريبة التي ال ة واإلالكتاب والسنّ  هم منفُ  مقصودٍ  ترجع إىل حفظ
من استحسن فقد  ع، كام أنّ باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد ّرش  فات الرشع، فهيتالئم ترّص 

ة بالكتاب والسنّ  رشعي علم كونه مقصوداً  رجعت إىل حفظ مقصودٍ  مصلحة ع، وكّل ّرش 
عىل مقصود الرشع،  نا املصلحة باملحافظةوإذا فّس .. ن هذه األصولم مجاع، فليس خارجاً واإل

 .»..ةباعها، بل جيب القطع بكوهنا حجّ فال وجه للخالف يف اتّ 
السبب املؤّدي «لتعريف املصطلح للمصلحة بأّهنا: هـ( يف بيان ا٧١٦ويقول اإلمام الطويف )

عن اخلوارزمي قوله يف سياق املصلحة  وُينقل .»إىل مقصود الشارع، عبارة )عبادة( أو عادة
 .»واملراد باملصلحة املحافظة عىل مقصود الرشع بدفع املفاسد عن اخللق«املرسلة: 

املصلحة هي املنفعة التي قصدها «م(: ٢٠١٣ويقول الشيخ حمّمد سعيد رمضان البوطي )
، طبق ترتيٍب الشارع احلكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وأمواهلم

 .»معني فيام بينها. واملنفعة هي اللّذة أو ما كان وسيلًة إليها ودفع األمل أو ما كان وسيلًة إليه
وعلينا أن ننتبه هنا إىل أّن هذا التعريف الداخل ـ ديني للمصلحة قد قّدمه بعض يف سياق 

وربام هذا ما   التنبيه.تعريف املصلحة املرسلة، وليس يف سياق تعريف املصلحة عمومًا، فاقتىض
يدفع عن بعض أصحاب هذا التعريف إشكالّية حرصهم املصالح باملقاصد العاّمة الرضورّية؛ 
من حيث إّن املصالح تظّل أعّم من ذلك، فربام كان نظرهم للمصلحة املرسلة ليضعوها ضمن 

 سياق الكليات املقاصدّية.
عريف للمصلحة وهذا التعاطي معها جيعل وقد اعترب الدكتور عبد املجيد تركي أّن هذا الت
، فهو هنا يتعامل داخل الرشيعة بام يبدي أمثال الغزايل يف سياق تأثري املذهب الظاهري عليه

                                                             
 ١٥٩خيل ومسالك التعليل: يف بيان الشبه وامل ؛ وانظر له أيضًا: شفاء الغليل١٧٩، ١٧٤املستصفى: ( ١)

 .١٤٠ـ  ١٣٩؛ وراجع: يوسف العامل، املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية: ٢١٢ـ  ٢١١، ١٧٢ـ 
 .٢٥الطويف، رسالة يف رعاية املصلحة: ( ٢)
 .٢٤٢؛ والشوكاين، إرشاد الفحول: ٣٧٧: ٤انظر: الزركيش، البحر املحيط ( ٣)
. وتفسري البوطي املصلحة باللّذة ال يصّح من وجٍه، ٢٣ّية: ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالم( ٤)

 خاّصًة بناًء عىل مقارناته مع املدارس الوضعّية، كام سنشري قريبًا.
 .٤٧٤ـ  ٤٦٧تركي، مناظرات يف أصول الرشيعة بني ابن حزم والباجي: ( ٥)



 

ان ، فيام اعترب الدكتور حسني حامد حّس العقل املحض معزوالً، وليس سوى جمّرد فاهم للرشع
لق، وحّدد املصالح باملصلحة الرشعّية؛ أّن تعريف الغزايل مّيز بني مقاصد الرشع ومقاصد اخل

 .ألّن مصلحة اخللق بعقوهلم املنفردة تظّل عرضة للخطأ وااللتباس حتى يف املعايري
فكّل ما هو حمتاج إليه ففيه مصلحة، وما ال حاجة إليه ففيه  ـ املصلحة بمعنى احلاجة، ٥

ولعّل من هذا السياق يأيت مفسدة أو ال مصلحة فيه، وما حيتاج لعدمه ففي وجوده مفسدة، 
 التعبري عن مصالح الزمان واملكان بمعنى رضوراهتام ومتطّلباهتام.

فليس كّل مصلحة ـ بمعنى مقصود  ،يف املصاديق وهذه املعاين قد تتداخل وقد تتناقض
الشارع ـ ففيها اللذة أو يكون يف موردها حاجة، كام أّن املصلحة بمعنى اللّذة قد تناقض 

عنى الفضيلة يف بعض املوارد، وقد تناقض املصلحة بمعنى الفائدة أحيانًا ُاَخر، املصلحة بم
 واملصلحة بمعنى اخلري قد ختتلف عن املصلحة بمعنى الفائدة، وهكذا.

والذي هو موضع البحث يف قانون تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد وحمّل التنازع هو 
عنى األّول وربام الرابع، فاألّول ُيعلم من الرشع وليس هو امل جمموع املعنى الثالث واخلامس،

عدم كونه مقصودًا بوصفه القيمة النهائّية للفعل، والرابع ال تنازع فيه أصًال بني أحد من 
املسلمني لو فّسنا املقصد بنفس احلكم الرشعي، وأّما لو فّسناه غايًة أو منطلقًا للحكم 

 فيدخل يف حمّل التنازع هنا.
يل أّن مفهوم الصالح واملصلحة )وهي ـ بحسب تفعيلتها ـ أشبه بمكان والذي يبدو 

الصالح وموضعه( يرتبطان باخلري، وهو عنوان إجيايب، وبعكسه املفسدة التي تعطي معنى سلب 
ومن تتبَّع النصوَص القرآنيّة واحلديثية والعربّية عمومًا  اخلري وجميء اخلراب والدمار والزوال.

ًا، من هنا فإذا أخذنا مفهوم النفع والرضر والفائدة واخلسارة باملعنى يرى هذا األمر واضح
ـ فإّن  املاّدي أو اآلين هلا ـ كام يبدو من بعض األصوليني والفقهاء، بل من بعض اللغوّيني

مفهوم املصلحة واملفسدة ال يتطابق معها، بل يتداخل بنحو العموم واخلصوص من وجه؛ ألّن 
مل معنى أخالقّيًا يف ذاهتا يتصل بثنائية اخلري والرّش، فقد تنتفع بأمٍر غري هذه املفاهيم ال حت

                                                             
 .٨ـ  ٧حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ١)
 .٣٢١ـ  ٣٢٠الفروق اللغوّية:  انظر:( ٢)



  

أخالقي وقد ختس بسبب أمٍر أخالقي، بخالف مفهوم املصلحة واملفسدة فهي بالتفسري املتقّدم 
 يف اللغة حتمل صفة النفع والعائدة والفائدة بمعاٍن منضوّية حتت مفهوم اخلري النهائي.

ا الرضر واملنفعة والفائدة واخلسارة بنظرة شاملة يدخل فيها البعد الديني وهلذا فإذا أخذن
واألخروي، فإّن ما هو منفعة بحسب املآل ليس سوى ما هو مصلحة وهكذا، وهلذا ال نقول 
بأّن الرشيعة ترّض باإلنسان، بل نقول: إّن الرضر الذي يلحقك من بعض األحكام الرشعّية 

 ليس سوى وسيلة لنفٍع أعظم.
نفهم أّن فكرة املصلحة ال تعني الرباغامتية والوصوليّة وال املدلول السلبي للكلمة  ،من هنا

وال اللّذة املحضة وإن كانت بعض تعابريهم ربام توحي بيشء من ذلك،  يف الثقافة العاّمة اليوم،
الكرس تلك احلقيقة الكامنة وراء الترشيعات الدينّية والتي تستهدف، عقب  املصلحةُ بل تعني 

واالنكسار، بلوَغ اإلنسان ـ الفرد واجلامعة ـ لكامله ورفعته وتساميه عىل خمتلف الصعد بعد 
األخذ بعني االعتبار خمتلف اجلوانب الروحّية والبدنيّة والنفسّية وغريها فيه، وبعبارة أخرى: 

ة األخالقّية املصلحة هنا ال تعني تدنيس املقّدس، بل تعني تقديس الدنيوي ورفعه ملصاّف احليا
 وملستوى اجلمع بني خمرجات البدن والروح معًا.

ومن هنا نفهم أّن تعريف أمثال الغزايل ليس سوى تطبيق املفهوم عىل الواقع؛ فإّنه مّلا رأى 
أّن مفهوم املصلحة واملفسدة ال يكون متحّققًا يف الواقع إال عرب الرشيعة، ذهب إىل تفسري 

 أّن الرشيعة لدهيا معنى خمتلف عنده للمصلحة أو املفسدة يف املصالح واملفاسد باملقاصد، ال
املفهوم واملدلول، وكأّن الغزايل يريد أن يقول بأّن كّل ما يتصّور أّنه مصلحة خارج ما تشري إليه 
الرشيعة أو مناقض هلا، فهو ليس كذلك، فالرشيعة هي املعرب الوحيد لقيامة املصالح واملفاسد 

 احلقيقيّة.
ـ وقبله خاض يف املوضوع حممد التي أجراها البوطي ـ إمجاالً ـ هر صّحة املقارنات وهبذا يظ

 بني مفهوَمي املصلحة واملفسدة يف الرؤية الدينّية والرؤية الوضعّية،ـ  م(١٩٩٧) مصطفى شلبي
فالرؤية الوضعية قد تقف عند حدود احلياة الدنيا فال تنظر يف مصالح اآلخرة، أو قد تقف عند 

. فهذه املادّية بمفهومها الضّيق وإن بلغت مستوى لّذة اجلامعة، فضًال عن لّذة الفرداللذة 
                                                             

؛ وانظر: حممد مصطفى شلبي، تعليل األحكام: ٧٠ـ  ٢٤ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)
 



 

 »مصالح اآلخرة«املقارنة صحيحة من حيث أصل الفكرة وإن كنّا ال نوافقه يف إدخال مفردة 
مصالح « بل األفضل استبداهلا بمصطلح:، وهو تعبري استخدمه العّز بن عبد السالمهنا، 

، فاإلنسان ليس بدنًا أو جمّرد عواطف مرتبطة »عنى والباطن املتصل بالعامل املاورائيالروح وامل
باملاّدة، بل فيه جانب آخر أعمق وأكثر معنى يرتبط بالعامل املتعايل وباهللا سبحانه، وهذا اجلانب 

نيوّية الدله مصاحله وقيامته ومتطّلباته أيضًا، ويكون لتكامله تأثرٌي إجيايب بالغ عىل احلياة 
 األخروّية.و

 أكتفي هبذا املقدار من التوضيح، وال نروم تفصيالً فيه.

 Ðf¦B² ¼ÍuDM :ôÛèÊC (ÁB§ºA ÎZ»v�A ¼Í»§NºA/ÑèÍ§JNºA)B� ÎºèÊÝA ÄÌË·NºAÊ 
 .»الرشع معّلل باملصالح«هـ(: ٧٨٦يقول الشهيد األّول )
ونظرّية مقاصد الرشيعة  صول التحتيّة لوالدة فقه املصلحةاألصل متثل هذه القاعدة أ

ذا كان يمكن بناء فقه إ، برصف النظر عاّم واالجتهاد الغائي أو العليل وغري ذلك من التسميات
ال. وقد وقعت موقعًا للنقاش واجلدل بني علامء املسلمني ساهم فيه  املصلحة من دوهنا أو

لبحث حول املصلحة صوليّون عىل حّد سواء، ويبدو أّن بدايات امون والفقهاء واألاملتكلّ 
بشكل تنظريي وتأصييل كان عىل يد املتكّلمني يف القرن الثاين اهلجري، وما أعقبه من نزاٍع 

 سن والقبح.أشعري معتزيل فيام بعد يف قضيّة احلُ 
ومع األسف مل يفرد الفالسفة وال املتكّلمون وال األصولّيون وال الفقهاء باباً لدراسة قاعدة 

يان حدودها وأدّلتها وتأثرياهتا ومساحتها، بل وجدناها ـ عىل اهتاممهم هبا ـ وال لب التبعّية هذه،
مثل بحث املالزمة بني حكم العقل وحكم  متفّرقة مبعثرة يف كلامهتم بمناسبات متعّددة،

                                                                                                                                                             
 .١٣٣ـ  ١٣١؛ والريسوين، حمارضات يف مقاصد الرشيعة: ٢٨٠ـ  ٢٧٩

: ١األحكام ؛ وقواعد ١٢٧ـ  ١٢٦، ١١٩، ١١٥، ١٠٨انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: القواعد الصغرى: ( ١)
 .٧٧، ٧٣: ٢، و١٠ـ  ٤

: ١؛ وانظر: عميد الدين األعرج، كنز الفوائد يف حّل مشكالت القواعد ٢١٨: ١القواعد والفوائد ( ٢)
٣٦٢. 



  

ـ  ـ كام يقول بعض الباحثني املعارصين األمر الذيومسألة اّحتاد الطلب واإلرادة،  الرشع،
دة املعامل واألبعاد يف املقام يف غاية الصعوبة صورة واضحة ومتناسقة وحمدّ ىل إالتوّصل جعل 

 كبري! وحتتاج جلهدٍ 
ربام تكون داّلة أو ذات صلة ببحث قانون  الكالمّية والفلسفّية قاعدة،وقد جاء يف البحوث 

 أو ،»ة األحكام العقليّ يفاف لطاألحكام الرشعّية أ«التبعّية تطابقًا أو ضمنًا، من نوع 
أو  ،»ةاف يف الواجبات العقليّ ألطة الواجبات الرشعيّ «و ، أ»اتليّ قف يف العألطاات السمعيّ «
 .ونحو ذلك من التعابري ،»ةعقليّ لطاف يف التكاليف الة أالتكاليف السمعيّ «

ومن الواضح أّننا عندما نقول بتبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، فهذا ال يعني أّن الفعل 
ملصلحة فَتبَِعها احلكُم أو يف املفسدة فكذلك، بل غالبًا ما تشتمل األفعال عىل متمّحض يف ا

مصالح ومفاسد من جهات، لكّن العربة بالعنرص الغالب يف الفعل ـ لو كانت املصلحة يف 
املتعّلق ـ والذي عىل أساسه يفرتض قيام قانون التبعّية، وهو ما التفت إليه العديد من 

 .هـ(١٣٩٣هم املريزا الشعراين )األصولّيني، ليس آخر
ولكي ندرس هذه القاعدة/األصل، جيب أن نسري ضمن خطوات ومراحل يف ترشحيها 

 هلا. وفهمها متهيدًا للدخول يف مرحلة البناء االستداليلّ 

 ÑèÍ§JM ¼§¯ºA èÎ�áA�ÍÃ³NºA ~AjªÝAÊ PB¶Ü¿»º 
، ومجلة: تبعيّة الراجعة عىل العباد فاسدثّمة فرق كبري بني مجلة: تبعّية األحكام للمصالح وامل

تقع بمثابة مدخل للجملة األوىل، لكنّها ال قد للمالكات واألغراض، فاجلملة الثانية الترشيع 
للمالكات واألغراض، لكنّني أرفض الترشيع ة تساوهيا بالرضورة، فقد أكون قائًال بتبعيّ 

 .ة عىل العبادالراجع تبعّيتها للمصالح واملفاسد
                                                             

 .١٧٩: ٢٩انظر: جعفر الساعدي، تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، جمّلة الفكر اإلسالمي، العدد ( ١)
؛ واحليّل، كشف املراد يف رشح جتريد ٣٣٦ـ  ٣٣٥: ٢رتىض املرتىض، رسائل الرشيف املانظر: ( ٢)

؛ والعاميل، ٢٠٢: ١؛ والكركي، جامع املقاصد ١٠٢؛ واملريداماد، السبع الشداد: ٤٧٠االعتقاد: 
 . ١٥٣: ٢؛ واآلشتياين، بحر الفوائد ٣٤٦: ٢؛ واملجّدد الشريازي، التقريرات ٣٢٢: ٢مفتاح الكرامة 

 .٢٦٦خل إىل عذب املنهل: الشعراين، املدانظر: ( ٣)



 

لغاية وغرض ـ نًا بوصفه مقنِّ ـ هو خضوع سلوك املوىل  الترشيع لألغراضة نى تبعيّ ومع
فاملالك يربط بني فعل التقنني وبني عقالنّية املوىل وغائيّته، يريده من وراء فعله القانوين هذا، 

ومن هنا يمكن القول بأّن اهللا سبحانه حيث كان عاقًال فإّن أفعاله ذات غايات، وسيكون من 
 الترشيعبث أن يصدر منه فعل ال غاية له وال باعث من ورائه، وهذا هو معنى تبعّية الع

 .لألغراض
لألغراض يف مقابله الترشيع ومن الواضح هنا أّن الفريق الذي يمكن أن تقف فكرة تبعّية 

هو ما يعرف عن األشاعرة من أّن أفعال اهللا تعاىل غري معّللة باألغراض، ألسباب ومرّبرات 
طرحت يف علم الكالم اإلسالمي، من نوع حاجته إىل هذه األغراض عىل تقدير القيام  عديدة

فعال ألجلها، أو كون هذه األغراض معلولة لعّلة فلو فعل األفعال لألغراض لزم األب
، بمعنى أّنه لو كانت كّل األفعال لغايات، فإّما أن تنتهي لفعل ال غاية له أو ال، فيلزم التسلسل

 .غري ذلك ممّا قيل يف علم الكالم اإلسالميو التسلسل..
كام جاء يف كلامت الرشيف اجلرجاين بل قد نسب هذا القول إىل الفالسفة واحلكامء أيضًا، 

 ،إليه ذهبت األشاعرة ،لة باألغراضأفعال اهللا تعاىل ليست معلّ «حيث قال:  هـ(،٨١٦)
ووافقهم عىل ذلك  ،ةالعلل الغائيّ من األغراض و ءتعليل أفعاله تعاىل بيش ال جيوز :وقالوا

وقالت  ،وذهبوا إىل وجوب تعليلها، وخالفهم فيه املعتزلة، نيوطوائف اإلهليّ  جهابذة احلكامء
 .»وإحساناً  الً أفعاله تابعة ملصالح العباد تفّض  لكنّ  ،ال جيب ذلك: الفقهاء

األوامر والنواهي ا وأمّ «املنتمي للمدرسة الفلسفّية: م( ١٩٨٩)د اخلميني ويقول السيّ 
وال  ،ة الصدورا يف كيفيّ ليست كاألوامر الصادرة عنّ  ة مما أوحى اهللا تعاىل إىل أنبيائه، فهياإلهليّ 

 ،ها مؤثرات يف الفاعلالغايات واألغراض والدواعي كلّ  ألنّ  ؛والدواعي ة باألغراضليّ يف املعلّ 
عن مبدأ املبادي  ة، فضالً لروحانيّ واقع حتت تأثريها، وهو غري معقول يف املبادي العالية ا وهو

ب الذات من اهليوىل والصورة وتركّ  ة التي حاملها اهليوىل،الستلزامه للقوّ  ؛ت عظمتهها جلّ كلّ 
                                                             

؛ وهنج ٤٢٢ انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: احليّل، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد )حتقيق: اآلميل(:( ١)
 .١١١ـ  ٩٧؛ وحممد مصطفى شلبي، تعليل األحكام:٧٤احلّق وكشف الصدق: 

 .٢٠٢: ٨رشح املواقف ( ٢)



  

عني اإلمكان واالفتقار تعاىل عنه. فام هو املعروف بينهم  وهو ،ة والفعل والنقص والكاملوالقوّ 
 يف الفساد واالمتناع مع فعله للنفع العائد مشرتكٌ  ،للنفع العائد إىل العباد ه تعاىل يفعلأنّ 

 .»إليه
م فإّهن «حني قال:  هـ( نفيه عنهم نفياً قاطعًا،١٠٥٠)وهلذا حاول صدر الدين الشريازي 

ام نفوا يف فعله املطلق ويف نّ إبل ، فعاله مطلقاً أمن  ءما نفوا الغاية والغرض عن يش)احلكامء( 
دة فعال املخصوصة واملقيّ واأل فعالا ثواين األمّ أو ،تعاىل عىل ذاته زائداً  ل غرضاً فعله األوّ 

بالبحث عن غايات املوجودات  كيف وكتبهم مشحونة ،منها غاية خمصوصة ثبتوا لكّل أف
بات وعلم الترشيح وعلم األمزجة واملركّ  ات ومباحثكام يعلم من مباحث الفلكيّ  ،ومنافعها

ر حمّل النزاع بني املعتزلة واألشاعرة واحلكامء وقد فّصل املال صدرا وحرّ  .»األدوية وغريها
، لتأكيد أّن متايز احلكامء عن املعتزلة ليس يف نفي الغرضّية، بل يف يف اجلزء الثامن من األسفار

 ، فراجع.النهائي كون ذاته سبحانه هي الغرض
يفعل شيئاً العايل ال «ومن هذا أيضًا نفهم ما طرحه بعض الفالسفة واملتكّلمني من قاعدة: 

فإّن هذه القاعدة ال تنفي ـ عىل أصوهلم الفكرّية ـ ترشيَع اهللا لألحكام ملصالح  ،»جل السافلأل
العباد، رغم ما يبدو أّنه نوٌع من الفعل اإلهلي صدر من العايل، وهو اهللا، ألجل السافل، وهو 

ها، هو أّن اهللا عندما العباد؛ ألّن مقصودهم من ذلك، كام توضح عبارة املالصدرا املتقّدمة وغري
يفعل الترشيع ملصلحة العباد نسأل: ملاذا جعل اهللا الترشيعات ملصلحة العباد أو التي هي 
ملصلحة العباد؟ وهنا ال يعقل عىل القواعد الفلسفّية أن يكون السبب الغائي للعّلة الفاعليّة هو 

 .العباد أنفسهم، بل البّد أن يكون ذات اهللا تعاىل واقتضاءاهتا
القيود أرادوا حترير الفعل اإلهلي من  ،انتصارًا منهم لنزعة اإلرادة اإلهلّية ،ويبدو أّن األشاعرة

فاعتربوا أّن جعل األفعال  له سبحانه، تنياملطلقوالقدرة والرضورة واللزوم، حفاظاً عىل املشيئة 
                                                             

 .٣٣حديث الطلب واإلرادة: ( ١)
 .٨٥ـ  ٨٤: ٣لية يف األسفار العقلّية األربعة احلكمة املتعا( ٢)
 .٣٦٨ـ  ٣٦٥: ٨ ملصدر نفسها( ٣)
 .٢٥١ـ  ٢٤٩ملزيد اّطالع، انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٤)



 

احلاجة، أو معناه أّن معّللة باألغراض معناه أّن اهللا فاقٌد للغرض قبل الفعل، وهذا رضٌب من 
اهللا من حيث رضورة عاقلّيته يلزمه القيام بالفعل الفالين لكونه حيمل غرضًا دون غريه ألّنه 

هـ( من نوعيّة أدّلة ٧٩٢ولعّله من هنا فهم التفتازاين ) عبثّي، وهذا حتديد ملشيئة اهللا سبحانه.
)مثل  ل باألغراض مطلقاً األشاعرة يف هذا املوضوع أّن بعضها يستهدف نفي تعليل األفعا

، وبعضها إّنام يريد نفي كون ذلك قانونًا عاّمًا الزمًا يف أفعاله الدليل األّول املشار إليه آنفًا(
ا نفي الغرض ما ذهب إليه وأمّ «، وهلذا قال: )كالدليل الثاين املشار إليه كذلك( سبحانه

ته عموم السلب يفهم من بعض أدلّ  ،لة باألغراضأفعال اهللا تعاىل ليست معلّ  األشاعرة من أنّ 
ومن بعضها سلب  ،بالغرض الً من أفعاله معلّ  ه يمتنع أن يكون يشءٌ بمعنى أنّ  ،ولزوم النفي

وهلذا حاول خصوم  .»..فعل ذلك ليس بالزم يف كّل  بمعنى أنّ  ،العموم ونفي اللزوم
ي حيّرروا فكرة الغرض األشاعرة جعل املنفعة من وراء الفعل االهلي راجعة إىل غريه تعاىل؛ ك

 من النقص اإلهلي، لكّن األشاعرة مل يوافقوا عىل هذا التخريج باعتبار ـ عىل حّد تعبري اإلجيي
وإال مل يصلح ، نفع غريه إن كان أوىل بالنسبة إليه تعاىل من عدمه جاء اإللزام«ـ أّن  هـ(٧٥٦)

 .»له أن يكون غرضاً 
ولو  تذليل هذا التناقض بني األشاعرة وخصومهم،وثّمة حماوالت عرب التاريخ الكالمي ل

من خالل القول بأّن أفعال اهللا حاملة للمصالح، لكّن اهللا قبل الفعل ال ينطلق يف فعله من 
، فنحن نفرض األفعال اإلهلّية حاملة للمصالح وال نفرضها املصالح بوصفها غايات لفعله

 .مغّياًة هبا
 ّي وما ذكراه مبن«حني يقول: م(، ١٩٨١)طباطبائي ومن اللطيف هنا نقل كالم العالمة ال

غراض وتابعة للمصالح وجهات لة باألمعلّ  أفعال اهللا سبحانه عىل ما ذهب إليه املعتزلة: أنّ 
بذلك  فيتمّ  ،فيعتربوا به ويؤمنوا له ،فنيبذلك املكلّ  ليخرب احلسن ولو كان ذلك بأن خيلق خلقاً 

كم عليه وال يؤثر فيه اهللا سبحانه ال ُحي  نا السابقة أنّ يف أبحاث ممصلحة من مصاحلهم، وقد تقدّ 
ـ فرض  ءيش أّي ـ غريه  وأنّ  ،آخر مفروض الغري مصلحة أو أي يش سواء كان ذلك ،غريه

                                                             
 .١٥٦: ٢رشح املقاصد يف علم الكالم ( ١)
 .٢٩٤: ٣اإلجيي، املواقف ( ٢)



  

ء. يش إن احلكم إال هللا واهللا خالق كّل  ،ة ووجودذا واقعيّ  بأمره إن كان أمراً  رخملوق له مدبّ 
عن أفعالنا  خارجة أمورٌ  ،علينا وتبعثنا نحو أفعالناالتي حتكم  يوه ،فجهات احلسن واملصلحة

من  ه أجّل سبحانه فإنّ  ا هومؤثرة فينا من جهة كوننا فاعلني نروم هبا إىل سعادة احلياة، وأمّ 
ة مأخوذة من نظام الكون عامّ  جهات احلسن واملصلحة هذه إنام هي قوانني وذلك أنّ ؛ ذلك

ه الكون وما فيه من النظام اجلاري فعلُ  أنّ  الرضوري والروابط الدائرة بني أجزاء اخللقة، ومن
اه وال املفهوم املنتزع عىل ما انتزع منه من الفعل ثم يتخطّ  مأن يتقدّ  اً سبحانه، ومن املمتنع جدّ 

وأما ما يف اآلية من تعليل خلق الساموات واألرض  املوجد له. م عىل فاعلهيقنع حتى يتقدّ 
فإنام هو وأمثاله من قبيل  ،( ونظائره الكثرية يف القرآنأحسن عمالً  كمبقوله: )ليبلوكم أيّ 

إذ قال:  ،فعله ال خيلو من احلسن وقد أخرب تعاىل أنّ  ،عةاملرتتبة واملصالح املتفرّ  التعليل بالفوائد
ٍء َخَلَقهُ ﴿ احلسن  فيه وهو ، فهو سبحانه هو اخلري ال ّرش (٧أمل السجدة: ) ﴾الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َيشْ

 .»وال قبيح البتة وما كان كذلك مل يصدر عنه ّرش  ،ح عندهال قب
رادوا تنزيه اهللا عن أن تكون مل يريدوا غري هذا، فأ ويف تقديري فإّن األشاعرة لعّلهم

، دون أن يامنعوا يف الوقت عينه من كون سلوكّياته مثلنا نحن البرش نستهدف هبا غرضًا نفتقده
 ه ال يصدر منه إال ما هو خري.أفعاله حتمل كامالً ومصالح، وأنّ 

ّن أفعال اهللا أوعىل أّية حال، فليس لنا هنا بحث يف هذه القضّية الكالميّة، بل الصحيح 
التعليل بالغرض ليس سوى أمر انتزاعي نامرسه  ومفهومُ تصدر منه لكامله، دون أن حيتاجها. 

 .نحن عرب مقارنة املخلوقات مع بعضها

 ¼§¯ºA ¼Í»§M �I ÑÂiB³¾IºBÑèÍ§JNºA ÅËÂB²Ê ~j« 
لألغراض، نأيت إىل مفهوم تبعّية األحكام ـ بوصفه فعًال إهلّيًا ـ وإذا جتاوزنا تبعّية الترشيع 

للمصالح لنقارن بينهام، وذلك أّن تبعية ترشيعات اهللا تعاىل بوصفها فعًال تقنينّيًا له ألغراض، 
ىل العباد، فضالً عن كون هذه الراجعة عال يالزم كون هذه األغراض هي املصالح واملفاسد 

، غري مرتبط بالبرش كّلهم موجودة يف املتعّلقات، بل قد يكون له غرض آخراملصالح أو املفاسد 
                                                             

 .١٥٣: ١٠امليزان يف تفسري القرآن ( ١)



 

تزن يف املتعّلقات، بل ترتبط بأمر لكنّها ال ُخت  ،االمتحانّية تقف خلفها أغراض ومن هنا فاألوامر
 .. وهبذا نخرج بالنتائج اآلتية:آخر، وهكذا

لنقل حيمل يف داخله مآالت يوصل سلوك اهللا بوصفه مقنّنًا تقف خلفه أغراض أو فـ إّن  ١
 ليها ويتجه نحوها.إ

أو  ـ إّن القوانني اإلهلّية بوصفها ناجتة عن فعل التقنني اإلهلي، حتمل يف أعامقها أغراض ٢
 تستهدفها، برصف النظر عن حتديد موقع هذه األغراض.غايات 

 الترشيعات اإلهلّية هي مصالح راجعة للعباد أنفسهم. إّن األغراض التي يفـ  ٣
هليّة مستكنّة حرصًا يف املصالح واملفاسد الراجعة إّن األغراض التي يف الترشيعات اإلـ  ٤

 والكامنة يف نفس متعّلقات هذه األحكام، ففعل الصالة هو الذي حيمل املصلحة للعبد. ،للعباد
تني األوىل وال استبطان بني القضيّ تساوي ىل، لكنّه ال والقضّية الثانية مصداق للقضّية األو

والثانية من جهة وكّل من الثالثة والرابعة من جهة أخرى، متامًا كام ال تالزم هبذا املعنى بني 
ثبات إوليني يستدعي استئناف بحث يف تني األثالثة والرابعة، ومن ثّم فاالنتهاء من القضيّ ال

 بعة.اثبات القضّية الربحث آخر إل، ثم استئناف القضّية الثالثة
ومن أمثلة االختالف بني هذه الصور ما نسّميه باألوامر االمتحانّية أو ما يسّمى باملصلحة 

 ٢و ١، فإّنه حيمل يف طّياته اجلملة بناًء عىل أحد التفاسري هلذه الكلمة يف اجلعل القانوين نفسه
 صلحة فيه يف نفسه اجلعل ال يف متعّلقه.ّن املأ؛ ألّن املفروض ٤ ، بينام ال حيمل اجلملة٣و

 غراض من املسائللة باألكون أفعال اهللا معلّ  نّ إ«د اخلميني يقول: ومن هنا نالحظ أّن السيّ 
مكنونة  ة أوامره ونواهيه ملصالح أو مفاسدهلذه القضية الدائرة من تبعيّ  وهو أساٌس  ،ةالكالميّ 
اجلزافية للزوم  ه يمتنع عليه تعاىل اإلرادةنّ أالدليل هو غاية ما قام عليه  نّ أ وال شّك  ،قيف املتعلّ 

 ،ة له تعاىلاختياريّ  والنواهي أفعاٌل  األوامر نّ أ، والظلم عىل العباد يف تكليفه، فبام هالعبث يف فعل
لألغراض والغايات يف ن وعيه األشاعرة النافمقابل ما يدّ  غراض يفلة باألفالبد أن تكون معلّ 

ة كام حيصل باشتامل نفس تلك العناوين عىل مصالح ومفاسد فدفع العبثيّ  ،عليه، ومطلق أفعاله
 .»..كون املصلحة يف نفس البعث والزجربلة بوجودها، كذلك حيصل هبا، متحّص  قائمة

                                                             
. هذا، وعليك إجراء مقارنة بني كالمه هنا وكالمه يف كتاب الطلب ٣٩٧: ٢هتذيب األصول ( ١)
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 يّة األوىل عىل سائر القضايا املذكورة،ومن خالل هذا العرض جيب التوّقف عند تأثري القض

ة األحكام للمصالح يّ شاعرة نفي تبعنفسه: هل يلزم عىل مثل مسالك األ والسؤال الذي يطرح
يف  مكانت املصالح يف نفس اجلعل أ مسواء كانت يف املتعّلقات أ ،واملفاسد الراجعة عىل العباد

 ثالث؟ أمرٍ 
شاعرة يفرض اإلطاحة ذهب األمملثل ّن الذهاب أ قدياًم وحديثاً  الباحثنيمجهور يظهر من 

ّنك لو أيف فهم وحتليل املنظومة الترشيعّية للموىل سبحانه؛ وذلك  بوصفها قاعدةً  التبعّية ةبنظريّ 
 لحنفيت تعليل الفعل اإلهلي بالغرض؛ فلن يمكن بعد ذلك إثبات أّن األحكام تابعة للمصا

املفاسد غاية عدَم هذه املصالح وحتّقق هذه ملقنّن قد أخذ تها هلا فرع كون اواملفاسد؛ إذ تبعيّ 
 ة يف فعله تنهار القاعدة.لتلك األحكام، فمع نفي الغائيّ 

ـ برصف النظر عن قبول كّل األشاعرة هبذا التوفيق  لكّن الصحيح هو إمكان التوفيق
 مل يالحظ غاية معّينة وعدمه ـ وذلك أّن غاية ما يثبته الدليل األشعري هو أّن اهللا يف فعل التقنني

مارَس التقنني ألجله وبدافع منه، بل وأّن يستهدفها بالتقنني، وليس له غرض حمّدد من قبُل 
لكّن هذا ال ينفي أّن متام أفعال املوىل سبحانه ـ فضًال عن الفعل ليس فيه ُحسن أو قبح ذايت، 

جعة للعباد، ولو ألجل أّن بعضها ـ وقعت يف اخلارج مالزمًة ودائرًة مدار مصالح ومفاسد را
ال تنفي أيضًا ـ احلكامء  ةونظريّ  ـ األشعرّية ةما يصدر من املوىل فهو خري، ومن ثّم فالنظريّ  كّل 

بل تنفي رضورة هذا  ،بام هي قاعدة نافعة لألصويل املجتهد حةلاألحكام للمص ةقانون تبعيّ 
فلو دّل النّص القرآين مثًال عىل  ، ومن ثمّ أو فلنقل: تعّطل بعض أشكال االستدالل له القانون

دّلة عمدة أ يف ذلك تناقض مع ّن متام الترشيعات دائرة مدار مصالح راجعة للعباد، فلن يكونأ
 األشاعرة واحلكامء يف فهم طبيعة ومقّومات الفعل اإلهلي.

يساوي ـ لو قلنا وكذلك قانون التحسني والتقبيح إّن إلغاء فكرة الغرض  وبعبارة أخرى:
                                                                                                                                                             

 واإلرادة، والذي نقلناه آنفًا.
؛ وحيدر ٣٩ـ  ٣٦انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: مالك وهبي، مقاصد الرشع بني اإلفراط والتفريط: ( ١)

 .٩٢احلسيني، مقاصد الرشيعة ودورها يف عملّية االستنباط عند الفريقني: 



 

نون التبعيّة ـ تقييد األحكام بمصالح يف مرحلة جعلها القانوين، وهذا التقييد يمكن أن ال بقا
ودوراهنا مدارها )أرجو التأّمل  ة األحكام هلذه املصالحتبعيّ ـ عمًال ـ حيمل غرضًا لكنّه ينتج 

 (.، فلسنا بصدد اإلطالة يف هذا املوضوعجّيداً 
ة فهذه الوجوه الستّ «: بعد تقرير أدّلة التبعّية الرازيالفخر  هيقوليظهر الكالم فيام ومن هنا 

ا املعتزلة أمّ ، ختلف الناس بعد ذلكاثم . العباد ع األحكام إال ملصلحةه تعاىل ما ّرش ة عىل أنّ دالّ 
ه يقبح من اهللا تعاىل فعل القبيح إنّ  :وقالوا، حوا بحقيقة هذا املقام وكشفوا الغطاء عنهفقد ّرص 

م ا الفقهاء فإّهن وأمّ . عىل جهة مصلحة وغرض فعله مشتمالً  أن يكونوفعل العبث بل جيب 
ولو سمعوا لفظ  ،املعنى وألجل هذه احلكمة ع هذا احلكم هلذاام ّرش ه تعاىل إنّ حون بأنّ يرّص 

ه وإن إنّ  :م يقولونفإّهن  وأيضاً . ه ال معنى لتلك الالم إال الغرضأنّ  مع ،روا قائلهالغرض لكفّ 
ه تعاىل ال يفعل إال ما يكون مصلحة لعباده إال أنّ  تعاىل رعاية املصالح كان ال جيب عىل اهللا

 .»ال وجوباً  منه وإحساناً  تفضالً 
وهذا ما جعل علم األصول السنّي يستخدم مفهوم التعليل بمعنى العالمات واملعّرفات، 

صول الكالمّية أكثر منه بمعنى العّلة الفلسفّية، وقد اّطلعُت بعد أن قّررت هذا الفصل بني األ
واألصول االجتهادية الرشعية عىل قواعد األشاعرة، اّطلعُت عىل كالم مهّم البن حزم 
الظاهري يصّب يف الفكرة التي ُاريد تركيزها هنا، حيث يقول ـ وهو من نفاة التعليل الكالمي 

مرين؟ ألفام الفرق بني ا، وتقولون باألسباب ،أنتم تنكرون القول بالعلل :فإن قال قائل«ـ: 
، اً رضوريّ  ما إجياباً  صفة توجب أمراً  لكّل  ة هي اسمٌ العلّ  إنّ ـ: ..وباهللا تعاىل التوفيق ـ فاجلواب 

 ة التربيد الذي ال يوجدحراق، والثلج علّ ة اإلاملعلول البتة، ككون النار علّ  ة ال تفارقوالعلّ 
أمر  ا السبب فهو كّل وأمّ  .وال بعده ، وليس أحدمها قبل الثاين أصالً أحدمها دون الثاين أصالً 

ى إىل انتصار، فالغضب سبب أدّ  من أجله لو شاء مل يفعله، كغضٍب  فعل املختار فعالً 
ب منه املسبّ  ءلليش ينترص، وليس السبب موجباً  االنتصار، ولو شاء املنترص أال ينترص مل

فاعل الري إليه مر الذي جي، وأما الغرض فهو األمنه وال بدّ  بل الفعل املتسبّ ب، وهو قرضورةً 
، فالغرض من االنتصار إطفاء الغضب وإزالته بعد الفعل رضورة ويقصده ويفعله، وهو

                                                             
 .١١٢: ٤؛ وانظر: الزركيش، البحر املحيط ١٧٦ـ  ١٧٥: ٥حصول امل( ١)



  

غري وجوده، وإزالة الغضب غري الغضب، والغضب هو السبب يف  ءهي يشء وإزالة اليش
 معنى مما ذكرنا غري املعنى كّل  أنّ  وإزالة الغضب هو الغرض يف االنتصار، فصّح  االنتصار،

هو الغرض  ب للغضب وإذهاب الغضبفاالنتصار بني الغضب وبني إزالته وهو مسبّ  ،اآلخر
اتفقا  مر الذينسانان، فإذا رآها أحدمها علم األا العالمة فهي صفة يتفق عليها اإلوأمّ  منه.
 .»..عليه

ر ينا إمكان التحرّ أفعال اإلهلّية باألغراض، ورذا فرغنا عن قضّية تعليل األإّية حال، فأوعىل 
صل تبعّية ، وهي دراسة أفضالً عاّم لو قلنا بالتعليل، يلزمنا االنتقال للمرحلة الالحقة ،منها

 ، متهيدًا لدراسة مركز املصلحة وتعيينه.العباداألحكام ملصالح 

eÊejºAÊ ÑöºeÝA �I ,ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² Ä¾ °²AË�AÊ PBÆB�ÛA 
 ،مدة هناسوف نرصد االجتاهني العُ وة بوصفه مبدأ، تعّددت االجتاهات من قانون التبعيّ 

ىل نتيجة هبذا الصدد، وذلك للوصول إ ؛ونبنّي أدّلتهام واملناقشات التي يمكن تسجيلها عليهام
 كاآليت:

١  _ ÉB�AèÍ§JM �Bv� ÁB·YÝA ÑeBJ§ºA ÑöºeÝA ,PB£YÜ�AÊ 
ما نريد رصده هنا وة األحكام للمصالح واملفاسد، املعروف بني العدلّية ذهاهبم للقول بتبعيّ 

عىل العباد، ال لغرض أو لنتيجة تعود هو أّن األحكام التي وضعها الشارع ترجع ملصالح 
 أخرى.

، بعضها ذو َنَفس عقيل أو عقالين، وبعضها اآلخر ذو نفس وقد استدّل لذلك بعّدة أدّلة
 نّيص ونقيل.

                                                             
؛ وانظر ـ ملزيد من متابعة استخدامات مصطلحات وبحوث ١١٢٩ـ  ١١٢٨: ٨ابن حزم، اإلحكام ( ١)

ـ  ١١٢العلل واألسباب وغريها يف أصول الفقه السنّي ـ: حممد مصطفى شلبي، تعليل األحكام: 
؛ وانظر كذلك ١٠٤ـ  ٦٢ة العربّية اإلسالمّية، التعليل الفقهي: ؛ وسامل يفوت، حفرّيات املعرف٢٧٧

حول نظرّية التعليل يف املدارس الكالمّية املختلفة عند املسلمني: عبد النور بزا، نظرّية التعليل يف 
 .١٠١ـ  ٣٥الفكرين الكالمي واألصويل: 



 

ðºA PAg PAfÃNn�A _ Cá ÎÂÜ³§ºA ¨IBÑèÍ§JNºA PBJQ 
 أّمهها:و ،ض مجلة من املقاربات االستداللّية التي ذكرت ومتلك طابعًا عقالنّياً يمكن هنا عر

 ,\èUj¾ ÜI \ÍU�ºA ÑºBZNmA ÅBÆjI _ C _ CÑèÌf³ÂÊ ÑÍ»Í»� PÜaAf¾ 
ويمكن بمناسبة احلديث عن العّلة يف القياس، وغريه ما ذكره الفخر الرازي  الدليل األّول:

 توضيحه من خالل ثالث مراحل:
إّن ختصيص اهللا حكاًم معيّنًا لواقعة معّينة ال خيلو إّما أن يكون ملرّجح أو ال، والثاين  أ ـ

 باطل؛ الستلزامه الرتجيح بال مرّجح، وهو مستحيل، فيتعنّي جعل احلكم ملرّجح.
إّن هذا املرّجح إّما أن يكون عائدًا هللا تعاىل أو للعباد، واألّول باطل؛ إلمجاع املسلمني،  ب ـ

  الثاين وهو عود املرّجح عىل العباد.فيتعنّي 
إّن املرّجح العائد عىل العباد إّما هو مصلحة هلم أو مفسدة أو ال هذا وال ذاك، والثاين  ج ـ

 والثالث باطالن باالتفاق العقالئي، فيتعنّي األّول.
 .وهبذا تكون النتيجة: إّن ترشيع اهللا لألحكام كان ملصالح ترجع عىل العباد أنفسهم

تقوم عىل أّنه ـ وهو متداول هبذه الصيغة ـ  وقد يصاغ هذا االستدالل بطريقة أكثر اختصاراً 
 لو مل تكن هناك مصالح يف األحكام ترجع للعباد للزم الرتجيح بال مرّجح، وهو حماٌل عىل اهللا.

يل ومن الواضح أّن بِنية الدليل قائمة عىل فكرة الغائيّة يف الفعل اإلهلي، فلو نفينا تعل
األفعال اإلهليّة باألغراض، وقلنا بأّنه ال يفعل انطالقًا من غاية يستهدفها تدفعه هلذا الفعل أو 

، إال إذا طّبقناه عىل النبّي أو اإلمام نفسه بناًء عىل ذاك، فلن يكون معنى ملثل هذا االستدالل
من اهللا، ففي هذه احلال أّهنام يملكان والية ترشيعيّة بمعنى جعلهام أحكامًا، ال نقلهام لألحكام 

 .تكون أفعاهلام معّللًة باألغراض
 :ضمن مداخالت وذلك ؛أكثر من جهة منهذا االستدالل يمكن مالحظته و

                                                             
والنائيني، ؛ ١٧٣ـ  ١٧٢: ٥الفخر الرازي، املحصول ؛ و٢٨٦ـ  ٢٨٥: ٣اآلمدي، اإلحكام انظر: ( ١)

كر املقاصدي، قواعده والريسوين، الف؛ ١٤٠: ٦؛ والروحاين، منتقى األصول ٥٨: ٣فوائد األصول 
 .١٧٤ـ  ١٧٣: ١؛ والعراقي، هناية األفكار ٤١وفوائده: 



  

ستحالة الرتجيح نقطة اخلالف فيها هي يف ا املرحلة األوىل، فإنّ إذا أخذنا املداخلة األوىل: 
ألّن  استحالة الرتّجح بال مرّجح؛ فقون عىلّن مجيع القائلني بقانون العليّة متّ بال مرّجح، وذلك أ

يّة ضلف قانون العلّية، ومن هنا ترجع قهذا الرتّجح معناه صدور اليشء بال عّلة، وهو ُخ 
 الفاعليّة.العّلة يف باب  ةاستحالة الرتّجح بال مرّجح لقانون العليّ 

 ّما الرتجيح بال مرّجح، فقد انقسم املوقف منه:أ
الته، ، إىل استحعدا مجهور األشاعرة منيلّ لب الفالسفة واملتكوهم أغ ،فذهب فريق أ ـ

طلقها إقامة الربهان عليها، وهلذا أىل إة ال حتتاج قضّية بدهييّ تعامل معها بوصفها لكنّهم بني من 
ثبتها مثل فاستعان باألدّلة لكي يُ  ،قضّية نظرّيةتعامل معها وكأّهنا ، وبني من امتطالق املسلّ إ

 اري.زوباملحّقق الس
ريقتني للتعامل مع هذا إمكان الرتجيح بال مرّجح استخدم طوهذا الفريق املانع عن 

 :املوضوع
إال الفاعل يصدر من  ّنه ما من فعلٍ أبدعوى  ،فبعضهم اعتمد عىل االستحالة الذاتية لذلك

استعان  انذلال انوخلفه عنارص فرضت ترجيح هذا األمر عىل غريه، ومن هذا النوع الربهان
الرتجيح مستلزم  نّ إ«يف حاشيته عىل األسفار، حيث قال: املحّقق السبزواري أمثال  امهب

إن كان برتجيح  ،تساوهيام ح معحصول أحد الرتجيحني بال مرّج  روه من أنّ كام قرّ  ،حللرتّج 
 ةة علّ ة الغائيّ ملا كانت العلّ  وأيضاً . حح بال مرّج ال لزم الرتّج إو ،يلزم التسلسل اً جرّ  آخر وهلمّ 

فمن وضع الفاعل  ،بالفعل فاعالً  ال يكون الفاعل يح الغائفعند عدم املرّج  ،الفاعل ةفاعليّ 
 .»يلزم رفعه

                                                             
مراض كّل من سلمت ذائقة عقله من القصور واالختالل أو من األ«يقول صدر املتأهّلني الشريازي: ( ١)

 ةيف استحال ْب مل يرتَ  ،يف القيل والقال اجلدال واملناقشة ةفسانية واالعتالل احلاصل من مبارشالن
ن أح يوشك بال مرّج  ءترجيح اليش ومن استحّل ، ال بمنفصلإجهة  عىل مثله من كّل  ءرجحان اليش

 عصيان جبيّل ة وة وقعت من سوء قابليتها األصليّ ذاتيّ  ة خلباثةٍ البرشيّ  يسلك سبيل اخلروج عن الفطرة
: ٢احلكمة املتعالية  ».ةالفاسقة السفليّ )املدينة( ة ة واملدنيّ اخلبيثة يف القرية الظاملة اهليوالنيّ  اقرتفت ذاته

٢٠٨. 
روح اهللا ؛ وانظر: ٢، اهلامش رقم: ٢٦٠: ٧السبزواري، )احلاشية عىل( احلكمة املتعالية املال هادي ( ٢)
 



 

ّن وكأّهنم يعتربون أ التحسني والتقبيح،ة بباب حلاق هذه القضيّ إولكّن بعضاً آخر يظهر منه 
ومن ثّم يح وعبث ولغو، قبته أّنه غاي ،ممكنٌ املختار الرتجيح بال مرّجح من قبل الفاعل العاقل 

يفّصل يف التعامل مع هذه هـ( ١٢٨١)ّن الشيخ األنصاري أبل نالحظ فهو مستحيل عىل اهللا، 
قبيح بل حمال،  حالرتجيح بال مرّج  من أنّ ثّم إّن ما ذكره األخري يف مقّدمته، «القضّية فيقول: 

 ؛يف مقام اإللزام والتكليفوالتكوين، وبينه  ح يف اإلجياديظهر منه خلط بني الرتجيح بال مرّج 
 .»..ال حمال والثاين قبيٌح  ل حمال ال قبيح،األوّ  فإنّ 

ح يف األفعال الرتجيح بال مرّج «وقد مال اآلخوند اخلراساين للتمييز يف القضّية قائًال: 
، وال يستحيل وقوعه إال عىل احلكيم ة، ال يكون إال قبيحاً الرشعيّ  حكامومنها األ ،ةاالختياريّ 

ام املمتنع هو وجود لفعله، وإنّ  ةً مكان، لكفاية إرادة املختار علّ من اإل بمكانٍ  ىل، وإال فهوتعا
 ة، فال استحالة يف ترجيحه تعاىل للمرجوح، إال من باب امتناع صدوره منهبال علّ  املمكن

بال  وباجلملة: الرتجيح تعاىل، وأما غريه فال استحالة يف ترجيحه ملا هو املرجوح مما باختياره.
 .»ليس بمحال، فال تشتبه قبيٌح  عقالئي ة حمال، وبمعنى بال داعٍ ح بمعنى بال علّ مرّج 

ذهب املعروف ذهاب األشاعرة إىل عدم استحالة الرتجيح بال مرّجح، بل  ،ويف املقابل
إىل نفي إطالق استحالة الرتجيح بال ـ  صدرالد اخلوئي والسيد مثل السيّ ـ  ض اإلماميّةبع

ساس استحالة الرتجيح بال مرّجح يف النوع وإمكانه يف الفرد، ويف هذا يقول أعىل  مرّجح،
 ؛اً ا النقطة الثانية فهي خاطئة جدّ وأمّ «: يف مباحث اجلرب واالختيارهـ( ١٤١٣) د اخلوئيالسيّ 

هلا، وهي استحالة ترجيح وجود الفعل عىل عدمه بدون  ا ترتكز عىل ركيزة ال واقعوذلك ألّهن 
وفاعل.  ام هو وجود الفعل يف اخلارج بال سبباملحال إنّ  والسبب يف ذلك: أنّ  ح.وجود مرّج 

ملا عرفت من  ؛بمحال ح له ليسا صدور الفعل االختياري عن الفاعل من دون وجود مرّج وأمّ 
آخر كوجود  ءيشعىل فه دون توقّ  يدور مدار اختياره، وإعامل قدرته من وجوده خارجاً  أنّ 

                                                                                                                                                             
 .١٥٥ـ  ١٥٤: ١اخلميني، أنوار اهلداية 

 .٤٨٦: ١فرائد األصول ( ١)
 .٤٤٦ـ  ٤٤٥كفاية األصول: ( ٢)
 .٥٧٧: ٢، ج٢مباحث األصول ق( ٣)



  

ه ال دخل لوجود ل من ذلك أنّ وقد حتّص  .وعبثاً  م، بدونه يكون لغواً ح أو نحوه. نعاملرّج 
ح الختيار وجود املرّج  صلة ألحدمها باآلخر. عىل أنّ  ، والح يف إمكان الفعل أصالً املرّج 

ح باإلضافة إىل كانت أفراده متساوية، من دون أن يكون لبعضها مرّج  وإن طبيعي الفعل كاٍف 
فإّن ذيل كالمه كأّنه  .»ففعل شخيص اختاره املكلّ  يف كّل  اآلخر، وال يلزم وجوده بعضها

 ظاهٌر يف رفع االستحالة والقبح معًا.
ّن التعامل مع قضّية الرتجيح بال مرّجح خيتلف عن التعامل مع قضّية الواضح أومن 

بينام باب ، مبارشةً  للعّلة الفاعلّيةـ كام قلنا ـ  ّن باب الرتّجح منتسٌب بال مرّجح؛ وذلك أ الرتّجح
ّهنم ا جتد أ؛ ولذوحمّل النقاش العمدة فيه هو الفاعل املختار الرتجيح فهو منتسب للعّلة الغائّية

 ىل التخصيص.إىل الفعل أو إللفاعل  يبحثون عن وجود الغاية الدافعة
عىل استحالة الرتجيح بال مرّجح أو  ةستدالل مبنيّ هذا االّن املرحلة األوىل من يظهر أوهبذا 

 .عىل قبحه عىل احلكيم تعاىل :لفلنق
والبّد أن نشري إىل أّن بعض الفالسفة واملتكّلمني الذين اشتغلوا بموضوع الرتجيح بال 

غالبها يقوم عىل الوجدان العفوي،  مرّجح، اعتمدوا إلثبات ذلك أو نفيه عىل شواهد جزئّية
وجود علل خفّية هنا، دون مثل رغيفي اجلائع وكأَيس العطشان، فيام رّد عليهم الفريق اآلخر ب

 .أن يكشفوا عن هذه العلل
إن مل يقل قائل بأّن مثال رغيَفي اجلائع ال  ،وهذا النوع من الدراسة يبدو لوحده غري موّفق

يوجد فيه ترجيح أصًال؛ ألّن اآلخذ بأحد الرغيفني مل يرّجحه، بل أخذ فيه الطبيعة والكيّل، ومل 
 ، فضًال عن أن يرّجحه ألجلها.يلحظ فيه العنارص الفردّية أصالً 

ثانية من االستدالل فرضت حرص اخليارات املحتملة بعود ال إّن املرحلة املداخلة الثانية:
املرّجح عىل اهللا أو العباد، ومن الواضح أّن مراده من العباد البرش القاطنون عىل هذه البسيطة، 

ر حمتملة، وهي كون جعل ت أَخ إلمكان فرض خيارا ؛وبناء عليه فال يصّح هذا االستدالل
عوامل أخر، هذا العامل أو يف األحكام الرشعّية عىل العباد راجعًا ملصالح عىل خملوقات ُاخر يف 

                                                             
 .٤٦: ٢حمارضات يف أصول الفقه ( ١)
 .٢٠٩ـ  ٢٠٨: ٢راجع ـ عىل سبيل املثال ـ املال صدرا، احلكمة املتعالية ( ٢)



 

فام مل ننِف مثل هذه االحتامالت ال يمكن بناء برهان عقيل دون أن ُيلحَق مفسدًة بالعباد، 
 .فرض حرص الفروض فيام ذكره حاسم، وال يصّح 

ّي مانع فريض ـ ونحن نصوغ هنا برهانًا عقلّيًا حسب الفرض ثال، ال يوجد أيل املوعىل سب
، ـ من كون بعض التكاليف املوّجهة للبرش ترجع مصاحلها عىل احليوانات ال عىل اإلنسان

بل يف بعض  ،أو اجلّن أو املالئكة يواناتمصلحة بعض احلراعت بحيث تكون الرشيعة قد 
أّن وفد اجلان جاؤوا إىل «ء من ذلك، مثل مرسل الصدوق من الروايات ما لعّله يشري إىل يش

، فقالوا: يا رسول اهللا، مّتعنا، فأعطاهم الروث والعظم؛ فلذلك ال ينبغي أن ‘رسول اهللا
أبرص ‘ ، عن آبائه، أّن رسول اهللا×. ومثل خرب السكوين، عن الصادق»يستنجى هبام

 .»فليستعدَّ غدًا للخصومة وهُ رُ مُ  ؟اأين صاحبه«ناقًة معقولة وعليها جهازها، فقال:
يف االستدالل مطلق غري اهللا، فهو ال ينفع املستدّل هنا بوصفه بالعباد وأّما القول بأّن املراد 

جمتهدًا أصولّيًا فقيهًا، يستهدف باالستدالل الوصول إىل قاعدة التبعّية ونتائجها يف االجتهادات 
 الرشعّية، فتأّمل جّيدًا.

ح أّن االستناد لربهان احُلسن الدائم يف أفعاله سبحانه وتنّزهه عن القبيح مطلقاً، وهبذا يتض
سه، خالفًا ملحاولة بعض ال ينتج وجود املصالح الراجعة عىل العباد يف التكاليف للسبب نف

 .املعارصين
يليق  ل هنا بإمجاع املسلمني عىل عدم عود املرّجح هللا تعاىل الالدتسأّن االىل ذلك بإيضاف 

خاّصة لو قلنا بأّن دليل حجيّة اإلمجاع  ـ إذا كان املقصود بناء دليل عقيلبتشكيل برهان عقيل، 
ليس هو الكشف بمثل حساب االحتامل وإّنام هو التعّبد اآليت من النصوص الداّلة عىل أّنه ال 

املسلمني  ىلد ل وعيهاّن قضّية من هذا النوع ربام يكون قد تشكّ أوذلك جتتمع أّمتي عىل خطأ ـ 
ي عرب وليس بالرضورة من التلقّ  ،من تراكم دراساهتم الالهوتّية والكالمية حول اهللا سبحانه

، وهبذا تصبح أمرًا حدسّيًا، وبه يظهر أّن اإلمجاع ال يبلغ يف مستوى قّوته حّد أن يكون الرسول
                                                             

 .٣٥٨: ١احلّر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة ( ١)
 .٣٦: ١ن الربقي، املحاس( ٢)
 .٢٥٥ـ  ٢٥٠: ١انظر: حمّمد عيل أيازي، مقاصد األحكام الرشعّية وغاياهتا ( ٣)



  

 .قضّية متيّقنة ليُبنى االستدالل العقيل عليها
 املقاربة الفلسفّية التي تقول بأّن اهللا ليس له غاية وهدف إال ذاته، وال نريد أن ندخل هنا يف

فكّل حركته ـ إذا جاز التعبري ـ هي يف ذاته ولذاته ومن ذاته، وأّن طريقة مقاربة األمور بغري 
 ذلك هي عىل خالف الواقع.

ح راجعًا إىل مكان كون املرّج إإّن االستناد إىل االتفاق العقالئي عىل نفي املداخلة الثالثة: 
فهل املراد منه  ؟!الئيقمفسدة أو ال مصلحة وال مفسدة، غري واضح؛ فام قيمة هذا االتفاق الع

يف احلجّية  همّ ّم فاألفضل الذهاب خلف العنرص املومن ث ؟أّنه أمٌر بدهيي أو يراد بيان يشء آخر
نضعه ضمن سياقات  لو مل ،ة عقلية له يف نفسهال خلف فكرة التوافق العقالئي الذي ال حجيّ 

 أخرى.
وقد يكون املقصود أّن اتفاق العقالء عىل هذا األمر ممىض بسكوت الشارع وعدم ردعه عن 

ّن  سبحانه ويتحّدث عنه، إال أاملوىل ّنه يمّس أخاّصة و ،ف عن صّحتهشهذا املفهوم، مما يك
ـ بعيدًا عن  وإثبات وجوده عرب التاريخ البرشي ،عىل هذه القضّية (عقالئي)حتصيل اتفاق 

ليس سهًال، فهذه قضّية وما تلّقوه حول صفات اهللا ـ واألبحاث العقلّية النصوص الدينية 
وليست قضّية متجّلية وما يفهمونه من الوحي والفلسفة، ة يتبع فيها الناس علامء الدين رؤيويّ 

عض األشاعرة ، وهلذا ال يستبعد بعقالءهم يف عقالئيّة البرش كي يكون حضورها يف حياهتم بام 
 .نظرّيًا أن يكون غرض اهللا من وراء الترشيع شيئًا ال هو باملصلحة وال هو باملفسدة

ّن العقالء بام أفكام  ،وربام يكون املراد إسقاط التجربة العقالئّية للعقالء عىل املوىل سبحانه
من ال  للمكّلفني ال من مفاسد أو ةهم عقالء عندما يقنّنون فهم ينطلقون من مصالح راجع

، إال أّن اّدعاء صّحة هذه املقايسات بني اهللا يشء، كذا اهللا سبحانه بوصفه سّيد العقالء
 .واإلنسان ـ مع عدم علمنا إال أقلَّ القليل عنه سبحانه ـ حيتاج لتأّمل شديد

وهبذا يظهر أّن عمدة اإلشكال عىل االستدالل األّول هو عدم ملئه الفراغ يف املرحلة الثانية، 
ى استلزام كون األحكام غري مبنّية عىل مصالح راجعة للعباد الرتجيَح بال مرّجٍح، غرُي فدعو

 .، ولكي يتّم الدليل البّد من تطويرهصحيحة
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، وهو وصٌف ونفي العبث عنه االستناد إىل وصف )احلكيم( يف اهللا تعاىل الدليل الثاين:



 

مجاع املسلمني، فإذا ثبت ذلك ثبت أّن احلكيم ال يفعل إال ما فيه مصلحة، وإال لكان ثابت له بإ
اَم ﴿فعله عبثّيًا، والعبث عىل اهللا حماٌل نّصًا وإمجاعًا وعقًال، أّما النّص فقوله تعاىل:  َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ

نَا َما َخَلْقَت َهذا َباطِالً ﴿، ﴾َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا قِّ َما َخ ﴿، ﴾َربَّ ا إِالَّ بِاحْلَ وأّما اإلمجاع  ،﴾َلْقنَاُمهَ
.. حمال والنقص عىل اهللا تعاىل ،والسفه صفة نقص فواضح، وأّما العقل فألّن العبَث سفٌه،

 .وحيث ثبتت املصلحة تعنّي رجوعها للعباد، كام تقّرر يف الربهان األّول املتقّدم
أو أغراض  عل اهللا األحكام ملالكاتذا مل جيصياغة هذا الدليل بشكل آخر وهو: إويمكن 

أو  راجعة للعباد، فهو إّما جاهل باملالكات واملصالح، أو عاجز عن إصدار احلكم عىل طبقها،
 .هو عابث، وكّله حمال

أّن اآليات القرآنّية التي  ضافة ملا قلناه يف الدليل السابق ـ:عىل هذا االستدالل ـ إويالحظ 
نفي العبثيّة عن اهللا تعاىل يف كّل أفعاله؛ إذ ليس يف هذه النصوص استدّل هبا ال تثبت شمول 

سمة السعة واالستيعاب، بل هي تنفي العبثّية عن أصل اخللق الكوين واإلنساين، وهذا ال ينايف 
ومن كام أّن اإلمجاع ال يصلح حّجًة يف مثل هذه القضايا، ، العبثّية يف بعض التفاصيل األخرى

 .بعنارص أخرى ىل استكاملثّم فالدليل بحاجة إ
مفهوم احلكمة إلثبات هجومًا عنيفًا عىل استخدام هـ( ٤٥٦)وقد شّن ابن حزم األندليس 

ّن اهللا ال يفعل إال ما فيه مصلحة عباده، وقارب القضّية من زوايا كالمّية، وابتدأ نقده بقوله: أ
تكون  ـنحل عنها فتاوهيم ت التي جعلوها عمدة ملذهبهم وعقدة ـة الفاسدة وتكاد هذه القضيّ «

                                                             
؛ وانظر: املظفر، عقائد اإلمامّية: ٦٩؛ والرتمذي، إثبات العلل: ١٧٤ـ  ١٧٣: ٥الرازي، املحصول ( ١)

؛ ٣٨٠: ٢؛ والروحاين، منتقى األصول ٤١ـ  ٤٠؛ والريسوين، الفكر املقاصدي، قواعده وفوائده: ٤٧
. ١٩٠، ١٨٧: ١؛ والسيفي املازندراين، بدائع البحوث ٢٠٥: ٤، حمارضات يف أصول الفقه واخلوئي

املعارصين يف بحث التبعّية، وهو السيد حمّمد عيل أيازي، مقاصد  وقد استند هلذه اآليات بعُض 
 .٢٤٨: ١األحكام الرشعّية وغاياهتا 

؛ وعبد الكريم عبد اهللا نجاد وحممد حسن ٢١٢انظر: حممد عرب صاحلي، روش شناسى حكم : ( ٢)
كاه اسالمي، رباين وقربان جالل، تبعّيت احكام از مصالح ومفاسد، جمّلة مطالعات معرفتى در دانش

؛ ومهدي رهرب، مقايسه جايكاه مصلحت در فقه اماميه واهل سنّت، جمّلة ٣٦٩ـ  ٣٦٨: ٦٨العدد 
 .١١٢ـ  ١١١: ١٧جامعة اإلمام الصادق، العدد 



  

، معّقبًا بالنصوص القرآنّية التي فهم منها أّن اهللا ال حياَسب عىل »كفر يف األرض لكّل  أصالً 
، رافضًا تبعّية فعله، وأّنه ُيضل وهيدي، وأّنه ينزل قرآنًا ال يكون إال خسارًا عىل الكافرين

 .الترشيع للمصالح
هلذه الكلمة من معنى يف اللغة العربّية، يبدو يل كافياً  ولكّن وصف اهللا نفسه باحلكمة، مع ما

ولو مل يكن يمكننا بدليل العقل إثبات هذه الصفة له، فعندما خيربنا  يف نسبة معناها إليه سبحانه،
اهللا أّنه حكيم، واحلكمة ـ لو سّلمنا ـ تعني الفعل الغائي السليم أو تتضّمن الغائّية بمضموٍن 

توصيف اهللا نفسه هبذا الوصف مثبتًا ملضمونه بالنسبة إلينا، وهذا ما يفرض ينفي العبثّية، كان 
 ترتيب نتائج عىل هذا األمر.

لكّن ذلك ينفي عنه العبثّية، وال تالزم بني نفي العبثّية وكون املصلحة راجعة عىل العباد 
 خاّصة، كام قلنا سابقًا.
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؛ ني الكثري جدًا من علامء املسلمنيب شديدلاالستناد إىل اإلمجاع والتسامل ا الدليل الثالث:

صولّية وضوح حضور املصلحة واملفسدة بوصفها واألة فأنت جتد يف ثنايا بحوثهم الفقهيّ 
ناهجه وم هخلفّيات تقف وراء األحكام الرشعّية، بل إّن االجتهاد السنّي بنى الكثري من قواعد

عىل مقولة املصلحة والتي ال يمكن فهمها إال يف سياق فكرة التبعيّة، رغم ذهاب الكثري من 
ًا يكشف عنه جدّ  قوّي ال. وهذا اإلمجاع بل التسامل يف علم الكالم شاعرةاأل مذهَب  ةأهل السنّ 

 وضوح القضّية وارتكازها جيًال بعد جيل.
لنظرّية التي وقع جدٌل فيها ويف ثناياها، غرُي ا ّن االستناد لإلمجاع يف هذه القضيّةأإال 

صحيح، بل اإلمجاع حمتمل املدركّية جدًا هنا خاّصة مع وجود النصوص القرآنّية واحلديثية 
                                                             

وما بعد. وقد عّلق بعض الباحثني املعارصين بأّن  ١١٤٥: ٨اإلحكام يف أصول األحكام ابن حزم، ( ١)
ابن حزم له يف كتب أخرى كالم ينسجم مع فكرة املصالح، فكأّنه ناقض نفسه، فانظر: خالد زهري، 

 .١١١تعليل الرشيعة بني السنّة والشيعة: 
؛ واملطهري، مدخل إىل ٣٨٠: ٢حاين، منتقى األصول ؛ والرو٢٨٥: ٣اآلمدي، اإلحكام انظر: ( ٢)

 .٤٧؛ ونور الدين اخلادمي، علم املقاصد الرشعّية: ٣٥العلوم اإلسالمّية )الفقه واألصول(: 



 

التي تفيد وجود مصالح وراء الترشيعات ترجع للعباد، فلعّلهم استنتجوا من جمموع هذه 
يأيت احلديث عن هذه النصوص قريبًا النصوص وجود هذه القاعدة الكلّية الالزمة، كام سوف 

 إن شاء اهللا.
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ْمنَا ﴿نسان، فقال: اإلكّرم اهللا تعاىل  أنّ ما ذكره الفخر الرازي، وهو  الدليل الرابع: َوَلَقْد َكرَّ

السعي  كان ذلك ،ثم سعى يف حتصيل مطلوبه حداً م أومن كرّ  ،(٧٠)اإلرساء:  ﴾..َبنِي َآَدمَ 
 يقتيض ماً مكرّ  فكون املكلّ ب ظنّ وهذا يعني أّن ال ،فيام بينهم ألفعال العقالء مستحسناً  مالئامً 

 .، وكأّن هذا من مستتبعات التكريمله ع إال ما يكون مصلحةً اهللا تعاىل ال يرّش  أنّ ب ظنّ ال
أيضًا إلثبات وجوب وضع الرشيعة عىل اهللا للعباد،  هذا الدليل ـ لو متّت عنارصه ـ يصلح

 وليس فقط كوهنا تابعة للمصالح.
ومن الواضح أّن هذا الدليل ال ُيثبت تبعّية األحكام للمصالح بنحو اليقني، بل يقّدم ذلك 
بنحو الظّن، وال أدري ما هي حجّية هذا الظّن اآليت من مثل هذه املقاربات؟! فهل يرجع إىل 

ية تدّل عىل هوري بحيث يكون االستدالل مبارشًة بالنّص القرآين أو ال؟ وهل اآلالظّن الظ
 ذلك لغوّيًا؟!

اًم بروح عقليّة، فهو غري موّفق إطالقًا؛  علاًم بأّن هذا الدليل لو ُاريد جعله دليالً عقليًّا أو مطعَّ
ّن أرسار قواعد إذ هو قياس أشكال التكريم املتعارفة بني البرش عىل فعل اهللا سبحانه، وكأ

 الفعل اإلهلي والنكات واملقاصد التي ترميها أو حتملها يف ثناياها منكشفة لنا انكشافًا تاّمًا!
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 ما ذكره بعض املعارصين، من أّن األفعال يف ذاهتا إّما حسنة أو قبيحة، :امسالدليل اخل

والشارع يف جعل األحكام يراعي هذه اخلواّص، إذ لو وضع الوجوب عىل القبيح أو التحريم 
 .عىل ما هو حسن ذاتًا، لزم من ذلك صدور القبيح منه، وهو حمال

                                                             
 .١٧٤: ٥انظر: املحصول ( ١)
ومحيد دهقان جاجكامي، جايكاه ؛ ٩٨،  ٩٧انظر: حسنعيل عيل أكربيان، درآمدى بر فلسفه أحكام: ( ٢)
 



  

وهذا االستدالل حيرص متام األفعال يف ثنائّية احلُسن والقبح، وكأّنه يمنع عن وجود املباح 
بل لعّل الزمه قبح ترشيع َن وال هو بالقبيح، وهذا حيتاج إىل دليل، أو الفعل الذي ال هو باحلََس 

 !، ما مل نقل بكون الفعل والرتك فيها معًا حسننَياملوىل للمباحات
، وإثباُته التبعّية يف خصوص احلسن والقبيح الواقعّيني الذي هو أخّص من مطلق الفعل

و قبيح يف الواقع، ال عدم ترشيعه وجوبًا ليس ال ينفع؛ ألّن غايتَه عدم ترشيع املوىل وجوبًا ه
 بقبيح وال بَحَسن يف الواقع.

؛ سن والقبح يف األفعال بفكرة املصلحة واملفسدة غري واضح بعدُ كام أّن ربط فكرة احلُ 
وبعبارة أدّق: قد ال فإّن احلََسَن قد ال تكون فيه مصلحة، والقبيح قد ال تكون فيه مفسدة، 

ومن ثّم ففعل األمر احلسن القبح يف الفعل أحيانًا هي املصلحة واملفسدة.. تكون جهة احلسن و
وإذا كان خلف هذا اإللزام  يشء غري اإللزام األخالقي أو ال؟دائاًم أو القبيح هل ثّمة وراءه 

ني ـ مصالح كامنة ومنافع راجعة للكامل اإلنساين، األخالقي ـ أي خلف احلُسن والقبح الذاتيّ 
 طريقة االستدالل املوجودة يف الدليل األّول وما يلحقه، إذ من أين نعرف أّن فهذا عوٌد عىل

فيكون  خارجة عن إطار مصالح البرش عىل األرض املوىل ال يأمر بالقبيح ألغراض عليا أهمّ 
املأمور به قبيحًا لوال تلك األغراض، والعقل لعدم إدراكه خفايا تلك األغراض يصف هذا 

ـ تابعان للوجوه واالعتبارات التي  احلُسن والقبح ـ كام قال اخلراساين الفعل بالقبيح؛ ألنّ 
                                                                                                                                                             

وعبد الكريم عبد اهللا نجاد وحممد حسن رباين ؛ ٩١ـ  ٩٠قانون َكذارى كيفرى در ايران: مصلحت در 
وقربان جالل، تبعّيت احكام از مصالح ومفاسد، جمّلة مطالعات معرفتى در دانشكاه اسالمي، العدد 

٣٦٨: ٦٨. 
القبول بالدليل  هذه املداخلة أوردها عيلَّ بعض األعّزة من طاليب وهو الشيخ سعيد نورا، هادفاً ( ١)

 أعاله، ولو يف دائرة أضيق.
ـ الكامل والنقص فتقول:  ١املعروف بينهم أّن احلسن والقبح يطلقان ويراد هبام أحد ثالثة معاٍن: ( ٢)

ـ  ٣ـ املالئمة للنفس وعدمها، فتقول: املنظُر مجيل َحَسن أو املشهد قبيح.  ٢العلم َحَسن واجلهل قبيح. 
؛ وحممد ٣٤١: ١عله املدح والثواب، وبعكسه القبيح )انظر: إحقاق احلّق احلسن هو ما يستحّق فا

ـ  ٤١١: ٢؛ وحمّمد حسن املظفر، دالئل الصدق لنهج احلّق ٢١٣ـ  ٢١٠: ١رضا املظّفر، أصول الفقه 
 (.١٨٤؛ واملشكيني، اصطالحات األصول: ٤١٢

 .٩٤ـ  ٩٣انظر: كفاية األصول: ( ٣)



 

وهذا ما ُينتج أّن أمر املوىل بفعٍل يكون أمرًا بام هو َحَسٌن  ؟!تكون تابعًة للنَِّسب واإلضافات
 دون أن تكون نكتة احلُسن أمرًا راجعًا للعباد أنفسهم بالرضورة.

ائي احلارص سوف يلحق اهللا الرضر بالبرش ملصالح تابعة وإذا قيل بأّنه بعد التقسيم الثن
ما هو الدليل عىل نفي ذلك؟ أال يمكن اعتبار هذا من نوع الرشور التي البّد قلنا: لغريهم! 

منها، فيقع فيها البرش ملصالح خارجة عنهم، اهللا أعلُم هبا، وقد عّوضهم عن وقوعهم يف هذه 
سيهم يف الدنيا وفقًا ملثل نظرّية التعويض يف علم األرضار باجلنّة، كام سيعّوضهم عن مآ

 ؟الكالم
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إّن اهللا ّرصح يف كتابه الكريم بأّنه ما خلق اجلّن واإلنس إال ليعبدونه،  :السادسالدليل 

يكون فارغ البال لتحقيق ومقتىض احلكمة يف اآلمر أن يزيح عذر مأموره ويسعى يف مصاحله، ل
عبادته، وهذا يقتيض الظّن بأّن التكاليف التي يضعها ال تكون إال ملصلحته اآليلة إىل حتقيق 

 .مقام عبادته هللا
يشتمل ـ الذي يصلح أيضًا إلثبات وجوب وضع الرشائع عىل اهللا سبحانه ـ وهذا الدليل 

وهو يف دعواه الظّن  لة اليقني بالتبعيّة،عىل فكرة الظّن، وهو ال يرفع مستوى النتيجة إىل حا
إذ من أين حصلنا عىل وجوب أخالقي يف رعاية املصالح ليكون فارغ البال للعبادة، كام موّفق، 

هنا إلنتاج قاعدة كلّية؛ إذ من املمكن أن تكون بعض الترشيعات حتمل  ّنه غري كاٍف لوحدهأ
ّن هذا الدليل جيمع بني الرتكيبة أ. علاًم ار إليهصفة املصلحة دون بعض، بام حيّقق فراغ البال املش

 النصّية والعقالنّية مثل الدليل الرابع املتقّدم.
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إذا مل تكن األحكام تابعًة للمصالح واملفاسد لزم سّد باب الفقه يف إدارة  الدليل السابع:

ظرّية التبعّية هذه لن يمكن حتى إذ بدون ن ؛واكبة احلياةاملتغرّيات واملجتمع، وعجزه عن م
                                                             

 .١٧٤: ٥ول انظر: الفخر الرازي، املحص( ١)



  

 .وستتعّطل بنية األحكام الثانوّية صدار حكم حكوميإ
نية االجتهاد عند أهل السنّة أكثر منها عند ُيلحق رضرًا عظياًم ببِ وهذا النوع من األدّلة 

أن يكشف عن أّن إغالق  حياولاإلمامّية، لكنّه ال يرتك االجتهاد اإلمامي يف راحٍة أبدًا، وهو 
ارثيّة كنتائج جيّر إىل  ، وهذا ماليهامباب املصلحة واملفسدة يساوي إغالق باب الفقه القائم ع

، وكأّنه خياطب ُمنكري التبعّية: هل تدرون أّي نتيجة سوف نصل إليها لو نفينا قانون غريبة
 التبعّية؟ وهل تصّورتم املشهد أصًال؟

 حيح؛ وذلك:ّن هذا الدليل غري صأإال 
عىل قانون التبعّية، ومل يثبت هذا القانون، ـ إثباتًا ـ إذا كانت الطرائق االجتهادّية قائمة  الً:أوّ 

فال يمكن هلذه الطرائق أن ُتثبته؛ ألّن املفروض أّن رشعّيتها أتت منه، فكيف ُيراد إثباته هبا؟! 
ـ كثرية ال ةرشعيّ والقواعد الفردات املـ بتقّري نعم لو ُاريد من هذا الدليل جعله سبيًال للتوّصل 

ة عىل املصالح واملفاسد، لرجع ذلك إىل إىل أخذ قاعدة كلّية تكشف عن قيامة الترشيعات الدينيّ 
 يت البحث فيها.أوسي ،األدّلة النصّية القادمة

ّن بعض حو املوجبة الكلّية وبني القول بأهناك فرق بني القول بقانون التبعيّة بن ثانيًا:
، والذي نبحث عنه هنا هو وجود قانون لدليٍل خاّص  قامت عىل املصالح واملفاسد حكاماأل

 نعدمتاملصلحة كان خلفها حكٌم وكّلام اكانت ، بحيث كّلام عّيةبثبت التكيّل يف مجيع األحكام يُ 
، فلو نسفنا هذا القانون وأثبتنا املوجبة اجلزئيّة كانت هذه املوجبة قادرة عىل مل يكن حكم

 يس فقه املصلحة يف دائرهتا، فالتصوير الكارثي املزعوم مبالٌغ فيه.تأس
سواء  ،عليه لقيام دليلٍ  ؛ّن العديد من العناوين الثانوّية يمكن أن جيريأإّنه سوف يأيت  ثالثًا:

قانون تغرّي ن احلرج وغري ذلك، بل إّن مثل عنوا ،مل يستبطنها ماستبطن فكرة املصلحة أ
ـ وهو أحد ضوعات والعناوين أو تنّوع املصاديق بتنّوع الزمان واملكان األحكام بتغرّي املو

بل  ،لة املصالح واملفاسدأليس له عالقة بمسالقوانني العمدة يف مواكبة الفقه للمتغرّيات ـ 
ّن أثبتنا يف حمّله أّننا أة تنزيلها عىل الوقائع اخلارجّية، كام للفقه هنا عالقة بالنصوص وكيفيّ 

وال يعني  ،ترشيعات برشّية مرّبرة رشعاً هي لسلطانّية الراجعة لعنوان املصلحة الترشيعات ا
 يضًا عىل املصلحة.أّن الترشيعات اإلهلّية كانت قائمة كّلها أذلك 
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ار الترشيعات ذات مصلحة؛ وذلك أّنه ما إّن الثواب األخروي كاٍف يف اعتب الدليل الثامن:

دامت الطاعة مما يرتّتب عليه الثواب، فهذا يعني أّن الترشيعات كّلها حتمل مصالح، وهي 
دخول العباد للجنّة عىل تقدير التزامهم هبا ونجاهتم من النار، وهذا كاٍف يف جعل األحكام 

 تابعًة للمصالح الراجعة عىل العباد.
 يف بعض احلاالت؛ وذلك: ل يواجه مشكلةإال أّن هذا الدلي

ّنه ال ُيثبت تبعّية األحكام للمصالح يف املتعّلقات، إال لو فرض أّن األفعال ـ بام هي هي أ ـ إ
بحيث لو فعلها اإلنسان دخل اجلنّة، كام لو قلنا تكوينًا وبرصف النظر عن جميء الرشيعة ـ هي 

نون التبعية لطاعة والعصيان، فمن يريد بقابقانون جتّسد األعامل برصف النظر عن مفهوم ا
يف ذاته ال  ّن الفعَل أمعناها  نّ أل ؛ثباته يف املتعّلقات ال تنفعه فكرة الثواب والعقابالتوّصل إل

، ودخول اجلنّة مل يكن بنتيجة لف كون املصلحة يف املتعّلقبدًا، وهذا ُخ أمصلحة وال مفسدة فيه 
 اد.مصلحة يف الفعل، بل للطاعة واالنقي

كام لو قلنا بأّن املصلحة يف نفس اجلعل  ،ّما من يريد جعل املصلحة يف غري املتعّلقاتأو ب ـ
ين تكمن مصلحته يف وّن هذا اجلعل القانأالقانوين ـ عىل تفسري سوى يأيت بإذن اهللا ـ واعتربنا 

ول اجلنّة، فقط ، فاهللا يعلم أّن قانون العامل مبنيٌّ عىل أّن اإلنسان يستطيع دخالثواب األخروي
 قوانني اهللا، فهو جيعل القوانني لتحقيق هذا االلتزام، كي يكسب العبدُ وطاعته لعرب التزامه 
حتى لو كان ت قانون التبعّية، لكنّه ال ينفع األصويلَّ شيئًا يف االجتهاد الرشعي، ثبُ اجلنَّة، فهنا يَ 

 .عليه بني مجيع املسلمني متفقاً  ذا املقداره
إثبات هذه الصورة وأّن اهللا مل جيعل القوانني لكي يدخل الناس اجلنّة، بل  ناقش يفوقد يُ 

وضع اجلنّة ألّن الناس تعمل بالقوانني، فام مل نقم بإثبات الصورة األوىل ال يمكن االلتزام 
بقانون التبعّية، بل سنتوّصل إىل قانون تبعّية الثواب للقانون ال العكس، فالثواب متفّرع عىل 

 .وليس القانون متفّرعًا عىل الثوابالقانون، 
يمكن فهم ـ بأّنه بعض التصّورات الالهوتّية ربام يقال ـ وفق  ،ذلكإال أّنه يف مقابل 

إّما ألّهنا بنفسها حتمل قدرة الترشيعات الدينّية بمثابة ُسُبل جمعولة إلعادة اإلنسان إىل اجلنّة، 
أو ألّن طاعتها حتّقق ذلك )املصلحة يف اجلعل اإليصال تكوينًا للجنّة )املصلحة يف املتعّلق(، 



  

فاإلنسان باألصل هو يف اجلنّة، وباخلطيئة األوىل نزل إىل األرض لتقع العداوات بني مثًال(، 
َّا َكاَنا فِيِه َوُقْلنَا اْهبُِطوا ﴿ ، ويؤّيد ذلك قوله تعاىل:البرش ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهاَم ِِم اَم الشَّ َفَأَزهلَُّ

ِه َكلاَِمٍت فَ َبعْ  َتاَب ُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اْألَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنٍي َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِّ
ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن  ِحيُم ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيًعا َفإِمَّ اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ َتبَِع ُهَداَي َفَال َعَلْيِه إِنَّ

ُبوا بَِآَياتِنَا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيهَ  َزُنوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ ا َخْوٌف َعَليِْهْم َوَال ُهْم َحيْ
(، فلكي يعود إىل اجلنّة وال يستمّر يف مسريته التنازلّية نحو النار، ٣٩ـ  ٣٦)البقرة:  ﴾َخالُِدونَ 

صيغة حّل وميثاق وأرسل له اهلدى لتحقيق طريق العودة، وهو هدى ُيبنى عىل  عقد اهللا معه
اإليامن والطاعة، ليتمّكن من النهوض جمّددًا، وهبذا التصوير الالهويت تصبح القوانني وسيلة 

 .عودة للحياة اخلالدة
ناس، أهّيا ال«.. : ، من قوله‘ام جاء يف خطبة الوداع لرسول اهللاوقد يتعّزز هذا األمر ب

ة ويباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به، وما من يشء يقّربكم واهللا ما من يشء يقّربكم من اجلنّ 
يكشف عن أّن اجلنّة والنار حيث  ؛»من النار ويباعدكم من اجلنّة إال وقد هنيتكم عنه..

ّهنا أمر غاية األ ،ةتّن الترشيع جاء ليقّرب ويبّعد، فتكون مصلحته ثابأمفروضتان مسبقًا، و
ثر العهد أعىل  تّن املصلحة األخروّية جاءأال  ،للمصلحة األخروّية ُاخروّية، فالترشيع تابعٌ 
 وامليثاق بني العبد واهللا.

 إذ هو غري قابل وعىل أّية حال، فهذا املعنى لقانون التبعّية ليس منظورًا لألصويّل والفقيه هنا؛
، وربام هلذا كّله، يعتربون ـ فيام هو املتداول بينهم عييف االجتهاد الرش نتيجة منهالستخراج أّي 

ـ أّن املراد بقانون التبعّية سلسلة من املصالح الراجعة لإلنسان برصف النظر عن مقولة الثواب 
، أو بمعنى أّن القانون يشمل املصالح االُخروّية والدنيوّية معًا، وال خيتّص والعقاب األخروّيني

 . مل يعد يمكن توظيفه يف يشء تقريبًا من أوجه االجتهاد الرشعيباملصالح األخروّية، وإال
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االستناد ملقاربة عقالنّية تنطلق من النصوص الدينّية التي تصف اهللا سبحانه  :التاسعالدليل 

                                                             
ـ  ٥١٢: ١العاميل، الفصول املهّمة  ؛ واحلرّ ١٢٥: ١١؛ وانظر: الصنعاين، املصّنف ٧٤: ٢الكايف ( ١)

٥١٣. 



 

 عباده بال مصلحة راجعة عليهم بأّنه الرؤوف الرحيم، عىل أساس أّن الذي جيعل تكاليف عىل
يف ذلك، ال يتصف بأّنه رؤوٌف وال رحيم هبم، فمن هذا التوصيف الديني هللا نستنتج قانون 

 .التبعّية
وهذا الدليل ال يريد االستناد لفكرة العدل اإلهلي، هلذا عدل نحو النصوص الدينّية التي 

 ع بال مصالح.تستعمل مفهوم الرمحة، ومن ثّم فليس رحياًم من يرّش 
ثبات الرمحة هللا تعاىل ال ينايف وجود سلسلة من الترشيعات إّن أل غري تاّم؛لكّن هذا الدليل 

كروهات، بل حتى لو وتكون يف دائرة املستحّبات أو امل ،ثيب اهللا عىل فعلها أو عىل تركهاالتي يُ 
مصلحة ال يساوق وخّلو الترشيع من  ؟!ين هي خمالفة الرمحة يف ذلكمل يكن فيها ثواب، فأ

من ـ ولو كان إلزاميًّا ـ  واحلكمُ   الفعُل ىَل بل لو َخ اشتامله عىل مفسدة راجعة عىل العباد دومًا، 
 ،صالحأحكامه اخلالية من املب لكّن املوىل مع ذلك وعد من يلتزم ،ّي مصلحة عىل اإلطالقأ

 ! وكيف؟!للرمحة؟ ل هذا خمالٌف أفه ،بأّنه يدخله اجلنّة
األدّلة ذات الطابع العقيل أو العقالين التي حاول القائلون بقاعدة التبعيّة  كانت هذه أهم

 امثم يرّكب الدليل العقالين عليها، في ،ّن بعضها يستعني بمقّدمة نقليّةأوقد رأينا  االستناد إليها،
، وكذلك الدليل اخلامس؛ ها اآلخر عقيّل خالص، مثل الدليل العمدة وهو الدليل األّولبعُض 
ام الوحيدان يف احلقيقة تقريبًا ممّا يمكن أن نطلق عليه باألدّلة العقليّة اخلالصة، ألّهنام قابالن فإّهن 

للطرح حتى قبل إرسال اهللا الرسل وقبل االّطالع عىل أّي رسالة، بل مها يعاجلان ذات القضّية 
اهللا والرشيعة عرب  فأنت ترى كيف أّن درايتنا السابقة بصفات بطريقة عقليّة، أّما سائر األدّلة

 .النّص كانت تشّكل أحد مقّدمات االستدالل
يف البحث عن أدّلة مل تتوّقف هنا، بل تابعوا مسريهم يف اجلانب ة القائلني بالتبعيّة لكّن رحل

 النقيل؛ لتأكيد هذا القانون الكيّل.
عن  بمعزلـ أّنه ال يستطيع  والذي نخلص إليه عىل مستوى رصد هذا النوع من األدلّة

أن يقيم دليالً عقلّيًا أو  ـ رشيعته لناذاته وأو بتعبري أدّق بمعزل عن طبيعة كشف اهللا  ،النقل
ة بعض األحكام للمصالح بنحو ، وأّن غاية ما ُينتجه هو ثبوت تبعيّ ثبت قانونًا عاّماً يُ  عقالنّياً 

                                                             
 .١٧٥: ٥انظر: الفخر الرازي، املحصول ( ١)



  

فع االجتهاد الرشعي وهذه النتيجة ال تنأو تبعيّة األحكام ملصالح أخروّية، القضّية املهملة، 
 .شيئًا ُيذَكر

ÎèvÃºAÊ Î»³ÃºA ¨IBðºA PAg PAfÃNn�A _ LÑVqAËN¾ Ñ¯ÍºËM , 
ثبات إلوالرتاث األّول اءة غري بسيطة للنصوص الدينّية استند القائلون بقانون التبعّية إىل قر

وتطوير يمكن أن ُيستند إليها، النصّية التي  املقاربات توليفة، ويمكن لنا عرض مقولتهم
 عرب وضعها ضمن عنارص:أدّلتهم، 

عثة االستناد إىل النصوص القرآنّية واحلديثّية التي تكشف عن غايات ب :لاألوّ العنرص 
َلَقْد َأْرَسْلنَا ﴿للعباد يف ذلك، مثل قوله تعاىل: ّن املصلحة راجعة األنبياء والرسل، فهي تؤّكد أ

ِديَد فِيِه َبأٌْس ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمعَ  ُهُم اْلكَِتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوَأْنَزْلنَا احْلَ
ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللاََّ َقِويٌّ َعِزيزٌ   (.٢٥ :)احلديد ﴾َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللاَُّ َمْن َينْرُصُ

مبهمة،  سط وهو ـ عندما تطلقه اآلية ـ له مفهوم عقالئي وليس كلمةقامة العدل والقإفإّن 
ّن غاية الرشائع هي العدالة يف األرض عىل مستوى العالقة بني الناس والذات أعن  كاشٌف 

تب وفرض ال ية الكريمة بمعنى ما كُ ر عندما نفّس كلمة الكتاب يف اآلواهللا، ويتأّكد هذا األم
ّفتني، فتكون الرشائع قائمًة عىل حتقيق العدل، وحتقيق العدل بمعنى الكتاب الذي بني الد

 رضورة لقيام احلياة املادية واملعنوّية.
ًة لِْلَعاملنَِيَ ﴿قوله تعاىل: ربام يؤّيد ذلك و وقوله ، (١٠٧)األنبياء:  ﴾َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْْحَ

َا الَِّذيَن َآَمنُوا اْستَِجيُبوا هللاَِِّ﴿تعاىل:  يِيُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َحيُوُل َبنْيَ َيا َأُّيُّ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا ُحيْ  َولِلرَّ
ونَ  رَشُ ُه إَِلْيِه ُحتْ ُل َعىَل َعْبِدِه َآَياٍت ﴿وقوله سبحانه: (، ٢٤)األنفال:  ﴾امْلَْرِء َوَقْلبِِه َوَأنَّ ُهَو الَِّذي ُينَزِّ

وغريها من (، ٩)احلديد:  ﴾لظُُّلاَمِت إىَِل النُّوِر َوإِنَّ اهللاََّ بُِكْم َلَرُءوٌف َرِحيمٌ َبيِّنَاٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن ا
 .اآليات والروايات

                                                             
. ويعّد هذا الكتاب أحد الكتب األساسّية يف ٩٣ـ  ١٤انظر: حممد مصطفى شلبي، تعليل األحكام: ( ١)

فتحت أمام الباحثني باب دراسة قضّية التعليل بطريقة جديدة، وهو مرجع  العرص احلديث التي
م، وأصلها أطروحة نال ١٩٤٧للباحثني املعارصين برّمتهم تقريبًا، وقد صدرت يف طبعتها األوىل عام 

 م.١٩٤٥هبا شلبي درجة العاملية يف أصول الفقه من جامعة األزهر عام 



 

االستناد إىل تقّري جمموعة النصوص القرآنيّة واحلديثّية التي كشفت عن  الثاين:العنرص 
عضها ـ وهي مصالح كامنة خلف الترشيعات ترجع للعباد؛ فإّن ضّم هذه النصوص إىل ب

باملئات ـ يكشف عن أّن الرشيعة ُوضعت ـ فيام وضعت ـ ألجل حتقيق هذه املصالح الراجعة 
للعباد أنفسهم يف دنياهم وُاخراهم، وهذه العّينات الواردة يف النصوص تكشف عن قاعدة 

ذه عاّمة هي املنطلق، وهي قاعدة املصالح واملفاسد التي ُيراد حتقيقها أو جتنّبها باّتباع ه
 الترشيعات.

َا ﴿فعندما تتحّدث اآلية الكريمة عن بعض املحّرمات األساسيّة يف اإلسالم، تقول:  َيا َأُّيُّ
ْيَطاِن َفاْجَتنِبُ  ْمُر َوامْلَْيرِسُ َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ اَم اْخلَ ُكْم الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ وُه لََعلَّ

ُكْم َعنْ ُتْفلُِحوَن إِ  ْمِر َوامْلَْيرِسِ َوَيُصدَّ يَْطاُن َأْن ُيوقَِع َبْينَُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اْخلَ اَم ُيِريُد الشَّ  ِذْكِر نَّ
َالِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهونَ  (. إّن مثل هذا النّص يعطي مؤرشًا عن ٩١ـ  ٩٠)املائدة:  ﴾اهللاَِّ َوَعِن الصَّ

ترشيع كانت تكمن فيها مصالح ترجع للبرش أنفسهم عىل مستوى حياهتم املادية ّن منطلقات الأ
 واملعنوّية.

ْدَي ﴿وعندما يقول تعاىل:  َراَم َواهْلَ ْهَر احْلَ َراَم قَِياًما لِلنَّاِس َوالشَّ َجَعَل اهللاَُّ اْلَكْعَبَة اْلبَْيَت احْلَ
ام أمور الناس وتنظيمها مقصٌد ومصلحة (، فهو يكشف عن أّن قي٩٧املائدة : ) ﴾..َواْلَقَالئَِد 

 مرصودة يريدها خلف ترشيع نظام الكعبة واحلّج.
ا النَّبِيُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساِء امْلُْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَليِْهنَّ ِمْن ﴿وهكذا قوله سبحانه:  َ َيا َأُّيُّ

(؛ فإّن ٥٩)األحزاب:  ﴾َال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللاَُّ َغُفوًرا َرِحياًم َجَالبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن فَ 
 األذى وما يف ذلك من مصالح هلّن. منالتعليل راجع خلاصية متصلة بحامية النساء 

َوَيْسَأُلوَنَك َعِن امْلَِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء يِف املَِْحيِض َوَال ﴿وقوله تعاىل: 
اَتقْ  ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللاَُّ إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ التَّوَّ بنَِي َوُحيِبُّ َرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهْرَن َفإَِذا َتطَهَّ

ِرينَ   .(٢٢٢)البقرة:  ﴾امْلَُتَطهِّ
ٍة َوِمْن ِرَباطِ ﴿وقوله عّز وجّل:  ْم َما اْستَطَْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا هَلُ ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاَِّ  َوَأِعدُّ اْخلَ

ٍء يِف َسبِيِل اهللاَِّ ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِهنِْم َال َتْعَلُموَهنُُم اهللاَُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َيشْ  ُيَوفَّ َوَعُدوَّ
ّية من إجياد الرهبة يف نفوس (، بناًء عىل فهم الغائ٦٠)األنفال:  ﴾إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُمونَ 

 األعداء.



  

وقوله تعاىل ـ واصفًا ما أحّله من الطعام بالطّيب، بجعل التحليل منصّبًا عىل عنوان الطيب، 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا هللاَِِّ إِْن ُكنْتُ ﴿بام يظهر أّنه سابٌق عليه ـ:  َ ْم َيا َأُّيُّ

اُه َتْعُبُدونَ  ُموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللاَُّ لَُكْم ﴿(، وقوله: ١٧٢)البقرة:  ﴾إِيَّ رِّ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َال ُحتَ َ َيا َأُّيُّ
 .إىل غريها من النصوص(، ٨٧)املائدة:  ﴾َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاََّ َال ُحيِبُّ املُْْعتَِدينَ 

الرشائع أو علل الرشيعة أو نحو علل  متعّددة حتت عنوان كتٌب ّلفت يف هذا املضامر اُ وقد 
هـ(، وعند السنّة ٣٨١) شيخ الصدوقعند الشيعة كتاب علل الرشائع للشهرها أمن ذلك، 

ىل هذا إممّا ورد يف كتب العلل يشري  ، وكثريٌ هـ(٣٢٠كتاب إثبات العلل للحكيم الرتمذي )
كانتظام أمورهم وحتقيق اس من وراء الترشيعات، ىل مصالح ومنافع ترجع عىل النإي أاألمر، 

 العدالة بينهم ورفع مستوى حياهتم األخالقّية وحماربة الفقر وبناء الصّحة البدنّية وغري ذلك.
قناعة بأّن الرشيعة من املمكن أن يكون رصد جمموع هذه النصوص موصًال إىل  ،نعم

مصلحة قد ال تراه الرشيعة كذلك،  تخّيله نحنُ ما قد نأّن هلا رؤيتها ملصالح العباد، و ةسالميّ اإل
وهي ، )وسيأيت احلديث عنه الحقًا بعون اهللا( هناصل القضّية ألكّن هذا أمٌر آخر ال عالقة له ب

برصف النظر عن  ،وهو اهللا سبحانه ،نيت عىل مصالح العباد يف رؤية واضعها هلابُ ّن الرشيعة أ
أو ال، وبرصف النظر عن كون هذه النصوص ا أو هناك هنتطابق هذه الرؤية مع الرؤية البرشّية 

فقط؛ فإّن هذا ملحت لبعضها أّهنا أعن متام املصالح الكامنة خلف هذا الترشيع أو  تكشفقد 
ثريًا عىل فكرة التعليل واالستنباط أن يرتك تأبل يمكن  ة،صل القضيّ األمر ال صلة له بأ

كام فيام  ،ثباتية ال ثبوتّيةإات هو ما يتصل بحيثيّ ، وأو احلكمة.. والتعميم عرب العّلة املنصوصة
 نحن فيه.

يف حتقيقه لكتاب املحصول للرازي إىل نصوص م( ٢٠١٦) وقد احتكم طه جابر العلواين
طال فيه أحكام وغريها ـ لكي ينتقد يف حاشيته عىل املحصول ما األالتعليل عمومًا ـ تعليل 

داّلة:  ، فقال يف مجلةٍ عرّيةشاألدرسة املصول أل قاً فخر الرازي من مناقشات فكرة التعليل وفال
طناب فيه  كان له عن اإلمرٍ أطنب يف أطال وأفلقد نّف، صغفر اهللا تعاىل لنا ولإلمام امل«

فإّن  ،ة أو املعتزلة أو غريهم يف التعليلأو املاتريديّ  اعرةشقوال األأمندوحة، فبقطع النظر عن 
عليه الصالة  هل رسولُ وعلّ  ،يامء وتنبيهاً إ من أحكامه رصحيًا واهللا سبحانه وتعاىل قد عّلل الكثري



 

 .»وكذلك فعل املجتهدون.. ،وعّلل أصحاب رسوله من بعده ،والسالم
ـ وَقْبَله بنحو اإلشارة العّز بن عبد السالم هـ( ٧٩٠)وقد استخدم أبو إسحاق الشاطبي 

مستشهدًا  قاصد بوصفه قضّية كالمّية،دليَل االستقراء إلثبات التعليل واملـ وغريه هـ( ٦٦٠)
هبذين النوعني من النصوص ـ عنيت نصوص بعثة الرسل ونصوص علل الرشائع ـ وهو 

 .باالستقراء يثبت النتيجة
ا ّن الكثري جدًا من الترشيعات يالحظ الباحث والناظر فيها كيف أّهن إ الثالث:العنرص 

والعدوان والتجّسس الكذب والقتل موضوعة لتحقيق مصلحة راجعٍة للعباد، كتحريم 
وكتامن الشهادة واإلرساف والتبذير واهلدر وشهادة الزور والغيبة والبهتان والسقة والقذف 

والرشوة أو كوجوب اخلمس والزكاة والوفاء بالعقود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
عريف بفهم ـ ه يضعنا ومعاقبة املجرم وغري ذلك، وهذا كلّ والعهود والدفاع عن املسلمني 

ّن أيف موقف االستنتاج بـ عها وكمها وموضحق من النصوص ومناسبات عقالئي مستنطَ 
 .من دون نفي علل أخرى غري ذلك فةأخلفها مصالح راجعة عىل العباد رمحًة منه تعاىل ور

فها وبعبارٍة أخرى: إّن مطالعة منظومة القوانني الدينّية يفيض باإلنسان لالقتناع بأّن خل
، خاّصًة وأّن الكثري منها إّنام هو أحكام مصالح كامنة ترجع للعباد أرادها واضع القانون

إمضائّية ملجعوالت عقالئية وبرشّية )عاّمة أو عربّية( مسَبَقة قائمة بدورها عىل املصالح 
ي هو واملفاسد، فهذا اإلمضاء ييش بأّن املنطلق اإلهلي يف ذلك هو بعينه املنطلق البرشي، والذ

 .املصالح واملفاسد
ّن غاية اخللق هي ذه الرشيعة يرشدنا يف كتابه إىل أإّن اهللا سبحانه واضع ه الرابع: العنرص

ة تكاملّية بل هو حالة وجوديّ  ،وهذا القرب ليس ثوابًا أو عدم عقاب ،ادة والقرب منه تعاىلبالع
ها صالح روحه ونفسه وفي ،ٌل لهيعيشها اإلنسان يف احلياة الدنيوية واألخروّية معًا، وهي كام

                                                             
 .٧، اهلامش رقم: ١٩٦: ٥للفخر الرازي  انظر: العلواين، )هامش( املحصول( ١)
؛ والقرايف، ٢٠٩؛ والعّز بن عبد السالم، القواعد الصغرى: ١٣ـ  ٩: ٢انظر: الشاطبي، املوافقات ( ٢)

؛ وعبد العزيز بن ٢٧٦ـ  ٢٧٣، ١٨١ـ  ١٧٩؛ وابن عاشور، مقاصد الرشيعة: ١٥١: ١الذخرية 
 .٤٨ـ  ٤٧قاصد الرشعّية: ؛ واخلادمي، علم امل١٠٣ربيعة، علم مقاصد الشارع: 



  

دف منه تسامي اإلنسان ضع هُي من أمراضه العميقة، من هنا فالنظام العبادي الذي وُ  وخالصه
ظيم مصلحة تنال تقّل عن عظيمة وجودّية وهذه مصلحة  ،لريتقي يف مدارج الكامل الروحي

اْتُل َما ﴿عليها، قال تعاىل: ياًم ظثريًا عأبل وترتك ت ،ة يف عالقات الناس ببعضهانيويّ احلياة الد
َالَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر َوَلِذْكُر اهللاَِّ  َالَة إِنَّ الصَّ  َأْكرَبُ َواهللاَُّ ُأوِحَي إَِليَْك ِمَن الْكَِتاِب َوَأقِِم الصَّ

 (.٤٥)العنكبوت:  ﴾َيْعَلُم َما َتْصنَُعونَ 
آن الكريم ـ لو فهمناه بطريقة فلسفيّة ميكانيكّية ـ النظام التكويني بحسب بيان القرإّن بل 
ات عليهم باىل حلوق العذإ ، مآلهّن االنحرافات األخالقيّة وابتعاد اخللق عن اهللا سبحانهيؤّكد أ
وقد جاءت الرسل  ،حتصيل االستقامةفمن مصاحلهم بوصف ذلك سنًّة يف اخللق، نيا، يف الد

 والرشائع لتحقيق هذا الغرض.
القائم منذ عرص النّص، والذي يفهم من ترّشعي والعلامئي املكاز تاالر خلامس:االعنرص 

أّن علامء املسلمني عرب التاريخ ويف حقب  وهلذا جتدالرشيعة أّهنا جاءت لصالح الدنيا واآلخرة، 
زمنّية خمتلفة كتبوا يف هذا املجال عىل اختالف انتامءاهتم الفكرّية، وكانت بنية اجتهاداهتم قائمة 
عىل ذلك يف مواضع كثرية من بحوثهم، بل إّن فهم علل الترشيعات وأّهنا ألغراض دنيوّية 
ومصالح برشّية كان سمة مدرسة من مدارس الفقه يف القرن األّول اهلجري، كام وجدنا 
كتابات كثرية يف جمال علل الرشائع أو أرسار العبادات، شارك فيها املتصّوفة بشكل فاعل مثل 

 ه.لغزايل وغريا
 الدليل عىل أنّ  :قال أصحابنا«قوله: ابن رحال يف رشح املقرتح عن  الزركيشوينقل 

ولكن .. )إىل أن يقول الزركيش:( ة ملصالح العباد إمجاع األمة عىل ذلكها رشعيّ األحكام كلّ 
ة وإمجاع ت آيات الكتاب والسنّ دلّ  ،ا وضعت عىل االستصالحالذي عرفناه من الرشائع أّهن 

عن مصلحة  ا ال تنفّك وأّهن  ،ة والسياسات الفاضلةمالءمة الرشع للعبادات اجلبليّ ة عىل األمّ 
 .»..عاجلة وآجلة

بات حتى الذين أنكروا قانون تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، بل اّننا لو الحظنا كتإبل 
ني ح الذاتيّ مثل تعليل األفعال اإلهلّية باألغراض أو التحسني والتقبي ةصوله التحتيّ أوأنكروا 

                                                             
 .١١٤، ١١٢: ٤الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( ١)



 

عندما يبتعدون عن هذه البحوث ويذهبون يف فهم النصوص يف موارد  هموالعقلّيني، لوجدنا
ولنا أن نرصد ـ  ،ون عفوّيًا يف فهم الترشيعات بطريقة املصلحة الكامنة خلفهاجميند ،متفّرقة

من هذا  وغريمها؛ لنتأّكد ندليس والفخر الرازياأل ابن حزمأمثال  لعىل سبيل املثال ـ أعام
 األمر.

إّن مراجعة النصوص القرآنّية واحلديثّية يفيض باإلنسان إىل الوثوق بنفي  العنرص السادس:
احتامالت كون العالقة بني اهللا والبرش مبنّية عىل مصالح ترجع هللا أو ترجع لغري البرش؛ وذلك 

 ﴾.. اْألَْرِض َخلِيَفةً إِينِّ َجاِعٌل يِف ﴿ أّن القرآن يقّدم اإلنسان بوصفه خليفة اهللا يف األرض
َباِل َفَأَبنْيَ َأْن ﴿ وحامل األمانة(، ٣٠)البقرة:  اَمَواِت َواْألَْرِض َواجْلِ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََماَنَة َعىَل السَّ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًال  ْنَساُن إِنَّ َلَها اْإلِ ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوَْحَ خلوق وامل(، ٧٢)األحزاب:  ﴾َحيْ
اَمَواِت َوَما يِف ﴿ وما يف األرض ا يف السامءالذي سّخر اهللا له م َر َلُكْم َما يِف السَّ َأمَلْ َتَرْوا َأنَّ اهللاََّ َسخَّ

َوإِْذ ﴿ والذي سجدت له املالئكة(، ٢٠)لقامن:  ﴾..اْألَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنَةً 
ْمنَا َبنِي ﴿ وأّنه مكّرم عند اهللا(، ٣٤)البقرة:  ﴾..َكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدواُقْلنَا لِْلَمَالئِ  َوَلَقْد َكرَّ

َّْن َخلَ  ْلنَاُهْم َعىَل َكثرٍِي ِِم ْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ  ﴾ْقنَا َتْفِضيًال َآَدَم َوَْحَ
وهو هبذه الصورة جيعلنا ننظر ملحورّية اإلنسان يف اخلليقة، وفيام فعله اهللا معه، (، ٧٠)اإلرساء: 

يؤّيد هذا كّله بنصوص لطف اهللا بعباده ورمحته هلم، وغري ذلك من النصوص الكثرية يف 
 الكتاب والسنّة.

ة إّن العقل من مصادر معرفة احلكم الرشعي، إذ يقف ـ خاّصة عند العدليّ  العنرص السابع:
ّن معيار العقل أثبات األحكام الرشعّية، ومن الواضح إل ؛ىل جانب الكتاب والسنّة واإلمجاعإـ 

يف احلكم ليس سوى العبور من املصلحة واملفسدة إىل احلكم، فنفس كون العقل حّجة يف 
 فيهامتامًا ككون احلكم الوالئي مرشوعًا  ،الرشيعة ال معنى له سوى معيارّية املصالح واملفاسد

 يضًا.أ
وأعني هبا النصوص احلديثّية التي وردت تتكّلم حول النصوص اخلاّصة،  العنرص الثامن:

فرد هلا احلّر أوقد موضوع بحثنا مبارشًة، وكأّهنا ناظرة لنفي قول الذين ال يرون قاعدة التبعّية، 
بواب أصول ـ الباب الثاين والستون من أ ١، ومها: »الفصول املهّمة«كتابه العاميل بابني يف 

 ـ الباب التاسع والعرشون بعد املائة من أبواب نوادر الكلّيات. ٢الدين. 



  

 ومهّم هذه النصوص هو:
كتب إليه بام يف  ،×أبا احلسن عيل بن موسى الرضا نّ أ الرواية األوىل: خرب حمّمد بن سنان،

اهللا  يزعم أنّ  بلةبعض أهل الق نّ أجاءين كتابك تذكر «الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه:  هذا
من قال ذلك  قد ضّل )و(  ،بذلك د لعبادهأكثر من التعبّ  ةٍ مه لعلّ ومل حيرّ  تبارك وتعاىل مل حيل شيئاً 

م أن يستعبدهم بتحليل ما حرّ  لكان جايزاً  ه لو كان ذلكألنّ  ؛مبيناً  وخس خساناً  بعيداً  ضالالً 
نكار له ولرسله واإل ،هاكلّ  امل الربّ الصالة والصيام وأع حتى يستعبدهم برتك ،وحتريم ما أحّل 

ذوات املحارم، وما أشبه ذلك من األمور )ركوب( وحتريم  واجلحود بالزنى والسقة ،وكتبه
د ال غريه، فكان ة يف التحليل والتحريم التعبّ العلّ  )إذا( إذ ؛اخللق التي فيها فساد التدبري وفناء

ام أحل اهللا تبارك وتعاىل ففيه صالح العباد جدنا كلّ ا ونّ إ .من قال ذلك كام أبطل اهللا تعاىل به قول
م من األشياء ال حاجة بالعباد إليه احلاجة التي ال يستغنون عنها، ووجدنا املحرّ  وهلم ،همؤوبقا
م حرّ  بعض ما الفناء واهلالك، ثم رأيناه تبارك وتعاىل قد أحّل )إىل(  داعياً  ووجدناه مفسداً ، إليه

والدم وحلم اخلنزير  من امليتة من الصالح يف ذلك الوقت، نظري ما أحّل ملا فيه  ؛يف وقت احلاجة
الدليل  نّ أودفع املوت، فكيف  ملا يف ذلك الوقت من الصالح والعصمة إليها املضطرُّ  إذا اضطرّ 

ولذلك وصف  ،م ملا فيه من الفسادم ما حرّ وحرّ  ه مل حيل إال ملا فيه من املصلحة لألبدان،عىل أنّ 
 .»..ت عنه رسله وحججهدّ يف كتابه وأ

من الواضح أّن احلديث يريد التأكيد عىل معيارّية الواقع يف جعل الترشيعات، وأّن هناك 
واقعًا تكوينّيًا يف املاّدة واالجتامع البرشيَّني يذهب بالرشيعة نحو نسق خاّص من القوانني، 

واجلدير بالتأّمل أيضًا هنا أّن  وهذا الواقع هو املصالح واملفاسد القائمة يف األفعال والرتوك.
هذا احلديث يستخدم املنهج االستقرائي يف رصد معطيات الرشيعة ليؤّكد ـ وهو حيتّج عىل 
اخلصم ـ أّن تقّري الرشيعة يوصل هلذه القناعة الكلّية بأّن املجعوالت القانونّية جاءت لتأكيد 

 مصالح ودفع مفاسد.
ملحاججة الواردة عن اإلمام عيل بن موسى الرضا والالفت للنظر أّن هذه املؤاخذة أو ا

عندما ذهب ـ وفقًا لتسمية جورج  ،هـ(٤٥٦) كان تعّرض هلا الحقًا ابن حزمهـ(، ٢٠٣)
                                                             

 .٤٠٥: ٣، و٢٩٤ـ  ٢٩٣: ١؛ والفصول املهّمة ٥٩٢: ٢علل الرشائع ( ١)



 

ـ إىل نوع من ال معقوليّة النّص وال مرجعيّة الترشيع غري ذاته وسببه  م(٢٠١٦) طرابييش
ما أردت «وحيد، حيث يقول: وهو اهللا، وذلك عند حديثه عن النسخ بام يشمل نسخ الت

ه ال ينسخ هذا ه بعد أن أعلمنا اهللا تعاىل أنّ كنت تريد أنّ  ال جيوز نسخ التوحيد؟ فإن :بقولك
، ه ال ينسخه أبداً وإن كنت تريد أنه ملا سلف يف سابق علم اهللا تعاىل أنّ  ال جيوز تبديله، الدين أبداً 

ه تعاىل غري قادر عىل نسخ وإن كنت تريد أنّ .. ال جيوز نسخه فنعم، هذا قوله صحيح هعلمنا أنّ 
ه لو فعل ذلك لكان مر بالتثنية أو التثليث، إال أنّ نسخه، واأل ه تعاىل قادر عىلالتوحيد، أو أنّ 

وهذا كالم .. م عليهعجز له متحكّ ك مُ ألنّ  ؛أنك خمطئ ومفرت عىل اهللا تعاىل ، فاعلموعبثاً  ظلامً 
اهللا  واجلنون. بل نقول: إنّ  حض، مع عظيم ما فيه من اجلهلد، والرشك امليؤول إىل الكفر املجرّ 

ه يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة األوثان، وأنّ  عز وجل قادر عىل أن ينسخ التوحيد، وعىل أن
ه تعاىل ال ، ولكنّ وعبثاً  وظلامً  ، ولكان التوحيد كفراً اً وحقّ  تعاىل لو فعل ذلك لكان حكمة وعدالً 

 .»..قد أخربنا أن ال حييل دينه الذي أمرنا بهه ألنّ ؛ يفعل ذلك أبداً 
نجد أّن الرضا اعترب أّن الترشيعات  وباملقارنة بني مقاربة اإلمام الرضا واإلمام ابن حزم،

خلفها واقع تستهدفه بالوصول، وهذا الواقع هو يف نفسه حّق، وقد أخذ حقيّته من اجلانب 
بينام ابن حزم أنكر ـ يف ذهابه الدليل االستقرائي،  مستخدماً التكويني املنتسب أيضًا هللا تعاىل، 

واقع وراء الترشيع عدا واقع واحد، وهو اهللا بوصفه مرّشعًا، فليس من  بعيدًا مع التعّبد ـ أيَّ 
ُملزٍم هللا غريه نفسه يف وعوده وقراراته، دون أن يشري ابن حزم إىل أّن املصالح واملفاسد الكامنة 

لتكوينيّة، وأّن مولوّيته الترشيعّية إناّم تتبع التكوين الذي وضعه هو نفسه، راجعة هللا يف مولوّيته ا
 بل هي تناغٌم بني أفعاله. ،قهرًا عليه سبحانه توهذه التبعيّة ليس

 إال ملا فيه وال رشباً  بح أكالً اهللا تبارك وتعاىل مل يُ  نّ إ«قال:  الرواية الثانية: خرب الفقه الرضوي
 ةٌ قوّ  للجسم فيه نافع مقوٍّ  م إال ما فيه الرضر والتلف والفساد، فكّل حيرّ املنفعة والصالح، ومل 

وحلم  والدم، فحرام، مثل: السموم، وامليتة، ة أو قاتلٍ ذهب بالقوّ يُ  مرضٍّ  وكّل  ،للبدن فحالل
 .»..اخلنزير

                                                             
 .٣٠٤انظر: من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث: ( ١)
 .٤٥٠ـ  ٤٤٩: ٤ابن حزم، اإلحكام ( ٢)
 .١٦٥: ١٦سائل ؛ ومستدرك الو٢٥٤فقه الرضا: ( ٣)



  

 وهذه الرواية وإن كانت خاّصة ـ فيام يبدو ـ باألطعمة واألرشبة، لكنّها تعطي مؤرشًا يف
 السياق الذي نحن فيه.

قال: قلت أليب عبد  ،بيه(أخرب ابن عذافر عن و) الرواية الثالثة: خرب املفضل بن عمر
م اهللا تبارك وتعاىل اخلمر مل حرّ  ،: أخربين جعلت فداك)ويف خرب ابن عذافر عن الباقر( ×اهللا

هلم  وأحّل  هعىل عباد لكم ذاهللا سبحانه وتعاىل مل حيرّ  إنّ «وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟ فقال: 
وجل ما  اخللق وعلم عزّ  ه خلقولكنّ  ،هلم فيام أحّل  وال زهداً  ،م عليهمسواه رغبة منه فيام حرّ 

 ،تبارك وتعاىل ملصلحتهم منه عليهم به ه هلم وأباحه تفضالً فأحلّ  ،تقوم به أبداهنم وما يصلحهم
له يف الوقت الذي ال  هوأحلّ  طرّ ثم أباحه للمض ،مه عليهم)هم( فنهاهم عنه وحرّ وعلم ما يرّض 

 .»..ال غري ذلك ،فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ،يقوم بدنه إال به
ن سأل سائل إ«، قال: ×عن الرضا ،النيسابوري الفضل بن شاذانالرواية الرابعة: خرب 

 :يل لهة وال معنى؟ قمن األفاعيل لغري علّ  ف احلكيم عبده فعالً ن يكلّ أأخربين هل جيوز  :فقال
 :ف اخللق؟ قيلن قال قائل: فأخربين مل كلّ إف عابث وال جاهل. ه حكيم غريألنّ  ؛ال جيوز ذلك

العلل معروفة موجودة هي أم غري معروفة وال موجودة؟  فأخربين عن تلك :ن قالإف ،لعلل
أتعرفوهنا أنتم أم ال تعرفوهنا؟ قيل  :ن قال قائلإف .موجودة عند أهلها بل هي معروفة :قيل
قرار : فلم وجب عليكم معرفة الرسل واإلن قال قائلإف ..ال نعرفه نعرفه ومنها ما منها ما :هلم

ه ملا مل يكتف يف خلقهم وقواهم ما يثبتون به ملبارشة ألنّ  :بالطاعة؟ قيل له ذعان هلمهبم واإل
رى عن أن يُ  وكان الصانع متعالياً  ،لضعفهم وعجزهم ؛مهم ويشافههمحتى يكلّ  الصانع تعاىل

 هلم من رسول بينه وبينهمبدٌّ مل يكن  دراكه ظاهراً إوكان ضعفهم وعجزهم عن  ويبارش
ودفع  هم عىل ما يكون به اجتالب منافعهمهه وهنيه وأدبه ويفقّ إليهم أمرَ  يمعصوم يؤدّ 

فلو مل  ،همومضارّ  إذ مل يكن يف خلقهم ما يعرفون به ما حيتاجون إليه من منافعهم ،هممضارّ 
ولكان يكون  ،حاجة وال سدّ  الرسول منفعةجميء معرفته وطاعته مل يكن هلم يف جيب عليهم 

ن قال إف .ء.يش تقن كّل أصفة احلكيم الذي  وليس هذا من، صالح لغري منفعة وال تيانه عبثاً إ
                                                             

؛ ٣٤٥: ٣؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه ٧٦٤ـ  ٧٦٣؛ والصدوق، األمايل: ٢٤٢: ٦الكايف ( ١)
 .١٠٣واالختصاص: 



 

واملنع  يمر والنهوصالحهم إال باأل ه ال يكون بقاؤهمألنّ  :قائل: مل أمر اهللا العباد وهناهم؟ قيل
 .»..د والتغاصبعن الفسا

 .إىل غري ذلك من النصوص والروايات املنقولة عن أهل البيت النبوّي بشكل مرّكز
ّي شخص يطالع هذه املنظومة القانونّية يف نصوصها الكلّية ّن أإ وخالصة االستدالل هنا:

هدين ويدرس أعامل املجت ،العاّمة واجلزئّية، ويالحظ تعليالهتا، ويرصد نتائجها بعقالنّية
( السابقةالعقالنية العقلّية ود بالشهرة العظيمة وباألدّلة )وكّله مؤيَّ  ويتأّمل النصوص اخلاّصة

، وال ينفي ذلك وجود ّن خلف هذه الترشيعات توجد مصالح راجعة عىل العبادأيعرف 
 ن تكون هناك مصالح خمفّية، لكّن القراءةأيضًا، كام ال يمنع أمصالح راجعة عىل غري العباد 

ّي أىل القطع هبذه النتيجة، وقس ذلك عىل إان نساجلامعة هلذه املنظومة الترشيعيّة يوصل اإل
مئنان بأّن طال حيصل لك ثقة واأ ،خرى تالحظ فيها هذه املقاربات بأمجعهاة أمنظومة قانونيّ 

ّب ل وه ايق مصالح راجعة عىل العباد واملكّلفني؟! هذقواضع القانون أراد من خالل قوانينه حت
 االستدالل النّيص. الباب هذ

ÎèvÃºA fÃNn�A Ñ¯ÍºËNº ÑèÍ�Ë³M Ñ¯²Ê 
صيل قاعدة مّكن من تأّنه يتأهذا الدليل هبذه التوليفة التي سقناها، ينبغي اإلذعان له، و

 جوانب:، لكّن مشكلته تكمن يف بوصفها مبدءاً  التبعّية
                                                             

ـ  ٢٩٢: ١؛ والفصول املهّمة ١١٠ـ  ١٠٦: ٢؛ وعيون أخبار الرضا ٢٥٦ـ  ٢٥١: ١علل الرشائع ( ١)
٢٩٣. 

عن أيب  ،اجمجيل بن درّ (، بسنده إىل ٨: ١ائع ربام يكون منها اخلرب الذي رواه الصدوق يف )علل الرش( ٢)
، حيث عّلق »ءإال ليشء عل يشه مل ُجي إنّ «: واحلرام، فقال من احلالل ءيش)عن( ه سأله نّ أ ،×عبد اهللا

حكام إال حلكمة من احلكم، ومل من األ ع اهللا تعاىل حكامً أي مل يرّش «املجليس عىل هذا احلديث بالقول: 
 م احلرام إال لقبحه، ال كام تقوله األشاعرة من نفي الغرض وإنكاره، ومل حيرّ سناحلالل إال حلُ  لحيلّ 

 مل خيلق شيئاً  ه تعاىل، فإنّ بحيث يشمل اخللق والتقدير أيضاً  ني، ويمكن أن يعمّ احلسن والقبح العقليّ 
ة، وحيتمل يّ ما ذكرنا بأن تكون سبب يرجع إىل ة باعثة، وعىل نسخة الباء أيضاً إال حلكمة كاملة وعلّ  أيضاً 

ق به، وهو حكام يتعلّ من األ بحكمٍ  ساً الدنيا إال متلبّ  يف ر شيئاً أن تكون للمالبسة أي مل خيلق ومل يقدّ 
 (.١١٠: ٦)بحار األنوار » ة عليهم السالمخمزون عند أهله من األئمّ 



  

الق ليست فيه طّي حكٍم عىل اإلود أفهل يستطيع أن ينفي وجالتاّمة، ّية الكلّ  اجلانب األّول:
ساؤل ليس تهبذا الأكثر وليس فيه مفسدة راجعة عليهم؟ واملقصود  ،مصلحة راجعة للعباد

مثل املريزا  ةة هذا الدليل، بل التمييز اآليت قريبًا عند احلديث عن نظريّ وتوليفيّ  ةنقض استقرائيّ 
ملمكن أن تكون هناك مصلحة يف جعل يات ومصالح األفراد، فمن ائيني، بني مصالح الكلّ االن

لمصلحة عبادة معّينة، وتوجد ثالث مصاديق هلذه العبادة ال فرق بينها من حيث إنتاجها ل
ويف الوقت عينه  ،ّن املصلحة تكمن يف توحيد العبادة بني الناس مثالً املنشودة، وحيث يرى اهللا أ

، فإّنه خيتار فردًا جع لإلنسانتر أو ذاكمن العبادة ال توجد ترجيحات خاّصة هبذا الفرد 
هي املرّجح الختياره، ، للعباد ن تكون يف فردّية الفرد مصلحة خاّصةدف، دون ألتحقيق اهل

يتمّكنان من تأمني نظرّية املصلحة يف هذا النوع من  وتوليفته فهل هذا الدليل النّيص 
 !الترشيعات؟

توليفة ـ وهو مرجعيّة العقل ـ ليس إّن االستناد للعنرص السابع يف هذه ال اجلانب الثاين:
صحيحًا أبدًا حتى بوصفه قرينة؛ وذلك أّنه لو ُاريد العقُل العميل فإّن مالكه التحسني والتقبيح 

)وكذا العميل لو قيل بكون معياره املصلحة وليس املصلحة وعدمها، وإن ُاريد العقل النظري 
يل املثال، لكنّه إذا مل تكن األحكام تابعًة فمالكه وإن كان املصالح واملفاسد عىل سبواملفسدة( 

كاشفة عن احلكم  فه املصلحة أو املفسدة حّجةً شللمصالح واملفاسد مل يكن العقل النظري يف ك
أو  وليس دليًال عليه ،، فكون العقل من مصادر الترشيع هبذا املعنى فرع قانون التبعّيةالرشعي

التوليفة، وعن مثل اإلمجاع أو الشهرة أو  قرينة لصاحله تكون مستقّلًة عن سائر عنارص
، وهبذا يصّح القول بنحٍو ما، بأّن قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع ـ لو االرتكاز

 .عىل إثبات قانون التبعّيةبنفسه بني عىل كشف املصلحة ـ متفّرع 
 عىل كلّية قانون )العنرص الثامن( متثل دليًال مبارشاً إّن النصوص اخلاّصة  ثالث:الاجلانب 

قليلة العدد جدًا، وهي بأمجعها التبعّية، وهي لذلك مهّمة جدًا بالنسبة إلينا، لكّن مشكلتها أّهنا 
خاّص بباب األطعمة واألرشبة ال بمطلق ـ وفق ما رأينا ـ ضعيفة اإلسناد، كام أّن بعضها 

ًا بالنصوص ال ينتهي عند ّن االستدالل عمومأغري  ،، لكنّها ال بأس هبا يف اجلملةيعاتالترش
ا ونحن هبل مشكلته الرئيسة يف الشواهد العكسّية التي غالبًا ما نواجه ،مجع شواهد التبعّية

ىل إبحيث البّد من تذليل عقبتها قبل التوّصل  ،ديثيّة منها، خاّصة احلنتعامل مع النصوص



 

 .هنائيّة نتيجة
فضاء النّيص يف الكتاب والسنّة وما حييط أّن ال والتي يمكن اخلروج هبا ه والنتيجة األولّية

هبام يساعد عىل تبلور مبدأ تبعيّة األحكام للمصالح الراجعة عىل العباد أو غائّية مصالح العباد 
وأّن هذه الغائّية متثل مسارًا وتوّجها كبريًا يف نظام الترشيعات يف وضع منظومة الترشيعات، 

احلدود واملعامل يف ضوء هذه التوليفة النصّية، وإّنام حيتاج بيد أّن هذا املبدأ غري واضح الدينّية، 
، ليُمسك للمزيد من اجلهد كي نتمّكن من فهمه لو أردنا تنزيله عىل مفردات الترشيعات الدينّية

 .هبا إمساكًا كلّيًا تاّمًا بام ُينتج قانون التبعّية

٢ öºeÝA ,ÑZ»v�A Ä¾ ÅËÂB³ºA jÌj� ÊC ÑèÍ§JNºA Î¯Â ÉB�A _fÆAËrºAÊ Ñ 
آخر، حيّرر القانون من عامل نفس األمر والواقع أو من عامل  يت اجتاهٌ االجتاه األّول يأ يف مقابل

 ،صول خمتلفة تبعثه إلنكار قانون التبعّيةتارًة ينطلق من أ املصالح الكامنة خلفه، إّن هذا الفريق
لكنّه خيتلف عنها يف بعضها ـ  ـ كّلها أوصول الكالمّية خرى يشرتك مع نظرية التبعّية يف األأو

 البناء الفوقي.
صل مقوالت يقفون موقفًا بنيويًا من أابن حزم و الفخر الرازيشاعرة وأمثال فاأل أ ـ

ويرفضون التحسني  ،باألغراض من جهة ةالتبعّية وأمثاهلا؛ ألّهنم يرفضون تعليل األفعال اإلهليّ 
 من جهة ثانية،اهللا سبحانه  ري العقل العميل عىلوحتكيم معاي ،نيني والعقليّ والتقبيح الذاتيّ 

بمعيار عقالين من  ةهليّ اإلونّية فعال القانّن تقييد األأاعتربوا  ه املبادئوهؤالء انطالقًا من هذ
 وهو أمٌر مرفوض. ،هلّيةإطالق القدرة اإليقيّد املشيئة وحيّد من  ،نوع وجود مصلحة خلفها

صول العدليّة يف علم الكالم ال يساوي حسم النزاع كار هذه األّن جمّرد إنأينا سابقًا ألكنّنا ر
والتي مل ستدالالت العقلّية اخلالصة فيه، يف قضّية قانون التبعّية، بقدر ما يساوي سّد باب اال

لفريق اومن ثّم يلزم حتى عىل هذا نقبل هبا يف نفسها برصف النظر عن إنكار هذه األصول، 
 دًا ـ هذه املّرة ـ عن املقاربة العقلّية املحضة.يح بعجتديد نظره يف قضّية املصال

                                                             
عىل وفق لقد أطال الفخر الرازي يف املناقشات هنا، ووضعها كّلها ضمن مباحث كالمّية موّسعة ( ١)

ها أن تبحث يف علم الكالم ال يف علم األصول، فانظر له: املحصول  ـ  ١٨٠: ٥أصول األشاعرة، وحقُّ
 .٢٩٣ـ  ٢٨٨: ٣؛ وملزيد توّسع راجع: اآلمدي، اإلحكام ١٩٦



  

روقة شاعرة وأمثاهلا، بل تعّدى إىل داخل ألكّن األمر مل يقف عند حدود مدرسة األ ب ـ
مدرسة العدلّية، حيث ظهرت توّجهات متحّفظة عىل قانون التبعّية، مستعينًة بمجموعة من 

 لتقويم املوقف.األدّلة واملعطيات التي البّد لنا من رصدها 
، الذي يعّد من ـ وهو األستاذ الشيخ أمحد عابدي ومل يستبعد بعض الباحثني املعارصين

ن تكون فكرة التبعّية قد جاءت ـ أة بأشكاله الفقهاء الشيعة النادرين املنكرين متامًا لقانون التبعيّ 
س والعّلة واالستحسان يف باب املصلحة والقياسنّية الفكار ذ األللفقه الشيعي من خالل نفو

 .وأمثال ذلك
ألّن االجتهاد الشيعي أبدى عرب التاريخ حتّفظًا شديدًا من  ولكّن هذا التحليل غري دقيق؛

مقوالت القياس واملصالح املرسلة ونحو ذلك، واألرجح أّن االجتهاد الشيعي تأثر باألصول 
ألصول كانت مقبولة لديه يف علم الكالمّية العدلّية ال باالجتهاد الرشعي السنّي، فإّن هذه ا

الكالم، فُيتوّقع أن يتأثر هبا يف الدراسات الرشعّية لُتنتج له فكرة املصلحة، أكثر من أن يتأثر 
 بقواعد االجتهاد السنّي التي كان عىل خصام معها.

ن نعي بأّهنم حني يفّكون ألكي نفهم ذهنّية هذا الفريق بشكل أكرب جيب مهام يكن األمر، فو
ي العبودّية أنشؤون ارتباطًا بني التكليف ومبدفهم يُ  ،ط بني التكليف واملصلحةارتباال

ّي قيمة أاد للموىل، وليس له يالعبودّية واالنق أة، فقيمة التكليف يف أّنه تعبري عن مبدوالربوبيّ 
فلم يكن عىل حكمه  ،ه تعاىل مالك األشياء وخالقهانّ إ«أخرى يتبعها، يقول الفخر الرازي: 

سن التكليف هي الربوبية ة ُح علّ  نا أنّ من الوجوه، وهذا هو الذي يقوله أصحابُ  بوجهٍ  رتاٌض اع
فمسألة التكليف هي مسألة التبعيّة هللا  .»ال ما يقوله املعتزلة من رعاية املصالح ،ةوالعبوديّ 

ّن سبحانه ال غري، وال تقف خلف هذه القضّية قضّية أخرى، وهي مصلحة العباد يف ذلك، وكأ
هذه الذهنّية تريد أن جتعل العبد يف عالقته باهللا ال ينطلق من مصلحته هو، بقدر ما ينطلق من 

 ه بأّي غرض يقف خلف هذه الترشيعات.عبودّيته هللا سبحانه، دون أن يتلّوث ذهنُ 
وهذا يعني أّن حترير الفعل اإلهلي من األغراض، ثم حترير العبد من تبعّية مصاحله لصالح 

                                                             
 .١٧٣ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر، العدد ( ١)
 .١٢٧: ١١الرازي، التفسري الكبري ( ٢)



 

 ه، هو املحور املركزي يف هذا التفكري.تبعية ربّ 
نفي ي أ ،ثبات السالبة الكلّيةمنها هيدف إل نوعٌ  لنفي عىل نوعني:ىل أّن أدّلة اإشارة اإلوجتدر 

بطال املوجبة الكليّة املزعومة لدى آخر هيدف إل تابع للمصلحة، ونوعٌ  حكم رشعّي  وجود
، ومن هنا أيضًا نجد ىل تأسيس قانون عدم التبعّيةإىل تفنيد قانون التبعّية ال إني، للتوّصل التبعيّ 

أّن توّجهات املنكرين هنا ونوعّية أدّلتهم عىل نوعني: رضورة فّك التبعّية، أي أّن فّك االرتباط 
رضوري، بينام آخرون يكتفون بكون فّك هذا االرتباط ممكنًا،  بني الترشيع واملصلحة هو فكٌّ 

 أو يدعو إليه.ومن ثّم فال دليل ُيثبت االرتباط 
ىل وقوع خلط يف بعض الكلامت يف موضوع النفي، ففي الوقت الذي إن نشري أكام البّد لنا 

نجده يف احلقيقة يرّكز عىل نفي قانون التبعية يف  ،تشعر فيه بأّن الباحث يريد نفي قانون التبعّية
، وسوف نالحظ ا بدّقةليهإة البّد للباحث من االنتباه طلق التبعّية، وهذه نقطقات ال ماملتعلّ 

 .بعض مظاهرها قريباً 
 هو اآليت:ـ املتقّدمة ـ بعيدًا عن األصول العقلّية الكالمّية دّلة النفي أ فأهمّ  ،ّية حالأوعىل 

١_  ٢ èÍðºA ÀÌj�Ê ÎÂEj³ºA èwÃºA _´Í»§MÊ ¼Í»� ,¼ÍÕAjmG �I Ò»¦ PBJ 
ْمنَا َعَلْيِهْم َطيِّبَاٍت َفبُِظْلٍم ِمنَ ﴿االستناد إىل قوله تعاىل:  األّول: لالدلي  الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

َبا َوَقْد ُهنُوا َعنُْه َوَأْكلِِهْم َأْمَواَل  ِهْم َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َكثرًِيا َوَأْخِذِهُم الرِّ ْم َوبَِصدِّ  النَّاِس ُأِحلَّْت هَلُ
 .(١٦١ـ  ١٦٠)النساء:  ﴾بِاْلَباطِِل َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن ِمنُْهْم َعَذاًبا َألِياًم 

ثبت أّن اهللا تعاىل قد حّرم بعض ما وصفته اآلية نفسها بأّنه طّيب، إّن هذه اآلية الكريمة تُ 
وقد وقع هذا التحريم عىل بني إرسائيل بسبب ظلمهم وصّدهم عن سبيل اهللا وسائر األفعال 

ونه طيّبًا، فاهللا يعلن أّنه حّرم رة التي وقعت منهم، وهذا يعني أّن حتريم يشء كان جمامعًا لكاملنكَ 
الطّيب، وعليه فكام يمكن أن يكون حتريم بعض األمور املحّللة عىل بني إرسائيل ال ملصلحة، 
كذا يمكن أن يكون حتريم بعض األمور عىل املسلمني عىل النحو عينه؛ تضييقًا عىل العباد؛ ملا 

 .فعلوه ويفعلونه من الظلم
                                                             

 .١٧٤ـ  ١٧٣: ١٢صلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر، العدد عابدي، م( ١)



  

التي يبدو أّنه يرشح تفاصيلها لنا يف  ولة العقاب يف هذه الترشيعاتوالقرآن الكريم يؤّكد مق
ْمنَا ﴿آخر، حيث يقول:  موقعٍ  ْمنَا ُكلَّ ذِي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغنَِم َحرَّ َوَعىَل الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

َواَيا أَ  ا َأِو احْلَ ا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهاَم إِالَّ َما َْحََلْت ُظُهوُرُمهَ ْو َما اْختََلَط بَِعظٍْم َذلَِك َجَزْينَاُهْم بِبَْغيِِهْم َوإِنَّ
ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحال ﴿(، ويبنّي لنا أصل القضّية يف قوله سبحانه: ١٤٦)األنعام:  ﴾َلَصاِدُقونَ 

ائِيُل َعىَل َنْفِسِه ِمْن َقبِْل َأْن تُ  َم إرِْسَ ائِيَل إِالَّ َما َحرَّ َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها إِْن لَِبنِي إرِْسَ نَزَّ
 (.٩٣)آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َصاِدقنِيَ 

خرون؛ آيف إبطال القياس، وتبعه ـ حمّل االستدالل ـ استند الفاضل التوين هلذه اآلية  دوق
وهو عصياهنم  ،خارج عن اليشء وذلك أّن عّلة التحريم قد ال تكون أوصاف اليشء، بل أمرٌ 

وظلمهم، فكيف يمكن أن يستقيم القياس عرب الوصف اجلامع )يف املقيس واملقيس 
 .عليه(؟!
ّن غاية ما يفيد امتناع كون أوذلك  ؛هنا الكريمة غري موّفقية اآلّن االستدالل هبذه أإال 
، وال ينفي املتعّلقات ة األحكام للمصالح واملفاسد يفوعدم تبعيّ  ،قتعلَّ راجعًا ملتعلَّق املاملالك 

ظلمهم ّن أ الغائي؛ ألّنه يقول بأية داّلة عىل هذا املبدصل مبدأ التبعّية؛ بل اآلأهذا النص القرآين 
راد أفكأّنه  ،كانت يف األصل حالالً هلم اءشيلكي حيّرم عليهم أـ جزاًء هلم ـ يهم دفع املوىل وبغ

برشّية ال تكمن مصاحلها يف ذوات األشياء، بل يف فكام أّن الترشيعات العقابّية التأديبهم بذلك، 
يرادًا عىل إتصلح ية التبعّية، فاآل أثبات مبدإوهذا كاٍف يف نفس املنع للتأديب، كذا املقام هنا، 

، بل يكفيه احتامُل ما دأ التبعّيةبال عىل القائل بم ،قاتملتعلّ متعّلقات ايف حرص املالكات القائل ب
 .قلناه

قشتنا بشكٍل آخر، وهو أّن منعهم من أكل الطّيبات يف سياق عقوبة، هو ويمكن صياغة منا
يف نفسه مصلحة هلم لكي يتأّدبوا، ويدركوا فساد ما فعلوه، متامًا كام حيُرم األب ابنَه من طعاٍم 
لذيذ نافع، ملّدة زمنيّة معيّنة كي يؤّدبه عىل فعٍل ارتكبه، ويكون له يف ذلك مصلحة، ومن هنا 

                                                             
 .١٩٢: ٣؛ واملظفر، أصول الفقه ٢٣٩التوين، الوافية يف أصول الفقه: ( ١)
احلكم هنا هو احلرمة، ومتعّلقه تناول هذه األطعمة أو مطلق االستفادة منها، ومتعّلق املتعّلق ـ ويطلق ( ٢)

 طعمة.عليه املوضوع أحيانًا ـ هو نفس هذه األ



 

يامت كانت مؤقتة عىل بني إرسائيل، حيث يبدو أّهنا ُرفعت بمجيء النبّي فهذه التحر
ائِيَل ﴿، قال تعاىل: ×عيسى ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِألُِحلَّ  ..َوَرُسوًال إىَِل َبنِي إرِْسَ َوُمَصدِّ

َم َعَليُْكْم َوِجْئُتُكْم بَِآَيٍة ِمْن  ُقوا اهللاََّ َوَأطِيُعونِ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ ُكْم َفاتَّ ـ  ٤٩)آل عمران:  ﴾َربِّ
٥٠.) 

د اخلميني فهاًم ملسألة نجاسة الكافر، حيث يقول: ووفقًا ملثل هذه املقاربات يطرح السيّ 
وإن كانت جمعولة عن مصالح ومفاسد، لكن ال يلزم أن يكون تلك  ةاألحكام الرشعيّ «

بل  ،إليه حتى يكون االقتضاء والال اقتضاء راجعاً  ،تيف نفس املوضوعا املصالح أو املفاسد
حكام بال ريب، وأوضح شاهد عىل ذلك هو نجاسة مؤثرة يف جعل األ ةاجلهات اخلارجيّ 

جعل النجاسة عليهم ليس ألجل وجود قذارة أو كثافة يف أبداهنم كام  نّ إف، ار واملرشكنيالكفّ 
 ظع حتفّ نظر املرّش  نّ إف ؛ةالسياسيّ  اجلهاُت بل املالك هلذا اجلعل  ،األعيان النجسة يف سائر

ونواميسهم،  ار واملعارشة معهم، حتى تصون بذلك أخالقهم وآداهبماملسلمني عن خمالطة الكفّ 
 .»فألجل هذه األمنية حكم عىل نجاستهم

 وعليه فهذا الدليل غري موّفق.

٢_  ٢ Ã¯MÊ f³Â ,ÑèÍ§JNºA ÑºË³¾ Î¯Â � OJnºA LBZuC Ñèv² °Í¢ËM _fÍ 
سبت لّنه ال فرق بني السمك يوم اأوذلك  ؛سبتلصحاب اأىل قّصة إاالستناد  الدليل الثاين:

 سبت حيتوي عىل فساد بينام هو بعينه يوم األحد ال حيتويلويوم األحد، فهل السمك يوم ا
بل هو جمّرد أمر  ،ّن هذا الترشيع ال عالقة له باملصلحة واملفسدةأ؟! إّن هذا يكشف عن عليه

 .ارع وهنيهلشا
 وذلك: ؛يضاً  للمناقشة أوهذا الدليل قابٌل 

ّنه ال فرق أـ اليقني بوطريقة تفكريه ك صاحب هذا الدليل لين يمكننا ـ عىل مسأمن  أّوالً:
                                                             

. وقد طرح هذا التفسرَي ١٤: ٣؛ وانظر له أيضًا: كتاب الطهارة ٧٦: ٣اخلميني، هتذيب األصول ( ١)
؛ واللنكراين، تفصيل الرشيعة )النجاسات ٢٣٧: ٢أيضًا آخرون، مثل: هاشم اآلميل، املعامل املأثورة 

 .٥ـ  ٤وأحكامها(: 
 .١٧٤ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر، العدد ( ٢)



  

فلعّله يوم السبت لو خرج من املاء  ؟يف نفس السمك بني اصطياده يوم السبت ويوم األحد
وكّل خصوصيّات ة القضيّ البسات م عاملون بكّل فهل نحن أوفساد،  مصطادًا وقع فيه خبٌث 

 ننفي هذا االحتامل كي يكون النفي مقّدمةً  ىحتة )ومائها( التي كانت عىل البحر، تلك القري
 ؟!يف املقام لمة دلياقإل

، بل حّرمت عليهم الصيد بعينه السمك عليهمخترب بأّنه تّم حتريم ية الكريمة مل إّن اآل ثانيًا:
فعال يف مصلحتها ومفسدهتا باختالف الزمان، وهذا أن ختتلف األاملمكن يوم السبت، ومن 

فكيف ننفي أن تكون خلف التحريم مفسدة يف الفعل لو وقع يف هذا  ،دانجبالو مشهودٌ 
 الزمان؟!

ولعّله يشهد الختالف القضيّة هنا باختالف الزمان، ما أفاده بعض املعارصين، من أّن 
ام هي لكون هذا اليوم هو يوم عبادة وترك العمل عىل اليهود، خاّصية التحريم يوم السبت إنّ 

 ني،مسلفهي متامًا مثل النهي عن البيع والتجارة وقت الصالة املنادى هلا يوم اجلمعة عند امل
يتسم بذكر اهللا والدعاء والعبادة عندهم، فلعّل حتريم العمل كان هلذه اخلواص،  فالسبت يومٌ 

 .لكي يتفّرغوا للعبادة
نسانّية تتفق ترى أّن اإل الأبل قد يكون تعيني يوٍم للراحة من العمل صاحلًا نافعًا للبرش، 

ا يف ذلك من مل ؛فونلكي يسرتيح العاملون واملوظّ  ،سبوع باحلّد األدنىيف األ عىل يوم عطلةٍ 
تهم نتاجيّ إبام يؤثر عىل وعالقاهتم االجتامعّية بداهنم مصالح عظيمة راجعة ألذهاهنم وأ

وعليه يمكن أن ينسجم موضوع السبت مع موضوع التبعّية، ولو يف غري تعيني  سلوكهم؟و
 فرد من األفراد املتساوّية.

 ،ة األحكام للمصالح واملفاسد يف املتعّلقاتثبته هذا الدليل هو نفي تبعيّ إّن غاية ما يُ  ثالثًا:
مْ ﴿: لين يقوآألّن النّص القر ؛تبعّيةالصل مبدأ أال  َة اْلَبْحِر  َواْسَأهْلُ َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحاِرضَ

ًعا َوَيْوَم َال َيْسبُِتوَن َال َتْأتِيِهمْ  ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاُهنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُرشَّ  َكَذلَِك إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ
                                                             

. وملزيد من االّطالع حول بعض ٢٧٩ـ  ٢٧٨: ١حمّمد عيل أيازي، مقاصد األحكام الرشعّية وغاياهتا ( ١)
، ١١ـ  ٨: ٢٠؛ واإلصحاح ٣١ـ  ٢٢: ١٦نصوص السبت يف التوراة، انظر: سفر اخلروج، اإلصحاح 

 .١٥ـ  ١٢: ٥؛ وسفر التثنية، اإلصحاح ١٧ـ  ١٢: ٣١واإلصحاح 



 

ع معهم من عدم جميء احليتان غري (، فكأّن ما وق١٦٣)األعراف:  ﴾َنْبُلوُهْم باَِم َكاُنوا َيْفُسُقونَ 
 حّرم عليهم ذلك يوم السبت كان بالًء من اهللا عليهم جزاًء عاّم كانوا يفسقون من قبل، فإذا

ضمن هذا السياق وفرضنا السبت مل يكن حمّرمًا يف غري ذلك، كانت هذه اآلية عىل نسق اآلية 
فيكون الكالم هو  ،وظلمهمالسابقة التي دّلت عىل أّن حتريم بعض األطعمة كان لبغيهم 

 فال نعيد. ،ية السابقةيف اآل الكالم

٣_  ٢ fJ¾ _C ÑèÌf³Â ÐÔAj² ,fmB¯�AÊ �Bv�A Ä¾ °Í»·NºA jÌj�Ê cnÃºA 
للمصالح ملا وقع  وذلك أّنه لو كانت األحكام تابعةً  سخ،ندأ البااللتزام بم ثالث:اليل لالد
 يقع كامنًا خلفها، رينفس أم ّررة من واقعٍ ّن األحكام متحأإذ ال معنى للنسخ سوى  ؛النسخ

 .له أحكام جديدة وفقًا لقانون التبعّية ،جديدٍ بل لن نتمّكن من فهم جميء ديٍن 
وقانون التبعّية فتح باب احتامل هو أّنه يكفي يف التوفيق بني النسخ  واجلواب عن هذا الدليل

جة ظروف ينتونة ة معيّ كن أن فرتة زمنيّ ّن صفات الفعل تابعة لسياقاته الزمكانّية، ومن املمأ
زمنّية أخرى، فام هو الذي ينفي  فيام انقضت هذه املصلحة يف حلظةٍ  ،نة فرضت ترشيعًا معّيناً معيّ 

بل إّن قيامة الترشيعات  ؟مثل هذا االحتامل ما دمنا ال ندرك متام املصالح واملفاسد الكامنة
ك تنافيًا مع انطالقهم من رصد املصالح التي الوضعّية املعارصة عىل ذلك، وال يرون يف ذل

 تقف خلف هذه الترشيعات التي يسنّوهنا.
ن تكون األشياء بعينها حمّرمة يف زمن وحمّللة يف أّن صاحب الدليل استصعب وخيّيل يل أ

لكن عندما نحّرر أنفسنا  !زمن آخر، مثل األطعمة واألرشبة، فهل تغرّيت مكّوناهتا أو ماذا؟
 الح باملوضوعات ـ فضًال عن املتعّلقات ـ فلن تكون هناك أّي مشكلة.من ربط املص

٤_  ٢  _ ÑÍÃI °nÂ PB§ÌjrNºA��A ÅBÆjI) ÑèÍ§JNºA Ñ®AjÍ(Ïif, Ê ¼è¾DMf³Â 
د كامل احليدري، عىل ما جاء يف دروسه الفقهيّة املنشورة، من أّن ما ذكره السيّ  الدليل الرابع:

فاسد خرافة علميّة دون إثباهتا خرط القتاد بحسب تعبريه، وامل فكرة تبعيّة األحكام للمصالح
                                                             

 .١٧٤ :١٢در فقه، جمّلة نقد ونظر، العدد عابدي، مصلحت ( ١)



  

ويشهد لذلك عنده أّن النصوص والفتاوى قد حكمت بسلسلة من األحكام التي ال يمكن أن 
تنسجم مع هذا القانون، ومن نامذج ذلك جواز أخذ ثمن اخلمر ممّن يستحّله، وترتيب آثار 

ال يرى احلرمة مع كونك تراها، وجواز أخذ  احللّية عىل اليشء عند وقوع املعاملة مع طرف
 قة بثمن اخلمر واخلنزير مع أهل الذّمة.س، والعديد من املعامالت املتعلّ املال ممّن ال خيمِّ 

إّنه لو كان هناك أثر تكويني يعرّب عنه باملصلحة أو املفسدة، ملا صّح جتويز  وبعبارٍة أخرى:
ثل تقديم السّم، حيث ال فرق فيه بني مستويات اليشء احلامل للمفسدة تكوينًا، فإّن ذلك م

معرفة اإلنسان به يف وقوع تأثرياته التكوينيّة، فحتى لو كان اإلنسان يرى حلّية تناول السّم فإّن 
تأثريه التكويني سوف يقع. ومن هذا النوع أيضًا فروع قاعدة اإللزام الفقهّية التي تدعوك 

هلذا لو أخطأ اإلنساُن الواقَع يف الصالة مثالً حصلت له لرتتيب اآلثار عىل ما يعتقده اآلخر، و
 .املعراجّية، ونستنتج من هذا أّن األحكام تابعة لالنقياد ال ملصالح تقف خلفها

كام يستوحى من إّن كالم السيد احليدري حيتمل النظر إىل أصل قاعدة تبعيّة األحكام، 
عدة عىل املتعّلقات خاّصة، وسوف نتعّرض كام حيتمل النظر إىل تنزيل هذه القامواضع منه، 

ـ ذكره يف لوجهة نظره يف مركز املصلحة عند احلديث عن هذا املوضوع، حيث يسلك مسلكًا 
يعتربه مغايرًا للمسالك السائدة، لكنّني سوف كتابيه املخّصصني لدراسة القطع والظّن ـ 

لتبعيّة وتصادمه مع الفقه أتعامل مع هذا الدليل اآلن بوصفه دليالً عىل بطالن قانون ا
 بطال تعّلق املصلحة باملتعّلقات وفقًا هلذا الدليل.إيضًا ملديات صّحة أوالنصوص، بل سُاملح 

ة قياسّية لليشء ال ذاتّية له، ضافيّ إ إّن هذا الدليل مل يلتفت إىل أّن املصلحة واملفسدة صفاٌت 
عه وسط سائر األشياء من الزمان واملكان ومن ثّم فتتغرّي صفة الفعل أو الرتك تبعًا لتغرّي متوض

بالنسبة  ،، وانطالقًا من ذلك ختضع صفات املصلحة واملفسدةوالفاعل والظرف واحلال
األقّل املفسدة لقانون التزاحم الذي جيعل املرّشع العقالين يقّدم املصلحة األهم عىل ، للمرّشع
 .خطورة

وذلك أّن جتويز  ري ناهضة لنفي يشء هنا؛بناء عليه، تصبح املوارد التي قّدمها احليدري غ
                                                             

أة، ر، وبحوث فقه امل٥٣، ٣٥، ٣٢، ٢٠كامل احليدري، بحوث يف طهارة اإلنسان، الدروس رقم: ( ١)
 ، وهي منشورة عىل موقعه الرسمي عىل الشبكة العنكبوتّية.١٤الدرس رقم: 



 

أخذ الربا أو ثمن اخلمر أو امليتة ممّن يستحّل ـ مسلاًم كان أم غري مسلم ـ قد يكون ملصلحة أهّم، 
وهي تسهيل عالقات الناس املالّية وعدم إيقاعهم يف ضغوطات وإرباكات تفوق احلّد الطبيعي 

ال، بل لقد تصّور السيد احليدري أّن مفسدة بحيث تسّبب مفاسد أعظم من مفسدة أخذ هذا امل
ثمن اخلمر يف نفسه، ولعّل الرشيعة هنت اإلنسان عنه متهيدًا لنهيه عن اخلمر بناء ـ كام سيأيت ـ 
عىل مبدأ التفكيك بني مساحة االعتبار القانوين ومساحة املصلحة الكامنة خلفه، واملفروض 

 شخٌص آخر يستحّله. أّنه منتٍه عن اخلمر، وأّن املتوّرط يف ذلك
وهبذا ندرك أّن وجود مصالح ومفاسد حتى يف املتعّلقات ال ينايف تغرّي احلكم بتغرّي نسبة 

؛ ألّن عىل إطالقه األمر بالسّم غري دقيق ومتثيُل  .اليشء إىل حميطه ودخول خاصية جديدة فيه
ثريه، كام أّن املحّرمات السّم ال يرتك أّي أثر لو فرض أّن اإلنسان أخذ قبله ماّدًة متنع من تأ

، بل قد يعرضها وضع تتحّول فيه إىل دواء، كام يصنع الدواء من  ليست يف مجيع األوضاع ساّمً
 السّم، وموارد االضطرار من هذا النوع.

وهبذا نعرف أّن السيد احليدري والشيخ العابدي تصّوروا قانون التبعّية يف متعّلقات 
 ينيّة عادًة، فيام األمر ليس كذلك كام صار واضحًا.املتعّلقات التي تكون أمورًا تكو

وهو أّهنم  بل لنا أن نشكل بمداخلة نقضّية عىل السيد احليدري والشيخ العابدي وكثريين،
لتجربة النبوّية يف بحوثهم يف السرية النبوّية وتاريخ اإلسالم يتعاملون بعقالنّية املصلحة مع ا

هؤالء ينطلقون من تطبيق الترشيعات اإلهلّية عىل زمنهم، ، فإذا كان النبويأهل البيت وجتربة 
ومل تكن الترشيعات حتمل خلفها أّي منظومة مصلحيّة يف االجتامع البرشي، فكيف يمكن 

ة وغريها وفقًا لقواعد الفعل العقالين اإلنساين يف املصالح واملفاسد قيامة دراسة السرية النبويّ 
ما مل يقم دليل خاص هنا أو هناك يف هذا  ض املنهجيوغري ذلك؟! أليس هذا موجبًا للتناق

نعم من املمكن اّدعاء اتفاق وجود  ؟!الفعل أو ذاك عىل كونه منبثقًا من خلفّية مصلحّية
 املصلحة مع الفعل تارخيّيًا، ال انطالق الفعل بداعي هذه املصلحة أو تلك من املعصوم.

فني؛ ألّن الكالم ليس يف احلجّية، بل يف وال ينفي ذلك حجيّة فعل املعصوم عىل سائر املكلّ 
 كون الفعل الذي هو حّجة علينا، قد انطلق من خلفّية مصلحّية.

٥_  ٢ èÍ§JNºA ÅËÂB² _´Í»§MÊ èei ,BÆeË»aÊ Ñ§ÌjrºA PBJQ iBÍ§¾ � Ñ 
االستناد ملا دّل عىل أّن حالل حمّمد حالل إىل يوم القيامة وحرامه كذلك،  الدليل اخلامس:



  

حالل حمّمد حالل أبدًا Pعن احلالل واحلرام فقال:  ×زرارة قال: سألت أبا عبد اهللاخرب مثل 
غريه، وقال: قال  يءإىل يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إىل يوم القيامة، ال يكون غريه وال جي

فإّن هذا املفهوم يتناقض مع االهتامم  ،Qما أحد ابتدع بدعًة إال ترك هبا سنّة: ×عيل
، كات وجعل األحكام منوطًة هبا، كام أّن رواية أبان بن تغلب املعروفة يف باب الدياتباملال

وأمثال هذه النصوص ترشد إىل أّنه ال ينبغي  وكذلك حديث: إّن دين اهللا ال ُيصاب بالعقول
أن نذهب عرب العقل نحو مسألة مالكات األحكام؛ إّما ألّن األحكام ال مالك هلا، أو ألّنه لو 

 .كان هلا مالك فال يمكن معرفته
ها بمثل تإّنه قد حصل خلٌط بني مبدأ وجود املالكات وبني إمكانية معرف الً:واجلواب أوّ 

 ،ذلك نحومسألة دية أصابع املرأة وإّن دين اهللا ال يصاب بالعقول و :العقل ونحو ذلك، ففكرة
ال  ،عم معرفة املالكات بالعقلتدّل عىل النهي عن ز ،ردنا فهمها يف سياق موضوع بحثناألو 

ّن مركز النهي فيها ليس نفي املعلوم االحتامل؛ ألكان النفي بنحو ّهنا تنفي وجود املالك ولو أ
عرفًا يف وجود اليشء ذاته  بل نفي العلم به، ونفي العلم باليشء عرب العقل ظاهرٌ  ،بالعقل

 .، ال نفي اليشء يف حّد ذاتهوانسداد أبواب معرفته بالعقل
مل أفهم ما هو الرابط بني قضّية خلود الرشيعة وثباهتا ومسألة املالكات واملصالح،  ثانيًا:

                                                             
 .٥٨: ١الكايف ( ١)
من  إصبعاً  قطع ما تقول يف رجلٍ : ×يب عبد اهللاقال: قلت أل والرواية هي: عن أبان بن تغلب،( ٢)

قلت:  .»عرشون من اإلبل«قال:  قلت: قطع اثنتني؟ .»من اإلبل عرٌش «أصابع املرأة كم فيها؟ قال: 
، قلت: سبحان »عرشون من اإلبل«؟ قال: قلت: أربعاً  قال: .»ثالثون من اإلبل«؟ قال: قطع ثالثاً 

هذا كان يبلغنا ونحن  فيكون عليه عرشون! إنّ  ويقطع أربعاً  ،عليه ثالثون فيكون يقطع ثالثاً  !اهللا
 رسول اهللا هذا حكم نّ إ ،بانأيا  مهالً «فقال:  .ونقول: الذي جاء به شيطان ،ن قالهممّ  بالعراق فنربأ

بان أإىل النصف، يا  املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت نّ أصىل اهللا عليه وآله 
 (.١٨٤: ١٠)هتذيب األحكام  ».ة إذا قيست انمحق الدينذتني بالقياس، والسنّ ك أخنّ إ

( هذا التعبري مشهور جدًا، وُيتلّقى عىل أّنه رواية، ومل نعثر عىل رواية هبذه الصيغة عدا خرب أيب محزة ٣)
ناقصة واآلراء إّن دين اهللا ال يصاب بالعقول الPالثاميل، عن اإلمام زين العابدين، لكن الوارد فيها هو: 

 (.٣٢٤)كامل الدين ومتام النعمة:  Qالباطلة واملقاييس الفاسدة، وال يصاب إال بالتسليم..
 .١٧٥ـ  ١٧٤ :١٢عابدي، مصلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر، العدد ( ٤)



 

فاملستدّل هنا يقبل بنفسه يف بحثه هذا بأّن األحكام تتغرّي تبعًا لتغرّي العناوين من حيث انطباقها 
اغة للحكم اخلارجي وعدمه، فإذا قلنا بأّن األحكام تابعة للمالكات فهذا ليس سوى إعادة صي

نفسه، مثًال: إذا قال الشارع: جيب دفع الزكاة يف األصناف التسعة الزكوّية؛ ألّن املصلحة التي 
ُاريدها من وراء هذا احلكم هي يف سّد حاجات الفقراء عرب إخراج أموال األغنياء اآلتية من 

ة صياغة االستثامرات الكربى يف االقتصاد، فإّن الذهاب خلف مالك احلكم ليس سوى إعاد
للحكم نفسه؛ إذ سيصبح احلكم هكذا: جيب إخراج أموال األغنياء للفقراء عندما تأيت من 
استثامر ما يعّد موردًا عمدة لالستثامر بحسب كّل زمان ومكان، فأين يتغرّي احلكم هنا بغري تغرّي 

 العنوان بحيث يكون العنوان منطبقًا عىل التمر يف زمان وعىل األرز يف زمان آخر؟!
ما يبدو يل أّنه سبب استدالل املستدّل هنا هو أّنه كان قلقًا من التخيّل عن الصيغ الرشعيّة 
اآلتية يف الكتاب والسنّة، نحو املالكات العاّمة واملقاصد الكلّية الواسعة كحفظ النفس واملال 

التي وضعتها وغري ذلك، بحيث يتخىّل الفقه اإلسالمي شيئًا فشيئًا عن الصيغ القانونّية  دينوال
 ، وهبذا تتالشى خصوصيّة الرشيعة.العاّمة الرشيعة، ليبقى منها جمّرد بعض الكلّيات العقالئّية

لكّن هذا التوّجس ال ينبغي أن جيّر إلنكار قضّية املصالح، بقدر ما ينبغي أن يضع معايري 
سامهتا العاّمة الستخدام قضيّة املالكات يف االجتهاد الرشعّي حتافظ عىل خصوصّية الرشيعة و

، سوف تتالشى الرشيعة لو بقينا ، بل من وجهة نظر بعض املقاصدّيني املعارصيناملمّيزة هلا
 جامدين عىل الظواهر احلرفّية اللفظّية للنصوص.

٦_  ٢ j³ºA èwÃºA _EBÇ§¯Â Àªi j¿�A ÀÌj�Ê ÎÂ! Ñr²BÃ¾Ê ç\ÍyËM 
ْمِر َوامْلَْيرِسِ ُقْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبرٌِي َيْسَأُلونَ ﴿االستناد لقوله تعاىل:  الدليل السادس: َك َعِن اْخلَ

ُ اهللاَُّ َلُكُم َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذلَِك ُيبَ  نيِّ
ُرونَ  ُكْم َتَتَفكَّ وذلك أّن هذه اآلية تثبت يف اخلمر وامليس منافع،  (؛٢١٩)البقرة:  ﴾اْآلََياِت لََعلَّ

ولكنّهام يف الوقت عينه إثٌم وذنب وعصيان هللا، ثم تقول بأّن معصية اهللا سبحانه أعظم من كّل 
املنافع الراجعة عليكم منها، وهذا يؤّكد أّن حتريمهام منفصل وخمارج ملنافعهام، فلم تقم 

                                                             
 .٢٩٠: ١انظر: أيازي، مقاصد األحكام الرشعّية وغاياهتا ( ١)



  

 .الراجعة للعباد كام ُيّدعى الترشيعات عىل املنافع واملصالح
وهذا التفسري ينفي بوضوح فكرة أّن املراد باإلثم يف اآلية هو الرضر، ليكون مقابًال 

ريد حرص معنى اإلثم باملعصية اآلتية من التمّرد عىل أوامر اهللا ونواهيه. وما أبعد يللمنفعة، بل 
م(، من أّن ٢٠١٠حسني فضل اهللا ) السيد حمّمدأمثال ما بني هذا التفسري وبني ما ذهب إليه 

هذه اآلية تثبت أّن كّل ما يكون رضره أكرب من نفعه فهو حرام، بوصفها قاعدًة فقهّية شاملة 
وهذان القوالن  يمكن اخلروج منها بتحريم العديد من األشياء مثل التنباك والتتن وغري ذلك.

لنتائج ر وال بالذنب، بحيث تكون اية باملفسدة ال بالرضان يف مقابل من فّس اإلثم يف اآليقف
كن رضرًا باملعنى السائد هلذه ولو مل ت ،ثمسلبّية من ضمن اإلرسّية الاالجتامعية والنفسيّة واأل

 كلمة.ال
 ية:وهبذا تكون هناك ثالثة تفاسري حمتملة لآل

 .وهو ما يستهدفه املستدّل هنا ثم بمعنى الذنب،أ ـ اإل
، وعليه بنى أمثال السيد ذكره العديد من املفّسين وهو ما ثم بمعنى الرضر،ب ـ اإل
يف كلامت الشيخ مغنّية، طفيفة لقاعدة االجتهادّية املشار إليها، والتي هلا إشارات فضل اهللا ا

 .الذي اختار يف اآلية تفسري الرضر بمعنى متحٍد مع املفسدة
، أكرب من منفعة تناول اخلمر وذكر الزخمرشي أّن املراد باإلثم هنا هو عقاب اإلثم، وأّنه

م عىل داللتها الدينيّة فيكون ثراد التوفيق بني قرينة املقابلة مع املنفعة وبقاء كلمة اإلأوكأّنه 
 توفيقًا بني القول األّول والثاين.

 .عّم من الرضربعد تفسريها بام هو أ، سدةفثم بمعنى املج ـ اإل
إذ لو غضضنا الطرف عن معنى اإلثم  ؛نا غري تامّ ية الكريمة هلكّن االستدالل هبذه اآل

                                                             
 .١٧٤ :١٢، العدد عابدي، مصلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر( ١)
 .٢٧٦ :٢؛ والراوندي، فقه القرآن ٢١٣: ٢انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الطويس، التبيان ( ٢)
 .٤٣؛ والتفسري املبني: ٣٢٩: ١انظر: مغنّية، التفسري الكاشف ( ٣)
 .٣٥٩: ١انظر: الكشاف ( ٤)
؛ وفتح اهللا الكاشاين، زبدة ١٤٤: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الشهيد األّول، القواعد والفوائد ( ٥)

 .٢٤٨: ١؛ والفيض الكاشاين، التفسري الصايف ٣٤٨: ١التفاسري 



 

ّن املراد منه املعصية والذنب، مل يكن ذلك داالً عىل خلّو األحكام الوارد فيها وسّلمنا جدالً بأ
ياء منافع ترجع شية تريد أن تقول هلم بأّن يف هذه األّن اآلأمن املصالح؛ بل غاية ما يف األمر 

كنّها حمّرمة عند اهللا سبحانه، فام الذي ينبغي اختياره لكم؟ وال ل ونحن ال ننكر منافعها، عليكم
، كام ّرصحت به اآلية ريم يف احلقيقةر يف اخلمر أو مفسدة هي سبب التحية وجود رضتنفي اآل

ْمِر َواملَْ ﴿األخرى:  ْيَطاُن َأْن ُيوقَِع َبْينَُكُم الَْعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اْخلَ اَم ُيِريُد الشَّ ُكْم َعْن إِنَّ ْيرِسِ َوَيُصدَّ
َالِة َفَهْل َأْنتُْم ُمنَْتُهونَ  لكنّها تريد أن تكّرس فيهم مبدأ (، ٩١)املائدة:  ﴾ِذْكِر اهللاَِّ َوَعِن الصَّ

ستمناء فيه الكثري من املنافع ل: إّن الزنا أو االحاهلا كحال شخص يسأاالنقياد هللا سبحانه، ف
ّن اهللا حّرمه، فهل تذهب خلف هذه املنافع أو أجاب بلعلم، فيُ ثبتها اأالنفسّية واجلسدّية التي 

 ريم اهللا له. ساكت عن سبب حتتلتزم بحكم اهللا، فاجلواُب 

٧_  ٢  _BÆjIÅ îei ,ÑèÍ§JNºA Ðj·¯º ÐfmB¯ºA ÁkAË»ºA LAËUÊ 
ما يمكن اعتباره دليَل فّك االرتباط بني احلكم واملصلحة، انطالقًا من  الدليل السابع:

إذا قبلنا بتبعّية األحكام للمنافع واملضاّر ونحو ذلك لزم م الفاسدة لذلك، وذلك أّنه اللواز
جتويز تناول قطرة من اخلمر أو سامع مقدار بسيط من املوسيقى، فإّن هذه األمور ال يمكن أن 
تالزمها مضاّر، وكذلك لو قيل علمّيًا بنفي الرضر يف حلم اخلنزير، ففي هذه احلال يلزم جتويز 

كله؛ ألّن املفروض أّن احلكَم تابٌع للمصلحة واملفسدة، واملفروض انتفاء املفسدة هنا فينتفي أ
التحريم، ويلزم أّننا لو متّكنا من التوّصل ملصالح العبادات عرب طريٍق آخر أن نرتك العبادة 

ملصلحة وغري ذلك من النتائج التي تنتج عن االعتقاد بنظرّية ا ..اخلاّصة التي ذكرهتا النصوص
 .والتي تكشف لنا عقم هذه النظرّية وسلبّية االعتقاد هبا

ة لألمر والنهي اإلهلّيني ال غري، مهام كانت املصالح فاألصّح هو القول بالتبعيّ  ،وعليه
 واملفاسد عىل أرض الواقع، فهذا أمٌر ال يعنينا يف نفسه عىل اإلطالق.

ألّن  ؛صلحة بغية منحه قدرًا من املرونةوال يلزم من ذلك مجود الفقه حتى نلجأ لنظرّية امل
وتكيّفها مع الواقع والزمان واملكان، ال يرجع لتغرّي التحّول يف املنظومة الفقهّية الداخلّية 

من حيث حتّققها يف  لتحّول العناوين املأخوذة يف النصوصاألحكام وال لتغرّي املوضوعات، بل 
 عيار يف بلدٍ اململبيع عىل العرف أمكن أن يكون ، فلو أحال الرشع معيار التوافق يف ااخلارج

، وكذا لو رشط معلوميّة لعرف السائد يف هذا البلد أو ذاكلتبعًا  ،بالوزن ويف بلٍد آخر بالكيل



  

أصل الرشط أّن ال  ،العوضني كان شكل املعلومّية خمتلفة تبعًا لنوعيّة العوضني أو نحو ذلك
 .خمتلٌف 

عبادات واملعامالت يف التعامل مع الرشيعة، عىل خالف وهبذا يظهر أّنه ال فرق بني ال
من أّن باب العبادات خيتلف عن باب  ،صبح رائجًة مؤّخراً تُ أخذت التصّورات التي 

املعامالت، بل حتى احلكم الوالئي القائم عىل املصلحة ليس حكاًم رشعّيًا، بل هو حكم 
إال لو كانت املصلحة يف تغيري أصناف برشّي، ولذلك ال يصّح التعبري عنه بالواجب واحلرام، و

بل إّن وضع الفقه حتت رمحة  الزكاة فهل نرتك النصوص الرشعّية نحو ما فيه املصلحة؟!
املصلحة سوف يفرض عليه اضطرابًا، فمن الذي يشّخص املصلحة؟ وما هي معايريها؟ وماذا 

 لو تعارضت التشخيصات؟
ارخيي للفقه، وأّنه البّد من التخيّل عن األحكام وينتج عاّم قلناه اإلطاحة بمنظومة الفهم الت

الفقهّية نتيجة تغرّي الواقع اليوم وحتّوهلا إىل عبئ عىل اإلنسان ُتلِحق به املفاسد واملضاّر، وإال فام 
لو لزم إحلاق الرضر بالطفل لو أقدمت أّمه عىل الصوم، فإّن حّق «هو األسوأ من أن يقال بأّنه 

إّن هذا التفكري يرجع ملنطق املصلحة، وذلك أّننا نتبع األمر والنهي ! »هللالطفل مقّدم عىل حّق ا
 .اإلهلي فقط، وحّق الطفل ليس سوى حّق اهللا سبحانه الذي أمرنا بذلك

 يمكنني التعليق عىل هذا الدليل:لكن 
دة التي بتبع املصلحة أو املفسـ سعًة وضيقًا ـ إّن املستدّل تصّور أّن القانون يتحّدد  الً:أوّ 

، وقد فيلزم احلكم بجواز رشهبا ّن قطرة اخلمر ال رضر وال فساد فيهاأأولدته، وهلذا تصّور 
ني مل خيلطوا مثل املقاصديّ العديد من والغريب أّن ثباتّية. خلط هنا بني العّلة الثبوتيّة والعّلة اإل

لثبوتيّة هي املصلحة التي ثري من األحيان بني هذه املوضوعات، فالعّلة اكوميّزوا يف  ،ا اخللطهذ
خيربنا عنها قانون التبعّية، واملرّشع ألجل حتقيق تلك املصلحة يقوم بترشيع القانون، لكن ال 

نهى املقنّن عن مع مساحة املصلحة الثبوتيّة، فقد ي وينتساوى مساحة االعتبار القانتيلزم أن 
حتى لو أّننا مفسدة يف ذاته اته يّ ط ، ال ألّن اليشء املنهّي عنه حيمل يفل حتقيق يشء آخريشء ألج

                                                             
؛ وقد كان الشاطبي حتّدث عن أّن ١٧٧ـ  ١٧٥: ١٢العدد عابدي، مصلحت در فقه، جمّلة نقد ونظر، ( ١)

 .٥٦٣: ٣حقوق العباد عليك ليست إال حقوق اهللا سبحانه، فانظر له: املوافقات 



 

بل ألّن دفع املفسدة يف يشء آخر رفعنا احلكم عن حتريمه! يف ذاته اكتشفنا أّنه ال مفسدة فيه 
مي  ..هذا منوط بالنهي عن اليشء املقدَّ

وهذا سائد يف القوانني الوضعّية ويف العقل القانوين البرشي عاّمة، فأنت متنع ختّطي 
خرى عىل اإلطالق يف أّي سّيارة أشارة احلمراء، وربام يمّر سائق وال يوجد السيارات عند اإل

ّن سلبّية التخّطي غري متحّققة هنا؛ والسبب هو أحميط التقاطع، ومع ذلك يمنعه القانون رغم 
هم يف أخطـ أحيانًا ـ فني واملواطنني لتوّقعنا للمكلّ )العّلة الثبوتيّة( أّن القانون لو أحال املالك 

 ،ّنه ال يوجد أحد يف حميط هذا التقاطعأبحيث قد يظّن شخص تبعًا لنوعّية هذا املالك، ديده، حت
ّنه قد يكون هذا اآلخر موجودًا، فالقانوين يرصد أ، واحلال اءشارة احلمرّطي اإلفيمكنني خت

فيمنع مطلقًا، وهذا يشء  ،والتي هي بنفسها تفيض حلواث تصادم وأرضار ،ات اخلطأاحتامليّ 
 .واملفسدة ؛ إذ إحالة املالكات الواقعّية للناس قد يوجب بنفسه الفوىضيعي يف القواننيطب

احلكُم فيه بالرضورة ة ال خيضع ة التي هي مناط قانون التبعيّ وهذا النوع من العلل الثبوتيّ 
نسبة إلينا بال يرتفع احلكم امحيابًا لتعيني املصلحة يف الفعل املنهي عنه أو املأمور به، إنّ سلبًا أو إ

فطار يف ، فلو قال املوىل: إّن التقصري يف الصالة واإلاجتهادّية اإلثباتّية، عرب مقارنة نصّيةعّلة بال
بام قد نظرًا ملا يف السفر من التعب،  ؛رادة اهللا الرتخيص عليكمإبسبب  صوم للمسافر جمعوٌل ال

َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى َشْهُر ﴿من قوله تعاىل: املقاصدي أو الِعَليل يستوحيه الفقيه 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو  َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ َعىَل لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلُ

اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْلُيرْسَ َوَال  ٌة ِمْن َأيَّ وا اهللاََّ َسَفٍر َفِعدَّ ُ َة َولُِتَكربِّ  ُيِريُد بُِكُم الُْعرْسَ َولُِتْكِمُلوا الِْعدَّ
ُكْم َتْشُكُرونَ   قال:(، أو من صحيحة عبد اهللا بن سنان، ١٨٥)البقرة:  ﴾َعىَل َما َهَداُكْم َولََعلَّ

منها  فله أن يصيب ،عن الرجل يسافر يف شهر رمضان ومعه جارية له ×سألت أبا عبد اهللا
 ،»طويالً  حاً له يف الليل سبْ  إنّ  ؟!أما تعرف حرمة شهر رمضان ،سبحان اهللا«لنهار؟ فقال: با

للمسافر يف  صاهللا تبارك وتعاىل قد رّخ  إنّ «قلت: أليس له أن يأكل ويرشب ويقرص؟ فقال: 
ص له يف يرّخ  ومل ،السفر ِث ووعْ  َب ملوضع التعب والنَص  ؛وختفيفاً  فطار والتقصري رمحةً اإل

ّن أففي مثل هذه احلال يفهم الفقيه  ،»..النساء يف السفر بالنهار يف شهر رمضان جمامعة
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كام لو تغرّيت وسائل النقل،  ،مرتبط وجودًا وعدمًا بالتعب، فلو حتّقق السفر بال تعٍب  احلكمَ 
 ؛بمعيار املسافة ال يطمئّن بإمكان التمّسك بإطالق نصوص القرص واإلفطارقد ّن الفقيه إف

وهذا التعليل ليس هو املصلحة بالرضورة، بل التضييق والتوسعة من  .هذا التعليلنتيجة 
 .اع النّص فيام يفهمه العرف منه ومن دائرته ومساحتهّتبالفقيه هنا ألجل ا

فيه اختالط األنساب، وتطّور العلم وصار  نّ أل ؛ولو قال املوىل: األمر الفالين حرام
د الفقيه ليفهم إطالقًا يف النّص ملثل وى خيال، مل يعُ اختالط األنساب مع هذا األمر ليس س

وإذا ناقشنا هذا الفقيه فيام فهمه، فإّن املناقشة هنا يف فهم النّص ال يف قانون الواقع املعارص، 
 .أو يف نظرّية املصلحة هبذا املعنى التبعّية

ّد حاجات إذا فهم الفقيه من دراسة النصوص املتصلة بالزكاة أّهنا موضوعة بحيث تسو
صناف التسعة، وأجرى مقارنة واقعّية، قها عىل األالفقراء، ثم نظر يف حال الزكاة اليوم وطبّ 

ّنه لن ترتفع إّنه لو طّبق مجيع املسلمني يف العامل أحكام الزكاة التي يف الكتب الفقهيّة فألريى 
غرّي الفقيه رؤيته  إذانظرًا لقّلة مواردها اليوم.. ففي هذه احلال  ؛حاجات الفقراء إطالقاً 

ّن بل أل ؛فليس ذلك ألجل قضّية املصلحة املوضوعّية،ّهنا ليست بنحو أصناف الزكاة وفهم أل
فهمني هوّية الزكاة، أالذي كشف يل عن كفاية الزكاة يف سّد حاجات الفقراء هو الذي  النّص 

من غالبًا ني ليست ني والعلليّ صناف، فالتحّوالت عند املقاصديّ ة من األوجعلني أفهم الطريقيّ 
بل من معرفة املصلحة بطريقة كشف النّص عنها  ،معرفة املصلحة بطريقة العّلة الثبوتيّة

 بوصفها معيارًا لثبوت حكم املوىل وعدمه.
نعم، هذا اإلشكال قد يرد عىل مسالك نظرّية املصالح املرسلة، والتي تنطلق من معرفة 

ها عىل األقّل ـ تسري هبذه الطريقة التي ينتقدها املصلحة نحو احلكم، فإّهنا ـ يف بعض أوجه
 املستدّل هنا.

هلا قهريًة وهبذا يظهر أّن العّلة الثبوتّية والغائّية التي هي مكمن قانون التبعّية، ال عالقة 
أنصار نظرّية املصالح غالب بالعلل واحِلَكم اإلثباتّية التي توجب تعديًال يف احلكم يستهدفه 

 .لو استبعدنا فكرة املصالح املرسلة ،اليومواملقاصد 
 ،وافق املستدّل عىل برشّية احلكم الوالئيأوكام بحثت يف أكثر من موضع ـ ـ شخصيًّا  ثانيًا:



 

وعىل عدم التمييز من حيث املبدأ بني العبادات واملعامالت متييزًا ماهوّيًا وجوهرّيًا بعيدًا عن 
قتها يكرها املستدّل هنا ترجع يف روحها وحقخمتلف املوارد التي ذ، لكّن دالالت النصوص

ّن حتريم قطرة من أل ؛صل وجود املالكألة كشف املالك وإمكاناته، وال توجب إبطال أملس
سكر كثريه فقليله حرام، ال يرتفع بعدم اكتشاف أّن ما أاخلمر مع وجود النّص املتواتر عىل 

ل، وعليه فبإمكان املستدّل هنا أن ّن عدم االكتشاف راجع لقصور معلومات العقأل ؛املفسدة
حاطة باملالكات من مجيع زواياها، لتكون الشواهد التي ة اإليذهب بعيدًا يف نقد نظرية إمكانيّ 

، ة املصلحة بوصفها عّلة ثبوتّيةنظريّ  نتج هذه الشواهد نقدَ تُ فال  قاهلا لصاحله يف ذلك، ومن ثمّ 
 .ي نقد قانون التبعيّةأ

يات واهلواجس املذكورة ـ لو متّت ـ يفي هبا إنكار إمكان كشف املعط ة:وبعباة خمترص
، علاًم أّن املالكات املالكات الواقعّية، بام ال يفرض التعّدي هبا نحو إنكار أصل وجود املالكات

ليست مستقّرة برّمتها ـ كام قد ُيستوحى من كلامت بعض املستدّلني هنا ـ يف متعّلقات املتعّلقات 
 .اخلمر(، بل قد تكون يف أشياء ُاَخر)نفس القطرة من 

يوجب خضوعه هلا واضطرابه، غري  ىل نظرّية املصلحةإإحالة الفقه القول بأّن إّن  ثالثًا:
دقيق، فامذا يفعل املستدّل هنا باختالف الفقهاء فيام بينهم يف فهم النصوص عرب التاريخ؟! ملاذا 

ثل هذا االضطراب؟! والقائلون بنظرّية ال يقول ببطالن االجتهاد أصًال؛ ألّن فتحه يفيض مل
املصلحة يف باب كشف املالكات هلم معايريهم أيضًا، والتي قد تقع حمّل مناقشة فيام بينهم 
أنفسهم، متامًا كأّي عملّية اجتهادّية يف تاريخ االجتهاد اإلسالمي، ومن ثّم فالعودة إىل نظرّية 

ع فيه للفقيه رشيعة عرب نظام املصلحة بام ُيرَج املصلحة ـ حتى بعرضها العريض ـ عودٌة لفهم ال
 املختّص، ولو بمعونة اخلرباء يف جمال الواقع كلٌّ بحسبه.

إّن مجلة من اللوازم الباطلة التي ذكرها املستدّل هنا ليس ذكرها سوى هتويل؛ إذ لو  رابعًا:
 عىل نفي صّحت نظرّية املصالح وتوّصل الفقيه لنفي وجود املصلحة، واعترب ذلك دليالً 

احلكم، فأين املشكلة يف حليّة قطرة اخلمر واحلكم بطهارة اخلنزير املعّدل جينّيًا؟! إّن املشكلة 
ليست سوى يف تغرّي خارطة االجتهاد الفقهي، وتأثري هذا التغيري بشكل كبري عىل النتائج 
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فالنتائج تابعة لصّحة الفقهّية، وقد قلنا مرارًا بأّن هذا النوع من االستدالالت يفّكر باملقلوب؛ 
 م يف تصويب املناهج االجتهادّية.كَ املناهج، وليس العكس، وواقع الفتاوى اليوم ليس هو احلَ 

٨_  ٢  _ jÌj� ¨ÌjrNºA¾Ïf³Â LAËU ,ÑºÔBn�A Ä¦ �A ÎºB§Nº PB¶Ü�A Ä 
(، ٢٣)األنبياء:  ﴾َأُلونَ َال ُيْسأَُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْس ﴿االستناد إىل قوله تعاىل:  :ثامنالدليل ال

ام تطلب يف فعل من لو خال فعله عن احلكمة إنّ  نّ ـ أهـ( ٦٣١)وذلك ـ كام يقّرره اآلمدي 
بحسب ما  يف ملكه فاً يتعاىل عن ذلك، لكونه مترّص  ، والرّب ، وكان عابثاً حلقه الذمّ  احلكمة،

. ﴾ُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ َال ُيْسأَ ﴿ يشاء وخيتار من غري سؤال عام يفعل، عىل ما قال تعاىل:
فاآلية حيث اعتربت املوىل ال ُيسأل عاّم يفعل، دّل ذلك عىل أّنه ال يمكن فرض رشوط عىل 
عمله، وإذا قلنا بالتبعّية يلزم تقييد فعله التقنيني بكونه عىل وفق املصلحة، وهو ما يستدعي 

 سؤاله، واملفروض نفي ذلك يف اآلية.
ولكنّها ال تنهض  ية من اآليات التي اشتهر االستدالل هبا يف التفكري األشعري؛وهذه اآل

دليًال هنا يف احلّد األدنى؛ وذلك أّن عدم كون اهللا يف معرض أن ُيسأل، كام يمكن لعدم وجود 
قيود لفعله، كذا يمكن لكون ذاته ال يصدر منها إال ما فيه هذه الصفات من احلكمة واملصلحة 

فاآلية متساوية النسبة فال معنى للمساءلة مع القطع بسالمة األداء، وغري ذلك،  واخلريّية
لألشعري واملعتزيل؛ ألّن املعتزيّل أيضًا يقول بأّنه ال ُيسأل؛ ألّنه ال يصدر منه إال كّل حسن 
وخري، فكونه ال ُيسأل ليس النعدام موضوع السؤال بالطريقة األشعرّية، بل يكفي فيه انعدامه 

 ريقة املعتزلّية أيضًا.بالط
ـ هي ما تعّرضت له الرواية  وهذه املناقشة التي ذكرناها ـ وكان ذكرها بعض املفّسين

خرب جابر بن يزيد اجلعفي أّنه قال ـ يف حديٍث جرى  هـ(؛ ففي١١٤عن اإلمام حمّمد الباقر )
ه ال يفعل إال ألنّ «قال:  يفعل؟سأل عام وكيف ال يُ  ،يا ابن رسول اهللا..  بينه وبني اإلمام الباقر ـ:

                                                             
 .٢٩٠: ٣اآلمدي، اإلحكام ( ١)
ه ألنّ  ؛ يفعلسأل عاّم ال يُ : قال تعاىل ثمّ «(، حيث قال: ٢٣٩: ٧مثل الشيخ الطويس يف تفسري )التبيان ( ٢)

ه جيوز ألنّ  ؛سألونوهم يُ  .لو فعلت الصواب :ال للحكيموال يق ما هو حكمة وصواب، ال يفعل إال
 .٥١٩: ٢؛ وانظر: الطربيس، جوامع اجلامع »عليهم اخلطأ



 

 .»..وصواباً  ةً ما كان حكم

٩_  ٢ îei ,ÑèÍ§JNºA dBÃ¾ � ¼Í³§NºA Ä¦ ÑÍIE ÑèÍÂËÂB² fÆAËq _ Ê½BðIG 
االستناد إىل أّن الرشيعة يف بعض املوارد قّدمت حكَمني ملعاملتني ال  :تاسعالدليل ال

بل ات يف املصالح واملفاسد الواقعّية؟! فأين هي التغرّي اختالف بينهام سوى يف بعض األلفاظ، 
هذا  اشرتِ  :الرجل جييئ فيقول: ×قال: قلت أليب عبد اهللا )احلجاج(، حيْ جِ خالد بن نَ يف خرب 
ال «؟ قلت: بىل، قال: »أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك«: ؟ فقالك كذا وكذاوأربحَ  الثوَب 

 .»م الكالمل الكالم وحيرّ ام حيلّ إنّ ، بأس به
ّولة جدًا يف أّنه برصف النظر عن املناقشات املطوذلك  يضاً غري مقنع؛أ االستدالل هنا ولكنّ 

والذي جيعل معيار التحليل والتحريم هو  ،الدراسات الفقهية حول هذا اللسان من الروايات
ال يمكننا فهم الرواية بمجّرد الكالم بام هو كالم وأصوات خارجة من الفم، بل  ..الكالم

بري عن مضمون العقد املتفق عليه، فليدقَّق يف املضمون؛ ألّنه هو الورقة اإلثباتية التي الكالم تع
 ستكون حمًال لتوافق الطرفني، ومرجعًا يف حال تنازعهام؛ ألّهنا تعرّب عن املتّفق عليه يف احلقيقة.

لطرفان هلا رهيا اال يمكننا نفي تأثري الكالم يف املصلحة واملفسدة، فالصيغة التي ُجي بل إّنه 
كبري يف اإللزام القانوين حتى الوضعي املعارص، فكيف نجزم بعدم كون الكالم ذا دور يف  تأثريٌ 

 ض الشارع هنا؟!احتقيق أغر
أّننا مل ندرك املصلحة الكامنة يف تأثري ـ لو رصفنا النظر عاّم تقّدم ـ بل غاية ما يف األمر 

هذه أّول مّرة ال ندرك فيها املالك الواقعي، بل  األلفاظ اخلاّصة عىل املصالح واملفاسد، وليست
نكاد ال نفهمه إطالقًا، فكيف يريد املستدّل أن ُيثبت نفي املالك متخّطيًا احتاملّية عدم انكاشفه 

 ؟!لعقولنا القارصة

١٠_  ٢ ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² ½BðIGÊ Ñ»J³ºA ¼ÌË� _ÑèÌf³Â ÐhaAÚ¾ , 
َوَما َجَعْلنَا اْلِقبَْلَة الَّتِي ُكنَْت َعَليَْها إِالَّ لِنَْعَلَم َمْن ..﴿االستناد لقوله تعاىل: العارش: الدليل 

                                                             
 .٢٦٩ـ  ٢٦٨: ١٤؛ وانظر: الطباطبائي، امليزان ٣٩٧الصدوق، التوحيد: ( ١)
 .٢٠١: ٥الكليني، الكايف ( ٢)



  

َّْن َينَْقلُِب َعىَل َعِقَبْيهِ  ُسوَل ِِم فهذه اآلية الكريمة تنفي وجود أّي  (.١٤٣)البقرة:  ﴾..َيتَّبُِع الرَّ
، مفهوم التبعّيةباع واالنقياد، وهذا ما ُيبطل دخول مصلحة يف التوّجه نحو القبلة عدا االتّ 

 .وصيغة احلرص يف اآلية واضحة يف احلرص احلقيقي دون غريه
ّن املصلحة تكمن يف أّنه ال ينسف قانون التبعيّة، وأهم هبذا املعنى لآلية معتربًا بعُض  َل بِ وقد قَ 
يضًا خاضعة أهي )من هذا النوع( ّن األوامر االمتحانّية أ، ومرجع ذلك إىل القول باالمتحان

مثاهلا من أون التبعّية، فتكمن خلفها مصلحة االبتالء واالختبار، وهبذا ال تنايف هذه اآلية ولقان
 النصوص قانون التبعيّة.

ـ بمعنى بمعنى أّن األوامر االبتالئيّة ونحو ذلك تكمن مصلحتها يف اجلعل  ،وهذا صحيح
تقوية إيامن العباد أو متييز ، هبدف باملعنى املشهور للمتعّلق بعينه ال يف املتعّلقمن املعاين ـ 

ي لينكشف أ ،يةيظهر من اآللعّله كام  ،الصالح عن غريه يف املجتمع، فتكون مصلحًة اجتامعّية
صل أويظهر املتّبع للرسول من غريه، فتكون هذه املوارد نافعة يف بحث مركز املصلحة ال 

 التبعّية.
وامر االمتحانّية تكمن مصلحتها يف األ أنّ ليه املريزا النائيني من إهذا إذا مل نقل بام ذهب 

، عىل ذي املقّدمة ةً يه هلا، لكن صيغة األمر كانت منصبّ مات وإظهار العبد الطاعة وتصدّ املقدّ 
وهذا كّله برصف النظر عن قول من قال بأّن األوامر االمتحانّية ليست أوامر أصًال، وسيأيت 

 بحثه إن شاء اهللا.

١١_  ٢ Ê ÑèÍ§JNºA ÅËÂB² _fÍÃ¯MÊ õ̧ Í·¯M ,(ÏifÍ�A ÑºÊB�) ÑèÍ¾Ü·ºA Ñ²iB¯�A 
وذلك أّن  الواقعّية؛ عىل املصالح عقل أن تكون قائمةً إّن الرشيعة ال يُ  :ادي عرشالدليل احل

الصالة عىل غري املكّلف إّما فيها مصلحة أو ال، فإن مل تكن فيها مصلحة فهذا خالف إطالقات 
ت مصلحة مطلقًا، بل إّن التكوين ال يتغرّي باختالف الزمان، أدّلة الصالة الظاهرة يف كوهنا ذا

وأهل بيته كانوا تاركني للصالة  ّن املعصومني من النبّي إذا كانت فيها مصلحة لزم القول بأو
                                                             

 .١١٣ـ  ١١٢أبوالقاسم عليدوست، فقه وعقل: ( ١)
 .٥٩: ٣؛ وفوائد األصول ٣٨: ٢التقريرات  انظر: أجود( ٢)



 

كام نّصت عليه  ،مع أّهنم كانوا كاملني يف عقوهلم منذ أن كانوا يف بطون أّمهاهتم ،حال صغرهم
 جهمنضإنكار يلزم عليهم تفويت املصالح، وال حّل هنا إال إّما  العديد من الروايات، وهبذا

 .قبل بلوغ السّن القانوين، أو إنكار الربط بني األحكام واملصالح وبطالن التبعّية
ـ برصف النظر عن أصل هذه القضّية العقائدّية، ومدى ثبوت هذا يف حّق أهل  واجلواب

 :البيت النبوّي ـ
 لتني:إّننا أمام حا الً:أوّ 

أن ُيّدعى أّنه ال مصلحة يف الصالة سوى التعّبد بأوامر املوىل؛ وهذا غري  احلالة األوىل:
معقول؛ إذ تكفي مصلحة املقّربّية هللا يف الروح والباطن، ولو مل يكن هناك أمٌر هبا، فهل يريد 

! وأال ينايف املستدّل نفي هذه املصلحة للصالة مع أّنه بنفسه حتّدث عن معراجّيتها كام تقّدم؟
 ذلك النصَّ القرآين املتقّدم الداّل عىل أّهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر؟!

واملوىل مل يوجب ذلك عليهم فلهذا  ،مصلحة يف الصالة وجودُ أن ُيّدعى  احلالة الثانية:
؛ ألّن السؤال يبقى كيف يمكن تعّقل ته بنفي قانون التبعّيةمشكل لُّ ُحت هذا ال ولكّن فاتتهم، 

ـ وما أعظمها من مصلحة تكمن يف الصالة التي هي عمود الدين ـ يتهم هم للمصلحة تفو
واملعراجيّة حتى لو مل تكن الصالة واجبًة عليهم؟! فلامذا تركوا الصالة إذًا رغم هذه املقّربّية 

 التي فيها؟واملصالح اجلّمة 
أمكنهم سلوكه دون سلوك  كان لدهيم سبيٌل آخر للقربة املعنوّية هللا سبحانه، وهلذا فإن قيل:

 .سبيل الصالة
بأّن هذا حيّل املشكلة حتى عىل القول باملصلحة؛ ألّن هذا معناه أّنه كان لدهيم سبيل  قلنا

آخر لتحقيق املصلحة نفسها من دون الصالة، واملوىل حيث ال يتوّفر هذا السبيل إال للمعصوم 
هو التخيري بني قبل البلوغ للمعصومني  مل حيكم عىل العباد إال بالصالة، وهبذا يكون ترشيعه

 الصالة والفرد اآلخر املحّقق للمصلحة، وهم اختاروا الفرد اآلخر.
                                                             

، واملنشور عىل موقعه الرسمي عىل ٥٨كامل احليدري، بحوث يف طهارة اإلنسان، الدرس رقم: ( ١)
؛ واملفيد، تصحيح اعتقادات ١٢١ـ  ١٢٠: ١٧الشبكة العنكبوتّية؛ وانظر: املجليس، بحار األنوار 

يدًا عن إقحام موضوع املعصوم ـ كان قد طرحه . هذا، وأصل الفكرة ـ بع١٣٠ـ  ١٢٩اإلمامّية: 
 .٣٣٩صاحب الفصول يف الفصول الغروّية: 



  

 فام دامت هذه الصور واالحتامالت معقولة فكيف يمكن هبذه احلال نفي قانون التبعيّة؟!
ليه من أين عرفنا أّن موضوع وجوب الصالة هو نضج العقل فقط؟ فهذا ما مل يقم ع ثانيًا:

دليل؛ وذلك أّنه لو كان هذا هو املوضوع لزم احلكم بتفاوت الناس يف وجوب الصالة بعد 
بلوغ السّن القانوين وقبله، فقد يكون شخٌص يف السادسة عرشة من عمره ال يملك أكثر من 
نضج األطفال، وقد يكون آخر يف الثالثة عرشة من عمره يملك نضج الكبار، فهل دّلت 

عىل معيارّية النضج أو عىل معيارّية أنكرنا نظرّية املصلحة والتبعيّة ـ  ـ حتى لوالنصوص 
 وماذا يقول املستدّل هنا؟ السّن؟

إّن موضوع السّن القانوين يبني فيه املرّشع عىل توحيد القانون؛ ألّن عدم توحيده خيلق له 
الثامنية عرشة أو سّن مشاكل، وهذا جاٍر يف القوانني الوضعّية، فعندما يكون السّن القانوين هو 

االنتخاب هو الواحد والعرشين يف بعض البلدان، فإّن املرّشع يدرك أّن بعض من هم فوق هذا 
حتته، لكّن إحالة األمر للنضج بوصفه ظاهرة تكوينّية يوجب بعض  مالسّن أقّل نضجًا ممّن ه

خر ليس له حّق. هم أو ثبوت حّق لبعض آفراد حلقّ بعض األ املشاكل التي تفوق مشكلة خسارة
نتج احتاملّية أّن الرشيعة أخذت هذه العنارص بعني االعتبار لوضع السّن القانوين، وهذا ما يُ 

وعفت عن غري ذلك ولو كانت فيه خسارة لبعض املصالح، وهبذا ال يكون املعصوم قد ترك 
ّنه أات ، وإثبالفردي ألجل مصلحة توحيد القانون واجبًا، بل يكون قد فاتته مصالح الواجب

إّما يف غاية الصعوبة أو هو الزم هنا حتى يف مثل هذا املورد ال تفوته املصالح الواقعّية مطلقًا 
 كّل التقادير كام تقّدم يف املناقشة األوىل. عىل

كيف عرفنا أّهنم ما كانوا يصّلون أو يصومون طبقًا لقواعد نفي الرضر واحلرج، وبام  ثالثًا:
ّرد أّنه مل خيربنا أحٌد ليس دليالً عىل عدم صالهتم؛ فلعّلهم كانوا يمكنهم بحسب سنّهم؟! وجم

يف البيوت حتى ال يتسّبب ذلك بأّي مشكلة هلم، ونفي ـ جدًا  وهم صغارٌ ـ يفّضلون أن يصّلوا 
مثل هذه االحتامالت غري مفهوم، بل يف عرصنا نجد الصغار ـ يف العوائل املتدّينة ـ قبل البلوغ 

عىل الصالة، فمن املتوّقع أن يكونوا  غالروايات يف مترين الطفل قبل البلو يصّلون، وقد وردت
يف سّن السادسة وما بعده قد بدؤا بالصالة وهم يف ُارَس دينّية بارزة، وأّما قبل ذلك فلعّلهم 
كانوا يصّلون بحسب إمكاناهتم يف رسّية وعدم رغبة يف اإلظهار، متامًا كام أّهنم مل ُيظهروا 

دًا وهم يف هذه السّن، فلم َيبِن أيضًا أّهنم أبدوا أّهنم ناضجون جدًا قبل سّن علومهم أب



 

ومل حيّدثنا التاريخ سوى عن موارد قليلة جدًا جدًا، بل الشواهد التارخيّية تفيد أّن السادّسة، 
نكر ؛ فإّما أن نُ فالتربير هو التربيراحلسنني كانا جيلسان عىل ظهر النبّي عند الصالة وأمثال ذلك، 
 .أصل املبنى العقدي هذا أو أّن نتوّقف عن توظيفه فيام نحن فيه

ّن غاية ما يثبته هذا الدليل ما يمكننا إضافته عىل مبنانا يف عدم شمول الرشيعة، وهو أ رابعًا:
نفي استلزام املصلحة لألحكام، وهذا ليس مورد بحثنا، بل مورد بحثنا خلّو األحكام عن 

، بل نبحث يف أّن كّل مصلحة فالبّد للموىل أن يكون قد ّرشع فيها حكامً  ّننا الأّي أاملصالح، 
أو ال، واملوىل هنا وإن رأى مصلحة تناسبه نبحث يف أّن كّل حكٍم هل تقف خلفه مصلحة 

 حكاًم أصًال بالنسبة لغري البالغ، معصومًا كان أم غري معصوم. الصالة لكنّه مل يرّشع

 ÅËÂB² ¼uC � SZJºA ÑVÍNÂÑèÍ§JNºA 
كانت هذه أهم األدّلة التي طرحت إلثبات فّك االرتباط بني الترشيعات واملصالح الكامنة 

لكن يف املقابل مل  ّن مجيع هذه األدّلة غري ناهضة لنفي قانون التبعّية لو ثبت،أخلفها، وقد رأينا 
يقة عقالنّية كام بّينا ذلك نجد أّن قانون التبعيّة يمكن إثباته بغري توليفة الدليل النّيص املصاغ بطر

سابقًا، وقلنا بأّنه يفي بإثبات وجود مسار كبري يف الترشيعات اإلسالمّية، ينطلق من املصالح 
الراجعة عىل العباد ودفع املفاسد عنهم، غري أّن إثبات الكليّة املطلقة مشكٌل كام رشحنا سابقًا، 

ال التبعّية للعبد جتاه املوىل سبحانه هو ما مل نقل ـ وتفصيله يأيت قريبًا ـ بأّن نفس حصول ح
تكامٌل روحي يقع ملصلحته قبل انتقاله لعامل اآلخرة، وهبذا تكون املصلحة مطلقة تقف دائاًم 
خلف كّل قانون، غاية األمر أّهنا ليست يف املتعّلق بالرضورة. كام أّن هذا النوع من املصلحة قد 

 كثريًا. ال ينفع األصويلَّ 

 l¶j¾ :ôBÍÂBQÑèÍ§JNºA ÅËÂB² � ÑZ»v�A 
بعد الفراغ عن أصل إثبات قانون التبعيّة يف املجعوالت القانونّية اإلهلّية، إّما بوصفه قانونًا 

                                                             
ظاهر قد ثبت يف  وهو ـعت للمصالح ووضعت ملنافع العباد األحكام إنام ّرش «يقول العالمة احليّل: ( ١)

: ٥يعة ، )خمتلف الش»تهاتعاىل مرشوعيّ  مصلحة ال مفسدة فيها وجب يف حكم اهللا فكّل  ـ علم الكالم
٣٠٣.) 



  

كلّيًا كام هو األرجح أو بوصفه مسارًا واسعًا يف األحكام الرشعّية كام هو القدر املتيّقن الثابت 
يني مركز املصلحة، بمعنى أّن املصلحة التي بالدليل.. ينتقل البحث إىل مرحلة الحقة، وهي تع
 جاء احلكم عىل أساسها أين تقع؟ وما هو موطنها؟

ولكي ندرس هذا املوضوع جيب علينا هنا ِمارسة تفكيك بني نوعني من األحكام الرشعيّة: 
وسبب ذهابنا هلذا التفكيك ـ خالفًا لبعض الباحثني املعارصين، من أمثال  الواقعي والظاهري؛

خ عليدوست ـ هو املزيد من تنظيم البحث من جهة؛ الحتامل انفتاح تفصيالت بني الشي
الواقعي والظاهري يف هذا املضامر، واستجالء مواقف األصولّيني يف هذا املوضوع حذرًا من 
اخللط بني مباحثهم من جهة ثانية. وعىل سبيل املثال لو وّحدنا البحث ثم قلنا بأّن اآلخوند 

لتبعّية األحكام للمصالح يف اجلعل مطلقًا أو يف اجلملة، فهذا يوحي بأّنه خيتار اخلراساين يذهب 
هذا املوقف يف األحكام الواقعّية وأصل الرشيعة، بينام قد يفهم باحٌث منه أّنه يرى ذلك يف 
األحكام الظاهرّية خاّصة، وكذلك احلال يف نظرّية املصلحة السلوكّية للشيخ مرتىض 

 ، وهكذا.هـ(١٢٨١) األنصاري

١  l¶j¾ _) ¹Ü�AÑZ»v�A(.. ÑèÍ§²AËºA ÁB·YÝA �PÛÊB�Ê PBèÍyj® , 
نقصد باألحكام الواقعّية تلك الترشيعات التي جاءت يف أصل الرشع، ومل يكن الشّك يف 

 ّولية فيه:أفرضّيات  أربعومركز املصلحة فيها يمكن طرح احلكم الرشعي موضوعًا فيها، 

١_  ١  _¹Ü�A ~A�®A  �ÈI À·�A ¼J² ÈÃÍ¦ ´ö»§N�A 
بذاته، أي قبل تعّلق اجلعل  الفرضّية األوىل: أن يكون مركز املصلحة ليس سوى املتعّلق

أي نفس الفعل أو الرتك اللذين انصّب عليهام احلكم، وقد عرّب أكثر من  ،القانوين والرشعي به
 .م بأّن هذا ما أطبقوا عليهبل عرّب بعضه، ّن هذا هو املشهور بني العدلّيةأشخص هنا ب

ووفقًا هلذا الفرضّية يصبح التعبري الصحيح هنا هو أن نقول بأّن األحكام تابعة للمصالح 
                                                             

؛ واخلوئي، ٣٦٤؛ وكفاية األصول: ١٢٨: ١انظر: اخلراساين، درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد ( ١)
 .٢١: ٢مصباح األصول 

 .٥٤٩: ٣انظر: القزويني، تعليقة عىل معامل األصول ( ٢)



 

ّن املنطلق للحكم قد يكون مصلحًة فيكون الوجوب أو االستحباب، ؛ ألواملفاسد يف املتعّلقات
 .وقد يكون مفسدًة فيكون التحريم أو الكراهة

فرضّية البد من عرضها عىل أدّلة قانون التبعّية، لنرى هل تقّدم تلك ولكي ندرس هذه ال
األدّلة ـ بعد فرض إعطائها لنا قانونًا كلّيًا ـ مفهوم املتعّلقات حرصًا أو ال، وذلك برصف النظر 

 عن اإلشكالّيات التي قد ترد عىل الفرضيّات األخرى هنا.
حيث  ،هنا هو ما طرحه املحّقق العراقي ّدمتالتي قُ  التقريبّيةولعّل من أجىل الصياغات 

ام نّ إه نّ أ ءه أو بغضه بيشحبّ  قة واالرتكاز يف تعلّ له من اجلبلّ  وما ،نسان بالوجدانيرى اإل«قال: 
ة النفس وانبساطها أو اخلصوصيّ  ة املوجبة ملالئمةمن اخلصوصيّ  ءيكون ملا جيد يف ذلك اليش

ة املستتبعة لالنبساط أو اخلصوصيّ  دون تلكه بنّ أاملوجبة ملنافرة النفس واشمئزازها، و
ه لوال نّ أ، كيف وأصالً  بوجهٍ  ءاليش ة إىل ذلكوال حمبّ  ال يكاد يوجد للنفس ميٌل  ،االشمئزاز

بل  ،اتمرين املتساويني يف مجيع اخلصوصيّ األ ح يفشكال الرتجيح بال مرّج إذلك الجته عليه 
ن أال من دعوى إ؟ إذ حينئذ ال حميص ال مبغوضاً  حمبوباً  ءه مل صار ذلك اليشبأنّ  ،واحد يف أمرٍ 

انبساط  ةُ أوجبت تلك اخلصوصيّ  ءيف ذلك اليش ةٍ خلصوصيّ  ام هونّ إ ءوالبغض بيش ق احلّب تعلّ 
ه إذا كان وعىل ذلك نقول بأنّ  ة.ق به املبغوضيّ أو اشمئزازها فتعلّ  ةق به امليل واملحبّ فتعلّ  ،النفس

 ماهتامام تابعتان ملقدّ فإّهن  ؛عهام اإلرادة والكراهة أيضاً فال جرم يتب ،والبغض ذلك شأن احلّب 
ال ء إقها بيشيف تعلّ  فال تكون اإلرادة أيضاً  ،ة لهوامليل واملحبّ  ء،التي منها التصديق بفائدة اليش

يف نفسها. وحينئذ ففي مثل هذا الوجدان واالرتكاز  ال لصالٍح  ءيف نفس ذلك اليش لصالٍح 
م كوهنا توهّ  قها وبطالنم كون اإلرادة ملصلحة يف خصوص متعلّ ثبات لزوإغنى وكفاية يف 

 .»تعاب النفس يف إقامة الربهان عليه أيضاً إبال احتياج إىل  ،يف نفسها لصالٍح 
يف مقاربة املوضوع هنا هو منهج وأمثاله ومن الواضح أّن املنهج الذي يعتمده العراقي 

ـ مع أّن هذا األمر  شياء وتطبيقها عىل اهللا سبحانه،استنساخ التجربة البرشّية يف التعامل مع األ
غري مفهوم؛ فالبّد من ممارسة سبيل آخر يف الفعل اإلهلي وهو تقديم دليل عقيل ـ كام قلنا مرارًا 
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وأّما  ثبت عدم وجود أّي صورة أخرى يمكن أن يامرسها املوىل سبحانه يف جعل القوانني.يُ 
إنساين: ينفعل وله عواطف ويغضب  ب الساموّية بتصويرٍ القول بأّن اهللا صّور نفسه يف الكت

ويرحم ويرأف وغري ذلك، فهذا ال يكفي للقول بالتعامل معه تعامًال برشّيًا يف كّل يشء، 
خاّصة مع إدراك أّن الصورة )البرشّية( التي ُقّدمت يف النصوص الدينّية هللا سبحانه، قد وقع 

التصوير التخييّل فيها، يف البحوث الكالمية والفلسفية الكثري من الكالم عن عنارص املجازّية و
 والالهوتية يف األديان الساموّية املختلفة.

 ،فلو راجعنا األدّلة التي سيقت إلثبات قانون التبعّية ،وبرصف النظر عن كالم العراقي
صل وجود أ ثبت غرييُ كاد يال غالبها ّن لوجدنا أ ة العقليّة والعقالنية،دلّ لبداية األوأخذنا يف ا

 ؟ فالصلحةين هو مركز املأومصلحة للموىل ترجع عىل العبد يف ترشيعاته وقوانينه، وأّما  ةغاي
ال يفي  ،ه فيه مصلحة عىل العبادترشيعُ فوىل حكياًم امل شيئًا من ذلك، فكونُ  ةُ األدلّ  تقتيض

عة جمصلحة را حكون املرّج  فيلزمالرتجيح بال مرّجح  بتحديد مركز هذه املصلحة، واستحالةُ 
 .كذاهصلحة ومركز امل يضاً أ ال يعنّي  ،عىل العباد

 ليه سوى:إدّلة يشء يمكن االستناد ليس يف هذه األوعليه، ف
لحة يف صعىل تعنّي مركز امل ابالدليل انعقادمه ثبتناألو  االمجاع والشهرة )الدليل الثالث(،أ ـ 

 ق كام قيل.املتعلّ 
 ،فهو مرتبط بشكل واضح بالفعل نفسه خلامس(،سن والقبح )الدليل اب ـ برهان احُل 

 ن والقبح.احلُس  ومحله صفةَ 
 ثريات السلبية الكبرية عىل الفقه كتجميد احلكم الوالئي )الدليل السابع(.ج ـ برهان التأ

ن قلنا بأّن هذه األدّلة برّمتها ضعيفة ال تنهض يف يشء، بل لو سّلمنا بمثل دليل أوقد سبق 
ردنا مراجعة  جدًا لو أصعٌب  ،اده عىل خصوص املتعّلقات حرصاً مجاع فإثبات انعقاإل

، بل برهان احلسن والقبح قد يناقش فيه هنا من زاوية أّن غايته إثبات كون نصوصهم وكلامهتم
الترشيع البد وأن يكون موافقًا جلهات احلُسن والقبح يف ذات الفعل، وهذا غري أن تكون 

 .لفعل بالرضورةاملصلحة واملفسدة متعّينة يف ذات ا
وهذا يعني أّن هذا النوع من األدّلة حيتاج إىل تتميم منطقي، أّي إّنه من غري تقديم دليٍل 
إضايف يعنّي مركَز املصلحة دومًا باملتعّلقات، ال يمكن هلذه األدّلة أن تفعل شيئًا هنا، فالبّد من 



 

ح هذه األدّلة منتجًة للنظرّية نفي أّي احتامل يف أن تكون املصالح يف غري املتعّلقات، حتى تصب
 األوىل هنا، وسوف يأيت احلديث عن هذه النقطة عند عرض الفرضّيات األخرى املتصّورة.

أّما لو جتاوزنا األدلّة العقلّية والعقالنّية، وذهبنا نحو الدليل الذي رّجحناه، وهو توليفة 
ناك أّن املصالح كامنة يف توليفًة منطقّية متعاضدة، فمن الواضح ه النصوص وما يف قّوهتا

ل، وخصوصّية لَ املتعّلقات، مثل النصوص اخلاّصة، ونصوص بعثة األنبياء، ونصوص العِ 
املقارنة بني الترشيعات ومصاحلها مقارنًة عقالنّية، ونحو ذلك. وإذا كانت بعُض أجزاء هذه 

 رأينا.التوليفة غرَي ناهضة هنا، فإّن بعض األجزاء األخرى يمكنها املساعدة كام 
نتج أّن الدليل النّيص لو أثبت الكليّة ألثبتها يف املتعّلقات، لكن حيث مل نفهم منه وهذا ما يُ 

، ما قبل التكليف الكلّية املطلقة، فال يمكننا اجلزم بأّن املصالح كامنة دومًا وحرصًا يف املتعّلقات
 ه.مل ننِف سائر الفرضّيات املتصّورة يف املقام كام سيأيت احلديث عن

tB³Ã»º Ñ»IB² ÑèÍ®ByG ÑºÊB�Ê ÎÂB�iÜºA cÍrºA 
يستدّل عىل تعنّي  ندروسه العليا ـ أ عن قلما نُ  وقد حاول الشيخ صادق الرجياين ـ عىل

ّن هناك فرقًا بني اإلنشاء بداعي جعل الداعي أفذكر  إضايف مكّمل، بدليلٍ  يف املتعّلقاملالك كون 
 يألمر بداٍع آخر، ففي الدواعاوبني إنشاء  اجلّدي(،)البعث  يف النفس للتحّرك نحو الفعل

فرض خلّو املتعّلق من املالك، لكن عندما يؤّسس املوىل  يمكنمثل داعي التهديد، االُخر 
فهذا يعني  ،احلكَم وجيعله بداعي جعل الداعي عند العبد للتحّرك اجلّدي نحو الفعل أو الرتك

حة يف املتعّلق، فسوف يكون جعل الداعي لغوًا بال أّنه لو مل يكن هذا متهيدًا لتحقيق املصل
 .حمّصل

يقي ق اخلراساين، حيث ذكر أّن البعث احلقفاده املحقّ الظّن أّن هذا الكالم يرجع ملا أ وغالب
 .ليه واملطلوبإال بمالك يف املبعوث والطلب اجلدي ال يكون إ
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ألّنه من املمكن ـ كام  قات؛ املتعلّ إال أّن هذه املحاولة اإلضافّية ال تنهض حلرص املالك يف
مره هبدف جعل العبد ي نحو امتثال أاجلدّ  سيأيت ذكره ـ أن جيعل املوىل احلكم بداعي البعث

لكي يكون يف هذا التسليم  ،مسّلاًم ألمره فيام يراه هو خالف مصلحته ،ذليالً أمامه سبحانه
 اجلري عىل وفق أوامر اهللا سبحانه فيه املزيد من تكامله الروحي واإليامين، وبعبارة أخرى: إنّ 

مصلحة تشبه املصلحة السلوكّية التي حتّدث عنها الشيخ األنصاري، فام الذي يمنع مثل هذه 
 االحتامالت؟!

 وهبذا ال يبقى أّمام القائلني بحرص املالك باملتعّلق سوى خطوة واحدة، وهي:
 .أ ـ نفي متام الفرضّيات األخرى املتصّورة يف املوضوع

 ب ـ إثبات عدم وجود فرضّية متصّورة غري هذه الفرضيات األخرى التي تّم نفيها.
 وهذا ما سنبحثه قريبًا إن شاء اهللا تعاىل.

٢_  ١ Ü�A ~A�®A _¹ Èn¯Â ÎÂËÂB³ºA ¼§�A � 
أي أّنه ال توجد  اجلعل الترشيعي بذاته،: أن يكون مركز املصلحة ليس سوى ثانيةالفرضّية ال

ّي مالك إطالقًا، واملالك حرصًا ليس سوى يف ملتعّلق أاجلعل القانوين والرشعي با قبل تعّلق
 اجلعل نفسه وسّن القانون عينه.

وهذه النظرّية لو ُاخذت بإطالقها تنسف عالقة السلوك االمتثايل للمكّلفني بمصالح 
التي تقول بأّن خارجة عن عالقتهم العبودّية باهللا سبحانه، وهو ما قد هيّدد الفكرة السائدة 

الرشيعة متثل حالً لقضايا اإلنسان يف األرض وحتّقق العدالة االجتامعّية وتؤّمن احلياة الكريمة 
وغري ذلك؛ إذ ستصبح هذه الكلمة غري مربهنة حتى عىل مستوى الرشيعة الواقعّية؛ ألّن هذه 

قتىض قانون األسباب الفرضّية تفّك االرتباط بني الفعل املأمور به وبني مصالح كامنة فيه بم
واملسببات يف احلياة املادّية واالجتامعّية، وتربطه باالمتثال هللا سبحانه يف أبعد احلدود، وأظّن بأّن 
هذه الفرضيّة هبذا التفسري هلا سوف هتّدد مشاريع تطبيق الرشيعة واإلسالم السيايس وغري 

 ذلك يف العرص الراهن.
ّنه يراها أللشيخ اخلراساين يف بعض كلامته، بدعوى  نسبربام تظهر أو تُ  وهذه الفرضّية

                                                             
هر من السيد حمسن اخلرازي تبنّي هذه الفرضّية يف فهم مركز املصلحة، فانظر له: رشح عقائد الظا( ١)
 



 

ثم  ،يضًا، وهلذا سوف ندرس نظرّية اآلخوند لفهم مرادهأمطلقًا وعىل مستوى احلكم الواقعي 
 يّة هنا وما يتلوها.ضىل حماكمة هذه الفرإننتقل 

ö³�A ÑèÌj£Â ÎÂBmAj�A ´�A �mB¯NºAÊB� Ðeèf§N 
ّنه يرى املالك يف اجلعل، لكنّها وقعت موقع أيفهم منها  ق اخلراساينثّمة كلامت للمحقّ 

 تفسري:أكثر من التعّدد التفسريي يف فهم مدياهتا، وطرح هنا 
السيد حمّمد صادق الروحاين، من  ما يظهر من كلامت السيد اخلوئي وتبعه التفسري األّول:

ة كّلها هو يف اجلعل ال يف لقًا يف الترشيعات اإلهليّ خوند اخلراساين يرى أّن املالك مطّن اآلأ
 املتعّلقات.

عىل ما هو  ه بناءً هذا كلّ «يقول السّيد اخلوئي يف بحث دوران األمر بني األقّل واألكثر: 
ا عىل القول بكوهنا مّ أقاهتا، وللمالكات يف متعلّ  حكامة األة من تبعيّ املشهور من مذهب العدليّ 

 .»..لكفاية يف بعض كلامتهمال إليه صاحب ا تابعة للمصالح يف نفسها، كام
األحكام  ةة تبعيّ املشهور بني العدليّ  نّ إ«ويقول السيّد الروحاين يف بحث حجيّة مطلق الظّن: 

للمصالح يف  ا تابعةوالتزم بأّهن  ،ق اخلراساينوخالفهم املحقّ  ،قاتللمصالح واملفاسد يف املتعلّ 
 .»نفس اجلعل

يد نسبة املالك يف اجلعل للخراساين يف مقابل رأي العدليّة إّن الظاهر من هذه التعابري أّهنا تر
إطالق التعبري، هو نسبة القول بذلك مطلقًا املقابلة ويف قضّية التبعّية، ومن الواضح أّن مقتىض 

 لصاحب الكفاية.
هذا «حيث قال:  ولعّل منطلقهم هو ما ذكره اخلراساين نفسه يف مباحث الظّن من كفايته،

ام هي تابعة ، بل إنّ عنه للمصالح واملفاسد يف املأمور به واملنهّي  حكام تابعةً مع منع كون األ
 .»قناه يف بعض فوائدناملصالح فيها، كام حقّ 

                                                                                                                                                             
 .٢٠٤: ١اإلمامّية، بداية املعارف 

 .٤٣٨: ٢مصباح األصول ( ١)
 .١٧١ـ  ١٧٠: ٣زبدة األصول ( ٢)
 .٣٠٩كفاية األصول: ( ٣)



  

حيث يقول يف  نفسه،ي كاين ما يوحي وكأّنه يرى هذا الرأبايوربام يظهر من السيد الكل
 ر يف مصلحة املأمور به، كام يفهذا فيام إذا انحرص الغرض يف األوام«مباحث العلم اإلمجايل: 

فال  ـشأنه  تعاىلـ ا إذا كانت املصلحة يف نفس اجلعل، كام يف أوامر احلكيم غالب أوامرنا. وأمّ 
 .»..تلزم تلك املحاذير

بصدد  هما يظهر من كلامت أمثال املريزا النائيني، حيث فهم من اخلراساين أنّ  لتفسري الثاين:ا
ام تكون مالكاهتا يف اجلعل، ال مجيع األحكام، ويف هذا يقول ّن بعض األحكأاحلديث عن 

من دون أن  ،نفسها ة األوامر والنواهي ملصالح يفدعوى تبعيّ  ،ويتلو هذا يف الضعف«النائيني: 
عى هذه املقالة وإن . ومن ادّ يوالنه ق، بل املصلحة يف نفس األمريكون هناك مصلحة يف املتعلّ 

ل هلا باألوامر ة، ومثّ جزئيّ  عاها موجبةً والنواهي، بل ادّ  ع األوامرويف مجي يةً عيها كلّ مل يدّ 
قاهتا مصلحة، فالبد وأن تكون هناك مصلحة يف نفس األمر ليس يف متعلّ  هة، حيث إنّ االمتحانيّ 

 .»..نصاف فساد هذا الدعوى ولو بنحو اإلجياب اجلزئياإل ال أنّ ، إواجلعل
ناظٌر إليه، كام مل يذكر أّن هذه ولعّله هنا هو اخلراساين، ومل ينّص النائيني عىل أّن املقصود 

املوجبة اجلزئيّة التي اختارها اخلراساين هل اختارها بنحو التعيني، فمثالً قال بأّن األوامر 
ـ والنواهي يف العبادات هكذا، وأّما يف املعامالت فمالكاهتا يف متعّلقاهتا، أو اختارها بال تعيني 

ـ  الشيخ عليدوست له، وفق ما ساّمه بنظرّية االعتدال أو التبعّية النسبّيةكام يظهر من فهم 
 تاركًا األمر عىل مساحة اإلمكانات املتصّورة؟

كام مل يظهر بشكل جيّل مدى احتامل أن يكون اخلراساين قد ذهب لذلك يف األحكام 
ليقته عىل الفرائد، حيث الظاهرّية دون الواقعّية، وهو ما يشهد له كالمه يف االستصحاب يف تع

وإن قلنا به يف  ،لتبعّية األحكام الظَّاهرّية للمصلحة يف أنفسها ال يف املتعلَّقات«قال: 
 ، فهذا النّص يدّل عىل موجبة جزئيّة، لكنّها ليست داخل األحكام الواقعّية نفسها»الواقعّيات

                                                             
 .٣١: ٢إفاضة العوائد ( ١)
 .٥٩: ٣فوائد األصول ( ٢)
 .١٦١ـ  ١٥٨، فقه ومصلحت: عليدوست( ٣)
 .٤١٨: ١درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد ( ٤)



 

نة بني األحكام الظاهرّية التي يعتقد أراد أن ُجيري مقاربالرضورة، نعم غاية ما يستفاد منه أّنه 
هو أّهنا ال حتمل مالكاٍت يف متعّلقاهتا، وبني األحكام الواقعّية التي يمكن أن حتمل مالكات يف 

، دون أن يشري لتخّصص اإلجياب املتعّلق، فالسلب الكيّل يقابله اإلجياب اجلزئي وهذا ما أراده
 .وعدمه باجلزئي

 :ين، فنحن نجد له عّدة نصوصولو أردنا فهم كالم اخلراسا
بعضها رصيح يف أّن كون املصلحة يف اجلعل إّنام هو يف األحكام الظاهرّية، مع اإلشارة  أ ـ

إىل أّن مصلحة األحكام الواقعّية هي عىل مشهور العدليّة يف املتعّلقات، أو هي يف رأيه 
ـ الربهنة عىل كون بل يظهر منه ـ وهو يرّشح الطلب احلقيقي والبعث اجلّدي  .كذلك

 .األحكام الواقعّية تكمن مالكاهتا يف املتعّلقات حرصًا، مع رّده أدّلة التعّلق باجلعل نفسه
                                                             

ّن األمر باألمارة أو أصل، أو إ«: ١٢٨املصدر نفسه، وهو النّص املنقول أعاله، وكذلك قوله يف ص ( ١)
مر ّنه يف نفس اجلعل واألأ وإن كان البّد أن يكون عن مصلحة، إالَّ  ،كالقياس ونحوه عن أمرٍ  يالنّه

ّن األحكام الواقعّية .. إاألمارة أو األصل إىل وجوبه أو حرمته يالَّذي هو فعل الّشارع، ال يف فعل يؤدّ 
وإن كانت عىل املشهور بني العدلّية، تابعة للمصالح واملفاسد التي يكون يف نفس املأمور هبا واملنهّي 

جتهد ملا ظنّه من احلكم الوجويّب أو الّتحريمي، ّن خمالفة املأ، إالَّ يعنها ال املصالح يف نفس األمر والنّه
ة  ؛ال يوجب ظّنًا بالرّضر ألّن املصلحة أو املفسدة التي يكون يف املأمور هبا أو املنهّي عنها وإن كانت علَّ

الستيفاء أو اأن يكون فعًال واجبة  ّن جمّرد ذلك ال يقتيضأتاّمة للحكم الواقعّي وإنشائه وجعله، إالَّ 
ّن احلكم الواقعّي الذي ينظر إليه األمارات ليس أقًال، ملا عرفت سابقًا من مراتب احلكم، وز عحرّ الت

وقوله يف  .»نيإالَّ مرتبة اإلنشاء منها، ال املرتبة التي ينقدح يف نفس املوىل فيها البعث والّزجر الفعليّ 
اسد، ال احلسن والقبح ملفام هي تابعة للمصالح وااألحكام الواقعّية إنّ  نّ أإىل  مضافاً «: ٤٩٧: ٢ج

، فإّن تعبريه باملفاسد لعّله قرينة عىل أّن املراد هو املتعّلق؛ إذ ال تكون مفسدٌة يف اجلعل؛ »نيالفعليّ 
 .٣٤٤ـ  ٣٤٣، ٢٧٨ـ  ٢٧٧وقريٌب منه كالٌم له يف كفاية األصول: 

 .٥٠٧ـ  ٥٠٦: ٢وملزيد متابعة، انظر أيضًا: درر الفوائد 
وذلك ألّن الّطلب احلقيقّي «حيث يقول: ، ١٣٥ـ  ١٣٤ساين، فوائد األصول: حممد كاظم اخلرا (٢)

والبعث اجلّدي اإللزامّي، ال يكاد أن يكون إّال بمالك يكون يف املطلوب واملبعوث إليه، وال يكاد أن 
يث اتّية أو العارضة بسبب بعض الوجوه الّطارية، حعاىل مالك إّال املصلحة الذيكون فيه بالنسبة إليه ت

كليف وثبوت سن التال ُيعقل يف حّقه تبارك وتعاىل غرٌض أو داٍع آخر. إن قلت: نعم، ولكنّه يكفي ُح 
 



  

ما يظهر منه تبنّي مصلحة اجلعل مطلقًا حتى يف الواقعّيات، وهو النّص الذي نقلناه  ب ـ
 .سابقاً 

، ومن ثّم فال يمكن االعتقاد الً ما يظهر منه طرح قضّية املصلحة يف اجلعل بوصفه احتام ج ـ
 .ّن املصلحة دومًا يف املتعّلقبأ

، ولعّله بل إّن اخلراساين يشري إىل أّن مسلك املصلحة يف اجلعل ذهب إليه بعض العدلّية
 .أو يقصد املحّقَق صاحب الفصول عثر عىل قائٍل به قبله

بحاثه أ ّنه كان يسري يف بعضِ أو أرائه، آولعّل األوفق أن نقول بكونه حصل لديه تعديل يف 
                                                                                                                                                             

املصلحة يف نفس الّطلب واإللزام من دون أن يكون مصلحة ومفسدة يف الواجب واحلرام، كام هو 
جبات واملستحّبات كذلك يف غري مورد من املوارد، منها األوامر االمتحانّية، ومنها األوامر يف الوا

العبادّية؛ إذ الّطلب فيهام مل يتعّلق بالراجح وما فيه املصلحة؛ فإّهنا بدون قصد القربة غري راجحة، وال 
القيود إّنام يكون  ممّا فيها املصلحة، مع أّهنا كذلك متعّلقة للّطلب، رضورة أّن مثل قصد القربة من

املطلوب، فهي إّنام يقع راجحة بعد األمر إذا  لب، فكيف يمكن أن يكون مأخوذًا يفناشئة من الط
قصد هبا التقّرب ال قبله، فيكون الّطلب متعّلقًا بغري الراجح عقًال، ومنها األوامر والنواهي الّظاهرّية 
اّلتي أّدت إليها األصول والّطرق الرّشعّية يف صورة املخالفة، فتعّلق األمر بام ليس براجح والنّهي بام 

ه الّصورة يف اجلملة كام هو واضح، ومنها أوامر التقّية، بداهة أّنه ال ُحسن إّال يف نفسها هو راجح يف هذ
ء ما مل ال يف املأمور هبا. قلُت: الّطلب احلقيقّي واإللزام اجلّدي والبعث الواقعّي ال يكاد أن يتعّلق بيش

للغرض داعية إىل تعّلق الطلب يكن فيه بذاته أو بالوجوه واالعتبارات الّطارية عليه خصوصّية موافقة 
به حقيقًة، وإّال كان تعّلق الّطلب به دون غريه ترجيح بال مرّجح، وهذا واضح، وال يكون تلك 

 .»اخلصوصّية بالنسبة إليه تعاىل إّال املصلحة املرّجحة لصدورها عقًال كام ال خيفى
 .٣٠٩كفاية األصول: ( ١)
ّن بالوجوب أو احلرمة ال ّن الظإ«، حيث يقول: ١٣٠ـ  ١٢٩: ١درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد ( ٢)

فإّن فوات املصلحة أو الوقوع يف  ؛آخر يكون ظنًّا بالعقوبة، إالَّ عىل وجه غري وجيه، وال ظنًّا برضرٍ 
ّنه مل يعلم أ رمة الواقعّيني وإن كان مظنونًا، إالاملفسدة الكامنتني يف األفعال املوجبتني للوجوب واحل

األحكام تابعة هلام، بل تابعة ملا يف نفسها من  ام من الرّضر عىل كّل حال، مع احتامل عدم كونكوهن
ويلوح ذلك أيضًا من كالمه يف الوجوب املرشوط، وذلك  .»هبام أيضاً  املصلحة، فال يكون حينئذ ظنٌّ 

 .٢٨٧ـ  ٢٨٦، ٩٨ـ  ٩٧يف كتاب كفاية األصول: 
 .٣٦٥ـ  ٣٦٤انظر: كفاية األصول:  (٣)



 

 مسكونًا بفكرة املتعّلقات، دون أن يلتفت لقضّية املبنى الذي آمن به أو احتمله عىل األقّل.
جيب علينا رصد األدلّة  ،ي اآلخوند اخلراساينالنظر عن حتديد رأوبرصف عودًا عىل بدء، 

ّية ـ لو أخذناها عىل إطالقها ـ والتي تلغي يف األحكام الدين املتوّقعة لصالح هذه الفرضّية،
مفهوم التأثري الدنيوي عملّيًا غري تأثري البعد االمتثايل والتسليمي هللا سبحانه، وهو ما يؤثر سلبًا 

 .السائدة عىل الذهنّية املقاصدّية
مل أجد أحدًا أقام دليالً يعنّي فيه املصلحة يف اجلعل مطلقًا يف األحكام الواقعّية، إال ـ بعد 

جلعل كالمهم إرجاع لو أمكننا يل ـ أولئك الذين أنكروا قانون التبعيّة بدعوى التعبّد التحل
املالك يف اجلعل والترشيع نفسه، وقد ذكرنا أدّلتهم، وقلنا بأّهنا ال تثبت التعبدّية املحضة يف متام 

يف اجلعل الترشيعات، وأّن مجيع أدّلتهم ضعيفة جدًا، فليس بأيدينا دليل حيرص املالك الواقعي 
نفسه. بل إّن جممل التوليفة النقلّية التي ذكرناها لصالح قانون التبعّية تثبت املالكات يف 

 املتعّلقات ولو يف اجلملة، وهي هبذا ُتسقط حرَص املالك يف اجلعل وحده.
سوف يأيت وجود إشكالّيات مطروحة عىل مبدأ تعّلق املالك باجلعل مطلقًا ولو بنحو هذا، و
زئّية، وسوف نستعرضها عند احلديث عن الفرضّية الثالثة إن شاء اهللا تعاىل، ونرى املوجبة اجل

 املوقف فيها، فانتظر.

٣_  ١  ~A�®A _¼§�AÊ ´ö»§N�A �I ¹Ü�A � ¼Ív¯NºAPBr²BÃ¾Ê fÆAËq , 
الفرضّية الثالثة: وهي الفرضّية التي تذهب للتفصيل، حيث ترى أّن بعض األحكام 

وبعبارة  ،كان مالكه يف اجلعلملالكات يف املتعّلقات، لكّن بعَضها اآلخر الواقعّية جاءت 
باطل، فيلزم القول بالتفصيل داخل أو يف اجلعل القانوين أخرى: إّن حرص املالك يف املتعّلق 

 األحكام الواقعّية.
وهذه الفرضّية هي التي يمكننا إدراج ما ُطرح من أدّلة ومناقشات يف قضّية )مصلحة 

يساوي نسف  فرضّية، ونسف هذه ال( حتتها، كام سوف يتضح لك ذلك إن شاء اهللاجلعل
الفرضّية الثانية، لكّن إثباهتا ال يساوي إثبات تلك؛ لكون تلك الفرضيّة أوسع يف اّدعائها من 

 .هذه
يف مبحث املالزمة بني حكم  ولعّل من بدايات هذه الفكرة ما أفاده املحّقق صاحب الفصول



  

، بام يوحي وكأّنه الرشع، حيث كانت له إفادات تصّب يف هذا املوضوعالعقل وحكم 
 موجود من قبل أيضًا.

، لكن ثّمة احتامل قوّي يف أّنه يقصد د مصطفى اخلمينيالسيّ إىل هذه الفرضيّة قد ُنسبت و
يف  كون املصلحة يف غري ذات املتعّلق، بل يف أمٍر مالزم له، دون إشارة منه إىل فكرة املصلحة

 .وقد اختار هذه الفرضّية بعض املعارصين .اجلعل بعينها
 وعمدة األدّلة التي يمكن ذكرها هنا هو اآليت:هذا، 
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األمر االستناد إىل فكرة األوامر االمتحانّية، فنحن لو الحظنا لوجدنا أّن  الدليل األّول:

االمتحاين ليس هدف واضع القانون فيه اإلتيان باملتعّلق؛ ألّن املتعّلق ال غرض للموىل فيه 
 أبدًا، بل غاية ما يريد هو أن يمتحن العبَد لينظر هل سُيقدم عىل الطاعة أو ال؟

وأبرز مثال هلذا النوع من التكاليف الدينيّة هو ما جاء يف قّصة النبّي إبراهيم وأمره بذبح 
، فإّن اهللا سبحانه مل يأمره بذلك ملصلحة يف ذبح الولد، بل (١٠٨ـ  ١٠٢)الصافات:  لدهو

رد من إبراهيم ّن اهللا مل يُ أ؟ وهبذا نعرف قدمنظر ماذا يفعل وعىل ماذا يُ يالبتالئه وامتحانه ل
 بل الغاية كانت امتحانه وابتالءه. ،حقيقًة ذبح ولده

 املتعّلق فالبّد من نوع من األوامر ال حيمل مصلحًة يفّن األوامر االمتحانّية فهمنا أوإذا 
 .الء واالمتحانتوهي مصلحة االبا حتمل مصلحة يف اجلعل القانوين، ّهن االلتزام بأ

                                                             
 .٣٣٨ـ  ٣٣٧انظر: الفصول الغروّية: ( ١)
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 يعترب املصالح واملفاسد يف ال«؛ حيث يقول: ٣١٤ـ  ٣١٣: ٣مصطفى اخلميني، حتريرات يف األصول ( ٣)

موضوع  حلكم عىلقات األحكام، بل يكفي حلاظ املصلحة يف موضوع آخر، جلعل امتعلّ  شخص
ذو مصالح  ،ةاألوامر والنواهي عىل مذهب العدليّ  مصّب  م واشتهر من أنّ فام قد يتوهّ .. اهمالزم إيّ 

 ».، ليس إالةً األحكام جزافيّ  ة أن ال تكونه، والذي يقتضيه مذهب العدليّ ومفاسد، يف غري حملّ 
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ومن املعروف أّن بحث األوامر االمتحانية شهده علم أصول الفقه اإلمامي ضمن طّيات 
مي ث األلفاظ، يف سياق النزاع الكالبحث احتاد الطلب واإلرادة من بحوث األوامر من مباح

صويل الداخيل اإلمامي من جهة ثانية، وقد كان األشاعرة قد األشعري املعتزيل من جهة، واأل
 استدّلوا باألوامر االمتحانّية؛ إلثبات االنفكاك بني الطلب واإلرادة.

 عل:فتعّرض بالقد يتعّرض لعّدة مناقشات، بل ربام لكّن هذا الدليل 
، من أّن املأمور به يف ، وتبعه الربوجردي وغريهما أفاده املريزا النائيني األوىل: املناقشة

األوامر االمتحانّية ليس هو ذات الفعل بل بعض مقّدماته، واملصلحة تكمن يف هذه املقّدمات، 
نعم صاغ املوىل احلكم عىل أّن املتعّلق فيه هو ذات الفعل إهيامًا؛ لغرٍض له يف ذلك، وإال 

وهلذا قال اهللا  صًال؛بل قد يكون املأمور به ذا مفسدة أ .تعّلق ليس هو املأمور به باألمرفامل
 .ّنه مل يقم سوى باملقّدماتأإلبراهيم بأّنه قد صّدق الرؤيا رغم 

وإذا تقّرر هذا نعرف أّن املصلحة موجودة يف فعٍل خارجي هو املتعّلق احلقيقي، فال تكون 
نقضًا عىل كلّية تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد يف املتعّلقات، لُتنتج األوامر االمتحانّية 

 تفصيالً يف املوقف.
ما مل ُيضم إليها حتديد املوقف يف القضايا القربّية،  ولكّن هذه املناقشة لوحدها غري كافية

فيه، فهل لزومّية وذلك أّن املقّدمات بام هي هي وقبل اجلعل الرشعي، ممّا نعلم أّنه ال مصلحة 
املصلحة يف أمر إبراهيم بذبح ولده هو وضعه عىل التّل ورفع السّكني لكي يذبحه بوصفهام 

فيهام عند هنائيّة جمّرد فعل خارجي متصّور قبل األمر ال غري؟ إّن هذين الفعلني ال خصوصيّة 
هيم لو فعلهام ّن إبراأوالدليل  ،هقان غرَض ، وليسا بنفسيهام باللذين حيقّ االمتحايناآلمر باألمر 

ق ذلك غرض املوىل فلن حيقّ  أو فعلهام دون قصد القربة واالمتثال، قبل صدور األمر اإلهلي
يف استجابة إبراهيم لألمر، وهي خصوصّية تابعة  ّن غرض املوىل كامنٌ أّن املفروض إطالقًا؛ أل

رة األوامر ّن اجلواب عن فكأوليست سابقة عليه كي يأيت األمر ألجلها، وهذا يعني  ،لألمر
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يث عنها، والنائيني وسيأيت احلد ،ن يصاحبه جواب عن فكرة األوامر القربيّة، جيب أاالمتحانّية
وإن أجاب عن األوامر القربيّة لكنّه مل يربط جوابه عن األمر االمتحاين بام سيأيت يف األمر 

 القريب.
من أستاذنا السيد حممود  معتهويظهر متاب ،وغريه ينق اخلراسااده املحقّ أفما  املناقشة الثانية:

 هي صورة أمر، امحقيقًة، وإنّ  بأمرٍ  تّن األوامر االمتحانّية ليسأوغريه، من م( ٢٠١٨)اهلاشمي 
إطالقًا، فيام بحث قاعدة املصالح واملفاسد ترجع  اً رادة فيها وال طلب وال بعث جادّ حيث ال إ

 .للتكاليف احلقيقّية ال للتكاليف الصورّية
عن احلقيقّية، لكنّه  ةيفصل األوامر االمتحانيّ  هأنّ هـ( ١٤١٦)العالمة الطهراين  ويظهر من
يوحي بالتهافت، ولعّله قد ، وهذا مر نفسهجيعل املصلحة فيها يف اجلعل واأل يف الوقت عينه

 قاهتا خاّصة.عنى باحلقيقيّة تلك التي تكون مصاحلها يف متعلّ 
 أّهنا عىل نوعني:وحاصله  ،قضّية األوامر االمتحانّية ق العراقي لتفصيٍل يفوقد ذهب املحقّ 

، مثل كون الغاية حمض الثانوييل وال عنوان األوّ الال بأّي مصلحة قه ما ال يكون يف متعلّ  أ ـ
االمتحان، وهنا اعترب أّن هذا أمٌر صورّي، وليس موضوعًا حلكم العقل بوجوب الطاعة 

 أصًال.
دون األّويل، مثل ما لو أمر املوىل  العنوان الثانوين بلكمصلحة يف متعّلقه ما يكون  ب ـ

عبده بتهيئة الشاي بغية معرفة مدى جهوزّيته وخربته ومهارته يف ذلك، استعدادًا من املوىل 
، ال األّويل، وهنا يكون األمر بالعنوان الثانوييوفه بعد أّيام، فاملصلحة هنا ضالستقبال 

 .االمتحاين حقيقّيًا وفيه إرادة
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 وذلك: ؛يمكن اجلواب عنهاكّلها وهذه املناقشة 
إذا مل تكن األوامر االمتحانّية أمرًا حقيقّيًا، لزم من ذلك أّن املتخّلف عنها غري عاٍص  الً:أوّ 

 .وال يستحّق العقاب وال الذّم، وهو غري معقول!
ّن بإمكان النافني أل عىل القول بقبح التجّري عقًال؛ إال أّن هذا الكالم ال يمكن تتميمه بناءً 

حلقيقيّة األوامر االمتحانّية هنا أن يقولوا بأّنه يستحّق اللوم والذّم، لكن عىل جتّريه بظنّه وجود 
، وأّي ضرٍي تكليف رشعي وختّلفه عنه ومتّرده، وهبذا ال يكون الذّم عىل املعصية بل عىل التجّري

 ؟!يف ذلك
راقي غري مقنع؛ وذلك أّن الصورة الثانية ليست عق الإّن التفصيل الذي ذكره املحقّ  ثانيًا:

ّن أته غايّن املوىل له مصلحة يف نفس صنع العبد للشاي، أساسًا؛ ألمن األوامر االمتحانّية 
هة أخرى حتى لو كان صنع الشاي من جاملصلحة هي اكتشاف املوىل مدى مهارته يف ذلك، 

رة تكمن مصلحتها النهائّية يف ُحسن ألّن يف هذا االكتشاف رضو يرّض بصّحة املوىل مثالً؛
غايته أّن كامل األوصاف ومصلحته يف متعّلقه، فهذا أمر حقيقي استقبال الضيوف بعد أّيام، 

)كام لو تعنّي هو خلدمة جتهيز الشاي بحيث يأخذ هذه املصلحة قد ال ترجع للعبد وقد ترجع 
وإال فكّل الرشيعة  أصًال ـ اً ال موجب الفرتاضه امتحانيّ حسب احلاالت، فأجرًا مقابل ذلك( 

فمنهجة امتحانّية ملعرفة مدى نجاحنا يف املرور باختبارها ما دامت الدنيا دار امتحان وابتالء ـ 
 التقسيم غري دقيقة.

ّن أإذا كان يمكن أن حتمل الرشيعة أوامر صورّية من هذا النوع، فكيف نحرز  ثالثًا:
 سبحانه هي كّلها تكاليف حقيقّية، ومن ثّم فال يصّح التكاليف الرشعّية املوّجهة إلينا من اهللا

ّن ما بأيدينا من أّن هذا فرع أل للمصالح واملفاسد يف املتعّلقات؛ القول بإطالق تبعيّة األحكام
فضًال عن حرصه  ،التبعّية نتج عملّيًا بطالن كلّية قانونرشيعة هي أحكام حقيقّية، وهذا يُ 

 .يف رّدهم للقول بالتفصيل ناقشني هناكام يريد بعض امل ،باملتعّلقات
وبعبارٍة أخرى: إّن فتح باب وجود أوامر صورّية يف الرشيعة القائمة بالفعل ولو بوصفه 

يف اجلعل القانوين فقط،  احتامالً، خيلق مشكلة جلميع األطراف هنا، ال للقائل بالتبعية ملصلحةٍ 
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يف الرشيعة القائمة بالفعل، لكّن النصوص ونحن وإن كان ال يمكننا نفي وجود أوامر امتحانّية 
 الدينّية والعللّية ال تقّدم لنا رشيعًة من هذا النوع، وال توحي بيشٍء من هذا إطالقًا.

جمّردة عن واقع الرشيعة  فرضّيةٍ  االستناد لألوامر االمتحانّية تارًة يكون عرب مقاربةِ إّن 
يعة التي نتعامل معها بالفعل، فعىل القائمة، وأخرى مع األخذ بعني االعتبار واقع الرش

ينفع يف باب  فريض وامر االمتحانّية، لكنّه بحث جتريديالبحث يف األاالحتامل األّول يمكن 
لفعل أو باوامر امتحانّية يف الرشيعة القائمة أّما عىل االحتامل الثاين ـ وجود أ، والطلب واإلرادة

و قلنا بالصورّية فإّن الرشيعة تشتمل عىل أحكام أّنه ل احتامله بشكل معقول جدًا ـ فهذا يعني
 واقعًا! فام هو املوجب لاللتزام هبا؟ حقيقيّة وأخرى صورّية وليست بأحكامٍ 

ولعّل القائل بالصورّية مع قوله بواقعّية األوامر االمتحانية يف الرشيعة اإلسالمّية يذهب يف 
 ال غري!مثًال زّية العلم اإلمجايل إلزامنا هبا إىل تنجيز هذه األوامر كّلها من باب منج

ما يمكننا إضافته يف املقام، وهو أّننا نتعامل مع الرشيعة القائمة بالفعل، وال  املناقشة الثالثة:
دليل ُيثبت أّنه يوجد فيها أمٌر امتحاين، وهذا يعني أّننا غري قادرين عىل القول بأّن الرشيعة 

رًة ويف اجلعل القانوين نفسه تارًة أخرى، بل غاية ما الفعلّية تكمن مصاحلها يف متعّلقاهتا تا
يمكن القول هو احتامل ذلك، وهذا مغايٌر للتفصيل الذي تقوم عليه الفرضّية التي نحن 

 بصددها حالّيًا، فانتبه.
وسوف هذا، وحسُم املوقف من األوامر االمتحانّية يكون عقب البحث يف األوامر القربّية، 

 فانتظر.حتويل القبلة أيضًا، تأيت اإلشارة ملسألة 
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االستناد إىل العبادات القربيّة، وذلك أّن مصلحة العبادات ال تكون إال عرب  الدليل الثاين:

حيوي اإلتيان هبا بقصد القربة، وإال فمجّرد وجود احلركات املساّمة بالصالة بال قصد القربة ال 
أّي مصلحة، وهنا إذا قلنا بأّن األحكام تابعة ملصالح يف نفس املتعّلقات قبل اجلعل، فاملفروض 
أّن املتعّلق هنا ال حيوي هذه املصلحة، وحيث إّن املصلحة الكامنة يف الفعل تكون بعد صدور 

عّلق أصالً، وإّنام هو األمر فيستحيل أن يتعّلق هبا األمر، وهبذا نستنتج أّن املالك ال عالقة له باملت



 

 .يف اجلعل بنفسه
وال يمكن إنكار أصل وجود العبادات يف الرشيعة القائمة بالفعل أو حتى التشكيك يف 

 وجودها، فوجودها معلوم، عىل خالف ما قلناه يف األوامر االمتحانّية.
 د الصدر شكًال من أشكال التفصيل يف موضوع بحثنا بنييطرح السيّ  ،من هنالعّله و

فبالرغم من أّنه ـ كام سيأيت ـ يسّجل إشكاالً عىل نظرّية املصلحة يف اجلعل يف  العبادات وغريها،
ّما يكون مالك احلكم يف  ونحن ال ننكر أّنه كثرياً «باب احلكم الظاهري، إال أّنه يستدرك قائًال: 

حلكم، بل نفس احلكم دون متعلَّقه، لكن ال بمعنى أن ال يكون هناك غرض للموىل وراء ا
، وإّنام املطلوب هو امتثال حكم املوىل بمعنى أّن اإلتيان باملتعلَّق بعنوانه األّويّل ليس مطلوباً 

. ولعّل هذه املصلحة هي فتتحّقق هذه املصلحة خارجاً  ،فيحكم املوىل باملتعلَّق كي يمتثله العبد
 .»هاامللحوظة يف جّل العبادات أو كلّ 

وهي أّن  خمتلفة عن اجلميع، يدري هنا بطرح ما اعتربه نظرّيةً وقد عّلق السيد كامل احل
خالفًا للعدلّية، أو كون املالك يف متعّلقها غري مقصودة بذاهتا ـ بام فيها العبادات ـ املتعّلقات 

وال أّهنا ال خصوصّية فيها خالفًا لألشاعرة، وال أّن التكليف انصّب عليها ألجل حتقيق 
ال خصوصّية فيها إطالقًا، بل قد انصّب عليها احلكم لكوهنا مقّدمة  االمتثال والتسليم بحيث

منحرصة للوصول إىل الغاية العليا، وهي الدخول يف حصن الوالية االهلّية وحتّقق مقام القرب 
 .احلقيقي من اهللا سبحانه

ّية؛ يظهر من السيّد اخلميني نسبته ملشهور العدل ،احليدريالسيد وهذا الكالم الذي يطرحه 
 رح له تفسريين:طفي ،ليه العدلّيةت إيفرّس ما ذهبأن ّنه حياول أوذلك 

أّن املأمور به واملنهي عنه هو نفس املصالح واملفاسد، ال املتعّلقات، لكّن  التفسري األّول:
                                                             

: ٢؛ والنائيني، أجود التقريرات ١٣٤؛ وانظر: اخلراساين، فوائد األصول: ٣٣٩الفصول الغروّية: ( ١)
٣٩. 

اهلاشمي(؛  )تقرير ١٩٤: ٤؛ وانظر: بحوث يف علم األصول ٣٢: ٢، ج٢مباحث األصول ق( ٢)
 .٤١ـ  ٣٩: ٩وبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملّية )تقرير عبد الساتر( 

 .٦٦ـ  ٥٧احليدري، الظّن، دراسة يف حجّيته وأقسامه وأحكامه: ( ٣)



  

وضعت الرشيعة  ،ليهاإحيث ال سبيل منضبطًا ملعرفة املصالح واملفاسد أو لوصول الناس 
ملشهور  اخلمينيفعًال وتركًا، وهذا ما نسبه  ،لصوم أو الغيبة والنميمةسبًال هي الصالة وا

 العدلّية، فمتعّلق التكاليف هو نفس األغراض ال األفعال املوصلة هلا.
إّن املأمور به واملنهي عنه هو املتعّلقات واألفعال بعينها، والغرض من جعلها  التفسري الثاين:

 .قيق الغايات واملصالح العليا املقصودةمأمورًا هبا أو منهيًّا عنها هو حت
تقييدّية يف التفسري األّول، وتعليلّية يف الثاين، وفقًا لتعبري بعض  وهبذا تكون املصالح حيثّيةً 

 .املعارصين
فلم يظهر لنا من  ؛ةاألّول إىل مشهور العدليّة غري واضحالتفسري السيّد اخلميني نسبة لكّن 

 مون.كالمهم يشء من هذا املض
 ويمكن مناقشة هذا الدليل برّمته عرب وقفات:هذا، 

ما ذكره املريزا النائيني، من أّن املصلحة يف األعامل القربّية موجودة يف  الوقفة األوىل:
املتعّلق؛ ألّن العبادات هي األفعال املأيّت هبا بقصد القربة، غاية األمر أّن األمر بالعبادات مكّوٌن 

ادة املأخوذ ب؛ الستحالة األمر بالعر هبا والثاين األمر هبا عرب داعي امتثاهلاأحدمها األم من أمرين
الذي تّم حتقيقه يف بحث التعبّدي و هذا، ، وبمتّمم اجلعلعرب أمٍر واحد فيها قصد امتثال األمر

 .تنتهي املشكلة متاماً  ،والتوّصيل
الرأي يف التعّبدي ولكي يصّح جواب املريزا النائيني ـ برصف النظر عن أصل هذا 

ـ البّد من فرض أّن متعّلق األمر األّول فيه  ، وال نريد اخلوض يف هذه البحوث هناوالتوّصيل
أو نقول بأّن األمر األّول صوريٌّ وليس حقيقيًّا، مصلحة لزوميّة، وإال مل يكن مالكه يف متعّلقه، 

 مها أمٌر واحد، غايته أّن املوىل أو نقول بأّن األمرين معاً ، كام حتّدث عن ذلك اخلراساين
                                                             

 .٣٩٦ـ  ٣٩٥: ٢اخلميني، هتذيب األصول ( ١)
 .١٠٥انظر: عليدوست، فقه وعقل: ( ٢)
 .٣٩: ٢انظر: أجود التقريرات ( ٣)
 .١٣٧ـ  ١٣٥ملزيد مراجعة، انظر: اخلراساين، فوائد األصول: ( ٤)
إذا قيل بأّن األمر األّول صوري، واألمر الثاين أتى لدعوة املكّلف لإلتيان بمتعّلق األمر األّول بقصد ( ٥)

ثاين امتثال ذلك األمر، فهذا ال معنى له؛ ألّنه بعد صورّية األمر األّول ال معنى ألن يدعو األمر ال
 



 

الستحالة تعّلق األمر الواحد بالعبادة، صاغ األمر الواحد عىل شكل أمرين، وإال ففي احلقيقة 
ال يوجد إال أمٌر واحد، وهلذا ُاطلق عىل الثاين اسم: متّمم اجلعل، وليس جعالً قانونّيًا مستقًال 

 أو جديدًا.
ائيني هنا ال ينفع يف رفع اإلشكال الذي سّجلناه عليه يف ومن الواضح أّن جواب املريزا الن

 األوامر االمتحانّية؛ ألّن جوابه هنا ال ينطبق عىل األوامر االمتحانّية إطالقًا.
ّن الفعل العبادي ما نجده أقرب للفهم العقالين والعريف عند البرش، وهو أ الوقفة الثانية:

وك املاّدي لوك املعنوي الباطني، واملرّشع ينظر للسلين: احلركات املادّية، والسأيتأّلف من جز
ا ليست كاملة ألّهن  ؛ تكفي جلعل الوجوب عليهّن فيه مصلحة؛ لكّن مصلحته الفريى أ

ثم جيعل احلكم الرشعي  ،وناضجة حّد جعل الوجوب، هلذا فهو يتصّور العبادة بجزأهيا
 الوجويب عليها، وهنا يكون الترشيع حمّققًا لغرضني:

تّم اجلزء الثاين من يثال األمر، والذي به توام وضوع قصد القربةملإّنه يف ذاته حمّقق أ ـ 
 العبادة.

 ين املفرتضني.ـ إّنه حكم رشعي منصّب عىل اجلزأ ب
ففي العبادات تكون هناك مصلحتان من وراء الترشيع: مصلحٌة يف نفس اجلعل  ،وعليه

ومصلحٌة يف  ؛قصد االمتثال عند العبدإمكان ق القانوين من حيث كونه طريقًا موضوعيًّا لتحقي
 .املتعّلق )املفرتض حال اجلعل( الذي هو عبارة عن السلوك املاّدي واملعنوي معاً 

ّن أغاية األمر   العبادة نفسها، بوصفها متعّلقًا،وهبذا تكون مصلحة ترشيع العبادات يف
، وربام يكون بتحّققه تكوينًا من العبدوالسامح  ،منها أيضاً  األمر هبا يلعب دورًا يف حتقيق جزءٍ 

 .هذا هو ما قصده السيد الصدر من نّصه املتقّدم
هذا، وسوف يأيت مزيد من توضيح أصل هذه الفكرة، عند طرحنا لتصّورنا اخلاص عن 

 .مسألة تعّلق املالك باملتعّلق
 صد امتثال األمرقصد القربة يف العبادات بقالعبادّية وهذا كّله لو فّسنا الوقفة الثالثة: 

ّن يف احلركات الصالتّية أّن العبد لو علم أّما لو فّسناه بالقصد املعنوي، بمعنى أ ،حرصاً 
                                                                                                                                                             

 المتثاله بقصد امتثاله.



  

يكون قد أتى بأمٍر  هفإنّ  ،قدم عىل فعلها هادفًا التقّرب املعنوي هللا سبحانهأفإّنه لو  ،مصلحة
صّبًا عىل هذه العبادة صًال، فاألمر الترشيعي جاء منأعي يترش عبادي ولو مل يكن هناك أمرٌ 

 دًا.ّمل جيّ أفت ،القابلة للتكّون حتى من دون األمر نفسه
من اهللا، مثل  املعنوية بكون اإلتيان هبا هبدف التقّرب معبادّية العبادة متقوّ  :وبعبارٍة أخرى

 الروحي هللا سبحانهوالتذّلل مؤثرين يف اخلضوع رمزيَّني السجود والركوع بوصفهام فعلني 
األمر ف، فقط بقصد امتثال األمر ، وليست متقّومةً قة عبد مع الرّب واملقّدس واملتعايلوبناء عال

العبادي سنخ أمٍر وسلوٍك له خصوصيّة الربط الروحي مع اهللا سبحانه بحيث يفعله العبد 
وليس هو حرصًا ما ، واخلضوع القلبي له هادفًا نيل القربة منه سبحانه واالرتباط الروحي به

من البرش أو اهللا ـ أو فقل: العبادات طرق رمزّية توضع  نفس.الإسقاط التكليف عن  يقع بدافع
ال هذا، ، بحيث ال معنى لوجودها إله أو اآلهلةلبناء عالقة ارتباط معنوي مع اإل خصيصاً ـ 

يت هبا أوإن أمكن للعبد أن ي ،بخالف غري العبادات فإّن وجودها ال عالقة له برمزّية االرتباط
 لكنّها مل توضع لذلك يف نفسها وهوّيتها. ،فيها هذه الرمزّية قاً حمقّ 

الطاعة، رغم إمكان صريورة الطاعة عبادة، فإّننا مأمورون العبادة عن مطلق وهبذا متتاز 
بإطاعة الرسول وأولياء األمور، لكّن هذا ال يعني أّننا مأمورون بعبادهتم بل نحن منهيّون عن 

باطي ـ الرمزي، فإذا مارسنا الطاعة للرسول هبدف التقّرب إليه ذلك، والفرق هو العنرص االرت
والتذّلل له واخلضوع بصفته املقّدس مالك األمر، خوفًا من غضبه وطلبًا لرزقه لنا و.. فهذه 

عالقة روحّية مع اهللا فهذه ـ قبل كّل يشء ـ عبادة، وإذا مارسنا الطاعة للرسول بوصف طاعته 
 ألصيل هو املهم هنا يف هذه الرمزّيات.عبادة هللا، فطرف العالقة ا

الشعوب ـ بام فيها الشعوب  نّ أنحن نالحظ  ،انطالقًا من مطالعة ظاهراتّية ،وملزيد توضيح
وتصفها بأّهنا عبادات،  ،ت الرمزّيةالتي حتمل عقلّية األديان البدائّية ـ تقوم ببعض السلوكيّا

نجد  بل قدضوع والتسليم وطلب الرضا، وهي سلوكّيات خاّصة تعترب ذات صلة بالتذّلل واخل
أديانًا ليس فيها ترشيعات أصًال ـ مثل مرشكي العرب ـ لكّن فيها عبادات رمزّية، وال يعتربون 
هذه العبادات ذات صلة بأوامر صدرت وُاريد تنفيذها، بل هي ذات صلة ببناء نوع خاّص من 

؛ لدفع ّرشها أو استجالب قّوهتا ة النافذةالعالقة مع القدرة العليا للعامل أو مع اآلهلة املقتدر
ّن مفهوم العبادة ليس أوهذا يعني ومع ذلك وصفها القرآن بأّهنا عبادة هلذه اآلهلة، ، للحامية



 

ذهان بسبب طبيعته يه أو تكون رمزّيته مركوزة يف األسوى سلوك رمزي قد يتّم التوافق عل
يت الرشيعة اإلسالمّية وتأمر ببعض األعامل، ، فعندما تأوالقرابني املادّية كاالنحناء والسجود

 نعرف امّن بني )أقيموا الصالة( و )وعارشوهّن باملعروف( أّي فرق لغوّي، وإنّ أفإّننا ال نجد 
 يصالة هي سلوك خضوعالفعال أالرمزّية العبادّية يف األوىل إّما من طبيعة السلوك، فكّل 

 تعبريصبح الصالة بال معنى، أو من تاملبارش  لغينا هذا التواصلأتواصيل مع اهللا، بحيث إذا 
راد املوىل سبحانه جعله أّن هذا السلوك أ هأو سياق نفهم من خالل)متصل أو منفصل(  ضايفإ

يستهدف التواصل معه مبارشًة، وهنا نحن نقوم بتنفيذ هذا  ي سلوكًا رمزّياً أتباره عبادة، عوا
األمر بوصف هذا القصد  عرب قصد امتثالثناء العمل أو لقلب أاألمر اإلهلي عرب حضور ا

ثناء أشكال حتويل العمل إىل عبادة، أو غري ذلك من القصود التي جتعل العبد شكًال من أ
رمزي  بقصد امتثال األمر، بل هناك اعتبارٌ  العمل ينفتح بصلة ذاتية مع اهللا، فليس هناك أمرٌ 

وسمتها التواصلّية ّقق رمزّية العبادة ّي طريقة حتألعبادّية فعل، وعلينا نحن أن نأيت بالفعل ب
 والتي منها ـ بل لعّله أدناها ـ قصُد امتثال األمر.التذّللّية، 

شرتط يف العبادة اإلخالص، فإّن هذا الرشط تقتضيه عبادّية العبادة؛ ومن هنا نفهم ملاذا يُ 
عناه أّن اهللا ال ُيعبد ّن إقحام أّي طرف آخر يف هذه العالقة، معناه أّنه ُيعبد أو عىل األقّل مأل

ومل ينطلق العبد من روحّية مفهوم العبادة نحو هذا السلوك، فاإلخالص ليس رشطًا لوحده 
 إضافّيًا يف العبادات، بل هو مقّوم مفهوم العبادة التوحيدّية.

وهذا التفسري الذي نقوله للعبادّية ُينهي متامًا بحث التعبّدي والتوّصيل يف أصول الفقه 
، ويفّس لنا ملاذا مل تكن هناك نصوص تدعو لقصد امتثال األمر لب أو كّل إشكالّياتهويرفع أغ

 .يف العبادات املعروفة
حني قال:  ،السيستاين، شارحًا مفهوم النّيةعيل السّيد يلتقي مع ما ذكره ولعّل ما ذكرناه 

ويكفي يف ذلك أن يكون ة، ليّ تذلّ  دًا به بإضافته إىل اهللا تعاىل إضافةً هي أن يقصد الفعل متعبّ «
له  الباعث إىل القصد املذكور أمر اهللا تعاىل، من دون فرق بني أن يكون ذلك بداعي احلّب 

ـ وهذا التعريف الذي قّدمه السيستاين  .»رجاء الثواب، أو اخلوف من العقابسبحانه، أو 
                                                             

؛ وحممود ٥٨: ١؛ وانظر: الفياض، منهاج الصاحلني ١٩٥، ٥٠: ١السيستاين، منهاج الصاحلني ( ١)
 



  

فعل ويكون الباعث : إّهنا أن يقصد الاملتداول والقائلخيتلف عن التعريف وقريب منه غريه ـ 
 .وامتثاله اهللا سبحانه له أمرُ 

هبا، بل  وقد كان املريزا النائيني قد ّرصح بأّن صّحة العبادة غري مرشوطة بوجود أمرٍ 
باشتامهلا عىل مالكها التام، وهلذا يكفي عنده قصد اجلهة فيها من دون حاجة لقصد امتثال 

 .األمر
ب من املفهوم العرفاين للعبادة، ويربك الفهم السائد وهذا التعريف الذي نطرحه ربام يقرت

 هلا يف التداول الفقهي العام.
ووفقًا هلذا الفهم للعبادة، ال يصّح االستدالل بالعبادّيات إلثبات كون املالك موجودًا يف 

زّية اجلعل أحيانًا، بل هو هنا يف املتعّلق حرصًا؛ ألّن املتعّلق هو السلوك الذي حيمل يف طّياته رم
، ال الفعل الذي يقصد به امتثال األمر العالقة اخلضوعّية هللا سبحانه، ومنها قصد امتثال األمر،

فاملوىل عندما يأمر بعبادة معّينة فإّن العبادة ممكنة التحّقق قبل األمر متامًا كاحلركات الصالتّية، 
بادة يصبح العبد متمكنًا من ، غاية األمر أّن هذه العفعندما يأمر هبا تكون املصلحة يف متعّلقها

حتقيقها عرب صيغة قصد االمتثال نتيجة وجود أمر، وهذه الصيغة/التطبيق مل تكن متوّفرة قبل 
 .صدور األمر، ال أّن العبادة مل تكن كذلك قبله

إّن ما ذكره السيد احليدري، من اعتبار نظرّيته مباينًة لنظرّية العدلّية خمتلفًة  الوقفة الرابعة:
غرُي واضح يل؛ فإّن كون هذه العبادات طرقًا حرصّية موصلة ملقام القرب وحصن  عنها،

الوالية االهليّة، ال يغاير مبدأ أّن مالكاهتا يف متعّلقاهتا، برصف النظر عن إشكاليّة الدور يف 
                                                                                                                                                             

؛ وحمّمد الروحاين، منهاج ٣٠: ١؛ والكلبايكاين، هداية العباد ٤٧: ١اهلاشمي، منهاج الصاحلني 
رّب السيد اخلميني بأن يكون القصد ؛ وقد ع٤١: ١؛ والتربيزي، منهاج الصاحلني ٦٦: ١الصاحلني 

 .٢٨: ١بعنوان االمتثال أو القربة، َفَفَصَل بينهام، فانظر له: حترير الوسيلة 
، ٣٧: ١؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني ٥٠: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: حمسن احلكيم، منهاج الصاحلني ( ١)

؛ وحممد تقي هبجت، ١٠٧: ١الرشيعة  ؛ وفضل اهللا، فقه٣٤؛ واللنكراين، األحكام الواضحة: ١٥٣
؛ والوحيد اخلراساين، منهاج ٤٢: ١؛ وحمّمد صادق الروحاين، منهاج الصاحلني ٤٣وسيلة النجاة: 

 .٣٥: ٢الصاحلني 
 .٣١٦ـ  ٣١٥: ١انظر: فوائد األصول ( ٢)



 

ملقام قصد امتثال األمر. ومعنى أّن مالكها يف متعّلقها أّن اهللا طلبها ملا فيها بنفسها من املوصلّية 
الوالية اإلهليّة، وهذا كاٍف يف كون متعّلقها بنفسه حمّققًا ملصلحٍة، وهي مصلحة املوصلّية 
احلرصّية، فلم أفهم وجه تغاير هذه النظرّية عن النظرّيات السائدة، ولعّل سامحته كان بصدد 

 تأصيل أمٍر آخر.
جود ترشيعات تكون ومن جممل ما قلناه، يظهر أّن االستدالل باألمر العبادي إلثبات و

 مصلحتها يف نفس جعلها القانوين، غرُي صحيح.

٣_  ٣_  ١ Ê ÎÂËÂB³ºA ¼§�A ÑZ»v¾ _Ðj·® ÑèÍ³NºA PB§ÌjrM 
عت  ال ُيقصد هبذا الدليل الذي طرحه صاحب الفصول أيضًا، تلك احلاالت التي ُرشّ

كان يف ظرف تقيّة  لإلنسان كي يامرس بعض األعامل يف ظرف التقّية، كأن يتكتّف يف الصالة لو
مثًال، بل املقصود هنا تلك األوامر الرشعّية الصادرة عن نفس اإلمام، والتي يكون اإلمام نفسه 

ال يف )واألصح: التقّية يف بيان الدين( وهو املعرّب عنه بالتقية يف احلكم فيها يف حال تقيّة، 
هو واضح، وإّنام مصلحتها يف  مصلحة يف متعّلقها، كام ّن هذه الترشيعات ال توجدإفاملتعّلق، 

 خر مغاير.آ ذى لو نطق بحكمٍ محاية شخص اإلمام من التعّرض لأل
ومن الواضح أّن صدور مثل هذه الترشيعات من األئّمة معلوٌم، وإن تّم منع صدوره من 
قبل اهللا أو النبّي، فتكون نصوص أهل البيت مما جيري فيها التفصيل هنا، دون نصوص اهللا أو 

 .النبّي 
بافرتاض أّن هذا احلكم  وقد حاول غري واحٍد ـ كاخلراساين والنائيني ـ حّل هذه املشكلة،

الصادر عن تقيٍّة، ليس بحكٍم حقيقي، بل هو صورة حكٍم ال أكثر، وجمّرُد كالٍم صدر ملصلحة 
يف نفس صدوره من صاحبه، وال عالقة له بباب األحكام والقوانني أصالً، حتى خيرق قانون 

 .بعّية يف املتعّلقاتالت
 التكليف حينئذٍ  وليس«حيث قال:  وقد كان صاحب الفصول منتبهًا ملثل هذا اجلواب

                                                             
 .٣٣٩ـ  ٣٣٨انظر: الفصول الغروّية: ( ١)
 .٤٠ـ  ٣٩: ٢ئيني، أجود التقريرات ؛ والنا١٣٧انظر: اخلراساين، فوائد األصول: ( ٢)



  

التكليف يف  مع أنّ  ،االستعامل عده عن مظانّ لبُ ؛ ألفاظه عن إرادة املعنى )ة(دجمرّ  حمضاً  اً صوريّ 
عىل رصفها عن  فال باعث ،ى تلك األلفاظ عند جهل السامع بخالفهاعىل حسب مؤدّ  احلقيقة

 .»ة إرادهتامع صحّ  ،ظاهرها وجتريدها عن معانيها
لكنّهم مل يعّلقوا عىل هذه  ،ّن الناقدين هنا رغم مالحظتهم صاحب الفصولأوالغريب 

ألّن معناها أّن نظرّية حرص  ؛من الناحية العملّية ةوهي مداخلة يف غاية األمهيّ  !املداخلة منه
صبح نظرّية غري قابلة للتفعيل عمًال؛ إذ ما دامت النصوص قد عّلقات سوف تتاملالكات بامل

ها عصدرت تقيًّة هبذا املعنى، فكيف يل أن أّدعي أّن الرشيعة القائمة بالفعل والتي أتعامل م
وإن كانت الرشيعة األصلّية النازلة عىل رسول اهللا خاليًة  كمن مصاحلها يف متعّلقاهتا دومًا؟!ت

 ة عىل التقيّة.بنيّ املمن هذه األوامر 
تفرتض أّن صدور مثل هذه  ولكّن مقاربة صاحب الفصول ملوضوعة التقّية األحكامّية

ّن طرحه املحّدث البحراين الذي يرى أمسّلم، وهذا عىل خالف ما ي مرٌ أاألوامر عن األئّمة 
وأّنه لذلك  ة عىل التقيّة كانت هبدف محاية الشيعة عرب إجياد اإلمام الفرقة بينهم،األوامر املبنيّ 

رقة ذات ومعه فتكون هذه الفُ ليس سوى القليل بحسب تعبريه، الدين مر صار املعلوم من أ
فيه مصلحة خارجّية ترجع  ،نفس أن يقوم مجاعة بفعل معنّي وخيالفهم فيه آخرونفمصلحة، 

 . فهل يمكن التشكيك يف صدور حكم نتيجة خوف اإلمام عىل نفسه؟نفسهمأعىل العباد 
لكن نحن نطرحه هنا من  ،لبحراين مل يّدع أّن كل ما صدر تقيًة صدر عىل هذا النحوا ،نعم

 .باب االحتامل، فانتبه
والتي  ،ال يف األحكام الظاهرّية ،يف األحكام الواقعّيةحالّيًا ّن بحثنا أوما ُّيّون اخلطب هنا 

ومن ثّم فحتاًم ليست ) ّن هذا عبارة عن حكم واقعيأفلو مل نحرز  منها هذا النوع من األحكام،
ة شكاليّ ال عالقة لنا به، وهذا عىل خالف إفإّن بحث التبعيّة وتعيني مركز املصلحة  ،فيه تقّية(

                                                             
 .٣٣٩ـ  ٣٣٨الفصول الغروّية: ( ١)
. وطبعًا عىل وفق نظرّية البحراين يلزم أّن هذه الصورة الزمنّية التي ٨ـ  ٤: ١انظر: احلدائق النارضة ( ٢)

ّية كانت تستدعي تفّرق الشيعة ـ لو سّلمنا هبا ـ قد تالشت اليوم، ومن ثّم فتكون هذه األحكام تارخي
 بعد تصّور حقيقّيتها.



 

 صل الرشيعة الواقعّية.أفإّن املفروض أّهنا موجودة ـ كام طرحوه ـ يف  ،وامر االمتحانّيةاأل
 ؟كيف يمكننا أن نحّل هذه املشكلة هنا عملّياً عىل أّية حال، لكن 

 واجلواب:
هذا الكّم اهلائل من نصوص بيان الدين عن تقّية، خالفًا ملا ُيتداول بني  إّننا ال نوافق عىل أ ـ

ثنا اإلمامّية، بل نعترب أّن صدور ترشيعات مصدرها ممارسة اإلمام للتقّية قليل جّدًا، وقد حتدّ 
من التقيّة ال تشّكل حتى  وعليه فنسبة النصوص اآلتية .رَخ اُ  اٍت عن هذا املوضوع يف مناسب

الواحد يف املائة إطالقًا، فال توجب ـ من حيث الكّم ـ هدم إمكان التمّسك بأّي نّص نضع يدنا 
 عليه.

إّن هذه اإلشكالّية منحرصة بموارد احتامل صدور النّص تقّيًة هبذا املعنى احتامالً  ب ـ
وفقًا  ،له كذلك يسقط النّص عن احلجّية، ومع احتامال شكًا افرتاضّيًا حمضاً  معقوالً معتّدًا به

حتى لو مل تكن هناك أخبار للقول بصورّية احلكم هنا وعدم دخوله يف موارد وجوب الطاعة، 
كون حكٍم ما صدر تقيًّة أو فإّنه لو كان احلكم الصادر تقّيًة جمّرد صورة وشككنا يف متعارضة، 

رى الرباءة لو كان مضمونه اإللزام، ال، فإّن هذا يعني أصل الشّك يف وجود حكم فيكون جم
 لزامي ثبت بدليٍل معترب أو ختصيصه أو غري ذلك، وهكذا.إ وال يتّم التخيّل بسببه عن حكمٍ 

حقيقي، كام لو كنّا نرى كثرة صدور  وال مفّر من هذا االستنتاج لو كنّا نحتمل التقّية بشكلٍ 
صالة أو .يف كّل مورٍد نضع يدنا عليه تطيح باالطمئنان كثرةً  النصوص تقّيًة منهم يف األحكام

دون إعالم املكّلفني به واقعًا، ًا بغرض صدور احلكم جدّ  وهيهنا، صالة اجلّد أأو اجلهة 
ال متثل أصًال عقالئّيًا يف غري ، صدوره بسبب غري جاّد مثل اهلزل أو التقّية أو غري ذلك

ام زاد ّنه كلّ ألعقالئي يف غري ذلك؛ ويكفينا الشّك يف وجود بناء  حاالت الشّك االفرتايض،
ُينسب صالة اجلهة، وهلذا يطرح بعضهم ـ كام فيام  تالشت أاحتامل صدور احلكم عن غري جدٍّ 

                                                             
؛ ٤٧٧ـ  ٤٧٢: ١انظر: حيدر حّب اهللا، احلديث الرشيف حدود املرجعية ودوائر االحتجاج ( ١)

 .٨٢ـ  ٧١: ٤وإضاءات يف الفكر والدين واالجتامع 
؛ ٣٥٤: ٧؛ والروحاين، منتقى األصول ٣٨٨ـ  ٣٨٧، ٣٥١: ٣انظر: اخلوئي، مصباح األصول ( ٢)

؛ وحممد سعيد احلكيم، املحكم يف أصول ١٤٧ـ  ١٤٦: ٢احللقة الثانية  واحليدري، الدروس رشح
 .٢٧٢: ٥الفقه 



  

أصالة اجلهة منشؤها غلبة التطابق بني املراد االستعاميل واملراد ـ أّنه يرى أّن  للسيد الصدر
قالء كلاّم تقّلص عندهم احتامل عدم ، وهذا يعني ـ يف حتلييل الشخيص ـ أّن العاجلّدي

التطابق مل يبالوا باالحتامالت الضعيفة، بل حصل هلم االطمئنان بإرادة املتكّلم استعامالً وجّدًا، 
لكن كّلام زاد احتامل التقيّة أو كثرت موارد عدم التطابق بني اإلرادة االستعاملية واإلرادة اجلّدية 

معًا، فإّنه ال حيرز أّن العقالء لدهيم أصل باسم أصالة اجلّد،  أو بني املدلول الوضعي واإلرادتني
بل يتوّقفون هنا، ما مل يكن اآلمر قد أمرهم بإطاعة مجيع ما يصدر منه حتى ما حيتملون بقّوة أّنه 

 صدر منه عن غري جّد، وهذا حيتاج إىل دليل إلثباته هنا.
ضعيفة التي ال يبني العقالء حياهتم لاصالة اجلهة جتري يف موارد االحتامالت أّن أواحلاصل 

إّما لكثرة صدور الكالم من املتكّلم  ،قيقيوجب الرتّدد احلأعليها، أّما لو قوي االحتامل بحيث 
رز وجود الرتّدد احلقيقي، فال ُحي إىل حّد رفعت هذا االحتامل كيفيّة تقّيًة أو ملالبسات موردّية 

صل عدم صدور هذا يطّبق عليه أرد يف هذه احلال صالة اجلّد، واملوقالئي هنا باسم أبناء ع
 الكالم أو احلكم من املتكّلم.

، فنحن ال هلم اً واآلخر خمالف لجمهورللو تعارض اخلربان وكان أحدمها موافقًا  ،ومن هنا
ّجة وحّجة، بل إّن حالة التعارض هذه بني ُح ترجيحًا تعّبدّيًا نقول بالرتجيح اجلهتي بوصفه 

قط اخلرب عن احلجّية، فيس موافق تقّيةً  نّص أو حكمللشّك احلقيقي يف صدور  هي بعينها موجبة
ـ عىل تقدير ربطها  ةخذ باملخالف هلذه اخلصوصيّة، وال نفهم الرتجيح باملخالفويتعنّي األ

جل هذه اخلصوصّية ال ألإكام ذهب إليه بعض ـ أو نحو ذلك بعنرص التقّية، ال بُحسنها يف ذاهتا 
ثبت لنا الرتجيح باملخالفة، بل لو خبار واألحاديث لكي تُ وهلذا لسنا بحاجة لأل ؛التي نّدعيها

                                                             
ىل ظهور إ صالة اجلدّ أالصدر . نعم أرجع ٣٦٧: ٢، ج٢انظر: كاظم احلائري، مباحث األصول ق( ١)

 ئّيًا بنفسهصًال مستقًال عقال، وعدم كوهنا أوىل والثانيةة األم باملطابقة بني الداللة التصديقيّ حال املتكلّ 
وعىل هذا املبنى أيضًا يكون ظهور حال املتكّلم مشكوكًا (، ٢٦٧: ٣ صولبحوث يف علم األ)انظر: 

 نّ ؛ ألالظهور ما مل نعد إىل حالة قّوة الظّن به قانونّية هلذا ّيةفيه عند حصول شّك حقيقي، وال مرجع
مرجع الظهور احلايل ليس ، بل درتدّ ة توجب العند قيام معطيات احتامليّ  الظهور احلايل يصبح مشكوكاً 

هذا لو سّلمنا أّن املتكّلم يف حاالت التقّية لديه إرادة استعاملية  ل مفردات االطمئنان..سوى تشكّ 
 أيضًا.



 

 صّحت سندًا فهي حتكي عن معيار عقالئي طبيعي ونوعي.
 ،عندما حاول يف أواخر مباحث التعارض ،د الصدرالسيّ يرجع إليه كالم ولعّل ما قلناه 

ا الرتجيح وأمّ «اعدة، حيث قال: عىل مقتىض الق أخبار العالجالرتجيحات الواردة يف ختريج 
لية يبتني عىل تطبيق قاعدة محل الظاهر عىل فتخرجيه عىل مقتىض القاعدة األوّ  ة،بمخالفة العامّ 

ة اجلدية بعد عدم إمكان اجلمع العريف بلحاظ مرحلة بلحاظ مرحلة الداللة التصديقيّ  النّص 
ية لو قيس إىل اخلرب ًا يف اجلدّ ون نّص احلديث املخالف للعامة يك نّ إحيث  ،ةالداللة االستعامليّ 

صحة هذا النحو من اجلمع بني الدليلني  م يف بحث التعارض املستقرّ املوافق معهم، وقد تقدّ 
املتعارضني إذا أوجبت املوافقة واملخالفة مع جمموع املالبسات اختالفًا يف درجة الظهور يف 

 .»..يةاجلدّ 
هر والنّص معناه أّنه شعر أّن مالبسات التعارض فإّن جعله القضّية ضمن ثنائّية الظا

فرضت مفاضلة يف قّوة داللة الرواية املخالفة واملوافقة للجمهور، وهذا هو الذي نريده، لكنّه ـ 
بنظري القارص ـ مل يكن مضطرًا للذهاب خلف ثنائّية النّص والظاهر، بل كان بإمكانه اختصار 

 وارد الشّك احلقيقي؛ لرتجيح املخالف عىل املوافق.الطريق عرب اإلطاحة بأصالة اجلهة يف م
هذا كّله لو أخذنا مفردًة نصّية معّينة ونظرنا إليها بوصفها حالة مشكوكة؛ ألسباب كيفّية أو 
كمّية، أّما جممل النصوص بنظرة جمموعّية فليست فيها مشكلة؛ ألّن العلم اإلمجايل باإللزامات 

له آثار أخرى مما حتّدثنا عن بعضه لدى دراسة دليل  احلقيقيّة يوجب التنجيز، وإن كانت
رادة النحالله بالعلم باإل، لكنّه ال قيمة هلذا العلم اإلمجايل هنا؛ ، فراجعوأمثاله االنسداد

 .زيد من غري تلك املواردأمجال وعدم وجود معلوم باإل ،اجلدية يف غري موارد الشك

٤_  ٣_  ١  _ ÁËÇ¯¾ ¼§�A ÑZ»v¾ÝA �öºe ÑÑèÍvÃºA 
واإلضافة  ،التي تقّدمت سابقاً ، ونفي قانون التبعّيةالنصّية يف دّلة األربام يتّم توظيف بعض 

 هبدف إثبات نظرّية التفصيل هنا، وذلك عىل الشكل اآليت:عليها، 
                                                             

 .٤١٥: ٧بحوث يف علم األصول ( ١)
 .٧٠٨ـ  ٦٣٩راجع: حيدر حّب اهللا، حجّية احلديث: ( ٢)



  

 رسائيل ملحض االمتحان ال ملفسدة يف املتعّلق.حتريم بعض الطيبات عىل بني إ أ ـ
 فسدة يف املتعّلق نفسه.م لها هبدف االمتحان ال ملصلحة أوجعل القبلة ثم حتوي ب ـ
ْيِد َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ﴿قوله تعاىل:  ج ـ ٍء ِمَن الصَّ ُكُم اهللاَُّ بََِشْ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َلَيبُْلَونَّ َ َيا َأُّيُّ

اُفُه بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبعْ  فالغاية هي  (.٩٤)املائدة:  ﴾َد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ لَِيْعَلَم اهللاَُّ َمْن َخيَ
 يشء كامن يف املتعّلق.وجود معرفة اهللا الصالح من غريه، ال 

ُثمَّ «لالبتالء، ففي الصحيفة السجادّية جاء:  ّن أمر اهللا وهنيهبعض الروايات الداّلة عىل أ د ـ
ار، عن أيب عبد د الطيّ محزة بن حممّ ، ويف خرب »يَْبَتيِلَ ُشْكَرَنا، وَهنَاَنا لِ َمَرَنا لِيَْخَترِبَ َطاَعَتنَاأَ 

 وجّل  إال وفيه هللا عزّ  ،أو بسط مما أمر اهللا به أو هنى عنه فيه قبٌض  ءه ليس يشإنّ «قال:  ،×اهللا
فاهلدف من وراء األوامر والنواهي هو االبتالء واالختبار ال حتقيق مصالح  .»وقضاء ابتالءٌ 

 .ّلقاتيف املتع
لكّن هذه النصوص أقّل ما يقال فيها أّهنا تعارض النصوص اخلاّصة التي سبق أن ذكرناها 
يف العنرص الثامن من عنارص توليفة الدليل النّيص عىل قاعدة التبعّية، فمثل خرب حمّمد بن سنان 

مفاسد، فهل هناك كان صارمًا يف نفي فكرة التعّبد املحض، ومؤّكدًا أّن األحكام تابعة ملصالح و
 يمكن اجلمع بني هاتني املجموعتني من النصوص؟

عرب القول بأّن النّص الوحيد املنايف  حاول بعض الباحثني املعارصين التوفيق بني النصوص
هنا هو رواية حمّمد بن سنان؛ ألّن سائر األدّلة والنصوص ُتثبت التعبّدية واملتعّلق بنحو املوجبة 

، بل ُيثبتان املطلوب، وهو أّن بعض األحكام تكمن مصلحتها يف اجلزئّية، فال تعارض بينهام
املتعّلقات وبعضها اآلخر يف اجلعل نفسه والتعبّد. لكّن مثل خرب حمّمد بن سنان ال يمكن 
األخذ به؛ وذلك إّما لضعف سنده، أو لكون هلجته يف التعنيف عىل فكرة التعّبد ظاهرها 

ين اهلجري، وهو تيار ينفي فكرة املصالح يف غري التعبّد مواجهة تيار فكري قائم يف القرن الثا
مطلقًا، فهذا هو التيار اخلطري الذي يستحّق كّل لغة النفي والتعنيف التي اشتملتها الرواية، بل 

                                                             
 اعة املدرسني.. طبع مج٢٧الصحيفة السجادّية الكاملة: ( ١)
)ويف أحد النقلني رواه عن حمّمد بن عيل احللبي(؛  ٢٧٩، ٢٧٨: ١؛ واملحاسن ١٥٢: ١الكايف ( ٢)

 .٣٥٤، ٣٤٩والتوحيد: 



 

ال مقولة من قال بأّن ظاهر خرب ابن سنان أّنه ينفي مقولة من قال بأّن كّل األحكام للتعّبد، 
بل بعض األحكام  ة،غري صحيح ةن تثبت أّن هذه الكليّ أّهنا تريد أم وهبذا نفهبعضها للتعّبد، 

 .ا وبعضها يف نفس جعلهامصاحلها يف متعّلقاهت
ام أحل اهللا ا وجدنا كلّ نّ إ«وما ذكره صحيح، نعم يف مقطع آخر من خرب ابن سنان جاء: 

نون عنها، ووجدنا إليه احلاجة التي ال يستغ وهلم ،همؤتبارك وتعاىل ففيه صالح العباد وبقا
. فإّن »..الفناء واهلالك)إىل(  داعياً  ووجدناه مفسداً ، م من األشياء ال حاجة بالعباد إليهاملحرّ 

هذا املقطع ال ينفي كلّية التعبّد فحسب، بل ُيثبت كلّية املصلحة يف املتعّلق، إال إذا قيل بأّنه وارد 
 من موضوع األطعمة واألرشبة، واهللا العامل. يف متعّلق املتعّلق )املحّرم من األشياء( وقريب

 وبرصف النظر عن ذلك، هل بالفعل ُيثبت هذا الدليل فرضيّة التفصيل؟
حتريم بعض الطيبات عىل بني ارسائيل غاية ما يثبت وقوع هذا النوع من الترشيع  إنّ أ ـ 
ثبت أّن أمرًا من مصلحته يف نفس جعله القانوين، يف الرشيعة املوسوّية، وال يشء يتكون الذي 

هذا النوع قد وقع بالفعل يف الرشيعة املحمدّية، فال يثبت الفرضّية الثالثة التي تنّوع األحكام يف 
 الرشيعة إىل ما مالكه يف متعّلقه وما مالكه يف جعله.

يكم بتحريم صيد أّن اهللا سيبتلهبا ّن املراد املفّسين بأ بعُض رم فّسها إّن آية صيد املح ب ـ
رسائيل بصيد البحر وابتىل أّمة إّن اهللا ابتىل بني أ، حتى قيل بكم ورماحكمييد الذي تناله أالربّ 

 .حمّمد بصيد الربّ 
ية الكريمة ليست ناظرًة لَشء من هذا القبيل، بل هي جتعل االبتالء بالصيد ال لكّن اآل

وف يبتيل اهللا املسلمني س ،اد أو ما فيه قابلّية الصيدطبمعنى أّن الصيد وهو املص بحكم الصيد،
ثاهلا كثرت أمّن الطيور وأيدهيم، وهذا يدّل عىل هم وأّنه يصبح مقدورًا عليه برماحأبه حّد 

وهل سيصربون عىل حكم  ،لينظر اهللا إليامهنم ؛التي قاموا هباأو العمرة عليهم يف رحلة احلّج 
 ّن حكمَ بأية والتي تليها اآليف هذه  م أو يف احلرم أو ال؟ فاهللا يقول هلمللمحرحتريم الصيد 

                                                             
 .١١٤ـ  ١١٣؛ وفقه وعقل: ١٧٢ـ  ١٧١انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٤٠٥: ٣، و٢٩٤ـ  ٢٩٣: ١؛ والفصول املهّمة ٥٩٢: ٢علل الرشائع ( ٢)
 .١٢٦ـ  ١٢٥: ٣؛ والتفسري الكاشف ٤١٩: ٣: جممع البيان انظر( ٣)



  

رسال احليوانات السهلة الصيد إوعليكم أن تلتزموا به وسوف نختربكم ب ،يد صدرصحتريم ال
سوف يكون  ،يامنكم، لكن بعد هذا االختبار اهلادف لرصد مستوى اإليامنإعليكم لننظر يف 

 ت الالحقة.اهناك عقاب يف املرّ 
، بل دّلت عليه بعض الروايات عن أهل البيت وقد مال بعض املفّسين هلذا التفسري

يف قول اهللا  ،×، عن أيب عبد اهللا)الصحيح عىل املشهور(ر عاّم  معاوية بن، ففي خرب النبوّي 
يِْد َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ ﴿وجل:  عزّ  َن الصَّ ٍء مِّ ُكُم اهللاُّ بََِشْ رشت لرسول ُح «قال:  ،﴾َلَيبُْلَونَّ
)الصحيح  لبي، ويف خرب احل»نالتها أيدهيم ورماحهم احلديبية الوحوش حتى يف عمرة ‘اهللا

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ﴿وجل:  عن قول اهللا عزّ  ،×سألت أبا عبد اهللايضًا(، قال: أعندهم  َ َيا َأُّيُّ
يِْد َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ  َن الصَّ ٍء مِّ ُكُم اهللاُّ بََِشْ  رش عليهم الصيد يف كّل ح« :قال ،﴾َلَيْبُلَونَّ

 .»دنا منهم ليبلوهم اهللا به مكان حتى
 وهبذا ال عالقة هلذه اآلية الكريمة بموضوع بحثنا.

إال وفيه  ،أو بسط مما أمر اهللا به أو هنى عنه فيه قبٌض  ءليس يش إّن الرواية التي تقول بأّنه ج ـ
غاية ما ُتثبت أّن مجيع األحكام مقصودة  ، ال تنفع املستدّل هنا؛ ألنّ وقضاء ابتالءٌ  وجّل  هللا عزّ 

باالبتالء واالختبار؛ ولكّن هذا ال يفيد حرص املالك بمحض االختبار، بل تفيد يف وجود مالك 
االمتحان من وراء مجيع التكاليف دون أن يرّض ذلك بكون مجيع التكاليف ترجع يف متعّلقاهتا 

تحان، بل العباد حتى لو علموا بمصالح عىل مصالح للعباد، لكن حيث ال يعلمون فهو هلم ام
راجعة عليهم، مع ذلك فإّن التضييق عليهم باألحكام هو ابتالٌء؛ ألّن بعضهم ال يريد هذا 
التضييق وال هتّمه غري املصالح العاجلة اآلنية الشهوّية، بل هذا اخلرب لو تّم لنفى التفصيل 

عارض النصوص القرآنية واحلديثّية الكثرية املوجود يف هذه الفرضّية وأثبت الفرضّية الثانية فيُ 
 التي تدّل عىل مصالح يف املتعّلقات استهدَفها الترشيع، وال يقدر عىل مقاومتها.

وأّما خرب الصحيفة السجادّية؛ فهو أيضًا قابل للجمع مع النصوص الداّلة عىل كون 
                                                             

؛ والشريازي، ٢٠ـ  ١٩: ٤؛ واألندليس، تفسري البحر املحيط ٦٤٣: ١انظر: الزخمرشي، الكشاف ( ١)
 .٩٠: ٢١؛ والعيني، عمدة القاري ١٥٠ـ  ١٤٩: ١األمثل 

 .٣٤٣: ١؛ وتفسري العيايش ٣٠١ـ  ٣٠٠: ٥؛ وهتذيب األحكام ٣٩٦: ٤الكايف ( ٢)



 

مع عدم  وجود املصلحة يف املتعّلق؛ املالكات يف املتعّلقات؛ ملا قلناه آنفًا من أّن االختبار ال ينايف
ّن يف ترككم الزنا والنظر الشهوي لغري ما : إالبرش لو قلت هلم اآلنف، عىل احلرصداللة وجود 

وتقديم املنفعة  ،به لشّدة تعّلقهم الشهوّي  ؛فهم ال يرتكونه ،لكم يف دنياكم أحّل اهللا مصالَح 
 م.اهتهلم وملجتمعة عىل املنافع الكليّة اآلتية اآلنّية الغريزيّ 

مرسلُة االحتجاج عن اإلمام  ويؤّيد ما نقول من اجلمع بني االمتحان واالختبار واملصلحة،
ما  سل من اجلنابة، وأنّ ة الغُ قال: فام علّ ، حيث جاء: ..»الزنديق«يف جداله مع  ×الصادق

 النطفة دمٌ  ، وذلك أنّ اجلنابة بمنزلة احليض إنّ «: ×قال وليس يف احلالل تدنيس؟ حالالً  ىأت
ووجد  س البدن،وال يكون اجلامع إال بحركة شديدة، وشهوة غالبة، فإذا فرغ تنفّ  مل يستحكم

ذلك أمانة ائتمن اهللا  اجلنابة مع وغسُل  .كرهية، فوجب الغسل لذلك الرجل من نفسه رائحةً 
 .»ليختربهم هبا ؛عليها عبيده
 يضًا غري دقيق.أفهذا الشاهد وعليه، 

سيس نظرّية أهّم دليل هنا، لكنّه ال ينهض لتأربام يكون  ،ستدالل بتحويل القبلةإّن اال د ـ
 ونستثني منه حالةً  ،ّن الدليل دّل عىل وجود املالكات يف املتعّلقاتأكلّية؛ إذ غايته أن يقال ب

واحدة مضت وانقضت وكانت هلا ظروفها يف صدر اإلسالم، ولو نفعت هذه الواقعة لنفعت 
. وسوف فانتبه ،لرابعة اآلتية وليس هنا، إذ تظّل جمّرد حالة واحدة مل يعد هلا وجوديف الفرضيّة ا

 يأيت بيان تصّورنا اخلاص ملسألة املالك يف املتعّلق، بام يتصل هبذه القضيّة إن شاء اهللا.

٥_  ٣_  ١  _ �I lÌB¿NºA ÅBÆjI :ÎãNYBn¾¨ÌjrNºAÊ ÑZ»v�A 
ولو  ،لة يف احلقيقةرة يف الرشيعة معلّ ام املقرّ حكمن األ كثرياً  أنّ ذكر صاحب الفصول 

فقد حافظ الشارع  ومع ذلك ،ردة يف مجيع مواردهام غري مطّ كَ بحِ  ،أو االحتامل الظنّ  بحسب
ة حلفظ كترشيع العدّ  ،بموارد احلكم من األداء إىل االخالل حذراً  ؛تهاعمومها وكليّ  ىلع

 ة حتى مع القطع بعدمعىل سبيل الكليّ ا وطهأثبتها الشارع برش حيث ،األنساب من االختالط
                                                             

. واخلرب طويل، وهو عندي ضعيف السند، ويف بعض مواضعه املتنّية ٩٣: ٢الطربيس، االحتجاج ( ١)
 تأّمالت.



  

نزال والغائب عنها عن اإل داً جمرّ  أو النسب أو بعدم االختالط كام يف املطلقة املدخول هبا دبراً 
عل املدار يف ذلك عىل العلم أو ه لو ُج فإنّ  ،وغري ذلك ة احلملها مدّ ؤزوجها أو املرتوك وط

االختالط يف كثري من  تفويت احلكمة وحصولى إىل دّ النسب أو عدم االختالط أل بعدم الظنّ 
لرفع رياح اإلباط مع  ؛غسل اجلمعة ترشيع وكذا احلال يف ..املوارد بالتلبيس أو االلتباس

وإن ـ  أو تركاً  فعالً ـ األمور .. وغري ذلك من األمثلة العديدة، فهذه ثبوت استحبابه مع عدمها
لكن ملا كان يف تعميم  ،مكَ تشتمل عىل احلِ  التي عىل املوارد سنها االبتدائي مقصوراً كان ُح 

ن الفعل يف فحُس  ،ن تعميم التكليفموارد احلكم حُس  التكليف حكمة كامل املحافظة عىل
ة ُحسن سن التكليف من جهوليس ُح  ،د عن احلكمة من جهة التكليفيتجرّ  املوارد التي

 .زم الدورل وإال، الفعل
ملصلحة يف بعض  جعل احلكم الكيّل بااللتزام بأّن  نيوهذا االستدالل ناقشه املريزا النائي

 نّ أغاية األمر  ،للمالك ة احلكمعني االلتزام بوجوب تبعيّ املتميّزة عن غريها هو فراد غري األ
 .ةة وأخرى شخصيّ املصلحة الداعية إىل اجلعل ربام تكون مصلحة نوعيّ 

ّن وجود املصلحة يف املتعّلق إ :الطريقةوكالم املريزا النائيني صحيح ولنا تبيني القضيّة هبذه 
يف بعض املوارد ـ مع إمكان التباس األمر عىل املكّلفني يف موارد يظنّون أّن املصلحة ليست 
فيها، مع أّهنا تكون فيها ـ هو الذي يدعو لإللزام باحلكم الكيّل املطلق، فاألمر بغسل اجلمعة يف 

 جاء املنظافة لفرض وجودها يف زيد قطعًا، إنّ بعض املوارد التي تكون واقعًا خارج إطار ا
ق تلك املصلحة وضامن حتقّ  ،خطاء يف ذلكألتحقيق املصلحة يف متعّلق احلكم وعدم حصول 

يف كثري من احلاالت، فليس هناك اجلامعة وعىل مستوى  ،عىل مستوى الفرد يف بعض حاالته
وضحنا هذه القضّية يف بعض ، وقد أصالً لقانون املتعّلقات، بل العكس هو الصحيحأنقض 

 .، وسيأيت مزيد توضيحمداخالتنا السابقة يف هذا الكتاب
لتزم ـ نتيجة مقاربة اجتهادّية يف قد يُ  ،بعض األمثلة التي ذكرها صاحب الفصول ،نعم

 فانتبه. ،ّن احلكم فيها دائر مدار عدم العلم بانتفاء احلكمة الواردة يف النّص أالنصوص نفسها ـ ب
                                                             

 .٣٣٩الفصول الغروّية يف األصول الفقهّية: ( ١)
 .٣٩: ٢أجود التقريرات ( ٢)



 

٦_  ٣_  ١  _äYÊ ¼§¯ºA ÄnäY �I lÍÍ¿NºAÈI ÁAlºáA Än 
 ق بعض التكاليف هبذهة عىل عدم تعلّ دالّ األخبار ذكر صاحب الفصول أيضًا بأّن بعض 

سن يف ُح  يقدح ة يف الفعل قدوجود املشقّ  فإنّ مثل السواك، ة عنهم لفة واملشقّ للكُ  رفعاً  ؛ةاألمّ 
لكن  ،اً عقليّ  بل واجباً  ،حسناً  قد يكون ل الشاّق فالفع ،سن الفعلوإن مل يقدح يف ُح  ،لزام بهاإل

 .ف مع قضاء احلكمة بعدمهاملكلّ  ملا فيه من التضييق عىل ؛لزام بهال حيسن اإل
إذ دخول عنرص مثل املشّقة والُعس ربام يكون مؤثرًا يف  الل ال ينفع هنا؛دستّن هذا االأإال 

سن األّويل يف اليشء، ليس هو املصلحة النهائية بعض األحيان يف تغيري حالة املتعّلق؛ ألّن احلُ 
التي فيه، والتي يف ضوئها ُجيعل احلكم وُيسّن القانون، فإّن واضع القانون ُيالحظ ُحسن الفعل 
أو املصلحة األولّية التي فيه من حيث نفسه، ثم ينظر يف وجود منافٍس هلذه املصلحة أو 

 فإّنه ُجيري الكس واالنكسار بني املصلحة األولّية معارض هلا، ويف هذه احلال لو َوَجَد منافساً 
واملنافس املعارض مثل املشّقة، فإّن التيسري بعينه فيه مصلحة أيضًا، وبعد إجراء احلساب 
النهائي ينظر القانوينُّ يف حالة الفعل نتيجة عناوينه وطوارئه فيعطي احلكَم. واملشّقُة يف السواك 

يف املتعّلق، وجعلت املتعّلق بمصلحٍة أضعف، وهلذا ُحكم أّثرت عىل املصلحة األولّية 
 باستحبابه، فهذا الكالم كّله منسجم مع تبعية املالك للمتعّلق وال ينافيه.

٧_  ٣_  ١ PB³ö»§N�A ¹Ü¾ ÐjÕAe Ä¦ ÑèÍ§yËºA ÁB·YÝA XÊja _ 
ات، هو من الواضح أّن القدر املتيّقن من قانون تبعّية األحكام للمالكات يف املتعّلق

األحكام التكليفّية، إال أّن الكالم يف األحكام الوضعّية مثل الصّحة والبطالن والنجاسة 
يف متعّلقاهتا، وهبذا  توالطهارة وغري ذلك، حيث يلتزم بأّن مصاحلها يف جعلها القانوين وليس

 جعلها. يمكن تقسيم الرشيعة إىل أحكام تكليفّية مصاحلها يف متعّلقاهتا ووضعّية مصاحلها يف
األحكام  نّ إ«: حيث قال ومن أبرز الشخصّيات التي ذهبت إىل هذا القول السيُد اخلوئي،

تابعة للمصالح واملفاسد يف  ةفني لتكون كاألحكام التكليفيّ بأفعال املكلّ  قةً ة ليست متعلّ الوضعيّ 
ة ة والزوجيّ مللكيّ كام يف ا ،غالباً  ةق باملوضوعات اخلارجيّ ة تتعلّ بل األحكام الوضعيّ  ،قاهتامتعلّ 

                                                             
 .٣٣٩الفصول الغروّية يف األصول الفقهّية: ( ١)



  

تبع ة تبل األحكام الوضعيّ  ،أو مفسدة قاهتام ذات مصلحةفال معنى لكون متعلّ  ،ونحومها
 .وقد تبعه عليه بعض املعارصين .»نشائهاإاملصالح واملفاسد يف جعلها و

عىل ما جاء يف بعض  احتامالً، اق العراقي قد طرح هذه القضّية مسبقًا بوصفهوقد كان املحقّ 
قريراته، حيث قال بأّن األحكام الوضعية لعّل املصلحة فيها يف جعلها، ومل يظهر منه اجلزم ت

 .والبّت 
البّد أن ُتدرس طبقًا لنظرّية األصويل يف هوّية األحكام  ،إال أّن مسألة األحكام الوضعيّة هنا

 الوضعّية، وذلك أّنه يوجد أكثر من تصّور هنا:
سوى عناوين منتزعة عن األحكام التكليفيّة، وليست  تيسإّن األحكام الوضعّية لـ  ١

مستقل، ويف هذه احلال تكون مصلحة هذا اللون من األحكام تابعة ملنشأ  جمعولة رشعًا بشكلٍ 
االنتزاع، فمصلحة احلكم الوضعي هي نفسها بحسب املآل مصلحة احلكم التكليفي، وال 

 عىل هذا الرأي، فإّما أن نعترب األحكام يوجد حينئٍذ أّي تفصيل هنا يف هذه القضّية بناءً 
مّية ملجموعات األحكام التكليفّية، ويف هذه احلال يالوضعّية صور أحكام وجمّرد صيغ تنظ

أو نقول بأّهنا أحكام غاية األمر بأّهنا منتزعة عن  ،تكون خارجًة ختّصصًا عن جمال قاعدة التبعّية
 .لح تلك، فال تفصيل يف البنياألحكام التكليفّية، فتكون مصاحلها عني مصا

واهلدف من ورائها هو األحكام  ،بجعٍل مستقّل  أن نلتزم بأّن األحكام الوضعّية جمعولةٌ ـ  ٢
التكليفّية، ويف هذه احلال فإّن مصلحة جعلها تكون هي األحكام التكليفّية، وحيث إّن 

التجّوز ـ القول بأّن األحكام  مصلحة األحكام التكليفّية يف متعّلقاهتا، فيمكن ـ ولو بنوٍع من
مي لتحقيق تلك  الوضعية مصاحلُها يف متعّلق احلكم التكليفي؛ ألّهنا جمعولة بنحٍو مقدَّ

 .املصلحة
مصلحة املقّدمية هل حيّقق  ،ّن هذا اجلعل املستقّل أن ال يتجاهل أّن هذا الكالم جيب أإال 

                                                             
 .٤٥ى )االجتهاد والتقليد(: اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثق( ١)
 .١٥: ١٦انظر: حممد صادق الروحاين، فقه الصادق ( ٢)
 ، بتقرير: حممد رضا الطباطبائي.٢١٦انظر: العراقي، تنقيح األصول: ( ٣)
 .٩٩: ٣ال بأس بمراجعة: النائيني، فوائد األصول ( ٤)
 .٧٤ـ  ٧٣انظر: أكربيان، درآمدى بر فلسفه احكام: ( ٥)



 

 أو بمتعّلقه:هذه بنفس وجوده 
ال بمتعّلقه وفقًا هلذا التقريب، مصلحة املقّدمّية هذه بنفس وجود اجلعل فإذا كان حيّقق  أ ـ

كم ّن مصلحة احلأمصالح املتعّلق، ال س جعل احلكم الوضعي حيّقق مصلحة التقريب من ففن
صلحة احلكم الوضعي النهائية هي من تكون أالوضعي هي مصلحة املتعّلق فقط، فال تنايف بني 

ت عينه تكون مصلحته يف جعله بوصفه طريقًا لتحقيق مصلحة ويف الوق ،مصالح املتعّلق
 وبحثنا ليس يف النسب اللفظية حتى نتكّلم عن احلقيقة أو املجاز. املتعّلق.

يستحيل ريزا النائيني، بأّن مصلحته يف جمعوله، بتقريب أّنه حيث املأّما إذا قلنا، كام ذكر  ـ ب
تية قريبًا بعون اهللا ـ يتعنّي أن تكون مصلحة احلكم اآلّيته فقًا لنظرو ـكون املصلحة يف اجلعل 

استقالالً، يف نفس جمعوله ال يف جعله، فاملصلحة يف  والذي هو يف نفسه جمعوٌل  ،عيضالو
ال يف  ،النجاسة والطهارة، ال يف جعل النجاسة والطهارة، واملصلحة يف صّحة العقد أو بطالنه

 .جعل صّحته أو بطالنه
م أّن األحكام الوضعيّة واقعّيات قانونّية يف عامل االعتبار، وهلا مصاحلها، ومعنى هذا الكال

وإن كانت مصاحلها يف النهاية تنتهي إىل مصالح األحكام التكليفّية، وهذا ما يفرض نوعًا من 
اعتبار هذه العناوين الوضعّية ذات واقعّية يف لوح االعتبار القانوين، ال أّهنا جمّرد صور تنظيمّية 

 مّية أو منتزعات عن أحكام تكليفّية.كال
هو ما ذكره يف تقديري بني هذين ـ عىل مبنى اجلعل املستقّل للحكم الوضعي ـ والراجح 

إذ ال معنى هنا للمصلحة يف اجلعل نفسه، إال بفرض األحكام الوضعّية جمّرد  املريزا النائيني،
األحكام التكليفّية، متثل كّل صياغات لغوّية تنظيمّية هبدف تكوين جمموعات متناسقة من 

واحدة منها أرسًة ملتئمة عىل بعضها، كأرسة األحكام الزوجّية أو أحكام الرقّية أو أحكام 
 امللكّية أو غري ذلك.

ة اعدة تبعيّ قة جعلها القانوين، تصبح ووفقًا هلذا الفهم هلوّية األحكام الوضعّية ونوعيّ 
؛ ألّن مالكات األحكام الذي طرحه السيد اخلوئي من التفصيلمأمن املالكات للمتعّلقات يف 

                                                             
 .٩٩: ٣ائد األصول انظر: فو( ١)

 



  

الوضعّية إّما يف متعّلق احلكم التكليفي أو يف جمعوهلا بنفسها أو ال وجود حلكٍم وضعي حقيقي، 
 .وإّنام هي صيغ تنظيمّية لفظّية متواضٌع عليها

الرشيعة الواقعيّة مقنع يؤّكد لنا أّن  ونتيجة البحث يف الفرضّية الثالثة أّنه مل يثبت لدينا دليٌل 
تتنّوع أحكامها إىل نوعني: نوع تكمن مالكاته يف متعّلقاته، ونوٌع آخر تكمن مالكاته يف نفس 

 ثباتّية.إر عىل أدّلة اجلعل، فهذا الصورة املتنّوعة ال تتوفّ 

٤_  ١ A ~A�®A _ÂB¿Æ�ªÊ ´ö»§N�AÊ ¼§�A �I PÛB¿NYÛA LBI `BN¯ 
ثبات مركز املالك بنحو احلتم واحلسم، إلينا التخيّل عن فكرة يذهب هذا االفرتاض إىل أّن ع

إّن من املمكن أن  :والذهاب نحو احلديث عن فتح باب االحتامالت ال غري، وذلك بالقول
ثالث قد ال نعرفه،  وربام ألمرٍ  ،وربام ملالك يف نفس جعله ،يكون احلكم قد جاء ملالك يف متعّلقه

ت لصورة حمّددة، ثبِ كه يف اجلعل واملتعّلق معًا، فليس لدينا مُ واحد صدر ومال وربام يكون حكمٌ 
ّما غري ذلك أبأّن غاية ما لدينا وجود بعض األحكام التي مالكاهتا يف متعّلقاهتا، و :أو ربام يقال

 ّية التي قد يقوم الدليل فيها عىل يشءٍ دفال نستطيع أن ننفيه أو نثبته إال يف بعض احلاالت املور
 نفتح باب االحتامل عىل مرصاعيه.وهبذا ، ما

عّلق أو اجلعل ليست تلة كون املالك يف املأّن مسيصّح ما ذكره السيّد اخلميني من أوهبذا 
من حيث  آخر خارج عنهام، وهذا منه صحيح بنحو مانعة اخللّو، بل قد تكون املصلحة يف يشءٍ 

عن أوامر التقّية بمعنى األمر حتّدث  فقد ،شديد التي ذكرها فيها نظرٌ األمثلة لكّن  ،املبدأ
امل، ال التقّية يف بيان احلكم التي حتّدثنا عنها سابقًا، حيث ذكر عبموافقة اجلمهور يف بعض األ

بل املصلحة يف إظهار املوافقة مع اجلمهور ال يف ّن املتعّلق هنا ليست فيه مصلحة، أاخلميني 
ة. كام حتّدث عن مصلحة ظهار املوافقالفعل نفسه، إذ الفعل ليس سوى الوسيلة التي حتّقق إ

اآلمرّية والناهوّية، كام لو تعّلق الغرض بأن يكون املوىل آمرًا وناهيًا، دون مصلحة يف املتعّلق 
 .وال حتى يف الطاعة

 :وذلك
                                                             

 .١٥٧ـ  ١٥٦: ١انظر: أنوار اهلداية ( ١)



 

ّنه فهم من كون املصلحة يف املتعّلق هو أّنه بذاته فيه مصلحة، مع أّن هذا ليس هو املراد، إ أ ـ
لصالة املتكتّف هبا فيها مصلحة يف حال التقيّة، وتأيت هذه املصلحة من مصلحة فإّن نفس ا

محاية الفاعل من الرضر أو من املداراة، فالفعل يف هذا السياق حصلت فيه حتّوالت عنوانّية 
نتيجة تزاحم املصالح، فرضته ذا مصلحة وإن كان ذا مفسدة يف غري ذلك، أو ذا مفسدة أقّل من 

ظرف نفسه أيضًا، متامًا كاخلمر، فإّن رشهبا ليست فيه مصلحة بل فيه مفسدة، املصلحة يف ال
لكّن رشهبا ملن يرشف عىل املوت بحيث ُتنقذه من املوت فيه مصلحة، وال يقال بأّن الرشب 

؛ ألّن بني االثنني عالقة وجودّية ليس فيه مصلحة، وإّنام املصلحة يف حتقيق اإلنقاذ نفسه ال غري
 .واحلال يف هذا الظرف

وأّما قوله رمحه اهللا بأّن األغراض والغايات غري املتعّلقات، فالغاية من وراء املتعّلق هو 
ال تعني  إظهار املوافقة وحتقيق األمن الشخيص للمكّلف، وهذه الغاية التي تستبطن مصلحةً 

س سوى ، غري مقنع؛ ألّن كون الفعل يف نفسه فيه مصلحة ليأّن الفعل بنفسه فيه مصلحة..
جزءًا ذاتيًّا بالرضورة نحصل عليه من ورائه، ال أّن فيه  اً إجيابيّ  اً أّن نتيجًة حسنة تأيت منه، ومردود

 اسمه املصلحة!
ق حيتوي عىل مصلحة، بل القضّية ّن عني املتعلّ أفكرة املصلحة يف املتعّلق ال تعني ـ أي  وهلذا

 هـ(٧٨٦) الشهيد األّولـ نجد أّن  ةلتحقيق املصلح اً عم من ذلك ومن كون املتعّلق طريقأ
ن بالذات، وهو املتضمّ  أحدمها ما هو مقصودٌ  قات األحكام قسامن:متعلّ «رصاحًة: يقول 

 .»والثاين ما هو وسيلة وطريق إىل املصلحة واملفسدة يف نفسه. للمصالح واملفاسد
سبحانه، لكنّها غري إّن مصلحة حمض اآلمرية والناهوّية وإن كانت معقولة يف غري اهللا  ب ـ

مفهومة يف اهللا؛ لفرض كامله تعاىل، فأّي مصلحة يف نفس اآلمرية والناهوّية حمضًا؟! إّن األمر 
 حيتاج لتوضيح أكثر.

ثبت  بصيغة: األرجح حتى اآلن،هو قد يقال بأّنه الرابع فرتاض هذا االعىل أّية حال، فو
ن يكون املالك فيه هتا، أّما غري ذلك فيمكن أمتعّلقاينا يف كثري من األحكام كون مالكاهتا يف لد

                                                             
 .١٥٨: ١انظر: املصدر نفسه ( ١)
 .٦٠: ١الشهيد األّول، القواعد والفوائد ( ٢)



  

ليه إثالث ال نعرفه ومل تتوّصل  وربام كان يف أمرٍ  ،ن يكون يف اجلعل نفسه، ويمكن أيف املتعّلق
ليه سابقًا يف إّنه ملصالح راجعة عىل العباد، بل وفقًا ملا توّصلنا أعقولنا بعد، لكّن اجلامع فيه هو 

 يضًا.أصًال أليس راجعًا عىل العباد  ربام يكون ملالكٍ  التبعّية(،)أصل قانون  املرحلة األوىل
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، خاّصًة عرب سوى نفي احتامل كون املالك يف اجلعل ،وال موجب لإلطاحة هبذه الفرضّية

زا النائيني الذي تشّدد يف ، مثل املرياملتأّخرين صولينّياأل وهو ما طرحه بعُض  ،نفي معقولّيته
رفض فكرة املصلحة يف اجلعل، ففي سياق بحثه عن األدّلة العقلّية عىل حجّية الظّن الصدوري 

 إىل: عليها األحكامتقوم املصالح واملفاسد التي وأخبار اآلحاد، وبعد تنويعه 
 .ةفني كالواجبات العباديّ شخصية راجعة إىل آحاد املكلّ 

 .الطبابة واخلياطةكالواجبات النظامية مع والنظام العام، مثل راجعة للمجتة نوعيّ و
نفس  ال يفأّكد النائيني عىل أّنه يف مجيع احلاالت ال يمكن إال أن نفرض املصلحة يف املتعّلق، 

 ،د األمربمجرّ  ه لو كانت املصلحة يف نفس األمر واجلعل كان الالزم حصوهلا؛ وذلك أنّ األمر
واجلعل هو فعل  القانوين، ّن مصلحة احلكم يف جعلهأألّن املفروض  ؛ومل يبق موقع لالمتثال

ال والطاعة تثفام معنى فرض االم ،رضغاملوىل، وبمجّرد قيامه بالفعل تتحّقق املصلحة ويقع ال
إظهار ال كذلك ولو يف إني ليس حاهلا يعند النائة وامر االمتحانيّ عىل العباد هنا؟! بل حتى األ

: دعوى كون املصلحة يف وباجلملة«، وهلذا خيتم النائيني كالمه بالقول: ةديّ العبد الطاعة والعبو
 .»مما ال سبيل إليهاـ ة جزئيّ  ولو موجبةً ـ نفس األمر واجلعل 

ومن الواضح أّن النائيني هنا يضع إصبعه عىل معقولّية وسؤال اإلمكان يف اختزان اجلعل 
 ّية الثانية والثالثة والرابعة هنا معًا هبذه املقاربة.للمصلحة دون املتعّلق، وهلذا فهو ينفي الفرض

ة التناقض شكاليّ إالعملّية بعينها قام هبا السيد حمّمد باقر الصدر جتاه ما طرحه اخلوئي يف رفع 
ّن مصلحة احلكم فبعد أن نسب الصدر للخوئي قوله بأ بني احلكم الظاهري والواقعي،

ق غاية املوىل بنفس اجلعل ولن يكون ذا يلزم منه حتقّ ّن هأعليه ب خذنفس جعله، أ الظاهري يف
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، وهذه هي الفكرة عينها التي طرحها النائيني و حكم العقل بالطاعة هناأهناك أثر لالمتثال 
 عىل مستوى احلكم الواقعي.

ق اجلعل القانوين للزم حتّقق املصلحة بتحقّ  ،أّنه لو كانت املصلحة يف اجلعل بعينهوهذا يعني 
ق الغاية من املأمور هبا بعد حتقّ  فعالومن ثّم ال موجب إللزام املكّلفني باأل ،ضع القانونمن وا

 األمر هبا بمجّرد األمر هبا.
 س هنا ببعض الوقفات:أوال ب

االمتثال ذكر بعض العلامء هنا إشكاالً عىل فكرة املريزا النائيني، عرب القول بأّن وجوب  أ ـ
 لكونه ممااعرة يلزم اتباعه؛ عىل مسلك األش بناءً  بل حتى باملصلحة واملفسدة،تبط غري مر

برصف مر، ة لأليّ لن اللوازم العق؛ ألّن وجوب االمتثال مةة واملولويّ العبوديّ تستدعيه قوانني 
 النظر عن وجود مصلحة يف نفسه أو يف املأمور به.

 كان ممكناً أّنه وإن من هنا، فاألفضل يف اجلواب عن فكرة تعّلق املالك باجلعل، هو أن نقول ب
 .يف نفسه، لكنّه مردود بروايات العلل واملصالح واحلكم وفلسفة األحكام

ألّن الذي يريد أن يسّجل مالحظة عىل كون غرض احلكم  لكّن هذا الكالم غري مفهوٍم يل؛
يف جعله، إّنام يدرس احلكم نفسه ومراد املرّشع من ورائه، فاملرّشع لو كان غرضه من وراء 

كم نفس أن جيعل احلكم، فهو قد حّقق غرضه، فأّي غرض له يف إلزام الناس بمقتىض احل
سبحانه معّللة باألغراض عندهم! وما هو موجب حكم العقل  هحكمه؟! واملفروض أّن أفعال

ومن ثم فقد  ،بلزوم الطاعة يف حكٍم نعلم أّن املرّشع ليس له غرض منه سوى جعله القانوين
 عل؟!حتّقق الغرض بنفس اجل

فإّن األشعريَّ وإن أنكر تبعّية األفعال  وقياس األمر عىل مناهج األشاعرة غري صحيح؛
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لألغراض، لكنّه اعترب أّن الصادر من املوىل هو حكٌم حقيقيٌّ كامل األجزاء واألوصاف ومراٌد 
 للموىل حقيقًة، بخالف احلالة التي نحن فيها وفقًا لتصوير مثل النائيني والصدر.

ذلك أّن نصوص العلل ـ كام رأينا سابقًا ـ تثبت تبعّية الكثري من األحكام ملصالح  أضف إىل
ومفاسد يف املتعّلقات، لكنّها مل تتمّكن من إثبات التبعّية املطلقة يف مجيع األحكام، فاجلواب عن 

 فكرة املصلحة يف اجلعل بنصوص العلل هو أيضًا غري موّفق.
 ون معقوالً لفكرة املصلحة يف اجلعل؟ن يكأما هو املعنى املرتّقب ب ـ 

ّن فكرة املصلحة يف اجلعل تساوي حتّقق غرض املوىل بنفس لقد صّور لنا النائيني والصدر أ
جعله احلكم وكفى، فهل فكرة املصلحة يف اجلعل تعني ذلك؟ ولو طرحها شخص فهل يقصد 

 ؟هذه املالحظةلصدر ا سّجل عليهلكي يفعالً منها هذا؟ وهل قصد السيد اخلوئي منها ذلك 
ّنه ليس املراد منها هذا، بل املراد هو أإّن التأّمل يف فكرة مصلحة اجلعل تفيض بنا إىل قناعة ب

، لكّن املوىل بوضع قانون معنّي خيلق حالًة قبل اجلعل ّي خصوصّيةأّن متعّلق اجلعل ليست فيه أ
يام املأمور باالستجابة لآلمر، وهو جديدة يف العالقة بني اآلمر واملأمور، وهذه احلالة تستدعي ق

ّن اجلعل كان تابعًا يف أما حيّقق للموىل مصلحًة معّينة، فاجلعل بنفسه حّقق هذه املصلحة، ال 
ومن ثّم فمقاربة متعّلقه، بل هو تابع يف فلسفة وجوده لنتائج وجوده بعينه،  وجوده ليشء يف

 الفكرة.بسيط من ت نائيني فيها رضٌب الالصدر و
نؤّكد ما نقول ننظر يف جتربة قائمة بالفعل، وهي فكرة السيّد اخلوئي، فإّنه بعد أسطر ولكي 

قليلة من حديثه عن أّن األحكام الظاهرّية مصلحتها يف جعلها، أكمل التوضيح فقال: 
ملا  ة ليست تابعةً حكام الظاهريّ قاهتا، واألمن املصالح واملفاسد يف متعلّ  ة ناشئةحكام الواقعيّ األ«

 يف وجود ا جمعولة يف ظرف الشّك فإّهن  ؛بل تابعة للمصالح يف أنفسها ،من املصالح قاهتامتعلّ يف 
 تابعةً  ن تكونأ، فكيف يمكن ق واقعاً يف املتعلّ  ة، وقد ال تكون مصلحةٌ املصلحة الواقعيّ 

 ـ قبل الفحص ةكام يف الشبهة احلكميّ  ـقات؟ ففي موارد االحتياط ة يف املتعلّ للمصالح الواقعيّ 
عىل مصلحة الواقع عىل  ظجعل وجوب االحتياط ملصلحة يف نفس االحتياط، وهي التحفّ 

كام يف  ـ، ويف موارد الرتخيص أحياناً  ةر عن الوقوع يف املفسدة الواقعيّ تقدير وجودها، والتحذّ 
جعل الرتخيص ملا يف نفسه من   ـة مطلقاً املوضوعيّ  ة بعد الفحص، أو يف الشبهةالشبهة احلكميّ 



 

 .»فنيعىل املكلّ  صلحة، وهي التسهيلامل
فاخلوئي جعل مصلحة اجلعل يف جتنّب الوقوع يف املفسدة الواقعّية املوجودة يف متعّلق 
احلكم الواقعي، وهذا قريب جدًا من نظرّية الصدر يف التزاحم احلفظي، فلم يفهم اخلوئي 

بل هي مصلحة ناجتة عن سّن  ،د مصلحة يف نفس سّن القانوناجلعل يف كوهنا جمرّ  حة يفلاملص
بل إّن حديث الصدر عن املصلحة يف املتعّلق بالعنوان  القانون، ومن توابعه ومستلزماته.

 ، هي تعبري آخر عن كالم السيد اخلوئي.األّويل والثانوي
فمن يقول بأّن مصلحة الترشيعات يف اجلعل يفهم منها أّن املصلحة يف نفس التعبّد  ،وهلذا

نقياد، فهذا الواقع الصادر من العبد فيه مصلحة للعباد، لكنّها غري سابقة عىل وحتقيق اال
 اجلعل، بل هي من توابعه.

وإن كان غالب الظّن أن  وهبذا ال يصّح إشكال النائيني والصدر عىل فكرة املصلحة،
قّية تـ كام يف كالمه عن أوامر الفصول ويف بعض عبارات األخري الالنائيني كان ناظرًا لصاحب 

 فراجع. ،هنائيني قولَ لما يشري إىل ما يرّبر لـ 
إّن فكرة املصلحة يف املتعّلق تساوي القول: األحكام تابعة ملالكاهتا  وبجملة خمترصة:

قول: إّن الالكامنة يف املتعّلقات قبل اجلعل القانوين، بينام فكرة املصلحة يف اجلعل تساوي 
هلا قبله حقيقّيًا ملتعّلقات بعد اجلعل القانوين والتي ال وجود األحكام تابعة ملالكاهتا الكامنة يف ا

ال مستقبيل ، بل وجودها قبل اجلعل هو وجود فريض للمرّشع يف جعله حتى تكون منظورةً 
 .غري

قًا ّنه ملاذا مل جيعل االحتياط ـ بام هو حالة ـ متعلَّ أ نعم نقطة اإلشكال عىل اخلوئي تكمن يف
صلحته يف حفظ األحكام الواقعّية اإللزامّية، والرتخيص مصلحته للحكم الظاهري، وتكون م

يضًا تعبري آخر عن حفظ مصالح أهي  :أو فلنقل ،يضًا مصلحة واقعّيةأيف التسهيل والتي هي 
فضل من التعبري الذي ربام يكون مومهًا يف فهذا منه أ ؟الرتخيصّية الرخصة يف األحكام الواقعّية

 كلامته.
                                                             

 .١٢١: ٣؛ وانظر له أيضًا: دراسات يف علم األصول ١١٠ـ  ١٠٩: ٢مصباح األصول ( ١)
 .٤٢ـ  ٣٩: ٩انظر: بحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملّية )تقرير عبد الساتر( ( ٢)



  

ÀÇ® XBNÂG ÑºÊB� ´ù»§N�A � ¹Ü�A Ðj·¯º fÌfU 
السؤال الذي يفرض نفسه، هل فكرة املصلحة يف اجلعل هبذا املعنى تغاير فكرة أّن إال 

 املصلحة يف املتعّلق؟!
، هو أّننا بحاجة لتطوير فكرة )املالك يف املتعّلق( ،ليه هناإإّن الَشء الذي يمكننا الوصول 

 عرب عّدة خطوات:
يت اجلعل هادفًا حتقيق تلك ألي ،أن نحرصها يف املصلحة قبل اجلعلبدل  اخلطوة األوىل:

قًا املصلحة، يمكن توسعتها لتشمل املصلحة يف املتعّلق بعد اجلعل، بحيث يكون اجلعل حمقّ 
رشح فكرة املالك يف املتعّلق هبذه لعّل . ووجودّيًا خارجّيًا لتبلور هذه املصلحة يف املتعّلق

 املصلحة واملفسدة يف القوانني.القائلني بأكثر ني يوقع التصالح ب ،الطريقة
ومرّبرنا يف هذا التوّسع يف فكرة املصلحة يف املتعّلق، أّن املتعّلق ليس سوى الفعل املنظور 
للموىل، وهذا يعني أّن املتعّلق املفروض منظورًا للموىل هو املتعّلق الذي سوف يأيت به العبد 

ق بعد صدور األمر هي املقّدرة الوجود يف ذهن املوىل لكي بعد األمر، ومن ثّم فصورة املتعلّ 
يصّب عليها احلكم، فاحلكم منصّب عىل متعّلقه، بحيث عندما يقوم العبد باالستجابة للحكم 

فيكون املراد من املتعّلق هو ، الرشعي يكون فيام يفعله املصلحة له أو يكون فيام يرتكه ذلك
الفرد أو اجلامعة بعد صدور األمر، فإّن هذا الفعل  هوم بالفعل أو الرتك أو السلوك الذي يق

، وإن كان قبل األمر ال مصلحة فيه وحقيقةً بنفسه سيكون ذا مصلحة راجعة للعبد خارجًا 
 .فرضاً 

ووفقًا ملا تقّدم، يمكن أن تكون هناك يف ترشيٍع واحد مصلحة يف متعّلقه ويف جعله معًا، 
، فقد تكون يف الفعل مصلحة قبل اجلعل املصلحة يف املتعّلقألّن اجلعل طريٌق أحيانًا لتحقيق 

لكنّها ضعيفة، غري أّن اجلعل يضاعف من قّوهتا، فيفرضها املوىل بعد اجلعل، ثم يصّب احلكم 
 .اللزومي مثالً عليها

 ،ّن املتعّلق يف نفسهأعندما يقال: املالك يف املتعّلق، فال يعني ذلك بالرضورة  اخلطوة الثانية:
تكون فيه املصلحة، بل يمكن أن تكون املصلحة النهائّية املقصودة يف  ،دون أّي عنرص آخر ومن

آخر خارج املتعّلق، ولكن حيث يوجد تالزم بينها وبينه، أو حيث يكون حتقيقها ممكنًا  مكانٍ 
هي وصول إليها، هلذا حصل األمر باملتعّلق أو النالعرب هذا املتعّلق، بحيث يكون املتعّلق وسيلة 



 

 ة تبدأ بهن يكون نفس الفعل املتعّلق لألمر فيه مصلحة مستقلّ أعنه، فليس من الرضوري 
 .عندهوتنتهي 

، من أّن الواجبات الغريّية خارجة عن نطاق قانون وهبذا يظهر عدم صّحة ما ذكره بعٌض 
عل املتعّلق كام وهبذا نكتشف أّننا لسنا بحاجة جل تبعّية األحكام للمصالح الراجعة عىل العباد.

احلقيقي هو نفس املصالح واملفاسد ـ كام تقّدم نسبة ذلك من اخلميني إىل مشهور العدلّية ـ 
فخلّو املتعّلق من املصلحة النهائية ال يعني أّنه ليست فيه مصلحة أبدًا، بل إّنام ال تكون فيه 

 لحة خارجه.مصلحة عندما ال تكون له يف نفسه مصلحة قائمة به، وال يوصل أيضًا إىل مص
لزم هبا فليست كّل األفعال التي تُ  ولكي نفهم القضيّة ننظر يف خارطة القوانني البرشّية؛

القوانني فيها مصلحة قائمة هبا، بل قد تكون كذلك، وقد يكون الفعل ملَزمًا به؛ لكونه مع 
 سائر األفعال موصالً ملصلحٍة هي املنظورة للمرّشع.

النائيني املريزا نقلنا عن لحة للمصالح الفردّية والنوعيّة، كام استيعاب املص اخلطوة الثالثة:
الصادر من  فقد يكون الفعل، وحتّدث عنه أيضًا الشيخ حممد الطاهر بن عاشورقبل قليل، 

الفرد ال مصلحة ترجع عىل الفرد املعنّي منه، لكنّها ترجع عىل املجتمع الذي سينال كّل أو 
 وراء هذا الفعل. أغلب أفراده نتائج طّيبة من

وهذا ما يفتح عىل احتاملّية أن يكون الفعل يف صدوره من العبد ذا مفسدة راجعة عليه 
ربام تتقّوى ، ولكّن املصلحة راجعة عىل املجتمع بأمجعه، باملعنى اخلاّص  أحيانًا فضًال عن رضر

األصل يكون الفرد، فعندما يكون املجتمع هو  دونعىل أصالة املجتمع بناًء هذه الفرضيّة 
العاّمة، حتى لو حلقت ببعض األفراد مفاسد فضالً عن مضاّر،  املالحظ يف القانون املصلحةَ 

وهلذا نجد أّن بعض التحليالت تعترب أّن بعض مواقع فقه املرأة يف اإلسالم وإن رجع بمفاسد 
لنظر عىل النساء أو سلب بعض حقوقهّن، لكّن السبب هو الصالح االجتامعي العام، فبرصف ا

 يف موضوعة املرأة، سوف يظّل هذا النوع من الترشيع ممكنًا. عن صّحة هذه الفكرة
للمالكات يف  ّنه لو كانت األحكام تابعةً أمن  ،ال يصّح ما ذكره الشيخ عليدوست ،ومن هنا

                                                             
 .١٨٧: ٢٩مي، العدد انظر: جعفر الساعدي، تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، جمّلة الفكر اإلسال( ١)
 .٢٨٢ـ  ٢٧٩انظر: ابن عاشور، مقاصد الرشيعة: ( ٢)



  

ـ من نوع رفع التكليف مع اجلهل باحلكم أو الترشيعات االمتنانّية  املتعّلق قبل اجلعل، لكانت
عدم وجوب إعالم اجلاهل باملوضوعات ـ غري معقولة؛ إذ أّي منّة هذه يف حرمان العبد  ترشيع

 .من املصالح الواقعّية؟!
أّن األحكام االمتنانّية تالَحظ فيها األّمة واجلامعة دون الفرد ـ كام يرّصح بذلك أمثال  وذلك

قد تكون فيه مفسدة أكرب من ـ وهذا يعني أّن إلزام اآلخر بإعالم اجلاهل  د اخلمينيالسيّ 
تفويت املصلحة عىل العبد اجلاهل نفسه، وكذا وضع االحتياط عىل الناس يف حال اجلهل 
باحلكم، قد حيمل مفسدة أكرب من تفويت املصالح الواقعّية عليهم، فالبّد من النظر يف جهات 

 القضّية أمجع.
ًة أحيانًا يرّض بحرّية بعض عّدم صّحة القول بأّن جعل املصلحة نوعيّ أيضًا كام يظهر 

وهذا أمر  ،عاّمة تقريبًا ُتلحق الرضر ببعض األفرادجتمعّية الفإّن كّل املصالح امل ،األفراد
ل بعض مّ أن يتناوبوا ويتعاونوا يف حتفراد فرض عىل متام األطبيعي جدًا، ألّن قانون احلياة ي

سوأ أفيام هو ا هذه السياسة العاّمة ـ ـ لو تركولكي ال يقعوا  ،هنا وهناكواألرضار املعاناة 
التي منها الفرد  ةحة األكثريّ لل بعض الرضر ملصهنا يتحمّ )أ( فالفرد للجامعة والفرد معًا، 

التي منها هذه املّرة ة حة األكثريّ لديدًا ملصيتحّمل )ب( نفسه يف حالٍة أخرى رضرًا جفيام  )ب(،
 الفرد )أ(، وهكذا.

القول بأّن املفسدة الراجعة عىل الفرد تظّل أقّل من تلك العائدة برصف النظر عن  ،هذا كّله
بل قة ُقّدمت مالكات عىل مالكات هنا، عليه بسبب عود مفسدة أعظم عىل املجتمع، ففي احلقي

يف أّن  احتامالً يف مباحث احلسن والقبح،ـ وهو السيد كاظم احلائري ـ أثار بعض األصولني 
ة، جعلوا أحكام ة، ودفعهم للمفاسد الشخصيّ املصالح الشخصيّ رصهم عىل العقالء ونتيجًة حل

لرجوع املصالح واملفاسد  ؛ةة، ويدفع املفاسد النوعيّ العقل العميل بنحو حيفظ املصالح النوعيّ 
إىل  ة، ولو بمعنى رجوعها أحياناً  املصالح واملفاسد الشخصيّ ـ بشكٍل من األشكال ـ إىلة النوعيّ 

                                                             
 .١١٦ـ  ١١٥انظر: عليدوست، فقه وعقل: ( ١)
 .٥٢٦: ١انظر: اخلميني، كتاب البيع ( ٢)
 .٤٤انظر: مالك وهبي، مقاصد الرشع بني اإلفراط والتفريط: ( ٣)



 

ب من مفسدة ز عام قد يرتتّ ة بنكتة االحتياط والتحرّ ن والقبح عامّ سذلك، فجعلوا أحكام احلُ 
 .ةشخصيّ 

وقد ال تكون مصلحٌة متحّققة يف صدور الفعل من الفرد الواحد، وإّنام تكون يف انضامم 
كام يف اجلهاد مثالً، فهنا يصدق أّن املتعّلق فيه مصلحة للنوع، ومصلحة  أفعال األفراد لبعضها،

فرد بحسب املآل، دون أن يكون لفعل الفرد منفردًا أّي مصلحة للنوع أو الفرد النوع ترجع لل
، ومع ذلك قد يأمر املوىل كّل فرد فرد، ولو بدافع أّنه لو قّيد أمره له بوجود غريه، بالرضورة

 .لربام أّدى ذلك إىل تقاعسه نتيجة عدم علمه بوجود غريه معه اآلن
منة يف الفعل قبل أو بعد اجلعل القانوين ليس من وهبذا نعرف أيضًا أّن املصالح الكا

الرضوري أن تتحّقق بمجرد حتّقق الفعل، بل قد يأخذ األمر وقتًا، وتكون هناك عنارص أخرى 
حتتاج لالنضامم حتى تقع املصلحة، واملوىل يأمر بالفعل بوصفه األمر املمكن صدوره من 

نتائج طيبة عىل تقدير انضامم سائر العنارص  العبد، ومصلحته يف كونه طاقًة اجيابّية سوف توّلد
 أو عدم وقوع مزامحات.

وهبذا نجد يف بعض األحيان أّنه ال تكون مصلحة اليشء إال يف ضمن املنظومة القانونّية، 
أي بانضاممه إىل جمموعة أفعال أخرى مأمور هبا أيضًا مثالً، وهذا معنى القول بأّن فهم حكٍم 

يّة ـ أو غريها ـ ال يكون ببرته عن السياق القانوين الذي جاء فيه، بل معنّي يف الرشيعة اإلسالم
ُيفهم وتقرأ مصاحله وهو يف داخل املنظومة، فرّب فعٍل لوحده ال مصلحة فيه، ولكنّه مع غريه 

 تظهر مصلحته، فهذه هي طبيعة التأثريات اإلجيابية والسلبيّة للسلوك الفردي واالجتامعي.
فإّن نفس االجتاه األّول يف القبلة، لو قرصنا النظر  ادثة حتويل القبلة،ولعّل من هذا النوع ح

عليه وحده فقد ال تكون مصلحٌة يف متعّلقه، لكنّنا لو رصدنا املتعّلَق ضمن سياق أّن املسلمني 
قه خارجًا خالل مّدة زمنّية، هو سوف يعتادون عليه، ثم يأيت التحويل، فإّن وجود املتعّلق وحتقّ 

ظورة للموىل؛ ألّهنا حتّقق موضوع االبتالء، ومن دونه ال يقع املوضوع، واملفروض مصلحة من
، وهي نفسها يف املجتمع، كام أملحت اآلية الرشيفة غريهمأّن االبتالء حيّقق متايز الصاحلني عن 

 مصلحة هنائّية مطلوبة للشارع.
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عدالة االجتامعّية وقيام عندما يقال بأّن اهلدف من جمموعة القوانني هو حتقيق ال ،ومن هنا
الناس بالقسط، فهذا ال يعني أّن كّل مفردة قانونّية هي عدالة اجتامعّية قائمة بنفسها، بل يعني 

النهائّية واملقاصد أّن منظومة القوانني هي املحّققة للعدالة االجتامعيّة؛ ألّن املصالح والغايات 
بكّل قانون عىل حدة، بل مفاهيم مشّككة  ليست مفهومًا بسيطًا أو متواطئًا وعىل صلة منفردة

جمموعة من حتقيق والسلطة معًا اقرتاب الناس مديات تنخفض وترتفع مستوياهتا بتبع 
 القوانني.

ئي والوجود اإلضايف اإّن املراد باملالك يف املتعّلقات هو احلاصل النه اخلطوة الرابعة:
يف العنارص املؤثرة سلبًا أو إجيابًا يف وجوده للمصلحة أو املفسدة التي يف املتعّلق بعد أخذ مجيع 

ة بالفعل عن مالك يف املتعّلق يكون عىل عالقة ذاتيّ  مّننا ال نتكلّ هذه احلال أو تلك، وهذا يعني أ
ضافات وللزمان واملكان ختضع للتحّوالت تبعًا للنسب واإل بالرضورة، بل عىل عالقة قد

واملفاسد بعد أخذ التزاحم والتنافس بني املصالح  الكموالظرف واحلال، فالصورة النهائّية لل
وقد  ،كلّية هنا، بل بطريقة أكثر حتديداً  ّننا ال نبحث بطريقةٍ أوهذا يعني واملنظورة، هي املطلوبة 

 حد.ختتلف الظروف وقد تتّ 
حيث  ضّدهم،األشاعرة عقب انتقادات العدلّية طّوره بعض ا حماٍك ملوهذا الذي نقوله هنا 

بأّن  ليهمسن والقبح صفة ذاتية دائمّية للفعل، فأشكلوا عأّن احلُ من العدلّية عرة األشافهم 
يف قضّية  مالعدلّية تفكريه بعض طّوراجبًا فكيف يكون القبيح واجبًا؟! فالكذب قد يصبح و

إىل أّن األفعال بعُضها حسٌن ذاتًا كالعدل، وبعضها يقتيض احلُسن  وااحلسن والقبح، وذهب
ها ليس فيه أّي اقتضاء، والنوعان: الثاين والثالث مها الغالبان يف األفعال كالصدق، وبعُض 

اإلنسانّية، بمعنى أّنه لوال وجود عنارص سياقّية أو مزامحة، لكان مستدعيًا للُحسن وحامالً له، 
لكّن السياقات املحيطة بالفعل ختلع عليه سمة احلُسن والقبح حتاًم، أو أّنه لوال وجود 

 .أصالً  ا اتصف بُحسن وال بقبحسياقات ملال
عنه مع مساحة  إّنه ـ كام قلنا سابقًا ـ ال موجب لتطابق املأمور به واملنهّي  اخلطوة اخلامسة:

ن تكون خلفه مصلحة، مثل مصلحة ضامن حتّقق ألكّن عدم التطابق جيب املصلحة أو املفسدة، 
ضامن حتّقق الغرض هو تعبري آخر  ئرة املحركّية أو االحتياط وهكذا؛ ألنّ الغرض عرب توسيع دا

عن حرص الرشيعة عىل كسب العبد ملصلحة املتعّلق املوجودة ضمن أطراف العلم اإلمجايل 



 

ه قُ ه يف تيسريه حتّقق املتعّلق األصيل املوجب حتقُّ مصلحتُ ـ  بام هو سلوكٌ ـ مثًال، فاالحتياط 
 ليها كام قلنا.إق املصلحة التي فيه أو التي يوصل لتحقّ 

عندما نقول بأّن احلكم الظاهري مصلحته هي نفس مصالح احلكم الواقعي،  ،هنا ومن
عىل مصالح احلكم الواقعي  (يف احلفاظ)يكون املراد بالدّقة أّن احلكم الظاهري مصلحته 

 تكمن غايته يف مصلحة الواقع. (احلفاظ)وضامن حتّققها، وهذا 
ملفاسد التي تالحقها القوانني وتنتج هبذه اخلطوات نقوم بتطوير فهمنا لفكرة املصالح وا

وال هيّمنا حاليًا االنتامء ألّي فريق أو نسبة ما نقول لفريٍق أو لغريه، بل نحن  ،عنها بشكل جديل
نريد تقديم فهمنا لفكرة املصالح يف األفعال املأمور هبا واملفاسد يف األمور املنهي عنها، وهذا 

ئي متامًا، وله وجود يف احلياة البرشّية القانونّية، ومن ثم الفهم الذي نقّدمه هو فهٌم عقالين عقال
ال مانع من إمكان وجوده يف املنظومة القانونّية الترشيعّية هللا سبحانه وتعاىل، طبقًا ملا حّققناه من 

دّلة اإلثباتيّة ما الذي تعطيه األ. أّما أّن كّل سلوك عقالئي فيمكن احتامل ممارسة الشارع له
، ال يف مقام معرفة أّن الترشيع الفالين األّويل ّننا نتكّلم يف مقام الثبوتأل ؛بحث آخرهنا فهذا 

وهل هي حمتاجة لالنضامم أو  ؟رتبطة بالنوع أو الفردموهل هي  ؟كيف كانت طبيعة مصلحته
  ذلك.ريأو غ ؟و يف مالزم لهأوهل هي يف نفس الفعل  ؟ال

 يف تقديري هو: إّن سبب حصول أخطاء يف معاجلة هذا املوضوع
لألمور من جهة، كسلب صفة املصلحة عن الفعل ونسبتها  يّةيف النظرة الفلسفّية الدقّ 

إلظهار املوافقة يف موارد التقّية كام فعل السيد اخلميني، مع أّن بني الفعل بنفسه وإظهار املوافقة 
طريق إىل ما فيه متام التالقي اخلارجي؛ إذ اإلظهار يكون عربه، فهو طريق إىل املصلحة أو 

 املصلحة، وهذه الطريقّية هي يف نفسها مصلحة كامنة فيه.
أّن املتعّلق قبل اجلعل حاٍو بنفسه ولوحده عىل  ويف تصّور أّن وجود املالك يف املتعّلق معناه

قائمة به هي غاية ما يريده املرّشع منه، وهذا التفسري املحدود لفكرة مالكات هنائّية مصلحة 
  دقيق.الترشيع غريُ 

                                                             
انظر: حيدر حب اهللا، أصالة العقالئّية يف عملّية الترشيع الديني، ودورها يف إثراء فرضّيات البحث ( ١)

 .١٠ـ  ٥: ٤٨الفقهي، جمّلة نصوص معارصة، العدد 



  

ÑZ»v�A l¶j¾ � SZJºA ÑVÍNÂ 
الذي توّصلنا إليه من رصد الفرضّيات املتصّورة يف موضوع مركز املصلحة يف احلكم 
الواقعي )بل والظاهري أيضًا( أّن اليشء الثابت يف الرشيعة اإلسالمية هو وجود مسار كبري من 

قليل هلذه الفكرة، ومل نملك دليالً الترشيعات تقع مصاحله يف متعّلقاته باملعنى الذي قلناه قبل 
عىل وجود ترشيعات هلا مالكات خمتلفة عن هذا النوع من مالكات الترشيعات، لكنّنا غري 

  احتامل وجودها ضعيف جدًا.نّ ، وإن بدا لنا أقادرين عىل نفي وجودها مطلقاً 

٢ j¾ _¶¼V§Nn¾ ~j¦ ,ÑèÌjÆB£ºA ÁB·YÝA � (..ÑZ»v�A) ¹Ü�A l 
بحث يف مركز املالك يف األحكام الواقعّية، وقع أيضًا بني األصولّيني واملتكّلمني ـ كام تّم ال

خاّصة املتأّخرين من أصوليّي اإلمامّية ـ نزاع واسع يف مركز املالك يف األحكام الظاهرّية، وهو 
قعي واجلمع بني احلكم الوا ،يف احلقيقة من معاجلة إشكالية التعّبد بالظنّ ـ ويرتبط ـ بحث نشأ 
 .، ومبحث اإلجزاءومسألة التصويب ،والظاهري

، ولكن ذاهتا حتتاج لكتاب مستقّل متاماً  لن نبحث يف هذه املوضوعات هنا؛ ألّهنا يف حدّ 
بعض التعليقات سنعرض باختصار خالصًة بالغة اإلجياز عن األفكار املطروحة، ونذكر 

 ، وسوف أقّدم لذلك بثالث مقّدمات:املوجزة واخلاطفة
علينا أن نعرف أّن ذهنية تقسيم الرشيعة القائمة بالفعل إىل رشيعة واقعّية  ّدمة األوىل:املق

ورشيعة ظاهرّية، باملعنى املعروف عند أصولّيي اإلمامّية اليوم، غري بارز بقّوة يف مناهج التفكري 
ب خيّفف األصويل والكالمي عند األشاعرة، وإىل حّد ما عند املعتزلة، وذلك أّن القول بالتصوي

من ذهنّية تصوير الرشيعة عىل أّهنا نسخة أصلّية وأخرى حاكية، عىل خالف ما لو قلنا 
بالتخطئة، فإّن هذه الصورة سوف تربز أكثر، ومن ثّم سوف تبدو النسخة احلاكّية عن الرشيعة 

 عونا للتفكري فيها عىل حدة.نفصلة عن الرشيعة األصلّية بام يدم وكأّهنا
ّن الذهنّية غري اإلمامّية تتعامل مع احلكم الرشعي بوصفه حالة قائمة، أهو األمر اآلخر هنا 

 آحادي أو بظّن داليل، فال أفّكر كثريًا يف املطابقة وعدمه، بل ربرشعي بخ فعندما يثبت يل حكمٌ 
ّن الرشيعة تضع يل أحكامها يف ظرف الشّك وعدم وضوح الواقع، وهذه أكأّنني أعترب 

ة ثانوّية يف ظرف عدم انكشاف حكام واقعيّ بعينها أّهنا وكأالظرف  األحكام التي يف هذا



 

قرب أحكام ظاهرّية، بل هي أة ، فالذهنية ليست ذهنيّ )نظرّية السببّية( حكام الواقعية األولّيةاأل
م حكم واقعي ثانوي، والتيمّ  ،يلوّ  واقعي أّن الوضوء حكمٌ أحكام واقعية ثانوّية، فكام أة لذهنيّ 

ات والظاهريات، فهناك حكم واقعي حلالة الشّك وحكم واقعي آخر  الواقعيّ كذلك احلال يف
 حلالة العلم.

هذه الصورة ابتعد عنها التفكري األصويل اإلمامي كثريًا، وقّدم أفكارًا عميقة وواسعة تتصل 
تارًة   واجلاهلاملة بني العحكام الواقعيّ اشرتاك األ لةأوبمس ،بحقيقة احلكم الظاهري تارةً 

مامي، الوعي األصويل اإل ر يفوّ ، وغري ذلك من املوضوعات التي نسفت هذا التصرىخاُ 
عرب األمارات والظاهر  االجتهاديثم ليأيت تصوير الظاهر  ،الواقع والظاهرثنائّية مكانه  حّل تل

، لتحدث ثنائيّة جديدة وبناء جديد ذو طبقتني، بل داخله صول العمليّةعرب األ فقاهتيال
 .طبقات أخر

ّنه أل ؛أو أقرب لالنسداد منه ّيًة من التفكري السنّيدصويل اإلمامي أكثر انسداّن التفكري األإ
ىل العلم بالرشيعة الواقعّية يكاد يكون حمدودًا، األمر الذي يلزمنا بالتعامل إّن الوصول أيعترب 
وربام من هنا جتد  ن يبدو انفتاحّيًا.أصويل السنّي حياول خة أخرى بديلة، بينام التفكري األمع نس

مام معصوم؛ إمامي يعترب أّن جتربة تطبيق الرشيعة الناجحة ستكون مع وجود أّن التفكري اإل
ر لنا ركان التجربة الدينية الناجحة هو وضوح الفكرة الدينّية، وهو وضوح ال يتوفّ ّن أحد أأل

 .حارض وجود إمام معصوم ظاهرسوى يف ظّل 
 االجتاه العام األشعري املنكر لتعليل األفعال اإلهليّة بأنّ  وقد ذكر بعضهم أّنه قد يقال

باألغراض، ال يفّكر يف )األحكام الظاهرّية وفقًا لتسمية اإلمامّية( بوجود املصلحة واملفسدة 
الواقعّية، ومن ثّم يمكن اعتباره ـ ولو تساحمًا ـ منكرًا لتبعّية احلكم الظاهري للمصلحة 

ف االجتاه املعتزيل القائل بالسببّية، والتي تعني أّن قيام الدليل واملفسدة يف املتعّلق، عىل خال
 .موجب وسبٌب حلدوث مصلحة يف املتعّلق

أن يفرض علينا فيام تسّميه اإلمامّية باحلكم الظاهري، املالك دراسة مركز إّن املقّدمة الثانية: 
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 لك أّنه توجد عّدة آراء:وذ وجود اختالف فيام هو املجعول يف باب األمارات واألصول؛ندرك 
إّن املجعول هو حكٌم تكليفي متعّلق بمتابعة األمارة، ولو من باب نفي اجلعل املستقّل أ ـ 

لألحكام الوضعيّة بعد اعتبار احلجّية حكاًم وضعّيًا، فالبّد وأن يكون منتزعًا من حكٍم تكليفي، 
 وهو وجوب املتابعة واالتباع.

رات هو احلجيّة، التي تعني املنجزّية واملعذرّية كام ذهب إليه إّن املجعول يف باب األما ب ـ
 اخلراساين، أو تعني جعل الطريقية والعلمّية )متّمم الكشف( كام ذهب إليه النائيني.

أي جعل حكم رشعي مماثل ملا أّدت إّن املجعول يف باب األمارات هو احلكم املامثل،  ج ـ
 جعل احلجّية لألمارة. هو مستقّل أو متفّرع عىل ثالث إّماالليه األمارة، وهذا القول إ

، أيضًا بينهموتفصيل اختالف  حمّل  ةفالقضيّ  ،صول العملّيةيف األ امّ أو ،راتاهذا يف األم
حتى بني األصول وفيها هذه االجتاهات الثالثة ـ بشكٍل ما ـ وزيادة، بل ثّمة خالفات بينهم 

 يل.طنحتى ال  العملّية نفسها مثل االستصحاب وغريه فراجع،
ونحن لن نتشّدد كثريًا هنا يف استخدام التعابري؛ ألّن كّل رأي من هذه اآلراء تلحقه تعابريه 
املنسجمة معه، وهلذا سنكتفي بتعبري )احلكم الظاهري(، وهو يف بعض املوارد سيشمل كّل 

 األمارات واألصول العمليّة، ويف بعضها قد خيتّص باألمارات، وهكذا.
ربام  ّن االجتاهات التي حتّدثت عن مركز املصلحة يف احلكم الظاهري،إلثالثة: املقّدمة ا

 يمكن فرزها ـ من زاوية معينة ـ إىل ثالثة:
وهو االجتاه الذي يعترب أّن األمارات جعلت لتكون طريقًا  أ ـ اجتاه الطريقّية اخلالصة،

 اراتعذورّية، فليس خلف األمال منحت املكّلف املإصابته تنّجز وأذا إموصالً للواقع، وهلذا ف
 ة التي فيها، وقيمتها ومصلحتها يف ذلك.ّية الطريقيّ صسوى هذا اخلصو

يف  حلدوث مصلحة رات سبٌب اّن األمأوهو االجتاه الذي يعترب  ب ـ اجتاه السببّية املحضة،
ق س الشارع حكاًم عىل وفّن هذه املصلحة جترب فوات مصلحة الواقع، وهلذا يؤّس أمؤّداها، و

وعادًة ما تنسجم مقولة  ى األمارة لتحصيل هذا الغرض عىل تقدير خطأ األمارة.مؤدّ 
 التصويب مع هذا االجتاه ضمن صياغة خاّصة.

دث كن اعتباره اجتاهًا وسطًا بني االثنني، فاألمارة ُحت موي ج ـ اجتاه املصلحة السلوكّية،



 

 .سيأيت توضيحه قريباً باعها، وبل املصلحة يف اتّ  ،اهالكن ليس يف مؤدّ  ،مصلحةً 
 هم النظرّيات يف مركز وهوّية املصلحة يف احلكم الظاهري، هو اآليت:أفومهام يكن، 

١_  ٢  _¼§�A � ÑZ»v�A ÅAlNaA ÎÂËÂB³ºA 
ن أوقد سبق ، اغريمهد اخلوئي، ووالسيّ ق العراقي، هذه النظرّية حتّدث عنها املحقّ 

قدين هلا غري دقيق، بل بمراجعة نصوص املتحّدثني عن وقلنا بأّن تفسري بعض النا ،رشحناها
أو مالك التسهيل واالحتياط،  هذه النظرّية ُيفهم أّن مرادهم من املالك هو مالك حفظ الواقع

وأّهنم استخدموا هذا التعبري يف مقابل أن ُجيعل مالك احلكم الظاهري يف متعّلقه بنفسه؛ ألّنه 
 ة حتّدثوا عنها من نوع التصويب وغري ذلك.يلزم من ذلك حماذير عقلّية ومنهجيّ 

٢_  ٢ ¨²AËºA �Bv¾ ¤¯Y � ÑZ»v�A Ñ¾BÍ² _ (Î£¯�A ÀYAlNºA) 
ّن املالك يف احلكم الظاهري هو يف حفظ مصالح الواقع، فليس له إىل أ ويذهب هذا االجتاه

أّن  يرى مثالً بل هو هادف لتحقيق تلك املصالح، فاملوىل  ،مالك مستقل أو مواٍز ملصالح الواقع
عدم منح احلجّية لألمارات يوجب فوات الكثري من مصالح الواقع، هلذا جيعل هلا احلجّية، 

بدرجة عالية، بل قد جيعل املوىل احلجّية لألمارة الظنّية حتى مع  ا ستكون مصيبةً لعلمه بأّهن 
لشيخ ـ كام ذكر امتّكن العبد من حتصيل العلم بالواقع، وقد يكون مرّبر ذلك عندهم 

ي يتصّوره ذالاليقني أّن اهللا قد يعلم بأّن أخطاء األمارات تقّل عن أخطاء ـ  األنصاري
كرب نسبة أسان مطابقًا للواقع، فيجعل احلجّية لألمارة هبدف حفظ مصالح الواقع وتاليف ناإل
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 من اخلطأ يف إصابتها.
نوا ناظرين هلذا املعنى وغالب الظّن أّن الذين طرحوا مسألة املصلحة يف اجلعل، إّنام كا

 أو عىل األقّل كانوا قريبني جّدًا من هذا املعنى.وخلصوصّيات من نوع التسهيل أيضًا، 
 ،وتالمذة مدرسته ولعّل أبرز شخصّية طّورت هذه النظرّية هو السيّد حمّمد باقر الصدر

من النظرّيات التزاحم احلفظي(، وهي  ةعليها عنوان )نظريّ  واوأطلق ،البحث فيها واحيث فّصل
 .التي أخذت شهرًة يف البحث يف العقود األخرية

ا هياهتا ومتعّلقاهتا كلّ صول العمليّة وحجّيتها ومؤدّ ات واألراّن األمأوينجم عن هذا االجتاه 
وهذه احلجيّة أو هذا الوجوب  ،ال توجد فيها مصالح، بل املصالح احلقيقية هي مصالح الواقع

 .نفسه ال غري حفظ مصالح الواقعـ ويف سياق ـ ى هبدف اع األمارة ليس سوتبيف ا
ّن متعّلق حجية الظّن )األمارة نفهم هنا أ املصلحة يف املتعّلق، بناًء عىل تقريرنا لفكرةلكن، 

رجات رات وخُم اواألصل( ليس هو مفردات األفعال والرتوك التي وقعت يف مدلوالت األم
لظاهري يف متعّلقه هبذا املعنى، بل املتعّلق هو األصول العملّية، حتى تكون مصالح احلكم ا

 اكوهنحيث من  افيه اتكمن مصلحته ه املتابعة، وهذومطابقُتهاأو متابعتها باع األمارات اتّ 
ترّبر فوات مصالح الواقع األّويل، ولو من حيث إّهنا حتتوي عىل القدر املمكن  ملصلحةٍ  ةً قحمقّ 

 حتقيقه من هذه املصالح.
م واقعي ثانوي )وجوب االتباع ـ نا القول بأّن دليل احلجّية خيربنا عن حكوبالدّقة يمكن

ّن هذا ومصلحته يف متعّلقه، غاية األمر أحكام الواقعّية األولّية، احلجّية( موضوعه الشك يف األ
بوجوده عليها، فليس  ظبل يف مصالح الواقع التي حياف ،ة يف ذاتهالنهائيّ  املتعّلق ليست مصلحته

وهلذا ال نوافق  بل هي عالقة بني األحكام الواقعيّة األولّية والثانوّية. ، حكم ظاهرييف البني
السيَد الصدر عىل أّن هناك توسعة يف املحّركّية، وكأّنه ال يوجد إال غرٌض واحد وحكم واحد 
هو الذي توّسعت حمركيّته، فنتج عنها حجيّة األمارات واألصول، فإّن هذه النظرّية ال تتناسب 

                                                             
؛ ودروس يف علم األصول، احللقة الثالثة: ٢٠٩ـ  ٢٠١: ٤انظر: الصدر، بحوث يف علم األصول ( ١)

ـ ملزيد من التوّسع ـ كتاب: نظرّية التزاحم احلفظي، ملؤّلفه الشيخ أياد ، طبع املؤمتر، وراجع ٣١ـ  ٢٩
 املنصوري، فقد بذل جهدًا مشكورًا يف استيعاب أطراف هذه النظرّية وتوضيحها.



 

مع املقاربة العقالئّية للمشهد، فحجّية األمارات واألصول ليست عني األحكام الواقعّية يف 
دائرة توّسع حمّركيتها، بل هي ُمنشأ وجمعول قانوين جديد، واهلدف منه التوّصل ألعىل نسبة 

 ممكنة من حتقيق األحكام الواقعّية، هبدف التوّصل ملصاحلها.
ليها من أّن القائلني بالسببّية ذهبوا إ ،يخ حممد رضا املظفروهبذا يمكن مالحظة ما ذكره الش

ّن األحكام تابعة إوحيث  ،باع األمارة بوصفه حكاًم رشعّياً القًا من فهمهم وجوب اتّ طان
باع األمارة، وهبذا يكون فالبّد من فرض مصلحة يف نفس اتّ  ،للمصالح واملفاسد يف املتعّلقات

 ،ن كانت صحيحةر بأّن قاعدة التبعّية وإحيث أجاب املظفّ  مؤّدى األمارة هو مركز املصلحة،
، بل املصلحة موجودة يف لوح باع األمارة أو مؤّداهاة يف نفس اتّ حثبت وجود املصللكنّها ال تُ 

الواقع ومتعّلقات األحكام الواقعّية فقط، فمصلحة الواقع هي الباعث نحو جعل اّتباع اإلمارة 
الظاهري هو بعينه مالك احلكم الواقعي، وهلذا إذا مل ُتصب  أو جعل حجّيتها، فمالك احلكم

األمارُة الواقَع فال يوجد حكٌم وال تكليف، وليس إال املعذرّية التي تقتضيها نفس الرخصة يف 
اّتباع األمارات، وهلذا ال يوجد يشٌء اسمه خمالفة أو موافقة األمر باّتباع األمارة؛ ألّن هذا األمر 

 .وال موافقة له، بل مها تابعان للوح الواقع فقط طريقي فال خمالفة
أّنه يتجاهل وجود كينونة قائمة، وهي  إّن مالحظتي املتواضعة عىل هذا النَسق من التفكري

األمارة ووجوب اّتباعها أو حجّيتها، فكّل ما قاله صحيح، لكن فرض خلّو دليل حجّية 
ة فرٌض غري معقول؛ إذ من الواضح األمارات واألصول من مصلحة كانت خلف جعل احلجيّ 

ق أّن جعل احلجّية أو جعل وجوب االّتباع تكمن فيه مصلحة، وهي مصلحة ضامن حتقّ 
يف ظرف عدم العلم قها ووجود مصلحة ضامن حتقّ  ،مصالح الواقع، فمصالح الواقع يشء

 .بل هو من نتائجه يف ظرف عدم العلم بالواقع ،يشء آخر، ليس مباينًا لهبالواقع 
هبذا ربام يصّح إعادة فهم القضّية هبذه الطريقة: إّن ما يسّمى باحلكم الظاهري )وجوب و

االّتباع ـ احلجّية/بعد فرض إلغاء فكرة جعل احلكم املامثل(، ليس سوى حكم واقعي ثانوي 
ضامنًا واملجهولة للمكّلف، األّولّية يف ظرف اجلهل، واملوىل ألجل مصالح األحكام الواقعّية 

باع األمارات طالب فيه العبَد باتّ يف خمالفتها، جيعل حكاًم رشعّيًا واقعّيًا يُ  فنيقوع املكلّ لعدم و
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 .ال عني مصالح الواقع ،نوعاً  ومصلحة هذا احلكم هي حفظ مصالح الواقع .صولواأل
صل أصول وكأّهنا كيانات مستقّلة يف كّل مورد قامت فيه أمارة أو رات واألاوالنظر لألم

جيعل ونوعيّة،  صول، فيالحظ فيها مصلحةً ل املوىل ينظر يف جمموع األمارات واألهو اخلطأ، ب
وإن مل  ،صابة األمارة للواقعإيف املجموع، ففي حال عدم  ةاحلكم لتحقيق هذه املصلحة النوعيّ 

اع األمارات هو الذي حيّقق بتّ يكن يف هذا املورد يشٌء من املصلحة، لكّن جمموع حاالت ا
 .مصلحةً 

الواقعي األّويل  ّن احلكمَ ألزام، ثم انكشف له إاع األمارة الداّلة عىل بتّ لو خالف العبُد ا وهلذا
فال يكون متجّريًا، بل يكون عاصيًا للحكم الواقعي الثانوي القايض بوجوب  ،هو الرخصة

ب صل جعل هذا الوجوأ، وإن كان فقطحكاًم تكليفيًّا بناًء عىل فهمنا له بوصفه مارات األّتباع ا
 بغاية حفظ مصالح الواقع.

مارات ، وال يف سلب األوال يف جعل احلكم املامثل هبذه الطريقة ال نتوّرط يف التصويب
قائمة هبا، وذلك بفضل فهمنا ملصلحة احلكم الظاهري بوصفها التها وكينونتها صول هويّ واأل

، م الواقعّيةحكاصول واألواأل قمصلحة موصلة ملصلحة، مأخوذ فيها النظر املجموعي للطر
، ولو أدركنا جّيدًا فكرة إمكانّية كون لكّل حالة عىل حدة تفصييل التفكيكي الفردّي الظر ال الن

 .مصّب االعتبار أوسع من مصّب املالك، لفهمنا األمر جّيدًا هنا
وإذا أردنا أن نسري مع مسلك أّن املجعول يف األمارات هو احلكم التكليفي بوجوب االّتباع 

يمكن ، ملطابقة، ال احلجيّة بمعنى تتميم الكشف وال بمعنى التنجيز والتعذيرأو وجوب ا
 لينا هو:قائمة بالفعل بالنسبة إالقول: إّن ما يسّمى اليوم بالرشيعة ال

 .باليقني أ ـ جمموعة من األحكام الواقعيّة املعلومة بالتفصيل
ؤّديات هذه األمارات ب ـ جمموعة من األحكام الواقعّية املعلومة باإلمجال ضمن م

 واألصول.
                                                             

استنتاج النتائج التي ألّنه عىل مسلك أّن املجعول حكٌم وضعي، وهو احلجّية مهام فّسناها، يصعب ( ١)
سوف نذكرها أعاله، فالحظ وتنّبه، وأّما أّن أّيًا من املسالك هو الصحيح يف باب جمعوالت األمارات 

 واألصول، فهو حيتاج لبحٍث مستقّل خارج عن موضوعنا هنا.



 

 حكم واقعي ثانوي، وهو لزوم متابعة األمارات واألدّلة الظاهرّية ومطابقتها.ج ـ 
من خالل مسلك جعل احلكم املامثل،  ى األمارةظاهري يعرّب عن مؤدّ  وليس هناك حكمٌ 

 وال من خالل التصويب.
ز، وهو وجوب ي واقع حكمٌ  فهناك ،صابت األمارة حال اجلهل بالواقعأبل لو  ثانوي منجَّ

وذلك أّن قاعدة  ؛يف موردنا صادفناهمنّجز  أّويلمتابعة احلجج الرشعّية، وال يوجد حكم واقعي 
ال توجب بنفسها تنّجز احلكم الواقعي ما اشرتاك األحكام الواقعّية بني العاملني هبا واجلاهلني، 

وجوب املتابعة واملطابقة، ال معنى مل يثبت بمنّجز، ومن املفرتض عىل مسلك أّن املجعول هو 
لتنّجز الواقع بغري حال اليقني به والقطع؛ ألّن املجعول ليس له حيثيّة تنجيزّية، بل هو حمض 
حكم تكليفي، ومالك جعله هو كثرة مطابقة الطرق واألمارات للواقع، ال أّن نتيجة جعله هو 

 تنّجز الواقع بالطرق واألمارات، فتأّمل جيدًا.
وهو الواقعي  ز يف حقنا،منجَّ  فليس هناك سوى حكم واقعي واحد ،و مل تطابقّما لوأ

، أّما الواقعي األّويل، والذي هو عكس ما أوصلتنا إليه األمارة بعد فرض عدم املطابقة، الثانوي
ز مارة يف باع األالرشيعة منّا اتّ  . وطلُب كام هو واضح فهو ثابٌت بقاعدة االشرتاك، لكنّه غري منجَّ

احلال وإن أوجب عمالً مناقضة احلكم الواقعي، لكّن الرشيعة الحظت جمموع أحكامها  هذه
عن بعض األحكام العميل فقبلت بالتخيّل  ،رة النوعية املجموعّيةظوقاست املصالح عىل الن
 .، دون أن تغرّي احلكم الواقعي األّويل؛ ملصالح نوعّية أهمّ الواقعّية يف ظرف الشّك 

 حكم رشعي أو ال؟واألصول  يات األماراتفردات مؤدّ موبتعبري آخر: هل 
حاول االجتاه السببي هنا خلق مصلحة يف املؤّديات فأّسس حلكم مماثل، فيام ذهب االجتاه 
الطريقي العتباها خالية من أّي مصلحة، وكانت لنظرية املصلحة السلوكّية رؤيتها التي سوف 

ّدم، ال توجد مصلحة حادثة يف املؤّديات بعنواهنا، بل نشري إليها قريبًا، لكن وفقًا لتصّورنا املتق
لو طابقت األمارُة الواقَع لكانت املصلحة هي مصلحة احلفاظ عىل الواقع، واملفروض أّن 
مصلحة الواقع يف املورد قد تّم الوصول إليها، أّما لو خالفت، فإّن الرشيعة ُتلزمنا باّتباع األمارة 

ب الفرض ـ وتعتربنا قد َخَرقنا حكاًم رشعّيًا واقعّيًا ثانوّيًا، ـ حال عدم العلم باملخالفة حس
والذي مصلحته يف احلفاظ عىل مصالح الواقع، لكّن املوىل رغم علمه بوقوع أخطاء يف الطرق 



  

واألمارات، لكنّه يلزمنا هبا مجيعًا ضامنًا للوصول ألعىل نسبة ممكنة من مطابقة الواقع، أو 
ط بأعىل نسبة من خمالفة الواقع، ونحن هنا نكون عصاًة، ال ألّننا وقعنا يف فلنقل: فرارًا من التورّ 

مفسدة واقعّية أولّية، بل ألّننا عّرضنا مصلحة جعل األمارة للخطر، وهو تعريٌض مرفوض 
بالعنوان الثانوي الواقعي، فحالنا حال جندّي يأمره قائده العسكري بإطالق النار يف اجلهة 

كرّي آخر ثقة بوجود عدّو، وعندما أخربه ذاك الثقة مل ُيطلق النار، ومل يكن التي ُخيربه فيها عس
عدوٌّ يف الواقع يف تلك اجلهة، فإّن القائد العسكري حياسبه عىل ذلك، رغم أّنه مل َتُفت أّي 
مصلحة واقعّية أولّية، والسبب هو املصلحة الواقعّية الثانوّية التي تكمن يف رضورة االنضباط 

؛ إذ لو فعل كلُّ شخص ذلك لذهبت مصالح الواقع، فيعاقب ملخالفته التحريكائرة دتوّسع ل
احلكَم الواقعيَّ الثانوي، ال لتجّريه؛ ألّن نفس هذا احلكم الثانوي مراٌد ومنظور إليه نوعًا ال 

 فردًا فردًا.
ّية عىل أّن الرشيعة مبنبمعنى  ومرجع فكرتنا هذه إىل نظرّيتنا يف الدوائر الثالث للرشيعة،

يط ببعضها، فالدائرة األصغر هي التي نسّميها بدائرة )األحكام األصل(، وهي أصل دوائر، ُحت 
ظّية، التي  الرشيعة وجوهرها. وحييط هبذه الدائرة دائرٌة أخرى، متّثل الترشيعات اإللزامّية التحفُّ

مخالفتها، ال غرض من ورائها سوى حفظ الترشيعات األصلّية، وضامن عدم وقوع املكّلف ب
بفرض منظومة محاية حوهلا. ثم حييط هبذه الدائرة الثانية دائرٌة ثالثة أوسع منها، وهي دائرة 
الترشيعات التحّفظية غري اإللزاميّة، من املستحّبات واملكروهات، والتي تستهدف تقريب 

غري اإللزامّية  العبد من الواجب أو إبعاده عن احلرام بدرجٍة ما، وإْن كنّا نعتقد بأّن الترشيعات
وهبذا تظهر الرشيعة يف ثالث  ليست كّلها من هذا النوع، بل هذا هو حال بعضها عىل األقّل.

ظية غري إلزامّية. ظية إلزامّية؛ حتفُّ وقد رشحنا نظرّيتنا هذه يف موضع آخر،  دوائر: أصلّية؛ حتفُّ
 .فراجع

ـ فقط ـ )بناًء إمكانًا ـ هبذا التفسري بل أظّن أّنه لو فهمت األمارات واألصول العمليّة ـ ولو 
أغلب فسوف حيدث تقارب بني عىل أّن املجعول فيها هو حكم تكليفي برضورة املطابقة( 

                                                             
ة الدوائر انظر: حيدر حّب اهللا، نظام احلامية والتأمني يف الرشيعة اإلسالمّية، قراءة مدخلّية لنظريّ ( ١)

 .٣٢ـ  ٥: ٤٦الثالث يف شبكة الترشيعات القانونّية، جمّلة االجتهاد والتجديد، العدد 



 

احلكم الظاهري إىل املوقف يف ظرف الشّك من تسميته باالجتاهات تقريبًا، فنحن هنا حّولنا 
جعل احلكم املامثل  التصويب وثانوي، ويف الوقت عينه مل نتوّرط يفالواقعي تسميته باحلكم ال

 .ذلك أمثالو

٣_  ٢  _ ÑèÌj£ÂÑèÍ¶Ë»nºA ÑZ»v�A 
، رغم وجود بعض هـ(١٢٨١) لشيخ مرتىض األنصاريتعرف هذه النظرّية بانتساهبا ل

وخالصة  ،للشيخ الطويس، والعالمة احليّل  اوقد نسبت بداياهت ،ااالضطرابات يف بياناته هل
كانت  الواقعَ  صابت األمارةُ أات، فإن رباع األماسبحانه بعد أن أمرنا باتّ هذه النظرّية أّن املوىل 

ى األمارة مصلحة حادثة املصلحة هي عني مصلحة الواقع، لكنّها لو أخطأته، ال يكون يف مؤدّ 
اثل، بل حتدث ممتعّوض عن مصلحة الواقع، حتى ال نقع يف التصويب أو يف جعل حكم 

حة الواقعّية التي وفقها، وهذه املصلحة جترب املصل والسلوك عىلباع األمارة مصلحة يف نفس اتّ 
 .فاتت

ن ال يكون لألمارة القائمة عىل أ«ارحًا املصلحة السلوكيّة: شيقول الشيخ األنصاري 
 العمَل  ه وال حتدث فيه مصلحة، إال أنّ نت األمارة حكمَ الذي تضمّ  الواقعة تأثري يف الفعل

ة وترتيب اآلثار الرشعيّ ، ه هو الواقعتزام به يف مقام العمل عىل أنّ عىل طبق تلك األمارة واالل
ومعنى إجياب العمل عىل األمارة:  فأوجبه الشارع. ، يشتمل عىل مصلحة،بة عليه واقعاً املرتتّ 

 ن األمارة إلزاماً إذ قد ال تتضمّ  ؛ال وجوب إجياد عمل عىل طبقها وجوب تطبيق العمل عليها،
وجب عليه إذا أراد  أو إباحته، أو وجوبه ختيرياً  ءنت استحباب يشمّ ف، فإذا تضاملكلّ  عىل

 بمعنى حرمة قصد غريمها، كام لو قطع هبام. الفعل أن يوقعه عىل وجه االستحباب أو اإلباحة،
                                                             

 .٤٦ـ  ٤٥: ٣؛ واملظفر، أصول الفقه ١٠٣: ١انظر: الطويس، العّدة ( ١)
ثّمة ُنَسخ أخرى لكتاب فرائد األصول لألنصاري، ُاضيفت فيها كلمة )األمر(، فصارت اجلملة: ( ٢)

، مما جعل طرح الشيخ األنصاري قريبًا من فكرة املصلحة يف اجلعل، فتأّمل جيدًا، »ملاألمر بالع«
وثّمة من يتحّدث عن أّن هذه الكلمة ُاضيفت من ِقَبل بعض تالمذته عندما ُاوكلت إليهم مهّمة 
 تصحيح العبارة عقب مناقشات مع األنصاري نفسه، وملزيد اّطالع حول هذه القضّية، انظر: النائيني،

 .٤٨: ٣؛ واملظفر، أصول الفقه ٩٩ـ  ٩٨: ٣فوائد األصول 



  

مصلحة الواقع لو كان األمر بالعمل  وتلك املصلحة ال بد أن تكون مما يتدارك هبا ما يفوت من
ملصلحة الواقع، وهو قبيح، كام عرفت يف كالم ابن  تفويتاً  ، وإال كانن من العلمبه مع التمكّ 

 .».قبة.
وهبذه الطريقة افرتض األنصاري أّنه قّدم حالً ال جيعله ضمن مسلك الطريقّية املحضة وال 
ضمن التصويب ومشكالته وجعل احلكم املامثل وغري ذلك، ففّكك بني متابعة األمارات وبني 

تابع فيها، وهو ما اعُترب مشكلًة يف نظرّيته، وكانت هناك مناقشات كثرية يف هذا األفعال عينها امل
، فاألنصاري يؤمن بالسببّية لكن بشكل السياق يمكن مراجعتها يف الكتب األصولّية املطّولة

 .خاّص فيها
يف  ولعّله يمكن أن يكون مراد األنصاري من املصلحة السلوكّية هو عني ما قصدناه نحن

ّن املجعول يف باب األمارات هو ميلون إىل أاملتقّدم، خاّصًة وأّن األنصاري من الذين ي رشحال
يف املؤّديات  ثًا مصلحةً دِ فليس اّتباع األمارة يف كّل مورد حُم  احلكم التكليفي ال الوضعي،

ة توازي مصلحة الواقع يف هذا املورد وذاك، بل كلّية متابعة األمارة فيه مصلحة نوعيّة جمموعيّ 
ترجع لتحقيق مصالح الواقع نفسه، ويتّم التضحيّة ببعض مصالح األحكام هنا وهناك؛ ألجل 
م عىل مصالح الواقع الفائت  هذه املصلحة النوعيّة املجموعّية، فهذه املصلحة املجموعيّة تقدَّ

يعُة . والرشهنا وهناك، ال بمعنى أّهنا جتربه، بل بمعنى أّنه لوالها لفاتت مصالح واقعّية أكرب
كة  .بل هي وحدة منظومّية جمموعّية ،ليست أحكامًا مفكَّ

٤_  ٢ ÑèÍJJnºA ÑèÌj£Â _ 
وُتعرف هذه النظرّية بأّهنا ترى أّن قيام األمارات مثالً يوجب حدوث مصلحة يف مؤّداها، 
فيجعل احلكم عىل طبق تلك املصلحة، وهبذا تكون األمارات سببًا يف وجود املصلحة يف 

 جترب هذه املصلحُة مصالَح الواقع التي فاتت عىل املكّلف.متعّلقاهتا، و
وهذه النظرّية هي التي تّم التحّدث فيها عن مشكالت التصويب، والرصاع حوله يف 

 علَمي: الكالم وأصول الفقه عرب التاريخ.
                                                             

 .١١٥ـ  ١١٤: ١فرائد األصول ( ١)



 

pBÍ³ºA ÑèÌj£ÂÊ ÑèÍ§JNºA �IÏj§qÝA j·¯ºA Ä¦ |²BÃNºA ÑèÍºB·qG ¨®e , 
لغالب من قواعد معرفة احلكم الظاهري عند القائل بحجّيته، يفتح إّن القياس بوصفه يف ا

ّن القائس يقوم أل ؛ربت رشعيّة القياس مبنيّة عىل قانون التبعّيةّنه قد اعتُ أوهو  ،ناهتساؤالً 
هناك ثبات احلكم اجلديد، فلو مل تكن ىل فرع عرب العّلة التي متثل واسطته يف إإ باالنتقال من فرعٍ 

 !فكيف يمكن إجراء القياس؟ لألحكام علٌل 
نكرون تعليل األفعال فمن جهة يُ  عجيب؛ ّهنم وقعوا يف تناقضٍ أشاعرة وهلذا ُاخذ عىل األ
حكام للمصالح واملفاسد، ويف الوقت عينه يذهب رفضون أدّلة تبعيّة األاإلهلّية باألغراض وي

 ع بني هذين األمرين؟!فكيف متّكنوا من اجلم ،يف الفقه وأصوله إىل األخذ بالقياسمجهورهم 
 ،وذلك يف غاية اجلهل ؛ه يلزمهم التناقض يف أقواهلمنّ إ«هـ(: ٧٢٥يقول العالمة احليّل )

 ؛غراضبتعليل أفعال اهللا تعاىل باأل ام يتمّ نّ إ وذلك ،وا عىل جواز القياسم نّص ّهن أوبيان ذلك 
يف تعليل  وذلك نّص  ،النبيذ مل يمكن التعدية إىل حتريم ،سكاره لوال تعليل حتريم اخلمر باإلفإنّ 

 .. ومثله ما ذكره حممد رضا املظّفر وغريه»غراضأفعال اهللا تعال باأل
فقد ظّل هذا لكّن هذه املشكلة مل تكن غائبة عن األشاعرة يف الدرس االجتهادي الرشعي، 

شمس ات كتخرجي ،طالة فيهاال نريد اإل دة،وقّدموا فيه خترجيات متعّد  م،املوضوع يشغل باهل
ختريج القياس بطريقة ال مستهدفني وغريهم،  نيوالسبكيَّ وابن اهلامم احلنفي صفهاين الدين اإل

حمّمد سعيد رمضان  تفصيل الشيُخ بسط وأوضح فكرهتم بقد ترّض ببناءاهتم الكالميّة، و
 .م(٢٠١٣البوطي )

بعض علامء أهل وبعض هذه املحاوالت التي بذهلا  وكثري من هذه التخرجيات قابل للنظر،
السنّة يبدو غريبًا جدًا، مثل أّن املراد من التعليل يف الفقه تعليل أفعال العباد ال اهللا تعاىل، فحفظ 

 ، فهذا غريب حّقًا، ما مل نرجعه إىل معنى آخر.النفس هو العلة الباعثة للعبد عىل القصاص
                                                             

 )الطبعة القديمة(. ٤٧٢: ٢تذكرة الفقهاء ( ١)
 .١٦٩؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ٦: ٢؛ والشاطبي، املوافقات ١٩٢، ١٩٠: ٣أصول الفقه ( ٢)
 .٩٩ـ  ٨٧مّية: انظر: البوطي، ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسال( ٣)
 .١١٣: ٤انظر: الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( ٤)



  

لفخر فقه تنّبه ا الغزايل،لكن من أهّم هذه املحاوالت يف تقديري، هو ما طرحه الرازي و
 لة بالدواعيأفعال اهللا وأحكامه يمتنع أن تكون معلّ «قال: حيث  ،هلذا األمرهـ( ٦٠٦الرازي )

مذهب املسلمني  أنّ : وبيانه، العلية املناسبة تفيد ظنّ  أنّ  (الذي) يعومع هذا فندّ  ،واألغراض
 ،ا وأنوارها غري واجبها عىل أشكاهلءوبقا دوران األفالك وطلوع الكواكب وغروهبا أنّ 

وبعد  ا تبقى غداً أّهن  بإبقائها عىل حالة واحدة ال جرم حيصل ظنّ  اهللا تعاىل ملا أجرى عادته ولكنّ 
عقيب األكل  وكذلك نزول املطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع ،هذه الصفات غد عىل
ردت ادة ملا اطّ لكن الع ،واجب ألن عند مماسة النار غري ؛عقيب الرشب واالحرتاق والرّي 

ا ملا إنّ  :إذا ثبت هذا فنقول.. باستمرارها عىل مناهجها يقارب اليقني بذلك ال جرم حصل ظنّ 
وذلك معلوم  ،أحدمها عن اآلخر ال ينفّك  ،متقارنني لنا الرشائع وجدنا األحكام واملصالحتأمّ 

حصول  ظنَّ  وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضياً ، الرشائع بعد استقرار أوضاع
املناسبة دليل  فثبت أنّ ، إليه يف اآلخر وداعياً  وبالعكس من غري أن يكون أحدمها مؤثراً ، اآلخر

 .»ل باألغراضتعلَّ  أحكام اهللا تعاىل ال ة مع القطع بأنّ العليّ 
إّن الرازي أراد توجيه األمر من خالل سلب قانون العلّية يف علم الكالم والفقه معًا، 

هذه الفكرة معناها جمّرد مشريات ظنّية للعقل اإلنساين نتيجة التقارن الكثري، ولتصبح العلل 
من أّن العلل الرشعيّة هي عبارة عن أمارات هـ( من َقبل، ٥٠٥)قاله الغزايل قريب جدًا مما 

، توجب الظّن القوّي باحلكم يف الطرف اآلخر، وليست مؤثرات حقيقّية باملعنى وعالمات
ولعّل هذا عني ما  ًا ـ أي الغزايل ـ بوضوح بني العّلة العقلية والعّلة الرشعّية.الفلسفي، مفّرق

ال  ،ليل هو التعليل باحلكمةعّن مراد الفقهاء بالتأمن هـ( ـ ٧٩٤)مثل الزركيش ـ قاله آخرون 
 التعليل باملعنى الكالمي.

جيها حتى عىل املسالك التبعّية يمكن ختر ّن نظرّيةملا قلناه سابقًا من أناتٌج آخر وهذا 
ألّن املهم للبحث األصويل واالجتهادي ليس التعليل باملعنى الكالمي،  العقائدّية لألشاعرة؛

                                                             
 .١٧٩: ٥املحصول ( ١)
 .٣٣٢، ٢٨٤انظر: املستصفى: ( ٢)
 .١١٢: ٤انظر: الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( ٣)



 

بل الربط القائم بني الترشيع واملصالح، فلو قلنا بوجود ربط متعّمد من قبل اهللا، والربط بنفسه 
ل االجتهاد الرشعي عىل ما يريد، مل يكن لغرض؛ ألّنه ال ُتعّلل األفعال اإلهلّية باألغراض، حلص

فات ال غري، عىل طريقة الغزايل، فال يصّح اإلشكال عىل األشاعرة  فكيف لو قلنا بأّن العلل معرِّ
صول هو اقرتان احلكم باملصلحة دون هم يف األ، فام هيمّ بتناقض مناهجهم الكالمّية والرشعّية

علم الكالم هو كون منسجاًم مع طرح ذي يُ ال تبعّية احلكم للمصلحة، بينام ال ،وجوٍب عىل اهللا
 .احلكم معلوالً للمصلحة وتابعًا هلا تبعّية املعلول للعّلة

نعم، ال ينبغي التنّكر إىل أّن بعض العبارات املوجودة لبعض األصولّيني األشاعرة واضحة 
الطبيعّية  يف وجود هتافت فيها، لكّن األمر ليس يف عبارة فالن وفالن بقدر ما هو يف اإلمكانات

 للفكرتني معًا، ومديات وجود تناقض بينهام أو ال.
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ّن األدّلة أإىل  انون التبعّية،قخلصنا من جمموع املرحلتني اللتني مررنا هبام لدى دراسة 

ًة بالشواهد العقلّية مؤّيدعن ذاهتا وكشفت به نفسها،  فصحت به الرشيعةأالنصّية وما 
 والعقالنّية، هو:

مسارًا عاّمًا يف الرشيعة تكمن مرّبرات وجود ترشيعاته يف مصالح ومفاسد  أّن هناك أ ـ
ّن هذا املفهوم ال أقًا لألحكام الرشعّية، وقد قلنا بكائنة يف األفعال والسلوكّيات التي متثل متعلَّ 

لح الكاملة ولو قبل جميء الترشيع، بل ربام يلعب ّن املتعلَّقات حاملة للمصاأيعني بالرضورة 
 يف إيالد مصالح يف الفعل مل تكن موجودة من قبل.حيانًا ـ أـ دخول الترشيع عىل اخلّط دورًا 

بل  ،نا عىل أّن مفهوم عالقة الترشيع باملصالح واملفاسد ال يقف عند احلدود الفردّيةدوقد أكّ 
بل يرى  ،إىل العنرص الفردي رّشع ال ينظر بالرضورةيتخّطاها للمساحات االجتامعّية، فامل

ىل يعات ترجع ملصاحله التي تتحّلل إاملجتمع بوصفه كائنًا برشّيًا عمالقًا، فيصدر له ترش
، وهذا معنى أّن املصالح واملفاسد تتزاحم لكي مصالح راجعة ألغلب األفراد باحلّد األدنى

ار املوصلة لوالدة مصلحة هنائّية ذات درجة حيصل نتيجة تنافسها حالٌة من الكس واالنكس
معّينة، فليس هناك فعٌل حيمل صالحًا باملطلق إال نادرًا، والعكس صحيح، وهلذا تعترب مرحلة 
تزاحم املالكات مرحلة جيب وعيها ـ بوصفها حالة إمكانّية ـ يف التعامل مع الرشيعة بام هي 



  

رحلة احلكم الظاهري فقط، وقد طرحه أمثال جمموعة قوانني، وهذا التزاحم املالكي ليس يف م
 .السّيد الصدر يف هذه املرحلة، بل هو أيضًا يف مرحلة األحكام الواقعّية

ابق متامًا ـ طّن مركز املصلحة قد ال يتأإّن فهم طبيعة العالقة بني الترشيعات واملصالح و
يساعدنا كثريًا يف  مركز الترشيع ومصّب احلكم، سوفخاّصة عىل املستويات الفردّية ـ مع 

التخّلص من الفهم احلريّف للترشيعات، والذي ُيقحمنا يف مقاربات فلسفيّة غري معروفة يف 
 احلياة العقالئية القانونّية، األمر الذي يمكنه أن يفهمنا الترشيع بشكل أفضل.

د لكن املعطيات مل ُتسعفنا حلسم القاعدة بوصفها كلّيًة مطلقة، فلم يقم لدينا شاه ب ـ
واضح يؤّكد أّن قانون التبعيّة، وبتعبري أوسع وأدّق: قانون العالقة بني احلكم واملصلحة، 
يغّطي مجيع األحكام الرشعّية عىل اإلطالق، لكن يف الوقت عينه ال نملك أّي شاهد عىل 
وجود منطلقات ترشيعّية للموىل سبحانه وتعاىل غري هذا املنطلق، األمر الذي ُيبقي باب 

 مفتوحًا، وإن كان ضعيفًا من الناحية العمليّة. االحتامل
كم واملصلحة يرتك أّن قانون العالقة بني احلوال بأس أن نشري يف ختام هذا البحث إىل 

 صولّية، وُاشري لبعض النامذج:تنّوعة عىل البحوث الفقهّية واألامل هتأثريات
الت يف املصالح نتيجة فقد تّم ربط النسخ بفكرة حصول حتوّ  ـ عالقة القانون بالنسخ، ١

تغرّيات يف الزمان واملكان والظرف واحلال، وهذا جواب معروف يف االجتهاد اإلسالمي يف 
 نّ إ«وهو حياول تقديم تربير عقيل للنسخ: هـ(، ٦٧٦)ق احليل هذا املجال، وهلذا قال املحقّ 

 .»اختالف ما هو تابع هلا الرشائع تابعة للمصالح، وهي جائزة االختالف، فجاز
أّن بعض حيث نجد  قاعدة املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع،بـ عالقة القانون  ٢

مات بحث ة يف مقدّ ني ـ مثل صاحب الفصول وغريه ـ طرحوا مسألة قانون التبعيّ صوليّ األ
سن والقبح مالزم له رشعًا، فام مل يكن هناك ّن إدراك املصلحة عقًال أو احلُ أل ؛قانون املالزمة

ة وهناك تفاصيل يف هذه القضيّ  ؟!ة فكيف يمكن تصوير املالزمةلحة ومفسدقبح ومصحسن و
                                                             

: ١ملرتىض ؛ واملرتىض، رسائل الرشيف ا١٥: ٢؛ وانظر: الراوندي، فقه القرآن ٢٣٢معارج األصول: ( ١)
: ٨؛ واجلرجاين، رشح املواقف ٣٨٥؛ والعالمة احليل، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: ٨١ـ  ٨٠

 .٢٦٢ـ  ٢٦١



 

 ابًا وطردًا وعكسًا تراجع يف حمّلها.جيإسلبًا و
قني عرب قول بعضهم بوجود مالكني يف املتعلّ  بحث اجتامع األمر والنهي،بقانون عالقة الـ  ٣

 .، وهكذايف مورد االجتامع
ّن حتصيل املصلحة يف ذي املقّدمة عرب اّدعاء أ مة الواجب،بحث مقّد بالقانون عالقة ـ  ٤

 قّدمة واجبة.جيعل امل
 األنصاري.مرتىض الشيخ  وهو ما حتّدث عنه، بحث الواجب املرشوطعالقة القانون بـ  ٥
 ثال.تيف االم مسواء يف املالك أ ،ةدعدّ تبمعانيه امل قانون ببحث التزاحمعالقة الـ  ٦
، نونظوجوب دفع الرضر املبعرب القول  ،ة مطلق الظنّ ة حجيّ ريّ نظعالقة القانون بـ  ٧

 .املنطلق لقيامة دليل حجية الظنّ  وكون هذا الوجوب هو
احلكم  فلسفةوواالستصالح، وحقيقة احلكم الوالئي،  ،)كالقياسبحوث الوغري ذلك من 

 ة.عيّ قانون التبب دّلةبطت يف كلامت بعضهم أو يف بعض األالتي رُ الظاهري و..( 
بل نعني  ،ة سلبًا أو إجياباً لة التبعيّ أقهري بني هذه البحوث ومس وجود ربطٍ  وال يعني ذلك

تلك املسائل  راء يفولو عىل بعض اآل ،ثري بعضها يف بعضتأوجود حلقة اتصال بينها و
 صولّية.األ

                                                             
 .٢٣١ـ  ٢٠٥ملزيد اّطالع، راجع: الساعدي، تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، مصدر سابق: ( ١)
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 ندرس يف هذا الفصل:
 املصلحة بوصفها أساسًا يف االجتهاد الرشعي.ـ  ١

 بوصفه أساسًا فيام ال نّص فيه.» االجتهاد اإلنشائي/املصلحة املرسلة«ـ  ٢

 ، وتكوين شبكة العالقة بني األحكام ووسائلها.»االجتهاد الذرائعي«ـ  ٣

 تنباط والسياسة الرشعّية.ة املرسلة واجتهاد الذرائع بني االسحاملصلـ  ٤

 العالقة بني النّص واملصلحة/نظرّيات الطويف واخلميني والتعليق عليها.ـ  ٥

 .الطوفّية واخلمينية، بني الفهم املقاصدي وتنزيل فقه األولوّياتـ  ٦





 
 
 

 
 

fÍÇ� (ÏfuB³�A �·¯N»º ÑÍ²BÍnºA PBÌj£ÃºA) 
ة لقواعد فقه املصلحة يف الدراسات الرشعّية، برز املعامل العامّ أّننا سوف ندرس سابقًا بأقلنا 

وحجم حضور  ،فقهالوسوف نعالج سلسلة من هذه األضالع التي تكّون الصورة العاّمة هلذا 
واالجتهاد ، عرب دراسة نظرّيات املصالح املرسلة، ة املصلحة يف االجتهاد الرشعينظريّ 

 حاور اآلتية.عله ضمن املوهو ما سنج الذرائعي، وعالقة املصلحة بالنّص ونحو ذلك،
هذه النظريات متثل ـ بتعبري دقيق ـ الفضاء السياقي التارخيي لوالدة فكرة املقاصد، 

يف غاية األمهية من حيث صلتها وأمثاهلام حة املرسلة واالجتهاد الذرائعي لاملص ات:فنظريّ 
رس يف ، وسوف ندخاّصة نظرية االجتهاد الذرائعي كام سوف نرى ،بالتفكري املقاصدي

الكتاب املخّصص لنظرية املقاصد تاريخ هذه النظرّية وتطّوراهتا وسياقاهتا الفكرية والزمنّية، 
 .إن شاء اهللا
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Ñ»mj�A �Bv�A ÊC `ÜvNmÛA ÑèÌj£Â 
(ÎÕBrÂáA eBÇNUÛA) 

fÍÇ� 
التي شهدت نقاشًا تعترب نظرّية االستصالح أو املصالح املرسلة من النظرّيات االجتهادّية 

طويالً عرب التاريخ بني املدارس الفقهّية عند املسلمني حتى فيام بني أهل السنّة أنفسهم، ولطاملا 
ومرونته كان يعتربها املنترصون هلا واحدة من وسائل تطّور االجتهاد واستمرارّيته عرب التاريخ 

بأّنه م( ١٩٥٦)هاب خالف ، حتى عرّب عنه عبد الووقدرته عىل مواكبة الوقائع املستجّدة
مل يفهم الرشيعة من مل حيكم «وقال ابن العريب:  ،أخصب الطرق فيام ال نّص فيه

غري اللفظّية عىل األحكام الرشعّية، إذ ال املساِعدة وهي تصنّف يف عداد األدّلة ، »باملصلحة
، تركيبية استداللّية معنوّيةىل عملّية عبل  ،ىل نّص مبارش يف الكتاب والسنّةعيتّم االستناد فيها 

ما هو يف قّوة النّص ال ومن هنا فهي تصنّف ضمن املناهج االجتهادّية فيام ال نّص فيه و
؛ ألّن املصلحة التي تقوم ، كام تعّد مفتاح التفكري املقاصدي يف االجتهاد اإلسالميكاإلمجاع

 .ّد تعبري بعضهمالنظرّية عليها وتستهدفها متثل يف روحها مقصدًا رشعّيًا عىل ح
ط التي تقع بني النّص ئة املصلحة املرسلة من نظريات الوسااعترب الفخر الرازي نظريّ  قدو

                                                             
؛ وراجع حول دور املصلحة يف مرونة ٨٥انظر: خالف، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه: ( ١)

ـ  ٢١٩الفقه اإلسالمي: حمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي: 
٥١٣. 

 .٢٧٩: ٢ابن العريب، أحكام القرآن ( ٢)
 .٣٠٩انظر: عبد العزيز بن ربيعة، علم مقاصد الشارع: ( ٣)



 

، فيام أطلق وغريمها صحابستبها االستقراء واالنىل جاكرًا إالرشعّي والقياس الرشعي، ذا
الفقه السنّي يف  وهلذا نجد احلديث عنها يف كتب أصول .الغزايل عليها تعبري قياس املعنى

 القياس واالستدالل. :بايَب 
، مثل الدكتور »االستصالح يف فهم النّص «نعم، طرح بعض الباحثني املعارصين تعبرَي 

الريسوين، وهو يريد إعادة فهم النصوص يف ضوء املصلحة، وهو أمر يرتبط يف تقديري بنظرّية 
نظرّية املصلحة املرسلة بمعناها باطه بـ أكثر من ارت وفق تفسرينا هلاـ اإلمام الطويف اآلتية 

 تحّدث عنه اآلن.الالتقليدي املدريس الذي نريد 
 وأبرزها: ،طلقت عىل هذه النظرّيةوقد اختلفت التسميات التي اُ 

سائدة واألكثر تداوالً، ويعرّب عن هذه النظرّية الوهذه التسمية هي  ـ املصلحة املرسلة، ١
ب احلكم عليها، فنوع هذه املصلحة إذا كان ة املصلحة التي يرتتّ تسمية انطالقًا من مراقبالهبذه 

 يت املصلحة املرسلة.مرسًال سمّ 
يف بعض واآلمدي وهو استخدام أمثال الغزايل وابن احلاجب  ـ املناسب املرسل، ٢

طلقون هذه التسمية عىل ، ويُ نيصوليّ عند متكّلمي األ موجودٌ ستخدام االوهذا ، كتبهم
موجبًا لتحّقق  ،ساسهأوالذي يكون جعل احلكم عىل  ،صف املناسب يف الفعلّن الوأساس أ

 املصلحة.
وهذه التسمية تنطلق من نفس عملية  أو االستصالح،أو االستدالل املرسل ـ االستدالل  ٣

ة هذه بعينها هي ساس املصلحة، فالعمليّ أساس الوصف املناسب أو عىل أبناء احلكم عىل 
وتعني طلب املصلحة من وراء لعمل بمقتىض املصالح املرسلة، أو فقل: هي ااستصالح، 

                                                             
 .٧١: ٥انظر: الرازي، املحصول ( ١)
 ٢١٧؛ وله أيضًا: شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: ٤٥٣انظر: الغزايل، املنخول: ( ٢)

؛ وراجع حول نظرّية املصلحة عمومًا عند الغزايل: حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف ٢١٨ـ 
ة الفقه ؛ وحمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف مرون٤٦٥ـ  ٤٢٤الفقه اإلسالمي: 

؛ حيث فّصال يف نصوص الغزايل يف مصنّفاته األصولّية املتنّوعة والتعارض أو ١٩٩ـ  ١٧٩اإلسالمي: 
 االضطراب القائم فيها وحماولة حتليلها بطريقة موّسعة.

 .٢٩٨: ٣انظر: اآلمدي، اإلحكام ( ٣)



  
ويرى عبد الوهاب خالف أّن تعبري االستصالح يكثر يف الوسط  .عملية البناء هذه

 .احلنبيل
ـ من السنّة واإلباضّية ـ ني صوليّ  يف كلامت بعض األال خيتّص  (االستدالل)تعبري لكّن 

مجاع الكتاب والسنّة واإلعدا  ،ف أشكال األدّلة الرشعّيةباملصلحة املرسلة، بل يستوعب خمتل
، لكّن الزركيش ، فاالستصحاب واالستحسان من االستدالل هبذا املصطلحوالقياس

أطلقا عىل املصلحة املرسلة اسَم وابن السمعاين اجلويني إمام احلرمني والشوكاين يريان أّن 
إجراء مرادفة، بل استخدم التعبري األعّم يف إحدى  وإن كنت أعتقد بأّنه مل ُيِرد ،االستدالل

 .، ويشهد لذلك أّن االستصحاب أدرجه اجلويني يف االستدالل أيضاً حاالته وموارده ال أكثر
كام اعترب الدكتور سعد حمّمد الشنّاوي أّن اجلويني هو أّول من أطلق اصطالح االستصالح، 

منضبطة من نوع االستحسان أو االجتهاد أو وقبله كان يؤتى به ضمن موضوعات متنّوعة غري 
 .اإلستدالل أو غري ذلك

واعترب  املصالح املرسلة عن االستصالح، ّن الشيخ حمّمد إبراهيم اجلنايت فصَل أوالغريب 
ّن االستصالح يكون يف موارد قّربًا األمر بأثاين، مالاجتهادّيًا خمتلفًا عن  واحد منهام مصدراً  كّل 

حة املرسلة ليس يف موردها سوى لصاملواملفاسد، بينام  حزنة بني املصالموا اق فيهتتحقّ 
 .مر موازنةطلب األحتى يت ،وليس هناك مفسدة ،مصلحة

بل عباراهتم واضحة يف  ثر يف الرتاث االجتهادي عند املسلمني،أفإّن كالمه ليس له عني وال 
                                                             

؛ ٤٦٠، ٤٥٤، ٤٥٣ل: ؛ واملنخو٣١٥؛ والغزايل، املستصفى: ٢٤١انظر: الشوكاين، إرشاد الفحول: ( ١)
؛ والبوطي، ضوابط املصلحة: ٣٥٤: ٢؛ والشاطبي، االعتصام ٣٧٧: ٤والزركيش، البحر املحيط 

 .٣٣٠ـ  ٣٢٩
 .٨٦انظر: خالف، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه: ( ٢)
 .١١٧٣ـ  ١١٦٩: ٢انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن احلاجب، خمترص منتهى السؤل واألمل ( ٣)
؛ وحمّمد أمحد بوركاب، ٢٤٢؛ والشوكاين، إرشاد الفحول: ٣٧٧: ٤انظر: الزركيش، البحر املحيط ( ٤)

 .٩١املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي: 
 .١٥٥انظر: الشناوي، مدى احلاجة لألخذ بنظرّية املصالح املرسلة يف الفقه اإلسالمي: ( ٥)
 .٣٥٤از ديدَكاه مذاهب اسالمي: انظر: اجلنايت، منابع اجتهاد ( ٦)



 

نفسه يقّر بأّن الغزايل مل يفّرق بينهام، ، حتى أّن اجلنايت بمن جهتني إطالق التعبريين بمعنى واحد
 ومل نجد كتابًا سنّيًا يفصل بني هذين املصطلحني هبذه الطريقة.

والتسمية باتت واضحة، فإّنه نظرًا لكونه ، وهو القياس املصلحي ـ القياس املرسل، ٤
ة اإلرسال التي غاية األمر مع صف ،املتقّدم ولو يف املعنى بحسب تعبري الغزايل رضبًا من القياس

، سوف نرشحها، عرّب عنه هبذا التعبري، وقد يراد بالقياس هنا معناه املنطقي وليس الرشعي
 .وسيأيت التمييز بني االستصالح والقياس

أيضًا، وربام يكون نقاش  ورغم كّل هذا اجلدل القائم ظّل مفهوم االستصالح بنفسه حمّل 
ها فرض تعديالت يف هوّية النظرّية تالفيًا للمشاكل ثبات النظرّية ونفيالسبب أّن السجال بني إ

 .ار هلر أكثر من تصوّ والتي قد تواجهها، فأّدى عرب التاريخ لظه

ÑèÌj£ÃºA µBðÂ fÌfZNº ÐËða ,ÑZ»v�AÊ KmBÃ�A :¨ÌËÃM 
ن نفهم ما معنى هذه الكلامت املستخدمة يف سياق هذه النظرّية، أالبّد لنا  ،قبل كّل يشء

رشح بعض أنواع املناسب، وهو بحث بقًا معنى كلمة املصلحة، بات يلزمنا هنا فبعد رشحنا سا
قسام ضمن سياق تقسيم العّلة إىل حيث قّسم املناسب إىل عّدة أيرجع يف روحه إىل القياس، 

 :القائمة بني املقيس واملقيس عليه قسام باعتبار املناسبةأ
تاّمة بشكل واضح مدلول عليه  شارع عّلةً الوهو اخلاصية التي اعتربها  ـ املناسب املؤثر: ١

ن من حجّية القياس عند القائلني به هو حالة املناسب يف النصوص واألدّلة، والقدر املتيقّ 
 ثر.ؤامل

يف املقيس عليه، لكنّه  وهو ما مل يدّل دليل عىل اعتبار الشارع له عّلةً  ـ املناسب املالئم، ٢
 كٍم من جنس احلكم يف املقيس عليه.عّلًة حلأو استقراء اعترب يف نّص آخر 

ج البكر الصغرية إال ال يزوّ «واملثال الذي يوضح هذه الفكرة هو احلديث الذي يقول: 
حيث عّللت والية الويل عىل  : البكارة والصغر، لكن، حيث اشتمل عىل وصفني»هاوليّ 

                                                             
؛ والشهرستاين، ٣٥٨، ٢١٧: ٢؛ وابن رشد، بداية املجتهد ٤٦، ١٦: ٢٠انظر: النووي، املجموع ( ١)

 .١٩٩: ١امللل والنحل 



  
ال والوالية عىل التزويج ّن الوالية عىل املأية ابتالء اليتامى، واملفروض آيف  األموال يفالصغري 

صغرية بالبكر الواحد، وهو أصل الوالية، تّم قياس املجنونة واملعتوهة والثّيب  من جنسٍ 
 الصغرية، بام أوجب سقوط خاصية البكارة يف املوضوع.

وهو اخلاصية املنظورة التي حتمل مصلحة معّينة لكّن الرشيعة نّصت  املتاسب امللغى، ـ ٣
وساّمه بعضهم باملناسب الغريب عىل ما اصية، ه اخلاعتبار هذ محة وعدعىل إلغاء هذه املصل

هـ( تلميذ مالك بن أنس، ٢٣٤حييى بن حييى األندليس ) واملثال املتداول هنا هو إفتاء، ُنقل
ًا من أّن حكمة ؛ انطالقصيام شهرين متتابعنييف الكفارة بخصوص  (أو الغنّي ) َك لِ املَ 

ق سوى ال يتحقّ والغنّي هذا الردع يف امللك  نّ أواملفروض  صحاهبا،الكفارات هي ردع أ
فيه، فقد  مالية كبرية ال جتعل من سائر خصال الكفارة مؤثرةً  ّنه يملك سلطةً أل ؛بالشهرين

خيري املوجود يف أدّلة الكفارات تّنه ينايف إطالق الاعتربوا هذا املورد من املناسب امللغى؛ أل
 يف باب الكفارات. األخذ باألشّق  ّي رائحة لفكرةأوعدم التامس 

تي توجب مصلحًة مل يدّل دليل عىل اعتبارها أو الوهو اخلاصية  املناسب املرسل: ـ ٤
 وعليه ُتبنى كثريًا نظرية االستصالح. .لقةركت مرسلًة مطثرّيتها أو عىل إلغائها، بل تُ ؤم

والذي اب املصالح املرسلة، قسيم يظهر التنويع الثالثي املشهور يف بالتوانطالقًا من هذا 
 حيث جعلت املصالح عىل ثالثة أنواع:كثريًا ما ذكروه يف باب القياس هلذا السبب، 

وهي املصلحة التي دّل الدليل اجليّل عىل اعتبارها واهتامم الشارع هبا،  ـ املصلحة املعتربة، ١
، بل عادًة ما االستصالح ةوهذه يفرتض منطقّيًا وأّولّيًا أن ال تكون موضوعًا للبحث يف نظريّ 
 .قيس عليهيكون االهتامم هبا يف القياس بوصفها احللقة الوسطى بني املقيس وامل

وهي املصلحة التي وجدنا يف النّص بداللٍة ما إلغاءها، كام يف مثال  ـ املصلحة امللغاة، ٢
 رشنا له قبل قليل.أوالذي  ،الزجر واملشّقة يف باب الكفارات

                                                             
 .٣٣ـ  ٣٢انظر: حمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي: ( ١)
 ٣٥٢: ٢؛ والشاطبي، االعتصام ٢٢١ـ  ٢١٩، ١٥٩ـ  ١٤٤اء الغليل: ال بأس بمراجعة: الغزايل، شف( ٢)

؛ ومصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع ٢٣٢ـ  ٢٣١؛ وعيل اخلفيف، أسباب اختالف الفقهاء: ٣٥٤ـ 
 .٢٩ـ  ٢٥اإلسالمي: 



 

الشنقيطي ـ أّن إلغاء الرشيعة ملصلحٍة ما ليس سوى ألجل مدكور ويقول  ومن البنّي ـ كام
 مصلحة أهم أو لدرء مفسدة قد تكون عىل صلة باملصلحة القليلة املوجودة.

ركت من قبل الشارع ومل ثبات أو بنفي، بل تُ إي املطلقة التي مل تقّيد بأ ـ املصلحة املرسلة، ٣
أن ال تكون معها مفسدة أقوى منها هنى عنها الشارع أو  يتّم التعّرض هلا، والّبد لفرضها من

ن ال توجب تفويت مصلحة مطلوبة للشارع، وإال ففي هذه أة مساوية هلا، أو دحتى مفس
 .وال تدخل ضمن نطاق االستصالح ،احلاالت تصبح ملغاةً 

و وه ،سقة ألجل احلفاظ عىل املالبالسلوب الرضب جتاه املتهم ذلك استخدام أومثال 
سب إىل مالك شخصّيًا، وإن كان يمكن التأّمل يف كون املصلحة هنا مرسلة غري املثال الذي نُ 

ّن الرشيعة مل تدّل عىل اقتصاد رفاهية، فإّنه قد يقال بأ ملغاة، أو كمصلحة كون االقتصاد
فقر واجلوع يف الرفع أي مطلوبّية هذا النوع من االقتصاد، بل طلبت اقتصاد الكفاف فقط، 

 .، ال حتّقق الرفاهية والغنىياة العاّمةاحل
فموضوع الكالم يف نظرية املصلحة املرسلة هو النوع الثالث من املصالح ال غري،  ،وعليه

حماوالت لفّك قيد اإلرسال نحو حالة ـ سوف نجد ضمن التنازع اآليت يف هذا األمر ـ وهلذا 
ّن بعضًا أ، وسنرى يث عن ذلكوسيأيت احلدبام يعيد إنتاج مفهوم اإلرسال، أشبه بالوسط 

 .صل وجود مصلحة مرسلةأناقش يف 
ف النظر عن تنّوع رصتصبح نظرية املصلحة املرسلة أو االستصالح ـ ب ،وبناء عىل ذلك كّله
لح ـ: احلكم عىل موردٍ اشتمل عىل مصلحٍة مل يرد يف الرشع ما يعتربها طالتعابري تبعًا لتنّوع املص

 أو يلغيها.
ّيًا كيف أّنه يلزمنا ـ ونحن ندرس املصالح املرسلة ـ أن نفّكك تعريف وهبذا يتضح جل

 املصلحة املرسلة عن تعريف مطلق املصلحة التي تبنى جممل األحكام الرشعّية عليها.
ـ برصف النظر عن بعض املناقشات يف بعرشات األمثلة للمصلحة املرسلة وقد مثلوا 

                                                             
؛ والرازي، ١٧٤ـ  ١٧٣حول هذا التقسيم الثالثي، انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الغزايل، املستصفى: ( ١)

؛ والشنقيطي، املحارضات )سلسلة ٣٠٤؛ واحليل، معارج األصول: ١٦٣ـ  ١٦٢: ٦املحصول 
 .٢٥٥ـ  ٢٥٤؛ وحممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي: ٣٣ـ  ٣٢(: ١١ـ  ٩املؤلفات: 



  
م العلوم غري الفقهّية تغرّي األوضاع، وتعلّ  ةجمن نوع: فرض رضائب مستحدثة نتيبعضها ـ 

وتأليف الكتب وبناء املدارس ة وغريها، الدينّية الرشعّية، كاللغة والفلسفة والعلوم الطبيعيّ 
ة هزجأة واستخدام عالميّ واالعتامد عىل الوسائل اإلة وغريها، واجلامعات واملعاهد الدينيّ 

يقة رشؤون الدولة عىل الط موتنظياملرور،  شاراتإنظمة السري وأعالم احلديثة، ووضع اإل
ووضع املحاريب يف ات املعارصة يف خمتلف املجاالت غري املحّرمة، يّ ناحلديثة، واستخدام التق

املساجد لتسهيل أمر الصالة ومعرفة القبلة، ومجع املصاحف، وتولية أيب بكر لعمر بن 
ري املجتهد للقضاء حال عدم توّفر اخلطاب، وأخذ عقوبات مالية عىل بعض اجلنايات، وتولية غ

، وكثرٌي منه يفهمه االجتهاد عّد وال حيىصوغري ذلك مما ال يُ ، املجتهدين يف خمتلف البلدان
اإلمامي إّما حكاًم والئّيًا أو عنوانًا ثانوّيًا أو مقّدمًة لواجب أو حرام، أو عمًال بقانون التزاحم 

 .غري ذلك وأ
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 أبرزها: ،راءآانقسم املوقف ـ إمجاالً ـ من هذه النظرّية إىل عّدة 

مجهور املالكّية واحلنابلة، ومن أبرز علامء احلنابلة املنسوب إىل وهو  ،املوافقة املطلقةأ ـ 
 هـ(.٧١٦هو اإلمام نجم الدين الطويف ) ،ة املصالح هناالذين انترصوا لنظريّ 

ال أّنه  هـ(٥٩٥احلفيد )بل ذكر ابن رشد ، نسب إىل األكثرما وهو  ،طلقرفض املب ـ ال
، برصف والشافعّية من اإلمامّيةهو ما يظهر أيضًا و .من فقهاء األمصار يقول به إال مالك

، كام نسب لألحناف أو املالئمة ح املرسلة إىل املصالح املعتربةالنظر عن فكرة إرجاع املصال
ملصلحة املرسلة مما اتفق عليه ّن نفي اأ، بل ذكر اآلمدي شات يف هذه النسبةوكانت هناك مناق

                                                             
؛ وخالف، ٣٥١ـ  ٣٥٠؛ والبوطي، ضوابط املصلحة: ٣٦٤ـ  ٣٥٤: ٢انظر: الشاطبي، االعتصام ( ١)

 .٨٨إلسالمي فيام ال نّص فيه: مصادر الترشيع ا
 .٢٠٩: ٣؛ والقمي، القوانني املحكمة يف األصول املتقنة ٣٠٥انظر: احليل، معارج األصول: ( ٢)
 .٢١٧: ٢انظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد ( ٣)
حاول بعضهم نفي نسبة الرفض لألحناف، انطالقًا من قوهلم باالستحسان، فانظر ـ عىل سبيل املثال ( ٤)

؛ وعالل الفايس، مقاصد الرشيعة ١٢٦ـ  ١٢٥ال احلرص ـ: مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام: 
 



 

ي الرأ، وكان العالمة احليل واضحًا يف نسبة هذا يدًا بدوره هذا الرأحناف والشافعّية مؤيّ األ
 .ىل اإلمامّية والشافعية واحلنفية وغريهمإ

 أّن قول الشيعة اإلماميّة بقاعدة تبعّية فظنّ  وقد التبس األمر عىل بعض الباحثني املعارصين،
كأّنه ييش بنوع تناقض مع رفضهم مبدأ )التعليل املصلحي العام( األحكام للمصالح واملفاسد 

، مع أّن الشيعة هناك يقبلون باملصلحة بوصفها خاصية واقعّية، بينام هنا املصلحة يف االجتهاد
، وقد صار التمييز بينهام واضحًا، إذ هو جوهر يرفضوهنا بواصفها خاصية معرفّية اجتهادّية

الفرق بني الفصل األّول والفصل الثاين من هذا الكتاب، نعم سوف نثبت أّن الكثري من نتائج 
، بل فكرة نظرّية املصلحة السنّية يمكن الوصول إليها باالجتهاد الشيعي عرب عناوين أخرى

 .ين أخرىاملصلحة حارضة يف الرتاث الفقهي اإلمامي بعناو
حيرص يف أحدمها  ،للشافعي ريض اهللا عنه مسلكان«الغزايل يف املنخول ذكر أّن  لكنّ هذا، و

ويف املسلك ، مرسل استداللٍ  كّل  ويردّ  ،ل الذي يشهد له أصل معنيأو املخيّ  ك يف الشبهالتمّس 
 .»خالفه يف مسائل نإح االستدالل املرسل ويقرب فيه من مالك والثاين يصحّ 

هـ( يرّصح بأّن الشافعي يقبل باملصلحة ٦٥٦ّن شهاب الدين الزنجاين الشافعي )كام أ
 .املرسلة القائمة عىل كّليات الرشيعة ومقاصدها، يف مقابل األحناف الذين يرفضون ذلك

إىل خطأ الفكرة الشائعة من أّن والدكتور حسني حامد حسان وذهب الدكتور الشناوي 
يف االستشهاد  البحَث  َلنيح، بل إّنه كان من أهّم رموزه، مطيالشافعي كان يعارض االستصال

 .اهلذه النتيجة املهّمة عندمه
                                                                                                                                                             

 .١٤٦اإلسالمّية ومكارمها: 
 .١٦٠: ٤انظر: اآلمدي، اإلحكام ( ١)
 .٤٠٣: ٤انظر: احليل، هناية الوصول ( ٢)
 .١١٨ـ  ١١٢انظر: خالد زهري، تعليل الرشيعة بني السنّة والشيعة: ( ٣)
 .٣٦١: ٢؛ وانظر: الشاطبي، االعتصام ٤٥٤نخول: امل( ٤)
 .٣٢٤ـ  ٣٢٠انظر: الزنجاين، ختريج الفروع عىل األصول: ( ٥)
؛ والشناوي، مدى ٣٨٨ـ  ٣٢٢انظر: حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ٦)

 .١٥٦احلاجة لألخذ بنظرّية املصالح املرسلة يف الفقه اإلسالمي: 



  
بناء عىل أصوهلم الفكرّية  ،كام ناقش عبد الوهاب خالف يف نسبة النفي لألحناف 

 .واالجتهادّية
يعة ّن الشأسباب االختالف أيف حديثه عن م( ١٩٧٨)اخلفيف الشيخ عيل العالمة وقد ذكر 

، فقد تصّور بالقياس ونؤمنيال  مّهن أوالسبب هو  ،باملصالح املرسلة ونقولوأهل الظاهر ال ي
 قهرًا.املصالح املرسلة رفض ّن عدم األخذ بالقياس يعني أ

لكّن بعض كتب االستدالل عند اإلمامّية، نالحظ فيه ـ ولو بندرة ـ وجود االستدالل 
هـ(: ٤٦٠ىل سبيل املثال، يقول الشيخ الطويس )وع باملصلحة عىل إثبات حكٍم رشعّي،

أن خيرجه غريمها،  ااألسباق مجع سبق، وهو املخرج للسبق، وال خيلو ذلك من ثالثة أحوال إمّ «
اإلمام نظرت، فإن أخرجه من ماله  أو أحدمها، أو مها، فإن كان الذي خيرج غريمها، فإن كان

، ويف بعضها سابق بني اخليل بينهام سبقاً  وجعل سابق بني اخليل ‘جاز، ملا روي أن النبّي 
للمسلمني وعدة،  فيه مصلحةً  وألنّ  ،للخرب ؛بيت املال جاز أيضاً  خراجه منإوراهن، وإن أراد 
ه من املعاونة ألنّ  ؛ال جيوز :، وقال بعضهمعندناً  لذلك غري اإلمام جاز أيضاً  وإن كان املخرج

وفرُض أّن  .»للمسلمني فيه نفعاً  ألنّ  ؛قوىل أواألوّ  ،وليس ذلك إال لإلمام، عىل اجلهاد
، جمّرُد احتامل، يقع الطويس اعترب دليل املصلحة هنا جمّرد مؤّيد، والدليل العمدة هو الرواية

خالف ظاهر العبارة، لكّن بعض العبارات القليلة يف كتب اإلمامّية ال تستطيع أن خترق 
 موقفهم من نظرّية املصلحة املرسلة.
                                                             

 .٩٠ـ  ٨٩خالف، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه: انظر: ( ١)
، ولعّله حصل خطأ أو سهو يف كلامت السيد حمّمد ٢٣٣انظر: عيل اخلفيف، أسباب اختالف الفقهاء: ( ٢)

( عندما نسب إىل األستاذ عيل اخلفيف قوله ٤٠٤، ٣٨٦تقي احلكيم )األصول العاّمة للفقه املقارن: 
ملصالح املرسلة؛ ألّهنا تنفي القياس، وهذا مناقض للموجود يف كتاب اخلفيف بأّن الشيعة تقول با

بالنسخة التي عندي، وحيث إّن رقم الصفحة التي أحال عليها السيد احلكيم ختتلف عن رقم الصفحة 
 التي عندي، فلعّله اعتمد عىل نسخة أخرى، ومن ثم يكون الشيخ اخلفيف قد عّدل يف نّصه.

 .٢٩٢: ٦وط الطويس، املبس( ٣)
انظر: عيل أكرب كالنرتي، مصلحت در فقه شيعه وباسخ به شبهات روشنفكري، جمّلة فقه، العدد ( ٤)

٣٦: ٣٦. 



 

ضون لالستصالح ـ خاّصة الشافعّية القدماء، كاجلويني ـ أكثروا من النقد عىل اإلمام والراف
األمر الذي دعا املالكّية إىل  مالك وافرتضوا أّنه أفرط يف العمل باملصلحة املرسلة دون ضوابط،

يومنا هذا، للدفاع عن مالك، وصوالً للتشكيك يف األمثلة التي ُنسبت إليه، وتشهد عىل إفراطه 
عىل أّنه لو صّحت النسبة ملالك يف قتل الثلث  يف العمل باملصالح، وقد اعتمد الريسوين

الستبقاء الثلثني لذاع واشتهر، مع أّن مؤّسس هذه األمثلة املنسوبة هو اجلويني نفسه، ونكاد ال 
 نعرفها إال من طريقه، وإال فاملك لديه رشوط لالستصالح.

ة صحيحة ّهنا نظريّ أبمعنى  رشيعة،اليات مقاصد كلّ مثل ا يف دخاهلإاملوافقة عليها ضمن ج ـ 
ال  املأخوذة من جمموع النصوص وكانت متفقة معها ىل هذه املقاصدإذا كانت هتدف للوصول إ

يها بعض الباحثني املعارصين باملصلحة املعتربة ضمنيًّا، ويسمّ  .نسب إىل الزيدّيةيُ ، وهو ما غري
وسيأيت ، ألّن موافقتها للمقاصد يمنحها هذا اللون من االعتباروإن مل تكن معتربة إسمّيًا؛ 

 مزيد تعليق.
ليه آنفًا، فقد تسبّب يف إرشنا أهنا نعود مّرًة أخرى لتعريف نظرّية املصالح املرسلة الذي 

 تنفتح عىل فضاءين: (مل يرد من الرشع ما يعتربه أو يلغيه)ّن كلمة أمعركة؛ وذلك 
، ولو رشعي خاّص عىل ذلك بحيث يكون هناك دليٌل  اإللغاء اخلاّص، أ ـ فضاء االعتبار أو

 .كان يشمل بنحو العموم أو اإلطالق
بحيث ال يكون هناك دليل  ب ـ فضاء االعتبار أو اإللغاء اخلاّص أو العام، الكيل أو اجلزئي،

 اإلطار يات عاّمة أو مزاج ترشيعي عام لدى املرّشع سبحانه وتعاىل يف هذاخاص وال حتى كلّ 
حة لولعّل هذا مراد الفخر الرازي عندما قال بأّن املص .ولو من خالل مجع متفرقات مواقفه

 .صولن شهادة األاملرسلة هي اخلالية ع
يف إجياد حتّول يف نظرية املصالح املرسلة لدفعها  ،ام سنرىكف سوف يتسبّب الوهذا االخت

وهو ما دفع ن مستويات توظيف القياس، ومع مستوى معنّي م، قاصدللتقارب مع نظرّية امل
                                                             

 .٣٦ـ  ٢٨انظر: الريسوين، من أعالم الفكر املقاصدي: ( ١)
 .٣٠ـ  ٢٩انظر: الريسوين، الذريعة إىل مقاصد الرشيعة: ( ٢)
 .١٦٧، ٧١: ٥انظر: املحصول ( ٣)



  
بالعديد من الباحثني إىل حماولة إجياد تصالح بني التيارات املتنازعة عرب محل موقف الرافضني 
عىل فقدان االعتبار العام واخلاّص معًا، وموقف املؤيدين عىل فقدان خصوص االعتبار 

 اخلاّص مع وجود االعتبار العام.
ّن املصلحة املقبولة هي تلك أاملصلحة املرسلة املالئمة، بمعنى  تأيت فكرة ،ومن هذا الباب

التي تتالءم مع املصالح التي جاءت يف النصوص وشهدت هبا األصول، يف مقابل املناسب 
وقال «املرسل الغريب الذي ال يوجد ما يفيد اعتباره يف النصوص، ويف هذا يقول الزركيش: 

اب أيب حنيفة إىل اعتامد تعليق األحكام باملصالح ذهب الشافعي ومعظم أصح :إمام احلرمني
لكن إذا قيدناه هبذا انسلخت  ..مته للمصالح املعتربة املشهود هلا باألصولءاملرسلة برشط مال

ه باملالئمة كان دة وفّس ه إذا رشط التقريب من األصول املمهّ فإنّ  ؛املسألة من املصالح املرسلة
 .»..وبه خيرج عن اإلرسال ،من قسم املعتربفيكون  ،من باب القياس يف األسباب

أو  ،، أو بقيد أن تكون أيضًا قطعّية وكلّيةةخصوص املصالح الرضوريّ املوافقة عليها يف د ـ 
ما ذهب  ذاوهال يف مطلق أنواع املصالح التي سوف نشري إليها.  مع إضافة صفة الرضورّية،

 .صول املوهومةا من األّهن أرسلة بوصفها بحة املل، رغم تصديره البحث يف املصإليه الغزايل
وهذا الرأي الرابع ربام يمكن أن يرجع للرأي الثالث كام هو واضح، ويكون وجهة نظر 

 داخله.
شهر املذاهب التي انترصت ألكّن  ،يف املوقف)الظاهري عىل األقّل( االنقسام هذا ورغم 

من  رَ الركن االستداليل كثريًا وأكثَ  حيث اهتّم هبذا للمصالح املرسلة كان املذهب املالكي،
، فيام ينقل عنه، ـ كان( هـ١٧٩)املذهب ـ عنيت اإلمام مالك بن أنس  ُس التنظري له. ومؤّس 

كان خيّصص به النصوص العاّمة غري أّنه نسب له حتى أّنه يُ ، يامرس هذا االستدالل كثرياً 
 العديد من علامء املالكية بعد ذلك حاولوا نّ أغري  ،املعارضة لهخبار اآلحاد ، ويرّد به أالقطعّية

نس كان يقول أّن مالك بن أّنه من األشبه أمدي ، واعترب اآلأو النقاش فيها عنهنفي هذه النسبة 
                                                             

 .٢٤٢؛ وانظر: الشوكاين، إرشاد الفحول: ٣٧٩: ٤املحيط يف أصول الفقه  البحر( ١)
 .١٧٦ـ  ١٧٥، ١٧٤انظر: املستصفى: ( ٢)
 .٤٦، ١٦: ٢٠انظر: النووي، املجموع ( ٣)



 

 .باملصلحة يف حال كوهنا رضورية قطعية كلّية ال غري
عليه الحقًا  وثّمة قول بأّن ما كان يسّميه مالك باملصلحة املرسلة هو بعينه ما عاد وُاطلق

أو هو أمٌر أو ما كان يامرسه اآلخرون حتت عنوان: املناسبة غري املقّيدة،  مقاصد الرشيعة، ةنظريّ 
متفق عليه يف األصل لكّن عدم وضوح معناه لدى الباحثني فيام بعد أوجب ظّن االختالف، 

 .البوطي األمر األخري الشيُخ كام ُيلمح إىل
خاّصة من ناحية أّن نظرّية  املصلحة املرسلة واملقاصد، لكّن بعض الباحثني يمّيز بني

ة املصلحة املقاصد تستخدم املقاصد يف فهم النّص نفسه ويف القياس ويف خارجهام، بينام نظريّ 
 .ا بام فيها النّص والقياسهة كلّ دلّ وص حالة فقدان األاملرسلة تستخدم املصلحة يف خص
مع ما ذهب إليه باحثون آخرون، من تنويع املصلحة ًا أيضوهذا ما يكاد يقع يف سياق واحد 

عمومًا إىل مصلحة تفسريّية ومصلحة تطبيقّية، وأّن املصلحة التفسريّية هي املصالح الثابتة التي 
تساعد عىل فهم النص، بينام املصلحة التطبيقية هي املصالح املتغرّية التي تساعد عىل تطبيق 

 .النّص وحتقيق السياسة الرشعيّة
ة املصالح املرسلة، لتصبح الثانية فإّن نظرّية املقاصد سوف تستوعب نظريّ  ،يأووفقًا هلذا الر

 دوينبينهام يف التالفصل وهو ما يفرض إلغاء حالة  حالة من حاالت تطبيق املقاصدّية،
ري املستهدف بالقياس له نظ ّن احلكمَ أ، ففصل املصالح املرسلة عن القياس انطالقًا من صويلاأل

من ـ من وجهة نظر بعضهم ـ يف الرشيعة، بينام احلكم املستهدف يف املصالح املرسلة ال ينطلق 
املصلحة عن آخر، يظّل فصالً مرّبرًا، وكذلك فصل نظرّية سّد الذرائع  اظرة بينه وبني حكمٍ نم

ثابتة بدورها املرسلة؛ فإّن املصلحة القائمة يف سّد الذرائع سلبًا أو إجيابًا تابعة ملصلحة أخرى 
بحسب النّص، بينام ال نملك يف املصالح املرسلة نّصًا يتحّدث عن هذه املصلحة أو تلك 

                                                             
؛ ورشف الدين، النّص ٤٥٤؛ والغزايل، املنخول: ١٦٠: ٤ملزيد اّطالع، انظر: اآلمدي، اإلحكام ( ١)

؛ وحسني ٣٧ـ  ٣٣(: ١١ـ  ٩يطي، املحارضات )سلسلة املؤّلفات: ؛ والشنق٤٨ـ  ٤٧واالجتهاد: 
 .١٩٢ـ  ١٠٨حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: 

 .٢٦٤ـ  ٢٦٢؛ وراجع: حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي: ٣٢٨انظر: ضوابط املصلحة: ( ٢)
 .٢٠٠يعة ونظرّية املقاصد: انظر: عيل حّب اهللا، دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرش( ٣)
 .٢١٧ـ  ٢١٣انظر: ماهر القريش، اإلسالم املمكن: ( ٤)



  
فصل املصلحة املرسلة عن غري أّن بعينها، فالفصل بني االستصالح والذرائع مرّبر هو اآلخر، 

صورة ، ولو قيل بتداخل كّل هذه النظريات لكانت الاملقاصد لن يكون له معنى يف هذه احلال
 خمتلفة متامًا فتأّمل.

أمثال تكمن يف النزاع القائم بني  ،قاصدنقطة اجلدل األكرب هنا يف مقارنة االستصالح باملو
اسمه املصالح  صل رشعي اجتهادي مستقّل أفالغزايل يرفض وجود  الغزايل وخصومه،

دّلة الرشعّية، ة حفظ ملقصد رشعي ثبت باألسّمى هبذا االسم ليس سوى عمليّ ألّن ما يُ  ؛املرسلة
يف حتقيق ذاته يف الواقع، أو نحوه فنحن ال نملك شيئًا مستقًال عن النّص، بل شيئًا تابعًا للنّص 

ّن الغزايل عّرف أينا سابقًا يف البحث اللغوي والتداويل لكلمة املصلحة واملفسدة كيف أوهلذا ر
، وهو املقاصد نظرّيةباط عن املصالح باملقاصد، كي ال جيعل املصالح منفّكة يف مرحلة االستن

 .كان يرى يف ذلك منحًا لنظرية املصلحة احلجيَّة باإلمجاع
لكن املهم أن يراقب البحث نظرية املصلحة املرسلة ضمن سياَقي املقاصد وخارجه؛ ألّن 

صوليني كثريًا ما ال تنسجم مع فكرة الغزايل هنا وسيأيت فات املصلحة املرسلة يف كلامت األتعري
 بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل. قريباً 

لنا أّن نسبة األقوال هنا يف غاية االضطراب والتذبذب والتعارض، وهذا  نيُ بِ وهبذا وغريه يَ 
 :ما يؤّكد يل

إّما أّن نظرّية االستصالح مّرت بمراحل بحيث بدت يف كّل مرحلة قد اُختِذت منها  أ ـ
 .طراب النسبةمواقف خمتلفة عن املرحلة السابقة، وهذا ما أوجب اض

أو أّهنا اسُتنبطت استنباطًا من ممارسات هذا الفقيه أو ذاك دون وجود نصوص أصولية  ب ـ
 .كام يبدو أّنه حصل بعَض اليشء مع فهم موقف اإلمام مالك واضحة وهنائية له

أو أّن تنّوع الرشوط التي ذكروها هنا وهناك أوجب ظهور فهوم متعّددة هلذه النظرّية،  ج ـ
وأّن معنى املرَسل يبدو غري مفهوم بشكل واضح خاّصًة بعد قيود من نوع ال نّص  السيام

 .خاّصًا فيه أو ال يوجد أصل كيّل يشمله كام أملحنا قبل قليل
بل إّن املوقف من أنواع املناسب يف باب القياس من حيث االقتصار عىل املؤثر منه ـ كام  د ـ

ه، ترك تأثريات عجيبة هنا جعلت املوقف ملتبسًا هو املنسوب إىل األحناف ـ أو الشمول لغري
 .للغاية



 

ستصالح دليًال يف اعتبار االـ معّينة  ةولو يف حقبة زمنيّ ـ ّن اخلالف كان منحرصًا أو أ ـ هـ
نكر املصلحة ة مثالً تُ القياس وتوابعها، فالشافعيّ النّص واإلمجاع و مستقالً عن نظرّيات:
ة بالوصف عينه وهكذا، وهلذا اعترب أمثال الدكتور من هبا املالكيّ فيام تؤ ،بوصفها دليالً مستقالً 

النظرّية عن سائر النظرّيات ال غري، وإال فالكّل الزحييل أّن اخلالف منعقد وقائم عىل استقاللّية 
، وهو أمٌر ربام يرجع ـ لو تأّملناه ـ مؤمٌن بالتعليل باملصالح، ومن ثم فهو عنده خالف لفظي

 وط املصلحة املرسلة، ال يف أصلها، كام يالحظ جّيدًا.للنزاع يف رش
أو أّننا أمام خالفات لفظّية ومشكلة تعابري، باعتبار أّن القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل مل  و ـ

تكن فيها املصطلحات ـ كام يراه بعض الباحثني ـ قد نضجت وانفصلت عن بعضها بطريقة 
. بل  االستخدامات اللغوّية والتوظيفات املصطلحّيةدقيقة، وأّن التعابري كانت ترتاوح بني

إّنني شخصّيًا أعتقد بأّنه إىل اليوم ما تزال هذه الظاهرة قائمة، والتباس التعابري بني املدارس 
 الفقهّية واألصولّية سّبب وما يزال العديد من املشاكل، خاّصة عند أهل السنّة.

التارخيي  مهئالبوطي يف استقراأمثال ّسع الذي قّدمه ىل التفصيل املوإس أن ُاشري هنا أوال ب
من نظرية املصلحة املرسلة، فلرياجع  ،صحابة والتابعني والعلامء منذ الصدر األّولالملوقف 

 .حتى ال نستطرد هنا أو نطيل
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وير هذه طتسّبب يف ت ،لتاريخ حول نظرّية االستصالحّن اجلدل الذي قام عرب اإىل أأملحنا 

انت واحدة قل: إعادة إنتاجها أكثر من مّرة وبصيغ معّدلة، وكنأو فل ،النظرّية ووضع قيود هلا
ام فكرة املصلحة املرسلة هي مشكلة االبتداع، فاالستصالح ليس يف من املشاكل القائمة أم

عقل، ومع ذلك ليس سوى أّننا نرى مصلحة يف مجاع وال قياس وال برهان إمورده نّص وال 
                                                             

 .٢٥٧، ٢٥٥: ١انظر: الزحييل، الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ( ١)
 .١٩٠انظر: هشام بن سعيد أزهر، مقاصد الرشيعة عند إمام احلرمني: ( ٢)
 ٢٨يد، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: ؛ ومصطفى ز٤٠٦ـ  ٣٥٣انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ٣)

؛ وعبد احلميد عيل محد حممود، املصلحة املرسلة وتطبيقاهتا املعارصة يف احلكم والنظم السياسّية: ٤٣ـ 
 .١٢٦ـ  ١٢٠؛ ومصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام: ١٠٠ـ  ٨١



  
موضوع معنّي، ثم ننسب حكاًم للشارع نتيجة هذه املصلحة، فام هو الفرق بيننا وبني املبتدعة، 

 غراض الدينّية؟!دم األخت قائاًم عىل مصلحة يراها املبتدع فإّن االبتداع يف الدين يكون عادةً 
هو من األسئلة التي سامهت يف وضع ضوابط هذا السؤال يف غاية األمهّية، ويف تقديري 

وهذا السؤال هو الذي  ة املصلحة املرسلة.تعريف نظريّ  وأعادت دوماً ة االستصالح، لنظريّ 
تعطيه كلامت أمثال الغزايل يف نقده عىل االستصالح، حيث يقول ـ بعد تقسيمه املصالح 

 فيها وال يشهد جلنسها رشٌع ـ: واملناسبات إىل امللغاة واملعتربة واملسكوت عنها التي ال نّص 
 .»فهي املصلحة الغريبة التي يتضّمن اّتباعها إحداَث أمٍر بديع ال عهد بمثله يف الرشع«

أحيانًا املتداول يف كلامهتم عرب التدّرج التارخيي سلسلة من القيود التي وضعها بعُضهم 
القيود للجميع، كام  وسوف أستعرضها برصف النظر عن انتساب كّل هذه ـ ضمن التعريف

ومن خالهلا سوف نبدي أو ال،  فرضهاوبرصف النظر عن كون دليل حجّية املصالح املرسلة ي
 :وأبرزهاالفرق بني البدعة واملصلحة املرسلة من وجهة نظر القائلني هبا ـ 

لة ، واملفارقة أّن بعَضهم قال بأّن املصلحة يف املصالح املرسـ أن تكون املصلحة دينّيةً  ١
دنيوية ال دينّية، بل جيب عنده أن ال تكون دينّيًة، حتى يفّر من البدعة، والظاهر أّن كّل واحد 

 .يقصد شيئاً 
، وعليه بني القول بالتفصيل يف املصالح املرسلة بني اليقينّية فحّجة ـ أن تكون يقينّيةً  ٢

راد من قال باليقني ليس أّن مو ،يكفي الظنّ  هنّ أولكّن العديد منهم ذكر  .وغريها فليس بحّجة
 يقني.البل قوّية الظّن قريبة من  ،ن ال تكون موهومةسوى أ

 ال تستهدف شخصًا أو مجاعة بل ترجع لعموم املسلمني. ـ أن تكون عاّمةً  ٣
بل امللغاة يف احلقيقة واملآل ، يف الرشع كمصالح القامر منهّيًا عنها ـ أن ال تكون ملغاةً  ٤

ـ مصلحًة، بل يف موردها مفسدة أو تفويت مصلحة أهّم، وهو ما  ليست ـ كام يرى الريسوين
                                                             

 .٢١٠ـ  ٢٠٩يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل:  الغزايل، شفاء الغليل (١)
ـ  ٣٦٤: ٢؛ والشاطبي، االعتصام ١٧٦ـ  ١٧٥، ١٧٤انظر يف بعض هذه القيود: الغزايل، املستصفى: ( ٢)

٣٦٨. 
 .٢٩انظر، الريسوين، الذريعة إىل مقاصد الرشيعة: ( ٣)



 

 .ينتج بعد الكس واالنكسار نتيجة املعارضات
بطل أنصار املصالح املرسلة ختصيص العمومات واملطلقات واإلمجاعات واألقيسة وهبذا يُ 

 ةً مطلقوليست  ،حةلرسال يف املصحتّقق اإلألّن حجية املصالح املرسلة تأيت بعد  باالستصالح؛
، وهبذا يكون عموم العام حتى تتمّكن من ممارسة التخصيص أو التقييد يف سائر األدّلة

وإطالق املطلق موجبًا جلعل هذه املصلحة ملغاًة، فينعدم وصف اإلرسال يف املصلحة فال 
 .جتري القاعدة

علامء أصول  التي عّدها قاعدة القرعةحال ب وهذا ما جيعل قاعدة املصالح املرسلة شبيهةً 
قاعدة أخرى؛ ألّن موضوعها ورشطها فقدان  القواعد، فال ُتعارض أيَّ  اإلمامّي آخرَ الفقه 

سائر القواعد واألدّلة، حتى يتحّقق عنوان )األمر املشكل أو املجهول( الذي ُاخذ يف 
 ويف املقابل فإّن هذا ما يمّيز بني االستصالح واالستحسان، من حيث إّن الثاين .موضوعها

يقدر عىل ختصيص العمومات واملطلقات دون األّول، ألّنه ـ أّي األّول ـ يفرتض يف فلسفة 
 وجوده عدم وجود عام وال مطلق.

 نا؛لة التخصيص والتقييد هذه شّكلت واحدة من أكثر قضايا التنازع جدالً هألكّن مس
 ،باالستصالح ىل اإلمام مالك قوله بتخصيص العمومات وتقييد املطلقاتسب إّنه نُ أوذلك 

ة ذيّ حرمة أدليل ه يعارض عموم مع أنّ  ،من نوع رضب املتهم لإلقرار وذكروا لذلك أمثلةً 
 وغري ذلك. ،لمسامل

يف صّحة هذه األمور ـ كام قلنا سابقًا ـ وقد نوقش كثريًا  ،ع التارخييبّ توبحثنا هنا ليس يف الت
ّن أانتساهبا، و د يوجد فيها ما يؤكّ ّهنا جمّرد منقوالت الأرب واعتُ  ه،ذهبمالتي نسبت ملالك و

مام املذهب وال مجهوره، وقد إال  ،يف املذهب املالكي ة هنا أو هناكه شخصيّ تبعضها ربام قال
 ، حتى ال نستطرد.فلرياجع ،ةقضيّ الل الشيخ البوطي هذه فّص 

ذا كان يعني إّن من املهم لنا أن نعرف أّن مفهوم املصلحة املرسلة يف القرن الثاين اهلجري ما
بالضبط؟ وما الذي كان يفهمه اإلمام مالك من هذا املفهوم ويتصّوره حتى جعله خيّصص به 
العمومات لو صّحت هذه النسبة؟ أال حيتمل أّنه كان يقصد به مقاصد الدين واألدّلة الترشيعيّة 

                                                             
 .٣٥٠ـ  ٣٣٤انظر: ضوابط املصلحة: ( ١)



  
، ومن العليا التي هلا قدرة ختصيص سائر العمومات والنصوص عند بعض الفقهاء عىل األقّل 

ثّم تكون املصلحة املرسلة ليست سوى وجوب مقّدمات الواجب بمعنى واسع، فتقع 
 ؟املعارضة بني الواجب نفسه )املقصد الرشعي( وبني العموم واإلطالق

إّن الكثري من هذه النظريات املساِعدة يف االجتهاد الرشعي تطوّرت بفعل الزمن كثريًا مثل 
سلة وغريها، وعلينا رصد مفهومها يف زمنها لنرى ماذا القياس واالستحسان واملصالح املر

كان ينتج عن هذا املفهوم يف هذه الفرتة أو تلك؟ وربام يكون للنقد الذي سّجل عىل مثل هذه 
النظرّيات يف بداية ظهورها ـ كانتقادات بعض أئّمة أهل البيت النبوّي ـ دورًا يف حصول 

 نضجًا فيها وتطويرًا. حتّوالت يف هذه النظرّيات وتعديالت سّببت
لكنّها تنسجم مع القواعد ال كانت مصلحًة رشعّية ـ إـ و ـ أن ال يقوم عليها نّص خاّص  ٥

ال فلو إ، و، ومن ثّم أن تكون ضمن منطقة الفراغ أو العفوومقاصدها صول الرشيعةأالعاّمة و
 .ت باملرسل الغريبيسمّ  ،مل تنسجم مع غايات الرشع

وهو  ،يقوم هبا الوالة هلا شاهد خاّص  التي بعضهم أّن املصالح ومن هذا السياق، اعترب
ب خترج عن املصالح املرسلة، ومن هنا قال الغزايل بأّن الذين بدليل واليتهم، وهلذا الس

وجود الدليل عىل ذلك يف باع الوالة للمصالح؛ لاختلفوا يف املصالح املرسلة مل خيتلفوا يف اتّ 
العكس متامًا من ممارسة العديد من الفقهاء، بل ومن شواهدهم  وهذا عىل .مجاعواإل النّص 

التي ذكروها للمصالح املرسلة؛ فإّهنا تلتقي متامًا مع عمل الوالة، بل قد يلمس اإلنسان أحيانًا 
 من بعض الباحثني أّنه يرى أّن نظرّية االستصالح خمتّصة بنشاط ويّل األمر!

تني معتربتني أو واحدة معتربة والثانية ملغاة، إذ ومن هذا النوع حالُة التعارض بني مصلح
 .كام يقول البوطييف هذه احلال ال تكون املصلحة مرسلًة 

 ها.من أكرب وال توجب مفسدةً أو مساوية، أن ال تعارضها مصلحة أهم ـ  ٦
 ليها، وهذا حمّل كالم بينهمإالتي تشتّد احلاجة  ـ أن تكون من نوع املصالح الرضورّية ٧

 ، بل قد اضطربت فيه كلامت الغزايل نفسه يف كتبه املختلفة.اً أيض
                                                             

 .٢٢٥انظر: شفاء الغليل: ( ١)
 .٣٣٤ـ  ٣٣١انظر: ضوابط املصلحة: ( ٢)



 

؛ وقد نسب عبد الوهاب خالف هذا الرشط إىل ّهنا توقيفيّةأل ـ أن ال تكون يف العبادات؛ ٨
 .اتفاق العلامء

 وليست غايًة بعينها. ،ن تكون املصلحة وسيلة لغايةأـ  ٩
عضهم ـ مثل الدكتور حمّمد سالم بل ذهب ب ـ ان تكون موائمة للرشع واملقاصد، ١٠

 .مدكور ـ إىل كفاية عدم املصادمة
وأمثاهلا وإن كان يمكن إرجاع بعضها إىل بعض، غري أّهنا حتاول يف  عرشةهذه الرشوط ال

و اإلفراط يف التعامل مع تقديري أن حتمي نظرية االستصالح من الوقوع يف هفوات أ
رب التاريخ، تارًة من حيث االعتبار إىل: معتربة ـ موضوعها، بل قد قامت بتنويع املصلحة ع

ملغاة ـ مرسلة، وأخرى من حيث الثبات إىل: ثابتة ـ متغرّية، وثالثة من حيث الشمول إىل: كليّة 
ـ خاّصة، ورابعة من حيث القّوة إىل: رضورية ـ حاجية ـ حتسينّية.. إىل غري ذلك من التقسيامت 

 العديدة.
فمثًال لو قلنا بأّن من  ح لتمييز البدعة عن املصلحة املرسلة،وهذه الرشوط بنفسها تصل

فهذا يعني أّن مفهوم البدعة يدخل العبادات وال  ،لعباداتارشوط االستصالح أن ال تكون يف 
ذا قلنا بأّن االستصالح يرشط فيه أن يكون إنني، وثيدخله االستصالح، وهذا متييز بني اال

ّن ما كان أدًا رشعّيًا أو رضورّيًا من الرضورات، فهذا يعني وسيلة ال غاية وتكون الغاية مقص
ة املصالح املرسلة يفتح ن يكون بدعة، فكّل رشط نضيفه لعمل نظريّ أخارج هذا اإلطار يمكن 

، وهكذا لو قلنا بأّن من رشوط االستصالح أّنه ال جيري عة خارجه، والعكس صحيحباب البد
 .صارت البدعة من شؤون الدين ال الدنيايف الدين بل جيري يف قضايا الدنيا، 

حساسية خاّصة من قضية البدعة  ، كام نعرف،هلذا كّله نجد أّن الشاطبي ـ وهو شخص لديه
البدع «فيقول بعد تقرير الرشوط:  ـ يمّيز بني البدعة واملصالح املرسلة عرب مثل هذه القيود،

ة ما عقل معناه عىل التفصيل موضوع املصالح املرسل نّ أل ؛ة للمصالح املرسلةكاملضادّ 
العادات إذا دخل فيها  أنّ  وقد مرّ ، دات من حقيقتها أن ال يعقل معناها عىل التفصيلوالتعبّ 
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ة أمرها ال البدع يف عامّ  فإنّ  وأيضاً . د ال بإطالقاالبتداع فإنام يدخلها من جهة ما فيها من التعبّ 

من باب  ترجع إما إىل حفظ رضورّي  املصالح املرسلة فإذا ثبت أنّ .. تالئم مقاصد الرشع
 ألنّ  ؛فال يمكن إحداث البدع من جهتها وال الزيادة يف املندوبات ،الوسائل أو إىل التخفيف
 ا زيادة يف التكليف وهو مضادّ وألّهن  ،د هبا بالفرضا متعبّ ألّهن ؛ البدع من باب الوسائل

 .»..للتخفيف
نوع: العادات والعبادات، الوسيلة  هنا يالحظ كيف استعان الشاطبي بثنائّيات من

واملقصد، لكي يمّيز بني البدعة واملصلحة املرسلة، فالبدعة جتري يف العبادات دون املصالح 
 املرسلة؛ ألّن التعّقل املوجود يف املصالح املرسلة ال جمال له يف العبادات والتعّبدات، وهكذا.

يؤخذ من تأصيالت الشيخ ابن تيمية لكن ثّمة متييز آخر بني البدعة واملصلحة املرسلة 
فقد قّدم فهاًم يستحّق التوّقف  وتبدو متابعته من الشاطبي،، يف بعض كتبه هـ(٧٢٨احلراين )

بام ـ عنده هنا، وهو أّنه دافع عن إطالقّية حديث كّل بدعة ضاللة، ورفض وصف البدعة 
ها ما هو قبيح مذموم، ال لغوي ـ بأّن منها ما هو حسن ممدوح ومن ،حتمل من مفهوٍم رشعي

وحامًال التعابري املنقولة من نوع )البدعة احلسنة( عىل معتربًا أّن البدع كّلها مذمومة؛ 
لكنّه فّصل بني نوعني من املصالح ـ بعد اعتقاده بأّن كّل من يبتدع شيئًا االستخدام اللغوي، 

ها مما مل يكن مقتضيها وال ينطلق عادًة من مصلحة ـ فإذا كانت املصلحة التي يبني املبتدع علي
هي قائمة يف زمن النبّي أو كانت قائمة ولكن كان هلا معارض مل يرتفع إىل أن مات النبّي، فهذه 
املصلحة يمكن األخذ هبا، وال تكون بدعة، بينام البدعة هي االعتامد عىل تلك املصلحة 

ومل يرشد إليها النبّي، فإّن ترك املتصّورة رغم أّن مقتضيها كان قائاًم يف زمن النبّي بال مانع، 
النبي هلا وهو ال يغفل عن أمٍر فيه خري للمسلمني إال ويقوله هلم، دالٌّ عىل أّنه يرفضه وأّنه قد 

 .ُالغيت تلك املصلحة، فاألخذ هبذه املصلحة ونسبة ذلك للدين هو بدعة
يل املثال ـ مل يكن له سب شارات املرور ـ عىلمتييز الشيخ ابن تيمية أّن وضع إ ويرتتب عىل
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 ومن ثم يفرتض منطقّيًا القبول بجريان ،مقتٍض يف زمن النبّي، فتكون مصلحته غري بدعّية
 ؛برصف النظر عن رأي ابن تيمّية شخصّيًا يف املصالح املرسلة املصالح املرسلة يف هذا املضامر

الصلوات اخلمس مثالً أو يف غري  بينام األذانألّن اإلرسال وعدم اإللغاء يمكن تصّوره فيها، 
ّقًا، ُيصبح بدعة؛ إذ مقتضيه موجوٌد يف زمن النبّي ضافة يشء يف األذان ولو كان يف مضمونه حإ

وهذا يعني أّن ترك النبّي له هو شكٌل من أشكال إلغائه، فينعدم وصف  فلامذا مل يأمر به النبّي؟!
 قاعدة البدعة.اإلرسال يف املصلحة، وال جتري قاعدة االستصالح، بل جتري 

هبذا نجد أنفسنا أمام خطوط فاصلة دقيقة بني البدعة واالستصالح، األمر الذي يفرض 
هذا النوع حتى ال تقع يف البدعة، وهو ما يفرض  حتّذرًا غري عادي يف التعامل مع نظرّية من

 .قهرًا عىل الباحث أن يكّون نظرية املصلحة املرسلة دون التوّرط يف إشكالّية االبتداع
عىل خطٍّ آخر، ملّا كانت املصالح املرسلة تقع بالدرجة األوىل ضمن نشاط العقل اإلنساين يف 

 نظرّية يف جمال تطبيقها عرضةً هلذا تبقى هذه ال فعل واملناسبة،عن وصف ال تكوينه لفكرةٍ 
ّنه ال أمع  وصفًا مناسبًا مالئامً  (ويّل األمرالسلطة الرشعيّة )أو لألخطاء الناجتة عن تصّور الفقيه 

صاته للمصالح ييكون كذلك وال تكون فيه مصلحة، فبتبع خلفّيات الفقيه ورؤيته ختتلف تشخ
ر ما فيه مفسدة عىل فيتصوّ  ،هذه املنطقة عرضة ألخطاء قاتلة يف بعض األحيان املرسلة، وتظّل 

 املناسبة هل السنّة يف مباحث القياس بنيأصوليّي ملصلحة وبالعكس، وهلذا ميّز بعض أأّن فيه ا
ّن اإلخالة هي اّدعاء الوصف املصلحي وختيّل أواإلخالة، فذهب إمام احلرمني اجلويني إىل 

 .الناظر له، بينام املناسبة هي ظهور وثبوت هذه العالقة السببية بني الوصف واملصلحة
وبعد  إقناعي،عقيل وخيايل يضًا نجد بعضًا آخر منهم قّسم املناسب إىل حقيقي أوهلذا 

الذي يظهر منه يف تقسيم احلقيقي إىل رضوري وحاجي وحتسيني، تّم تفسري اإلقناعي بأّنه 
أّن مسألة  ، وهذا يعنيالبحث ظهر بخالفه حث عنه حّق ه مناسب لكن إذا بُ بادئ األمر أنّ 

تعيني املصلحة املرسلة ليست قضّية سهلة أبدًا؛ ألّن بإمكان الكثري مما نعتربه مصالح أن حيمل 
ولعّل قلق الفريق الرافض لنظرية االستصالح إّنام انطلق  طّياته مفاسد غري ظاهرة لنا بدايًة. يف
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 من هذه املخاطرة التي حتملها هذه النظرّية.

وكأّن الشيخ ابن تيمية ال يرفض وال يقبل املصالح املرسلة، ألّنه حذر جدًا من األخطاء التي 
وهلذا عندما يشري لذلك جتده يقرتب يف حديثه  تطبيق،تظّل هذه النظرّية عرضة هلا يف مرحلة ال

ومن ثّم قد تغدو  .كثريًا من البدع، من حيث إّن املصالح املرسلة قد توقع فيها ونحن ال نشعر
 نظرّية املصالح املرسلة أداًة طيّعة بيد السالطني لترشيع ما يريدون عىل وفق مصاحلهم.

 االستحسان باملصلحة إذا مل تكن هذه املصلحة قد قام تحّفظ عىليُ قد ولعّله من هذا املنطلق 
مثل تضمني األجري الذي تقتيض القاعدة عدم ضامنه لكّن  ،يصلح أن يكون أقوىعليها دليل 

حفظًا ألموال الناس؛ فإّن مواجهة إطالق دليل رشعي مثل  امنهضاملصلحة العاّمة تقتيض 
أن يكون بمثل مصلحة ال ُيعلم أّن الشارع  قاعدة عدم الضامن بال تفريط أو تقصري، ال يمكن

قد أخذها بعني االعتبار يف هذا املجال، لو سّلمنا أّهنا مصلحة، إذ لعّله يلزم منها يف بعض 
ن اإلجارة خوفًا من الضامن ولو مع األمانة منهم، كام حيصل مثله اليوم فراد عاألاملوارد إحجام 

ستحسان والتي جيمعها . نعم سائر أنواع االعدم التقصري معحتى يف موضوع ضامن الطبيب 
من العدول بمسألة عن نظائرها لدليل  ،هـ(٣٤٠) نفيالكرخي احلمثل التعريف املنسوب إىل 

بعد فرض صّحة  ا، يمكن القبول هبأو نّص أو قياس أو عرف أو غري ذلك أقوى من إمجاعٍ 
 قوى.ت دليًال أالنظرّيات التي اعترب

 يمكن تقديم ثالثة تعريفات مفرتضة للمصلحة املرسلة:ومن جممل ما تقّدم، 
العتبارها أو خاص عليها بعنواهنا،  رشع دليٌل اليف  ِت كّل مصلحة مل يأريف األّول: عالت

 ولكن جاء دليل عام أو مطلق يشملها.تفيها، 
لغائها، إرشع دليل عام أو خاص عىل اعتبارها أو الكّل مصلحة مل يأت يف  التعريف الثاين:
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)أو جنس  واملقاصد الرشعّية النوعّيةالعام كّن فضاء الترشيعات الدينيّة واملزاج الديني ل
 فيها.خاّص نسجم مع هذه املصلحة رغم عدم ورود دليل ت ،احلكم(

وال دليل عام أو عليها بعنواهنا،  رشع دليل خاّص اليف  ِت كّل مصلحة مل يأ التعريف الثالث:
، بحيث يمها من املزاج الرشعي العام أو من مقاصد الرشيعةمطلق، وال كانت مستقاًة يف تقو

 .تكون وسيلًة لتحقيق هذا املزاج أو تلك املقاصد
أكثر املوافقني عىل املصالح املرسلة قصدوا التعريف الثاين، وأّن أكثر وغالب الظّن أّن 

 الرافضني هلا قصدوا التعريف الثالث.
املصلحة ة يّ دّلة حجألنرى هل أّن  ،ريفاتعتضني هذه الرتبدورنا سوف نرصد األدّلة مف

 عريفات؟من هذه املصالح املوجودة يف هذه الت يٍّ أة تعطي حجيّ  املرسلة

j£Â ÑèÌZ»v�AÑ PÜè¾DMÊ PB¯²Ê ,ÑöºeÝAÊ fÆAËrºA ,Ñ»mj�A 
عىل تصّور املصالح املرسلة، نرتك كّل ـ يضاح الفكرة يع ـ هبدف إسهذا املرور البعد 

ّية املصالح املرسلة بوصفها ضصل األدّلة التي ذكرت لقألننظر يف  ،انباً جرشوط التفاصيل وال
ولو كان،  قاعدة يف االجتهاد الرشعي، فهل توجد أدّلة راسخة عىل قاعدة من هذا النوع أو ال؟

 فأّي قاعدة تنتجها هذه األدّلة؟ وما هي هوّيتها؟
 ضافته هو اآليت:إوما يمكن لنا إّن أهّم األدّلة التي ساقها املنترصون لالستصالح، 
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ح املرسلة الة املصعىل رشعيّ وسرية الصحابة االستناد إىل اإلمجاع اإلسالمي  الدليل األّول:

ة تسري عىل صحابة وبعدهم التابعون، واألمّ لفمنذ عرص اعتامد عليها يف بيان الدين وفهمه، واال
فإّن املشكلة الوحيدة التي تواجه هذا قانون املصالح املرسلة، والشواهد عىل ذلك بالعرشات، 

الدليل ليست سوى االختالفات القائمة بني العلامء فيه، وهذه االختالفات يمكن بإعادة 
امن ثعمر وع، وكّل ما سّجل عىل أيب بكر وة كانت جمّرد التباس ال أكثرالقضيّ  نّ أفهمها اكتشاف 

 .فهو من املصالح املرسلةمن قبل خصومهم 
 وعلم قطعاً ، ة يف القياسهم قدوة األمّ ـ ريض اهللا عنهم ـ الصحابة  نّ إ«يقول الغزايل: 



  
 .»..اعتامدهم عىل املصالح

ثبت من خالهلا أّن قضيّة ، أالبوطي عن هذا الدليل عرب مقاربة موّسعةالشيخ وقد دافع 
 نّنه مل يناقش فيها أحد عدا الظاهرّية الذيأامء املسلمني، ولتفق عليها بني علة مأتصالح مسساال

ّن خمالفة بعض األفراد القّلة أعرف عنهم املناقشة يف القياس الذي أخذ به عاّمة املسلمني، كام 
ال ترّض باإلمجاع من وجهة هـ( ٦٣١)اآلمدي سيف الدين وهـ( ٤٠٣)يب بكر الباقالين أمثل 

يف أغلب الظّن بمعنى رفض  تلة إنكار االستصالح من قبلهام ليسأإذ مس ؛نظر البوطي
 ،بل هو بمعنى رفض جعل هذه القاعدة قانونًا مستقالً يف االجتهاد الرشعي ،املصالح املرسلة

  ذلك.ريقياس أو غاليف سياق املقاصد أو  ادراجهإبل ينبغي 
ًا كبريًا يف دراسة حالة الفوىض ولكي يتسنّى للشيخ البوطي حتقيق هذا اإلمجاع، بذل جهد

سب ملالك وغريه من ختصيص ، فقد عالج يف البداية ما نُ القائمة يف املوقف من االستصالح
ّن هذا األمر غري ثابت النسبة، بل هو بالتحليل أالعمومات باملصلحة املجّردة املرسلة، واعترب 

من قبل الصحابة ومن يرجعه لتخصيص النصوص لبعضها، واستقراء املواقف التي طرحت 
مستندهم مل يكن  نّ أيؤّكد  ،وى بعض املواقف اجلزئيّة قضّية املصلحة املرسلة عىل مستبعدهم يف

أو بني عمل أهل  بل هي عالقات بني النصوص العليا نفسها ،ص عاّماً مصلحة مرسلة ختّص 
ّنه ال أ، أو ينة وبني النصوص يف الفقه املالكي، أو هي من نوع ختصيص السنّة بالقياساملد

لوه نتيجة عدم فهمهم هلذا املورد أو ختيّ  مرٌ أّنام هو إو ،صالً يعارض املصلحة املرسلةأيوجد عام 
 ذاك.

 الثاينّن اإلمام مالكًا واإلمام ابن حنبل أخذا باملصلحة املرسلة، وإن ظهر من نجد أوهكذا 
ّنام اختلف مع مالك يف إو نكر االستصالحفعي فلم يُ اّنه يفهمها يف سياق القياس، أّما الشأ
ّن الشافعي كان يرى أنكار القاعدة، غاية األمر إبيقاته له، واالختالف يف التطبيقات ال يعني طت

بل هلا،  نكاراً إوهذا ليس سوى تقييد يف النظرية ال  ،حة املرسلة الشبيهة باملعتربة ال مطلقاً لاملص
، مع أّن ما أنكره يضاً أرفض االستصالح ّنه يأون جعل كثريين يظنّ االستحسان ّن موقفه من إ

عىل  فٌق عن الدليل الرشعي، وهذا متّ  حسان هو االستحسانات املجّردةتالشافعي من االس
                                                             

 .٤٥٣الغزايل، املنخول: ( ١)



 

، وأّما رشيعة وكليّاهتاالال االستحسان اخلاضع لقواعد االستدالل، والذي يرجع ملقاصد  ،نفيه
تعبري آخر عن قبوله بفكرة  سوى اتحسان والعرف ليستسه يف االيتبو حنيفة فإّن نظريّ أ

 .صالحتاالس
 هذا الدليل يمكن التعليق عليه:ولكّن 

لست ُأريد هنا الدخول يف تفاصيل وجود خالف حقيقي بني علامء األّمة يف املصالح  الً:أوّ 
ّن املشكلة هي مشكلة أو، بل وبني الصحابة كام حاول فعل ذلك الشيخ اجلنّايت ،املرسلة

تارخيي موّسع ال  ّن هذا بحٌث أل ؛مي ومصطلحات تارًة أخرىيأو التباس مفاهتطبيقات تارًة 
وإن كان األمر ليس هبذه السهولة، وذلك أّن كّل ما طرحه البوطي هو يتحّمله هذا املوقف هنا، 

حماولة لتمزيق صورة اخلالف بني العلامء يف القرون األوىل، لكنّه مل يقدر يف رأيي عىل إثبات 
، بمعنى أّنه بذل جهدًا كي يبطل الشواهد عىل وقوع االختالف بينهم، لكنّه مل التوافق قهراً 

، ومن ثّم فغاية ما يمكنه بعنواهنا يقّدم معطيات مقنعة إلثبات توافقهم عىل املصالح املرسلة
ف شّن عدم الوجدان اخلالف ال يكقًا وإمجاعًا؛ ألفاّنه وجد اتأّنه مل جيد خالفًا، ال أقوله هو 

 إال عرب اإلمجاع السكويت وليس بمعترب. ورة عن تطابقبالرض
ات من أمثال الباقالين واآلمدي، ال كام أّن جتاهله للشيعة اإلمامّية وأهل الظاهر، ولشخصيّ 

يبدو يل مرّبرًا حتى لو كانت الظاهرّية واإلمامّية تنكر القياس، ففي هناية األمر سوف يقع اّدعاء 
الفة تّيارات وشخصّيات كبرية من هذا املستوى لنظرية املصلحة اإلمجاع هنا يف ورطة نتيجة خم

 املرسلة.
                                                             

؛ وحممد إبراهيم اجلنايت، منابع اجتهاد از ديدَكاه ٤٠٨ـ  ٣٣٥انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)
ـ  ٤٢٥هرة، اإلمام مالك: ؛ وحممد أبو ز١٦٧: ٦؛ والرازي، املحصول ٣٤٧ـ  ٣٣٩مذاهب اسالمي: 

؛ وعبد الوهاب خالف، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص ٣٤٧ـ  ٣٤٥؛ واإلمام ابن حنبل: ٤٢٦
؛ والريسوين، حمارضات يف ٤٦ـ  ٤٢(: ١١ـ  ٩؛ والشنقيطي، املحارضات )سلسلة املؤّلفات: ٩١فيه: 

؛ والنملة، اجلامع ملسائل أصول ٣٠ـ  ٢٩؛ والذريعة إىل مقاصد الرشيعة: ٥٨ـ  ٥٢مقاصد الرشيعة: 
، ٢١٤ـ  ٢١٢؛ وحمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي: ٣٩٠الفقه: 

 .٢١٨ـ  ٢١٦
 .٣٤٥مذاهب اسالمى:  ديدگاهانظر: اجلنايت، منابع اجتهاد از ( ٢)



  
لقد حاول البوطي أن يقّدم للمصلحة املرسلة تعريفًا يأخذ عليه توافقًا إسالمّيًا، معلنًا  ثانيًا:

بوضوح أّنه ليس املهم هو تسمية املصالح املرسلة، بل املهم هو النتيجة، فاعترب أّن املصلحة 
هي املصلحة التي مل تعترب يف الرشيعة ومل يتّم إلغاءها بدليل رشعي، لكنّها من النوع املرسلة 

الذي يتالقى مع سائر مصالح األحكام الرشعّية يف اجلنس البعيد دون القريب، وهو مقاصد 
 الرشع، وقد بذل البوطي جهدًا لكي يؤّكد أّن هذا التفسري للمصلحة املرسلة مّتفٌق عليه.

د أّن هذا التفسري حيظى بموافقة عالية يف املوروث الفقهّي اإلسالمي يف ولسُت أستبع
وإن كان حجم املعطيات املنقولة عن القرن اهلجري األّول قليلة جدًا، ال تعدو الوسط السنّي، 

لو قبلناه ال اإلمجاع لكّن هذه املوافقة بل وهذا قليلة، سلطانّية أن تكون جمّرد حاالت فردّية 
ىل إوا يف ذلك دستناّهنم ربام كانوا أحجيًّة وال إلزامًا؛ إذ من الواضح ـ قناعاتنا وفق يملك ـ 

أو  ،أو إىل أدّلة لزوم حفظ املقاصد وحتقيقها ثالثة ،أو إىل القياس أخرى ،ن الرضورة تارةً وقان
 ربام انطلقوا من فهمهم لعامٍّ أو مطلق،أو رابعة إىل دليل جعل الوالية للحاكم وويّل األمر 

فليس غري ذلك.. وصلنا أو ربام مل يكن وصلنا وإّنام وصلهم هم، يشمل احلالة التي هم فيها أو 
بأيدينا ما يبنّي تعليلهم ملواقفهم املتعّددة يف احلاالت املتنّوعة، خاّصة يف القرن األّول اهلجري، 

إلمجاع معتمد عىل ومن ثّم فهذا اوإّنام هو حمض استنتاج منّا بربط مواقفهم باملصلحة املرسلة، 
 وقع نقاٌش قد بل  ،صوالً بدهيّيةمتنّوعة تّم البناء عليها، وهي بدورها ليست أّية أصول نظر

 ة الحقًا.إىل أن تّم اختيارها من قبل األكثريّ  ،واسع يف التاريخ اإلسالمي حوهلا
نا ولعلّ   هذا اإلمجاع مستندي مدركي، وهو تعبري عن فهم أهل القرون األوىل لألمور،نّ كام أ

نها يقتنعنا بوجهة نظرهم من حيث تكواملا  ،لو ناقشناهم يف سالمة فهمهم ويف منطلقاهتم
 .لقاعدة اسمها االستصالح

ّن بحثنا يف تكوين قاعدة اجتهادّية يلجأ إليها الفقيه فيام ال نّص فيه، ال يف احلصول إ ثالثًا:
ء ال دهيم، فهذا املسري العميل للفقهاعىل موقف عميل يامرسه الفقهاء نتيجة منطلقات خمتلفة ل

ّننا نريد اكتشاف إمكانات وجود قاعدة هلا مكّوناهتا، ويمكن هيّم الباحث األصويل هنا؛ أل
املصلحة املرسلة إىل املقاصد أو إىل  يه، لتكون بنفسها دليًال. وإرجاعُ تفعيلها فيام ال نّص ف

يّل األمر أو غري ذلك ال يعطيني قاعدة معنوية القياس أو إىل قانون الرضورة أو إىل دليل والية و
اجتهادّية فيام ال نّص فيه، بل يؤّكد يل أّن هناك سلسلة من القواعد يمكن أن تلتقي عىل آلّية 



 

األمر الذي يفرض عيّل منطقّيًا أن وتقّدم يل خُمَْرَجات متشاهبة، عمل متشاهبة فيام ال نّص فيه، 
حث يف هذه السلسلة من القواعد، ال لكي ُاشيد قاعدًة أرجع خطوًة إىل الوراء ألجعل الب

. والسريُة واإلمجاع من األدّلة اللبيّة التي يؤخذ فيها بالقدر ة التوافق عليها عمالً جديدة بحجّ 
 املتيّقن.

وبعبارة أخرى: نحن ال نبحث يف كلّية املصلحة ودورها يف الرشع أو الفقه، بل نبحث يف 
املرسلة، ووجود ظاهرة مصلحّية يف القرون األوىل، وإن كان يمكن  قاعدة حمّددة وهي املصالح

لقاعدة املصالح املرسلة أن تفّسه، لكّن هذا ال ُيثبت أّهنم انطلقوا منها حرصًا، كي يكون 
عملهم كاشفًا عن حجّيتها، بل لعّلهم انطلقوا من قواعد متنّوعة اشرتكت يف خمرجات ذات 

 وجود قاعدة عندهم هبذا املعنى. طابع مصلحي، فال ُيثبت ذلك يل
فاالعتامد عىل جمّرد توافق أغلبّية علامء القرون األوىل عىل املصلحة املرسلة هبذا  ،وعليه

 الشكل، غري دقيق.

٢  ¼³§ºA ÑèÍ§Uj¾ _ Ïj£ÃºAÑ»mj�A �Bv�A ¼ÍuDM �PBr²BÃ¾Ê PBÂBÍI , 
يّة لتكريس قاعدة االستصالح، قّدم القائلون باملصالح املرسلة هنا عّدة مقاربات عقل لقد

 ويمكن ذكر هذه املقاربات عىل شكل بيانات عقلّية متعّددة الصيغ والزوايا، وذلك كاآليت:

١_  ٢ \èUj¾ ÜI \ÍU�ºA ÅÜðI ÅBÆjI _ 
ّن أني، وهي صوليّ األاملقاربة العقليّة التي تّم االستناد إليها يف كلامت بعض البيان األّول: 

 التي ال نّص فيها وال قياس وال غري ذلك، ال خيلو حاله من ثالث: الفقيه يف الواقعة
ّن هذه الواقعة ليس هللا تعاىل فيها حكم، وهذا خمالف لكون كّل الوقائع فيها أأ ـ أن يعترب 
 ثبت هذا األمر.ي الرشيعةحكم، وشمول 

خذ باعتبارها ، فيأرشعاً  معتربةٌ لة زالتي يراها يف الواقعة النا ّن هذه املصلحةَ أب ـ أن يعترب 
 .الرشعّي 

 اءلغرشعًا، فيرتكها إل التي يراها يف الواقعة النازلة ملغاةٌ  ّن هذه املصلحةَ أج ـ أن يعترب 
 الشارع هلا.



  
ّن املصلحة يف ترجيح بال مرّجح؛ ألّن املفروض أ ثالثالثاين أو الوحيث إّن األخذ باخليار 

رّجح يقف لصالح مل، وامرّجح التامُس لزم ه يوعليحال اإلرسال ال هي معتربة وال هي ملغاة، 
يات مها مع كلّ ؤية واملقاصد العليا تقف معها، فتالّن القرائن الكلّ األخذ هبذه املصلحة؛ أل

 .فيؤخذ هبا ويرّتب احلكم عىل وفقها ،رشع يمنحها نوعًا من االعتبارال
 :عنارص ةثالثنقطة املركزّية يف هذا االستدالل تكمن يف الإّن 

 ال وهلا حكم.إما من واقعة ه وأنّ  ،لعنرص األّول: شمول الرشيعةا
ثاين: عدم قدرة القواعد واألدّلة األخرى عىل حتديد موقف رشعي يف الواقعة الالعنرص 

 النازلة.
 العنرص الثالث: يف اعتبار توافق املصلحة مع املقاصد مرّجحاً يتعنّي األخذ به.

فقد بحثنا يف كتابنا )شمول الرشيعة(  جذرّيًا، والعنرص األّول نختلف معه اختالفاً 
ّن كّل الوقائع البّد هلا من أىل عدم وجود دليل حاسم عىل إلنا بالتفصيل، هذا املوضوع وتوّص 

باد فيها عن ينظر الأـ فقط ـ حكم رشعي يلحقها، بل أحيانًا يكون حكمها الرشعي هو 
منسجاًم مع الرشع وغري معارض له، كون تكون فيه املصلحة العاّمة ويويضعوا هم هلا حكاًم 

ودون أن ينسبوا ما وضعوه من حكٍم للرشع عينه، ن يكون للرشع بنفسه فيها حكم، أدون 
 سوف تأيت تأثرياهتا عىل إعادة فهم وتفسري املصلحة املرسلة. ئّيةمبنافهذه مناقشة 

اين ـ حمّل ثلاي أ، فهو ـ فلو غضضنا الطرف عن املناقشة يف العنرص األّول ثاين،الّما العنرص أ
ة االجتهاد اإلمامي ال معنى هلذه فوفقًا ملنهجيّ النقاش ومورد اختالف املناهج االجتهادّية، 

ذا مل جيد يف النصوص واألمارات دليًال عىل احلكم إدالل؛ ألّن الفقيه تالثالثّية القائمة يف االس
، وهذه يف حاالت فقدان األدّلةبنفسها حّددت له وظيفة يقوم هبا  فإّن الرشيعة ،الرشعي

صول العملّية، وهي الرباءة واالحتياط الوظيفة هي املساّمة يف أصول االجتهاد اإلمامي باأل
حارصة عندهم، فليس عقليّة اب والتخيري، وهي تشمل مجيع الوقائع ضمن قسمة حواالستص

ا مّ إ :خيارين مامبحيث جيعله أ هناك مكان خلأل يمكن فرضه وتصّوره قد يواجهه الفقيه
 املصلحة أو تركها.

                                                             
 .٤٠٨انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)



 

نًّا بحكم ظقايض بجعل ظّن املصلحة القادم الالل عن الدليل تدالساق هذا رتوهبذا يف
 صول العملّية.والظّن حّجة، فال تصل املرحلة إلجراء األ ،رشعّي 

، بل فقط ميصول االجتهاد اإلماي يعاين من أزمة منهجيّة وفقًا ألوليس هذا الدليل بالذ
يف  هـ(٦٤٦املالكي )ي أهل السنّة هلذا األمر، فابن احلاجب صوليّ نّبه غري واحد من ألقد ت

 أنّ ـ بعد تشكيكه تلميحًا يف أصل قاعدة عدم خلّو الواقعة من احلكم ـ أّكد خمترصه املعروف 
يف هـ( ٧٥٦)عضد الدين اإلجيي ، بل ذهب يع الوقائعمجالنصوص واألقيسة تستوعب 

لنمط التفكري  و شبيهاً أ من ذلك ممارسًا نمطًا مطابقاً  بعدَ أبن احلاجب خمترص ا رشحه عىل
خاص ورد هنا، فإّن عدم املدرك  الرشع دليٌل  حتى لو مل يكن هناك يفبأّنه  حيث قال ،اإلمامي

، كمه التخيريك له فحرما ال مد نّ أرشع بالذ قد قىض ؛ إرشعي للحكم بالتخيري هو مدركٌ 
 .أو عىل األقّل يلتقي معها صالة الرباءةوالظاهر أّنه يقصد أ

وأّن  أخرى إلثبات عدم إمكان تصّور املصالح املرسلة،بصيغة فكانت له مقاربة  ،أّما الغزايل
ر حتى االستدالل املرسل يف الرشع ال يتصوّ  نّ ، حيث اعترب أوأدّلته بحكم الرشع موردها مملوٌّ 

؛ أو بالردّ  ا بالقبولض إال ويف الرشع دليل عليها إمّ ما من مسألة تفر، وثباتإأو  م فيه بنفيتكلّ يُ 
واملتبع فيها  ،داتحكام الرشع تنقسم إىل تعبّ ، فأواقعة عن حكم اهللا تعاىل خلوّ الستحالة 
 ،داتوإىل ما ليس من التعبّ .. د بهوما مل ترشد النصوص إليه فال تعبّ  ،وما يف معناها النصوص

وقد أحالنا الرشع  ،يامن واملعامالت والطالق والعتاقكاأل، ق باأللفاظوهو منقسم إىل ما يتعلّ 
، وهو منقسم إىل ما ينضبط يف نفسه ،ق بغري األلفاظوإىل ما يتعلّ ، موجباهتا عىل العرف يف

وإىل ما ال ينضبط إال ، ومستنداهتا معلومة فهذه األقسام منضبطة ،كالنجاسات واملحظورات
، وهبذا املباحة تنضبط بضبط النجاسة واحلظر فعالكاألشياء الطاهرة واألبضبط ما يقابله 

البد أن تشهد األصول ، واقعة حمتوشة باألصول املتعارضة يف كّل  ةلتخيّ ممصلحة  كّل تكون 
 .ها أو قبوهلالردّ 

                                                             
 .١٢٠١: ٢ترص منتهى السؤل واألمل انظر: ابن احلاجب، خم( ١)
 .٣٧٤انظر: عضد الدين اإلجيي، رشح العضد عىل خمترص املنتهى األصويل: ( ٢)
 .٤٦٢ـ  ٤٦٠انظر: املنخول: ( ٣)



  
ألّنه استدّل عىل وجود دليل يف الرشع عىل كّل يشء  متامًا؛ لكّن طريقة الغزايل غري دقيقة

ع عن حكم، مع أّن هذه القاعدة ال تنتج سوى صدور الدليل الرشعي بقاعدة عدم خلّو الوقائ
يف كّل يشء وليس وصول الدليل الرشعي إلينا عىل كّل يشء، واملفروض أّن الذي ينّظر 

ـ ولو بنحو العموم أو اإلطالق ـ نفي صدور الدليل الرشعي بالرضورة لالستصالح ال يريد 
وصول الدليل الرشعي إليه باعتبارها أو إلغائها،  عىل هذه املصلحة املرسلة، بل يكفيه نفي

ليتوّسل باالستصالح ملعرفة احلكم الذي مل يصله دليل رشعي عليه، ومن ثّم فال معنى للربط 
 .بني هذه القاعدة وما نحن فيه

كام أّن التقسيم الذي مارسه الغزايل للترشيعات هنا، ال يأخذ بعني االعتبار إمكانّية صدور 
يف الواقعة التي نبحث عن حكمها وعدم وصوله إلينا، فلو مل يأخذ بفكرة مثل دليل رشعي 

األصول العملّية ونحوها ال يمكنه الربهنة عىل هذا التقسيم، فهذا التقسيم يمكن لشخص 
النبّي أن يستخدمه، فام ال جيده يف املحّرمات يعترب أّنه من املباحات، أّما نحن فغري قادرين عىل 

 ة اهلّوة التارخيّية القائمة بني الصدور والوصول.استخدامه نتيج
نفي املصلحة من األخذ بنظرّية املصلحة املرسلة، ويف الوقت عينه  وأّما ما قاله الريسوين،

املرسلة بمعنى اإلرسال املطلق؛ ألّن نصوص األمر بالعدل واخلري واملعروف وغريها تشمل 
الستدالل عىل ل فهو إرجاعٌ ، الدليل اخلاّص  مجيع املصالح، فليس ثّمة إرسال إال بنحو نفي

فلامذا نؤّسس نظرّية موارد املصالح املرسلة بالعمومات واملطلقات الواردة يف الكتاب والسنّة، 
جديدة هنا أصالً ما دمنا ال نقوم بأّي عملّية اجتهادّية يف الرشع، بل نعنّي الواقع اخلارجي 

ملعترب، ثم ُنسقط النّص العام عليه، فام الفرق بني هذه احلال بحّجة رشعّية تفيد اليقني أو الظّن ا
رسلة يف وسائر موارد االستناد للعمومات واملطلقات؟! وأّي معنى لوالدة نظرّية املصالح امل

 ها صحيحة؟!تربة ويعالريسوين ينترص هلذه النظريّ  نّ ضوء ذلك مع أ
 املصلحة املرسلة ـ مع فكرة االعتامد علاًم أّننا سوف نتوّقف ـ عند عرض نظرّيتنا اخلاّصة يف

عىل النصوص املنهجّية املقاصدّية يف الكتاب والسنّة، لتربير االجتهاد املصلحي، وسنرى أّن 
                                                             

؛ وحمارضات يف مقاصد ٢٩١، ٢٦٣ـ  ٢٦٢انظر: الريسوين، نظرّية املقاصد عند اإلمام الشاطبي: ( ١)
 .١٤٤ـ  ١٤٣الرشيعة: 



 

هذه النصوص التي اعتمد عليها أمثال الريسوين ال تثبت قاعدة املصلحة املرسلة بمعناها 
 املدريس، وإن كانت نافعة يف نفسها.

ّنه ملاذا يتعنّي األخذ باملصلحة التي تكون منسجمة أفالسؤال فيه هو  ث،وأّما العنرص الثال
مع كّليات الرشع )وهذا غري لزوم ترك املصلحة املنافية ملقاصد الرشع(، وما هو الدليل عىل 
لزوم األخذ هبا؟ إّن هذا الدليل امُلساَق هنا ال يقّدم معطيات يف إلزامنا باألخذ باملصلحة 

د املقاصد وكلّياهتا، وكأّنه يعترب األمر مسّلاًم، يف حني نحن بحاجة ملعرفة ملاذا املنسجمة مع قواع
إذا رأينا مصلحًة ما ال دليل عىل اعتبارها أو إلغائها بخصوصها وال من خالل عام أو مطلق.. 
ملاذا جيب علينا األخذ هبا لو كانت موافقًة ملقاصد الرشع؟! فهل دليل املقاصدّية يدعو اليها أو 

 ماذا؟
إّن هذا يدّل عىل أّن هذا الدليل ناقص؛ ألّن عنرص الرتجيح مل يربهن فيه، وسوف يأيت يف 

 األدّلة القادمة الكشف عن عنارص الرتجيح املحتملة هذه والتعليق عليها.

٢_  ٢ ³Â ÁAl»NmA ÅBÆjI _w Ñ§ÌjrºAÑèÌf³Â ÐÔAj² , 
لّو الوقائع من األحكام وهو حماّل؛ لو مل تكن املصالح املرسلة حّجة لزم خ البيان الثاين:

 .لعدم وجود نّص أو إمجاع أو قياس يف مجيع الوقائع
ة ّن عدم حجيّ بل إ ؛كام بّينا قبل قليل صحيحةهذه الصيغة االستداللّية هي أيضاً غري و

ىل إ ولسبيل لنا للوص بل يعني عدم وجود ،املصلحة املرسلة ال يعني خلّو الواقعة من حكم
صول ائل كاألبعد فرض وجود بد ةً ة املصلحة املرسلة خاّص ا ال يكفي للقول بحجيّ حكم، وهذ

 .العملية
وكأّن ذهنّية هذا االستدالل هي ذهنّية أّن ما انكشف يل من األحكام هو املساحة التي 
جعلها الشارع يل، فلو مل ينكشف يل سوى مساحة معّينة يف بعض الوقائع، فهذا يعني نقصان 

، مع أّن الصحيح أّن قاعدة ببعض معانيه ه الذهنيّة كأّهنا تنسجم مع التصويبالرشيعة، وهذ
                                                             

؛ وخالف، ١٢٠١: ٢؛ وابن احلاجب، خمترص منتهى السؤل واألمل ٢٨: ٤دي، اإلحكام انظر: اآلم( ١)
 .٣٩٠؛ والنملة، اجلامع ملسائل أصول الفقه: ٩١ـ  ٩٠مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه: 



  
الشمول الترشيعي ختربنا عن حكم اهللا الواقعي املنزل عىل النبّي األكرم، أّما حكم اهللا الذي 
نخاَطب نحن به فقد يطابق ذلك احلكم وقد ال يطابقه، غاية األمر أّن ُسبالً ووسائل ملعرفة 

ا الرشيعة أو أقّرهتا أو مل تنفها، وما انكشف لنا من هذه السبل فهو رشعنا عملّيًا، الدين وضعته
فلو مل نقل بحجّية املصلحة املرسلة فال يعني نقصانًا يف االنكشاف أو فيام هو رشعنا عملّيًا ما 

( الثابت بالدليل الرشعي يف العضد اإلجييري بتعبري يدام يمكن اللجوء ألصل الرباءة )والتخ
حال عدم توّفر سائر األدّلة، وهبذا يتم ملؤ الثغرة يف الرشيعة املنكشفة لنا أو ما هو رشعنا 

 عملّيًا.
 نّ فإ ،الزم هذا التعبري هو نقص الرشيعة نّ أمن اجلنّايت الشيخ  هقال ما ال يصّح وهبذا كّله 

فكيف  ،الرشيعة صذ بدونه تنقإ ؛صالحتة االسثبت حجيّ يُ لق من كامل الرشيعة لطان املستدّل 
السيد حمّمد تقي احلكيم يف رّد نفي  ويف هذا يصّح أكثر قوُل  الرشيعة؟!بكامل ننتقده 

 مثبتي االستصالح ال ينكرون وفاء نّ إ«االستصالح بأّن الزمه نقصان الرشيعة، حيث قال: 
العقول من وسائل  ن أنكروا وفاء النصوص هبا، فهم يعتربونإو ،الرشيعة بحاجات الناس

، وجل هلا ام هو هبداية من اهللا عزّ نّ إ سواء، واهتداء العقول إليها اكها كالنصوص عىل حدّ درإ
 .»عةبمرّش  كاشفة وليست اً ذإفالعقول 

٣_  ٢ v�A Ä¾ iËJ§ºA ÅBÆjI _» ÑZG(Îè¿»ºA ÅBÆ�ºA) À·�A �Ïf³Â ´Í»§M , 
ثبت وجود ذا إيها، فإّن الترشيعات قائمة أو مقارنة للمصالح الكامنة ف البيان الثالث:

                                                             
. وراجع: مهدي رهرب، مقايسه جايكاه ٣٤٨، ٣٣٥ه مذاهب اسالمي: يدگاانظر: منابع اجتهاد از د( ١)

؛ وقريب ١٣١: ١٧ه امام صادق، العدد نشگاهشى دابژودر فقه امامية واهل سّنت، جمّلة  مصلحت
منه يف عدم الصّحة ما ذكره الشيخ فاضل الصفار موردًا عىل املصالح املرسلة بأّن الزمها نقصان 

إلشكال (، وهذا ا٤٩٥الرشيعة، بل الزمها تقصري املوىل سبحانه يف بيان دينه! )فقه املصالح واملفاسد: 
غريب؛ فإّن القائل باملصالح املرسلة يبنيها ـ كام رأينا ـ عىل شمول الرشيعة، هادفًا الوصول هبا ألحكام 
اهللا غري املنكشفة لنا، كام أّنه ال يرى تقصري اهللا يف بيان دينه، لكنّه يرى أّن اهللا ّرشع لنا سبيل املصلحة 

 ول القائل بحجّية خرب الواحد يف معرفة الدين؟!املرسلة للوصول إىل دينه، فأّي فرق بينه وبني ق
 .٤٠١األصول العاّمة للفقه املقارن: ( ٢)



 

تابعًا هلذه املصلحة، فيؤخذ  ّن هناك حكامً أثبت يقينًا أو ظنًّا  ،ما و ظنًّا يف يشءٍ مصلحة يقينًا أ
 ويكون حّجة. ،هبذا اليقني أو الظنّ 

تفصيل هذا البيان عرب فرض ستة فروض الفخر الرازي ـ وتبعه العالمة احليل ـ وقد حاول 
 لعروض احلكم، وهي:

هناك مصلحة خالية من املفسدة، ومقتىض هذا الفرض هو ترشيع املوىل هلذه  ونـ أن تك ١
 عىل وفقها. املصلحة وامليش

ترك اخلري  نّ أل ؛مر كذلكة مرجوحة، واألتكون هناك مصلحة راجحة، ومفسدن ـ أ ٢
 كثري. قليل هو رشٌّ  جل ّرش الكثري أل

 عىل وفق املصلحة. مٍ كوىل حلعقل جعل املحة واملفسدة، وهنا ال يُ لن تتساوى املصـ أ ٣
 مر كذلك هنا كاحلالة الثالثة.ة، واألن ختلو احلالة من مصلحة ومفسدأـ  ٤
 ؛املصلحة هنا قفو، ويمتنع جعل حكم عىل بداً خالصة وال مصلحة أـ كون املفسدة  ٥

 .أيضاً  النعدامها
بل  ،ملصلحةراجحة عىل املصلحة، وهنا ال يكون احلكم عىل وفق اـ أن تكون املفسدة  ٦

 دفع املفسدة الزم.
حة املرسلة ـ لوعليه، فكّلام كانت هناك مصلحة حرصّية أو راجحة ـ وهو مورد قاعدة املص

 .كان احلكم عىل وفقها، فنعلم من وجود املصلحة وجود احلكم املتناغم معها
ونجعل  ،للحكم ونحن نجعل املصلحة تارة علامً « وربام هذا هو ما عناه الغزايل حني قال:

إّن اهللا تعاىل إّنام بعث الرسل لتحصيل مصالح «وما قاله القرايف:  .»هلا احلكم أخرى علامً 
 .»العباد، عمًال باالستقراء، فمهام وجدنا مصلحة غلب عىل الظّن أّهنا مطلوبة للرشع

رب من العّلة فهو يع دّلة اللمّية يف الفلسفة واملنطق،ينطلق يف ذهنّيته من نمط األ وهذا الدليل
، أو من املقارن ملقارنه ولو زمهعرب من املالزم ملالية املتالزمات، فدلّ أإىل املعلول، أو ينطلق من 

                                                             
 .٤٠٤: ٤؛ واحليل، هناية الوصول ١٦٦ـ  ١٦٥: ٦انظر: الرازي، املحصول ( ١)
 .٤٥٥الغزايل، املنخول: ( ٢)
 .١٥١: ١القرايف، الذخرية ( ٣)



  
كام مّر قريب منه يف كان التقارن بنحو القضية املتصلة االتفاقّية وفقًا لتعبريات املنطق الصوري، 

صلحة املرسلة قاعدة كاشفة عن هذا الدليل أّنه جيعل امل ةكالم الفخر الرازي سابقًا. وميز
 بعض البيانات السابقة كام أملحنا.خالفًا لاحلكم الرشعي 

 أن خيضع ملناقشات: إال أّن هذا الدليل يمكن
ما ذكره املحّقق احليل، وتوضيحه ـ بحسب تعبرينا ـ أّن بنية هذا الدليل  املناقشة األوىل:

ه املوىل سبحانه من املصالح واملفاسد يف تكشف لنا عن كيفّية تكوين الرشيعة وفقًا ملا يرا
األفعال والسلوكّيات، لكّن الكالم بالنسبة إلينا هو يف معيار اعتبار معرفتنا نحن باملصالح، 
فلعّل ما نراه مصلحًة خالية عن مفسدة تكون فيه مفسدة، أو ما نراه مصلحة راجحة تكون فيه 

سوى احلديث عن الظّن، ولو كان علٌم فهو  مفسدة مساوية، فليس باإلمكان هنا بالنسبة إلينا
حاالت نادرة ال تصلح لتكوين قاعدة، وهذا الظّن ال دليل عىل حجّيته حتى لو دّل الدليل عىل 

 حجّية بعض الظنون يف أماكن ومواضع ُاخر.
وقد أضاف احليّل بأّنه لو صّحت قاعدة االستصالح للزم احلكم بوجوب حضور جمالس 

 .حة االنزجار، ولوجب احلّد يف الغصب حتصينًا للاملالوعظ حتصيالً ملصل
 أمران أو جتاهلهام:وكالم املحّقق احليّل صحيح، غري أّنه غاب عنه 

كّل مصلحة حيكم  نّ أببالرضورة حة املرسلة ال يقول لإّن القائل بقاعدة املصاألمر األّول: 
ن مصالح زواملكروهات التي ختتات ّنه يؤمن بوجود املستحبّ أ؛ ألّن املفروض لزوماً بوجوهبا 

لزاميًّة حظها نراها إعندما نحن نال ّن هذه املصلحة تبلغ درجةً يفرتض أ سد، بل هواومف
مصلحة يواجهها الفقيه حيكم  ّن كّل أبمقتىض فهم مقاصد الرشيعة أو مزاجها العام، ال 

ات وأخضعها ، وهلذا وجدنا أّن الكثري منهم حرص املصالح هنا بالرضوريّ هاألجل وجوبالب
ملفهوم الوسيلة واملقّدمة، ومن ثّم يمكن للقائل باالستصالح أن يقول: كّل مصلحة يفوت 

أو تكون رضورّيًة لتحصيل مقاصد و ينافر تركها غايات الرشع، أبرتكها مقصد رضوري 
                                                             

خلة ما نقله شهاب الدين الزنجاين الشافعي عن ؛ وقريب من هذه املدا٣٠٥انظر: معارج األصول: ( ١)
؛ والحظ أيضًا: ٣٢٤األحناف يف رّدهم للمصالح املرسلة، فانظر له: ختريج الفروع عىل األصول: 

 .٢٠٧: ٣املظفر، أصول الفقه 



 

تكون هي موضوع املصالح املرسلة، ال مطلق الرشع بحيث ال يمكن االستغناء عنها لذلك، 
 ،بإمكانه أن يفّصل فيفتي بوجوب ما كانت فيه مصلحة من هذا النوعلعّل ل مصلحة، ب

 ما كانت فيه مصلحة من نوع أقّل. وباستحباب
فضًال عن أّن املثالني اللذين ذكرمها احليل يمكن مناقشتهام بأّن الدليل دّل عىل عدم  ،هذا كّله

ا النوع لبان، ومقتضيه حكم الشارع بحضور املجالس وحّد الغاصب، ولو كان حكٌم من هذ
موجوٌد يف زمن النبّي، فيكشف عن أّن مصلحة ذلك ال تبلغ حّد الوجوب يف املثال األّول، 

 وهي ملغاة يف املثال الثاين.
ىل حماولة مثل الفخر الرازي إثبات اعتبار هذا الظّن إق احليل املحقّ ربام مل ينتبه االمر الثاين: 

 عرب ثالث خطوات:
وا َيا ُأويِل اْألَْبَصارِ تعاىل: ) النّص بقوله أ ـ الق من املصلحة طّن االن(؛ أل٢)احلرش:  (َفاْعَترِبُ

 .بأّنه يقيض بالظاهر ة واعتبار، وكذا قول النبّي زإىل احلكم جماو
 اإلمجاع وسرية الصحابة، وهو ما تقّدم سابقًا يف الدليل األّول هنا. ب ـ
 .ملرجوح، وهو يقتيض احلجّيةالقايض برتجيح الراجح عىل ا حكم العقل ج ـ

املريزا ـ ومثله  هناك موضوع النتقاد اآلمدي وهبذه الطريقة يف تقريب املوضوع مل يعد
، ومورد املصلحة هاؤإلغاأو  الشارع اعتبارها،إّما قد ُعهد من املصالح حني قال بأّن  ـ القمي

فاالحتجاج باملصلحة املرسلة ، بأحدمها أوىل من اآلخر ذين، وليس إحلاقههد بني مرتدّ املرسلة 
؛ ألّن هذه الشواهد التي قّدمها الرازي تشّكل دليًال عىل اعتبار هذه املصلحة ال شاهد له

املرسلة، فاملصلحة قبل إجراء قاعدة االستصالح هي مرسلة، لكنّه بعد إجرائها نتيجة وجود 
، بل لو عّرفنا املصلحة فسهادليل عىل حجّيتها، تصبح املصلحة معتربًة بقاعدة االستصالح ن

املرسلة بأّهنا ما شهد اجلنس أو املقصد له، كانت معتربة وليست مرسلة، وفقًا للتصّورات التي 
 طرحوها لفّض االشتباك بني األطراف املتنازعة هنا، وأرشنا هلا سابقًا.

 وذلك: ؛لمّ أكّلها قابلة للنظر والتالتي ذكرها الفخر الرازي، لكّن هذه الوجوه الثالثة 
                                                             

 .١٦٧ـ  ١٦٦: ٦انظر: الرازي، املحصول ( ١)
 .٢٠٩: ٣؛ والقمي، القوانني املحكمة ١٦١: ٤انظر: اآلمدي، اإلحكام ( ٢)



  
سوف يأيت التعليق عليهام يف جمموعة ـ وغريمها ـ والنبوّي املذكورين القرآنية  إّن اآلية أّوالً:

 األدّلة النصّية عىل قاعدة االستصالح، وسيتبنّي عدم داللتهام عىل هذه القاعدة.
 فال نعيد. ،ّن االستناد إىل السرية واإلمجاع سبق أن ناقشناهإ :نياً ثا

ألّن هذا االستناد العقيل ليس سوى حماولة  الرجوع حلكم العقل هنا غري صحيح؛إّن ثالثًا: 
نتيجة قبح الرتجيح بال إلثبات حجّية مطلق الظّن، فحيث يكون ظّن يكون اعتبار قانوين، 

بحاثنا حول حجية الظّن الصدوري وأخبار يف أنا بالتفصيل شقامرّجح، لكنّنا سبق أن ن
، وقلنا دادسنرف بدليل االاألدّلة الذي عاد وحتّول إىل جزء ممّا عُ اآلحاد، مثل هذا النوع من 

ّن املرّجح ملا خالف الظّن لظن بوصفه ترجيحًا؛ إّما من جهة أثبات حجّية اغري ناهض عىل إّنه بأ
أيضًا ـ العقل الرشع ـ بل ّن ألولو كان ذلك صول العملّية، ، وهو أدّلة الرباءة وسائر األموجودٌ 

نتج يفال  ،ات قّوة املحتملبل قد يأخذ حيثيّ  ،ات قّوة االحتاملبعني االعتبار فقط حيثيّ ال يأخذ 
كبرية من الناس، ففي هذه احلال ال  ةكام لو ظّن بعدم حرمة قتل مجاع ، متاماً حجّية الظّن املطلق

بل قد يذهب العقل نحو ترجيح االحتياط رغم كونه غري  ،يكون الرتجيح للحكم باحللّية
 نون.املظ

بل قد يتساءل بام هو أكثر من ذلك، وهو أّن ترجيح املرجوح عىل الراجح ولو بمعنى 
االلتزام باملرجوح وترك الراجح إذا كان قبيحًا، لكّن السؤال هل حيكم بالعقل بلزوم ترجيح 
الراجح عىل املرجوح يف االحتامالت بمعنى رضورة اختياره وتبنّيه وااللتزام به؟ ومن ثّم فلو 

احللّية، فلم يلتزم ومل يقل بثبوت  حلرمةمل يقل بثبوت اباحلرمة مثالً اإلنسان يف حالة الظّن  أنّ 
 ّنه مل حيصل له ظنٌّ أخذ بالظّن والوهم معًا، وكبل ذهب إىل التوّقف وعدم األبواحد منهام، 

كم ، فهل حيمن األصل الظنّ  ةّنه ال يوجد عنده حالأتند جديد وكسوم فيبحث عن دليلٍ بعُد، 
 العقل بالقبح هنا؟ وما هو الدليل عىل حكمه بذلك؟

ومن خالل ما أسلفنا اإلشارة إليه، يتضح أّن املستندات التي اعتمد عليها أمثال الفخر 
الرازي ال تسعفه هنا، ومن ثّم فال يوجد حتى اآلن دليل عىل حجّية هذا الظّن، فام قاله املحّقق 

 احليّل صحيح.
                                                             

 .٧٠٦ـ  ٦٧٦راجع: حيدر حّب اهللا، حجّية احلديث: ( ١)



 

هذه املقاربة االستداللّية مبنيّة عىل أّنه ما من واقعة إال وهلا حكم، وهلذا إّن  املناقشة الثانية:
يتّم االنتقال بشكل قهري من املصلحة إىل احلكم مع فقدان سائر األدّلة، لكنّنا قلنا بأّن نظرّية 

 شمول الرشيعة غري ثابتة، فالبنية التحتّية هلذا الدليل ضعيفة.
البيان قاعدة االستصالح باحلالة األوىل والثانية من احلاالت لقد حرص هذا  ثالثة:الاملناقشة 

وعدم التعميم للمفسدة  ،ملاذا احلرص باملصلحةالسّت املتقّدمة، والسؤال الذي يفرض نفسه: 
يمكن تصّور  نفإذا كا أي للحالة اخلامسة والسادسة؟ وملاذا ال نتكّلم عن املفسدة املرسلة؟

فاسد مرسلة، وإذا كانت كّل املفاسد ترجع لنصوص مصالح مرسلة كذلك يمكن تصّور م
كلّية فال يبقى فيها ما هو مرسل فإّن مجيع املصالح يمكن إعادهتا لنصوص كلّية من النوع 

أّن بعضهم تكّلم عن أّن دفع  ، بل سيأيتنفسه، فلم يتضح جلّيًا هذا املوقف املميِّز يف الدليل
 .الرضر ليس سوى جلب املصلحة

دما نقول باملصلحة املرسلة فينبغي أن ال يقف األمر عند عنوان املصلحة بام له ومن هنا، فعن
من سمة إجيابّية وجودّية، بل عليه أن يتخّطى هذا العنوان إىل عنوان املفسدة املرسلة، التي 

 يكون جتاوزها مشتمًال عىل مصالح للعباد باملعنى العام للكلمة.
 لث للدليل العقيل، ال ُيثبت قاعدة املصالح املرسلة.وهبذا كّله يتضح أّن هذا البيان الثا

٤_  ٢  xËvÃºA ÎÆBÃM Ä¾ _ÅÊe  ¨ÕB²ËºA�G ÛA ÑèÍVYmfÍÃ¯MÊ ¼è¾DM ,`ÜvN 
 عىلفيه معتمدًا  ،هـ(٦٥٦ذكره شهاب الدين الزنجاين الشافعي ) بيانٌ وهو  البيان الرابع:

ألدّلة متناهية، وهذا ما يعنّي علينا منطقيًّا فكرة أّن الوقائع اجلزئّية غري متناهية، فيام النصوص وا
، ثبات األحكام اجلزئيّةإهبدف  ؛رشع ومقاصده الكلّيةالأوضاع إىل اعتامد املصالح املستندة 

 وإال فاتتنا األحكام الرشعّية.
وهذا البيان يفرتض به أن يكون قائاًم عىل مصادرة شمول الرشيعة أو عىل األقّل العلم 

يف غري ما وصلت النصوص واألدّلة فيه بحيث نعنّي موقعه وال ندري هوّية بوجود أحكام 
احلكم فيه، وقد ناقشنا يف شمولّية الرشيعة فال نطيل، كام أّن هذا البيان مبنيٌّ عىل أّن األدّلة 

                                                             
 .٣٢٢انظر: الزنجاين، ختريج الفروع عىل األصول: ( ١)



  
واألصول العملية كالرباءة والتخيري واالستصحاب وغريها حيث ال يثبت دليٌل معنّي، ال 

لوقائع، مع أّن وفاءها هبا مؤّكٌد وفق التقريبات األصولّية املعروفة كام ذكرنا تستطيع أن تفي با
ـ قدرة النص  آنفًا، وال هتّمنا الوقائع اجلزئيّة، بل هتّمنا ـ كام يذهب بعض الباحثني املعارصين

يف عىل وضع حكٍم عىل عنوان كيّل يلتقي حتته ما ال يتناهى من الوقائع اجلزئّية املشرتكة معه 
صدق العنوان املأخوذ يف دليل الرشع، وهبذا ال يمكن االستناد هلذا البيان العقيل أيضًا يف إثبات 

 حجّية املصالح املرسلة.
هذا، وسيأيت مزيد توضيح وتعليق عىل هذا املوضوع عند احلديث عن ختريج االستصالح 

 لح املرسلة.عىل وفق املقاصد، وكذلك عند احلديث عن نظرّيتنا اخلاّصة يف املصا

٥_  ٢ ¼Í»�Ê f³Â ,eB¿N¦ÛA jÌ�MÊ �Bv�A ÑèÍºË³§¾ _ 
، من أّن الرشيعة م(١٩٥٦الف )ما طرحه العالمة عبد الوهاب َخ  البيان اخلامس:

، واملقّدرات سالمّية وضعت ألجل مصالح العباد، وهذه املصالح معقولة لو تركنا العباداتاإل
ّن معقولية املصالح ة عقلّيًا؛ ألحلكم عىل إدراكه للمصوهذا ما يسمح للفقيه بأّن يرّتب احل
 .ب عليهاعىل احلكم املرتتّ  ها بنفسه دليٌل توجب متّكن العقل من وعيها، ووعيُ 

كام أّنه مبنيٌّ عىل متّكن  قائٌم أيضًا عىل قاعدة شمولّية الرشيعة التي ال نؤمن هبا، وهذا الكالم
غري العبادات واملقّدرات الرشعّية، وهذا كالم حيتاج  العقل من إدراك املصالح واملفاسد يف

للكثري من التأّمل؛ فإذا مل يكن الرشع قد أبدى لنا منطلقاته يف ترشيع هذا احلكم أو ذاك، بحيث 
 استفدنا من هذه املنطلقات التعميَم أو التقييد، بام ُيلغي عملّيًا موضوع املصلحة املرسلة

ّن العقل البرشي يمكنه يف خمتلف أبواب املعامالت أن يكتشف ، فإّن اّدعاء أبمعناها احلريف
تلقائّيًا هو اّدعاء يفتقر إىل دليل، متامًا كاّدعاء أّن العقل  ااملصلحة التاّمة التي يرتّتب احلكم عليه

عاجز عن الفهم بنحو القاعدة، وذلك أّن إثبات عجز العقل أو متّكنه متفّرٌع ـ بالنسبة إلينا ـ 
املصالح واملفاسد، لكي نجري مقاربة بني ما اكتشفه العقل وما هو واقع املصلحة  عىل انكشاف

                                                             
 .٣٣٢ـ  ٣٣١انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٩١انظر: خالف، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه: ( ٢)



 

واملفسدة اللتني انطلق منهام الترشيع، فام مل يكن هناك انكشاف لنا للطرف الثاين ـ ولو عرب 
كشف املرّشع منطلقاته الترشيعّية ـ كيف يمكننا أن نّدعي أّن العقل عاجز أو أن نّدعي أّن 

فلعّل ما توّصل إليه العقل هو مطابق للمصلحة احلقيقّية التي انطلق منها الشارع  ؟!رالعقل قاد
خمتلف عن  فعل أمرٌ الحة يف ذات لعقل للمصالولعّل ما توّصل إليه غري مطابق؛ ألّن إدراك 

فعل اليف هذا  رى مصلحةً أني نّ منها املرّشع، فقد يقول العقل بأ إدراكه للمصلحة التي انطلق
نتج ال يُ األّول ع هي كذا وكذا، ورّش املمنها  َق ّن املصلحة التي انطلَ وقد يقول أخرى بأ، تارةً 

؛ ألّن متعّلق الثاين هو ترشيع املوىل سبحانه، بينام متعّلق األّول هو جمّرد صفة يف بالرضورة الثاين
 الفعل يراها العقل، وثّمة واسطة بني األمرين.

وإدراكه لتامم عنارص وصفات  يف الفعل يشءٌ   ماملصلحةٍ ومرجع كالمنا إىل أّن إدراك العقل 
 الفعل يشء آخر، فلعّله أدرك مصلحًة يف الفعل، ولكنّه مل يدرك متام احليثّيات األخرى.

ولسنا بذلك ننفي إمكان ذلك يف بعض احلاالت، لكّن الكالم يف قدرة العقل عىل اإلمساك 
، فهذه دعوى بنحو القانون والقاعدة العاّمة اً يّ قينكًا يامسإفاسد يف الرشيعة املبنظام املصالح و

، ال فهي ليست سوى مصادرة قبلّية ومفروضًا مسَبقًا غري مربهن، وإىل دليلبدورها إحتتاج 
متامًا كمصادرة أمثال الشيخ املظفر يف عجز العقل ذاتًا بنحو االستقالل عن معرفة املصالح 

، فإّن عجز العقل عن اإلدراك ال ياء ونصب األولياءواملفاسد، وإال لبطلت احلاجة لبعثة األنب
يوجب بطالن بعثة األنبياء؛ ألّن األنبياء ال دليل عىل حرص مرّبرات بعثتهم بتمكيننا من معرفة 
املصالح واملفاسد، بل قد تكون مصلحة بعثتهم بإجياد املحّفزات ومقاومة الرغبات الفاسدة 

 ما فيه اخلري وترك ما فيه الرّش. التي متنع إراداتنا السليمة عن فعل
وهبذا نكتشف أّن دعوى اإلمساك النهائي باملصالح عىل املستوى االيبستمولوجي هي 
دعوى كبرية جدًا، تفتح العقل عىل اّدعاء املعرفة بالكثري من األمور الغائبة عنه ولو كانت 

ب إليه الدكتور أبو يعرب مادية، وهبذا نلتقي يف النتيجة ـ عىل مستوى بحثنا هنا ـ مع ما ذه
املرزوقي، يف أّن اّدعاء اإلمساك بمقاصد الرشع وأرسار املصالح من خالل العقل ومعرفة 

                                                             
 .٢٠٨ـ  ٢٠٧: ٣انظر: املظفر، أصول الفقه ( ١)

 



  
طرق اإليصال للمقاصد بالتحديد من غري طريق الرشع، هو أمر ملغوم بالغيبّية واّدعاء العلم 

 .املحيط، ومها غري مرّبرين معرفّيًا، بل وأخالقّيًا عنده أيضاً 
بام هلذا وافق املريزا القمي عىل حجّية االستقراء الناقص املفيد للظّن يف الرشيعة، فضالً ور

وكأّنه مل يقتنع بأّن معرفة املصلحة  عن املفيد للعلم، لكنّه مل يوافق عىل حجّية املصالح املرسلة،
. بل املعرفّيةبحسب ما وصلنا يمكن أن يفيد حتى الظّن باحلكم عىل وفقها؛ نظرًا لفقر إمكاناتنا 

يعترب أّن القياس نفسه ال يفيد الظّن أيضًا، وهلذا ال يراه حّجًة حتى لو قلنا أن قد حاول القمي 
، لكنّه عاد وأقّر بحجّية مطلق الظّن كام هو رأي القمي نفسه، انسجامًا مع مسلكه االنسدادي

قاعدة حجّية مطلق الظّن، بإفادة القياس للظّن، غري أّنه قّدم مقاربة أخرى إلخراج القياس عن 
 .فراجع

ولعّل بإمكاين القول بأّن التفكري االنسدادي عند اإلمامّية، والذي تزّعمه أمثال املريزا القمي 
نظرًا إىل  ربام يكون من أقرب أنواع التفكري التي تفتح املجال ـ شيعيّاً ـ لنظرّية املقاصد وأمثاهلا؛

ستنباط الفقهي من أوسع أبوابه، ألّن مرجعّية الظّن يف فتحه جمال الظّن يف فهم الرشيعة واال
فتاح عىل ني يف االسنّ الة لالجتهاد التحتيّ األصول الفروع بوصفها قاعدًة عاّمة كانت أكرب 

الظّن بسبب اعتقادهم بقاعدة عدم حجّية ة التي رفضها الشيعة قواعد االستنباطيّ الالعديد من 
ة يف الفروع يّ جهو احلالظّن األصل يف ّن أالسنّة اعتربوا فقهاء مجهور يل، بينام لال ما خرج بالدإ
، فسوف يزيل مانعًا ة مطلق الظنّ قاعدة حجيّ  ح االنسداديُّ تال ما خرج بالدليل، فعندما يفإ

القمي هنا من متنّعه  هذا فعل ما فعلإال إ ،ات االجتهاد السنّياألخذ بالعديد من نظريّ  مماكبريًا أ
 ساسًا، فالحظ جّيدًا.أّن ظد عن االعرتاف بوجو

إّنك تذهب إىل عدم شمول الرشيعة لتامم وقائع احلياة، وهذا يعني أّن الرشع  وربام تقول:
قد فّوض العقَل أن يسّن القوانني عىل وفق ما يراه العقُل من احلسن والقبح واملصلحة 

منطقة الفراغ  واملفسدة وصفات الفعل، فكيف أمكنكم القبول باعتبار مرجعّية العقل يف
احلقيقي وعدم القبول بمرجعيّته يف فهم مصالح الرشيعة؟! فإذا كان العقل ناقصًا فهو كذلك 

                                                             
 .١٠٦ـ  ٩٢انظر: املرزوقي، إشكالّية جتديد أصول الفقه )حوارات لقرن جديد(: ( ١)
 .٢٠٩، ١٨٢ـ  ١٨١، ١٧٨: ٣انظر: القمي، القوانني املحكمة ( ٢)



 

 يف احلالتني، وإال فهو قادر فيهام معًا.
إّن تفويض الرشيعة للعقل سنَّ القوانني يف دائرة الفراغ احلقيقي ال يعني أّن ما  واجلواب

بالرضورة، بل يعني أّن الرشيعة رأت من املصلحة أن يتوّصل إليه العقل فهو مصيب للواقع 
خيوض العقل اإلنساين هذه التجربة التي تصيب الواقع بدرجة جّيدة، فالتفويض هو منح 
العقل حّق التجربة القانونّية، وليس حكاًم باتًا يف تصويب نشاط العقل يف كّل املوارد، وهذا ما 

فراغ لقيام الدليل الرشعي عىل ذلك، حتى لو مل جيزم  حّجة يف منطقة الالعقيلالنشاط ينتج أّن 
العقُل بأّنه يرى متام املصالح واملفاسد وحيثّيات الفعل مطلقًا، وليس بحّجة يف غريها لعدم قيام 
الدليل عىل حجّيته ما مل حيصل للعقل يقني موضوعي بأّن حكم اهللا يف هذه الواقعة هو كذا؛ 

 أخرى للفعل هنا غري ما انكشف له فيه. ليقينه بأّنه ال توجد أّي حيثّية
دارة جمتمعهم عرب نظام إ هونتقرير من يولّ  سلمني حّق ويشبه ذلك أن متنح الرشيعة عقالء امل

نفس هذه  نّ أّهنم سوف يصيبون الواقع دومًا، بل يعني أشورى أو غريه، وهذا ال يعني ال
ّن الديمقراطّية : إوهبذا ال نقول أفضل اخليارات املمكنة،ليهم وإالتجربة هي مصلحة بالنسبة 

يارات اخلأفضل ؛ ألّن آلّيتها يف احلياة هي ّهنا حّق أواقع دومًا، بل نقول بلاصيب ؛ ألّهنا تحّق 
 رضار، لكّن ذلك كّله مرهون بوجود دليل رشعي عىل ذلك.وأقّل األ

G XBNÂG ÐeB¦ Ä¾ `ÜvNmÛAjrºA fuB³¾ ÑèÌj£ÂÌÑ§ pBÍ³ºA Ä¾ ÊC 
وذلك عرب القول بأّن املصلحة املرسلة ربط املصلحة املرسلة بنظرّية املقاصد، ثّمة حماولة ت

وبالعكس ليست مقاصد  ـ ليست يف جوهرها سوى تطبيق ملقاصد الرشيعة عىل موضوعاهتا
الرشيعة الشافعّية )اجلويني ـ الغزايل( ثم املالكّية )القرايف ـ الشاطبي( سوى شكالً من أشكال 

فبدل الرجوع لدليل خاص أو عام عىل اعتبار هذه املصلحة، لكي ُنسقط املصلحة املرسلة ـ 
هذا الدليل عىل احلالة التي نحن فيها هنا أو هناك، يتّم الرجوع ملقاصد الرشيعة يف إسقاط 

، وهلذا حة املرسلةلرضورات هذه املقاصد وحفظها عىل احلالة، مما يكّون لدينا نظرية املص
كّل منفعة داخلة يف «النملة املصلحة املرسلة مبارشًة بالقول: يعّرف الدكتور عبد الكريم 

، بل هو يضع »مقاصد الشارع اخلمسة.. دون أن يكون هلا شاهد باالعتبار أو باإللغاء
يف داخل بحث املصلحة  »قسام املصالحأ«التقسيامت املشهورة للمقاصد حتت عنوان 



  
 .املرسلة

عىل نوعني: نصوص لفظّية ونصوص خفيّة،  وبعبارة أخرى: إّن النصوص يف الرشيعة
وهي تلك املأخوذة من االستقراء ومالحظة الرشيعة، والنصوص اخلفّية تشّكل أساس 
النصوص اللفظية، ولفظّية النص ال جتعله أقوى من النصوص اخلفّية، وهذا كّله يعني أّن 

نظرّية تطبيق و يكون عرب ـ عملّية تنزيل النصوص اخلفيّة )املقاصد( عىل الوقائع هو يف نفسه ـ أ
املصلحة املرسلة بعد أن قلنا بأّن املصلحة املرسلة هي التي مل تأخذ اعتبارها من نّص خاص أو 

 عموم لفظي حمّدد، وإّنام حصلت عليه من املوائمة مع الرشيعة ومقاصدها.
نظرّية ـ  ـ كام رأينا سابقًا من نفس تعريفهم املصلحةالشاطبي أمثال الغزايل ووهبذا أبطل 

هذا األمر متناسب مع  نّ أبليقول الشاطبي املصلحة املرسلة القائمة عىل حجّية املصلحة بذاهتا، 
ن نفهمها أة املصلحة املرسلة صحيح يف حجيّ الالقائلني بالتحسني العقيل وهو ال يقبل به، فيام 

شارع سبحانه دون ال نٍس اعتربه، والتي تشرتك مع غريها يف جة للرشعما املصلحة املالئّهن أعىل 
سمه شاطبي مل يعد هناك عنده يشء اال يف املوضوع، وعرب هذه املقاربة من يل معنّي لقيام د

رشع التّم اعتباره يف  التقاء هذه املصلحة مع جنسٍ  نّ أاملفروض  نّ أل ؛رسال يف املصلحةاإل
ومن هنا تعّرض  وهبذا نجد التقاء املقاصد بالقياس باملصالح املرسلة! .يوجب اعتبارها

 الغزايل لقضّية املقاصد أثناء بحثه يف االستصالح نفسه.
 نظرّية املصالح املرسلة؛ـ وتبعه ابن عاشور ـ ولو راجعنا الطريقة التي يرّبر فيها الشاطبي 

املصلحة املرسلة ليست سوى جعل ترشيع معني يف موضع حمّدد انطالقًا من لوجدناه يرى أّن 
نّص أو رشع إرادته، فبدل أن يشهد للحكم يف مورد املصلحة املرسلة جنٍس عاٍل ُعلم من ال

حكٌم فرعّي، شهد له أصل كيّل، وهذا األصل الكيّل ليس نّصًا، بل هو عبارة عن توليفة 
                                                             

 .٣٨٨ـ  ٣٨٦النملة، اجلامع ملسائل أصول الفقه: ( ١)
سالمّية ؛ والحظ: عالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإل٣٦٤، ٣٥٤ـ  ٣٥٣: ٢انظر: االعتصام ( ٢)

)ناسبًا املصلحة املرسلة للزيدّية بعد أن سّمته قياسًا(؛ وفاعور، املقاصد عند اإلمام  ١٤٦ومكارمها: 
ـ  ٣٢٨، ٣٢٦ـ  ٣٢٢وحسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي:  ؛٤٣٣الشاطبي: 

٣٣٤. 



 

متعاضدة من الترشيعات التي أفضت بالناظر لليقني ببناء الرشيعة عىل ذلك. وهو هبذه العمليّة 
 ال يعني أّنه ال يمكن تنزيله عىل احلالة اجلزئّية؛ بحّجة أّن اجلزئيّة يؤّكد أّن اعتبار األصل الكيّل 

فيها ما يف األصل وزيادة؛ إذ يعترب الشاطبي أّن األصل الكيّل عاّم، وكأّين به يريد أن يؤّكد عىل 
 .نفي التخصيصات يف القواعد الكلّية أو تضاؤل احتامهلا

فالطويف أراد تشييد املقاصدّية  بي ونجم الدين الطويف،من هنا، يتبنّي الفرق الكيّل بني الشاط
رغم حماولته مساندته بأصل كام سيأيت، واملصلحّية عىل حديٍث واحد هو حديث نفي الرضر، 

فكرة قيام الترشيعات عىل املصلحة ونحو ذلك، بينام هذه العملّية ال قيمة هلا فيام يبدو عند 
رضر قد تّم استخراجه من عملّية متابعة شاملة الشاطبي؛ ما مل يكن مضمون حديث نفي ال

ملوارد الرشيعة للوصول إىل نتيجة قاطعة هبذا األمر، وهذا فرق ليس بالبسيط يف مناهج تكوين 
 .واملصلحة املرسلة معاً  نظرّية املقاصد

ـ خطأ االستنتاج السائد اليوم من أّن الشاطبي  وبذلك يتبنّي ـ كام يقول بعض الباحثني
جّية املصلحة كيفام كانت، حتى أن بعضهم حّلل املحّرمات بحّجة املصلحة عىل وفق يرى ح

منهج الشاطبي! وعرب هذا الكالم تنتفي متامًا فكرة منطقة الفراغ أو دائرة العفو والسكوت؛ 
ألّن الرشيعة دّلت عىل األحكام تارًة بالنصوص اللفظّية العينية وأخرى بالعمومات واألقيسة 

 والكّليات.
م( توّصل إىل أّن بنية كتاب ٢٠١٣بل هبذا نفهم كيف أّن الباحث املغريب سامل يفوت )

املوافقات ال تعّد خروجًا عام كان معتمدًا يف مدّونات أصول الفقه اإلسالمي من قبل، بل هي 
 .امتداد وتلوين هلا

والبوطي، وقد حاول الدكتور حسني حامد حسان أن يمّيز بني رأيه ورأي كّل من الطويف 
فاعترب أّن املصلحة عند الطويف هي التي تنسجم مع املقاصد فقط، وال حتتاج ملا يشهد هلا وال 

                                                             
 ٣٠٩مقاصد الرشيعة اإلسالمّية: ؛ وابن عاشور، ٨٢ـ  ٧٩: ٢، و٣٥ـ  ٢٧: ١( انظر: الشاطبي، املوافقات ١)

 .٣١١ـ 
 .٤٤٣ـ  ٤٤٠انظر: حممود عبد اهلادي فاعور، املقاصد عند اإلمام الشاطبي: ( ٢)
 .٤٦انظر: سامل يفوت، حفريات املعرفة العربية اإلسالمّية: ( ٣)



  
ألّي رشط آخر، بينام عند البوطي حتتاج لرشوط كأن ال تنايف نّصًا آخر، أّما حّسان فيعترب أّن 

ن جنسها املصلحة بوصفها دليالً رشعيًّا ترجع للقياس، بحيث تكون مالئمًة يشهد هلا م
 .يشء

هذه املحاولة يف الربهنة عىل املصلحة املرسلة عرب تأصيلها مقاصدّيًا وقياسّيًا، تعّرضت 
دها بحفظ يرسلة وتقيّن ربط املصالح املبأ عرب القولملالحظة من قبل الباحث عليدوست، 
؛ ألّن املقاصدة املصالح املرسلة ومنح األصالة لنظرّية مقاصد الرشيعة هو يف ذاته إبطال لنظريّ 

ذلك يرجع حركة االجتهاد يف املصالح املرسلة إىل جمّرد مرجعّية النّص يف حتديد احلكم يف 
 .الواقعة

ـ وبه يظهر ما يف مناقشة بعض املعارصين هنا ـ  الكالم كّلهالصحيح عن هذا جلواب لكّن ا
 من خالل صيغتني: ىل اقتضاءات املقاصد يمكن ترشحيهاإرجاع املصالح املرسلة أّن فكرة إ

 ترض الواقع ليسأىل تطبيقها عىل قاصد التي ترجع املصلحة املرسلة إإّن امل وىل:األغة يالص
حة لبحيث تكون حالة املص ،سوى فهم عام من النصوص ينتج عنه وجوب األمر الفالين

 سقاط احلكم الكيّل إ فيتمّ  ،مصداقًا من مصاديق هذا الوجوبيف الواقعة الفالنية املرسلة 
 هبدف تعيني حكمها. ؛بالوجوب عىل املورد واحلالة

ولو عرب القياس باجلنس  ويلحق هبذه الصيغة كون املقاصد منتجًة حلكٍم رشعيٍّ عالٍ 
، لكّن مورد املصلحة املرسلة ليس تطبيقًا هلذا احلكم الرشعي أو مصداقًا، بل هو مقّدمة البعيد

جتهاد املقاصدي إال باإلتيان بام فيه املصلحة لتطبيقه، بحيث ال يتحّقق الواجب الثابت باال
 املرسلة.

 توليس ،رعاشالأن يكون املراد أّن املقاصد هي غايات مقصودة حيّددها  الصيغة الثانية:
ل املثال ـ وضع يسقاطها عىل مصاديق جزئيّة، فاملوىل ـ عىل سبإ كلّية بحّد ذاهتا حتى يتمّ  أحكاماً 

ّن االستقراء ينتج يل وجوب أ، ال قيق العدالة االجتامعّيةحتسلسلة ضخمة من أحكامه هبدف 
وداخًال يف عهدهتم ومسؤولّيتهم غري دخول  العدالة االجتامعّية بوصفه حكاًم تكليفّيًا عىل العباد

                                                             
 .١٤ـ  ١٣انظر: حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ١)
 .٣٣٣فقه ومصلحت:  انظر: عليدوست،( ٢)



 

ى باملصلحة املرسلة ليس ، فهنا القول بوجوب احلالة التي تسمّ نفس األحكام يف عهدهتم
علم من  وجويب هبدف حتقيق أمرٍ  كمٍ حل ق له، بل ترشيعٌ ادصعىل جزئي ومكيّل  سقاطًا حلكمٍ إ

ولعّل هذا هو مرجع كالم  .أو أّهنا استهدفته بأحكامها ّهنا بنت أحكامها عىل حتقيقهأالرشيعة 
أمثال الطويف عندما عّرفوا املصلحة بأّهنا السبب املؤّدي إىل مقصود الشارع، كام مّر سابقًا ذكر 

 ة واملقصد، جاعلني األّول طريقًا للثاين ال تنزيالً له بعينه.ذلك، ففصلوا بني املصلح
أو مبدأ منهجي  فهناك فرق بني أن يكون استنتاج املقاصد من االستقراء استنتاجًا هلدف

 النصوص التعليلّية:خالل االستقراء أو ولو من  ، وبني كونه استنتاجًا حلكمقانوين
ها دورإذا كان موضوعها ومة املصلحة املرسلة فكونه استنتاجًا حلكم يوجب صّحة نظريّ  أ ـ

لكّن ذلك ُيبطل أو كان مقّدمًة الزمة لتحقيق ذلك احلكم،  ملوضوع ذلك احلكم، اً مصداق
استقالل نظرّية املصالح املرسلة ويعيدها ملجّرد تطبيق حكم عىل حالة من حاالته، فيكون 

ن املصالح املرسلة لكنّه يفرض ، فهو وإن مل يوجب بطالصحيحاً هنا إشكال الشيخ عليدوست 
، كام ذكرنا آنفًا يف مناقشتنا لكالم عدم متييزها بوصفها أداة اجتهادّية خمارجة لسائر األدوات

 .الدكتور الريسوين
نعم، ثّمة فارق يمكن تصّوره هنا وهو االحتجاج بالظّن يف عملّية تنزيل احلكم املستنتج 

لو أثبتنا أّن حتقيق العدالة االجتامعّية ـ مثًال ـ واجٌب ف بالتعليل أو االستقراء عىل الواقعة،
رشعي عىل العباد عرب مقاربة اجتهادّية من النوع املقاصدي أو العليل، ثم رأينا أّن وضع 

، فإذا أو مقّدمة الزمة لذلك القانون الفالين حيّقق هذه العدالة ويمثل مصداقًا من مصاديقها
ني فليست هناك أّي إشكالّية، لكنّه لو بدا لنا األمر كذلك تعنّي لنا ذلك وانكشف بنحو اليق

بنحو الظّن، فإّن عملّية التنزيل سوف تكون ظنّيًة بحسب النهاية. وهنا من يقول باملصالح 
املرسلة عرب منح الظّن الكائن فيها حجّيًة، كام رأينا يف بعض األدّلة السابقة، فسوف يضيف 

ضافّية؛ إذ لوال دليل حجّية الظّن الكامن يف املصلحة املرسلة لن لعملّية تنزيل املقاصد خاصيًة إ
نتمّكن من ممارسة التنزيل الظنّي، وهبذا يكون دليل حجّية املصلحة املرسلة ُمِعينًا لنظرّية 
املقاصد يف توسعة أشكال تنزيلها، فهو من ضمنها ويف الوقت عينه يقّدم إضافة نوعّية فيها، 

 ني مل يتمّكنوا من إثبات هذه اإلضافة بغري دليل حجّية املصالح املرسلةعىل فرض أّن املقاصديّ 
 ، فانتبه.القائم عىل حجية الظنّ 



  
أّما لو كان املراد هو استخراج هدف الزم للموىل، ونحن بمراقبة نسبة املصلحة  ب ـ

ة نتج حجيّ فنقول بأّن املقاصد ت ،ّن املصلحة املرسلة حتّقق هذا اهلدفأ داملرسلة هلذا اهلدف نج
ألّن املرجعيّة هنا ليست للنّص  إشكال عليدوست؛ يأيتفال  ة،ووجوب العمل باملصلحة املرسل

 .الظاهر أو اخلفي، وال يتّم االستناد إليه لإلفتاء بمقتىض املصلحة املرسلة
 :ت ثالثحااللكن توجد هنا 

خلرق املقصد الرشعي ـ بشكل يقيني ـ أن يكون ترك املصلحة املرسلة موجبًا  احلالة األوىل:
 بعد إثبات أّنه غري راٍض بخرقه أبداً للموىل من وراء ترشيعاته،  ّنه مقصودٌ أبت بالدليل االث

وأّن مقصودّيته هي التي جعلت بعَض ، )وتعّقل اجتامع ذلك مع عدم كونه بذاته حكاًم رشعّيًا(
ول بأّن ن لنا أن نقففي هذه احلالة يمكوهذا مثل املقاصد الرضورّية، الواجبات واجبًة، 

املوىل  ّن املقاصد الرشعّية التي ال يرىضاملصلحة املرسلة الزمة؛ ألّن تركها يوجب القطع بأ
املرسلة تقدير ترك هذه املصلحة  رق عىلسوف ُخت ألجلها،  الواجباِت  َل عَ بل هو َج  ،بخرقها

 هنا.
بأّن ترك مقتىض املصلحة  وهي عني احلالة األوىل، لكن مع حصول جمّرد الظنّ  احلالة الثانية:

املرسلة يوجب خرق املقصد الرشعي، وهنا ال وجه لنظرّية املصلحة املرسلة؛ ألّن املفروض 
عدم حجّية هذا الظّن الذي نبحث هنا يف أصل حجّيته، حتى تكون حجّيته موجبًة لتأثريه علينا 

هذا الظّن دون مساندة أدّلة  ونظرّية املقاصد نفسها ال يمكنها أن تنتج حجّية .يف مراعاة املقاصد
 .أو القياس حجّية املصلحة املرسلة

حة املرسلة موجبًا خلرق املقصد الرشعي الثابت لأن ال يكون ترك املص ة:لثثاالاحلالة 
بالدليل كونه مقصودًا للموىل من وراء ترشيعاته، وهنا يكون احلكم عىل وفق املصلحة موجبًا 

بطاهلا، املقاصد أو إلكّن تركه ال يوجب هدم تلك  ،ة يف الرشعذواملأخ يف ظنّنا تكريس املقاصد
؛ إذ ال دليل عليه صلحة املرسلة هنا انطالقًا من املقاصد غري واضحملفاحلكم بوجوب العمل با

مسامهًا ـ بشكٍل من األشكال ـ يف وال موجب للحكم بوجوب أو استحباب كّل يشء يكون 
خارقًا هلا، ما مل تتحّول تلك املقاصد بنفسها إىل مقاصد الرشع دون أن يكون عدمه حتقيق 

 كام كلّية رشعّية كام قلنا آنفًا، فلعّل املوىل تركها مباحة ختفيفًا عىل العباد.أح
نعم، لو تيّقنا بأّن هذه املصلحة تقف لصالح املقصد الترشيعي وليس فيها مزاحم، وقلنا 



 

احلكم، لكّن الكالم يف حتقيق هذه احلالة  نحتمل أّي احتامل آخر، ثبت بشمولّية الرشيعة، ومل
 ميدانّيًا ومديات وقوعها.

وما قلناه برّمته ينبغي إعادة تكوينه بناًء عىل عملّية إرجاع املصالح املرسلة إىل رضب من 
كام يف كلامت العديد منهم بحيث تكون واسطته من اجلنس ال من النوع، فإّنه إذا  القياس،

تكون املصالح املرسلة نوعًا من القياس، غاية األمر أّن هذا النوع صّحت نظرّية القياس سوف 
 له أمثلته وفضاؤه اخلاّص يف باب األقيسة.

ويلزمني أن ُاشري أخريًا إىل نقطة أجُدها مهّمة، وهي أّن احلديث عن معيارّية مالئمة 
قاصد؛ ألّن جمّرد املصلحة املرسلة للرشع، ال يطابق بالدّقة فكرة إدراج املصالح املرسلة يف امل

املالئمة ال يعني وجود شاهد غري منصوص يف الرشع يدعو لتلك املصلحة، بل نحن نريد أن 
نعطي احلجّية هلذه املصلحة نتيجة انسجامها مع سائر أطراف الرشيعة وأجزائها، وهو مفهوم 

الح مرسلة، مصلو حّللناه جيدًا نجده خيتلف عن مفهوم تنزيل املقاصد عىل الوقائع التي حتمل 
هلذا أجد من األفضل تغيري مفردة املالءمة؛ ألّهنا ال تعطي سوى الظّن، واستبداهلا بمفردة 
تنزيل املقاصد عىل الوقائع، فإّهنا أقرب للمنطقّية االستداللّية برصف النظر عن املالحظات 

 التي قلناها آنفًا.
نتظر، فنحن ال نوافق عىل حرفيّة هذا كّله، وسوف يأيت موقفنا النهائي يف القضيّة قريبًا فا

 أيت إن شاء اهللا.تسأو إضافة رضورّية، بل ثمة تعديل مهّم  ،هذه املقاربة التي قّدمناها هنا اآلن

٣ `ÜvNmÛA ÑèÍ¦jq � ÑèÃnºAÊ LBN·ºA xËvÂ ÑèÍ§Uj¾ _Ñr²BÃ¾Ê ¼Í»� , 
م هوأ ،صالحثبات مرشوعّية االستإلمن الكتاب والسنّة  ىل نصوصٍ إلقد تّم االستناد 

 األدّلة هو اآليت:

١_  ٣  ÁËÇ¯¾ _$iBJN¦ÛA# ,`ÜvNmÛAÊ pBÍ³ºA ÑÍVY ¼ÍuDMÊ 
وا َيا ُأويِل اْألَْبَصارِ ﴿قوله تعاىل: ستناد إىل اال الدليل األّول: (؛ ألّن ٢)احلرش:  ﴾َفاْعَترِبُ

 .االنطالق من املصلحة إىل احلكم جماوزة واعتبار
                                                             

؛ وحمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف ١٦٦: ٦انظر: فخر الدين الرازي، املحصول ( ١)
 



  
اآلية القرآنية وذلك أّن آين يمكن أن خيضع للكثري من املناقشة؛ لكّن هذا الفهم للنّص القر

املذكورة والتي اشتهر االستناد إليها يف أصول الفقه السنّي لتربير عدد من األدّلة الرشعيّة 
املساعدة كالقياس واملصالح املرسلة وغريها، هي يف تقديري مما ال عالقة له من قريب أو بعيد 

ّية ومنهج قانوين يف فهم الدين، وقد تّم حتميلها أكثر ممّا تتحّمل، بتأصيل مرجعيّة قانون
واالعتامد املتكّرر عليها إىل يومنا هذا يف االجتهاد الرشعي هو بالنسبة يل يشء غري مرّبر يف 
الفهم العريف العريب، فسياق اآلية الكريمة واضح يف أّن املراد باالعتبار هو العربة واالتعاظ، ال 

ُهَو ﴿فهمي واجتهادي كيّل يف احلياة، فلنالحظ السياق القرآين حيث قال تعاىل:  سّن قانون
رْشِ َما َظنَنْتُْم َأْن َخيُْرُجو ِل احْلَ ا َوَظنُّوا الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِألَوَّ

ُْم َمانَِعتُُهْم ُحُصوُهنُْم ِمَن اهللاَِّ ِرُبوَن َأهنَّ ْعَب ُخيْ َتِسُبوا َوَقَذَف يِف ُقُلوهِبُِم الرُّ  َفَأَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ َحيْ
وا َيا ُأويِل اْألَْبَصارِ  ْم بَِأْيِدُّيِْم َوَأْيِدي امْلُْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ  .(٢)احلرش:  ﴾ُبُيوهَتُ

أو لغريه أو أّن غاية ما يفهمه  فهل هذا السياق يعطي أّنه بصدد وضع معيار تفّهمي للرشع
العريّب من هذا التعبري هو أن يتّعظ املسلمون، وتسمية االتعاظ وأخذ العرب والدروس من 
الوقائع اعتبارًا ناشئة من العبور، فأنت تعترب وتتعظ؛ ألّنك تعرب من احلدث الذي وقع إىل 

ئب اخللقة عربًة، قال تعاىل: عجااملعنى والدرس، وهلذا كانت قصص األنبياء ووقائع التاريخ و
ٌة ِألُويِل اْألَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَد ﴿ ْيِه َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

ًة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ  ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ  َكاَن َقْد ﴿(، وقال سبحانه: ١١١)يوسف:  ﴾َوَتْفِصيَل ُكلِّ َيشْ
ُد َلُكْم َآَيٌة يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقتَا فَِئٌة ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللاَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة َيَرْوَهنُْم ِمْثَليِْهْم رَ  ْأَي الَْعنْيِ َواهللاَُّ ُيَؤيِّ

ًة ِألُويِل اْألَْبَصارِ  ِه َمْن َيَشاُء إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ إِنَّ َلُكْم وَ ﴿(، وقال سبحانه: ١٣)آل عمران:  ﴾بِنَرْصِ
اِربنِيَ  َّا يِف ُبُطونِِه ِمْن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم َلَبنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ ًة ُنْسِقيُكْم ِِم )النحل:  ﴾يِف اْألَْنَعاِم لَِعرْبَ

َّا يِف ُبطُ ﴿ىل: (، وقال تعا٦٦ ًة ُنْسِقيُكْم ِِم وِهنَا َوَلُكْم فِيَها َمنَافُِع َكثرَِيٌة َوإِنَّ لَُكْم يِف اْألَْنَعاِم لَِعرْبَ
ًة ﴿(، وقال عّز من قائل: ٢١ؤمنون: )امل ﴾َوِمنَْها َتْأُكُلونَ  ْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ يِف َذلَِك لَِعرْبَ ُيَقلُِّب اهللاَُّ اللَّ

 َنَكاَل اْآلَِخَرةِ َفَأَخَذُه اهللاَُّ﴿وقال يف قّصة فرعون وما نزل به: (، ٤٤)النور:  ﴾ِألُويِل اْألَْبَصارِ 
ًة ملَِْن َخيَْشى  (.٢٦ـ  ٢٥)النازعات:  ﴾َواْألُوىَل إِنَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

                                                                                                                                                             
 .٢١٠ـ  ٢٠٩مرونة الفقه اإلسالمي: 



 

من هنا يتبنّي أّن السياقات والدالالت اللغوية ال تعطي هذا املعنى الواسع الذي تّم 
استخراجه من هذه النصوص، أفهل نقول بأّن هذه النصوص تدّل عىل وجوب مطلق العبور 

 كّل يشء حتى لو كنّا يف الطريق فيجب عبوره انسجامًا مع األمر املطلق بالعبور؟! وملاذا ال يف
نقول بوجوب العبور من احتامل املصلحة ـ وليس الظّن هبا فقط ـ نحو احلكم عىل وفق 

 االحتامل بام ينتج حجّية االحتامل؟!
تى يناقش بمناقشات هنا تعّرض وال نّدعي أّن االعتبار حقيقة يف االتعاظ وجماز يف غريه، ح

بل نّدعي أّن سياق هذه النصوص هو سياق  ،هلا أمثال الفخر الرازي يف مباحث القياس
األمر باالتعاظ أو بأخذ الدرس والفهم، ال سياقًا يؤّسس ـ ولو بالعموم أو اإلطالق ـ لوضع 

، بل هي منرصفة أو غري ذلكمرجعيّة قانونّية يف فهم الرشيعة باسم القياس أو املصلحة املرسلة 
 .عنه متاماً 

والالفت أّن النّص القرآين الوحيد الذي ذكر يف املوروث اإلسالمي إلثبات نظرّية 
االستصالح ليس سوى هذه اآلية التي هي يف احلقيقة دليل حجّية القياس عندهم، وهذا ما 

لتأصيل املصلحة املرسلة ُيربز غياُب احلجج القرآنية «يؤّكد ما يقوله الدكتور محادي ذويب: 
 .»لدى أهّم منارصهيا وعيَهم بعدم وجود آيات رصحية وقطعّية الداللة يف املسألة

٢_  ٣ ÑZ»v�A iBÇ£NmA jÌ�MÊ jÆB£ºBI ÔBz³ºA _ 
، فيفهم منه أّننا النّص النبوّي الداّل عىل أّن النبّي إّنام يقيض بالظاهر الدليل الثاين:

الظاهر، وقد ظهر لنا وجود مصلحة هنا، فنعمل هبذا الظاهر، ويكون موظفون بالتعامل مع 
 حّجة.

                                                             
؛ واآللويس، ٣٧ـ  ٢٦: ٥انظر ـ حول املناقشات وطرائق االستدالل هبذه اآلية ـ: الرازي، املحصول ( ١)

ـ  ٢٩: ٤؛ واآلمدي، اإلحكام ٢٠٠ـ  ١٩٩؛ والشوكاين، إرشاد الفحول: ٤٢ـ  ٤١: ٢٨روح املعاين 
؛ والفصول الغروّية: ٦٧٤ـ  ٦٧٣: ٢؛ والطويس، العّدة ٧٨٤ـ  ٧٨٠: ٢؛ واملرتىض، الذريعة ٣٢

 .٩٤٩ـ  ٩٤٧: ٧؛ وابن حزم، اإلحكام ٣٣٦ـ  ٣٣٤؛ واحلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن: ٣٨٣
 .٣٧٨األصول والواقع: محادي ذويب، جدل ( ٢)
 .١٦٧ـ  ١٦٦: ٦انظر: الرازي، املحصول ( ٣)



  
إّن النصوص النبوّية الداّلة عىل أّنه يقيض بالظاهر واهللا فلكّن هذا االستدالل ضعيف أيضًا؛ 

هـ( ١١٦٢، لو سّلم صدورها هبذا التعبري، وقد نقل العجلوين )يتوىّل أو متويّل السائر
هبذا اللفظ أصالً وأّنه ربام يكون تعبريًا أو خالصة مضمونّية ملجموع  وناقش يف وجود نّص 

، مع أّن الوارد من طرق السنّة والشيعة أّنه قال بأّنه نصوص، وأّن التعبري ربام يرجع للشافعي
 يقيض باأليامن والبّينات..

ملرسلة؛ لو سّلم صدورها، فهي ال تعني الشمول لتأسيس قواعد اجتهادّية مثل املصالح ا
فإّن سياق هذا احلديث هو يف مثل القضاء، وغايته أّن النبّي يريد أن يتعامل مع اآلخرين بام 
يظهر له منهم، ال بواقع قلوهبم، وأين هذا من كونه يف سياق تأسيس قواعد يف االجتهاد 

 الرشعي، حتى نستخرج منه قاعدة االستصالح؟!

٣_  ٣ ÁB¾áA _ èÍVY XAjbNmAÊ �ËðºA�A Ñ Ä¾ ÑZ»vºA Î¯Â Ðf¦B²ijz 
هو العمدة  واعتربه دليالً مهاّمً  ،هـ(٧١٦) ما استند إليه نجم الدين الطويف ثالث:ال الدليل

يقتيض رعاية املصالح إثباتًا «، حيث »ال رضر وال رضار«الرشيف:  احلديث النبوّي  ، وهوعنده
رشع لزم إثبات النفع الذي هو ونفيًا، واملفاسد نفيًا؛ إذ الرضر هو املفسدة فإذا نفاها ال

 .»املصلحة؛ ألّهنام نقيضان ال واسطة بينهام
 الطويف هنا خطوتني أساسّيتني، مها: طوخي

 أ ـ توحيد معنى الرضر والنفع مع معنى املصلحة واملفسدة.
                                                             

 .١٦٧: ٢انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: فتاوى السبكي ( ١)
 .١٩٤ـ  ١٩٢: ١انظر: العجلوين، كشف اخلفاء ( ٢)
ال بأس أن نشري هنا إىل اهتام الطويف بالتشّيع بل بالرفض، عىل لسان بعضهم مثل ابن رجب، وحول ( ٣)

وضوع، واملالبسات التارخيّية الهّتامه بذلك، راجع: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع هذا امل
 .٥٧ـ  ٤٩اإلسالمي: 

. وأصل هذه الرسالة يف كتابه التعيني يف رشح األربعني بمناسبة ٢٣الطويف، رسالة يف رعاية املصلحة: ( ٤)
قّلًة أو يف ضمن كتب حديثة؛ حديثه عن حديث ال رضر، وقد تّم فصلها ونرشها أكثر من مّرة مست

 .٧٣ـ  ٧٢وانظر حول ذلك: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: 



 

ب ـ إّن حديث نفي الرضر يعلن نفي املفسدة، فتثبت املصلحة ومطلوبّيتها؛ ألّنه ال واسطة 
 بينهام.
 بمثل استدالل الطويف يمكن االستناد لقاعدة نفي العس واملشّقة واحلرج.لعّله و

إّن التوّقف التفصييل مع مقاربة الطويف هنا حيتاج لبسط كالم كثري يف مفاد هذا احلديث 
صول الفقه اإلمامي خالل القرون األخرية، أطع النظري يف قوقد تّم تفصيله بشكل من ،النبويّ 

 ف عند مداخالت مهّمة هنا بام يستلزمه املوقف:من التوقّ  لكن البّد لنا
وهي مداخلة تستهدف القبول ـ ولو اجلديل ـ بمقاربة الطويف، لكنّها تبطل  املداخلة األوىل:

يف الوقت عينه نظرّية املصلحة املرسلة، حيث تقول بأّن مآالت كالم الطويف إىل االستدالل 
ر يف موضٍع معنّي أمكن االستناد إلطالق احلديث النبوّي بحديٍث نبوي، فكّلام أثبتنا وجود رض

ملنعه، وهذا ال ربط له باملصلحة املرسلة، بل هو نوع عالقة بني األدّلة الرشعّية النصّية، فكيف 
نفيها دليٌل عام أو و فهم الطويف من هذا الدليل إثبات املصالح املرسلة التي مل يرد عىل اعتبارها أ

 .خاّص؟!
فهو يف موضٍع آخر يقّر بأّن حاصل حماولته يف  ذه املداخلة كأّنه ال يريد الطويف نفيها،لكّن ه

تقديم املصلحة عىل النّص هو تقديم دليل رشعي راجح ـ وهو حديث نفي الرضر ـ عىل سائر 
 ،رعاية املصالح أس مبدّنه يؤّس أاألدّلة األخرى يف األحكام، لكّن الطويف يفهم من احلديث 

 .ه يدّل فقط عىل نفي الرضرال أنّ 
والفرق بني حماولة الطويف وما فهمه اآلخرون يكمن يف أّن الطويف يريد هبذا احلديث أن 
يكون بنفسه حّجة لنا يف اعتامد املصالح يف اإلفتاء، وكأّن احلديث يفّوضنا أّننا كّلام رأينا مصلحًة 

امنا ببناء احلكم عليها، وهبذا يستنتج ال دليل هلا أو عليها، كان حديث نفي الرضر مرشعنًا لقي
ة النص يف حجّية املصلحة املرسلة، املصلحة املرسلة من كالم الطويف، فالطويف ال ينفي مرجعيّ 

 ،صدار الفتاوىالتي تنكشف له يف إّن الفقيه يمكنه اعتامد املصالح يد بالنّص أن يثبت له أبل ير
 .يضاً ة اجلزئّية أبل يف حماكمة النصوص الرشعيّ 

                                                             
 .٣٣٠انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٣٩، ٣٢انظر: رسالة يف رعاية املصلحة: ( ٢)



  
يريد إعادة إنتاج قانون املصلحة املرسلة بتحويله من قانون كأّنه وبتعبري آخر: الطويف 

مفارق للدليل النّيص إىل قانون متفّرع عليه، مع بقائه عىل حالته عملّيًا يف ممارسات الفقيه 
سوف فتاء ومنطلقاته، فمن الناحية العملية فإّن عني ما يقوم به القائل باملصالح املرسلة لإل

 .يقوم به املعتمد عىل حديث ال رضر، وهذا كاٍف بالنسبة للطويف
وأعتقد بأّن حماولة الطويف تصلح إلجياد نوع من التقارب بني أصول الفقه اإلمامي وأصول 
الفقه السنّي؛ كام هي بدرجة معينة حماولة الغزايل من قبل؛ ألّن حترير نظرّية املصالح املرسلة من 

 ربطها بالنصوص يمكن للفقه اإلمامي أن يوافق عليه ضمن معايري معّينة. التفّرد العقيل نحو
ما أورده السيد حمّمد تقي احلكيم، حيث قال بأّن الطويف جعل النسبة بني  املداخلة الثانية:

ليس  الرضرالرضر واملصلحة نسبة التناقض، ومن هنا أثبت أحدمها بانتفاء اآلخر، واحلال أّن 
التاجر الذي مل يربح كواسطة،  وبينه وبني املصلحة ،العرض أو البدن أو سوى النقص يف املال

فانتفاء أحدمها ال وعليه  ين اللذين هلام ثالث،من قبيل الضدّ  اً ذإفهام ، يف جتارته ومل خيس فيها
فانتفاء الرضر ال ومن هنا يثبت وجود املباح يف الرشيعة والقانون، يستلزم ثبوت اآلخر، 

. وهذا يعني أّن الدليل الذي حّث عىل معيارّية نفي الرضر مل يقل صلحةثبوت املدعي يست
 بمعيارّية املصلحة بالرضورة.

ثبت اهتامم الرشيعة بنفي غاية ما يُ  ّن النّص أل السيد احلكيم متني يف حّد نفسه؛وكالم 
كام هو  ة ألمرها،ه يف كّل حالة توجد فيها مصلحة فالرشيعة مهتمّ نّ أالرضر، وهذا ال يعني 

ّن التضحية هبذه املصلحة أو تلك أويف طذا أثبت لنا الإال إمفروض قاعدة املصالح املرسلة، 
دفع املفسدة أوىل من جلب «. وتعابرُي من نوع أو يالزمه رضر عىل الناس يرجع برضرٍ 

 .تشهد عىل متايز االثنني مفهومًا ومصداقاً  »املصلحة
عدم  صلحة واملفسدة أن تتّم إال يف سياق إثبات أنّ ال يمكن ملقولة الطويف يف تناقضّية امل

، ومرّضة األخذ باملصالح بوصفه سياسة اسرتاتيجية قانونّية يف األّمة هو يف هناية املطاف مفسدة
أو الفقهاء مل يأخذوا باملصالح ومل يبالوا هبا،  (ويّل األمرالسلطة الرشعّية )بمعنى أن نتصّور أّن 

؛ فإّن الدولة التي ال تبني سياساهتا عىل مصالح ورضر ع مفسدةفإّن هذا ُيفيض إىل وقو
                                                             

 .٣٨٤ـ  ٣٨٣؛ ومحادي ذويب، جدل األصول والواقع: ٣٩٢انظر: األصول العاّمة للفقه املقارن: ( ١)



 

عنهم ـ سوف ينتهي هبا احلال إىل إيقاع مواطنيها يف الرضر مواطنيها ـ وليس فقط عىل رفع 
؛ خاّصة يف ظّل متغرّيات احلياة ووجود سباق تطّور يف العامل، فإّن ترك املصالح والرضر املفسدة

 ّمة.ُيفيض للوقوع يف ختّلف األ
فهذا يعني أّن الطويف نظر للحديث بمعناه املجتمعي ومل ينظر إليه  ،ولو صّح كالمنا هذا

بمعناه الفردي، فاملجتمعات التي ال جتعل رعاية املصلحة أساسًا هلا تقع يف هناية املطاف يف 
وم مراعاة للقول بلزوم رفع املفسدة وعدم لزـ بنظرة جمتمعّية ـ املفسدة واملرّضة، وهلذا ال معنى 

املصلحة؛ فإّن رفع املفسدة أو دفعها ال يكون إال بسياج حاٍم وهو اعتامد رعاية املصلحة دومًا يف 
 السياسات العاّمة للبالد.

حتّل مشكلة ما اعترب أّنه كثرة تمعّية ملفهوم الرضر ـ ـ أعني املقاربة املجوهبذه الطريقة 
 صيصات ترجع لنظرة فردّية للحديث،ختصيصات يف حديث ال رضر، فإّن دعوى كثرة التخ

من حيث ترشيع الزكاة واخلمس واجلهاد واحلّج وغري ذلك عىل األفراد، بينام النظرة املجتمعّية 
للترشيعات اإلسالمّية ترى أّن هذه املساّمة أرضارًا فردّية هي مصالح ومنافع اجتامعّية، 

بل لو قال شخص بأّن عندي ع واستفاد، فاملجتمع بوصفه إنسانًا كبريًا مل يترّضر بذلك بل انتف
رشيعة ال يلحق فيها رضٌر عىل أحد، فأنا ال أفرض رضائب وال أقتّص من املجرم وال ُالزم 

 أّرض رشيعٍة عىل البرش!هي الرشيعة  هبغرامات أو ضامنات.. لقالوا له بأّن هذ
الطويف هنا سهًال، فهو  ، يصبح تقديم كالمووفقًا هلذه املقاربة التي يقبل هبا بعض الفقهاء

ال لإلنسان الصغري،  ،يريد أن يقول بأّن حديث نفي الرضر ناظر لإلنسان الكبري، وهو املجتمع
وال يتصّور دفع املفسدة والرضر عن اإلنسان الكبري إال بوجود اسرتاتيجّية جلب املنافع 

ه غري متحّقق خارجيًّا لكنّ  ،واملصالح لألّمة، فالتفكيك الذهني وإن كان صحيحًا يف أفق الذهن
 .وعملّياً 

                                                             
 .١٤٤ـ  ١٤٠: ١؛ واإليرواين، القواعد الفقهّية ٥٥٨: ٢، ج٢انظر: الصدر، مباحث األصول ق( ١)
ومن خالل هذا، يتبنّي لنا حجم اهلّوة احلاصلة بني طريقة املقاربة املجتمعّية التي نحتمل اعتامد الطويف ( ٢)

د اخلوئي يف رفع إشكالّية كثرة عليها، وطريقة املقاربة الفردّية التي اختارها أمثال اخلوئي، فالسيّ 
التخصيصات الواردة عىل حديث ال رضر، يعترب أّن احلدود والقصاص والديات واحلّج واجلهاد 

 



  
العلوم الطبيعيّة جمموعة من هذه املقاربة حتتاج إلثبات موضوعي خارجي تساهم فيه و

وهل فعًال عدم وجود اسرتاتيجيّة جلب املنافع ـ بوصفها قاعدة عاّمة ـ يفيض واإلنسانّية، 
صدق كالم والقدر املتيّقن  ملفسدة ومرّضة عىل املجتمع والدولة أو ال، ودومًا أو أحيانًا؟

 الطويف يف بعض احلاالت ال يف مجيعها.
اعترب أّن حديث ال رضر يدّل باملفهوم وباملالزمة  هذا، ولكّن بعض الباحثني املعارصين

العقلّية عىل لزوم األخذ بمقابله وهو النفع واملصلحة، بل احلال كذلك يف بعض األدّلة العاّمة، 
 .صلحة رضٌر عىل املكّلفنيوترك الترشيع عىل وفق امل

خاّصًة مع تعبريه باملالزمة  ّن هذا الكالم ـ برصف النظر عاّم قلناه ـ غري واضح يل؛أإال 
العقلّية والداللة املفهوميّة، فأّي من أنواع املفاهيم يمكن أن يدّل هنا؟ وأّي مالزمة عقلّية 

ر هي نسبة التناقض؟ بمعنى أّنه كّلام مل مفروضة ما مل نثبت سلفًا أّن النسبة بني املصلحة والرض
تكن منفعة كان هناك رضر، وإثبات هذا األمر يف غاية الصعوبة، فهل إذا أهداين شخص مائة 
درهم أقول بأّنه نفعني وّرضين معًا، من حيث إّنه نفعني باملائة وّرضين بعدم نفعي بأزيد من 

  من ذلك؟ذلك؟! وهل تتحّمل الوقائع والدالالت اللغوّية شيئاً 
إّن القول بأّن عدم املصلحة رضر ال يقع سوى يف بعض السياقات ال يف كليّة القضّية، ومن 

هذا مقبول و، ومصلحة منفعةودفعه رفع الرضر  نعم، .ثّم فإطالق هذا الكالم غري واضح
صالح للجميع، لكنّه ال ينتج اإللزام بمرجعّية املصلحة مطلقًا، بل يلزمني بنوع من املنافع وامل

 هي التي يتضّمنها رفع الرضر خاّصة.
الطويف فّس الرضر باملفسدة، ومن ثّم قابله مع املصلحة فأنتج استدالله إّن  املداخلة الثالثة:

 هل هذا التفسري صحيح؟ :نفسه لكّن السؤال الذي يفرضاآلنف الذكر، 
                                                                                                                                                             

علت رضرّيًة، بيام ظاهر حديث ال رضر ناظر خارجة ختّصصًا عن مفاد ال رضر؛ ألّهنا من أّول األمر ُج 
رضرّية، فينفي احلديُث حالَتها الرضرّية مثل لتلك التكاليف التي تكون هلا حالة غري رضرّية وحالة 

الوضوء والغسل، فيقّيدها بحال عدم الرضر، وأّما اخلمس فليس فيه رضٌر عىل أحد من وجهة نظر 
 ملكًا لصاحبه حتى يكون يف إخراجه من جيبه رضٌر عليهمنذ البداية اخلوئي؛ ألّن الشارع مل يعتربه 

 .(٥٤٠ـ  ٥٣٩: ٢)اخلوئي، مصباح األصول 
 .٢٠٠انظر: عيل حّب اهللا، دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظرّية املقاصد: ( ١)



 

 اً ي يسّبب ضيقذني يف معنى الرضر، وجيمعها عنوان النقص اللقد تنّوعت تعابري اللغويّ 
يف ماله أو بدنه أو  سان من نقصٍ قد حيرص املعنى بخصوص ما يعرض اإلن، ومن ثّم اً وسوء

ذ قد جتتمع املفسدة مع زيادة املال إّن مفهوم املفسدة ال يعطي هذا املعنى، نحو ذلك، مع أ
ويف الرضر فال يصّح تفسري الط، والعكس صحيحوالعافية ونحوها،  ةة والصحّ والقّوة البدنيّ 

ىل عناوين إواملرّضة تقابلها املنفعة، ونسبة هذه العناوين  ،بل الرضر يقابله النفع باملفسدة،
 حة واملفسدة هي نسبة العموم واخلصوص من وجه.لاملص

فرد، البالنقص ذي الطابع املاّدي العارض عىل  ّن عنوان الرضر ال خيتّص أ لكّن الصحيح
إرضار ليس سوى ( ١٠٧)التوبة: تلفة، فمسجد الرضار بل ينبغي فهمه يف سياقاته املخ

نسب ما يُ مع مادي، وهلذا يكون معنى الرضر متناسبًا  ّنه قد ال يكون فيه نقٌص باملسلمني، رغم أ
فالرضر الالحق عىل الفرد يف جتارته خيتلف مصداقًا عن الرضر الالحق ويقع بمالحظته، ليه إ

ذ إمجتمع برّمته، للحق الاالن معًا عن الرضر التلف احلوكذلك خيته االجتامعّية، عليه يف حيثيّ 
تامعيّة جبل بمعنى تدهور حياهتم اال ،بنائهأمواله وأقد يترّضر املجتمع ال بمعنى نقصان 

ّرضت أ، أو امليوعة األخالقية نيملأّرضت بجامعة املسفيقال: الرشوة  ،وانتشار الفساد فيهم
 مثالً.زوجّية كثرية حاالت طالق أو وقوع خالفات ب تسّببتأّهنا بمعنى  ،رس والعوائلباأل

َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسَكنْتُْم ِمْن ﴿وربام يؤّيد ما نقول ـ غري مسجد رضار ـ قوله تعاىل: 
وُهنَّ لِتَُضيُِّقوا َعَليِْهنَّ  َال ُتَضارَّ َوالَِدٌة ..﴿(، وقوله سبحانه: ٦)الطالق:  ﴾..ُوْجِدُكْم َوَال ُتَضارُّ

(، فإّن الفقه اإلسالمي تعامل مع هاتني اآليتني ٢٣٣)البقرة:  ﴾..بَِوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه بَِوَلِدهِ 
 بمعنى أوسع من النقص املاّدي لإلرضار.

ويتعّزز ما نقوله بام ذهب إليه أمثال السيد الصدر، من أّن مورد حديث ال رضر ليس فيه 
مرة بن جندب، بل سمرة حجز حرّية األنصاري وأهله نقٌص َعَرَض عىل األنصاري من قبل س

 .واستقرارهم يف منزهلم
                                                             

ـ  ٤٠٤: ٤؛ واخلوئي، حمارضات يف أصول الفقه ٣٤٤ـ  ٣٤٣انظر: اخلراساين، كفاية األصول: ( ١)
٤٠٥. 

 .٤٥١: ٥؛ وبحوث يف علم األصول ٥٢٢: ٤، ج٢انظر: مباحث األصول ق( ٢)



  
ت جهة الرضر وهبذا الفهم لكلمة رضر تصبح الكلمة قريبة جدًا من املفسدة خاّصة لو كان

، دون أن يمنع ذلك يف الوجود، كترّضر الروح والعالقة مع اهللا وغري ذلك اً معنويّ  اً جانب
للنقص يف بعض النصوص بحسب املناسبات والسياقات مثل: لو أّرض انرصاف املعنى املاّدي 

 .الصوُم باحلامل
ّنه يف كّل مورد يثبت وجود رضر أبمعنى  وهبذا يتبنّي أّن مقاربة الطويف صحيحة جزئّيًا،

ّن حديث ال رضر يكون شامالً ر، فإفراد أو املجتمع باملعنى الواسع لكلمة رضعائد عىل األ
ّن حديث ال رضر ال يمكنه أن أمًا عىل مجيع األحكام األولّية، لكّن املشكلة هنا، وحاكاًم مقدّ 

للرضر، وهبذا ال يمكن  عدم متابعة املصالح هو مصداق حقيقي أنّ ـ ولو يف اجلملة ـ يثبت لنا 
، بل جتري يف املصالح اآلتية حة املرسلة بشكل تقعيدي عاملة املصثبات نظريّ ليه إلاالستناد إ
 .ضاّر أو دفعهامن رفع امل

ّن الفعل الفالين فيه رضر يد مصداق الرضر وأاألمر اآلخر الذي ينبغي معرفته هنا هو حتد
ثبت يذا مل ، فإعىل الفرد أو األّمة ـ باملعنى الشامل لكلمة رضر ـ بنحو اليقني أو الظّن املعترب

غري املعترب فليس حّجًة ّما جمّرد الظّن يل قاعدة نفي الرضر، أمكن تفعيحو مل يكن ذلك هبذا الن
 ومل يقم دليل عىل حجيّته يف هذا املورد.

يف إعادة فهم مجيع األحكام  ،يستفيد الطويف من قاعدة ال رضر هبذا املعنى هلاقد  ،نعم
ىل جمموع األحكام األولّية هو كون مجيع إفإّن حاصل ضّم حديث نفي الرضر  األولّية،

ّن ولو ظذا حصل ر بام له من مفهوم ديني عام، فإبها بالرضدة يف ذاهتا بعدم تسبّ الترشيعات مقيّ 
لحق رضرًا ضمن املعايري الدينية لكلمة الرضر، فإّنه لن غري معترب بأّن ترشيعًا من الترشيعات يُ 

ّن احلكم كان يف لوحه أّن املفروض يكون هناك يقني بثبوت احلكم بدرجة الفعلّية والتنجيز؛ أل
ة عىل املرأة حيث ال رضر من وراء هذه مالرجل له القيمول اآليت: عىل الشك مقّيداً بويت ثال

ّن ثبوت احلكم بالقيمومة سوف إف ،القيمومة، فلو حصل يل ظّن الرضر ولو كان ظنًّا غري معترب
، وهبذا ختضع مجيع األحكام األولّية ملدى احتامل حراز قيد عدم الرضرإلعدم  ؛يكون مشكالً 

به، وهذا يقف ـ إىل أبعد احلدود ـ لصالح مقولة الطويف حتى يف  البرش وجود رضر يف املكّلف
تقديم املصلحة عىل النّص؛ ألّن مرجعه إىل نفي إطالق التكليف ما مل يثبت رضر، يف مقابل 

 حرص إطالقه بحالة عدم الرضر.



 

والسبب الذي يدعو االجتهاد اإلسالمي لعدم املوافقة عىل هذه الطريقة من املقاربة هو 
فاالجتهاد الرشعي يعترب أّن أدّلة الترشيعات األولّية حتظى  ت التفسري اهلرمنوطيقي النّيص،آلّيا

بعموم وإطالق، ويبقى هذا العموم واإلطالق ساريًا ما مل يأت التخصيص أو التقييد، والرضر 
املرجع املحتََكُم إليه هو اإلطالق والعموم يف أدّلة  يكونُ  ،تقييٌد وختصيص، فام مل يثبت

التكاليف نفسها، وهبذا نعرف أّن الفقه يتعامل مع النصوص، ال مع حاصل النصوص بوصفه 
 منكشفًا بمجموعة النصوص معًا، فانتبه.

هذا كّله برصف النظر عن مستوى قّوة هذا احلديث من حيث الصدور، بحيث يمكن عربه 
وال نقول بحجية خرب  ! وهل هو يف هناية املطاف خرب آحادي ـتأصيل نظرّية هبذا احلجم أو ال

 الواحد ـ أو يمكن تقويته بحيث يبلغ درجة الوثوق بالصدور؟
وعىل أّية حال، فاخلطوة التي قام هبا الطويف هنا سوف نتكّلم عنها بالتفصيل عند احلديث 
عن العالقة بني النّص واملصلحة يف املحور الثالث من حماور هذا الفصل، وسنرى هل قصد 

ة املقاصد عرب حديث نفي الرضر أو ال؟ وأّنه إذا مل يقصد ذلك فإّن خطوته الطويف تأصيل نظريّ 
 منقوصة وغري واضحة.

الذين أعطوا قّوًة إضافّية حلديث  ويبقى املهّم لدينا أّن الطويف هو من أوائل علامء املسلمني
 لسنّي.نفي الرضر، فقبله مل يكن هذا احلديث حيظى هبذه القّوة البالغة يف الرتاث الشيعي وا
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الواردة يف الكتاب االستناد إىل نصوص القيم ومبادئ الترشيع العليا  الدليل الرابع:

، من نوع األمر بالعدل واإلحسان وفعل اخلري واملعروف وترك البغي واملنكر والفساد والسنّة
 العناوين.والرّش والسوء وغري ذلك من 

وفكرة هذا الدليل هو ما بحثناه بالتفصيل يف موضٍع آخر، وذلك يف كتابنا حول قواعد 
 ،»قاعدة العدل«العالقة مع اآلخر الديني ضمن سياق احلقوق السياسّية، وأطلقنا عليه 

نصوص األمر ة مثل ّن النصوص الدينّية املنهجيّ أهي ـ ردنا توظيفها هنا ألو ـ وخالصة الفكرة 
ن نرجع إىل أصل أليها عند فقدان األدّلة اخلاّصة والعاّمة، فقبل لعدل، يمكن الرجوع إبا

علينا يف البداية أن نذهب نحو الواقعة التي مل نجد نّصًا فيها باخلصوص، وننظر يف  ،الرباءة



  
لينا تشخيص املوضوعات إٌل كَ وْ ننا مُ العدل واخلري واملعروف فيها، أل تشخيصنا ملا هو

ّن تضمني الصنّاع هو العدل وغريه ظلم مثًال، أة وتعيني املتعّلقات، فإذا شّخصنا مثالً اخلارجيّ 
إلثبات وجوب تضمني الصنّاع؛ ألّن هذا  ؛قانون هذهالنتمّسك بنصوص القيم ومبادئ 

تنزيل حكم كيّل عىل مصداقه  ةامًا كام يف أّي عمليّ  للعدل املأمور به رشعًا، متٌق اتضمني مصدال
كام تعطي  ،والرشيعة أعطت احلجيّة لتعيينا هلذه املصداق .بعد تعييننا هلذا املصداقاخلارجي 

ّن الوعي ّتكلًة عىل أمولو ب ملصداق العدل بني أوالده فتأمره بالعدل، ة لتعيني األاحلجيّ 
لو بنسبة عالية، ولوال لذلك ملا ىل احلقيقة وإللعدل مصداقًا يمكنه أن يصل العريف ي ئالعقال

 اخلارجي. اأو تشخيص متعّلقه اهتاعىل مو ضوعالكثري من األحكام ا تنزيل مكننأ
ـ أّنه يؤمن بذلك، هو الشيخ  طرحي هلذه الفكرةولعّل من أوائل من الحظُت ـ بعد 

حيث يرى أّن كّل عنوان أخذ يف النصوص القرآنية  هـ(، إمام املقاصدّيني،٧٩٠الشاطبي )
وط بضوابط، فهذا معناه أّن فهمه وتعيينه بنظر املكّلف، مطلقًا غري مقّيد وال مرشوح أو مرش

مثل العدل واإلحسان والعفو والصرب والظلم والفحشاء واملنكر وغري ذلك، بينام ما يؤخذ 
مقّيدًا أو له ضوابط، فهو راجع لنظر املوىل مثل العبادات يف الغالب، واللطيف أّن الشاطبي 

املّكي هو فقٌه من النوع األّول بينام الفقه املدين هو فقٌه من يميّز بني فقه مّكة واملدينة، فالفقه 
النوع الثاين عنده يف الغالب طبعًا، ويعترب الشاطبي أّن كّل عاّم مدين يرجع ليكون جزئّيًا مكّيًا، 
وخيوض حماولًة يف هذا الصدد، فاجلهاد يرجع لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهكذا، وهلذا 

ملكّيات وكثر يف املدنّيات نسبّيًا، وانعدم يف الكليات االستقرائيّة، مع توضيحه أّن قّل النسخ يف ا
 .مفهوم النسخ عند القدماء أعّم من التخصيص والتقييد والنسخ باالصطالح املتأّخر

ة ة االستصالح عرب نظريّ هذه الفكرة يف تقديري هي تعبري آخر عن إعادة إنتاج نظريّ 
 ةيضًا عن النمط املقاصدي، غايأآخر  القيم ومبادئ الترشيع متثل تعبرياً ألّن نصوص  املقاصد؛

، ة النصوصبل ينتج عن منهجيّ  ،ةة االستقراء الشاطبيّ يّ جّن هذا النمط ال ينتج عن منهأاألمر 
، وقد حتّدثنا آنفًا عن إعادة كام فعل الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين والشيخ يوسف الصانعي

 .ة املقاصد أو القياسصالح عرب نظريّ إنتاج نظرّية االست
                                                             

 .٢٤٩ـ  ٢٣٤: ٥، و٢٥٦: ٤، و٣٦٧ـ  ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٤٠ـ  ٢٣٥: ٣، املوافقات انظر: الشاطبي( ١)



 

ترشيع ونصوص القيم العليا املأمور الستناد لنصوص مبادئ لن أخوض هنا يف مناقشة اال
يف كتاب شمول الرشيعة تارًة  ّنني بحثت هذا املوضوع بالتفصيل يف مناسبة أخرىأل رشعًا؛ هبا

ح موقفي من ذلك رشوسوف أ ،ويف كتاب قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديني ُاخرى
، ونشري إىل ذلك ة املرسلةحة املصلث عن تصّورنا املختار لنظريّ يضًا عندما نتحدّ أباختصار 

 أيضًا عند مناقشة ختريج االستصالح عىل قواعد حجّية العقل العميل قريبًا جّدًا.
 يّ أتنزيل هذا النوع من النصوص ختتلف عن عمليّة تنزيل  ةواخلالصة عندي هي أّن عمليّ 

ال حكم إفهذه العملية هنا ال تنتج حكاًم رشعّيًا جديدًا، بل ليس  نّص عىل مصداق خارجي؛
رشعي واحد، وهو وجوب العدل مثًال، والناتج امليداين عن هذا احلكم عند تنزيله عىل 

بل هو  ـ ملا يريده االستصالحيّون خالفاً ًا ـ عاله، ليس حكاًم رشعيّ أمصاديقه بالطريقة املبيّنة 
بل جتب طاعة مفهوم العدل  بنفسه؛ )ألّنه ليس من أصل الرشع(، م برشي ال جتب طاعتهحك

أن جيعله بذاته حكاًم رشعيًّا يف ّن ذلك جيعله واجب الطاعة دون أالذي فيه، وسوف نبنّي كيف 
 حة املرسلة.لتنا اخلاّصة يف املصصل الرشع، فانتظر قريبًا عندما نرشح نظريّ أ

ّننا يف كّل مورد أوذلك  ه نقطة نبتعد فيها عن االجتهاد اإلمامي،وينجم عن قناعتنا هذ
ة رشعيّة، ال يمكننا ارز أو أمق فيه للحصول عىل دليل حمرِ افتقدنا فيه النّص الرشعي ومل نتوفّ 

صل أ صل الرباءة، بل نحن نجري ـ عىل نظرّيتنا يف نفي شمول الرشيعة ـأالذهاب فورًا نحو 
، بل علينا هنائّية عة، بيد أّننا يف الوقت عينه ال نصبح يف حال براءةعدم جعل حكم هلذه الواق

الذهاب نحو أدّلة القيم واملبادئ الترشيعّية التي من هذا النوع، وتشخيص الواقعة النازلة ما 
للحكم الرشعي هو مقتىض العدل فيها وفقًا لفهمنا العقالئي، وليس ما هو املالك الواقعي فيها 

 ، فتنّبه جّيدًا.رب العقل النظريوفقًا لفهمنا ع
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أبوالقاسم عليدوست حماولة لتربير األخذ باملصالح املرسلة، الشيخ يطرح الباحث املعارص 

ة االرتكاز يف حماولته تقوم عىل ة ضمن معطيات العقل العميل، ونقطوذلك عرب تطويع النظريّ 
رك املصلحة أو املفسدة أدذا إ ،العقل العميل البرشي أو ما يعرّب هو عنه بجوهر العقلّن أ

حة لمصالفعل احلامل لل عل، بحيث يكون فاعلفة التاّمة )املقتضية للزوم أو املنع( يف الاحلتميّ 



  
مفسدة مستحقًا للذّم والعقاب، فيحكم الفعل احلامل للوفاعل واملدح مستحّقًا للثواب 

ىل احلكم الرشعي عرب مقاربة إّول وقبح الثاين، ففي هذه احلال يمكن الوصول سن األبحُ 
 قياسّية من نوع:

 عقالً  الفعل الفالين حسنٌ 
قانون املالزمة بني حكم العقل أحد َشكيَل عقالً فهو واجب رشعًا ) وكّل ما هو حسنٌ 

 وحكم الرشع(
 .فتكون النتيجة احلكم بوجوب الفعل رشعاً 

ّن املراد أجيب أن نعرف ـ من وجهة نظر عليدوست ـ  ،التقريب للقضّية ولكي يكتمل هذا
كذلك، بل اجلوهر العقالين، ولكي نكتشفه فإّننا  هنا أو هناك، وال مجاعةٍ  بالعقل ليس رؤية فردٍ 

ّن احلاكم هبذه  أشاهدُ  ،زمنة واألمكنةبحه يف كّل األق سن يشء أوّن التوافق العام عىل ُح أنعترب 
 العقل.ليس إال جوهر قبحًا  وأسنًا ة ُح القضيّ 

ّن العقل قادر أواملشكلة التي يواجهها عليدوست أّن هذه املقاربة سوف توقعه يف اّدعاء 
ف عنها يف الرشيعة شكعىل كشف مناطات ومالكات األحكام، فهناك أحكام تّم ترشيعها وال

يل، وهذا ما جيعل عليدوست سالمّية، ونحن نريد معرفتها عرب معرفة مناطاهتا بالعقل العماإل
رشعّية، هلذا فهو يغرّي قواعد الدراك مالكات األحكام بارشًة أمام مقولة عجز العقل عن إم

ّن وظيفة العقل العميل ليست معرفة األحكام الرشعية التي كشفتها لنا أليقول ب ،العمل
 طريق العقل نفسه.وذلك عن  ،ة غري املنكشفة يف الرشعرشعيّ الحكام األالرشيعة، بل اكتشاف 

والفارق بني احلالتني أّن العقل يف احلالة األوىل يريد معرفة الّس الكامن خلف احلكم، هلذا 
منكشف  ثانية ال يوجد حكمٌ الرته عىل ذلك، بينام يف احلالة دّكد من قأنجد صعوبة يف الت

ال عرب إصًال كشف ألكنّه غري منف باملعرفة عقًال، بل إّن الرشيعة تضع حكاًم رشعّيًا مستهدَ 
 العقل.

ة املصلحة املرسلة يمكن خترجيها من خالل مدركات ّن نظريّ ، يعترب عليدوست أمن هنا
 عنى له، وهبذا خيرج بثالث نتائج:املالعقل العميل بعد اإليامن بقانون املالزمة هبذا 

لكّن  ،ّجةٌ عقل العميل القطعي، حالراكات دمتثل مصداقًا إل إّن املصالح املرسلة التيـ  أ
 وليس باملصلحة املرسلة. ،عقيلاليها باإلدراك األفضل أن نسمّ 



 

لك لكنّها مت ،لاألوّ  ستوىة تأييد عقيل من امللك خلفيّ إّن املصالح املرسلة التي ال مت ـ ب
حة املرسلة غري لّن الرشيعة كانت موافقة هلا، هذا النوع من املصتأييدًا ظنّيًا من العقل يف أ

 لدليل عىل حجّيته.لعدم ا ؛حّجة
ال القطعي وال الظنّي، يمكن القول  ،مئناينطركة بالعقل االدإّن املصالح املرسلة امل ـ ج

 .ال فتكون ساقطًة عن احلجّيةإنان، وئعىل حجيّة االطم بحجّيتها بناءً 
ة حة املرسلة من خالل قواعد حجيّ لة املصنتاج نظريّ إمامي إشيعي  فقيهٌ  هبذه الطريقة يعيدُ 

سلة عىل عكس العقل العميل وقانون املالزمة، وهبذا يفرتق عن الشاطبي الذي بنى املصالح املر
ينا سابقًا، بل إّن أكام رإنكارًا رصحيًا، ني قليّ عنكاره التحسني والتقبيح الذلك متامًا بعد إ

ًة، وإّنام الشاطبي يرّصح يف بدايات املوافقات بأّن أدّلة العقل ال تستعمل يف أصول الفقه مستقلّ 
تكون مرّكبًة مع أدّلة السمع أو معينة هلا أو حمّققة ملناطها؛ حمتّجًا بأّن النظر فيها نظٌر يف أمٍر 

 .رشعي، والعقل ليس بشارع
ال ُاريد أن نختلف اآلن مع هذا الطرح يف أصل واقعّيته وإمكان حتّقق اليقني أو االطمئنان يف 

إّنام نريد البحث يف إمكانات أن يعطينا  لو حصل يقني فهو حّجة، اجلملة، فالكّل متفق نظرّيًا أّنه
قاعدًة موّلدًة لسلسلٍة من األحكام الرشعّية كام كان متوّقعًا من املصالح املرسلة ويكون اليقني 

 .فيها معقوالً 
 حاولة من خالل بعض الوقفات:هذه املالبد لنا من التأّمل قليالً يف هلذا 

عترب أّن الرشيعة ت يمبنّية أصًال عىل فكرة شمول الرشيعة؛ هلذا فه حاولةهذه املإّن ـ  ١
تنكشف عرب سبيلني: النّص والوحي اإلهلي، والعقل والوعي اإلنساين، فمن إدراك العقل 
للُحسن والقبح يكشف لنا املوىل ـ بوضعه هذا العقل يف ذواتنا ـ أحكاَمه غري املنكشفة يف 

 .النصوص
ت شمول الرشيعة، كيف لنا التأّكد من أّن اهللا يف موارد حكم العقل مل لكن إذا قلنا بعدم ثبو

 ؟!هو حكٌم منسوٌب إليه بالرضورة يرتك القضّية للعقل دون أن يعترب أّن حكم العقل
                                                             

 .١٥٠ـ  ١٢١؛ وفقه وعقل: ٣٥١ـ  ٣٤٧انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)
 .٢٧: ١انظر: الشاطبي، املوافقات ( ٢)



  
هلذا قلنا يف بحث شمول الرشيعة أّن قانون املالزمة نفسه مبنّي عىل قاعدة شمولّية الرشيعة، 

يف صاحب هذه املحاولة حاولة هنا، وقد سبق أيضًا أن ناقشنا هذه امله وليس ُمثبتًا هلا، كام توحي
 .ىل، فراجعإىل اهللا تعا)السلطة الرشعّية( نظرّيته يف نسبة األحكام التي يسنّها ويّل األمر 

ـ كّلها أو أغلبيّتها الساحقة ـ قد دّلت  ت التحسينّية والتقبيحّية للعقلالكليّاهذه إّن  ـ ٢
ا أيضًا، ويمكن اكتشافها من ضّم النصوص ودراسة الكتاب والسنّة وسائر النصوص عليه

األدّلة الرشعّية، مثل وجوب العدل والصدق واإلحسان وحرمة الكذب والظلم والعدوان 
خاّصة وأّن هذه الكلّيات العقلية هي مرتكزات بنى البرش عليها حياهتم، ومن ثّم وغري ذلك، 

كام كانت  رشيعة من خالل إمضاء البناءات العقالئّية..يمكن للشيخ عليدوست نسبتها لل
 حماولة تأصيل االستصالح عرب نصوص الترشيع العليا التي أرشنا إليها آنفًا.

وإذا كان األمر كذلك، فلامذا نذهب نحو العقول ونجعل املسافة أطول ونّدعي بأّن بعَض 
اننا التمّسك بالعمومات معطيات الرشع منكشفة عرب العقول دون النصوص؟ مع أّن بإمك

القرآنية واحلديثّية )واملقاصد الرشعّية املنكشفة من ضّم النصوص( اآلمرة بالعدل والناهية عن 
الظلم، ثم نقوم نحن بتشخيص العدل يف املوارد امليدانّية، وهبذا ُندرج كّل السياسة الرشعّية 

لواردين يف القرآن الكريم حتت عنوان الوجوب الرشعي للعدل واحلرمة الرشعّية للظلم، وا
والسنّة الرشيفة واملتفق عليهام بني املسلمني؟ أليس هذا أفضل من حماولة اكتشاف احلكم 
الرشعي بالعقل، بعد فرض وجود نصوص كلّية تصلح جلمع خمتلف معطيات العقول؟ 

ْحَسانِ إ﴿ :وتطبيق هذه الكّليات القرآنية َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن  نَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ (، إذا اشتمل عىل خطأ، فحاله ٩٠)النحل:  ﴾اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر َواْلبَْغِي َيِعظُُكْم َلَعلَّ

 مثل حال اشتامل تطبيق كّليات العقول عىل خطأ ال فرق يف ذلك.
ي أّننا مل نعد نملك أحكامًا رشعّية غري والنقطة املهّمة التي تنجم عن مالحظتي هذه ه

ستعني بالعقل ليكشف عن أحكام رشعّية هي باألصل مل يكشف نمنكشفة بالنصوص، حتى 
! وهبذا يكون طريق الشاطبي وشمس عليدوست اهللا عنها سوى بالعقل عىل حسب تعبري

تنزيلها عىل اجلزئيات، هنا؛ ألّهنام استعانا هبذه الكّليات الدينية وقاما ب هالدين أفضل من طريق
                                                             

 .٧١٩ـ  ٧١٧، ٣٢٠ـ  ٣١٣، ٣٠١ـ  ٢٩٧انظر: حيدر حّب اهللا، شمول الرشيعة: ( ١)



 

مطلقني عليها تارًة عنوان أدّلة الترشيع العليا، وأخرى عنوان مقاصد الرشيعة املستنبطة 
وص العاّمة واجلزئّيات املستقرأة، بل الحظنا مثل الدكتور حممد سالم مدكور يستند بالنص

وعليه  .الكريم مبارشة ـ لتربير املصالح املرسلة ـ إىل عمومات العدل واالحسان يف القرآن
فأصل تقسيم األحكام إىل ما هو منكشف بالنص وما هو منكشف بالعقل خاّصة، سيصبح 

 حمّل تأّمل.
ِ  ـ ٣ العام مؤرشًا عىل ملس جوهر العقل، لكّن السؤال الذي يفرض نفسه  التوافُق  ذَ لقد اختُّ

خاّصة، وهي   والتقبيحهو: ما هو احلّد الذي تتوافق عليه العقول اإلنسانّية يف قضايا التحسني
؟ ومن ثّم فام هي مساحة مبنّية ـ حسب تقريب عليدوست ـ عىل معرفة املصالح واملفاسد

 الفائدة املبتغاة من وراء إعادة إنتاج نظرّية املصلحة املرسلة من خالل مدركات العقل العميل؟
ما يصّوره إّن معطيات العقول يف مرحلة جوهر العقل حمدودة وذات طابع كيّل جدًا. و

، وما يرجع عليدوست قضايا ترجع جلوهر العقل من نوع إحالة قضايا املجتمع للنخّبة
لذلك من اشرتاط العدالة واإليامن يف مرجع التقليد.. ليس من جوهر العقول وال مما توافق 

، بل هذه القضايا وكثري غريها وقع موقع النقاش عرب التاريخ يف إىل يوم الدين عليه البرش
الفلسفة السياسية وعلوم النفس واالجتامع والقانون، وكثري منها مناطقي وعريف ومرحيل 

 وزمني وغري ذلك، فهي حاصل جتربة البرش إىل يومنا هذا يف ظّل ظروفهم القائمة حتى اليوم.
وهلذا نقول: إّن اكتشاف توافق العقول ليس قضّيًة بسيطة ُيرجع فيها للوجدان الذايت، متامًا 

اف انعقاد سري عقالئيّة؛ وكثريًا ما تقع أخطاء بسبب ذلك، فيظّن اإلنسان/الفرد أّن كاكتش
العقول متفقة عىل يشء، وما ذلك إال لقّلة اّطالعه عىل حجم تفاوت األفكار بني البرش عرب 

 التاريخ ويف العرص احلارض، بحيث يرجع املتفق عليه إىل كليّات عاّمة.
                                                             

 .٢٦١ملدخل للفقه اإلسالمي: انظر: مدكور، ا( ١)
النظرّية القائمة اليوم من قبل مفّكرين كبار يف العامل، مثل نعوم وما أبعد ما بني هذا الكالم وبني ( ٢)

وهي نظرّية ترى الصالح يف  ،(Anarchism)أو الالسلطوّية  تشومسكي، والتي ُتعرف بالفوضوّية
 ات مطلقةي بني البرش، فهذه القضايا ليست بدهييّ عدم وجود دولة مطلقًا، بل يف عدم وجود نظام هرم

 ، بل خضعت وختضع للتأّمل اإلنساين، ويتّم كشف سلبّيات فيها أحيانًا.متفقًا عليها



  
اجة االجتهاد الرشعي للمصلحة املرسلة ال تكون إال يف حوفقًا ملا تقّدم، فإّن  ـ ٤

التطبيقات امليدانية للكّليات األخالقّية، فلو ترّتس الكّفار يف احلرب باملسلمني، فهل جيوز قتل 
املسلمني خوفًا من انتصار الكّفار بام يوجب احتالهلم لبعض بالد املسلمني وقتلهم عددًا أكرب 

ثر شهرًة يف بحث املصالح املرسلة كام نعرف، وبرصف النظر عن أو ال؟ هذا املثال هو األك
خترجياته الفقهّية من غري طريق املصلحة املرسلة، إال أّن مدركات العقل العميل الكلّية ال تنفع 

وبمجّرد نزول العقل من مرحلة الكلّية إىل هنا ما مل يتّم تنزيلها عىل الواقعة املأخوذة بالنظر، 
اجلزئّية مل يعد بني أيدينا حكٌم كيّل يقّدمه لنا جوهر العقل، بل صار هناك مرحلة املالبسات 

مزيج من احلكم الكيّل ومن الوعي امليداين الذي غالبًا ما تتزاحم فيه الكلّيات، فامذا لو كان بني 
املسلمني املترّتس هبم طفٌل لو بلغ كان سيكون نابغًة يف الدفاع عن اإلسالم بام يوجب فرض 

 فقهي يف القضيّة بتعّدد االحتامالت والصور لو انكشف احلكم بالنّص؟ وماذا..؟تفصيل 
إّن املفروض أّن نشاط العقل هنا مل يأخذ حجّيته من الرشع، بل املفرتض أّن مؤّديات نشاط 
العقل هي التي توصلني إىل الرشع، ومن ثّم فلست أمام رشعّية إعامل العقل حتى لو مل يصب 

بل أنا أمام اجلزم بوجود حكم رشعي يف موضوع ميداين للعقل حكٌم يف بعض األحيان، 
دارة االجتامع والسياسة واالرُسة لح املرسلة شؤون ميدانّية تتصل بإقطعي يف كلّيته، واملصا

واالقتصاد، وليست شؤونًا كلّية حتى ننتقل من حالة القطعّية املوجودة فيها بمالمسة جوهر 
  القطع باحلكم الرشعي عرب قانون املالزمة.العقل عرب توافق العقول، إىل

ويبدو يل أّن الشيخ عليدوست يف مباحثه يف العقل والرشيعة، قد انتبه هلذه اإلشكالّية حني 
ذكر بأّن قانون املالزمة سوف يعاين من مشكلة يف مرحلة التطبيق والتنزيل، لكنّه تالىف املشكلة 

م الرشعّي املنكشف بالعقل، بل جتري يف خمتلف املزعومة بالقول بأّهنا غري منحرصة باحلك
 .األحكام املنكشفة عرب النّص كذلك

 :ذلكوربام ُيالحظ عىل 
إّن تنزيل الكّليات هل ُيثبت أّن ناتج التنزيل هو بعنوانه حكم اهللا يف الواقعة أو أّنه ليس  أ ـ

املوىل من خالل هللا سوى حكٌم واحد مثالً هو وجوب العدل؟ وبعبارة أخرى عندما يقول 
                                                             

 .١٤٤انظر: فقه وعقل: ( ١)



 

قانون املالزمة: العدل واجب عليكم، ثم يقوم اإلنسان بتنزيل عنوان العدل عىل الوقائع، 
فيقول: هذا الترّصف عدل وذاك ليس بعدل، فهل يكون الناتج وجوب هذا الترّصف رشعًا 
وحرمة ذاك كذلك، أو أّنه ليس هناك سوى حكم واحد حقيقي هو وجوب العدل وحرمة 

 ن عندما نقوم بمتابعة ما نراه عدالً إّنام نتابع حكم اهللا الكيّل املنكشف بالعقل؟الظلم، ونح
ال أعتقد أّن باإلمكان أن نّدعي أكثر من وجود حكم واحد، وأّننا نطّبقه عىل املوارد، فهذا 
هو الذي ينتج يف تطبيق األحكام املنصوصة عىل مواردها، ومن ثّم فال تتطابق النتيجة التي تّم 

وّصل إليها مع قاعدة االستصالح إذا فهمنا من هذه القاعدة إنتاج أحكام رشعّية يف املوارد الت
املختلفة، وإال الّتفق أهل السنّة مجيعًا عىل حجّية املصلحة املرسلة؛ ألّهنا ليست سوى متابعة 

مع أّن املفروض أّن البحث يف املصالح املرسلة يراد منه استنتاج  حلكم العدل والظلم،
عوالت رشعّية كليّة وأحكامًا رشعّية متعّددة، ال االنصياع حلكم رشعي واحد وهو وجوب جم

العمل بالعدل، فهذا متفق عليه بني الناس، وربام هلذا مّيز الغزايل بني االستصالح واألحكام 
قعة السلطانّية؛ ألّن االستصالح الذي نبحثه هنا متخٌذ وسيلًة اجتهادّية ملعرفة حكم اهللا يف الوا

 .، متامًا كالقياسحيث ال نّص 
هللا حكام اهللا سبحانه، بل نحن فيها نطّبق حكاًم أّن نتائج التنزيل ليست هي أوهذا يعني 

، فال يصّح ما قاله عليدوست من أّن حماولته هذه هي إعادة واحدًا هو وجوب العدل مثالً 
 إنتاج املصالح املرسلة من فضاء مدركات العقل العميل.

يؤّيد ما نقول أّنه لو كانت القضيّة مسألة تنزيل الكربى عىل الصغرى والكيّل عىل ولعّل ما 
اجلزئي واملصداق، ملا كان هناك موجب حلرص ممارسة قاعدة االستصالح أو التنزيل العقيل 
بالفقيه، بل لصار هذا التنزيل من شأن سائر الناس أيضًا؛ ألّنه ليس سوى تطبيق عنوان عىل 

وهذا ليس من شأن الفقيه بام هو فقيه، وهو ما يقف ـ فضالً عن إشكالّيته  واقعة خارجّية،
 الذاتّية يف موضوع بحثنا ـ عىل النقيض من فكرة املصالح املرسلة بوصفها نمطًا يف االجتهاد.

إذا كانت املقاربة التي ُقّدمت هنا صحيحة، فهذا يعني ـ وهذه مداخلة نقضّية ال أكثر ـ  ب ـ
املنصوص وعدم وقوفها عند ما ال نّص فيه، كام هو مفروض نظرية املصلحة  متّددها لدائرة

أّن البرش اليوم عندما يقومون بأنفسهم بتنزيل كّليات العقول عىل الوقائع، مثل املرسلة، وذلك 
رشعّية يف الوقائع، وحيث إّن العقل وسيلة مواقف كّلية العدل والظلم، فإّنه يمكنهم اخلروج ب



  
حكام اإلهلّية، يلزم وقوع التعارض بني املعطيات العقلّية يف مرحلة التنزيل تنكشف هبا األ

ومعطيات النصوص الرشعّية يف الوقائع نفسها عىل تقدير وجودها، ويف هذه احلال إن مل نقل 
بتقديم معطيات العقول عىل النصوص ـ خاّصة غري اليقينّية منها صدورًا وداللًة ـ فال أقّل من 

 .التساقط
ه أال يعني ذلك أّن البرش اليوم والذين جيزمون بقبح الظلم ُيسقطون هذا القبح عىل وعلي

أكثر قضايا املرأة والرقّية واجلهاد والعالقة مع اآلخر وعرشات األمور األخرى ومن ثّم فهم 
فام كام قد نالحظ ذلك عند شخصيّات مثل حممد جمتهد شبسرتي، جيزمون عمالً هبذا الظلم، 

النصوص الدينّية التي عليهم إطالقات يف ملنعهم من األخذ بجزمهم بحّجة وجود هو املرّبر 
 األخذ هبا؟!

إّن الناتج هنا هو لزوم تقييد مجيع إطالقات النصوص الرشعّية بموقف عقولنا الكلّية مع 
 تنزيالتنا اليقينّية بل االطمئنانّية، فهل سيوافق الشيخ عليدوست عىل هذا األمر أو ال؟

 هذا الكالم إىل تأصيل العدالة، ثم تنزيلها، وحتكيم الوعي اإلنساين هبا عىل إّن مردّ 
النصوص، واملفروض أّن هذه العدالة ليست تلك املستقاة من النصوص أو مقاصد الرشيعة، 

 بل هي املأخوذة من العقل بطريق مستقّل واملسقطة عىل الوقائع إسقاطًا هو يف نفسه معترب.
وجود النصوص ال حيصل لنا يقني هبذا التنزيل ـ لو صّحت ـ فهي ودعوى أّنه يف مورد 

بل  .؛ إذ ال فرق يف ميكانيزما التنزيل بني احلالتنيشخصّية، والواقع اإلنساين يكّذب هذا األمر
إّن القول بأّننا نرجع للعقل يف الوصول حلكٍم منكشٍف به هو اعرتاف بانكشاف مالكات هذا 

نا نقول بإمكان تنزيل هذه األحكام عىل الوقائع يقينًا أو اطمئنانًا النوع من األحكام، وحيث إنّ 
ففي هذه احلال سيكون بإمكاننا كشف املالك يف الواقعة، وهو ما سيخّولنا إبطال األحكام 
املنصوصة بعد اكتشاف املالك يف الواقعة نتيجة التنزيل اليقيني؛ إذ أّي فرق يف حجّية هذا 

 مورده مما ورد فيه نّص أو ال؟! التنزيل اليقيني بني كون
جيب علينا التوّقف قليًال عند عمليّة التنزيل نفسها، ونسأل: ما هي ميكانيزما قيام  ج ـ

هذا التنزيل بشكل شهودي  العقل بتنزيل كليات التحسني والتقبيح عىل الوقائع؟ هل يتمّ 
الحظة ال جتري هنا )وهو ما يراه بعض الباحثني املعارصين، ومن ثم فهذه املحضوري روحي 

جريب البرشي بمقارنة ومقاربة املصالح واملفاسد الكامنة يف تأو يتّم عرب قيام العقل العليه( 



 

ومن ثّم فاملعنون هنا  ،ثم التوّصل إىل االعتقاد بأّن املصلحة غالبة أو دائمة ،الفعل أو الرتك
ة العقلّية نفسها يف عد العمليّ ال يقوم العقل بدراسة تزاحم القوا؟ أمصداق لعنوان العدل مثالً 

 ىل نتيجة هنائيّة؟ التوصل إالواقع وأخذ مجيع االحتامالت املتصّورة له فيها ثمّ 
ويتعّزز ما نقول عندما نتبنّى الرأي القائل بأّن العناوين التي تشّكل عّلة تاّمة للحسن 

يست ا الكثرية فلوالقبح ليست سوى وجوب العدل وقبح الظلم مثًال، وأّما غريها من القضاي
ّن أة االقتضاء، وهذا يعني يفتقد حتى حيثيّ ض األفعال سن والقبح، وبعسوى مقتضيات للح

لتامم احليثيات التي  ،معاً  وفهمٌ  بل هو تطبيٌق  ،تطبيق دالتنزيل يف غري النوع األّول ليس جمرّ 
 ضيه.تثر فيام يقأتسمح لنا باجلزم بأّن هذا املقتيض قد 

ّن انكشاف الواقعة ة لو كان بالشهود وذات العقل، فإات األخالقيّ إّن انكشاف الكليّ 
بل فيه حساب للمصالح واملفاسد والتأثريات واملالبسات، بدًا، أوحالتها ليس كذلك 

ىل إفلسنا نتكّلم عن ذلك، لكن هل يمكن لإلنسان الوصول  والسؤال: لو حصل لإلنسان جزمٌ 
ة ا النوع؟ وما هي مساحة هذه التنزيالت اليقينيّ من هذ موضوعي يف حالٍ ـ ولو عادي ـ يقني 

هلّية، وكان البرش مع عقوهلم إّنه مل تكن هناك رشائع ألو فرضنا  املوضوعّية يف حياة البرش؟
ع تغطيتها بعقوهلم كليًّا ة العدل والظلم، فام هي املساحة املتوقّ ياهتا، بام فيها كليّ وتنزيالهتم لكلّ 

 وتنزيالً؟
ة، بل حياة هو سعة هذا التنزيل ومساحته اليقينيّ ـ جريًا مع عليدوست هنا ـ ع املتوقّ إّن 

ملاذا نطيل املسافة وال نّدعي مبارشًة قدرة العقل عىل البرش العادية تعطي هذا، ومن ثّم نسأل: 
معرفة املصالح واملفاسد، ومن ثّم االنتقال ملعرفة احلكم بقانون التبعّية أو التقارن، دون حاجة 

املالزمة، وهبذا يكون كالمنا مطابقًا ملقاربات أصول الفقه السنّي يف حجّية املصلحة  لقانون
ذا قال الشيخ عليدوست بأّنه ال يمكن وإ املرسلة من خالل االنتقال من املصلحة إىل احلكم؟

للعقل معرفة املصالح واملفاسد وهذا صعب عليه، فكيف اعتربنا يقينه بالتنزيل هنا موضوعيًّا 
اه عىل إطالقه، ما دام هذا التنزيل يتضّمن كشفًا لتامم حيثّيات الفعل ومصاحله ومفاسده، وقبلن

 وإال فال ينتج غري الظّن؟
وينتج عن ذلك أّن مقاربة عليدوست ال تضيف شيئًا جوهرّيًا ملقاربات االجتهاد السنّي، 

و عرب الظّن فأهل السنّة مل يقولوا غري هذا سوى دعوى بعضهم حجّية هذا االنتقال ول



  
 باملصلحة.

ّن حماولة ختريج االستصالح عرب العقل العميل وقانون املالزمة، وإن كانت أوحمّصل الكالم 
رشيعة ـ لكنّها ال ُتنتج الـ برصف النظر عن موضوع شمول يف اجلملة صحيحة يف نفسها 

 الغرض املرجتى من وراء قاعدة املصالح املرسلة.
بني احلسن والقبح وبني املصالح واملفاسد، بل اعتربمها  هذا كّله لو مل يفصل عليدوست

متداخلني ولو ميدانيًا، أما لو فصل بينهام فإّن األمر أكثر تعقيدًا؛ ألّن مساحًة كبرية من نشاط 
 نظرّية املصلحة املرسلة، ليس قائاًم عىل فكرة احلسن والقبح بالرضورة.
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يف قضّية واألدّلة املتنّوعة ذه اجلولة يف املواقف املختلفة والتقويامت املتعارضة بعد ه

 كن صياغته عىل الشكل اآليت:من نستخرج موقفنا من هذه القضّية، ويجيب أ ،حة املرسلةلاملص
نان باحلكم الرشعي نتيجة اليقني أو طمئأو ا سان ـ لسبٍب أو آلخر ـ يقنيٌ إذا حصل لإلن ـ ١

 فليس هناك شّك ولو بعيدًا عن النصوص العاّمة أو اخلاّصة، ن باملالك أو لغري ذلك، نائاالطم
 نان.ئة اليقني واالطمّن املوقف هو ثبوت هذا احلكم الرشعي نتيجة حجيّ يف أ

 بشكلٍ طمئنان عاّمة يمكنها أن توّفر لنا هذا اليقني أو اال ةأّما القول بأّن هناك آلّية كليّ 
أو ّي من املقاربات أره لنا حلادثة أو غري املنصوصة، فهو أمر مل توفّ موضوعي يف الوقائع ا

 .بحثالالسابقة ملوضوع التخرجيات 
ومن هنا، يتضح جلّيًا أّن حماولة الشاطبي االنطالق من قطعّية األصل الكيّل املأخوذ من 

واقعة حكاًم ، ال يرّبر له جعل حكم الالنّص ولو استقراًء، لتحصيل احلكم بالفرع والواقعة
بل تلمح له بعض عبارات قطعّيًا بوصف ذلك قانونًا، كام رأينا يف مناقشتنا لعليدوست، 

واعتبار أّن احلكم القطعي هو حكم كيّل من نوع كلّية العدل، الشاطبي نفسه يف بعض املواقف، 
الثانوّية،  وخاّصة العناوين ،ومن ثّم فتطبيق هذه الكليات يصبح بمثابة تطبيق العناوين العاّمة

غري كاٍف؛ ألّن القضّية ال تكفي فيها العناوين الثانوّية، فال ُتنتج هذه العناوين أحكامًا رشعيّة 
                                                             

 .٣٩: ٢انظر: املوافقات ( ١)



 

 .، وسيأيت مزيد توضيح قريبًا جداً كلّية يف الوقائع، كام رشحنا ذلك يف كتابنا )شمول الرشيعة(
النصوص  ةي آليّ أالعمومات واملطلقات، مرجعّية سوى من آلّية عاّمة ليس هناك  ـ ٢

للواقعة  بحيث تكون يف داللتها أو مفادها شاملةً  الثابتة، بل مطلق األدّلة االجتهادّية ،الرشعّية
 .التي نبحث عنها

والتي  ،حة املرسلةلثة املفرتضة لقاعدة املصالريفات الثعوهبذا يكون التعريف األّول من الت
ال عالقة له ببحث  هنّ أ، لكّن مشكلته اً حصحي اً تعريف ،قبل الرشوع يف بحث األدّلةذكرناها 

فقهاء املسلمني عرب التاريخ؛ ألّنه ليس الاملصلحة املرسلة التي شّكلت هدفًا ومنهجًا للكثري من 
وفقًا لقواعد ـ سوى استخدام للمطلقات والعمومات أو لسعة داللة األدّلة بحيث تشمل 

، ن تكون مما ال نّص فيهلّم فهذه الواقعة ومن ث ،هادالتي نحن بصد الواقعةَ ـ الفهم والتفسري 
فليس هناك قاعدة مستقّلة اسمها االستصالح جتري الستنباط احلكم الرشعي فيام ال نّص فيه 

، بل لو كان هذا هو االستصالح فال خالف فيه بني املسلمني، وال دليل من األدّلة املعروفة عليه
 لنزاع إىل جمّرد نزاٍع لفظي.بل إّن الشيعة والظاهرّية يقبلون به، فينقلب ا

ومن هنا، الحظنا أّن منكري االستصالح، إّما أرجعوه إىل العمومات أو القياس أو إىل 
نظرّية املقاصد عينها، فمن يوافق عىل هذا ويرى مورد قاعدة االستصالح مطابقًا لعمل 

لوصول لناتج العمومات أو األقيسة أو املقاصد، ويرى حجّية هذه الثالثة فال بأس عليه با
االستصالح ولو مل تكن القاعدة مستقّلة؛ لكنّنا ال نقبل بالقياس املشتمل عىل ظّن، وتطبيق 

يف كتابنا نظرّية املقاصد تصّورنا اخلاّص لاملقاصد لنا طريقة خاّصة فيه نرشحها عند عرض 
 إن شاء اهللا.املخّصص لذلك، 

حلياة، هلذا نعترب أّن ما ال دليل عليه من حيث إّننا ال نؤمن بشمول الرشيعة لكّل وقائع ا ـ ٣
األدّلة احلّجة املعتربة، كالنصوص الكتابية واحلديثّية الثابتة صدورًا وداللة، ينبغي فيه إجراء 

بال حاجة لتكّلف حيث ال علم بوجود حكم، أصالة عدم اجلعل القانوين من املوىل سبحانه، 
، إذ هو غري معلوم الوجود ن ضياع الرشعحذرًا م اختالق قواعد اجتهادّية للوصول إليه

 أصًال، ال أّنه معلوم الوجود، وجيب ـ بأّي ثمن ـ الوصول إليه.
ة يف االجتهاد سيس قاعدة منهاجيّ ألصالح تمت ة التي قدّ إّن التقريبات االستدالليّ  ـ ٤

ال نّص  بحيث يتّم من خالهلا استخراج أحكام اهللا تعاىل فيام ،رسلةباسم املصالح املالرشعي 



  
اليقني حتى بل  ،فيه وال دليل عليه، كّلها خضعت لدينا للنقاش والنظر، وجمّرد ظّن املصلحة

عطى ظنًّا فإّن هذا الظّن ال دليل أي ظنًّا باحلكم الرشعي أو يقينًا به بالرضورة، بل لو طال يع ،هبا
 عىل اعتباره وحجّيته.

 فها قاعدة اجتهادّية ـ تكمن يف قيمة املعرفة،إّن املشكلة املركزّية يف املصلحة املرسلة ـ بوص
فقيمة معرفتنا باملصالح والواقعّيات اخلارجّية من حيث اشتامهلا عىل مصالح، غري مضمونة وال 

 ترتقي إىل حدود اليقني املوضوعي بأّننا قبضنا عىل متام حيثيّات املوضوع وصفات الفعل.
الدولة أو ويل أو )اهليئة االجتامعّية للمسلمني ثباته هو أّن عىل إّن غاية ما يمكن لنا إ ـ ٥
كة بالعقل أن يعتمدوا املصلحة أو عدم املفسدة يف سياستهم الرشعّية، فاملصلحة املدرَ  (األمر

لقوانني يف دائرة منطقة الفراغ، ومتوّلو شؤون املجتمع اإلسالمي ايف سّن  اإلنساين رشطٌ 
راهتم وقوانينهم ليس حكاًم لكّن الناتج عن مقرّ مسؤولون عن العمل ملا فيه صالح املسلمني، 

داري تدبريي وجب عىل الرعيّة إّنام هو حكم والئي سلطاين إرشعّيًا استنبطناه باملصلحة، و
ّيتنا سالمية يف نفسه، كام رشحنا ذلك يف نظرظومة الرشيعة اإلنءًا من مطاعته، ولكنّه ليس جز

 يف شمول الرشيعة.
ون لشؤون فنحن نقبل أن يقوم املتولّ  ني القائلني باملصلحة املرسلة،وهذا هو الفارق بيننا وب

، وغري املعارضة املسلمني بوضع قوانني معيارها املصلحة املوائمة مع مقاصد الرشيعة وغاياهتا
للنصوص واألحكام الرشعّية، بل نرى لزوم ذلك رشعًا، لكنّنا ال نفّس الناتج القانوين هلذه 

شافًا حلكم اهللا يف الواقعة، وإّنام هو حكُم البرش فيها، وهو حكم واجب العملّية بكونه استك
 الطاعة لوجوب طاعة ويّل األمر مثًال.

وأعتقد لو أّن االجتهاد السنّي ختىّل منذ البداية عن فكرة الشمولّية، مل يكن بحاجة جلعل 
نني منتجًة لسلسلٍة قانونية لتقاملصالح املرسلة أداًة يف االجتهاد، بل لقبل هبا بوصفها أداًة يف ا

، لكنّها ال متثل جزءًا من يف هدي قواعد الرشع وكلّياته ومقاصده واجبة الطاعة اتجرائيّ وإ
 .الرشيعة

وهبذا نفهم سرية الصحابة والتابعني واخللفاء األوائل، بل سرية أهل البيت أيضًا، فإّن ما 
هبذا املعنى، ال أّهنم كانوا يرّشعون ترشيعات اعُترب منهم أّنه ترشيعات املصلحة كان يف كثرٍي منه 

 مستهدفني بذلك نسبتها للرشيعة بعنواهنا ووصفها بالرضورة.



 

وهبذا ال يصّح االستناد ـ خالفًا للطرائق االجتهادّية القائمة اليوم، خاّصة عند أهل السنّة ـ 
ألحكام الرشعّية يف استنباط ا ،لترشيعات املصلحة التي أصدرها اخللفاء والصحابة والقضاة

ومل ألّن هذه الترشيعات ال تعرّب عن هذه األحكام،  اإلهلّية، حتى لو قلنا بحجّية سنّة الصحايب؛
وإن خترج من الصحابة أو أهل البيت أو اخللفاء بوصفها يف ذهنهم حكَم اهللا يف أصل الرشع، 

 له ومنسجمة معه. كانت مالئمةً 
حة املرسلة مما لة املصمن تعريفات نظريّ بل والثالث، ، ّن التعريف الثاينأمن هنا نعرف  ـ ٦

 ّهنام ال ينتجان حكاًم رشعّيًا بالرضورة.أمر ذكرناه من قبل، صحيحان، غاية األ
يمكن للفقيه أن جيعل معيار املصلحة يف باب احلكم الوالئي السلطاين هو حتصيل وعليه، 

باملصلحة، ال العلم الربهاين هبا بالرضورة؛ املتوّفر هلا الدولة أو اهليئة احلاكمة للعلم العادي 
ألّن إحالة الرشيعة شؤون اإلدارة املجتمعّية للدولة يفهم منها أّهنا تكتفي بفهم الدولة البرشّية 
للمصالح واملفاسد الوقتّية، متامًا كام تقول لويل القارص بأّن عليك الترّصف يف أمواله بام فيه 

دي هو للمصلحة عىل أرض الواقع؛ ألّن املفروض أّن فهم مصلحته، فإّهنا حتيل لفهمه العا
املصلحة هنا ال يراد به كشف الواقع متامًا، بل يراد منه تيسري أمور اإلدارة، وهذا التيسري بام فيه 
الصالح العام عندما يوكل لإلنسان فإّنه تعبري آخر عن القبول منه بام ينكشف له من املصلحة 

خذ فيها الغايات كون قد اُ ين أّن معايري الصالح والفساد البّد أمر يف حدود معرفته، غاية األ
 واملقاصد الدينّية.

 وهذا هو الفرق بني كشف املصلحة لكشف احلكم وبني فهم املصلحة لتدبري األمور برشّياً؛
فإّن احلالة األوىل هي حالة عقل نظري يستهدف كشف حكم رشعي ثابت يف لوح الواقع، بينام 

انية ليست سوى عملّية إدارّية يلزم فعلها لتنظيم األمور، ولذلك ال يصّح االستدالل احلالة الث
العتبار الظّن  ،بعمل العقالء يف إدارة أمورهم عرب بنائهم عىل كشف املصالح باملعنى الظنّي

مع الفارق ضمن  يف باب الكشف عن احلكم الرشعي عرب الظّن باملصلحة، فهذا قياٌس  حّجةً 
 .)أرجو التنبّه جّيدًا( لفنيموضوعني خمت

نواع من االجتهاد أربعة أيمكن احلديث عن  ،ولكي نضع أنفسنا يف سياق تصنيفيـ  ٧
 باملعنى العام للكلمة:

ونقوم نحن باالجتهاد  ،وهو يفرتض وجود نّص  االجتهاد يف مقابل النّص،النوع األّول: 



  
جة تاّمة حمرزة يف الداللة ح بعد فرض كون النّص  ،لنخرج بنتيجة تعارض النص وتواجهه

ىل الرشيعة أو إوالصدور، وهذا هو االجتهاد املرفوض، سواء استهدف يف نتيجته نسبة ناجته 
 ال.

وسوف يأيت ـ إن شاء اهللا ـ احلديث عن مقولة معارضة النّص للمصلحة، وما ُنسب للطويف 
 من تقديم املصلحة عىل النّص.واخلميني 

وهو اجلهد الذي يبذله اإلنسان كي يفهم النّص، وهذا  فهم النّص،االجتهاد يف النوع الثاين: 
لكي نفهم الرشيعة ونمّيز النصوص التي خترب عن الرشيعة عن  ؛النوع من االجتهاد مطلوٌب 

، ومديات داللة الصدور والداللة عن غريها نصوص احلّجة يفالو ،تلك التي ال خترب عنها
 .النصوص والعالقات بني النصوص نفسها

 االجتهاد مع النّص، وهو عىل نوعني: النوع الثالث:
فالباحث يساند معطيات النصوص من خالل كشف  أ ـ االجتهاد يف مساندة النصوص،

 فلسفة األحكام وتعقيلها والدفاع عنها وغري ذلك.
وهو جهد عمالين  أو تطبيق الرشيعة،عمالً ب ـ االجتهاد يف تنزيل النصوص عىل الوقائع 

 ًا.ثاهلا فردّيًا أو جمتمعيّ تسان المتثال الرشيعة أو حتقيق امنيقوم به اإل
 .برشطه ورشوطه مطلوب دومًا وممدوح واالجتهاد مع النّص 

ز هنا عدم وجود دليل حمرِ  ونقصد بعدم النّص  االجتهاد حيث ال نّص،النوع الرابع: 
 توجد ثالثة مسارات: ناوهكاشف عن احلكم الرشعي، 

ة املصالح املرسلة بمفهومها وهنا تقع نظريّ  جديد كاشف عن احلكم، باع منهاجتّ أ ـ مسار ا
سنّة واهلادف اكتشاف احلكم الرشعي من غري طريق النّص العام أو الهل أاألصويل السائد عند 

عقل الاعتامد مدركات املستقالت العقليّة وأمثاهلا، ونظرّية ة قع نظريّ تاخلاّص، وكذلك هنا 
 آنفًا. ليهاإرشنا أالعميل التي 

وهذا هو مسار االجتهاد اإلمامي  د للوظيفة العملّية،باع منهاج جديد حمدِّ ار اتّ سب ـ م
 مارّية.أ ةً حيث ال نّص وال دليل حيمل هويّ 

ضمن حدود  وهي العمل بام ينكشف لنا من املصلحة، ،باع فريضة دينيّة مستقّلةج ـ مسار اتّ 
ة نظريّ  يه هرضة مع النصوص، وهذاعدم املعو ،ونطاق معنّي مثل اإلدارة املجتمعّية رشعّية



 

 .هبانحن حة املرسلة التي نؤمن لاملص
هو أّن املسار األّول حيتاج لكشف املصلحة  والفرق بني املسار األّول واملسار الثالث هنا،

الواقعّية التي انكشفت للموىل سبحانه، حتى يتّم االنتقال منها الفرتاض هوّية احلكم الرشعي 
عة، بينام يف املسار الثالث الذي نؤمن به ال نحتاج هلذه العملّية املعّقدة، بل نعترب أّن املوىل يف الواق

سبحانه أمرنا باّتباع ما ينكشف لنا من املصالح، ال اتباع املصالح الواقعّية، وهذا فارق جوهري 
ار الثالث عميل وظيفي، بينام املس ًا،عقليّ  اً وعميق بني احلالتني نتيجة كون املسار األّول اكتشافيّ 

 يف املسار الثالث.أداتيون عمالنّيون فنحن ظاهراتيون 
أّن املسار الثاين جمرى األصول العملية التي حتّدد الوظيفة  والفرق بني املسار الثاين والثالث،

حيث ال وظيفة مقّررة رشعًا، بينام املسار الثالث هو تكليف رشعي مقّرر ثابت بالنسبة إلينا، 
جوب رعاية املصالح املنكشفة دون نسبة ناتج الرعاية إىل اهللا حتى بنحو الوظيفة وهو و

العملّية؛ إذ الناتج ال يدّل عليه أصل وال أمارة أبدًا، كام رشحنا ذلك بالتفصيل يف مباحثنا يف 
 شمول الرشيعة.

رسلة بمثابة إذ األّول يفرتض قاعدة املصالح امل؛ ثاينالل وفرق بني املسار األوّ ال وهبذا يظهر
 طريق كاشف عن احلكم الرشعي، بينام املسار الثاين ليس كذلك كام هو واضح.

ومن جممل هذا التصنيف، يظهر أّن العمل بالقياس واملصالح املرسلة، باملعنى األّول فضالً 
 كام يتداول ،دائامً  اجتهادًا يف مقابل النّص ـ وبالرضورة ـ عن الثالث، وأمثال ذلك ليس يف ذاته 

، واملفروض أّن هذا أحيانًا يف كلامت بعض علامء اإلمامّية، بل هو اجتهاٌد حيث ال نّص 
االجتهاد مرشعن دينيًا، ألّن القائل بالقياس أو املصالح املرسلة ينطلق من تربير ديني لنظرّيته؛ 

 الواحد فال يصّح أن نقول عنه بأّنه اجتهاد يف مقابل النّص، وإال كان من حّق منكر حجّية خرب
أو منكر ختصيص القرآن به، أن يعترب اجتهادات املؤمنني بأخبار اآلحاد اجتهادًا يف مقابل 
نصوص القرآن الكريم مثًال! نعم من الناحية التطبيقية قد ترى أنت أّن املورد الفالين ليس من 

دم وجود موارد املصالح املرسلة؛ لفرض وجود نّص، فيام يتصّور شخص آخر أّنه مورد هلا؛ لع
نّص فيها من وجهة نظره، لكّن هذا ال ينبغي تداول مقولة: االجتهاد يف مقابل النّص فيه، 

                                                             
 .٢٨ـ  ٢٧ال بأس بمراجعة: حممد هشام الربهاين، سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)



  
 بوصف هذه املقولة هتمًة وجناية يف الثقافة الدينّية.

لكّن هنا حالة استثنائّية وهي أّن القول بحجّية القياس يف مقابل األدّلة احلّجة النصيّة، هو 
د ذهب بعض العلامء إىل أّن املنهّي عنه من القياس يف كلامت أهل اجتهاد يف مقابل النّص، وق

البيت النبوّي ليس سوى إعامل العقل يف كشف املالكات للحصول عىل حكم ثّمة نّص 
 يعارضه، فإذا قال شخص بأّنه يعمل بالقياس هنا هبذا املعنى لزم كون قياسه يف مقابل النّص.

ة إىل نظرّية املقاصد الرشعّية أو نظرية املبادئ الترشيعيّة إّن إرجاع نظرّية املصلحة املرسل ـ ٨
هات القانونّية، من مثل القول برجوع الفقيه لعمومات األمر بالعدل وترك الظلم  أو املوجِّ

وأظّن أّهنا هي التي كانت خلف التفكري وأمثال ذلك، هذه العملّية هي يف حّد نفسها صحيحة، 
، خاّصة عند الفريق الذي فرض قيودًا مثل الغزايل والشاطبي املصلحي )املصلحة املرسلة( هنا

 ..أمثاهلام
واإلحسان واخلري أّننا قد حّققنا يف حمّله أّن نصوص األمر بمثل العدل ومرّبر صّحتها 

وغريه، يمكنها أن ُتلقى عىل العرف العقالئي ليقوم هو بتعيني العدل يف املوارد التي مل يرد فيها 
متامًا كاألمر سالم وروح الرشيعة، يشء يف اإل كون هذا التعيني خمالفًا ألّي ن ال يأنّص، عىل 

بالعدل بني الزوجات فإّن الرشيعة لو مل حتّدد صيغة هلذا العدل فإّن صيغته ُحتال إىل العرف كأي 
 ،صدّية العدل ال تنهض لو قام دليل رشعيقّن هذه القاعدة التي عرّبنا عنها بمأومورد آخر، 

عىل تفصيل ذكرناه  ،ريف غري عادلعيناه نحن بذهننا ال ما رأمرٍ أعىل  ،وأمثاهلا من نصوصٍ 
 .، وخالفنا من خالله ما طرحه أمثال الشيخ يوسف الصانعيهناك

حة املرسلة من ذيول وفروعات وتطبيقات نظرية لتكون قاعدة املص ،انطالقاً من ذلك
قلنا  »شمول الرشيعة« ناولكنّنا يف كتاب ة،قضيّ الريقة فهم طنهجيّة حسب املاملقاصد أو املبادئ 
اًم كهناك ح نّ ، بل تعني أدائامً   رشعي إهلياملصداق هو حكمٌ  نّ هذه ال تعني أ بأّن عملية التطبيق

ـ أو املقصد القانونّية بدئّية قيمة املالالتنزيل هلذه  ةّن عمليّ وهو وجوب العدل، وأ ،رشعّيًا واحداً 
من وضع العملّية ما ينجم عن هذه  نّ أة برشّية بامتياز، وهي عمليّ عىل الواقع العام الكيّل ـ 

عدل لمرين بايف نفسها وبعنواهنا، بل الرشع يأ قوانني منسوبة للرشعالهذه  نّ أال يعني  ،قوانني
أو أّن هذه القوانني هي جزٌء من منظومته األحكامّية مرين هبذه القوانني بنفسها، أّنه يأال فقط، 

املصلحة املرسلة كام تريد أن تقول لنا نظرّية ونحن اكتشفناها هبذه الطريقة، يف أصل الرشع 



 

جّس بني العدل وهذه أني نّ أ.. كّل ما يف األمر وسيلة اجتهادّية كشفّيةعندما تعترب نفسها 
 يل، وهذا متييز دقيق جدًا عتربها ملزمًة يل انطالقًا من كون العدل ملزماً أنا ة، فأالقوانني البرشيّ 

 هذا تتضح فكرة ة شمول الرشيعة، وعىلوا مسكونني بنظريّ م ظلّ ّهن ألعتبار؛ خذوه بعني اال يأمل
 لقواعد العاّمة واملزاج الترشيعي.البرشّية من اكومّية حكام احلتكّون األ

وهبذا نعرف جمّددًا أّن ناتج نظرية املصلحة املرسلة عىل أساس العمومات املنهجّية يف 
بل خالفًا ملا أرادته نظرّية املصلحة املرسلة، العاّمة الكلّية، ليس فتاوى، الترشيع أو املقاصد 

قوانني برشّية، تتبع يف إلزامّيتها اقتناع الفرد بكوهنا مصداقًا للعدل مثًال يف حلظتها الزمكانّية، أو 
بنفسها  إلزاميّة أوامر السلطة يف املجتمع أو نحو ذلك، ال أّهنا تتبع يف عنرص اإللزام هبا كوهنا

 جزءًا من الرشع، فتأّمل جيدًا.
ولكي أمّثل لذلك بمثال واضح لتقريب الفكرة، آخذ فكرة احلّث يف النصوص الدينّية 

فإّن هذه النصوص ُتثبت املبدأ، وهو  اإلمامّية احلديثّية عىل إحياء أمر أهل البيت النبوي،
املبدأ عىل مصاديق برشّية من وجوب أو استحباب إحياء أمرهم، لكّن قيامنا نحن بتطبيق هذا 

نوع التطبري )رضب القامات بالسيوف( أو اللطم أو غري ذلك، ال جيعل هذه املصاديق ممّا ُيفتى 
بوجوبه أو استحبابه بعنوانه، وكأّنه جزٌء من املنظومة الرشعّية اإلهلّية، بل الواجب يشء واحد 

ع  إنساين تلبيًّة لنداء الواجب. فقط وهو إحياء األمر، واملصاديق تطبيٌق برشي وخمرَتَ
فالتطبري ليس  وهبذا نمّيز متييزًا دقيقًا بالغ األمهية بني املقّدس وغري املقّدس يف طريف القضّية،

مقّدسًا؛ ألّنه ليس من الرشع، وإحياء األمر مقّدس؛ ألّنه من الرشع، ونتيجة ذلك أّن من ال 
ل اإلحياء يف التطبري، بخالف ما لو كان التطبري يعتقد بمصداقّية التكبري لإلحياء، ال يشمله دلي

واردًا يف أصل الرشع، ولو تواضع املسلمون عىل طريقة أخرى يف اإلحياء رأوها تنسجم أكثر 
مع مقاصد الرشيعة، كان ذلك ممكنًا، ومل يكن نقضًا للحكم الرشعي، وال لفتوى رشعّية 

احلسينّية ضمن الربنامج الديني الذي جيتهد صًال، وهبذا ال تكون أغلب هذه املساّمة بالشعائر أ
 الفقيه ليتوّصل إليه وُيفتي عىل أساسه.

انطالقًا من تصّورنا املتقّدم، صار واضحًا التمييز بني املصلحة املرسلة بمفهومنا هلا  ـ ٩
باع املصلحة يف منطقة الفراغ، ال ننطلق سوى بدليل وبني البدعة، فنحن يف املصلحة املرسلة واتّ 

وغري أو دليل العدل أو لزمنا برعاية املصلحة مثل دليل تويّل أمور املسلمني ونظم أمرهم يُ 



  
ذلك. كام أّن ناتج ممارسة التقنني البرشي ليس منسوبًا هللا سبحانه، فال يوجد موضوع وال حمّل 
 للبدعة بالنسبة إلينا، وهبذا لسنا واقعني يف موقف مقلق يستدعي حتّذرًا من نوع الذي حتّدث

 عنه الشيخان ابن تيمية والشاطبي.
لكّن املشكلة األخرى التي تظهر عىل مستوى رأينا هو اختاذ التدابري التي تضمن عدم قيام 
املتوّلني للدولة أو شؤون اجلامعة املسلمة بالوقوع يف أخطاء فادحة يف تشخيص املصالح والتي 

أخرى، وهبذا جيب العمل يف  قد تنشأ من ضعف قراءهتم لألمور تارًة أو من ضعف إيامهنم
، وهو الفقه السيايس اإلسالمي لوضع حّد لسوء استغالل رجال السلطة فكرَة املصالح املرسلة

ما سوف نتحّدث عنه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ يف الفصل األخري من هذا الكتاب، واملخّصص 
 .لضوابط املصلحة

ا ليست قاعدًة يف االجتهاد الرشعي، أّهن  وخالصة املوقف املتصّور لنا يف املصلحة املرسلة،
، ومعياٌر يف سّن القوانني البرشّية اهلادفة إدارة بل هي قاعدٌة يف السياسة اإلدارّية الرشعيّة

، فاّتباع املصالح املرسلة يف إدارة االجتامع واجب رشعًا، ال أّن خمرجات االجتامع اإلسالمي
وبتعبري خمترص: إّن ما ُيسمى عند بعض  اإلسالمّية.هذا االتباع هو بعينه من مكّونات الرشيعة 

 اإلمامّية بنظرّية احلكم الوالئي هو بعينه ما ثبت لنا من نظرّية املصلحة املرسلة.
وال أستبعد أن يكون بعُض من قبل بنظرّية املصلحة املرسلة عرب التاريخ مل يقصد أكثر من 

 يف التسمية( أيضًا مع اإلمام الغزايل الذي ، وهبذا نكون متوافقني بحسب النتيجة )وخمتلفنيهذا
أراد إخراج املصالح املرسلة من باب التدبري السلطاين، ليجعل مصالح التدبري السلطاين أمرًا 

 متفقًا عليه بني املسلمني، كام رأينا من قبل.
 املصلحة املرسلة التدبريّية بالسياسة العاّمة، بل نراها تشمل ّننا نحرصأوال يعني ذلك 

خمتلف القوانني البرشّية املنبثقة من مراقبة مقاصد الرشيعة، حتى لو كانت يف أبواب القضاء 
                                                             

يظهر من الشيخ حمّمد عيل التسخريي أّنه يريد جعل نظرّية املصلحة املرسلة من شؤون باب اإلدارة ( ١)
ـ  ١٠٦: ٤٠ـ  ٣٩السلطانّية، فانظر له: مصالح مرسله وامكان حجّيت آن، جملة فقه اهل بيت، العدد 

(، بالصلة ١٣٩ام: ؛ كام يرّصح الباحث مصطفى أمحد الزرقا، يف كتابه )املدخل الفقهي الع١٠٨
 الوثيقة بني االستصالح والسياسة الرشعّية.



 

؛ ألّن هذا كّله نعتربه من الشؤون اإلدارية فيام ال نّص فيه أو مل يثبت واحلقوق العاّمة واخلاّصة
 فيه حكم رشعي بتعبري أدّق.

ليها من قبل، إرشنا أحة املرسلة والتي أخريًا إىل أّن رشوط وضوابط املصلجمّددًا وُاشري 
 األخري إن شاء اهللا تعاىل. الفصلسوف ندرسها عمومًا يف 

                                                             
 .١١٩ـ  ١١٤انظر يف موارد تنشيط قاعدة االستصالح، مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام: ( ١)



 
 
 
 
 

ÎÂBRºA iË�A 
 ÑZ»v�A ÑèÌj£ÂÎ§ÕAihºA eBÇNUÛAÊ 

fÍÇ� 
واحدة من قواعد نظرّية )أو منع الذرائع وقطعها( تعترب قاعدة سّد الذرائع وفتحها 

تعّد فرعًا من فروع االجتهاد املقاصدي؛ ألّهنا تقوم عىل  كاماملصلحة يف الفقه اإلسالمي، 
 إخضاع الوسائل ألحكام املقاصد، وجعل املقصد يف حكمه مهيمنًا عىل ما يتصل به.

عن قاعدٍة أعمق ُيطلق عليها اسم: نظرّية ـ سّد الذرائع وفتحها ـ وتنبثق هذه القاعدة 
 من أنامط التفكري املقاصدي أيضًا، وتدفع الفقيه ، وهي النظرّية النافذة يف الكثرياعتبار املآل

، حتصيالً للمصلحة للنظر يف النتائج واملآالت، وعدم اجلمود عىل الوسائل والطرق واألدوات
وعىل حّد ألّن املآل ووقائعه جزء مقّوم وأساس يف حتّقق املصلحة العينّية، ، الكامنة يف املآل

الذرائع توثيٌق ألصل املصلحة يف الترشيع، وعامٌد يف  إّن أصل سدّ «تعبري بعض الباحثني: فـ 
                                                             

لقد صنّفت يف العرص احلديث العديد من الكتب املتصلة بنظرية اعتبار املآالت، فانظر ـ عىل سبيل ( ١)
؛ وعبد »اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي«الدكتور وليد بن عيل احلسني، من كتاب املثال ـ ما كتبه 

 ».اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات«الرمحن بن معّمر السنويس، يف كتابه 
األمر الفالين حالل إذا مل يلزم «ونجد هذه القاعدة يف االجتهاد اإلمامي ضمن تعابري لعّل من أشهرها: 

بعد تفسري الريبة عند بعٍض بأّهنا ما يمكن  »النظر بال شهوة حالل إذا مل يكن عن ريبة«، أو »راممنه ح
أن يؤّدي إليه هذا النظر الحقًا من مفاسد أو حمّرمات، فلو قلنا بتحريم نفس الفعل عىل تقدير مآالته 

ّسس هذه القاعدة، بل غالبًا ونتائجه التي ستلزم عنه، فيكون نظرًا للمآل، لكّن االجتهاد اإلمامي ال يؤ
ما يربطها بقواعد ُاخر من نوع حرمة املقّدمة أو نحو ذلك، وسيأيت يف هذا الكتاب مواضع تساعدنا 

 عىل فهم حضور ـ ولو حمدود ـ ملثل هذه القاعدة يف العقل االجتهادي اإلمامي بأسامء ُاخر.



 

االجتهاد املبنّي عىل هذه املصلحة، من حيث هو أداة يف تصحيح االنحراف عن مسار حتقيقها، 
والذي يتأتى من جهة التذّرع بتطبيق النّص إىل ما خيالف املصلحة املتوّخاة املقصودة للشارع 

 .»من ذات النّص 
ائل انطالقًا سل ألحكام رشعّية يف الطرق والسبل والوالذرائع التوّص  تستهدف قاعدة سدّ 

، فإّن عينهامن طبيعة املوقف يف النتائج، وباملقابل تقع قاعدة فتح الذرائع التي حتمل الروح 
، حتقيقًا ليهاإبواب الوصول أة املوجودة يف النتيجة تفرض فتح ميّ والغايات الرتخيصية أو اللز

 .ملصلحتها
من العالقة بني هذه القاعدة وسلسلة من القواعد األخرى كام سوف نشري  يظهر نوعٌ  وهبذا

 بحول اهللا تعاىل.
فهو من  ومن الواضح أّن سّد الذرائع مصنّف من قواعد االجتهاد فيام ال نّص فيه، ومن ثمّ 

اد درج ضمن االجتهيف بعض علامء أصول الفقه السنّي، وممّا يُ نقواعد االستدالل وفقًا لتص
 .بعض الباحثنيبالرأي ـ باملعنى اإلجيايب للكلمة ـ وفق ترصيح 

 ÁËÇ¯¾\»ðv�AÊ Ñ«»ºA � ÎºèÊC jÌËvM ,¨ÕAihºA 
 :ذرع«قال ابن فارس:  ،يأيت بمعنى االمتداد والتحريك)ذريعة(  األصل اللغوي لكلمة إنّ 

ترجع الفروع إىل هذا ثم  ،ك إىل قدميدل عىل امتداد وحترّ  ،واحد الذال والراء والعني أصٌل 
ـ عىل سبيل املثال ـ  ق العرُب . ومن هنا تطلِ »..فالذراع ذراع اإلنسان معروفة األصل.
، وهو السّيار الليَل والنهارَ «فتقول:  ِّ ِرُع: الطويُل اللسان بالرشَّ َع الرجُل يف سباحتِه وَذرَّ .. الذَّ

راعني.والتَّْذِريُع  : اتََّسع ومدَّ ِذراَعْيه.َتْذِريعاً  ع بيديه َتْذِريعاً  يف امليش: حتريك الذِّ كهام وَذرَّ : حرَّ
ها يف السري. يف السْعي واستعان هبام عليه.  .»..وَذَرع البعرُي َيده إِذا َمدَّ

                                                             
ع وتطبيقاته يف املذهب الشافعي، جمّلة حنان عبد الكريم القضاة وحممد خالد منصور، سّد الذرائ( ١)

 .٦٥٧: ٢، العدد ٤٢دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد 
 .٣٧انظر: حممد هشام الربهاين، سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ٢)
 .٣٥٠: ٢ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ( ٣)
 .٩٤: ٨لسان العرب ( ٤)



  
من احلركة والتمّدد، قال  اً ألّن فيه نوع ؛بمعنى الوسيلة ولعّله من هنا يطلق تعبري الذريعة

 .»..واجلمع الذرائع، لبذريعة، أي توّس  ع فالنٌ وقد تذرّ  الذريعة: الوسيلة.«اجلوهري: 
ىل إئل كي ال توصل اوهبذا يصبح املعنى اللغوي لسّد الذرائع وفتحها هو سّد الطرق والوس

 سان بذلك.نليه ويبلغه اإلإموضع ما أو فتحها لتوصل 
م( ١٩١٠س )م جيماليالتي طرحها واألداتّية ة ذرائعيّ الفلسفة النفهم  ،يف هذا املعنى اللغوي

ع ضاع وقته بتتبّ أمنذ عرص اليونان قد  كرّن الفأفهي فلسفة ترى  ،م(١٩٥٢وجون ديوي )
لتحقيق  ة هي التي جتعل اإلنسان يتخذ معرفته وسيلةً فيام الفلسفة احلقيقيّ  ءحقائق األشيا
ربة، جل والتها العمت غايامفاملعرفة أداة ووسيلة وليست غاية، إنّ ليها عملّيًا، إغايات يصل 

ياة العمليّة يف احلوالعلمي هتدف توظيف الدرس الفلسفي  عملّية ة فلسفةٌ سفة الذرائعيّ لفالف
ومات واألفكار والنظريات جمّرد لوهي هبذا جتعل كّل املع فق التنظري املتعايل،من اُ  امهجخراوإ

ئعيون الرباغامتّيون ، وهلذا السبب ال هيتّم الذراىل نتائج ملموسة يف احلياةإل صوخطط عمل للو
ملدى كشف املعلومات أو الفكر عن الواقع، بل هيتّمون لقدرة األفكار عىل خدمة اإلنسان 

 عملّيًا، سواء كانت مصيبة للواقع أم ال.
ة ويف هذا السياق عينه نجد تفكري الغاية ترّبر الوسيلة؛ ألّن هذا املنطق هو يف الداللة اللغويّ 

 ريقة من الطرق.ط ّي أل للغاية بمنطق ذرائعي يتوّس  فهو ،مشمول لتعبري الذريعة
صول أة عند علامء ىل الداللة االصطالحيّ إنا من الداللة اللغوّية لكلمة الذريعة لنتقاولو 

مون كلمة دفالفقهاء يستخأخّص، روح املعنى اللغوي لكن ضمن وضٍع فنحن نجد  ،الفقه
ن الذرائع بوصفه منهاجًا يف وديث عن قانالذريعة يف املعنى العام لكنّهم عندما يريدون احل

، ىل تفسريه بأّنه األمر املباح يف نفسه لكنّه يقع طريقًا للحرامإفهم يذهبون  ،االجتهاد الرشعي
  املدلول اخلاص للقاعدة هو:يفوهبذا يصبح معنى الذريعة 

از باملعنى ، كام يف بعض حاالت اجلوبل قد تكون فيه مصلحةٌ  ،أ ـ أمر مباح يف نفسه جائز
                                                             

 .٩٨ـ  ٩٣: ٨ظر: لسان العرب ؛ وان١٢١١: ٣اجلوهري، الصحاح ( ١)
: ٢؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ٣٣١: ٢انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن العريب، أحكام القرآن ( ٢)

 .١٧٢: ٦؛ وابن تيمية، الفتاوى الكربى ٥٨ـ  ٥٧



 

 .األعمّ 
 حمّرم حمظور. عمر ممنوأىل إب ـ يفيض 

تصاله الباح يف نفسه صدار حكٍم بحرمة األمر املإومن ثم فيكون سّد الذرائع عبارة عن 
ة دىل الفعل الذي ال مفسإتيجة حمّرمة، وهو تعبري آخر عن رسيان املفسدة الواقعة يف النتيجة نب

و أمة اة حالة االستق، فتغلب املفسدة التي يف النتيجحةمصليف نفسه قد تكون فيه بل فيه 
ىل نوع من إّنه يرجع أالصالح التي يف الوسيلة والذريعة، وهلذا قد يصنّف باب الذرائع ب

 باحة، ومن ثمّ يغلب مالك اإل رشعيّة، فمالك احلرمةالتزاحم الواقع يف مالكات األحكام ال
 ًا باملحّرم.عيّ ملباح اتصاالً ذرائيفرض تغيري املوقف يف املباح نتيجة اتصال ا

 ÑÌj£ÂÝA f¦AË³ºA pBJNºAÊ ¨ÕAihºAÑèÍºËu (PB²Ü§ºA Ñ·Jq °r¶) 
بنفسه أو هو  يش، فهل هذا املوضوع مستقلٌّ وللموضوع تفتح عىل تش ةهذه الصورة األوليّ 

 سالمي؟حضور يف االجتهاد الرشعي اإلتعبري آخر عن قواعد أصولّية أخرى هلا 
هم قاعدة الذرائع، ونتوّصل لوعي أدّق هبا، يلزمنا متييزها عن بعض األمور ولكي نعّمق ف

 األخرى يف الفقه اإلسالمي وأصوله.

 _ CKUAËºA Ñ¾èf³¾Ê ¨ÕAihºA �I ÁAj�AÊ 
ـ والشيخ حمّمد إبراهيم اجلنايت مثل الشيخ نارص مكارم الشريازي  ،يتصّور بعض العلامء

هل السنّة هو بعينه بحث أّن بحث سّد الذرائع عند أي احلكيم ـ فيام يبدو السّيد حمّمد تق نيمتابع
ة، ولكّن أهل السنّة مل يتمّكنوا من جتلية األمور عند اإلماميّ  (الواجب أو احلرام)مقّدمة قّدمة امل

مة الواجب دّ ّنه يربط بني مقأويستوحى من القرايف يف الفروق  ،وحتليلها بشكل صحيح
، كام يستوحى من ابن عاشور أّنه جيعل مسألة فتح الذرائع هي ئعواحلرام وبني بحث الذرا

                                                             
: ٢؛ وطريق الوصول إىل مهاّمت علم األصول ٤٩٥ـ  ٤٩٤: ٢انظر: الشريازي، أنوار األصول ( ١)

 ١٤٣؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ٣٧٠مذاهب اسالمي: ديدگاه ؛ واجلنايت، منابع اجتهاد از ١٤٦
 .٤١٠؛ واحلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن: ١٤٥ـ 



  
 .مسألة مقّدمة الواجب، وما يعرف يف الفقه باالحتياط

 :وذلك ؛ن التقياإمة مبحثان خمتلفان وّد ّن الذرائع واملقألكّن الصحيح 
 ال به،إاحلرام  قعال به أو ما ال يإمة هو ما ال يتّم الواجب دّ حوث يف باب املقباملإذا كان  أ ـ

 نّ أخّص من بحث الذرائع؛ ألّن الذرائع ال تفرتض أمة فعىل هذا التعريف يكون بحث املقدّ 
من  ححتى يرتّش ـ وجودًا وعدمًا ـ الذريعة  عىلأو عدمه ف وجوده ى بالغاية يتوقّ اليشء املسمّ 

 .وجوده حرمة عىل الذريعة أو وجوب
 ،، فقد يتوّهم االحتادو غري منحرصةكون منحرصة أأن تمن  عمّ أمة وأّما لو قلنا بأّن املقدّ 

ة وسع دائرًة من خصوصيّ أ ذ ما يريده الفقه السنّي من بحث الذرائع يظّل إ ؛لكنّه ليس صحيحاً 
يطرح الفقه ثم، فمثالً قد عانة عىل اإللة اإلأمن االرتباط بمسأحيانًا املقّدمة؛ بل قد يقرتب 

، ويستند يف ذلك لسّد مع املسلمني كافرين يف حال احلربلة حتريم بيع السالح للالسنّي مسأ
مة للحرام، بل البائع لن يرتكب هذا احلرام حتى دّ ليس بنحو املق حّن بيع السالأالذرائع، مع 

ثم للطرف اآلخر يف من التمكني من اإل ام هو نوعٌ إنّ مة لفعله هو للحرام، ودّ يكون بيعه مق
 السالح. به لو بعناه نحن هقيام موارد مظانّ 

حتريم السفر نالحظ أّن استناد الفقه اإلسالمي لقانون الذرائع يف  ،ومن هذا النوع
ال عالقة  ،باملصحف الرشيف لبالد الكفر خوفًا من وضع الكافرين يدهم عليه أو توهينهم له

فإّن املسلم الذي أخذ معه املصحف لبالد الكافرين مل يقم هو بإهانة له ببحث املقّدمة، 
ف هناك، بل املفرتض أّن الذي قام بذلك هم الكّفار أنفسهم، فكيف يكون عمله حمّرمًا املصح

مة باملعنى اللغوي ال باملعنى دّ ما مل نقصد عنوان املقمن باب املقّدمة املفضية إىل حرام؟! 
 سالمي.صول الفقه اإلألح الذي يدرسه طاملص

كل مال الناس بالباطل، أّهنا ذريعة ألة بوهكذا احلال يف االستناد للنهي عن العقود الغرريّ 
ة مطلقًا هادفًا يّ رفإّننا هنا ال نفهم املقدمّية باملعنى األصويل اخلاص، بل الفقيه حيّرم العقود الغر

                                                             
 .٣٧٠ـ  ٣٦٩انظر: ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)
مّية املقّدمة من ، حيث أشكل عىل التمييز األّول بأع١٤٤انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٢)

 االنحصار وعدمه، بل قد يقال ـ إضافًة لكالمه ـ بأّن جمموع الطرق هو املقّدمة فتظّل املقّدمة منحرصًة.



 

كل مال اآلخرين بالباطل من ضمن جمموعة العقود أبذلك سّد الطريق عىل وقوع حالة 
 ة.الغرريّ 

لذرائعي ال يمكن تفسريه بمفهوم املقّدمة، بل يبدو وهبذا نالحظ أّن تراث جتربة االجتهاد ا
أّن يف ذهن أنصار هذا الفريق شيئًا آخر، قد يلتقي مع بحث املقّدمة وقد يفرتق عنه، وعلينا 

 التامسه واكتشافه بشكٍل دقيق.
جل لذريعة ال ألانحن نالحظ يف مسار ممارسة اجتهاد الذرائع أّن الفقيه يفتي بحرمة  ـ ب

، وهذا ة ذلكا مفضية للحرام بالرضورة، بل يكفي يف بعض املوارد كوهنا مظنّ اليقني بكوهن
 يشء ال نلمسه يف مباحث املقّدمة يف أصول الفقه.

 امإنّ  ،مة واجٍب دّ لو كانت مق حرام أو واجبةً  مةَ دّ وقوع املقّدمة حمّرمًة لو كانت مق نّ أكام  ـ ج
وفاعل  ،تيان بذهيا لإلمة متهيداً دّ  باملقيتل احلرام هو ذاك الذي يأعاهو بنحو الغريّية، فف

ّن األمر ليس كذلك يف ألتحصيل ذهيا، غري  مة متهيداً يت باملقدّ الغريي هو ذاك الذي يأالواجب 
 وقد ال يقصدويلتفت حال فعل املقّدمة أو تركها ذريعة قد يقصد الباب الذرائع، فإّن فاعل 

وال يكون تابعًا يف مقام ، ويستقّل الذريعة  وهلذا يتحّرر حكم، وال يلتفت إىل ذي املقّدمة
االمتثال لغريه؛ ألّن صفة املقّدمّية صفة مقّيدة بوقوع ذي املقّدمة، بينام صفة الذرائعّية ال تالزم 

ة احلرام نقول بحث مقّدمفمثالً يف طالقي وليس مقيدًا، إفيها هذا الوقوع، ومن هنا فإّن احلكم 
ق احلرام عىل ان هبا بوصفها موصلًة للحرام، فلو فعلها ومل حيقّ تيوز اإلمة ال جيدّ ّن هذه املقبأ

ّما يف أاحلرام،  ة التاّمة ال يكون قد وقع يفخري للعلّ كام لو كانت اجلزء ما قبل األ ،سبيل املثال
ومن ثم فمن يامرس العقد الغرري يكون قد فعل حمّرمًا ومن يبيع  ،باب الذريعة فإّن احلكم كيّلٌّ 

فت زمن الفتنة يكون قد فعل حمّرمًا واقعًا سواء وقعت النتيجة أم ال، وسواء توقّ يف  حالسال
، وسواء استخدموا هذا السالح بعينه يف ال مأسالح هلم الحماربة الكافرين للمسلمني عىل بيع 

 .ال مال، وسواء التفت هو أ م، وسواء قصد هو أال ماحلرب أ
مقّدمة يكون من شؤون املكّلف تعيني موضعه ولو وينتج عاّم قلنا أّن احلكم الالحق لل ـ د

يف اجلملة، فاملكّلف هو الذي حيّدد أّن هذا الفعل يفيض تلقائيًا بمجّرد القيام به إىل الوقوع يف 
سقط عنوان حرمة مقّدمة احلرام عليه، وأّن ذاك الفعل هل يمّكنني من حتقيق احلرام أو ال، فيُ 

الواجب عليه، بينام األمر يف باب الذرائع ليس ـ يف  سقط وجوب مقّدمةالواجب أو ال، فيُ 



  
الغالب إن مل نقل دائاًم ـ يف يد املكّلف، بل مفروض القائل بالنظرّية هذه أّن الفقيه ـ ومن قبله 
املوىل سبحانه ـ يقوم بتعيني إمكانات إفضاء هذه الذريعة للحرام، فيسّد طريق الوقوع فيها 

مالُكه هو حتقيق مالك احلكم األّويل اآلخر، وهلذا لو فعله  بواسطة إنشاء حكم أّويل نفيس،
از مهّمة يف األمر، تيوهذه نقطة ام ،ماً فعل حمرّ قد اإلنسان بدعوى أّنه ال يوقعني يف احلرام يكون 

مورها يف يد املرّشع ال يف أ تكون ،من محاية حكٍم آخر فطبيعة جعل احلكم عىل الذريعة انطالقاً 
 درجها يف باب املقّدمة.يد املطّبق، حتى ن

نها مثل الوضوء والغسل ّخل الشارع لتعيني نوع املقّدمة ويعيّ ديف بعض املقّدمات يت ،نعم
 مات.دّ وغري ذلك بناء عىل اعتبارها مق

إّن نمط االستدالل الشيعي يف باب املقّدمة هو نمٌط عقيل أو يف الداللة اللفظّية لألمر  ـ هـ
بينام نحن نالحظ أّن نسق معاجلة املوضوع يف بحث الذرائع غالبًا باليشء عىل إجياب مقّدمته، 

اللغوّية يف النصوص، وهذا وإن مل العقلّية وما يقوم عىل االستقراء، إىل جانب بعض الدالالت 
 يكن فارقًا يف ماّدة املوضوع، لكنّه ييش بأّن القضيّة قد تكون خمتلفة.

مامي وّسع مفهوم املقّدمة ملقّدمة الوجود ومقّدمة إىل أّن أصول الفقه اإل كام وينبغي التنبّه
الوجوب، ومن الواضح أّن بحث مقّدمة الوجوب ال معنى له يف باب الذرائع إطالقًا؛ ألّنه 
يعرّب عن املقّدمة التي من دوهنا ال يكون اليشء واجبًا، ال املقّدمة التي من دوهنا ال يقع امتثال 

نفهم أّن مقصوَد من اّدعى تطابق بحث الذرائع مع بحث  اليشء الواجب مسبقًا، فالبّد وأن
 املقّدمة يف أصول الفقه اإلمامي.. هو مقّدمُة الواجب خاّصة.

وسع من أ ىل دائرةٍ إوهذا الذي نقوله برّمته ال يعني أّن كّل من قال بسّد الذرائع انتهى 
ىل حتريم خصوص إ مات، بل قد يكون هناك من انتهى به األمر يف باب سّد الذرائعدّ املق

ع هو بعينه بحث ائبحث الذرأصل  نّ أات أو احلكم بوجوهبا، لكّن هذا ال يكشف ماملقدّ 
لكن يف الوقت نفسه يمكننا أن نقرتح إعادة تشكيل بحث واحد يف أصول الفقه حتت  قّدمة.امل

مة عنوان الذريعة واملقّدمة، فننّوع املقدمات وندرس القضيّة بشكل موّسع ضمن بحث املقدّ 
 وضمن بحث الذريعة.

هذا كّله لو أردنا املقارنة بني بحث املقّدمة عند اإلمامّية وبحث الذرائع عند أهل السنّة، أّما 
 متييزاً يطرح باحثني البعض لو تركنا املقارنة بني الرتاثني، ورصدنا أصل املوضوع، لوجدنا أّن 



 

 قّرب ذلك عرب خطوتني:يمن وجه، وبينهام العموم واخلصوص يرى أّن  ،بني املقّدمة والذريعة
 ّن املقّدمة هي ما ال يتمّ أوذلك  ؛مة والذريعة نسبة التعاكسدّ إّن بني املق اخلطوة األوىل:

ال فإّن الصالة ال تتّم إ ق ذلك اليشء بالرضورة، مثل الوضوءاليشء إال به، لكّن وجوده ال حيقّ 
هبذا يكون املالحظ يف باب املقّدمة هو ق الصالة بالرضورة، والزم حتقّ لكّن وجوده ال يُ  ،به

ذريعة هو اجلانب الي عدم اليشء عند عدم املقّدمة، بينام املالحظ يف جانب أاجلانب العدمي، 
 ىل ذهيا قطعًا أو احتامالً. الذريعة وجودها مفٍض إنّ أبمعنى  ،الوجودي

يف مثل النكاح، والظاهر  ّن الذريعة واملقّدمة قد تلتقيان، وذلكأإّننا نالحظ  ثانية:الاخلطوة 
ذ ال حتليل من دونه، وهو إلكونه رشطًا رضورّيًا للتحليل،  ؛ّنه يقصد العقد، فإّنه مقّدمةأ

ذا يكون عقد النكاح من جهة وجوده منتجًا هبلكونه مفضيًا يف العادة إىل التحليل، و ؛ذريعة
 ومن جهة عدمه معيقًا عن التحليل ومانعًا. ،للتحليل

 مة:ّد املقوة عيالذرمتتاز  ،ا االلتقاءويف مقابل هذ
مة وجهة افرتاقها عنها، فهو مثل رضب املرأة رجلها ذات دّ الذريعة عن املقأّما امتياز أ ـ 

تان عدمًا، بحيث تعادًة إىل االفتتان هبا، لكّن عدم الرضب ال جيعل االف ّنه مفضٍ إاخلالخيل، ف
ىل املرأة السافرة ولو مل ترضب إقع االفتتان بالنظر ف االفتتان عليه وينتفي بانتفائه، بل قد ييتوقّ 

 .أصالً  بل ولو مل تلبس اخلالخيل ،رجلها
ال إاملعصية  نة ال تتمّ كاب معصية معيّ تمة عن الذريعة، فكالسفر الردّ املقامتياز وأّما  ب ـ

ال به، إصية ال من خالل السفر، فإّن هذا السفر مقّدمة؛ إذ ال تتّم املعإبه، إذ ال يمكن ارتكاهبا 
 ىل املعصية.إلكنّه ليس بذريعة؛ ألّن السفر ال يفيض عادًة 

 .مة والذريعة هي العموم واخلصوص من وجهدّ النسبة بني املق نّ أوهبذا نخرج باستنتاج 
وهذه املحاولة ال يمكنها أن تواجه فكرة أعميّة موضوع املقّدمة من االنحصار وغريه؛ ألّن 

ة يف أصول الفقه يستوعب املقّدمة املنحرصة وغري املنحرصة سوف القول بأّن بحث املقّدم
يلغي فكرة: ما ال يتّم اليشء إال به، بل قد يتّم به ويتّم بغريه، ما مل نعد حتويل بحث املقّدمة إىل 

                                                             
؛ وإبراهيم بن مهنا بن عبد اهللا املهنّا، سّد ٨٥ـ  ٨٤انظر: الربهاين، سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)

 .٤٦ـ  ٤٤الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: 



  
صورة أعّم، وهي أّن جمموع الطرق املوصلة لليشء هي التي تسّمى باملقّدمة، ومن ثّم فام ال يتّم 

التي يشّكل جمموعها عنوان  ةه يشمل الفرد األّول والثاين والثالث من املقّدماليشء إال ب
 املقّدمة.

باحثني التمييز يف عالقة قاعدة الذرائع بقاعدة املقّدمة من خالل فتح ال وقد حاول بعض
بعينه بحث املقّدمة أي مقّدمة الواجب، ففتح  وّن قاعدة فتح الذرائع هأفاعترب  الذرائع وسّدها،

له يف مقام االمتثال، بينام  ةقىل الواجب واملحقّ املقّدمات املوصلة إذرائع هو احلكم بوجوب ال
 حد مع موضوع املقّدمة، بل يفرتق عنها.سّد الذرائع ال يتّ 

فإّن القائل بفتح الذرائع جيب النظر يف مقصوده أكثر،  ولكّن هذا التمييز غري واضح أيضًا؛
ها ال أخطُ ليه بحيث لو مل إيان بتامم اخلطوات التي توصلني تّن الواجب يلزم اإلأفإّن قصد 

ّن الفقيه يفتي أقائل بفتح الذرائع المتامًا، أّما لو قصد  ليه، فإّن كالمه هذا صحيٌح إصل أ
ال ال عالقة ، ففي هذه احليصالهإ، أو لقّوة احتامل يصاله لواجب آخرإنظرًا لغلبة  مرٍ أبوجوب 

الصالة مجاعة يف املساجد ّن أذريعة بنحو التطابق؛ فالفقيه لو رأى الفتح لبحث املقّدمة ببحث 
بات رضورة لنهضة اإليامن يف املجتمع، وأّن الناس بسبب غياهبا عن املساجد باتت ترتك 

حضور املساجد بام يرتتب عليه إلزام الدولة فإّنه يفتي بوجوب الصالة وال هتتّم ألمرها، 
، فهل هذا من املهّددة بالزوال لتحقيق هذه الغاية املنشودة ؛ذلك من باب الذريعةاملواطنني ب

بحيث جيب حتّى عىل املصّلني املتدّينني أن حيرضوا املساجد من باب  مةدّ وجوب املقباب 
 ؟!املقّدمة لتحقيق الصالة بالنسبة إليهم

قرايف يف ويتأّكد ما نقول يف التمييز بني املقّدمة والذريعة، ما سيأيت احلديث عنه وأّكده ال
من أّن فكرة الذريعة تالحظ حجم النسبة السببّية بني الذريعة والنتيجة،  ،والذخرية الفروق

فإذا كانت الذريعة تفيض دائاًم أو يف غلبة كثرية جدًا إىل النتيجة، قطعًا أو يف ظّن قوّي جّدًا، كام 
مة باإلمجاع، وإذا كانت يف حفر حفرة يف الطريق الذي يمّر به األفراد أو املركبات، كانت حمرّ 

تفيض نادرًا مل تكن حمّرمة، وإال حرم كّل يشء، كام يف أصل زراعة العنب، وإذا كانت تفيض 
أو حمادثة مثل حال محلة الطعام فإّهنم يأكلون منه، فُيحكم بتضمينهم مطلقًا عند نقصانه، كثريًا، 

فهنا وقع نا مثًال، بل يفيض كثريًا إليه، الرجال مع النساء، فإّنه ال ُيفيض دائاًم أو غالبًا إىل الز



 

 .خالف حيث رأينا الكثري من املالكّية يميلون لسّد الذرائع بينام خيالفهم آخرون
مته احلقيقّية، كام دّ قالفكر الذرائعي ال ينطلق من عالقة اليشء بم فأنت تالحظ هنا كيف أنّ 

الحظ نسبة الذريعة إىل النتيجة ية، فيُ بل يوّسع من مفهوم املقّدم ،قّدمةنعرف ذلك يف باب امل
عىل املستوى النوعي، فام هي نسبة وقوع املحّرم عىل تقدير وقوع هذه  ثريأل التمن حيث معدّ 

وصول هبا الذريعة؟ فإذا كانت دائمة أو غالبة جدًا ُحكم باحلرمة سواء قصد فاعل الذريعة ال
انت كثرية ال أكثرّية وقع نزاع يف حتريمها نادرة حكم باجلواز، وإذا كللحرام أم ال، وإذا كانت 

 بني املالكّية وغريهم.
وهذه النسبة ال ُتدرس من زاوية حصول الظّن للفرد الفاعل للذريعة بمديات احتامل 
وقوعه يف احلرام، بل يدرسها الذرائعي يف النسبة النوعّية والظّن أو اليقني النوعي بذلك ال 

ذرائعّيون عادًة موضوع فقه الذريعة عن إحالته لإلفراد، بل ، وهبذا يفّك الاحلالة الفردّية
يربطونه بالتقدير الكيّل لُيصدر الفقيُه فتواه الكلّية الشاملة عىل أساسه، ال فتواه التعليقيّة التي 
تضع معيار األمور بيد الفرد والشخص عينه يف حالته الفردّية اجلزئّية، فاملعيار نوعي موضوعي 

ّي حرام مطلقًا، أّن حديثه مع املرأة ال يوقعه يف أصّيًا، وهلذا لو أدرك الفرد وليس فردّيًا شخ
ىل احلرام بنسبة عالية جدًا حيرم عليه احلديث وال جيوز إساء نوعًا تفيض نلكّن حمادثة الرجال لل

غاية ىل األفراد ملا استطاع حتقيق اللذرائعي؛ ألّن جمتهد الذريعة لو أحال األمر إوفقًا لالجتهاد ا
، وهذا معنى ما يقوله الشاطبي من أّن قاعدة جماري املنشودة ولبطل منطق اعتبار املآالت عنده

، فالرشع ال ينظر العادات هي التي حتّدد نوعّية العالقة بني األسباب واملسّببات يف الرشع
ل الفعل للحرام، بمن لعالقة السببّية بمعناها الفلسفي فيحّرم خصوص ما يوصل حقيقة 

يفهمها بمعناها العريف، فيحّرم ما يوصل للحرام غالبًا ولو مل يوصل إليه دائاًم؛ ألّن ما يوصل 
 .للحرام غالبًا هو سبب عريّف وعاديٌّ للحرام

درس يف موضعه من أصول الفقه، بل ال ربط هلا بباب املقّدمة، الذي يُ كّلها فهذه الذهنّية 
 ف النظر عن إمكان استنباط األحكام الرشعّية منها.هي ذهنيّة قانونية إبداعّية رائعة، برص
                                                             

 .١٥٣ـ  ١٥٢: ١(؛ والذخرية ١٠٥٣: ٣) ٢٦٦:  ٤، و ٣٢: ٢انظر: القرايف، الفروق ( ١)
 .٣٣٨ـ  ٣٣٥: ١انظر: الشاطبي، املوافقات ( ٢)



  
إّن الفعل الذي يؤّدي جتويزه إىل وقوع  ويمكن صياغة موضوع الذريعة بحيث نقول:

ي اىل يكون حرامًا، والفعل الذي يؤدّ  ،من مكّلٍف ال بعينهي كثريًا أو غالبًا( أ)نوعًا احلرام 
يكون واجبًا، فهذا الفهم  ،من دونهعي للواجب يتهّدد التحّقق النوبحيث  ،حتّقق الواجب نوعاً 

، وهبذا نعرف أّن بحث مالحظة الفردالنوع ال ب ةالحظمللذريعة قريب من املقّدمة لكن ب
صول ن كان يمكن ألإالذرائع ليس مطابقًا لبحث املقّدمة، بل هو حيمل ذهنّية خمتلفة عنه و

 ،من قاعدة سّد الذرائع وفتحها عمّ أ فقه الذرائع ليكونأصول الفقه اإلسالمي أن يضع عنوان 
مة معًا، أو يطلق عنوان املقّدمة ويقصد منها األعّم من املقّدمة باملعنى األخص وقاعدة املقدّ 

 واملقّدمة باملعنى األكثري أو الكثريي النوعي.

 _ L ÑèÍQÜQ$¨ÕAihºA èfm, ¼Í�A ,ÔB�Þº ÁB·YÝA ÑèÍ§JM ÅËÂB²# 
لنقيض منه، وكام التبس ج لفهم ما يقع عىل مقربة منه وما يقع عىل ائع حيتااإّن فهم سّد الذر

 ذلك احلال يف قضّية احليلكّن أّهنا عني بحث الذريعة، فظُ واحلرام، مر يف مقّدمة الواجب األ
ّن احلديث عن مناقضة منهج احليل الرشعّية ملنهج سّد الذرائع يعني إ، حيث وقانون التبعّية

 منّاع القّطانالقايض الشيخ ، وهلذا عرّب ّية والتخرجيات الفقهيّةهناية عرص احليل الرشع
 .»للحيل متام املناقضة صٌل مناقٌض وهو أ«بقوله: م(، ١٩٩٩)

)أو ما يسّميه بعض املعارصين » املخارج من املضايق«أو ومن الواضح أّن احليل الرشعّية 
التي تسعى بتحليل ما هو حمّرم ( قائقباالجتاه الصوري والظاهري، املقابل ملا أسامه: اجتاه احل

بتمليك اآلخرين املال قبل حلول  مثل احليل الربوّية، والتحايل عىل الزكاة واخلمسيف األصل 
ئع اّن القائل بالذرأل ؛تناقض بشكل رصيح ذهنيّة سّد الذرائعاحلول ثم أخذه منهم بعد ذلك، 

فاستغالل الطرق لنقض ائل والطرق أولوّيًة، الت، وال يرى للوسآيعترب األولوّية للنتائج وامل
ساليب أّن الطرق واألبينام القائل باحليل الرشعّية يعترب املقاصد واملآالت مرفوض عنده، 

نها أن تغرّي املوقف الرشعي حتى لو كانت النتائج واحدًة باملنظور العقالئي والعريف كيم
                                                             

 .٣٣٤منّاع القّطان، الترشيع والفقه يف اإلسالم، تارخيًا ومنهجًا: ( ١)
 .٢٦ـ  ٢٥الفقهي:  انظر: عبد اهللا بن مرزوق القريش، إشكالّية احليل يف البحث( ٢)



 

 .من التفكريقي هذان النوعان توالعقالين، ومن الطبيعي أن ال يل
ومن هنا وجدنا أنصار التفكري الذرائعي يشنّون أعنف احلمالت عىل منظومة احليل 

سقاط االحتيال إل ال حيّل «هـ( ما نّصه: ٦٢٠فقد ذكر ابن قدامة املقديس احلنبيل ) الرشعّية،
وقد سألته عن احليلة يف  ،بن سعيد ن فعل مل تسقط، قال أمحد يف رواية إسامعيلإو ،الشفعة

ال عبد اهللا .. وقمسلم وال يف إبطال حّق  ،من احليل يف ذلك ءال جيوز يش :فقال ،بطال الشفعةإ
لو  اً م ليخادعون اهللا ما خيادعون صبيّ ّهن : إوقال أيوب السختياين ،من خيدع اهللا خيدعه: بن عمر

جيوز ذلك  :والشافعي وقال أصحاب الرأي ..مر عىل وجهه كان أسهل عيلّ األ كانوا يأتون
)خيادعون  :املخادعني له بقوله اهللا تعاىل ذمّ  نّ وأل ..أصحابنا واستدّل .. وتسقط به الشفعة ،هلّ ك

ال أنفسهم وما يشعرون( واحليل خمادعة، وقد مسخ اهللا تعاىل إوالذين آمنوا وما خيدعون  اهللا
اخلديعة  ال حتّل : وقد قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ..بحيلتهم اعتدوا يف السبت قردةً  الذين
 .»..ملسلم

يف  يضاً أج ، واملدرَ »لبطال التحليإيل عىل لقامة الدإ«نبيل يف كتابه تيمية احل ّن ابنإبل 
ثالثامئة صفحة، قارب الة تّولة جدًا ملوضوع احليل الرشعيّ طم فتاواه الكربى، يعقد دراسةً 

ويقول ضمن مباحثه:  ،التحليل ومنهج احليلمن أعنف االنتقادات عىل منهج  ويشّن واحدةً 
احليل يناقض سدَّ الذرائع مناقضًة ظاهرة؛ فإّن الشارع سّد الطريق إىل ذلك واعلم أّن جتويَز «

 .»املحّرم بكّل طريق، واملحتاُل يريد أن يتوّسل إليه..
 .الذرائعي يل الرشعّية يناقض يف هوّيته االجتهادَ احلّن هذا النوع من أوهبذا يتبنّي 

م األحكام لألسامء أو تبعّية األحكا ةمع فقه تبعيّ الَشء  ئع يتصادم بعضالذراإّن فقه بل 
من  لبةٍ مهاّمً من التفكري احلييل يرجع هلذا النوع من القواعد، فوضع عُ  ّن جزءاً أل ؛للعناوين

                                                             
 .١١٩ـ  ١٠٥: ٣؛ وانظر: الشاطبي، املوافقات ٥١٣ـ  ٥١١: ٥املغني ( ١)
املقصود بالتحليل هنا أن يطّلق الرجل زوجَته ثالثًا، فال حتّل له حتى تنكح زوجًا غريه، فيقوم رجٌل ( ٢)

ن تيمّية غري مرشوع آخر بنكاحها؛ لغرض تطليقها بعد ذلك، كي حتّل لزوجها األّول، وهو ما يعتربه اب
 بل هو حتايل مرفوض، وهبذه املناسبة يعقد دراسة مطّولة حول هذا املوضوع واحليل الرشعّية عاّمة.

 .١٨١: ٦ابن تيمية، الفتاوى الكربى ( ٣)



  
أعواد الثقاب مع احلنطة املتبادلة مفاضلًة بمثلها يرفع صورة البيع الربوي؛ ألّنه مل يعد هناك بيع 

عواد أوهو بيع احلنطة مع  ،آخر واسم آخر بل هناك عنوانٌ  ،للحنطة بمثلها مع فارق الوزن
من التالقي بني  ربوّيًا، فهناك نوعٌ ًا وهذا ال يسّمى بيع ،الثقاب بمثل احلنطة مع اختالف الوزن
 صادم املنهج الذرائعي.تالقاعدة وفقه احليل؛ ومن ثم فالقاعدة 

املناقضة بني مساحة من حيث إّنه قد يلتبس األمر يف  ،ّقف قليالً ن نتوألكن جيب علينا هنا 
وكذلك  ّك يف ذلك؛ لكّن بعض أشكال احليل،ناقضة قائمة ال شاملة واحليل والذرائع، فدالقاع

طالقًا مع قانون الذرائع، ويمكننا إال تتصادم  ،حكام لألسامءاألتبعّية بعض موارد قاعدة 
 توضيح ذلك عىل الشكل اآليت:

 رشعي، بل هي يف حلكمٍ  نتج بالرضورة مناقضةً سامء، ال تُ حكام لألة األإّن قاعدة تبعيّ  ـ ١
ذا استحالت عني النجاسة أو إرشعية وتطبيقها، فالحكام كثر األحيان تنسجم مع فهم األأ

ة عيّ ة تبدحيانًا، فإّن قاعأ رفاً عحقيقًة، بل حتى ثانية مباينة للطبيعة األوىل  ىل طبيعةٍ س إاملتنجّ 
سامء أو العناوين جتري بال مناقضة مع املنهج الذرائعي، فهذه القاعدة يف روحها حكام لألاأل
غلب أحكامها، ويف أصلية ليست سوى متابعة النصوص يف العناوين التي وضعتها يف األ

ناقضة ّن النسبة بني الطرفني هي املأني، وهبذا يتبنّي قاعدة منهج الذرائعيّ الناقض هذه املوارد ال تُ 
 اجلزئّية ال التاّمة.

، وهذا سنّيالصول الفقه أضافّيًا يف بعض كتابات إإّن مفهوم احليل يكتسب معنى  ـ ٢
أّن التحايل إلحقاق  و هذا املجال التداويل الثاين ال يناقض قاعدة الذريعة، وذلكأاملعنى الثاين 

تحايل املقبول، وقد مثلوا لذلك حّق أو إقامة واجب من دون استخدام ما فيه احلرام هو من ال
بالنطق بكلمة الكفر دون قصد معناها ألجل دفع األذى عن النفس أو املؤمنني، أو قيام 

أو ممارسة التورية يف ني لقتل الولد املتنازع عليه بني املرأتني يف قّصة داود، قايض باملطالبة بسكّ ال
أو إلحقاق حّق  حايل لرفع ظلم أو دفعهوغري ذلك من األمثلة التي جيمعها التموارد املصلحة، 

 شبه ذلك.وما أ
                                                             

؛ وحممد سالم ٣٠٦ـ  ٣٠٢: ٥انظر حول هذا النوع من احليل: ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني ( ١)
 .٢٤٨ـ  ٢٤٧ه اإلسالمي: مدكور، املدخل للفق



 

إّن هذا املعنى للحيل الرشعّية مقبول وال يناقض قاعدة سّد الذرائع بل هو مكّمل هلا؛ ألّنه 
 ذن حتايل ذرائعي.إفهو  ، نتائج صادقة ومطلوبةىلعة هبدف الوصول إاستخدام للطرق املتنوّ 

إىل تلك النامذج املناقضة ملناهج الذرائعيّني،  نعم، مصطلح احليل الرشعية ينرصف عادةً 
 لكّن املفردة وبعض االستخدامات األخرى ليست كذلك بالرضورة.

إّن بحث الذارئع ال خيتّص بفضاء بحث احليل؛ ألّن فضاء بحث احليل يتبع الذريعة  ـ ٣
الذريعة نفسها املتضّمنة للنّية والقصد، بينام بحث الذارئع أوسع من ذلك؛ ألّنه يبحث يف حكم 

 برصف النظر عن نّية فاعلها الوصول إىل املقصد أو خرق املقصد.

ÀYAlNºA ÅËÂB²Ê ÑèÍ§ÕAihºA �I _ X 
ألّن  ؛ثّمة صلة وثيقة بني التفكري الذرائعي وبني قاعدة التزاحم وتقديم األهم عىل املهم

جراء من خالل إ ،ائلالنتيجة عىل الوس التفكري الذرائعي يسعى لكي خيلع صفة احلكم الذي يف
يم حكم ما مصلحته أقوى أو دنوع من التزاحم بني مصالح االثنني، وهلذا فهو يقوم بتق

أدرج سّد الذرائع ضمن قواعد املوازنة  ، حتى أّن بعض الباحثني املعارصينقوىأمفسدته 
 بني املصالح واملفاسد.

الذي هـ( ٧٥١اجلوزية )م بن قيّ ما ذكره ا ،يل هذه العالقة بني الذرائع والتزاحموِمّا جي
ربعة أاستفاض يف البحث عن قضية الذرائع واحليل يف مئات الصفحات، فقد قّسم الوسائل إىل 

 قسام:أ
منها توّقع وامل ،بحيث تكون طبيعتها ذلك فساد،اء إىل الفضـ الوسائل املوضوعة لإل ١

ىل اختالط الفراش، فهذه إىل مفسدة السكر، والزنا املفيض إذلك، مثل رشب املسكر املفيض 
 الوسائل ليس هلا ظاهر غري هذا.

ىل احلرام إـ الوسائل املوضوعة للمباح، لكّن فاعل الوسيلة يقوم بفعلها بغرض الوصول  ٢
لكّن الفاعل يفعله  ،من نوع من يقوم بفعل عقد التحليل، فإّن العقد بنفسه مباٌح  واملفسدة،

 ق التحليل، وهذا مرفوض.بغرض حتقّ 
                                                             

 .١٢٩انظر: يوسف بن عبد اهللا محيتو، تكوين ملكة املقاصد: ( ١)



  
الوسائل املوضوعة للمباح ومل يقصد من فعلها املفسدة، لكنّها تفيض غالباً إليها وتكون  ـ ٣

 ومثاله مسّبة آهلة املرشكني بني ظهرانيهم. مفسدهتا نتيجة ذلك أقوى من مصلحتها،
إليها، وتكون فيض ـ الوسائل املوضوعة للمباح ومل يقصد بفعلها املفسدة لكنّها قد تُ  ٤

 .جائر ومثاله كلمة احلّق عند سلطانٍ  مفسدهتا،قوى من مصلحتها أ
ابن قّيم اجلوزية يظهر فيه قانون التزاحم واضحًا، فغلبة  ههذا التقسيم الرباعي الذي يطرح

املفسدة عىل املصلحة أو العكس نتيجة العالقة بني الوسيلة والنتيجة ليس سوى تعبري آخر عن 
ّن فكرة الذرائع ليست سوى أذا يعترب بعضهم حكام؛ وهلالتفكري يف تزاحم املالكات واأل
 تطبيق ملفهوم التزاحم بشكل عاّم.

ة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقاعدة ّن الذرائعيّ أل هذه املقاربة للموضوع خالبل يظهر جلّيًا من 
كري الذرائعي الذي يرّكز نظره عادًة عىل سّد الذرائع فدرء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، فالت

يقوم بتقديم املفسدة التي يف النتيجة  ـ ث عن ذلكيكام سيأيت احلدـ من تداول فتح الذرائع أكثر 
ة يطّبق درء املفسدة عىل جلب عىل املصلحة التي يف الوسيلة، وهبذا فهو من الناحية العمليّ 

 ن شاء اهللا تعاىل.الحقًا إيت احلديث عنها القاعدة التي سوف يأاملصلحة، وهي 
تفكيك املوقف؛ وذلك  وقانون التزاحم يفرض علينا جيدًا يف املنهج الذرائعيلكّن التأّمل 

 :أنواع، يلتقي الثاين والثالث منهام يف فضاء متقاربّن التزاحم يمكن تصّوره هنا عىل أ
وال يف  ،ني ال تنايف بينهام يف ذاهتامحكمني رشعيّ  وهو وجود ـ التزاحم االمتثايل، ١

رض أاهتام معًا عىل يال يتمّكن من امتثال احلكمني والوفاء بمقتضمالكاهتام، لكّن املكّلف 
ى بالتنايف يف مرحلة سمّ نقاذ الغريق. وهذا ما يُ إو الواقع ومن الناحّية العملّية، مثل الصالة قائامً 

 ة ال يف مقام اجلعل.الفعليّ 
ضوعهام ووهو كون احلكمني متنافيني يف مقام اجلعل نتيجة وحدة م ـ التزاحم املالكي، ٢

، وفقًا لبعض صوب يف مسألة اجتامع األمر والنهيكوجوب الصالة وحرمة الترّصف يف املغ
 .االجتاهات يف هذه املسألة

رّشع ف ومقام التنفيذ، بينام التزاحم املالكي من شؤون املثايل من شؤون املكلّ تفالتزاحم االم
                                                             

 .٥٥٥ـ  ٥٥٤: ٤ابن قيم اجلوزّية، إعالم املوقعني ( ١)



 

 ىل التعارض.إاملالكي  أّن مرجع التزاحم بعضهم صدار األحكام، وهلذا يعتربإومقام 
موضوعات  ة عىلحكام منصبّ أوهو وقوع التزاحم بني مالكات  ـ التزاحم احلفظي، ٣

ه من شؤون نّ أل ؛ل فواضحوّ ّما اختالفه عن األأخمتلفة، فهو خمتلف عن النوعني السابقني، 
يف كلّية الفضاء  ، فرغم اشرتاكه معهثاينالّما عن ، وأ، دون االمتثالااملالكات وعالقاهتا فيام بينه

ي تضاّد أو أحكام بحيث ال يلزم من التداخل د موضوع األتعدّ ه خمتلف عنه باملالكي، لكنّ 
 نحوه.

البّد لنا من فهم طبيعة التزاحم املوجود يف باب سّد  ،ذا الحظنا هذه األنواع الثالثةإ
الذرائع يف جمال تزاحم  ما جتري قاعدة سدّ  عادةً  ذني لنظرّيتهم، إوفقًا لفهم الذرائعيّ الذرائع، 

 .االمتثال يف غري الرتابط الذايت بني النتيجة والوسيلة
فلو كانت النتيجة مرتبطة بالوسيلة قهرًا ودائاًم بحيث ال ينفّكان يف مقام التحّقق اخلارجي 

ّن التزاحم من نوع التزاحم املالكي؛ ألّن املوىل وهو يرّشع أفمن الواضح هنا  ،بعنوانيهام
ي عىل دينا وسيلةذ املالك يف الإ ؛ريم يف النتيجةلوسيلة جيد تنافيًا مع ترشيع التح االرخصة يف

التوفيق يف اجلعل بني التحريم سنّى ة ينادي عىل التحريم، فلن يتجباحة واملالك يف النتياإل
ّن الفعل ال يمكن ؛ ألولو باملعنى العام وقف أقرب إىل التزاحم املالكيوالتحليل، فيكون امل

 .له عن نتيجته ومن ثم فهام وحدة واحدةفص
كثرّية أو كثرية أو نحو لة والنتيجة هي عالقة غالبية أو أّما لو كانت العالقة بني الوسيأ

أّن ذلك، فإّن التزاحم هنا ال يعقل تصّوره مالكّيًا أو حفظّيًا، بل هو تزاحم امتثايل، بمعنى 
ق د مطلق العنان تتزاحم يف مقام العمل والتحقّ حة يف الوسيلة املقتضية لبقاء العبامتثال اإلبا

ة ىل النتيجإمفضيًة فيها كون الوسيلة تاخلارجي مع التحريم القابع يف النتيجة يف املوارد التي 
 .خارجاً 

 لزام والرتخيص؟حم بني اإلهل يعقل التزالكّن السؤال هنا هو أّنه 
طالق إذ قالوا بأّن إات، املستحبّ  لة التزاحم بنيأن يف مسووليّ السؤال حتّدث عنه األصهذا 

ذ ال يلزم منه التكليف بغري املقدور فيام بينها؛ إدّلة املستحبات ال مانع من شموله حلال التزاحم أ
ات كذلك فهي ذا كانت احلال يف املستحبّ إّي حال، فأستحّب يمكن تركه عىل بعد فرض أّن امل

 !باح واحلرام؟يف املباح بطريق أوىل، فكيف يقع التزاحم بني امل



  
بمعنى ـ ّن امتثال املباح أعىل فرض  لكّن تصوير التزاحم االمتثايل بني املباح واحلرام متوّقٌف 

يف  طالق العنان القائمةإحالة حتّقق حتّقق أحد طرفيه، بل هو هو ليس ـ ق املباح خارجًا حتقّ 
حلالة سوف تنعدم بجعل فعل املباح والتي متّكن املكّلف من القيام به أو تركه، فإّن هذه اال

 ب االمتثال، ال ألّن ترك الوسيلة بنفسه مناٍف رمن تضا الوسيلة حمّرمًة بالذرائعّية، وهذا نوعٌ 
 إلطالق العنان فيها. منع الوسيلة مناٍف  نّ بل أل ،باحتهاإل

 ّن املوىلأبمعنى  ،باحة اقتضائّيةإباحة الوسيلة هي إّن أّن هذا الكالم متوّقف عىل تصّور أإال 
باحة من جمّرد عدم وجود ومل تنشأ هذه اإل يف كون العبد مطلق العنان رأى صالحًا ومصلحةً 

بل هو لزام مطلقًا، حم اإلباحة غري االقتضائّية ال تزاّن اإلأعني يمرّبر لإللزام ال غري، وهذا 
ات قانون يفال معنى لفرض أّن سّد الذرائع من جتلّ وارٌد عليها بمفهوم الورود عند األصولّيني، 

متثال املباح غري االقتضائي ليس فا ال؛ إذ ال تزاحم هنا ال مالكًا وال امتثاالً،حم يف هذه احلالتزا
ومطلوبّيتها، بل جمّرد عدم وجود مقتٍض لإللزام، فإذا جاء دليل طالق العنان إق حالة هو حتقّ 

 سّد الذرائع ارتفع موضوع اإلباحة هنا، ال أّنه وقع التزاحم.
كانت الوسيلة مستحبة أو واجبة، ووقعت وسيلًة للحرام ـ وهذا جمّرد فرض ـ نعم لو 

 أمكن القول بجريان التزاحم هنا لو كان ال يتسنّى اجلمع بينهام.
طبيعة دليلهم ال أّن  راهتم االجتهادّية يؤّكد لناني ومربّ ّن التفّحص يف مناهج الذرائعيّ إبل 

 نوناً ة الفعل بتحريم النتيجة بوصفه قافهم حرمفيُ  ،اءبل هو االستقر االمتثايل، يقبل التزاحم
حتريم املوىل للوسيلة من خالل اكتشافنا لتحريمه للفعل، فلو كان هناك تزاحم عربه نكتشف 

بتطبيقها يف مقام  ّنه قاعدة يقوم الذرائعّي أفهو تزاحم يف املالكات ومن شؤون املوىل، ال 
الة التي هو فيها، سواء لّيًا يف الرشيعة يسقطه عىل احلك ، فالذرائعي يامرس استدالالً االمتثال

انية: الذرائعي يكتشف من فجهة نظره خمتلفة، أو بعبارة ث ،ال مصدق عليها عنوان التزاحم أ
هلا  املوىل حيّرم الوسيلة بتحريم النتيجة املقارنة قرائية والعقلية أنّ تسة اللفظية واالدلّ خالل األ

 ون التزاحم بني املالكات.نعامله بنفسه قاإعن  اً ملوىل هلا ناجتغالبًا، ولو كان حتريم ا
فكرة التزاحم بشكلها املطلق، لكنّه ليس عىل صلة بوهبذا نستنتج أّن قانون سّد الذرائع 

مطابقًا هلا أو استجابة هلا، وهلذا حتى لو أبطل شخص قاعدة التزاحم مطلقًا، لكنّه يمكنه أن 
 ة غالبًا إىل نتيجة حمّرمة، استنادًا لدليل االستقراء ونحوه.يستنبط حرمة الوسيلة املفضي



 

نعم، يمكن للذرائعي ختريج قانونه عرب نظرّية التزاحم االمتثايل، بحيث تكون هذه النظرّية 
 أحد أدّلته، كام سيأيت، فيقول:

 أ ـ إّن األحكام الرشعّية منظورة بمالحظة حتّققها االجتامعي ال الفردي.
تناب احلرام جمتمعّيًا غري قابل للوقوع إال عرب حظر املباحات التي متثل ب ـ وحتّقق اج

، خاّصة مع مفهوم وسائل له؛ ألّن األمر ال يمكن التوفيق فيه عمًال عىل املستوى االجتامعي
 .السببية العرفية مقابل السببّية الفلسفية وفق ما نقلناه آنفًا عن الشاطبي

نثبت حرمة الوسيلة، بناء عىل معقوليّة التزاحم بني ج ـ فنستخدم قانون التزاحم لكي 
 احلرام واملباح، بل لو تصّورنا الوسائل مستحّبات يف بعض املوارد صار األمر أظهر.

فإذا كان دليل الفقه الذرائعي هو هذا الدليل فقط، صارت الذرائعّية جمّرد شكٍل من أشكال 
 تطبيق قاعدة التزاحم.
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أعتقد بأّن هذه النقطة باتت واضحة، حيث يذهب بعض الباحثني إىل أّن ما يسّميه الشافعّية 
بقاعدة حتريم الوسائل، ليس سوى شكل من أشكال الفقه الذرائعي عند املالكيّة، وهو تلك 

القرايف ـ فيام نقلناه عنه آنفًا ـ جممعًا عىل  ، وهو ما اعتربهالوسائل التي ُتفيض دائاًم إىل احلرام
حتريمه بني املسلمني، فحتى ال تلتبس املفردات فإّن الذرائعّية املالكّية أوسع من الوسائلّية 

ئعّية تشمل العالقة الغالبة والكثرية بني املقّدمات والنتائج، بينام ابمفهومها الشافعي؛ ألّن الذر
ة بني النتائج واملقّدمات، وهلذا قال بالعالقات الدائمة أو شبه الدائمالوسائلّية الشافعّية ختتّص 

 .»إّنا قلنا بسّد الذرائع أكثر من غرينا، ال أّهنا خاّصة بنا«القرايف: 
ة الرافضة لقانون سّد الذرائع تقبل بقانون حتريم ّن الشافعيّ أوهبذا نفهم بشكل واضح كيف 

ال يرّبر قانون الذرائع  ،ة يف الوسائلوسيلة والنتيج الّن االستلزام القائم بنيأل ؛الوسائل
                                                             

؛ والربهاين، سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية: ١٢٠ـ  ١١٩انظر: ابن السبكي، األشباه والنظائر:  (١)
 .٩٦ـ  ٩٥

 .٤٥٢ـ  ٤٥٠: ٢؛ وانظر له: الفروق ١٥٣: ١رية القرايف، الذخ( ٢)



  
مة وكذلك بحث العالقات االستلزامية دخلنا بحث املقدّ فهومه العام، وهذا يعني أّنه لو أبم

ـ ة شافعيّ لعنا مفهوم االجتهاد الذرائعي فسيكون ابني اليشء ونتائجه يف موضوع الذرائع ووّس 
ّنه أي عفقه الذرائع، بينام لو جعلنا العالمة الفارقة للفقه الذرائمن القائلني ببل بعض اإلماميّة ـ 

ة مة بحكم النتيجة، فإّن الوسائليّ دّ م عىل املقليحكُ  ،مة والنتيجةدّ ينطلق من كثرة املقارنة بني املق
 .ئعياستكون مباينًة للفقه الذروكذا املقّدمية اإلمامّية الشافعية 

م يف  اهللا عليه وسلّ رسوله صىّل  ثم حكم، ن حكم اهللاوما وصفت م«يقول اإلمام الشافعي: 
التي هي أقوى من  املتالعنني أن جاءت به املتالعنة عىل النعت املكروه يبطل حكم الداللة

 .»..هافإذا أبطل األقوى من الدالئل أبطل له األضعف من الذرائع كلّ  ،الذرائع
الذرائع ذهب إليه مالك  وسدّ  :طبيوقال القر«فيقول:  ،عن القرطبّي ينقل لكّن الزركيش 

ر موضع ثم حرّ  ،وعملوا عليه يف أكثر فروعهم تفصيالً  ،وخالفه أكثر الناس تأصيالً  ،وأصحابه
 ،أو ال ما يفيض إىل الوقوع يف املحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعاً  اعلم أنّ  :اخلالف فقال

حلرام إال باجتنابه ففعله حرام من بل من باب ما ال خالص من ا ،ل ليس من هذا البابواألوّ 
ا أن يفيض إىل املحظور غالبا أو والذي ال يلزم إمّ  ،باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 ،من مراعاته ل البدّ فاألوّ  ،ى بالذرائع عندناوهو املسمّ  ،أو يتساوى األمران ينفك عنه غالباً 
يه وربام يسمّ  ،ومنهم من ال يراعيه ،يهفمنهم من يراع ،والثاين والثالث اختلف األصحاب فيه

 .»التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة
ّن مركز ألنا  لحات، وستؤّكدطلفاظ ومصأوأعتقد أّن املعركة يف هذه احلال ستكون جمّرد 

ستلزامي من العالقة ويف النوع الذي هو اال ريالنقاش يف االجتهاد الذرائعي هو يف النوع غ
 مة يفثر أّن بحث الذرائع ليس هو بحث املقدّ يتأّكد لنا أكقّدمة، وهبذا خارج عن مفهوم امل

 صول الفقه كام قلنا من قبل.أ
وقد حاول الدكتور حسني حامد حّسان أن يدافع عن فرضيّة أخذ الشافعي والشافعّية بسّد 

من  ‘:قال رسول اهللا وإذا«واستشهد بنصوص عّدة بعضها للشافعي نفسه كقوله:  الذرائع،
                                                             

 .٣١٢: ٧الشافعي، األم ( ١)
 .٣٨٢: ٤الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( ٢)



 

من رمحة  داللة إذا كان الكأل شيئاً  ففي هذا، نع فضل املاء ليمنع به الكأل منعه اهللا فضل رمحتهم
إال بمعنى  ،يمنعها من أحد ة للمسلمني وليس لواحد منهم أنرمحة اهللا رزقه خلقه عامّ  اهللا أنّ 

لذي هو من رمحة ا منع املاء ليمنع به الكأل يفو ،ةة واألثر الذي يف معنى السنّ ما وصفنا من السنّ 
ما كان ذريعة  ما كان ذريعة إىل منع ما أحل اهللا مل حيل وكذلك اهللا عام حيتمل معنيني أحدمها أنّ 

الذرائع إىل  إىل إحالل ما حرم اهللا تعاىل )قال الشافعي( فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أنّ 
كتور حّسان كثريًا يف هذا ، وقد فّصل الد»احلالل واحلرام تشبه معاين احلالل واحلرام

 .املوضوع، فلرياجع
هذا، وليس كتابنا هذا معقودًا عىل أساس التتّبع التارخيي، وحتقيق اآلراء ونسبتها، حيث 
جتنّبنا ذلك، فهذا له جمال آخر، لكّن املنترصين للقول باإلمجاع عىل الذرائع، وكون االختالف 

ّدثوا عن نامذج لقواعد أصولّية وفقهّية يف املذهب فيها بني املسلمني ليس سوى يف حدودها، حت
الشافعي تعكس الذهنية الذرائعّية فيه، من نوع قانون االحتياط، وقاعدة من استعجل اليشء 
قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقاعدة ما حُرم استعامله حرم اختاذه، وقاعدة اعتبار الّتهمة، وغري 

 .ذلك

 _ _ÆÊ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA �I² Ðf¦BÀQÛA Ò»¦ ÑÂB¦áA 
سالمي حول اإلعانة عىل اإلثم، وقد انقسم الفقهاء يف حكم اإلعانة ثّمة بحث يف الفقه اإل

كأّن وقد ذكر بعضهم أّن سّد الذرائع  ّولة معروفة،طومعناها وحدودها، وهلم يف ذلك بحوث م
 .اإلثم بحث اإلعانة عىلأصحابه أرادوا به 

ىل اخللط والدمج بني املوضوعني هو بعض األمثلة والعّينات التي ـ ويبدو يل أّن الذي دفع إ
ذا إيلة وسلوك اآلخرين بوصفه نتيجة، فسكام سبق وأرشنا ـ تربط بني سلوك الفرد بوصفه و

                                                             
 .٥١ـ  ٥٠: ٤الشافعي، كتاب األم ( ١)
 .٤٢٣ـ  ٣٨٩انظر: حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ٢)
عبد الكريم القضاة وحممد خالد منصور، سّد الذرائع وتطبيقاته يف  انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: حنان( ٣)

 .٦٨٧ـ  ٦٨٤: ٢، العدد ٤٢املذهب الشافعي، جمّلة دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد 
 .١٢٢: ٨انظر: السيفي املازندراين، بدائع البحوث ( ٤)



  
 ثم مثًال.نوع من اإلعانة عىل اإل الإمًا، وهذا ليس كان سلوك اآلخرين حمّرمًا فيكون حمرّ 

عانة عىل اإلثم يف هذه األمثلة، فإّن قانون سّد الذرائع وبرصف النظر عن صدق عنوان اإل
فعاله لعبد نفسه، وليس فقط يف ارتباط أفعال اإلعانة، إذ جيري هذا القانون يف أليس هو قاعدة ا

غالبًا كان  ط الرجال بالنساء موجبًا الفتتانهماكن اختالأفعال اآلخرين، فلو كان حضوره يف أب
عانة ث عن قانون اإلحتى نتحدّ ائع، مع أّنه الربط لآلخرين هنا للذراحلضور عليه حرامًا سّدًا 

 ثم.عىل اإل
كام أّن منهجّية االستدالل يف بحث اإلعانة وبحث الذرائع خمتلفة متامًا، كام سوف يتضح 

 ذلك يف عرض األدّلة وحتليلها، وهو ما يؤثر عىل املساحة التطبيقّية للقاعدتني.
اطبي االستدالل عىل روح الذرائعّية بقاعدة حرمة اإلعانة عىل وهبذا يظهر أّن حماولة الش

 ، ال تثبت النتيجة التي أرادها كاملًة.اإلثم
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حتى اعترب  يف تقديري الشخيص؛بشكل واضح ينتمي التفكري الذرائعي للتفكري املقاصدي 

، ئعّية بنفسها مقصٌد من مقاصد الرشيعةاأّن الذره وغرينور الدين اخلادمي  الدكتور
فالذرائعي يف جمال عمله هو إنساٌن مقاصدي بامتياز، إّنه يفّكر باملآالت والنتائج والغايات، 

وهيتّم لتحقيق املصالح ودفع املفاسد عرب أكثر ممّا يويل الطرق والوسائل والسبل أمهّيًة وأولوّية، 
دون وقوع املفسدة أو خّطة تسهيل تساهم يف حتقيق املصلحة املقصودة وضع خّطة وقائّية حتول 

، وهبذا تكون الذرائعّية شكًال من أشكال ه سمة التفكري املقاصدي عاّمةا كلّ وهذللشارع، 
 .البذور األوىل للتفكري املقاصديمن ، وربام يمكنني اعتبارها تطبيق النزعة املقاصدّية

ألّن الفقيه الذرائعي  د املقاصدي هو بعينه الفقه الذرائعي؛لكّن ذلك ال يعني أّن االجتها
يريد استنباط حكم اليشء فيام ال نّص فيه من خالل مآالته، بينام الفقيه املقاصدي ال يقف عند 

                                                             
 .٧٦: ٣انظر: املوافقات ( ١)
وحممد سعد اليويب، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية  ؛٢٥ـ  ٢٤لرشعّية: انظر: اخلادمي، علم املقاصد ا( ٢)

 .٥٧٧وعالقتها باألدّلة الرشعّية: 



 

هذا احلّد، بل هو يستخدم املنهج املقاصدي فيام فيه نّص وما ليس فيه نّص؛ ففهم النصوص 
، وليس هيدف جمّرد الوصول إىل حكم ما ال نّص فيه عرب التفكري عنده قائم عىل املقاصدّية أيضاً 

 املقاصدي.
وقد ال ندرك بدّقة ـ بمراجعة كتاب الفروق للقرايف ـ التمييز الذي وضعه بني قاعدة 
الذرائع وقاعدة املقاصد، فالفرق الثامن واخلمسون خّصه للتمييز بينهام، لكنّه يكاد ال يشري 

و فلنقل: مل تكن إشارته واضحة، فكيف نميّز بني قاعدة الذرائع وقاعدة لطبيعة الفرق فيهام، أ
 املقاصد؟!

أّن قاعدة الذرائع تتمّكن من إنشاء حكم رشعي يف الوسيلة والذريعة  يبدو يل من القرايف
بنفسها، بينام قاعدة املقاصد تكشف عن نوعّية احلكم الثابت هنا أو هناك من حيث كونه 

بام يرّتب أثرًا عىل بقاء احلكم أو زواله نتيجة تبعّيته للمقصد، فاملقاصدّية هنا  مقصدًا أو وسيلة
اكتشاف لنوعّية احلكم الثابت من قبل، وترتيب نتائج عىل عملّية االكتشاف هذه من حيث 
تبعّية احلكم حلكم املقصد، وهلذا حتّدث القرايف عن مسألة من ال شعر له، بينام يف الذرائعّية 

أّن الذريعة حمكومة باإلباحة، ونريد نحن بقاعدة الذرائع أن ُنثبت هلا الوجوب أو املفرتض 
 احلرمة فتحًا أو سّدًا.

?Î¾B¾áA eBÇNUÛA � ÑèÍ§ÕAihºA Ä¦ ¼ÕAfI Ñè� ¼Æ 
ال يتداول أصول الفقه اإلمامي نظرّية سّد الذرائع إال نادرًا بمناسبة مناقشة بعض أفكار 

ىل إفت كالكتب التي صنّ  ،ة عند الشيعةصوليّ ض الكتب القديمة األبل بعفقهاء أهل السنّة، 
صول قواعد أعن بعض ـ ولو باختصار ـ ث والتي عادًة ما تتحدّ  ،يرحدود القرن العارش اهلج

 .شارات بالغة القّلةإرائع، أو ذوجدنا عندها هجرانًا ملوضوع سّد ال ،سنّيالالفقه 
 نّ إ«من كتاب القواعد والفوائد:  ١٧٤القاعدة  هـ( ذكر يف٧٨٦بيد أّن الشهيد األّول )

 نة للمصالح واملفاسد يف أنفسها.مقاصد بالذات، وهي املتضمّ  قات األحكام قسامن:متعلّ 
وتتفاوت يف حكم املقاصد.  ووسائل، وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها يف األحكام اخلمسة

                                                             
 .١٥٣: ١؛ والذخرية ٤٥٢ـ  ٤٥٠: ٢( انظر: القرايف، الفروق ١)



  
ىل أقبح املقاصد، أقبح إوسائل، و، أفضل الاألفضل ، فالوسيلة إىلالفضائل بحسب املقاصد

ثم الوسائل عىل ثالثة .. املقاصدعىل  وقد مدح اهللا تعاىل عىل الوسائل، كام مدح الوسائل.
 ،قت عىل عدم قبولهتفوما ا ،قبوله ة عىلمّ القرايف املتقّدم ملا اتفقت األ .. )وذكر تقسيمأقسام

 وهناتبلغ األلف، ويسمّ  ائل كثرية جداً ة مسوأحلق به بعض العامّ وما اختلفوا فيه، ثم قال:(.. 
 .»الذرائع سدَّ 

أحدمها ما هو مقصود بالذات،  قات األحكام قسامن:متعلّ « القاعدة الثالثني يقول: يفو
 والثاين ما هو وسيلة وطريق إىل املصلحة واملفسدة. ن للمصالح واملفاسد يف نفسه.وهو املتضمّ 

الفضائل بحسب املقاصد،  املقاصد، وتتفاوت يفوحكم الوسائل يف األحكام اخلمسة حكم 
 .»..ام كان أفضل كانت الوسيلة إليه أفضلفكلّ 

الوسيلة الرابعة: ما .. أحدها: أسباب تفيد امللك الوسائل مخس:«ويف القاعدة السابعة قال: 
 النفس، والدين، والعقل، والنسب، واملال، التي مل :هو وصلة إىل حفظ املقاصد اخلمسة، وهي

فحفظ النفس بالقصاص، أو الدية، أو ، إال بحفظها، وهي الرضوريات اخلمس يأت ترشيعٌ 
 عليها. وحفظ العقل بتحريم املسكرات واحلدّ  .وحفظ الدين باجلهاد، وقتل املرتدّ  الدفاع.

 عىل ذلك. القذف واحلدّ  وحفظ النسب بتحريم الزنا، وإتيان الذكران، والبهائم، وحتريم
 والتعزير عليها. واحلدّ  ، والسقة، واخليانة، وقطع الطريقيم الغصبوحفظ املال بتحر

وهو القضاء والدعاوى ، جللب املصلحة ودفع املفسدة ياً الوسيلة اخلامسة: ما كان مقوّ 
 .»وهبذه املقاصد والوسائل تنتظم كتب الفقه.. والبينات

امس من األقطاب هـ(، يقول يف القطب اخل١٠ونجد أّن ابن أيب مجهور األحسائي )ق 
الطريق  ق احلكم مقصدان: نفس املصلحة أو املفسدة يف نفسه، ووسيلة هيمتعلّ « الفقهّية:

الفضيلة بحسب تفاوت  املفيض إىل أحدمها، وحكمها حكمه يف األحكام اخلمسة، ويتفاوت يف
 منه إمجاعاً ومنها ما مل يمنع .. كحفر اآلبار يف الطرق ومنها ما منع منه إمجاعاً  املقاصد فيها.

                                                             
 .٦٣ـ  ٦١: ١؛ وانظر أيضًا: املصدر نفسه ٨٣ـ  ٨١: ٢القواعد والفوائد ( ١)
 .٦٠: ١املصدر نفسه ( ٢)
 .٣٩ـ  ٣٦: ١فسه املصدر ن( ٣)



 

 ما هو وسيلة إىل وكّل  ..ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب عىل عامل اخلمر.. كغرس العنب
وقد تكون الوسيلة حلفظ املقاصد اخلمسة، فالقصاص حلفظ .. متى عدم عدمت الوسيلة ءيش

وحتريم  حلفظ الدين، وحتريم الزنا حلفظ النسب، وحتريم الغصب حلفظ املال، النفس، واجلهاد
 .»..ملسكر حلفظ العقلا

ـ وروحها موجودة يف الرتاث السنّي من يف الرتاث اإلمامي ه النصوص شبه اليتيمة ذه
ستطيع إثبات تباقرتاب الشهيد األّول من التفكري املقاصدي والوسائيل؛ لكنّها ال  تيشـ  قبل

غة النقل ـ وجعله النوع انتامئه لنظرّية الذرائع، لكّن عرضه تقسيم القرايف ـ دون أن يكون بصي
األّول مما اتفقت األّمة عىل قبوله، ييش بأّن التحريم الوسائيل عند الشافعّية كأّنه مقبول لدى 

 الشهيد األّول بل ربام أكثر من ذلك، وهو يف النهاية رضب من الذرائعّية.
 ة احلمى(،هذا املشهد الوسائيل نتفاجأ به مّرة أخرى يف مقولة )سّد األبواب وفتحها/ْحاي

وهو  ،يف الوسط اإلماميلعّل أّول من استخدم هذا املصطلح )محاية احلمى وسّد األبواب( و
، بل هـ( يف مواضع من كتبه١٢٣٢هو املريزا القمي )هل السنّة، أمستخدم سابقًا عند 

وملا كان أغلب أحكام الرشع من باب سّد األبواب ومحاية .. «وجدناه يعرّب بقوله: 
. إّنه يعترب أّن أغلب األحكام ّرشعت بقانون محاية احلمى! وهذا كالم ليس »احلمى..

 .، وجيعلنا نقرتب كثريًا من حماولة ابن قّيم اجلوزية يف اجلهد االستقرائي الذي بذلهبالسهل أبداً 
د عيل حتى قال السيّ ، وقد اسُتخدم هذا التعبرُي بعد املريزا القمي من قبل بعض العلامء

                                                             
 .٤٤ـ  ٤٣األحسائي، األقطاب الفقهّية: ( ١)
ـ  ١٢٣، ٥٤ـ  ٥٣: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: العّز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام ( ٢)

؛ ومعجم القواعد ١٥٣: ١؛ والقرايف، الذخرية ١٩٩ـ  ١٩٨، ١٢٣ـ  ١٢١؛ والقواعد الصغرى: ١٢٩
 .١٤٦٥ـ  ١٤٦٣، ١١٧٧ـ  ١١٧٤: ٢، و٥٥٥: ١ة الفقهّية اإلباضيّ 

: ٥، و٤٢٣، ٢٢٣: ١؛ وغنائم األيام ٢١١: ١؛ ورسائل املريزا القمي ٥١: ٣نظر: جامع الشتات ا( ٣)
٢٦٦، ٢٢٦. 

 .٢٢٣: ١غنائم األيام ( ٤)
 :٢، ق١؛ وكاشف الغطاء، حترير املجّلة ج٤٤٩انظر: اخلوانساري، احلاشية الثانية عىل املكاسب: ( ٥)

 .١٥٣: ١٥؛ واخلوئي، معجم رجال احلديث ١٩٩



  
 .»ولعّله لقاعدة محاية احلمى املنصوص عليها يف الروايات.... «هـ(: ١٢٩٧يني )القزو

ولعّل من أواخر من رأينا عنده استخدام هذا املصطلح هو الشيخ نارص مكارم 
حيث رأيناه يف بحث العصري العنبي يطبّق هذا املفهوم، حيث يرى أّن حكمة  ،الشريازي

فحّرمه الشارع محايًة «اإلسكار عىل العصري وانقالبه مخرًا حتريم العصري املطبوخ هو عروض 
، كام ذكر يف تعليقته عىل العروة. كام رشح الشيخ مكارم الشريازي هذا املوضوع بإجياز »للحمى

بالغ يف تفسري األمثل، حني اعترب أّن الرشيعة حّرمت بعض األمور ملجّرد احلذر من انزالق 
عن اجللوس يف جمالس رشب اخلمر، والنهي عن االختالء باملرأة اإلنسان يف احلرام، مثل النهي 

وكأّن هذه األشياء ليست حرامًا يف ذاهتا أو يف متعّلقاهتا، لكن ألجل حراٍم أصيل ـ ، األجنبية
 الرشع. و رشب اخلمر ـ صارت حرامًا يفوهو الزنا أ

ند حديثه يف علم األصول هـ( هذا املوضوع ع١٣١٢كام َفْلَسَف املريزا حبيب اهللا الرشتي )
فذكر أّننا إذا قلنا بأّن حرمة اخلمر معّللة باإلسكار صارت النتيجة  عن العّلة يف باب األحكام،

هي حرمة املسكر ال حرمة اخلمر، بينام إذا قلنا: إّن ترشيع حرمة اخلمر معّلل باإلسكار كان 
 الثاين اّطراد احلكم من غري ومقتىض«معنى ذلك أّن رشب اخلمر حرام ولو مل تسكر، ثم يقول: 

مالحظة عنوان العّلة، وال مانع من ترشيع احلكم العام املّطرد لنكتة غري مّطردة؛ إما ألجل 
فهذا حتريم لليشء بأمجعه لكون احلرام يف بعض مصاديقه فقط محاية  ،»محاية احلمى أو..

 للحمى.
وهنا البّد  عن مبدأ ْحاية احلمى، أّما شيخ الرشيعة اإلصفهاين، فقد حتّدث يف بحث العصري

لنا من توضيح سياق كالمه كي تتضح الفكرة أكثر، وذلك أّنه بعد الفراغ عن حرمة اخلمر التي 
هي ـ يف املقدار املتيّقن ـ العصري العنبي املتخّمر الذي مل ُيطبخ من قبل اإلنسان، والفراغ عن 

صار مسكرًا، وقع البحث بني الفقهاء حرمة كّل مسكر بام فيه العصري العنبي املطبوخ لو 
                                                             

 .٣٢٢: ٢؛ وانظر: املصدر نفسه ٣١٩: ٢ينابيع األحكام يف معرفة احلالل واحلرام ( ١)
 .٦٦: ١؛ والعروة مع تعليقاهتا ٣٦٦انظر: أنوار الفقاهة )كتاب التجارة(: ( ٢)
 .٥٣٩: ١األمثل ( ٣)
 .٢٨٩بدائع األفكار: ( ٤)



 

 املسلمني يف أّن العصري العنبي املطبوخ إذا مل ُيسكر، هل هو حراٌم بنفسه أو ال؟
الذي يبدو من كلامت مجهور فقهاء اإلماميّة أّن العصري العنبي املطبوخ هو عنواٌن حتريميٌّ 

مة واألرشبة، فالدليل العام إضايف قائم بنفسه، موجٌب لتخصيص أدّلة احِلّل العامة يف األطع
الداّل من حيث املبدأ عىل حلّية األطعمة واألرشبة، خيّصصه دليُل حرمة العصري العنبي 
املطبوخ ولو مل ُيصبح مسكرًا، كام تّم ختصيصه بدليل حرمة رشب اخلمر وبدليل حرمة أكل 

 امليتة متامًا.
بدأت ُتطرح وجهات نظر أخرى،  هـ( تقريبًا،١٢٠٥إال أّنه ومنذ زمن الوحيد البهبهاين )

وملنهجة البحث نعتمد فرضيات البحث األساسيّة هنا، والتي قّدمها الفقهاء املتقّدمون 
 ، وهي:توضيح األمرواملتأّخرون، متهيدًا ل
م حمّرمًا إضافيًا يفرض  الفرضية األوىل: أن نفرتض أّن أدّلة حتريم العصري العنبي ال تقدِّ

موماته هنا، بال فرٍق بني العصري العنبي املغيّل بنفسه أو بالنار، والسبب تقييد إطالقات احلّل وع
يف ذلك هو اّدعاء أّن كّل عصرٍي عنبّي مغيّل مطلقًا هو مسكر حقيقي، فيكون العصري العنبي 
املغيل من مصاديق املسكر الثابت حتريمه مسبقًا، وفاقًا جلمهور فقهاء املسلمني وخالفًا لبعض 

ف الذين خّصوا حتريم غري اخلمر من املسكرات بخصوص حالة اإلسكار منه، كام فقهاء األحنا
 هو معروف.

أن نلتزم بأّن جمّرد الطبخ يف العصري ال جيعله مسكرًا، خالفًا للفرضّية  الفرضية الثانية:
األوىل التي اختارها الوحيد البهبهاين، لكن نقوم باّدعاء تقييد إطالقات روايات العصري 

الة ما إذا عرض له اإلسكار بعد الغليان، فهو الذي يقصد بالتحريم ويكون هو بخصوص ح
احلرام خاّصة، وحيث إّن العصري العنبّي املطبوخ غالبًا ما ال ُيستهلك بعد الغليان فورًا، بل 
يبقى، فإّنه يف العادة يعُرُضه اإلسكار؛ ألّن املسكرية تسع إىل العصري العنبي املطبوخ بعد 

ذا ُتفهم روايات العصري املطبوخ عىل أّهنا بصدد إنشاء حتريٍم واقعي خاّص بحال طبخه، وهب
عروض صفة اإلسكار عىل العصري العنبي بعد طبخه، وهلذا ملا ذهب ثلثاه جاز تناوله؛ ألّن 

 ذهاب الثلثني ُيعدم إمكانية اإلسكار؛ بصريورته دبسًا أو قريبًا منه.
من املشهور اإلمامي وانترص هلا السيّد اخلوئي، وهي محل وهي التي ُتفهم  الفرضية الثالثة:

نصوص العصري املطبوخ عىل املوضوعّية يف العناوين، وبذلك تكون روايات الباب مقيّدًا 



  
إضافّيًا ملطلقات احلّل، وهبذا يكون السيد اخلوئي موافقًا للمشهور الذي سبق الوحيد 

 اطًا.البهبهاين. وهذا ما اختاره السيّد الصدر احتي
وهذه الفرضّية يتوقف إثباهتا عىل أن ال تقوم قرائن أو شواهد عىل ربط العصري املطبوخ 

 بيشء آخر.
وهي عني الفرضية الثانية مع اختالف، فهي ترى أّن حرمة العصري العنبي  الفرضّية الرابعة:

وجود مقيّد  املطبوخ مقّيدة بحال إسكاره، لكّن ذلك ليس ألجل ما ذكر يف الفرضّية الثانية من
إلطالقات احلرمة يف باب العصري العنبي، وأّن هذا املقيد هو مفهوم خرب حممد بن اهليثم أو 
مفهوم احلرص يف روايات حتريم الرسول للمسكر وما شابه ذلك، وإّنام ألجل أّن نفس روايات 

 الباب ال تشتمل عىل إطالق يشمل حالة غري اإلسكار فيه.
ي يظهر ميل شيخ الرشيعة اإلصفهاين إليها، وحاصلها أّن طبخ وهي الت الفرضية اخلامسة:

العصري العنبي يؤّدي إىل أّنه بعد حتّقق الغليان وانتهائه، يصري العصري أرسع يف حلوق صفة 
اإلسكار له، فلو أّنك تركت العصري العنبي لوحده فإّنه حيتاج إىل مّدة كي حيصل فيه االشتداد 

ليًال، فإّنه سيعرضه اإلسكار يف مدة زمنية أقّل، فربام تركتَه لفرتة بالتدريج، لكنّك لو طبخته ق
وجيزة لتجده قد صار مسكرًا، وال تستطيع أن تواجه هذه املشكلة إال بطبخ العصري عىل 

 الثلثني بحيث يبقى ثلثه؛ فإّنه يف هذه احلال يصري دبسًا وثقيًال وكثيفًا وال يعود مسكرًا.
ـ وفقًا للفرضّية اخلامسة ـ هو حرمة العصري العنبي املطبوخ الذي فاحلكم األصيل يف املقام 

عرضه اإلسكار، أّما حرمة العصري العنبي املطبوخ بعنوانه ولو من دون عروض اإلسكار، 
فهي ظاهر اإلطالقات واإلمجاعات هنا، حيث رتبت احلكم عىل مطلق الغليان الذي ال يالزم 

طالقات واإلمجاعات يلزم أن نحكم بحرمة العصري اإلسكار يف نفسه، ولكي نفي هلذه اإل
العنبي املطبوخ غري املسكر من باب التعبّد، ولعّله محاية للحمى، وأن األئّمة حّرموه حذرًا من 
توّرط املكّلفني يف رشب املسكر وهم ال ينتبهون؛ ألّن املطبوخ ُيسع إليه الفساد واالشتداد 

 .اذ يف بعض األوعية، وإن ألغاه بعد ذلكفُيسكر؛ متامًا كتحريم النبّي االنتب
كثريًا ما يقع النهي عن يشء محاية للحمى وحساًم ملاّدة الفساد «ويقول شيخ الرشيعة بأّنه 
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من حيث ال يشعر، ومنه النهي عن االنتباذ يف أوعية خمصوصة  وخوفًا من الوقوع يف احلرام
ن طرّو الفساد واإلسكار عليه، وال يعلم به مّرت يف املقالة التاسعة كالنقري واحلنتم، خوفًا م

الشارب، فيقع يف مفاسد رشب املسكر، بخالف االنتباذ يف األسقية فإهنا مع تسارع الفساد 
إليها كثريًا ما يعلم به الشارب، فإهنا عىل ما يقال تنشّق إذا اشتّد فيها النبيذ، ومثل هذا يف 

من ارتكاهبا الوقوع يف احلرام من حيث ال يعلم  املكروهات كثري، بمعنى أّن األمور التي خياف
ينهى عنه الشارع احلكيم بالنهي التنزهيي، ومنه النواهي الكثرية عن الشبهات عىل ما تقّرر يف 
حمّله، فال يبعد أن يكون النهي الوارد عن رشب ماء الزبيب املطبوخ الذي ال حيدث فيه املسكر 

يه يؤّدي إىل حفظه وبقائه عنده، فيحدث فيه بمجّرده من جهة أّن إباحته والرتخيص ف
اإلسكار، فيرشبه صاحبه وهو ال يعلم، وهذه احلكمة يقتيض النهي التنزهيي عن رشب املطبوخ 

 .»وإن مل يسكر، إال ما علم بذهاب ثلثيه؛ فإنه يؤمن من طرّو اإلسكار عليه بالبقاء..
 وبتحليل نظرّية شيخ الرشيعة اإلصفهاين، يظهر اآليت:

إّن العصري العنبي املطبوخ امُلسكر حرام واقعًا؛ ويكون مصداقًا حلرمة مطلق املسكر،  ـ ١
 وليس ترشيعًا جديدًا.

إّن العصري العنبي املطبوخ قبل عروض اإلسكار عليه حراٌم تعّبدًا، وقد يكون مرّبر  ـ ٢
فظّية، وهي األحكام احلرمة التعبدية هنا هو محاية احلمى، وهو ما نسّميه نحُن باألحكام التح

التي ينشؤها املعصوم ال لكوهنا حكاًم واقعّيًا أصليًا يف الرشع، بل لالحتياط ألحكامه الواقعّية، 
 حتى ال تنتهك بفتح جمال التهاون أو بكثرة وقوع املكّلفني فيها من حيث ال يشعرون.

جد معنى حلكم والسؤال هنا هو: هل إذا ثبت ارتباط حتريم العصري املطبوخ باإلسكار يو
تعبدي يف غري حالة اإلسكار حتت عنوان محاية احلمى أو ال؟ وهل أصل معاجلة اإلصفهاين 

 للموضوع هبذه الطريقة صحيحة وتسمح باإلفتاء باحلرمة املطلقة أو ال؟
هذا ما يقودنا لرتك فكرة العصري العنبي التي هي جمّرد مثال مؤّقت هنا، لكي ندخل يف 

نتبه إليها أمثاُل شيِخ الرشيعة، وهي البحث يف وجود ترشيعات حتت أصل القاعدة التي ا
عنوان محاية احلمى، فهل يوجد مثل هذا النوع من الترشيعات؟ وما معناه؟ وما هي نتائجه 
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وأسبابه معًا؟ وهل ستتخذ املنظومة الترشيعيّة شكالً آخر بإقحام هذا املفهوم بالغ اخلطورة أو 

 ال؟
ليل هذا املفهوم، لكن قبل ذلك من املناسب أن نستعرض هذا إّن هذا ما يستدعي حت

 املصطلح أو ما هو ذو صلة به يف الرتاث الفقهي.
 وإذا حّللنا كلامت الرتاث الفقهي واألصويل هنا، وجدنا اآليت:

عىل دائرة، لكّن احلكم وضع عىل دائرة  تنيال مانع أن تكون املصلحة واإلرادة منصب ـ١
وقوع يف دائرة احلرام األصل، وهذا ما حتّدث عنه السّيد الصدر من أّنه يف أوسع، محايًة من ال

عامل األحكام والترشيعات قد خيتلف مصّب االعتبار عن مصّب اإلرادة، كام أّن منه ما يطرحه 
وما شابه  »توسيع دائرة املحركّية«الصدر والعراقي وغريمها يف األصول ضمن مصطلح 

 احلكم الواقعي والظاهري، وكذلك مباحث الرباءة واالحتياط، يف مباحث اجلمع بني، ذلك
 وكذا منجزّية العلم اإلمجايل.

وعليه، فمعنى قانون محاية احلمى هو وضع ترشيعات حقيقيّة إهلية عىل مساحات حمّددة، ال 
بسبب وجود مالك قائم بنفسه يف هذه املساحات، بل بسبب خطورة املالك املتاخم هلذه 

 و يف ضمنها، فاحلكم األصيل أضيق من احلكم االعتباري.املساحات، أ
 قد جتري يف جماالت ثالثة: »توسعة دائرة املحركّية«أو  »محاية احلمى«إّن فكرة  ـ ٢

املجال الواقعي بنحو اإللزام، كام يف حتريم اخللوة باألجنبية ـ لو ثبت ـ حترياًم  املجال األّول:
 يف الزنا املحّرم. واقعيًا إلزاميًا؛ محاية من الوقوع

املجال الواقعي بنحو الكراهة )أو مطلق غري اإللزام(، وهذا ما وجدناه عند  املجال الثاين:
شيخ الرشيعة، وهو يعترب أّن الكثري من املكروهات التنزهيّية ليست إال ملصالح محاية حمّرمات 

صفهاين، فإّن نفس أخرى أو نحوها، واألمر يسي للمستحّبات أيضًا ولو مل ُيرش إليها اإل
اخلصوصّية التي يف الكراهة تأيت يف بعض املستحبّات التي تساعد عىل تقريب املكّلف من أداء 

 الواجبات.
املجال الظاهري، كام يف حالة اإللزام باالحتياط يف أطراف العلم اإلمجايل  املجال الثالث:
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راف؛ ومنه أيضًا أصالة االحتياط محايًة من الوقوع يف خمالفة احلكم الواقعي املتضّمن يف األط
التي طرحها بعض اإلخبارّيني والتي استدّلوا هلا بام ورد أيضًا يف النصوص احلديثية من مبدأ 

 محاية احلمى.
هو أّن نصوصًا من نوع نصوص الشهيد األّول ونصوص  إّن ما نريد أن نصل إليه هنا،

ذرائع والوسائل، وإذا كان نّص الشهيد املريزا القمي وشيخ الرشيعة جتعلنا نقرتب من فكرة ال
رشعّية االجتهاد يعنيان ال ـ نّص قاعدة محاية احلمى ـ وبشكل أوضح لكنّه األّول قريبًا جدًا، 

تسمح للفقيه بإصدار الذرائعي عند هذا الفريق من علامء اإلماميّة، وذلك أّن قاعدة الذرائع 
ًا، فسّد الرتخيص يف هذا املباح قد ُيفيض جدّ ال ليشء إال لكون ة ألمور مباحة، فتاوى حتريميّ 

الذرائع أداٌة بيد الفقيه إلصدار أحكام أو اكتشاف أحكام اهللا فيام ال نّص فيه من الوسائل، بينام 
الذي شاهدناه يف التجربة اإلمامّية حتت عنوان محاية احلمى ليس سوى حماولة حتليلّية لواقع 

يستنبط حكم حرمة العصري العنبي مطلقًا من االجتهاد الرشيعة وبِنيتها، فشيخ الرشيعة مل 
الذرائعي، بل استنبطها من إطالقات النصوص، لكنّه استخدم قانون محاية احلمى لتفسري 

 سبب اإلطالق يف النصوص حلاالت عدم وجود املسكرّية يف العصري.
واإلمامّية  عي،وهبذا نكتشف أّننا ال نملك يف التجربة اإلمامّية ذهنّية االجتهاد الذرائ

من إشكاليّة االستنتاجات الظنّية هل السنّة أينطلقون يف رفض أغلب قواعد ما ال نّص فيه عند 
الكامنة فيها كام رأينا يف بحث املصلحة املرسلة، والسؤال الذي نواجهه ونحن نحّلل الظاهرة 

امي أو ال؟ وبتعبري مما يف االجتهاد اإل ةٍ جهو هل أّن روح الفكرة الذرائعّية حارضة ولو بدر
نمطًا  ّن لدهيمع متامًا يف اجتهادهم الفقهي أو أئاآخر: هل أّن اإلمامّية يتجاهلون الوسائل والذر

سبهم ح، بحيث ال نيات أخرىما له عرب طرق ومسمّ  ستجابةً التفكري الذرائعي أو من ا
الفقه الذرائعي، فيقع ذرائعّيني أصولّيًا، ويف الوقت عينه ُتنتج بعض قواعدهم شيئًا من نتائج 

 ؟التالقي بني االجتهاد اإلمامي واالجتهاد الذرائعي يف بعض النتائج بذهنّيات متقاربة
 التفكري الذرائعي عرب طريقتني:من نمطاً ّن اإلمامّية يامرسون أيرتّجح يف نظري 

كم ىل احلإبمعنى الوصول الطريقة األوىل: بوصف التفكري الذرائعي منهاجًا اجتهادّياً، 
سامء أخرى ، بل بأةالرشعي عرب طريق معترب، وهذه الطريقة ال يعتمدها اإلمامية باسم الذرائعيّ 

 ها:أمهّ 



  
باملفهوم اخلاّص للمقّدمة كام قلنا سابقًا،  أ ـ وجوب مّقدمة الواجب وحرمة مقّدمة احلرام،

ة يف مساحة عيّ ئنتج نتيجة متفقة مع الذراي الذي يُ أني هلذا الرصوليّ فقد ذهب الكثري من األ
 خاّصة. املقّدمة

، حتى ثمثري من فقهاء اإلمامّية بحرمة اإلعانة عىل اإلفقد آمن الك ثم،ب ـ اإلعانة عىل اإل
ق اإلثم يف حتقّ  مؤثراً  شخصٍ  لو كان فعل«ّن بعضهم عرّب عنها بالقاعدة، وعّرفها إمجاالً أ

ي أ. فهذا الر»اإلثم انة عىلا إعألّهن  ؛مةآخر، كانت هذه اإلعانة حمرّ  ووقوعه من شخصٍ 
الذي قال به العديد من اإلمامّية يفتح طريقًا مهّمة عىل نمط من التالقي بني نتائج التفكري 

 الذرائعي ونتائج الفقه اإلمامي.
مفهوم قلع أو حسم  من نوع يف الفقه،أو االعتباري دالل العقيل تشكال االسأج ـ بعض 

أو من شأنه  للفساد يف منع يشء ألجل كونه موجباً  أحياناً  ماّدة الفساد، وهو مفهوم استخدم
، مثل استدالل بعض الفقهاء عىل حرمة حفظ كتب الضالل بحكم العقل بوجوب قلع الفساد

ال الفساد لزم قلعها وحيث إّن كتب الضالل هي ماّدة فساد؛ ألّنه ال يأيت منها إماّدة الفساد، 
دع؛ حساًم ملاّدة الفساد كي ال يقع تيبة مثل املب، أو كرتخيص بعضهم يف غوحرم حفظها

ثالث بلزوم إتالف ما من شأنه الفساد واإلضالل، مثل  اآلخرون يف فتنته، وكذلك حكم بعضٍ 
 آالت اللهو واملوسيقى وغريها.

استدالل بعض الفقهاء بالعقل عرب قاعدة لزوم دفع الرضر املحتمل عىل  عوكذلك احلال م
إذ مع عدم ذلك حيتمل الرضر والذي هو ضالل  ؛والنهي عن املنكر وجوب األمر باملعروف

 .خالقي فوجب األمر والنهي دفعًا للرضر املحتملرافهم األالناس وانح
وهذا النوع من األدّلة حارض أحيانًا يف املقاربات االجتهادّية يف الفقه اإلمامي، خاّصة عند 

 املتقّدمني.
من نوع نفي الرضر ونفي احلرج وباألخّص  اوين الثانوّية،د ـ إجراء العديد من قواعد العن
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ففي الكثري من املوارد نحن نالحظ تقاربًا يف يم األهم عىل املهم، دجراء قاعدة التزاحم عرب تقإ
م الوسيلة إلفضائها إىل النتيجة املحّرمة  النتائج بني التفكري الذرائعي والتفكري التزامحي، فتحرَّ

بل يف رأيي فاّن فكرة العناوين الثانوية  خيص األّويل يف املقّدمة، وهكذا.بحرمٍة أشّد من الرت
عند اإلماميّة تلعب دورًا ُيعطي الكثري من التشابه يف النتائج مع نظرّيات املصلحة املرسلة وسّد 

 الذرائع وغريها يف الفقه السنّي.
بمعنى إدارة األمور ، عملّيةيف املامرسة ال: بوصف التفكري الذرائعي منهاجاً الثانيةالطريقة 

عرب ذهنّية التفكري الذرائعي، دون نسبة ناتج ذلك إىل أصل الرشيعة والدين، ومن هذا النوع يف 
 تقديري:

حيث يتحّذر الفقيه  االحتياط الوجويب يف البيانات الفتوائّية،أو حاالت شكال أأ ـ بعض 
ة يف احلرام اشتباهًا أو نتيجة عدم الدقّ من اإلفتاء بالرتخيص يف يشء خوفًا من وقوع املكّلفني 

ـ بل قد يكون لديه دليل عىل الرتخيص ـ مور، وحيث ال دليل لديه عىل التحريم واالهتامم باأل
ي يف بعض األحيان إىل منع املكّلف عن القيام فهو يامرس طريقة االحتياط الوجويب التي تؤدّ 

لة أو املسأمون االحتياط الوجويب يف دن يستخبالعمل، كام فيام لو كان خمتلف الفقهاء املعارصي
ىل منع املكّلف، وهذا ما حيّقق الغرض إه لُ آفإّن احتياط املرجع هنا م ،يرى اآلخرون احلرمة

 الذرائعي للفقيه.
حيث يمكن هلذا احلكم أن جيري جمرى الفقه الذرائعي  ،احلكم الوالئيب ـ بعض حاالت 

الرتخيص يف أمٍر بل يرى الرتخيص موجبًا للكثري من  يف بعض احلاالت، فالفقيه قد خيشى من
املشاكل الدينّية، فيستخدم سلطته الوالئّية لكي يصدر قانونًا عىل اجلميع ُيلزم حتى غري 

 مقّلديه؛ وذلك هبدف الوصول إىل نتيجة مطلوبة جدًا لديه.
 يلفقهي الذرائعتفكري االرس ّن االجتهاد اإلمامي مل يامونستنتج من العرض الذي أسلفناه أ

ملعرفة حكم اهللا يف الواقعة، بل استخدم بعض القواعد  حقيقي فاعل وبوصفه طريقاً  بشكلٍ 
 ن.والذرائعيّ ما توّصل إليه مع بعض أحيانًا تلتقي يف النتائج قد واملعايري التي 
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ة الفقهيّة بالعديد من القواعد، لكنّنا مل نقتنع بوحدة الفقه اإلسالمي، والحظنا اتصال الذرائعيّ 

بام حيمله من ـ الفقه الذرائعي يف املنهج والنتائج مع هذه القواعد؛ فاختزال الفقه الذرائعي 
هو تفنيد له وتقليص واختزال، بل هو بمثل هذه القواعد ـ ة اجتهادّية ونمط فهم خمتلف عقليّ 

هم يف هذا النمط من قى العنرص األبوهي الروحية التي ت ،ة التفكري الذرائعيتضييع لروحيّ 
 االجتهاد.

وهبذا يمكن لنا تفسري قانون الذرائع عىل الشكل اآليت: هو املنهج الذي ينطلق فيه الفقيه 
؛ فيعترب العلم باحلكم ئجه ومآالتهنتاالذي ال نّص فيه من خالل الكتشاف حكم الَشء 

سواء  ،رشعيالنواع احلكم أتلف خالرشعي بالنتيجة معربًا للعلم به يف الوسائل والطرق بم
مع غريه، وسواء كانت من شؤون الفرد  مكانت الوسيلة والنتيجة من شؤون فعل الفرد نفسه أ

وربام يمكن القول بأّنه  عي.ئالذرامة والنتيجة هي جوهر التفكري ّد فالعالقة بني املقاملجتمع،  مأ
 شكل من أشكال ختصيص عموم املباح بدليل ذي الذريعة أو باملقصد.

وختتلف مستويات التفكري الذرائعي بني غلبة االرتباط بني الوسيلة والنتيجة، وكثرة 
الكثرة  ىل حالةإع الفقيه الذرائعي يف تطبيق قانون الذرائع من حالة الغلبة ام توّس االرتباط، فكلّ 

 احةوقف بالغلبة أو الكثرة الكاثرة جدًا فهو يقّلل من مساملام خّص وكلّ  ،ةفهو منحاز للذرائعيّ 
 ،بمستوى يسري للغاية طه بذلك فهو ذرائعّي وَرشَ يًّا ا لو جعل الربط دائمأمّ  ،عيئاالجتهاد الذرا

 مقنع.يكاد يكون غري ـ ة بام هلم من سمة تارخييّ ـ ني بل حسابه عىل الذرائعيّ 

ÑèÍ»³§ºAÊ ÑÍÃÌfºA PAiè��AÊ ÑöºeÝA ,Î§ÕAihºA eBÇNUÛA 
ثبات صّحة إل ؛موعة من األدّلة املتنّوعة املنشأ والشكلىل جمإنصاره أاستند الفقه الذرائعي و

 عىل الشكل اآليت:تقويمه هّم ما ذكروه يمكن لنا عرضه مع أنظرّيتهم، و

١  _ Ä¾ ¨ÌjrNºA ÑèÍÂÜ³¦ÕAihºA ÅËÂB² �G¨ (~j«ºA |³Â ÑèÍºB·qG) 
يذهب الذرائعّيون ـ ويقّرر ذلك بوضوح ابن قّيم اجلوزّية ـ إىل أّن املقنّن العقالين عندما 

ليه، فيحّرم السبل املفضية إليه، وكذلك عندما حيّلل إّنه يسّد الطريق للوصول إحيّرم شيئًا ما ف
 يفعل ذلك يكون قد نقض غرضه ّنه يفتح الطرق املوصلة للحالل أو للواجب، وإذا ملإشيئًا ف



 

حسم الداء يف  ارادوأذا ـ إعىل سبيل املثال ـ اء قانوين، فاألطبّ الوارتكب تناقضًا يف سلوكه 
ليه واملوصلة لتحقيقه وبقائه، وكذلك نرى يف سياسة إاجلسد منعوا صاحبه من األمور املفضية 

أهل بيتهم منعوا الطرق التي تفيض رادوا منع يشء عن جنودهم أو أم لو فإّهن  ،امواحلكّ  كامللو
ّن الرشيعة عقل تصّور أهبم إىل ذلك، ومع التأّمل يف هذه احلقيقة العقالنّية املوضوعّية كيف يُ 

 .تقع هي بنفسها يف تناقض وهتافت من هذا النوع؟!الكاملة اإلسالمّية 
ية وعقالئيّة من جهة، وعىل مقولة عقالنإّن هذه املقاربة تعتمد عىل فكرة نقض الغرض 

ويف النقطة األوىل لو تّم نقض الغرض هنا كانت هذه املقاربة دليًال يف  املرّشع من جهة ثانية،
حّق اجلميع، أّما لو كان ارتكاز هذه املقاربة عىل فكرة عقالئية املرّشع، فإّهنا تكون بحاجة إىل 

ّن املوىل أ، من هـ(١٣٦١) ينق اإلصفهاتتميم إّما من نوع الفكرة التي تؤمن هبا مدرسة املحقّ 
لو كان فيصدر منه ما يصدر منهم من حيث عقالئّيتهم، ورئيسهم، سبحانه هو سّيد العقالء 

أو مرجع فكرة اإلصفهاين إىل أّن عمل العقالء إنشائيٌّ ال إخبارّيًا مستندًا إىل العقل النظري، 
قل النظري ال للعقل العميل، ومن من نوع الفكرة التي تقول بأّن األحكام العقالئّية ترجع للع

ثم فهي تدّل عىل املصلحة واملفسدة يف األمر، وهبذا ندرك ـ عرب االتفاق العقالئي ـ أّن يف 
الوسائل مصالح أو مفاسد، فننزل قاعدة تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد عىل موردها 

 لنستخرج حكم الوسيلة املطابق حلكم النتيجة.
 معيارّية نقض الغرض ال معنى لالستدالل هنا لو كنّا ال نقول ومن الواضح أّنه عىل

بشمول الرشيعة؛ ألّن نقض الغرض يكون عندما يصدر حكم خمتلف يف النتيجة عن حكم 
الوسيلة وبالعكس، ال عندما ال يصدر حكم يف الوسيلة ويكتفى باحلكم يف النتيجة، بينام عىل 

نني العقالئي، فنحن نعرب من النتيجة إىل الوسيلة قهرًا ما معيارّية اكتشاف التقنني اإلهلي من التق
؛ ألّنه يكون بنفسه دليالً عىل جعل دام العقالء يعربون، سواء كنّا نقول بشمول الرشيعة أم ال

، إال عىل مسلك العقل النظرّي؛ ألّنه الرشيعة احلكم يف الوسيلة عىل طبق احلكم يف النتيجة
                                                             

؛ ووليد بن عيل احلسني، اعتبار مآالت األفعال وأثرها ٥٥٣: ٤ابن قيم اجلوزّية، إعالم املوقعني ( ١)
 .١٨٠ـ  ١٧٩الفقهي: 

 .٢٩٣: ٢أصول الفقه ؛ واملظفر، ٣٢٠: ٢اإلصفهاين، هناية الدراية ( ٢)



  
تكون معربًا نحو احلكم، وقد تقّدم أّن هذا مبنيٌّ عىل شمول ل يتوّسط حينئٍذ مقولة املصلحة

 .الرشيعة
 قد تتعّرض ملناقشات أّمهها: ،شهراملقاربة العقلّية العقالنية األهذه وعىل أّية حال، ف
 ام هية إنّ األحكام الواقعيّ ، من أّن وغريه ما ذكره السيد حممد تقي احلكيم املناقشة األوىل:

جعل احلرمة له من  مفسدة توجب ءقاهتا، وإذا كان يف اليشاسد يف متعلّ وليدة مصالح أو مف
 .ليلزم وضع احلرمة عىل وفقها ،أيضاً  فال يلزم أن يكون يف ذرائعها مفاسد ،قبل الشارع

 ني؛لكّن هذه املناقشة مل تلتقط يف تقديري جوهر استدالل ابن قيم اجلوزّية وسائر الذرائعيّ 
فصل األّول عند البحث عن قاعدة تبعيّة األحكام للمصالح واملفاسد يف قلنا يف الأّننا وذلك 

ق حكم كم نفسه، بل قد تكون يف متعلّ أن تكون يف متعّلق احلأّن نكتة املالك ال جيب  ،املتعّلقات
ة يف حيانًا ال خلصوصيّ ؛ فاملرّشع العقالين يمنع شيئًا أآخر ثّمة ارتباط بينه وبينه آخر أو يف متعّلٍق 

اليشء سوى يف كونه يفتح الطريق أو يوصل ليشء حمظور عنده؛ فأنت متنع املواطنني من  ذلك
للخطر فيها، فكون الشخص يف معرض  سيكونون عرضةً نّية؛ ألّهنم اب من املنطقة الفالرتاالق

 قانون، وهذا أمرٌ الن يكون موضعًا جلعل كن أاخلطر ويف معرض املفسدة هو يف حّد نفسه يم
جه يف افرتاض رضورة رشّيني، فام هو الوالب قنّننيه يف غاية الوضوح عند املنّ بأعي ن ندّ أيمكننا 

 ق ذلك احلكم نفسه؟!حرص املالك يف متعلّ 
. بل لعّل ابن قول بأّن الطريق فيه مفسدة، وهذه املفسدة هي موصلّيته للمفسدةالبل يمكن 

ّمتهم يعتمدون هذه الطريقة يف التقنني، قيم اجلوزّية يعترب أّن املوىل سيّد العقالء، والعقالُء بر
فقاعدًة البّد وأن يكون سيدهم عىل هذا النحو من العمل القانوين، بوصفه العمل العقالين يف 

 التقنني، وهذا لوحده كاٍف يف جعل قانون التبعّية غري منحرص بمتعّلق احلكم نفسه.
فهوم مغري اربته هلذا املوضوع ومققانونّية السلوب تصّور السيد احلكيم لألنظمة أفوعليه، 

فاسد املح ولهلي بكون املصاة العمل القانوين اإلليّ آّي دليل عقيل أو نقيل حيرص أ، وال يوجد بداً أ
 قات نفسها بذاهتا.يف املتعلّ 

                                                             
ه مذاهب گا؛ واجلنايت، منابع اجتهاد از ديد٤١٢ـ  ٤١١احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن: ( ١)
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ّن دعوى أسابقة، من ال ةداخلامل لنييضًا، مكمّ وغريه أده السيد احلكيم اما أف ثانية:الاملناقشة 
ىل ن يكونا متحدين من حيث اشتامهلام عأإذ ال يلزم فيهام ؛ املتالزمني غري ثابتة احتاد احلكم بني

حكمهام عىل نحو  مالك احلكم ليتحدا يف احلكم، وغاية ما تلزم به املالزمة أن ال يفرتقا يف
تعود املسألة إىل صغريات باب التزاحم  ، ويف هذا احلالر امتثاهلام معاً الوجوب واحلرمة لتعذّ 

مقام الثبوت لدى اآلمر نفسه، واختيار أصلحهام  الذي يدعو إىل املوازنة يف اآلمري
 .فللمكلّ 

شف لنا املناقش هنا ملاذا ال كفلم ي ولكّن هذا الكالم ليس سوى دعوى يف مقابل دعوى،
ني ذرائعيّ للنقض الغرض؛ فدليل ا يلزم التالزم يف احلكم، بحيث يكون عدم التالزم موجباً 

فإّهنام إن مل يأخذا حكاًم  ،ن يأخذا حكاًم واحداً أض رتّن الشيئني املتالزمني يفأّية قائم عىل فرض
يسّدد سهام  ئيّته، واملفروض باملناقش هنا أنواحدًا يكون املوىل قد نقض غرضه، وخالف عقال

ة التقنني من جهة ثانية، ال الذهاب خلف وعدم عقالئيّ  ،ده عىل فكرة نقض الغرض من جهةقن
 بل يكفي عدم التناقض. ،تالزمنيملال جيب احتاد احلكم يف ا :ة صارمة من نوععقليّ معادلة 

الذي والوسيلة بالشكل عينه  ن يفهموا العالقة بني احلكم يف النتيجةأني يريدون إّن الذرائعيّ 
الة تحسا ّهنم يعتربون أنّ اقض بحّد التحريم والوجوب؛ ألنراده املناقش يف دعواه استحالة التأ

عه يف ومن نقض املرّشع لغرضه ووقـ فيام تنشأ ـ مة حمّرمة والنتيجة واجبة تنشأ دّ قاملكون 
ص يف نتيجة ورّخ حّرم الكيف  :وهم هنا يقولون !ويوجب مالزمه؟ م شيئاً تناقض، فيكف حيرّ 

الكالم ونحن هبذا  ،واحدة مفكرة عندهالفروح  !ىل الوقوع يف النتيجة؟إمات التي تفيض دّ املق
 .اللدروح االست ممل نفّكك هلاملقابل 

ما يمكننا طرحه هنا وهو أّن العالقة بني الوسيلة والنتيجة هي التي ترتك  املناقشة الثالثة:
، بحيث كّلام حصلت الوسائل دائميّة وأذا كانت رضورّيًة ًا يف موقفنا هنا، فهذه العالقة إأثر

)عىل خالف يف أصل هذه القضّية( ًا عقالئيّ عقالً أو وقعت النتائج، ففي مثل هذه احلال ُيفهم 
ال فال إن حيكم هنا، وأذا مل يكن هناك ما يكفيه إّن املرّشع حكم يف الوسيلة بحكم النتيجة أ
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 االستدالل كلّيًا. يصّح 

 :نيىل شقّ إلة أولكي نوضح فكرتنا هنا يمكن تشقيق املس
 وهنا حالتان: دائمّية، وأ سيلة رضورّيةً وة والجأ ـ أن تكون العالقة بني النتي

يكفي إللزام العبد بالوسيلة حتى لو مل يصدر معترب احلالة األوىل: أن يكون هناك حكم 
كام لو كان العقل حيكم بوجوب مقّدمة الواجب أو بحرمة مقّدمة  لزامه هبا،الشارع حكمه بإ

العقل  ّن حكمإديمومة، ف وأاحلرام التي تقع بينها وبني الواجب واحلرام عالقة لزوم ورضورة 
حكم العقل  هنا يرّبر للموىل السكوت وعدم جعل حكم رشعي يف املقّدمة، ألّن املفروض أنّ 

طاعة احلكم الرشعي إعبد بالتحّرك باجتاه املقّدمات سلبًا أو إجيابًا، هبدف اللزام إكاٍف يف 
جّرد مة ملقدّ هناك من دليل عىل وجود حكم رشعي أصًال يف املاملوجود يف ذي املقّدمة، فليس 

 أو لواجب، ما مل يرد نص خاّص فيها أو يشملها. حلرامٍ  كوهنا مقّدمةً 
، وإال لو قلنا بأّن الرشيعة شاملة فالبّد منطقيًا وهذا الكالم مبنّي عىل عدم شمول الرشيعة

من فرض وجود موقف هلا هنا من املقّدمة، فلو كان موقفها مطابقًا ملوقف العقل أو العقالء يف 
ملقّدمة والنتيجة، فهذا هو مّدعى الذرائعي، وإذا كان خمتلفًا بمطلق أشكال احتاد حكم ا

االختالف، كان حكم الرشع مغايرًا حلكم العقل، وهنا تأيت النزاعات املعروفة يف مسألة 
الوجوب الغريي الرشعي ملقّدمة الواجب، وما يعلوها من قضّية قانون املالزمة بني حكم 

 يل.العقل وحكم الرشع، فال نط
يكفي إللزام العبد بالوسيلة حتى لو مل يصدر معترب يكون هناك حكم ال : أن ثانيةاحلالة ال

ّن الشارع حكم يف الوسيلة بحكم النتيجة؛ بناء أفهنا البّد من فرض  الشارع حكمه بإلزامه هبا،
 عىل شمول الرشيعة؛ إذ لو مل حيكم بذلك بل حكم باالباحة أو باالستحباب أو الكراهة أو

ذ إّن حكمه هذا متناقض؛ أشّك يف  ، ففي هذه احلال الالعكسمة احلرام أو دّ بالوجوب يف مق
ق ذلك اليشء؟! ماته التي من دوهنا ال يتحقّ ص برتك مقدّ عقل أن يأمر بيشء ثم يرّخ كيف يُ 

 ني هنا.فاحلّق مع الذرائعيّ  ّنه ال داعي للعبد للتحّرك نحو املقّدمات سوى الرشع.أواملفروض 
ّن هذا الكالم كّله يف الوسائل التي بينها وبني النتائج رضورة أو ديمومة، وهذا النوع من لك

م الفارق لالجتهاد الذرائعي كام قلنا من قبل، هلذا فاملهم النظر يف الشّق الذرائعّية ال يشّكل املعلَ 
 الثاين من املوضوع.



 

 :تدائمّية، وهنا حاال وأ سيلة رضورّيةً وة والجتكون العالقة بني النتيال أن  ب ـ
ّن املرّشع أوال يوجد دليل عقيل أو عقالئي يف  أن تكون العالقة قليلًة أو نادرة، احلالة األوىل:

وال ق احلرام عربها نادرًا أو قليًال؛ لو كان حتقّ و ،ليهيئًا حّرم مجيع الوسائل املفضية إلو حّرم ش
، ذا األمر يف الذهن القانوين العقالئيرض وجود هبل لو فُ دليل عىل كون ذلك نقضًا للغرض، 

قليالً ـ ال وقد يقع )حتى لو كان يف نفسه واجبًا( إ ذ ما من أمرٍ الرتبك التقنني البرشي برّمته؛ إ
 ، فال يمكننا استخراج قاعدة هنا.ممنوع أو حمظور أو نادرًا ـ طريقًا ألمرٍ 

وهنا أيضًا ال  حّد الغلبة أو األكثرّية،احلالة الثانية: أن تكون العالقة كثريًة، لكنّها ال تبلغ 
ندرك بوجداننا أّن املرّشع لو مل حيكم عىل الوسيلة بحكم النتيجة لنقض غرضه، بل يكفيه أن 
ينّبه املكّلف لكي يقوم هو برصد املوقف، فال يقع يف احلرام لو فعل الوسائل املذكورة، فلو 

فإّن هذا يكون ذنبه يف ذلك؛ لوقوعه يف  استخّف أو جتاهل وهو يقرتب من احلرام، فوقع فيه،
 احلرام ال لفعله املقّدمات.

وهذا هو املهم يف قضّية الفقه الذرائعي إىل  كثرّية،أة أو يّ احلالة الثالثة: أن تكون العالقة غالب
جانب احلالة السابقة، فهل أّن العقل أو املنطق العقالئي حيكم بقبح احلكم يف الطريق بغري 

 أو ال؟حكم النتيجة 
إّن االستناد هنا لفكرة نقض الغرض أو لفكرة األداء العقالئي يف التقنني يواجه مشكلة 

يقومون بذلك، لكّن وقاعدًة ـ قانونًا ـ لعقالء االعنارص املعاكسة، وذلك أّننا لو سّلمنا بأّن 
رك أّن حتريم اليشء املؤّكد أّن املقنن البرشي الذي يفّكر بذهنّية رعاية أغراضه وعدم نقضها، يد

الوسائل والطرق أو احلكم بوجوهبا ليس أمرًا منفصالً غري متداخل، بمعنى أّن حتريم الطرق 
املفضية لكّل حرام، من املمكن أن يوقع يف املشّقة نوعًا، أو مفّوتًا لبعض املصالح عىل العباد، أو 

اإلباحة الرضورّية  من املمكن أن يكون اجتامعه بدرجة عالية مفضيًا لفوات مصالح عالية يف
ريًا جدًا، هلذا يقف املرّشع أمام خيارين: إّما أن حيّرم كّل وسائل احلرام املوصلة له غالبًا أو كث

وهو يرى يف ذلك مفاسد قد )وكذلك يوجب وسائل الواجب(،  فضًال عن املوصلة له دائامً 
سه باختيار بعض ، أو أن يقوم بنفأو نفورهم من الدين تنجم من التضييق عىل املكّلفني

الوسائل أو اختيار بعض أنواع املحّرمات، ليطبّق فيها هذا القانون دون غريها جمريًا نوعًا من 
التزاحم يف املالكات واحلفاظ عليها، ويف هذه احلال التي تعترب عقالئيًّة متامًا أيضًا، كيف لنا أن 



  
 كّل حرام، ولو بنحو الغلبة أو نجزم يف كّل مورد أّن املرّشع قد حّرم كّل الطرق املفضية إىل

 الكثرة، وأّنه مل يقم بعمليّة انتقائية قائمة عىل ترجيحات؟
ملثل هذه الصورة، مل يعد يمكننا اخلروج باستنتاج كيّل يقيني يف  ٌل مر حمتمِ ّن األوحيث إ

 ،هموضوع بحثنا، بل غايته أّننا لو وضعنا يدنا عىل مورد معنّي حلصل لنا الظّن بتحريم وسائل
 ذ ال دليل عىل حجّيته هنا.إ ؛غني من احلّق شيئاً والظّن ال يُ 

وهذا الذي نقوله عقالئي متامًا؛ فأنت قد تالحظ يف بعض األحيان أّنك لو سددت متام 
الطرق املفضية دائاًم أو غالبًا أو كثريًا عىل أوالدك، لربام انعكس األمر وضاقت السامحة 

لطرق دون بعض وتعتمد عىل تنبيههم دومًا حيث يقومون والسهولة عليهم، هلذا تسّد بعض ا
بام هو حالل يف أّهنم قد يقرتبون من احلرام فعليهم االنتباه له، وبالفعل فالرشيعة ـ كام سيأيت 
استدالل الذرائعّيني ـ طبقت نظرية سّد الطرق يف مئات املوارد، فلعّلها اكتفت بذلك، حذرًا 

وب، فال يمكن احلكم بحرمة مجيع الوسائل فيام ال نّص فيه من املبالغة املفضية لعكس املطل
، ولو صّح ذلك هنا أو هناك فربام تكون حاالت معدودة حصلت فيها بقانون الذرائع

 .خصوصّية معينة، ال قانونًا يف االجتهاد فيام ال نّص فيه
ه يفيض نّ أل ئع؛والالفت للنظر أّن بعض الذرائعّيني انتبهوا لعدم اإلفراط يف إعامل سّد الذرا

فيها  ارياً سزون بني احلاالت ما دام القانون دري كيف يميّ أرشع والتضييق، وال ليل اطىل تعإ
إذ ما من زوجني إال  ،مع الزوجة القةوقوع يف احلرام يف العطريق نوعي للفالزواج  مجيعًا،

ه يقع يف نسبة نّ أوهذا احلرام يمكن القول بويقعان يف احلرام جتاه بعضهام كاألذية وغري ذلك، 
 عكسه نّ أذا قلت بإىل حمّرم؟ و، فهل نحّرم الزواج إلفضائه إن مل نقل شبه دائمةإ غالبة جداً 

ّنك دخلت يف مقارنات ومقاربات وترجيحات، وهذا هو ما أفمعنى ذلك  ،ب احلراميوج
رتجيحات ، ومن ثّم فإىل أّي مدى يمكن للعقل اإلنساين أن يدرك متام املقاربات والنقصده هنا

 بحيث خيرج بنتيجة يقينّية يف املوقف؟!
بل إّن بعض الذرائعّيني حتّدثوا عن أّن إباحة الذريعة جيب أن تكون إباحة أصل، ال إباحة 

وهو أّن املباحات  ، وهذا ما جيعلني ُاضيف إشكاالً هناحاجة أو رضورة كجواز أكل امليتة
                                                             

 .٤٦٣ـ  ٤٦٠د اإلمام الشاطبي: انظر: فاعور، املقاصد عن( ١)



 

ائّية وحمارصهتا يوقع التزاحم املالكي عند املوىل بعضها اقتضائي، فلعّل تقييد املباحات االقتض
بني مصالح اإلباحة نوعًا يف مجلة من املوارد، ومصالح التحريم الذي ال ُيعلم وقوعه بالرضورة 
لو ُترك املباُح عىل إباحته؛ ألّن العالقة ليست رضورّيًة قهرّية بني الذريعة والنتيجة، بل هي 

  رّجح املوىل املباحات االقتضائّية.عالقة كثريّية أو غالبيّة، وربام
هذا كّله يف حال حتصيل العلم العادي العقالئي هبذه العالقة بني الذريعة والنتيجة، أّما لو 

ال ما إيف االجتهاد  ة الظّن قاعدةً كان حّظنا ليس سوى الظّن فاألمر أوضح، فال نؤمن بمرجعيّ 
 .، وليس هذا منهخرج بدليل خاّص 

ّن إحراز كلّية نقض الغرض هنا، فضالً عن إحراز كلّية األداء العقالئي إ وخالصة الكالم:
بالطريقة التي يعتمدها الذرائعّيون، يبدو أمرًا صعبًا يف ظّل هذا التداخل يف املصالح واملفاسد 
والتعقيد والتشابك يف األمور، وهلذا نرى أّن بعض املعارضني للفقه احلنبيل والسلفي اليوم 

أّرض بالرشيعة إرضارًا عظياًم بتحريمه الكثري مما مل يرد فيه حتريٌم، ليس ليشء سوى يعتربون أّنه 
 سّدًا للذرائع، ممّا أوجب التضييق عىل الناس وإحلاق الرضر بإيامهنم وبصورة الدين عمومًا.

إّن سّد الذرائع.. يمكن أيضًا أن ُيساء استخدامه عىل « يقول الباحث املعارص جارس عودة:
أصحاب التشّدد والغلّو، أو من قبل أصحاب األغراض السياسّية يف التسّلط عىل يد بعض 

الناس. نرى اليوم كيف أّن سّد الذرائع وسيلة يكثر استخدامها يف كتابات الظاهرّية اجلدد 
 .»حسب تعبري الشيخ القرضاوي، وخاّصة فيام خيّص الترشيعات اخلاّصة باملرأة املسلمة..

ري إىل أّن من حيرص الفقه الذرائعي بالقصود بأن يقول بأّن الذريعة احلالل والبّد لنا أن نش
تصبح حرامًا لو قصد منها اإلنسان الوصول للحرام، كام يف حال الكثري من احليل الرشعيّة، 

 فهذا ال نقاش لنا معه هنا؛ والدليل العقيل املربز هنا ال ييش هبذا النوع من الذرائعّية، فانتبه.
ا نالحظ يف هذا الدليل كّله لو تّم أّنه ال يفي سوى بسّد الذرائع؛ دون فتحها، فال كام أّنن

 يستطيع أن جيعل الوسيلة املباحة واجبًة فتحًا للذرائع كام هو واضح.
وهبذا نستنتج أّن االستدالل العقيل املّدعى هنا غري تاّم يف تكوين قاعدة كلّية يف الذرائع، ما مل 

مثل التزاحم، أو مقّدمة الواجب واحلرام، أو اإلعانة  ت قاعدة أخرى ثابتةتكن احلالة من حاال
                                                             

 .٩٧ـ  ٩٦جارس عودة، مقاصد الرشيعة دليل للمبتدئني: ( ١)



  
 .اق رشوطهوحتقّ  هذه القواعد عىل اإلثم ونحو ذلك، بناء عىل ثبوت

٢ èÌj£Â Ò»¦ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA ÔBÃI _Ñ»mj�A �Bv�A Ñf³ÂÊ ´Í»§M , 
و جزئّيًا ـ وفقًا ألصول يف تربير الفقه الذرائعي ـ ولذكرها بعض الباحثني، ثّمة حماولة 

املصلحة املرسلة؛ وذلك أّن سّد الطريق عىل ما فيه مفسدة عظيمة وفتح الطريق ملا فيه مصلحة 
فيه مصلحة، وهذه املصلحة مرسلة ال دليل عىل اعتبارها أو إلغائها يف  عظيمة، هو أمرٌ 

فتحًا أو  ،هععل أو منة املصالح املرسلة، ونحكم بلزوم الفالرشيعة، فنطبّق عليها قواعد حجيّ 
 انطالقًا من ذلك. ،سّداً 

كون سّدًا كثريًا ما ي ،ذكر من مصاديق للمصالح املرسلةّن ما يُ أومن هذا النوع نرى 
ينا أّنه ثالث عثامن بن عفان، لرأالالقرآن الكريم الذي قام به اخلليفة توحيد خذنا للذرائع؛ فلو أ

ائلني باملصالح املرسلة، وهو بنظرٍة ثانية ليس سوى حة املرسلة عند القلشهر تطبيقات املصمن أ
ّن السبب وراء توحيد املصاحف هو سّد الطريق عىل اختالف أسّدًا للذرائع؛ ألّن املفروض 

للذرائع ليس سوى  ّنه سدٌّ أض رتّن الكثري جدًا مما يفأاألّمة يف أمر القرآن الكريم، وهبذا نجد 
 آخر لالستصالح. اً وجه

نام ذرائع عن االستصالح يف أّن األخري ال جيري عندهم يف العبادات عادًة بيتلف الخت ،نعم
ّنه ختتلف املصالح املرسلة عن الذرائع يف أّن بعض مواردها ليس من جيري األّول فيها، كام أ

 .شؤون الذرائع بالرضورة
فاملنسوب  نابلة،ولعّل ما يؤّيد هذا الكالم هو طبيعة االنسجام يف املواقف عند املالكيّة واحل

إليهم ـ كام رأينا يف بحث املصلحة املرسلة ـ هو أّهنم يوافقون عليها، وهم بعينهم من أبرز 
املتحّمسني لنظرّية الذرائع، ولعّل هذا ييش بأّن املوافقة عىل نظرّية املصلحة املرسلة يدفع 

                                                             
؛ وسعد الشناوي، مدى احلاجة لألخذ ٣٩٢انظر: عبد الكريم النملة، اجلامع ملسائل أصول الفقه: ( ١)

املهنّا، سّد  ؛ وإبراهيم بن مهنا بن عبد اهللا٢٤٦ـ  ٢٣١بنظرّية املصالح املرسلة يف الفقه اإلسالمي: 
؛ وماجد سامل الدراوشه، سّد الذرائع يف جرائم ٢٦٢ـ  ٢٦١الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

؛ ٣١ـ  ٢٧؛ ويوسف عبد الرمحن الفرت، التطبيقات املعارصة لسّد الذريعة:٨٧القتل، دراسة مقارنة: 
 .٥١٤ـ  ٥١٢وحسني حامد حسان، نظرّية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: 



 

 نتج اآلخر.مها يُ أحدَ وكأّن صاحبه تلقائّيًا لألخذ بقانون الذرائع؛ 
 :اكلكّن إعادة إنتاج سّد الذرائع من خالل املصالح املرسلة يعاين من مشل

يف إمكان إثبات أّن خمتلف موارد الذرائع توجد فيها مصلحة غري معاَرضة  املشكلة األوىل:
بمفسدة، وقد سبق أن قلنا يف مناقشة املقاربة العقلّية املتقّدمة أّن هذا األمر غري واضح عىل 

 كلّيته.
يف أصل صّحة قاعدة املصالح املرسلة بوصفها قاعدًة اجتهادّية تستهدف  الثانية:املشكلة 

كشف احلكم الرشعي فيام ال نّص فيه، وقد سبق أن ناقشنا القاعدة، وقلنا بأّهنا ال تعدو أن 
، بل لو سّلمنا فعملّيًا ال ُتثبت املصالُح املرسلة الذرائَع، بل تكون قاعدًة تدبريّية ال اجتهادّية

، فتأّمل ثبت نتائج الذرائع يف الفقه، وهذا غري إثبات قاعدة أصوليّة لقاعدة أصوليّة أخرىت
 .جّيداً 

، طبقًا ملا ذكره إّن التاميز يف التطبيقات بني الذرائع واملصلحة املرسلة املشكلة الثالثة:
مطلقًا، ال يسمح بجعل قانون االستصالح دليالً عىل قاعدة الذرائع  صاحب الفكرة نفسه هنا،

 ثبات سّد الذرائع بل عمدوا ألدّلة أخرى.إولعّله لذلك مل نجدهم يستندون لالستصالح يف 
إّن قانون االستصالح لو كان هو املستند أو املرّبر للذرائعيّة، لكان يفرتض  املشكلة الرابعة:

حرصه بحاالت عدم قيام دليل نّيص عىل الوسائل؛ بمعنى يفرتض أن تكون الوسائل غري 
نصوص عىل حلّيتها أو حرمتها يف الرشع، وإال لو كان نصٌّ عىل حلّيتها أو حرمتها؛ لدخلت م

فيام فيه نّص؛ ومل يعد يمكن تطبيق االستصالح فيها، وهلذا نحن نجد أّن العديد من احلاالت 
والتطبيقات التي يذكرها الذرائعّيون، هي مما نجد نصوصًا فيه تشمل الوسائل التي يّدعى 

ا بالذرائعيّة، وهذا ما يؤّكد أّن مرجعّية املنهج الذرائعي ال يمكن أن تكون نظرّية حتريمه
، ما مل نقل بأّن املصلحة املرسلة؛ وإال ُولدت الذرائعّية ضيّقًة غري رحبة يف مساحة تنشيطها

، هو نقض لكون الذرائعيّة من قو اعد فتحهم تطبيقّيًا أحيانًا جمال الذرائعية ملا فيه إطالُق نصٍّ
 .االجتهاد فيام ال نّص فيه

 كانت منصوصة يف غري امّن الوسائل إنّ أوهي  ،جوابًا عىل املشكلة األخرية ثار فكرةٌ وربام تُ 
هذا السياق غري منصوصة، فيمكن  ال فهي يفإسياق وقوعها يف طريق الواجب أو احلرام، و

 .األدّلة ليس سهالً  اتلكّن الفرار من إطالق؛ دخاهلا يف االستصالحإ



  
 وهبذا يغدو من الصعب االستناد لقانون االستصالح، بغية إنتاج قانون الذرائع.

٣  _èÍ§ÕAihºA PBJQG � ÑèÍ�iBNºA ÑèÍ§Uj�AÑ (ÔB¯»�AÊ ÑIBZvºA Ð�m) 
مبدأ سّد  يستند القائلون باالجتهاد الذرائعي لسرية الصحابة واخللفاء القائمة بنظرهم عىل

عني األمثلة التي ذكرت  والعديد من األمثلة، والتي بعضها ه، ويذكرون لذلك الذرائع
 .لالنتصار لنظرّية االستصالح

وهذا األصل أيضًا من األصول الُعَمرّية الواضحة، فقد ُعرف عمر ريض «يقول الريسوين: 
 .»اهللا عنه بسياسته الوقائّية وإجراءاته الردعّية

أيب عىل يد بدل الصدور صحف املمجع القرآن يف  حادثة ذكر:التي تُ التارخيّية نات ومن العيّ 
واحد عىل يد عثامن بن  راءة عىل حرٍف قتوحيد املصاحف أو الحادثة يب قحافة، وبكر بن أ

 .عفان
أو بيعة الشجرة )شجرة الّسُمر عىل ما قيل( يف احلديبيّة وكذلك حادثة شجرة بيعة الرضوان 

يأتون كانوا ‘ الناس بعد وفاة رسول اهللا والتي جاء فيها أنّ  ،يف العام السادس للهجرة
أراكم أهيا الناس رجعتم إىل « :ون عندها، فقال عمرالرضوان فيصلّ  الشجرة التي كانت بيعة

، ثم أمر هبا »قتل املرتدّ أال ال أوتى منذ اليوم بأحد عاد ملثلها إال قتلته بالسيف كام يُ ى! العز
 .تفقطع

ل عن أفس ،يتبادرون إىل مكانٍ  ه رأى الناس يف سفرٍ نّ أوكذلك ما جاء عن عمر بن اخلّطاب 
 ،من عرضت له الصالة فليصّل « :فقال ،موسلّ   اهللا عليهصىّل   فيه النبّي قد صىّل  :فقالوا ،ذلك

                                                             
؛ وعبد ٦٥ـ  ٦١انظر: إبراهيم بن مهنا بن عبد اهللا املهنّا، سّد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: ( ١)

؛ وحممد بن حسني اجليزاين، ١٦٧ـ  ١٦٠الرمحن السنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات: 
، اعتبار مآالت األفعال ؛ ووليد بن عيل احلسني٢٧ـ  ٢٦إعامل قاعدة سّد الذرائع يف باب البدعة: 

؛ والشناوي، مدى احلاجة لألخذ بنظرّية املصالح املرسلة يف الفقه ١٧٨ـ  ١٥٣وأثرها الفقهي: 
 .٢٨١ـ  ٢٧٥اإلسالمي: 

 .٩٠الريسوين، نظرّية املقاصد عند اإلمام الشاطبي: ( ٢)
 .١٧٨: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة ( ٣)



 

 .»فاختذوها كنائس وبيعاً  ،أنبيائهم عوا آثارم تتبّ ّهن أل ؛الكتاب ام هلك أهُل فإنّ  ،ال فليمضِ إو
 يف كتاب االعتصام حول كون الفعل ربام يكون مرشوعًا يف وهلذا خّصص الشاطبي كالماً 

 .الدين، لكنّه جيري جمرى البدعة؛ سّدًا للذرائع، ذاكرًا بعض العّينات التي هذا منها
ون الذرائع، وهو من نني بني البدعة وقاوهبذا تّم الربط الشديد يف أدبيات بعض الذرائعيّ 

كّل عمل ولو كان  :صيل قاعدةأوهلذا تّم ت ،عندهم األبواب يف الرشيعة اإلسالمّية أهمّ 
ليل فهو إن مل يكن بدعة ملحق بالبدعة، إىل اإلحداث يف دين اهللا من غري دمرشوعًا يفيض 

، ويكون تسمية ذرائع ىل البدعة فهو حمكوم بحكمها بقانون الذرائعإوهبذا يكون ما أفىض 
ليه عىل نوع من اب تسمية اليشء بام يفيض إئع من بن الذراوّهنا بدعة عمًال بقانالبدعة بأ

 .ّوزجالت
ويعتمد العديد من فقهاء السلفّية يف القرون األخرية عىل قواعد االجتهاد الذرائعي؛ الختاذ 
مواقف حاسمة من كثرٍي من الظواهر واألمور يف املجتمعات اإلسالمّية، ومن ذلك موضوع 

ارخيّية اإلسالمّية والدينيّة( التي خيشون أن توصل إىل البدعة اآلثار التارخيّية )األبنية واملعامل الت
وانحراف الناس، فضًال عن تلك التي يعتربوهنا قد أوصلت بالفعل، هلذا حيكم بعضهم هبدمها 

 وما شابه ذلك.
بنا به عن جه ما أنة الذرائع هو بعيستناد التارخيي إلثبات نظريّ وجوابنا عن فكرة اال

إّن هذه الشواهد عىل قّلتها ال متثل  ؛ وخالصته:فراجع ة االستصالحة لنظريّ االستنادات التارخييّ 
عىل ما هو الصحيح لعدم حجية سنّة الصحايب أو اخلليفة،  ؛موقفًا حّجةـ لو ثبتت تارخيّيًا ـ 

و ّهنا لأكام خاّصة بعد كوهنا بعينها قد جعلت أدّلًة لنظرّيات خمتلفة! ، وفقًا ملا حّققناه يف حمّله
تى نستكشف ح ،لقوا فيها من ذهنيّة كلّية باسم سّد الذرائعطّهنم انأعلم ال يُ ف ،انت حالة عاّمةك

                                                             
 .٤٦٩: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: العسقالين، فتح الباري  (١)
 .٢٥٧ـ  ٢٥٣: ١انظر: االعتصام ( ٢)
وقد صنّف بعض الباحثني املعارصين وهو الدكتور حممد بن حسني اجليزاين كتابًا خمترصًا مستقًال يف ( ٣)

 هذا األمر حتت عنوان: إعامل قاعدة سّد الذرائع يف باب البدعة.
 .٢٥ـ  ١٨حممد بن حسني اجليزاين، إعامل قاعدة سّد الذرائع يف باب البدعة: انظر: ( ٤)
 .٣٦٨ـ  ٣٤٩راجع: حيدر حب اهللا، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم: ( ٥)



  
أو ر َخ مّية، فلعّلهم انطلقوا من قواعد اُ صل يف الرشيعة اإلسالمن سريهتم وجود هذا األ

، هباوابتلوا  وهاأرائع يف املوضوعات التي رذتلتقي مع نتائج العمومات وصلتهم ومل تصلنا، و
فربام تكون  ،ا حكم رشعي يف أصل الرشعّهن أّهنم اختذوا مثل هذه املواقف من باب أعلم بل ال يُ 

ن أكام يف مواقف اخللفاء والوالة، فمن أين لنا  ،رشعيّة وتدبري ويّل األمرالسياسة الباب من 
وصفه قانونًا ذهاهنم بأيف أّن قانون الذرائع كان مرتكزًا  ـ ن وضعهم التارخيي هذانتأّكد ـ م

 متلّقى من الرشع احلنيف؟!
ولو غضضنا الطرف عاّم تقّدم فهذه الشواهد التارخيّية تفي بسّد الذرائع، وال تفي بفتح 

 الذرائع كام هو واضح.
هذا كّله، مضافًا إىل عدم إمكان االستناد لإلمجاع عىل إثبات قاعدة سّد الذرائع؛ إذ ال يوجد 

 .ه مدركّيًا، كام قال ـ حمّقًا ـ الشيخ اجلنّايتإمجاع عىل ذلك، فضالً عن كون
 بدًا.أخيي هنا غري مقنع التارلمشهد لناد تفاالس ،وعليه

٤ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA ¼ÍuDM � �ÌfºA èwÃºA ÑèÍ§Uj¾ _ 
ون هنا أيضًا عىل النصوص الدينيّة يف الكتاب والسنّة، بوصفها داّلًة باملبارشة اعتمد الذرائعيّ 

 يمكن فرزه إىل جمموعتني:ال باالستقراء ـ عىل نظرّيتهم، وأهّم ما طرحوه وبنفسها ـ 

١_  ٤  _�ÑèÍÂEj³ºA xËvÃºA Ñ¦Ë¿PÜÍ»�Ê PB¯²Ê , 
 هو اآليت:ومهّم ما قّدموه 

رْيِ ِعْلٍم َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَيُسبُّوا اهللاََّ َعْدًوا بِغَ ﴿قوله تعاىل: النّص األّول: 
ِْم َمْرِجُعُهْم َفُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ إىَِل َرهبِّ نَّا لُِكلِّ ُأمَّ  (.١٠٨)األنعام:  ﴾َكَذلَِك َزيَّ

ا متنع عن سّب آهلة املرشكني رغم فهذه اآلية اعتربت داّلًة عىل سّد الذرائع، انطالقًا من أّهن 
 ّدًا للذرائع، حتى ال يكون ذلك ذريعًة لسّب اهللا سبحانه.أّنه مرشوع، س

ِفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ  ..﴿قوله تعاىل:  النّص الثاين: ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما ُخيْ )النور:  ﴾..َوَال َيرْضِ
                                                             

 .٣٧٤مذاهب اسالمى:  ديدگاهانظر: اجلنايت، منابع اجتهاد از ( ١)



 

٣١.) 
 نظرًا لكونه ذريعة ؛مع أّنه يف نفسه ليس حمّرماً  ،فهذه اآلية تنهى عن الرضب بالرجل
 للحرام، فيقع الرجل يف احلرام نتيجة ذلك.

َا الَِّذيَن َآَمنُوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ ﴿قوله تعاىل:  النّص الثالث: َيا َأُّيُّ
اٍت ِمْن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحنَي تَ  ُلَم ِمنُْكْم َثَالَث َمرَّ َضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهرَيِة َوِمْن َيْبُلُغوا احْلُ

اُفوَن َعَليْكُ  ْم َبْعِد َصَالِة الِْعَشاِء َثَالُث َعْوَراٍت َلُكْم َليَْس َعَليُْكْم َوَال َعَليِْهْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
ُ اهللاَُّ لَُكُم اْآلََياِت َواهللاَُّ َعلِ   (.٥٨)النور:  ﴾يٌم َحكِيمٌ َبْعُضُكْم َعىَل َبْعٍض َكَذلَِك ُيبنَيِّ

وذلك أّن هذه اآلية هنت عن دخول األطفال والرقيق يف ثالثة أوقات يف اليوم، وهي 
أوقات تغيري اإلنسان ملالبسه أو كونه غري مسترت فيها، وجمّرد الدخول ليس حمّرمًا، بل ثبت 

يف ذلك من مفاسد، التحريم سّدًا لذريعة النظر املحّرم والوقوع يف كشف عورات الناس، بام 
 فالدخول بغري إذن ذريعة الّطالع الداخل عىل ما ال ينبغي له االّطالع عليه.

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َال َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا ﴿قوله تعاىل:  النّص الرابع: َ َيا َأُّيُّ
 (.١٠٤)البقرة:  ﴾َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيمٌ 

اليهود كانوا  نّ إ«هـ( قائًال: ٦٧١طلق ارتباط هذه اآلية بسّد الذرائع ما ذكره القرطبي )ومن
ه ألنّ  ؛ذلك اللفظ بلغتهم، فلام علم اهللا ذلك منهم منع من إطالق يقولون ذلك وهي سبٌّ 

 .»ذريعة للسّب 
ْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحا﴿قوله تعاىل:  النّص اخلامس: َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن يِف َواْسَأهْلُ ِرضَ

ًعا َوَيْوَم َال َيْسبُِتوَن َال َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َنبُْلوهُ  ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيتَاُهنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُرشَّ ْم باَِم َكاُنوا السَّ
 (.١٦٣)األعراف:  ﴾َيْفُسُقونَ 

يوم اجلمعة ليأخذوا  كعون الشبام كانوا يضوذلك أّن الذي فعله بنو إرسائيل هو أّهن 
، ونزول العذاب عليهم شاهد أّن ما ارتكبوه من حرام إّنام هو حمّرم بسّد السمك يوم األحد

الذرائع؛ ألّن سّدهم طريق السمك أو وضعهم للشباك يوم اجلمعة هو ذريعة للصيد، وإال فهم 
 مل يقوموا بالصيد يوم السبت عملّيًا.

 نظومته حول املقاصد:ويف هذا قال اليويب يف م
ـــــــروعة  وحيـــــٌل يف رشعنـــــا ممنوعـــــة ــــــرق مش ــــــّرم بط  حم



  
ـــــيال ـــــد التحل ـــــاكٍح ويقص  كن
ــــا ــــادت احليتان ــــوٍد ص ــــل هي  فع

 

 خمالفـــــــًا بفعلـــــــه التنـــــــزيال
يف السـبت فـازدادت هبـا ُخســـرانا

 

نََّة َوكُ ﴿قوله تعاىل:  النّص السادس: َال ِمنَْها َرَغًدا َحيُْث َوُقْلنَا َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَ
َجَرَة َفتَُكوَنا ِمَن الظَّاملنِِيَ   (.٣٥)البقرة:  ﴾ِشْئُتاَم َوَال َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

عنه يف احلقيقة هو األكل من الشجرة، لكّن اآلية الكريمة ذكرت النهي عن  وذلك أّن املنهّي 
سّد الذرائع حتى ال يقعا يف حمّرم القرب منها، ومنع االقرتاب منها والدنّو ليس سوى من باب 

اهللا تعاىل ملا أراد  قال ابن عطية: قال بعض احلذاق: إنّ «األكل منها، وقد قال القرطبي هنا: 
قال ابن  كل وما يدعو إليه العرب وهو القرب.الشجرة هنى عنه بلفظ يقتيض األ النهي عن أكل

 .»الذرائع  يف سدّ وهذا مثال بنّي  عطية:
هُ ﴿قوله تعاىل:  النّص السابع: ُه َطَغى َفُقوَال َلُه َقْوًال َليِّنًا لََعلَّ ُر َأْو  اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ َيَتَذكَّ

(، وذلك أّنه سبحانه أمرهم بتليني القول مع أعظم أعدائه تعاىل، مع أّن ٤٤ـ  ٤٣)طه:  ﴾َخيَْشى
قد يكون سببًا لتنفريه، فسّدًا هلذه  املفرتض معه الغلظة، وما ذلك إال بسبب أّن إغالظ القول له

الذريعة يؤمر النبّيان الكريامن بتليني القول، وبعبارٍة أخرى: هناهم عن اجلائز لئال يرتّتب عليه 
 ما هو أكره إليه سبحانه.

 .النّص القرآيناستدالالهتم بهذا كّله عىل مستوى 
                                                             

 .٢٥ف القاصد بنظم أحكام وقواعد املقاصد: حمّمد سعد بن أمحد بن مسعود اليويب، إحتا( ١)
؛ والزركيش، ٦٣ـ  ٦٢، ٦ـ  ٥: ٥انظر حول هذه األدّلة القرآنّية: ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني ( ٢)

: ٦؛ وابن تيمية، الفتاوى الكربى )إقامة الدليل عىل إبطال التحليل( ٣٨٣ـ  ٣٨٢: ٤البحر املحيط 
: ٢، و٣٠٤: ١؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ٧٦ـ  ٧٥: ٣ ؛ والشاطبي، املوافقات١٧٩، ١٧٤

؛ وابن العريب، أحكام القرآن ٢٤٧ـ  ٢٤٦؛ والشوكاين، إرشاد الفحول: ٣٠٧ـ  ٣٠٥: ٧، و٥٨ـ  ٥٧
ـ  ١٠٧: ١؛ والزرقا، املدخل الفقهي العام ١٨٩: ١؛ وابن عطية األندليس، املحّرر الوجيز ٢٦٥: ٢

؛ والنملة، اجلامع ملسائل ١٥٩ـ  ١٥٨الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها: ؛ وعالل الفايس، مقاصد ١٠٨
؛ ١٣٥ـ  ١٢٤؛ وعبد الرمحن السنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات: ٣٩١أصول الفقه: 

؛ واملهّنا، سّد الذرائع ٢٨٧ـ  ٢٨٥وعبد اهللا بن مرزوق القريش، إشكالّية احليل يف البحث الفقهي: 
؛ ووليد بن عيل احلسني، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي: ٥٨ـ  ٥٤الم ابن تيمية: عند شيخ اإلس

 .١٠٤ـ  ٨٤



 

 كن مناقشة االستدالل هبذه النصوص باآليت:ميلكن 
إّن بعض ما تّم طرحه هنا مبنّي عىل نصوص حديثية أو تارخيّية مل تثبت أو غري معلومة  الً:أوّ 

التحّقق حتى لو اشتهرت يف كلامت املفّسين، من نوع قّصة راعنا وانظرنا، وهلذا ذكر ابن حزم 
ه تعاىل وال رسوله صىل اهللا علي ام هو قول لصاحب ومل يقل اهللا، وإنّ ليس هذا مسنداً «األندليس: 
واآلية السادسة  .»قول راعنا عكم بذلك إىلكم إنام هنيتم عن قول راعنا لتذرّ وسلم: إنّ 

 واألربعون من سورة النساء ال تدّل عىل الفكرة نفسها هنا.
وهكذا احلال يف قّصة سلوك أصحاب السبت، فإّن النّص القرآين ال يشري ال من قريب وال 

يع اإلهلي، بل يفيد أّهنم اعتدوا يف يوم السبت، ومن املمكن من بعيد إىل أّهنم احتالوا عىل الترش
انطالقًا من عدم توّفر فعًال أّن التحريم كان للعمل يوم السبت وهم اصطادوا يوم السبت 

ية وغري يف غري هذا اليوم، فغري هذه الفرضّية غري منصوص عليه يف اآل ئالسمك عىل الشاط
، عىل تقدير صّحة النقل. كام ن بعض الصحابة والتابعنيثابت تارخيّيًا، وإّنام هو منقوالت ع

أّن الرواية عن أهل البيت النبوّي هنا غري ثابتة، بل فيام بني الروايات اختالف يف تصوير 
 .القّصة، فبعضها ال يتحّدث عن حيلة وإّنام عن خرق مبارش ليوم السبت، فراجعها

بل غايته أّن بعض الباحثني  أصحاب السبت، كام أّن الكتاب املقّدس مل يتحّدث عن قّصة
حاول استخراج إشارات من الكتاب املقّدس ومن التلمود، ولكنّها قد ال تنهض إلثبات أّهنا 
ناظرة لقّصة أصحاب السبت، فضالً عن أن تشري بوضوح إىل أّن ُجرمهم كان االحتيال عرب 

 نرش الشباك وأمثاهلا يوم اجلمعة.
شارة لتوّسل الفاعل باملباح إبل فيها  ،شارة لسّد الذرائعإانية ليس فيها ية الثإّن اآل ثانيًا:

ينتج عنه أمر حمّرم، فاجلانب القصدي هنا مأخوذ مع أّن قانون  هبغية حتقيق أمٍر حمّرم أو عاملًا بأنّ 
حكامًا يف الوسائل برصف النظر عن أنتج بل هو يُ  بالرضورة، الذرائع ال يعطي خاصية القصد

 اعل هلا، وهبذا يكون الدليل أخّص من املّدعى.قصد الف
                                                             

 .٧٥٠: ٦ابن حزم، اإلحكام ( ١)
 .٤٧٤ـ  ٤٦٨: ١انظر: الطربي، جامع البيان ( ٢)
 .٢٢٣ـ  ٢١٦: ٥انظر: القمي املشهدي، كنز الدقائق ( ٣)



  
بل يمكن أن نذهب أبعَد من ذلك يف نفي فكرة الذرائعّية من هذه اآلية الكريمة؛ وذلك بأّن 
املرأة حمّرم عليها تقديم صورة الزينة التي هي عليها، وهذا معنى إظهار الزينة، واآلية الكريمة 

شكال إظهار الزينة املحّرم، فكأّن الرضب باألرجل حتّرم الرضب باألرجل؛ لكونه شكالً من أ
مع كون الزينة خمفيًّة هو نوٌع من إظهارها؛ ألّن الرجل سوف يتصّورها يف هذه احلال ويعلم 
هبا، فاآلية توّسع مفهوم إظهار الزينة الذي هو حمّرم يف نفسه، ال أّهنا حتّرم الرضب سدًا لذريعٍة 

 معقوالً ال نايَف له، حتى يبطل استدالل املستدّل هبذه اآلية هنا. ما، ويكفي كون ما نقول احتامالً 
اب من رتليها هنا؛ إذ النهي عن االقإإّن قّصة الشجرة مع آدم وحواء يصعب االستناد  ثالثًا:

الشجرة يمكن أن يكون تعبريًا آخر عن النهي عن أكلها، فأنت تقول لولدك: ال تقرب هذا 
ة القرب املكاين ولو مل له أو ال تلمسه، وال يكون املقصود خصوصيّ الطعام ويكون املراد ال تأك

اب من الشجرة، فكيف رتّن القرب هنا بمعنى النهي عن االقأيأكله أو يلمسه، بل لو فرضنا 
؟! عالذرائ ة سدّ ّن االقرتاب تّم حتريمه بمالك وخصوصيّ أّن املحّرم عليهم هو األكل وبأعرفنا 

ا، فحوسبا اب منهرتشكال االقأواألكل هو أفظع  ،كال االقرتابشأفقد يكون املحّرم مطلق 
 اب من الشجرة وأجزائها.رتشكال االقعىل األكل لكونه أفظع أ

وما نقوله من االحتاملني التفسريّيني معًا تسمح به وقائع القّصة الواردة يف سورة األعراف، 
نََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتاَم َوَال َتْقَرَبا َهِذِه َوَيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك ا﴿حيث قال تعاىل:  جْلَ

اَم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآَ  يَْطاُن لُِيبِْدَي هَلُ اَم الشَّ َجَرَة َفتَُكوَنا ِمَن الظَّاملنَِِي َفَوْسَوَس هَلُ هِتاَِم َوَقاَل الشَّ
َجَرِة إِ  ُكاَم َعْن َهِذِه الشَّ الِِديَن َوَقاَسَمُهاَم إِينِّ لَُكاَم مَلَِن َما َهنَاُكاَم َربُّ الَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اْخلَ

اَم َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَليْهِ  اَم َسْوَآهُتُ َجَرَة َبَدْت هَلُ ا بُِغُروٍر َفَلامَّ َذاَقا الشَّ ُمهَ اَم ِمْن َوَرِق النَّاِصِحنَي َفَدالَّ
نَِّة َونَ  ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ ُمبنِيٌ اجْلَ َجَرةِ َوَأُقْل لَُكاَم إِنَّ الشَّ ْ َأْهنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ اَم َأمَل ُ ا َرهبُّ نَا  اَداُمهَ َقاَال َربَّ

ينَ  ارِسِ نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْخلَ ْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَْحْ ة (، فقرين٢٣ـ  ١٩)األعراف:  ﴾َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَل
ل هو األكل، كام يصلح العكس ّن املراد باجلزء األوّ أفادة اجلزء الثاين من القّصة يصلح إل

املصداق األبرز لالقرتاب من اليشء الذي يكون بطبيعته مأكوالً. ومن  بحيث يكون األكل هو
رتبا من ثّم فليس هناك وضوح يف القّصة يعطي فكرة الذرائعّية، وعدم تعبري القرآن: فلام اق

الشجرة، إّنام هو ألّن الشيطان وسوس هلام باألكل منها وأّنه يوجب اخللود، هلذا حتقق االقرتاب 
 للشجرة منهام بارتكاب األكل منها.



 

والراجح بنظري إطالق النهي عن االقرتاب وإرادة النهي عن األكل، متامًا كالتعبري 
َا ﴿ دًة، وذلك يف مثل قوله تعاىل:باالجتناب املراد منه فعل ما يقصد من هذا اليشء عا َيا َأُّيُّ

ْيَطاِن َفاْجَتنِبُ  ْمُر َوامْلَْيرِسُ َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ اَم اْخلَ ُكْم الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ وُه لََعلَّ
يَْطاُن َأْن ُيوقَِع َبْينَُكُم اْلَعَد  اَم ُيِريُد الشَّ ُكْم َعْن ِذْكِر ُتْفلُِحوَن إِنَّ ْمِر َوامْلَْيرِسِ َوَيُصدَّ اَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اْخلَ

َالِة َفَهْل َأْنتُْم ُمنَْتُهونَ  (، فإّن األمر باالجتناب فهم منه ٩١ـ  ٩٠)املائدة:  ﴾اهللاَِّ َوَعِن الصَّ
آلية الثانية، ال املفّسون والفقهاء ترك اخلمر برتك رشهبا، وترك امليس برتك فعله، ولو بقرينة ا

اجتناب امليس باجتناب الوقوف أمامه يف نفسه مثًال، بحيث إّنه لو ُاريد كسه مثًال لزم كسه 
 عن ُبعد حتى ال يقع املكّلف يف احلرام!

ورِ .. ﴿يضًا يف مثل قوله تعاىل: وأ ْجَس ِمَن اْألَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ احلّج: ) ﴾َفاْجَتنُِبوا الرِّ
ال إعن عدم العبادة وعدم قول الزور، و ّن اجتناب األوثان أو اجتناب قول الزور تعبريٌ (، فإ٣٠

فال حيرم عىل الشخص الوقوف بجانب من يقول قول الزور حال قوله له بحّجة هذه اآلية، 
 النهي عن الوقوف بجانب شخص يكذب!عرفًا متامًا كام نقول: اجتنب الكذب، فال يفهم منه 

قالت:  اوذلك أّهن  ،ية التي استشهدوا هبا تصلح ليشء من القرينية يف هذا السياقّن اآلإبل 
نََّة َوُكَال ِمنَْها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتاَم َوَال َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ ﴿ َجَرَة َوُقْلنَا َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَ

املقابلة بني األكل الرغد من اجلنّة حيث يشاؤون وبني  فوضعت نوعًا من ﴾َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملنِِيَ 
إّن لكام األكل حيث تشاؤون سوى هذه  :اب من الشجرة، فيكون املعنىرتالنهي عن االق

هنا الل املستدّل مل تصلح ملا نّدعي فهي تربك بل تبطل استد وكّل هذه الشواهد لو .الشجرة
 .ية عىل فكرة الذرائعهبذه اآل

افرُتض يف النّص السابع أّن القاعدة يف التعامل مع الكافرين هي اخلشونة  لقدرابعًا: 
والغلظة، وهذا حمّل كالم، بل املستفاد من مجع اآليات القرآنّية أّن مقام احلرب غري مقام 

                                                             
ه يف خمتلف آيات قّصة آدم عىل أّنه األكل من الشجرة، كام يظهر املالَحظ أّن التوراة تقّدم املنهّي عن( ١)

مكّررًا يف عّدة آيات من اإلصحاحني: الثاين والثالث من سفر التكوين، لكّن اآلية الثالثة من 
وأّما ثمر الشجرة التي يف وسط اجلنّة فقال اهللا ال تأكال منه وال متّساه لئال «اإلصحاح الثالث تقول: 

 اف فكرة املّس، ولكّن سائر اآليات تكّرر أّن املنهّي عنه هو األكل.، فأض»متوتا



  
الوعظ، فمن األصل ال يوجد سدٌّ للذريعة، بل من األصل يوجد حكٌم حلالة الوعظ وحكٌم 

 كحال املنهّي عن املنكر، فإّن أسلوب التعامل معه يف البداية يكون آخر حلالة احلرب، متاماً 
باللني، ويف النهاية يكون ـ عىل املشهور ـ بالعنف. أّما لو ُقصد هنا أّن آيات احلرب ومطلع 
سورة براءة نسخت كّل يشء من قبلها، فال يصّح بعد هذا االستناد إىل قّصة موسى وفرعون 

، ؛ ألّهنا سوف تصبح منسوخة احلكم بنصوص سورة التوبة وأمثاهلالتأسيس قاعدة يف الذرائع
 .كام نسخت سائر نصوص الصلح واملوادعة هبذه اآليات وفقًا هلذا الرأي

ما ذكره السّيد حمّمد تقي احلكيم، من أّن هذه النصوص ال تدّل عىل أّنه ال توجد خامسًا: 
ما )يقصد ابن قيم اجلوزّية( التي عرضها ولكن ليس يف هذه املواقع «مفسدة يف الوسائل، قال: 

 ام كان من أجل كوهنا وسيلة إىل الغري ال ملفاسد يف ذاهتا توجبنّ إ مجيعاً  التحريم فيها ح بأنّ يرّص 
وإذا شككنا يف كون احلرمة . ة، هكذابأرجلهن والنظر إىل األجنبيّ  هلا التحريم النفيس، كرضهبنّ 

ة مما حتتاج إىل بيان زائد، ومع احلرمة الغرييّ  نّ أل ؛ةنفسيّ  اّهن أة، فمقتىض إطالقها ة أو غرييّ نفسيّ 
 .»مقام البيان فالظاهر العدم عدمه وهو يف

هذه املناقشة سوف يأيت التوّقف عندها عند احلديث عن املحاولة االستقرائّية التي قام هبا 
داخالت ليس دقيقًا يف مثل ة وأمثاله، لكّن استخدام احلكيم هنا هذا النوع من املابن قيم اجلوزيّ 

أّن هناك فرقًا بني أن يقوم الباحث نفسه بمقاربة حكمني رشعّيني،  هذا النوع من األدّلة؛ وذلك
ثم يقول بأّن احلكم األّول يقع من باب سّد الذرائع للحكم الثاين، مثل أن يقول بأّن حتريم 

ة عىل حتريم ن تشري النصوص الدالّ أن ، دوأمام الزناسّد الذرائع من باب النظر إىل األجنبّية هو 
بني النّص بعينه هو املشري إىل ذلك بحيث يربط لنا  ن يكونوبني أالنظر إىل يشء من ذلك، 

 للثاين. ّن األّول جاء محايةً احلكم وبني حكم آخر فيفهمنا أ
ا ال السيد احلكيم قد جيري وسيأيت بحثه، لكن لو قلنكشإّن ، فإذا قلنا باحلالة األوىلإف

شكل عليهم يُ  نأفال يصّح من السيد احلكيم  ،باحلالة الثانية وتّم فهم ذلك من النصوص
ّن املستدّل يعتمد عىل أنفسيّة واحتامل وجود مفاسد يف الوسيلة بذاهتا؛ ألّن املفروض لصالة ابأ

                                                             
مذاهب  ديدگاه؛ وانظر: اجلنايت، منابع اجتهاد از ٤١١ـ  ٤١٠احلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن: ( ١)

 .٣٧٥اسالمى: 



 

ا أّن ل يّدعي املستدّل هنرج، والرضب باألوطبيعته فهمنا نوعًا من عّلة احلكم فيهالذي يُ  النّص 
بأمر آخر، فتكون بنفسها عنده ظاهرة يف عملّية سّد الذرائع وداّلة عليه، اآلية بنفسها تربطه 

فكيف نقول بعد ذلك بأّن جمّرد حتريم الرضب باألرجل ال يفيد كونه من باب سّد الذرائع، 
 وأصالُة النفسيّة تنفي ذلك وأمثال هذا النوع من النقاش؟!

اعتمد فيها بل هي موارد حمدودة  ؛قاعدةً ات الكريمة ال تفيد إّن مجيع هذه اآليسادسًا: 
يت احلديث عنه قريبًا بعون اهللا، ومن أالرشع سّد الذرائع، وهذا يشء ال نستطيع إنكاره كام سي

أين لنا أن نعرف أّنه يعتمد سّد الذرائع يف كّل موارد احلرام، فضًال عن اعتامد فتح الذرائع يف 
إّن االنتقال من موارد معدودة نحو تكوين قاعدة هي قفزة كبرية حتتاج الواجبات وأمثاهلا؟! 

 لتربير منطقي ورشعي.
 وهذا اجلواب متوّقف عىل النظر يف نصوص السنّة الرشيفة، وماذا يمكن أن تساهم به هنا.

٢_  ٤  _èÍRÌf�A xËvÃºA Ñ¦Ë¿�Ñ ,ÑvYB® PÜè¾DM 
عتامد هنا عىل بعض النصوص احلديثية التي وكام كانت احلال يف النصوص القرآنّية، تّم اال

تشبه يف كيفية االستدالل هبا طريقَة االستدالل بالنصوص القرآنية املتقّدمة، وأبرز ما يطرح هنا 
 هو اآليت:

ن أالكبائر  من أكرب نّ إ«‘: قال رسول اهللا :قال ،بن عمرو عبد اهللاخرب احلديث األّول: 
الرجل أبا  يسّب «: قال؟! وكيف يلعن الرجل والديه ،اهللا يا رسول :قيل ،»يهيلعن الرجل والدَ 

. فقد اعترب سّب الرجل آلباء اآلخرين سّبًا لوالديه؛ نظرًا »هأمّ  أباه ويسّب  الرجل فيسّب 
 لكون ذلك وسيلًة هلذا.
قومك بالكفر  لوال حداثة عهد«‘: قال يل رسول اهللا :قالت ،عائشةاحلديث الثاين: خرب 

 .»البيت استقرصت حني بنت قريشاً  نّ إف ،جلعلتها عىل أساس إبراهيملنقضت الكعبة و
 يزال حديث عهد السّدًا لذريعة الكفر ممّن  كان عبةكفامتناع النبّي عن تصحيح بناء ال

                                                             
 .٦٩: ٧صحيح البخاري ( ١)
 .٩٧: ٤صحيح مسلم ( ٢)



  
 باإلسالم.

وقد ثاب معه ناس من  ،‘غزونا مع النبّي  :يقول األنصاري، جابرخرب احلديث الثالث: 
فغضب األنصاري  ،اً أنصاريّ  املهاجرين رجل لعاب فكسع ان منوك ،املهاجرين حتى كثروا

 ،يا للمهاجرين :وقال املهاجرّي  ،يا لألنصار :وقال األنصاري ،تداعوا حتى شديداً  غضباً 
املهاجري  خرب بكسعةاُ ف ،»ما شأهنم«: ثم قال ،»ةما بال دعوى أهل اجلاهليّ «: ‘فخرج النبّي 

أقد  :وقال عبد اهللا بن أيب سلول، »ا خبيثةفإّهن  ؛عوهاد«‘: فقال النبّي  :قال ،األنصاري
ال تقتل يا رسول : أفقال عمر ،منها األذّل  األعزّ  ن رجعنا إىل املدينة ليخرجنّ ئل ،تداعوا علينا

 .»ه كان يقتل أصحابهنّ أث الناس ال يتحدّ «‘: فقال النبّي  ،لعبد اهللا ،اهللا هذا اخلبيث
 يكن يرى أّن قتل مثل هذا الرجل حمّرم يف نفسه، بل امتنع فاحلديث واضح يف أّن النبّي مل

عن قتله سّدًا للذريعة؛ ألّن انتشار خرب أّن حمّمدًا يقتل أصحابه ُيلحق الرضَر الكبري بالدعوة 
 اإلسالمّية.

هناهم عن  ،‘عىل النبّي  وفد عبد القيس حيث قدمواأّن  ،أيب هريرةاحلديث الرابع: خرب 
 ،باً طيّ  وأوكه وارشبه حلواً  انتبذ يف سقائك :وقيل ،ملزفت واملزادة املجبوبةاحلنتم والنقري وا

وفتح : قال يزيد ،»جتعلها مثل هذه إذن«: قال ،أئذن يل يف مثل هذه ،يا رسول اهللا :فقال رجل
 .أرفع من ذلك وفتح يده شيئاً  ،ذن جتعلها مثل هذه: إهشام يده قليالً 

فوقع يف  ،ّنه لو منحه الرخصة لزاد عن احلدّ أألّنه يعلم  ؛رادأما فإّن النبّي مل يقبل من الرجل 
 ال سّدًا للذريعة.إاحلرام، وهذا ليس 

ة وعىل املرأة عىل العمّ  جهنى أن تزوّ  ،‘رسول اهللا أنّ  ،بن عباساحلديث اخلامس: خرب ا
 .»أرحامكم كم إن فعلتم ذلك قطعتمإنّ «: وقال ،اخلالة

                                                             
، انظر: النووي، رشح أو سيف وغريه بره وعجيزته بيد أو رجلرضب دـ فة مهملة بسني خمفّ  كسع ـ( ١)

 .١٣٨: ١٦صحيح مسلم 
 .١٩: ٨؛ وصحيح مسلم ٦٧ـ  ٦٥: ٦، و١٦٠: ٤صحيح البخاري ( ٢)
 .٢٢٣ـ  ٢٢٢: ١٢؛ وصحيح ابن حبان ٤٩١: ٢مسند ابن حنبل ( ٣)
 .٢٦٥: ١١الطرباين، املعجم الكبري ( ٤)



 

حيث ستقع مشاكل السيام بني اخلالة ان سّدًا لذريعة قطع األرحام، فإّن هني النبّي إناّم ك
 والذي هو حمّرم يف أصل الرشع.وابنة ُاختها، 

حتى  ،إذا نعس أحدكم فلريقد«‘: قال رسول اهللا :قالت ،عائشةاحلديث السادس: خرب 
 .»نفسه ه يذهب يستغفر فيسّب لعلّ ،  وهو ينعسه إذا صىّل فإنّ  ؛يذهب عنه النوم

 إّن األمر بالنوم هنا جاء سّدًا لذريعة وقوع مفسدة السّب لنفسه.ف
يضاف هلذه النصوص كّل ما دّل عىل احلث عىل االحتياط يف موارد الشبهات، وتركها حذرًا 

ن يقع فيها، وهي أوشك أمات اهللا محاه ومن حام حول احلمى ّن حمرّ أو ،من الوقوع يف احلرام
فمنع من «، ولذلك قال القرطبي عنها: سلمنيذاهب املديدة موجودة عند خمتلف منصوص ع

 .»للذريعة اً مات، وذلك سدّ عىل الشبهات خمافة الوقوع يف املحرّ  قداماإل
 .وغري ذلك من النصوص

ة بني ىل العالقة الذرائعيّ إري النّص فيها شكرت العديد من النصوص التي ال يوقد ذُ  ،هذا
كها رتبل ن ،وال نطيل ،هلذا ال نذكرها هنا ،ستنتاجيف اال بل تكمن هذه العالقة ،الفعل ونتيجته

 االستقرائي. ليلللد
 يمكن اجلواب عنه: ،الرشيفة هذا الدليل من السنّةو

ّن احلديث األّول ال ربط له بالذرائع؛ ألّن سّب أو لعن أمن  ،نيثما ذكره بعض الباح أّوالً:
فال تنطبق هذه احلالة عىل االجتهاد  ،باء وأمهات الرجل اآلخر هو يف نفسه حرامالرجل آل

                                                             
 .١٩٠: ٢؛ وصحيح مسلم ٦٠: ١حيح البخاري ؛ وانظر: ص٥٦: ٦مسند ابن حنبل ( ١)
، ١٧٥ـ  ١٧٤: ٦، و٢٩٠: ٣راجع االستدالل هبذه النصوص هنا عند: ابن تيمية، الفتاوى الكربى ( ٢)

 ٣٢، ١٥ـ  ١٤، ٧ـ  ٦: ٥)إقامة الدليل عىل إبطال التحليل(؛ وابن قيم اجلوزّية، إعالم املوقعني  ١٧٦
؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ٧٦: ٣؛ واملوافقات ٢٩٥ـ  ٢٩٤: ٢؛ والشاطبي، االعتصام ٣٣ـ 
؛ وعبد الرمحن السنويس، ١٥٩؛ وعالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها: ٦٠ـ  ٥٨: ٢

، ٣٩٢؛ والنملة، اجلامع ملسائل أصول الفقه: ١٥٧ـ  ١٣٧اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات: 
، ونظرية املصلحة يف الفقه ٤٠ـ  ٣٨لحة وتطبيقاته املعارصة: وحسني حامد حسان، فقه املص

؛ ووليد بن عيل ٦١ـ  ٥٨؛ واملهّنا، سّد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: ٢٢٢ـ  ٢٢٠اإلسالمي: 
 .١٥٢ـ  ١٠٥احلسني، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي: 



  
باحة الذريعة يف نفسها أو كوهنا ذات مصلحة، وهذا غري متوّفر إالذرائعي؛ ألّن املفروض فيه 

، وهكذا احلال يف احلديث اخلامس؛ ألّنه حيّرم الزواج عىل العّمة واخلالة حتى لو وقع الرضا هنا
م هو يف أصل الرشع، وليس من باب سّد من مجيع األطراف، وهذا يدّل عىل أّن هذا التحري

 .الذرائع
مطلق من حيث األّول ّن احلديث أوهذا اإلشكال ـ لو مل يفّر منه املستدّل هنا عرب القول ب

بأّن االستدالل هبذا احلديث ال يقوم  جواز لعن أب الطرف اآلخر أو ال ـ يمكن اجلواب عنه
رشوط التفكري الذرائعي يف املورد، بل يقوم عىل عىل الربط بني الذريعة والنتيجة ومدى توّفر 

تنزيل احلديث نفسه سبَّ اآلخرين عىل أّنه سّب لوالده وأّمه، وهذا التنزيل هو روح التفكري 
آخر هو نتيجة، معناه تنزيل الذريعة منزلة  أّنه فعٌل  ،الذرائعي؛ ألّن اعتبار فعٍل هو ذريعة

وق حكم النتيجة للذريعة، فالعملّية التي استخدمها النتيجة، وهذا التنزيل أّول آثاره هو حل
احلديث هي عملية ذرائعّية برصف النظر عن املصداق، وهلذا لو جاز سّب أب الطرف اآلخر، 

 ألّي سبب من األسباب، فاحلديث يظّل قائاًم.
رحامهم هو سّد للذريعة؛ أّهنم قطعوا أّن اعتبار النبّي ، فإوهكذا احلال يف احلديث اخلامس

  بسدّ كيّل  صدار حكمٍ إق الرصاعات العائلية عقب ذلك، وهذه الغلبة كافية يف باعتبار غلبة حتقّ 
 الذريعة؛ الحتامل أّن النزاعات العائلية ربام ترشع بعد الزواج ولو عن تراٍض.

ية آييز بني ممقاربة هذا املوضوع عندما كان بصدد التاحلراين وقد حاول الشيخ ابن تيمية 
فقد جعل النبّي صىّل اهللا عليه «حيث قال:  حلديث األّول هنا،ا آهلة الكافرين والنهي عن سّب 

هلام وإن مل يقصده، وبني  سّب لذا سّب سّبًا جيزيه الناس عليه باإبويه ألالعنًا  اً سابّ  وسّلم الرجَل 
وسّلم النبّي صىّل اهللا عليه  هلكن قد جعل ،با الناس هنا حرام؛ ألّن سّب أهذا والذي قبله فرٌق 

من أكرب الكبائر؛ لكونه شتاًم لوالديه ملا فيه من العقوق، وإن كان فيه إثٌم من جهة إيذاء 
 .»غريه

                                                             
د اإلمام ابن قّيم اجلوزّية وأثره يف اختياراته انظر: سعود بن مّلوح سلطان العنزي، سّد الذرائع عن( ١)

 .٨٥، ٧٦الفقهّية: 
 .١٧٤: ٦ابن تيمية، الفتاوى الكربى ( ٢)



 

فابن تيمية هنا كأّنه يريد أن جيعل االستخدام الذرائعي املوجود يف احلديث ال هبدف حتريم 
ن الكبائر كام سّب آباء الناس الذي هو حمّرم من قبل، بل هبدف رفع مستوى حتريمه ليكون م

 يشري لذلك مطلع احلديث، وكالمه من هذه اجلهة مقنٌع أيضًا.
الثالث ـ ال يمكننا فهمها بوصفها الثاين وإّن بعض النصوص املتقّدمة ـ مثل احلديث  ًا:نيثا

النبّي ترك  تقديم األهم عىل املهم؛ فإنّ الذرائع؛ بل هي من باب التزاحم وتأسيسًا لكلّية قاعدة 
املنافق أو تصحيح عامرة الكعبة )لو قلنا بأّهنام واجبان أو مستحبان، وليسا فقط  مصلحة قتل

مباحني( لتجنّب مفسدة أعظم بكثري، يمكنها أن هتّدد الدعوة اإلسالمّية، وهذا من نوع تصارع 
املصالح واملفاسد، وقد قلنا سابقًا بأّن قانون التزاحم ال يساوي قاعدة الذرائع، بل هو أخّص 

 وسيظهر هذا األمر جلّيًا أكثر عندما نتكّلم عن قانون تزاحم املصالح واملفاسد. منها،
ويف هذا احلديث «هـ( عىل احلديث الثاين هنا بالقول: ٦٧٦وهلذا يعّلق اإلمام النووي )

ر أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذّ  منها إذا تعارضت املصالح ،لقواعد من األحكام دليٌل 
نقض الكعبة  أخرب أنّ  ‘النبّي  نّ أل ؛بدئ باألهمّ  ،وترك املفسدة اجلمع بني فعل املصلحة

ولكن تعارضه  ،صىل اهللا عليه وسلم مصلحة ها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيموردّ 
 .»..قريباً  وهي خوف فتنة بعض من أسلم ،مفسدة أعظم منه

ستدّلون هنا، كذلك ملكن فهمه بالطريقة التي طرحها اإّن احلديث اخلامس كام يم ثالثًا:
حقيقي للرحم  ّنه ال يوجد قطعٌ أصويل، بمعنى ه عىل قانون احلكومة باملصطلح األيمكن فهم

ّن احلديث منع من ذلك ونّزل الزواج عىل العّمة أيع األطراف، إال مجهنا، خاّصة مع رضا 
قاعدة الذرائع،  خيرج املورد عنكقطع الرحم، وهبذا  ّنه ترّصٌف أواخلالة بمنزلة قطع رمحهام، و

ذ ال قطع للرحم حقيقة هنا إطالقًا، بل ؛ إع الرحمريم الزواج مل يكن لسّد ذريعة قطّن حتأل
ال  :ن يقولأيله اعتبارًا منزلة قطع الرحم، فبدل زحتريمه بذاته، وبيان حتريمه كان عرب تن

منزلة قطع الرحم،  له منزّ نّ : إفهو حرام كحرمة قطع الرحم، قال ،جوا عىل العّمة واخلالةتتزوّ 
 بمستوى حرمة قطع الرحم.ـ ال الوسائلّية ـ ة ته الذاتيّ موفائدة التنزيل بيان شّدة حر

صل نظرّية احلكومة ـ ينبغي أن خيضع ـ برصف النظر عن أ لكّن هذا النمط من املناقشة
                                                             

 .٨٩: ٩النووي، رشح صحيح مسلم ( ١)



  
 ملعايري الفهم العريف ما دامت احلكومة ال خترج عن قانون دالالت النصوص يف عالقاهتا

واالجتامعي العام، رف اللغوي عوهي دالالت يكون املرجع الفهمي فيها هو ال ببعضها،
، هو ارتباط منطقي، بحيث ّن ارتباط الزواج عىل العّمة واخلالة بواقعّية قطع الرحمويبدو يل أ

عندما يسمع املتلّقي شيئًا من ذلك فهو يقرتب من الفهم الذرائعي أكثر من اقرتابه من موضوع 
زيل التعّبدي، نعم من املمكن أن يكون اإلطالق هنا تعبّدّيًا هبدف سّد الذرائع، وهذا غري التن

إلغاء فكرة الذرائعّية والواقعّية يف العالقة بني الزواج عىل العّمة وقطع الرحم، غاية األمر أّنه 
ولو أحيانًا، عىل ل هبذا احلديث ـ أن يذهب ناحية التحّفظ، بِ يلزم عىل الفقيه الذرائعي هنا ـ لو قَ 

 الزواج من سائر األرحام، مثل ابنة العّمة عىل ابنة عّمها وهكذا.
إّن االحتياط يف موارد الشبهات، ال ينبغي خلطه مع موضوع بحثنا؛ ألّن االحتياط  رابعًا:

 :هناك
فمستنده ليس ذهنيّة  ،إن قصد منه مثل موارد العلم اإلمجايل وموارد الشّك يف املكّلف به أ ـ

ال لتي ال حيصل فيها يقني بالتفريغ إلذرائع، بل حكم العقل بلزوم تفريغ الذّمة يف املوارد اا
 .لقاعدة االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ؛برتك أو فعل متام األطراف

وأّما إن قصد منه موارد الشّك يف التكليف، فلو صّح جريان االحتياط هنا ـ وال  ب ـ
ّن إّن املوضوع خمتلف؛ فهي الرباءة ـ فهو ال يؤّسس لقانون الذرائع؛ أل ّن القاعدة؛ أليصّح 

موضوع االحتياط هو ارتكاب فعٍل يمكن أن يكون يف نفسه حمّرمًا، بينام موضوع الذرائع هو 
ّننا نشّك يف حرمة الوسيلة، أذا قيل بإم معلوم احلرمة، إال ىل حمرّ إارتكاب فعٍل يمكن أن يفيض 

فتكون النتيجة مطابقًة للغاية التي  ،البدوي هو االحتياط شّك اليف موارد قاعدة الومقتىض 
ألّن االحتياط حكم  ؛لكّن النتيجة رغم احتادها عملّيًا خمتلفة نظرّياً  يستهدفها الذرائعي.

ة استنتاج حلكم ظاهري لتفادي الوقوع يف احلرام الواقعي وهو نفس الوسيلة، بينام الذرائعيّ 
ب الثمرة لو قام دليل عىل حتليل بات معلومًا بقانون سّد الذرائع، وترتتّ  واقعي يف الوسيلة

لغي موضوع حتريمها ينام هو وارد ويُ ًا، بفإّنه يقع معارضًا لدليل حتريمها ذرائعيّ  ،الوسيلة
 احتياطًا.

لة االحتياط ب والسنّة ـ ولنرتك مسأإّنه لو متّت كّل هذه األدّلة النصّية يف الكتا خامسًا:
ة الذرائعّية يف بعض كام قلنا يف البحث القرآين، اعتامد الرشيعة عىل الذهنيّ  ،نبًا ـ فغاية ما تثبتجا



 

الشارع اعتمد الذرائعّية  نّ أن نقفز من هذه املوارد الّدعاء أاملوارد املحدودة، ومن ثّم فكيف لنا 
 :تيمواردها وهي باملئات أو اآلالف؟ فهناك فرق بني قضيّ يف كّل 

 .لم منها اعتامد الشارع عىل سّد الذرائععُ  ،رشعالارد ثبتت يف ثّمة مو
 ع.رشالللذرائع فهو معتمد عند ا كّل سدٍّ 

إذ ال فرق فيام مل  ؛وإذا ثبت هذا املعنى يف بعض الذرائع ثبت يف اجلميع« وأّما قول الشاطبي:
ر فيه أن يتصوّ  مباحاً  فال عبادة أو، يدع مما مل ينص عليه إال ألزم اخلصم مثله يف املنصوص عليه

ين لنا أن أفمن  فهو غري دقيق؛ ،»..ال وهو غري عبادة وال مباحإيكون ذريعة إىل غري جائز 
ننفي وجود فرق بني احلاالت؟! فلعّل الشارع خّص بعض احلاالت بقانون الذرائع دون 

م لزَ الرشع حتى يُ  صل وجودها باملطلق يفأة ال ينفي بعض؛ لعّلٍة ال نعرفها، والنايف للذرائعيّ 
ما ال نّص فيه  ة يف كّل تها االستدالليّ ومرجعيّ وكلّيتها تها ينفي قانونيّ هو بل  ،صل وجودهاأب

اربة الشاطبي هنا غري مقنعة أبدًا، والعبور من قعندما يقع طريقًا ملا هو حمّرم أو واجب، فم
 لقاعدة هبذا احلجم غري منطقي. اً موارد حمدودة جدّ 

ـ لو ثبت صدور كّل ة ّن االستناد للنصوص القرآنية واحلديثيّ تنتجه هو أوما يمكن أن نس
سيس قاعدة ألتهذه النصوص احلديثّية، خاّصة عىل مثل مسلكنا يف عدم حجّية خرب الواحد ـ 

 طار القواعد الثابتة األخرى ومستقّلة عنها، غري دقيق.إخارج  ،بحجم قاعدة الذرائع

 ÁB¾áA ÔBN®G ÈN²Ü¦Ê ôB�BN�¨ÕAihºA èfnI Ñ§ÌjrºA ÑÍÃI � 
قبل أن نرتك البحث القرآين واحلديثي هنا، ولكي نتناول جانبًا حديثّيًا مكّمالً للنصوص 
احلديثّية املتقّدمة، يمكن أن نالحظ أّن ثّمة رواية تتكّلم عن ممارسة اإلمام ـ املعصوم عند 

م اهللا سبحانه، ومن ثّم فال معنى الشيعة ـ لالحتياط يف منطلقات ترشيعاٍت خيرب ببياهنا عن حك
 هلذا االحتياط سوى أّنه يعتمد مثل سّد الذرائع واحليلولة دون الوقوع يف احلرام األصيل.

قال: قلُت أليب عبد اهللا  ،اخلرب املعترب، عن شعيب احلّدادوالرواية الُعمدة هنا هي 
رأًة قد وافقته، وأعجبه : رجٌل من مواليك ُيقرئك السالم، وقد أراد أن يتزّوج ام×الصادق

                                                             
 .٢٩٥: ٢االعتصام ( ١)



  
بعُض شأهنا، وقد كان هلا زوٌج، فطلَّقها ثالثًا عىل غري السنّة، وقد كره أن ُيقدم عىل تزوجيها 

هو الفرج، وأمر الفرج شديٌد، ومنه «: ×حّتى يستأمرك، فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد اهللا
جها  .»يكون الولد، ونحن نحتاط؛ فال يتزوَّ

عت موقع البحث بني الفقهاء فيام يتّصل بالنكاح والطالق وقاعدة اإللزام، هذه الرواية وق
ًا أو غري إلزامي، وغري ذلك. كام تعّرض بعضهم إىل أّن الشبهة وبحثوا يف أّهنا ُتصدر حكاًم إلزاميّ 

ة يف هذه الرواية هي تفريعها النهي عن الزواج عىل هنا موضوعّية، ال حكميّة. والنقطة املركزيّ 
أّن ترشيع عىل  ت اإلمام االحتياط لنفسه، وهبذا يمكن أن تكون ذات صلة ببحثنا وشاهداً إثبا

، رغم ا، األمر الذي يفرض التوقُّف عندهالتحريم هنا كان سّدًا للذرائع ومحايًة لترشيع آخر
 .يكوهنا ليست إال خربًا آحاديًا، نادرًا يف مضمونه، ليس بحّجٍة يف ذاته عند

 :هلذه الرواية فسرياتحيتمل هنا عّدة ت
عن حالته الشخصّية، وأّنه حيتاط يف مثل هذه  : أن يريد اإلمام اإلخبارَ التفسري األّول

ه لو واجه شيئًا من هذا القبيل فهو ال ُيقدم عىل الزواج من هذه املرأة. ونتيجة املوارد، بمعنى أنّ 
ل الشخّيص، ال يف جمال ذلك هني السائل عن هذا األمر. فاالحتياط هنا جاء يف جمال الفع

 االحتياط يف الفتوى.
وسبُب هذا االحتياط أّنه من املمكن أن يكون ما صدر من طالق من هذا الشخص فاقدًا 
لبعض الرشوط التي هي الزمٌة، مثل: عدم وقوعه أثناء احليض.. فكأّن اإلمام يقول: إّن هؤالء 

ق ال يراعون عملّيًا رشوط الطالق الرشعّية، حتّى التي ه ي الزمٌة عندهم، وهذا كثرُي التحقُّ
جها؛ ألّن هذا  خارجًا، ومّلا كان أمر الفرج عظياًم هلذا نحن نحتاط، ونطلب أيضًا منه أن ال يتزوَّ
االحتياط الزم. فيكون املورد من موارد الفتوى باالحتياط يف الشبهة املوضوعّية، ال االحتياط 

 يف الفتوى.
ال يوجد عليه أيُّ شاهٍد يف ، حى من كلامت الشيخ الطويسستووهذا االحتامل، الذي قد يُ 

ة قاعدة احلديث، بل لو كان األمر كذلك للزم أن نالحظ هذا االحتياط الالزم أثناء بيان األئمّ 
                                                             

 .٤٧٠: ٧؛ وهتذيب األحكام ٢٩٣: ٣؛ واالستبصار ٤٢٤: ٥الكايف ( ١)
 .٦٩: ١١املسائل  ؛ ورياض٢٩٤ـ  ٢٩٣: ٣نظر: االستبصار ا( ٢)



 

فهناك هو املوضع املناسب للتقييد، ومع ذلك ال نجد شيئًا من مثل هذه التعابري يف  اإللزام،
عن معارضته لقاعدة محل عمل املسلم عىل الصّحة. فافرتاض نصوص قاعدة اإللزام، فضالً 

م كانوا وجود مرّبر مل ُيذكر يف سؤال السائل، وال يف جواب اإلمام، وال دليل عليه خارجًا، وأّهن 
 يبدو يل بعيدًا يف احتامله. ،يتساهلون يف بعض رشوط الطالق الالزمة عندهم..

طلَّقة واملطلِّق ال يوجد يف الرواية ما يشري إىل كوهنام : أن تفّسالرواية بأّن املالتفسري الثاين
غري إماميّني، حتّى يكون املورد من موارد قاعدة اإللزام، بل قد يكونان إمامّيني، ومن ثّم 
فيمكن أن يكون طالق اإلمامي ثالثًا عىل غري السنّة موجبًا لالحتياط أو حلسن االحتياط؛ 

اإلمام وهنى عن التزويج؛ فإّن هنيه عن التزويج متفّرعًا  لوجود شبهة البطالن. فلهذا احتاطَ 
 عىل االحتياط ال معنى له سوى أّنه هناه احتياطًا.

ومعه ال معنى للجزم بحرمة الزواج؛ ألّن الطالق ثالثًا يف جملٍس  ٌد جّدًا،وهذا االحتامل وار
.. فكأّن اإلمام واحد ـ لو ُأريد من الرواية ـ يوجب وقوع طالق واحد، ال بطالن الطالق

 بنفسه حمتاٌط هنا يف احلكم.
فإما  ولكّن هذا التفسري يتصادم مع مبدأ علم اإلمام باألحكام كّلها، وفقًا للعقيدة اإلمامّية.

أن يكون هذا الزواج جائزًا أو ال، فام هو موجب النهي املتفّرع عىل االحتياط؟! يضاف إىل 
السنّة قضّية معروفة يف الفقه املقارن، ووردت روايات ذلك أّن قضّية املطّلقات ثالثًا عىل غري 

أخرى يف نفس هذا املوضوع، يف أّن الطرف اآلخر ليس بشيعّي، فاملنرصف من الرواية هو كون 
مني ال  الطرف اآلخر سنّيًا، واملفروض عدم ذكر خلٍل آخر يف املوضوع. فكال التفسريين املتقدِّ

 ىل أّنه وجويّب أم استحبايّب.وضوح فيهام، سواء فّسنا االحتياط ع
ما ذكره بعض املعارصين، من أّن الرواية مل َتِرْد يف املطّلقة ثالثًا، وإنام  التفسري الثالث:

والطالق عىل غري السنّة هو الطالق . »فطلَّقها عىل غري السنّة«وردت يف املطّلقة عىل غري السنّة: 
طٌل، كالطالق حال احليض أو يف طهر املواقعة، البِْدعي. والطالق البِْدعي عىل أنواع: منه با

وهذا الطالق باطٌل إذا صدر من إمامّي؛ ومنه ما هو صحيٌح، كالطالق ثالثًا مرتبًة؛ إذ يقع 
صحيحًا، غايته يكون طالقًا واحدًا. والراوي هنا مل يعنيِّ أّي نوٍع هذا الذي وقع عىل غري السنّة 

ن الشبهة موضوعيًة، ال حكميًة؛ إذ مع عدم التعيني من من أنواع الطالق البِْدعي، وهلذا تكو
الراوي ُيعلم أنه كان جاهًال بطبيعة الطالق الذي وقع، وأنه من أّي أنواع الطالق البِْدعي، بل 



  
هو يعلم أّنه طالق بِْدعي فقط، فكان املوقف الرشعي يف هذه احلال هو وجوب االحتياط أو 

اط ـ ولو بوصفه حكاًم واقعّيًا ثانوّيًا ـ، ال أّن اإلمام قد احتاط استحبابه، فأفتى له اإلمام باالحتي
 .يف الشبهة احلكمّية

؛ إذ »تفصيل وسائل الشيعة«وهذا التفسري للحديث مبنيٌّ عىل قراءة الرواية يف كتاب 
 .»فطلَّقها عىل غري السنّة«وردت فيه عىل الشكل اآليت: 

بعد كلمة طّلقها؛ فيكون معنى غري  »ثالثاً «عىل كلمة أّن الرواية تشتمل  إالّ أّن الصحيح
السنّة هو وقوع ثالث طلقات مرّتبة، واملفرتض احلكم بالصّحة لواحدة، ال االحتياط، فهو من 
الطالق البِْدعي الصحيح. وسبب صّحة كلمة )ثالثًا( أّهنا موجودة يف املصادر األصل هلذه 

ار، مضافًا إىل نقلها عىل هذه الطريقة عند املجليس الرواية، وهي: الكايف والتهذيب واالستبص
قي ، األّول والفيض الكاشاين واملجليس الثاين د ـ مع عدم إشارة أحد من حمقِّ األمر الذي يؤكِّ

ـ وقوع سقط واشتباه يف كتاب  »ثالثاً «الكتب األربعة إىل وجود نسخٍة حذفت منها كلمة 
 ا هو معروٌف.الوسائل، كام هو ليس بقليٍل، وفقًا مل

ُيضاف إىل ذلك، أّن السائل مل يرشح أّنه ال يعرف سبب بِْدعّية الطالق، ومل ُيرِشْ إىل هذا 
األمر يف مفروض املسألة، واإلمام مل يسأله عن ذلك! مع أّن املفرتض منطقّيًا أن يسأله عن 

تطيع تفسري الرواية قصده من الطالق البِْدعي ما دام مل ُيربز جهله بالسبب. ومع ذلك كّله ال نس
 هبذه الطريقة. مضافًا إىل التأييد بأّن مقتىض محل عمل املسلم عىل الصّحة هو تصحيح الطالق.

: وهو تفسري احلديث بأّنه طلَّق ثالث طلقات بينها رجعة عىل الطريقة التفسري الرابع
ىل غري السنّة، فام الرشعّية، غايته أّن كّل طالق من هذه الطلقات مل يكن عىل السنّة، بل كان ع

هو عىل غري السنّة ليس التثليث نفسه، بل املثلَّث والطالقات الثالث نفسها، ومّلا مل يتّم حتديد 
 مرّبر البِْدعّية لزم االحتياط.

                                                             
 .١١٠ـ  ١٠٩: ١٦نظر: حمسن اخلرازي، مقالة التلقيح، جمّلة فقه أهل البيت، العدد ا( ١)
 .٢٥٨: ٢٠تفصيل وسائل الشيعة ( ٢)
؛ ومالذ األخيار ١٨٠: ٢٠؛ ومرآة العقول ٢٦٨: ٢١؛ والوايف ٤٩: ٩؛ ٢٠٩: ٨انظر: روضة املتقني ( ٣)

٤٧٨: ١٢. 



 

أّن عدم سؤال اإلمام وعدم توضيح السائل، وعدم قوهلم شيئًا من هذا، لكنّه صار واضحًا 
ن تعبري الطالق ثالثًا عىل غري السنّة يفهم منه يف ألسنة يربك مثل هذه التفاسري. فضًال عن أ

الروايات وقوع ثالث طالقات مرّتبة، وهي احلالة التي ُيفرتض فيها احلكم بصّحة الطالق 
 الواحد. إضافة إىل ما قلناه من أصالة الصّحة يف عمل املسلم.

؛ لعدم انسجام : أن يفسَّ االحتياط هنا بمعنى االحتياط املستحّب التفسري اخلامس
 .االحتياط الواجب مع املعلوم يف الفقه من صّحة الطالق الثالث، ووقوعه طالقًا واحداً 

فإّنه ال يغرّي من معنى االحتياط شيئًا لو عّدلنا صفة الوجوب،  وهذا التفسري غري مفهوم،
ووضعنا مكاهنا صفة االستحباب. فنحن ال نبحث يف االستحباب والوجوب، بل يف نفس 
معنى االحتياط هنا. فإذا كان احلكم هو اجلواز واقعًا فام معنى االحتياط، ولو املستحّب، 
بالنسبة إىل َمْن هو عاملٌ باألحكام الواقعّية؟ هنا مكمن املشكلة؛ إذ املشكلة احلكمّية بعيدٌة 

لزم وإال  هنا بعد ما ذكرناه سابقًا،اعتقادّيًا عند اإلمامّية، والشبهة املوضوعيّة غري مفهومة 
جرياهنا يف مطلق املطّلقة، بل إّن ظهور النهي يف آخر الرواية قد ُيقال بأّنه يفيد التحريم، فيكون 

 احتامل االستحبابّية مرجوحًا.
ت التفسري السادس ث البحراين ـ بوصفه احتامالً ـ، من أّن الرواية ولو عربَّ : ما ذكره املحدِّ

، واملضمون حكٌم واقعّي. فيكون معنى  باالحتياط إالّ أّن املراد هو احلكم. فالقالب احتياطيٌّ
ْج أنت أيضاً   .الرواية: أمُر الفروج عظيٌم، ونحن نتجنّب ذلك، فال تتزوَّ

والسيَّام أّن مطلع الرواية بياٌن خلطورة أمر الفروج  وهذا التفسري حيتاج إىل شاهٍد،
الحتياط عىل خالف معناه خمالٌف واألنساب، املناسبة لالحتياط بمعناه احلقيقي. فحمل ا

 لظاهر احلديث، بال قرينة.
، تعتمد العودة اللغوية لكلمة )نحتاط(؛ ولكْن قد يمكننا تقوية هذا االحتامل بطريقٍة أخرى

فإّن أصل االحتياط من إحاطة اليشء حلفظه، ومنه: نصب احلائط حول اليشء حلاميته. فإذا 
                                                             

؛ ٢٢٤: ٢٥؛ والبحراين، احلدائق النارضة ١٠٢ي، جامعة األصول: انظر: حممد مهدي النراق( ١)
 .٤٣٦: ٢٢والروحاين، فقه الصادق 

 .٧٦: ١انظر: احلدائق النارضة ( ٢)



  
وي هلذه الكلمة فيكون املعنى: أمر الفروج عظيٌم، ونحن قبلنا أّن اإلمام استخدم املعنى اللغ

نضع حائطًا بيننا وبني هذا املوضوع، وال نقتحمه، فال يتزّوجها.. فتكون الرواية داّلًة عىل 
الفتوى بالرتك، ال االحتياط يف الفتوى، وال الفتوى باالحتياط. نعم، غايته تقع الرواية عىل 

الزواج من هذه املرأة بعد وقوع الثالث طالقًا واحدًا، وهذا  الطرف املعارض ملا دّل عىل جواز
 أمٌر آخر يبحث يف قاعدة اإللزام، ويف فقه الطالق.

له بعض روايات االحت خبارّيون، وُبحثت ياط التي وّظفها اإلوهذا املعنى لالحتياط تتحمَّ
كّل ما من شأنه يف علم أصول الفقه، مثل: أخوك دينك فاحَتْط لدينك، ويكون املعنى: افعل 

أن حيفظ لك دينك والتزامك الرشعي، وابتعد عن كّل ما قد يرّض بدينك وإيامنك. وهذا ال 
عالقة له باألحكام الواقعّية، بل بدين املرء. ومنه: ال تعارش أهل الفسق إذا خْفَت من إضالهلم 

أصول الفقه  ، وهبذا يكون االحتياط بمفهومه السائد يفلك، وأمثال ذلك، فعليك باالحتياط
ّنه يرد بوصفه تطبيقًا ال إحتى لو ورد يف النصوص احلديثّية فليس سوى تطبيق للمعنى اللغوي 

 والتفصيل يف حمّله.ًا، تفسريبوصفه 
: ما يمكننا طرحه يف املقام، وهو يقوم عىل مسألٍة مهّمة يف فقه قاعدة اإللزام، التفسري السابع

 الصّحة الواقعّية أو اإلباحة والتحليل؟ وهي تقول: هل مفاد قاعدة اإللزام هو
وهذه املسألة ُطرحت يف عرص السيد حمسن احلكيم، حيث ُوّجه له استفتاٌء حول شخٍص 
من أهل السنّة طلَّق زوجته طالقًا غري جامع للرشائط عند اإلمامية، بينام هو مستوٍف للرشوط 

 الستبصار، أو أّنه ليس له ذلك؟يف مذهبه، وبعد ذلك استبرص، فهل له أن يرجع بزوجته بعد ا
وقد اختلفت اآلراء يف هذه املسألة؛ فاعترب السيد حمسن احلكيم ـ الذي أفرد رسالة جوابًا 
عىل هذا االستفتاء، ونرش مضموهنا يف املستمسك ـ أّن له الرجوع بزوجته؛ ألّن الطالق باطٌل 

ح الطالق الذي و قع، وإنام تبيح للشيعي الزواج من يف واقعه، وأما قاعدة اإللزام فهي ال تصحِّ
 ، وتسهيًال ألمر العباد.هذه املطّلقة إلزامًا لغريه

ذاهبًا  هـ(، وخالف يف ذلك السيَد حمسن احلكيم،١٣٩٧) وطرح املسألَة الشيُخ حسني احليّل 
 إىل عدم بقاء تلك املرأة عىل زوجّية زوجها األّول، فلو استبرص أو استبرصا ال تعود إليه إالّ 

                                                             
 .، وما بعد٥٢٦ـ  ٥٢٥: ١٤انظر: مستمسك العروة الوثقى ( ١)



 

 .بعقٍد جديد
فهل تعني صّحة طالق غري الشيعي  وحتليل هذه املسألة يرجع إىل فهم حقيقة قاعدة اإللزام،

واقعًا أو حتليل نكاح الشيعّي هلذه املطّلقة، ال أكثر؟ وبناًء عىل هذه املسألة يمكن فهم هذه 
 .التي نحن بصددها هناالرواية 

تزال عىل زوجّية زوجها السنّي واقعًا، ورّخص وفقًا لرأي السيد احلكيم هذه املرأة ما ف
للشيعّي بالزواج منها باإللزام للغري بام ألزم به نفسه. وهذه الرواية هنا تريد أن تسحب هذه 
الرخصة من الشيعّي واإلباحة الواقعّية الثابتة له بمقتىض قاعدة اإللزام؛ خلطورة املورد، فكأهنا 

واقعًا إىل اآلن، وأمر الفروج عظيٌم، ورغم أّن أصل تقول: هذه املرأة زوجُة ذلك الرجل 
الرشيعة يسمح لك بالزواج منها، إالّ أّنني أصدر حكاًم احتياطّيًا؛ محايًة لعدم الزواج بزوجة 
الغري. فالزواج بزوجة الغري جائٌز، لكن مع ذلك هو خطرٌي يف مضمونه، فيلزم الرتك؛ احتياطًا 

هي زوجة غريه، فالتحريم هنا جاء احتياطًا من الوقوع يف  من الوقوع يف نفس حالة نكاح َمنْ 
هذه احلال ـ حال الزواج بزوجة الغري ـ، ال أنه حراٌم يف نفسه. وهلذا عربَّ باالحتياط، ومل ُيْفِت 

 مبارشًة.
وبعبارٍة أخرى: كأّن اإلمام يريد أن يقول: إّن أمر الفرج عظيٌم، وإّن لك أن تتزّوج هبذه 

من حيث املبدأ، لكنّني أحكم بتجنُّب ذلك؛ إذ هو زواٌج بزوجة الغري، وأرى  املرأة إلزاماً 
االحتياط فيه شيئًا رضوريًا، فاتركه. واالحتياط يف أصله اللغوي من وضع حائط حول اليشء، 

 فعندما قال اإلمام: ونحن نحتاط، أي نرضب سياجًا نمتنع نتيجته عن فعل ذلك.
مام له عن التزويج قد انطلق من احتياٍط وحيلولٍة دون وعىل هذا التفسري سيكون هني اإل

وقوع أمٍر يستحسن عدم الوقوع فيه، ولو كان جائزًا يف أصل الرشع، وعىل مستوى األحكام 
 بدرجٍة من الدرجات، ال بتامم املعنى. لفكرة سّد الذرائعاألصلّية. فتكون هذه الرواية مساندًة 

، والسيَّام لو محلنا االحتياط و فرضناه يف نفسه صحيحاً إالّ أن هذا التفسري للحديث، حّتى ل
هنا؛ ألّن املفهوم الذي نّدعيه هو  االجتهاد الذرائعيعىل االستحباب هنا، ال يطابق مفهوم 

صريورة حكٍم ما ممهدًا أو ساّدًا الطريق جتاه حكٍم آخر. وهنا ال يوجد حكامن أساسًا؛ فإن 
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عًا للشيعّي، ال أهنا تنهى عن يشٍء ليكون ذلك مقّدمًة الرواية تنهى عن نفس ما هو حالٌل رش

لرتك يشٍء حرام آخر. وهلذا قد ُيستبعد هذا التفسري للرواية من خالل أّن اإلمام حيتاط يف يشٍء 
هو نفسه أفتى بجوازه؛ فإّما أن يكون الزواج من زوجة السنّي )املطّلقة منه عىل مذهبه( حرامًا 

 كان حرامًا فال معنى لكلمة االحتياط؛ وإْن كان حالالً فام هو مرّبر يف األصل؛ أو حالالً؛ فإنْ 
 االحتياط هنا؟! هذا ما جيب إبرازه بعد كون الفتوى هو صّحة الطالق واحدًا.

 : إّن االحتياط ال خيلو منشؤه أن يكون إّما لشبهة موضوعية؛ أو حكمّية:التفسري الثامن
ا عىل مباين اإلمامّية؛ إذ الزمها القول بأّن أهل البيت ال أّما الشبهة احلكمّية فال معنى هلا هن

يعرفون بعض األحكام. فإذا قبل شخٌص ذلك ـ كون أهل البيت ُرَبام ال يعرفون حكاًم رشعيًّا 
 ما، ولو بنسبة الواحد يف املائة ـ مل تكن يف الرواية أّي مشكلٍة، وإالّ فال معنى هلا.

ر يف الرواية ما يشري إىل شبهٍة موضوعيّة إطالقًا، لكْن يلزمنا وأّما الشبهة املوضوعيّة فال يظه
القول بوجود شبهة موضوعيّة مركوزة يف هذه املوارد ـ بعد استبعاد الشبهة احلكمّية؛ لتعنيُّ 
واحدة منهام َقْهرًا ـ هي التي َدَعت اإلمام لإللزام بالرتك احتياطًا، بنحو الفتوى باالحتياط. 

املوضوعّية لنا تعيينًا ال ينفي تعيُّنها َقْهرًا، ومن ثم فتكون الرواية جمملًة، ال فعدم ظهور الشبهة 
 ُيستند إليها يف معارضة ما دّل عىل جواز هذا النكاح.

وهبذا التفسري ال تكون هذه الرواية مثبتًة ليشٍء يف باب انتهاج النبّي أو اإلمام سبيل 
 مورد بحثنا.، بل تكون أجنبيًة عن الذرائعّيةالترشيعات 

م بالطريقة التي بيَّناها، واملعتمدة عىل اللغة  وعليه، فإما أن نقبل بالتفسري السادس املتقدِّ
األصلية للكلمة، أو نأخذ بالتفسري الثامن املفيض إىل يشٍء من إمجال الرواية. وعىل كال 

ثبات مفهوم التقديرين فهذه الرواية ال تصلح يف بحثنا هنا، وال تستطيع أن تساعدنا يف إ
 .الذرائعّيةالترشيعات 

٥ Î§ÕAihºA eBÇNUÛA oÌj·M � ÔAj³NmÛA ÑèÍ§Uj¾ _ 
 يعّد االستقراء من أهّم أدّلة الذرائعّيني، وقد بنى عليه ابن قيم اجلوزّية وابن تيمية وغريمها

ة ، لنفهم آليّ هذان العاملان، وسوف نرشح هذا الدليل، خاّصة يف ضوء ما قّدمه إىل يومنا هذا
 االستدالل به عندهم.



 

 :عنرصين أساسينّي ونتيجةيقوم الدليل االستقرائي عىل 
بواب الفقهّية، واستكشاف أّن من األحكام الرشعّية يف خمتلف األتقّري عدد هائل  ـ ١

البنية التي تقوم عليها شبكة العالقات بني هذه األحكام هي بنية )الوسائل والنتائج(، وأّن 
 ه املوارد، حّرمت الوسائل نتيجة حتريم النتائج أو مقارنة لتحريمها.الرشيعة يف كّل هذ

اء املفيد لليقني رباالستقـ رشيعة يسمح لنا البواب إّن كثرة هذه املوارد يف خمتلف أ ـ ٢
كثريًا إىل أو  طبعاً ة عىل حتريم الذرائع املفضية غالبًا أو بنيّ مأن نقول بأّن الرشيعة ـ العادي 

 ة وهكذا.محرّ النتائج امل
يمكن استخدام التعميم يف املوارد التي ال نّص فيها،  ،سابقتنيالانطالقًا من النقطتني  ـ ٣

 .يف الوسائل بحكم النتائجأيضًا ّن الرشيعة قد حكمت فيها أالكتشاف 
م أو اوهبذا يثبت االجتهاد الذرائعي، ويعمل الفقيه عىل اإلفتاء بحرمة ما كان ذريعة للحر

 ان ذريعًة للواجب.وجوب ما ك
أّننا ال نستند هنا إىل أّي مقاربة لفظيّة يف  ،هنا والفارق بني الدليل االستقرائي وسائر األدّلة

النصوص أو برهان عقيل منفصل عن الرشيعة وواقعها اخلارجي، بل نخرج بالقاعدة من 
 خالل استنطاق جتربة الرشيعة نفسها.

عدم وجود عنارص معارضة بتغاة البّد من افرتاض ولكي يتّم هذا االستقراء يف نتائجة امل
هلذا االستقراء، فلو عثرنا عىل نصوص أو عىل حاالت تقف عىل النقيض من هذه املوارد 

 املستقرأة، فإّنه من العسري استخراج نتائج مطمئنة من هذه العملّية االستقرائّية.
عرب عّينات ممّا قالوه لنفهم وعليه، سوف نسعى لرصد االستقراء الذي قام به الذرائعيّون 

طريقتهم يف ممارسته، ثم بعد ذلك، نعرض تقويمنا للموقف خاّصًة أيضًا يف ضوء وجود 
                                                             

الذرائع إذا «الشيخ ابن تيمية يف موضوع الذرائع، حيث قال:  إضافة اقتضاء الطبع من مجلة ما طرحه( ١)
كانت تفيض إىل املحّرم غالبًا فإّنه حيّرمها مطلقًا، وكذلك إن كانت قد تفيض وقد ال تفيض لكّن الطبع 

 .١٧٣: ٦، إقامة الدليل عىل إبطال التحليل، ضمن جمموعة الفتاوى الكربى »متقاٍض إلفضائها
أن يلحق بذلك كّل احلاالت التي تدخل ضمن القضايا الغريزية أو الشهوّية أو ويف ظنّي إّنه يريد 

 مقتضيات الغضب واحلّب والبغض وغري ذلك.



  
 عنارص معاكسة أو ال.

فيام بلغ هبا الرشيعة ربط فيها بني الوسائل والنتائج، ابن تيمية بعرض ثالثني حالة يف قام 
ديثي واحللتي استحرضناها يف الدليل القرآين وأكثر احلاالت اابن قيم اجلوزّية تسعة وتسعني، 

نات هبدف ونذكر بعض العيّ يضًا، أاالت األخرى هم هو احله هنا، لكن املااستعرضقد  ،املتقّدم
 للموضوع: محتليل مقاربته

لحيلولة دون لحتريم البيع يوم اجلمعة وقت النداء للصالة؛ فإّنه ليس سوى  ـ ١
 الة العاّمة.لرتك الص استخدامهم البيع ذريعةً 

إّن احلرام هو اخلمر ملا فيه من زوال العقل، لكّن الرشيعة حّرمت القليل منه والقطرة  ـ ٢
يشعر  حيث ال ليه ولو منإسّدًا لذريعة الوصول إال ليس ، ووحّرمت االنتباذ وغري ذلك

 سان.ناإل
حلّج وزيارة والسفر معها ولو إىل ا ،قرائها القرآنولو إلة جنبيّ حتريم اخللوة باأل ـ ٣

 الوالدين، وليس ذلك سوى من باب سّد الطريق عىل وقوع الفتنة.
رًا يف صنع اهللا، وليس ة ولو كان واقعًا عىل حماسن اخللقة وتفكّ جنبيّ حتريم النظر إىل األ ـ ٤

 ىل املحظور.إثارة الشهوة التي تفيض إذلك سوى من باب سّد الذريعة عىل 
يقاد املصابيح عليها وشّد إالقبور وجتصيصها وترشيفها والنهي عن بناء املساجد عىل  ـ ٥

 ليها، وليس ذلك سوى سدًا لذريعة الرشك واالفتتان هبا.إ الرحال
عاجم ونحو ذلك من النصوص املسلمني أو بأهل الكتاب أو باأل بغري هالنهي عن التشبّ  ـ ٦

عامل، واأل هبم يف القصود هالعديدة، فإّن هذا النهي ليس سوى من باب سّد الذريعة عىل التشبّ 
 عامهلم ليس يف نفسه حمّرمًا.ة ألال فرصف املوافقة الظاهريّ وإ

م التمّكن من دىل اجلور وعإ فضاء عادةً ؛ ملا فيه من اإلحتريم ما زاد عىل األربع نساء ـ ٧
ملا فيه من مصلحة سّد  ؛يضاً أمكان اجلور فيه إربع مع باح األأحتقيق العدل والرعاية هلّن، و

 قّل.اجة الرجل حيث قد ال يفيه ما هو أح
ّن باب سّد الذريعة حلصول الوطء، فإ حتريم الطيب عىل املحرم، فإّنه ليس سوى من ـ ٨
 ب من دواعي حتّرك الغريزة.التطيّ 
ما ورد من النهي عن قبول اهلدية عىل العامل والقايض والوايل، وليس ذلك سوى سدًا  ـ ٩



 

 ووقوع ما هو خالف العدل بني الناس.هدي لذريعة مترير مصالح املُ 
رث لو فعل اإللذريعة هذا الفعل، فال يكون يأمل ب ن توريث القاتل، فإّنه سدٌّ ماملنع  ـ ١٠

 قتل.لا
قامة احلّد ـ وليس ذلك سوى لسّد ذريعة إمطلق بل حتريم قطع األيدي يف الغزو ـ  ـ ١١

 قامة احلّد عليه.إمن خالصًا  ،خروج املحدود من اجليش وفراره نحو العدو
ن يقيض بالباطل ّن هذا من باب سّد الذريعة عليه أاملنع عن حكم القايض بعلمه، فإ ـ ١٢

 حصل له العلم. هًا أنّ عيمدّ 
شهادة التي جتّر نفعًا، فإّن ذلك ليس سوى المنع قبول شهادة العدو عىل العدو، أو  ـ ١٣

 بني اخلصوم.شخصّية وب رآة لتحقيق مدمن باب سّد الذريعة عىل استخدام الشها
سلمني يف مالبسهم ومراكبهم، فإّن ة بالتاميز عن املهل الذمّ ألزام الترشيعات املتصلة بإ ـ ١٤

 مرفوض. وهو أمرٌ  ،للطريق عىل وقوع معاملة غري املسلم كمعاملة املسلم ذلك سدٌّ 
 ،يعة الرشكما ورد من النهي عن مثل قول: ما شاء اهللا وشاء حمّمد، وذلك سّدًا لذر ـ ١٥

ث العقيدة، وإن كانت يف نفسها ًا للرشك وتلوّ يّ جيردفيض تن تُ أفإّن مثل هذه التعابري يمكن 
 معقولة.
إّن ذلك  ذلك، فرييف البيع أو اخلطبة أو غاألخ أو اآلخرين دخول يف سوم الاملنع عن  ـ ١٦

 الناس.لذريعة التباغض واخلصومة بني لكونه سّدًا 
ذيه أو خروج اجلّن ؤذريعة خروج احليوان فيل اً  جحور احليوانات، سدّ ل يفحتريم التبوّ  ـ ١٧

 م يتخذوهنا مساكن.ّهن إف ؛هونذؤفي
ر يف النوم ّنه سّد لذريعة التأّخ ي عن السمر بعد العشاء اآلخرة، فإما ورد يف النه ـ ١٨

 س.أب ته صالة الليل، نعم لو كانت هناك مصلحة راجحة فالوفتف
وهو سّد ، قبلهم سهنّ وعن رفع رؤمجاعًة ني مع الرجال وايت صلّ هني النساء الل ـ ١٩

 ل.اعورات الرج لذريعة رؤيتهنّ 
أخرى لزوجها، فإّنه ليس سوى من باب سّد ذريعة أًة النهي عن توصيف املرأة امر ـ ٢٠

 االفتتان.
كر تقع الفتنة أو يقع من الذناث يف املضاجع حتى ال مر بالتفريق بني الذكور واإلاأل ـ ٢١



  
 ثناء النوم وهو ال يشعر.يشء أ

ة، ـ ٢٢ ه مل نّ حذرًا من حصول تزكية النفس ولو أ ما ورد من النهي عن التسمية باسم َبرَّ
 ّية.مِ لَ يقصد سوى العَ 

ر هلم ذلك حيث ال يتوفّ ـ هذا قد يدفع اآلخرين  الشياع واملفاخرة باجلامع، فإنّ  حتريم ـ ٢٣
 اجلامع.بحتريم املفاخرة   هلذا الطريق تمّ اً ىل فعل احلرام، فسدّ ـ إبام يشبهه 

هل العلم، وما أالنهي عن انحناء الرجل للرجل، خالفًا ملا يفعله كثريون بمن فيهم  ـ ٢٤
 تدرجييًا للرشك وتعظيم غري اهللا. ال لكونه موجباً إذلك 

 ام ولو كانوا ظاملني، وليس ذلك سوى من باب سّد الفتنالنهي عن اخلروج عن احلكّ  ـ ٢٥
 والرشور العظيمة وحلول الفوىض يف املجتمع.

وقد كان ابن قيم اجلوزية ذكر تسعًا وتسعني مثاالً، قاصدًا املوافقة  ،نكتفي نحن هبذا القدر
ئالً: ابن قيم اجلوزّية قاوختم ، فيام ذكر ابن تيمية ثالثني مثاالً ، يف العدد ألسامء اهللا احلسنى

التكليف، فإّنه أمٌر وهني. واألمر نوعان: أحدمها مقصود لنفسه، وباب سّد الذرائع أحد أرباع «
والثاين وسيلة إىل املقصود. والنهي نوعان: أحدمها ما يكون املنهّي عنه مفسدة يف نفسه، والثاين 

 .»ما يكون وسيلة إىل املفسدة، فصار سّد الذرائع املفضية إىل احلرام أحَد أرباع الدين
مستعرضًا  ،الربهاين يف شواهد الذرائع من الكتاب والسنّةد هشام حممّ وقد توّسع الباحث 

منّظاًم إّياها بطريقة جّيدة أكثر دّقًة مما قّدمه ابن تيمية وابن قيم اجلوزية من جدًا،  مثلة كثريةأ
 .فلرتاجعحيث املنهجة، 

الرشيعة ثم وهبذا نعرف أّن الرشيعة وضعت أصوالً ترشيعّية، تعرّب عن أصول املحّرمات يف 
 ربطت عرشات األحكام هبا، مثل:

                                                             
 .٦٥ـ  ٥: ٥انظر: إعالم املوقعني  (١)
 .١٨٠ـ  ١٧٤: ٦انظر: ابن تيمية، إقامة الدليل عىل إبطال التحليل، ضمن الفتاوى الكربى ( ٢)
 .٦٦: ٥إعالم املوقعني ( ٣)
؛ والزحييل، الذرائع يف السياسة ٤٩٣ـ  ٣٣٧انظر: الربهاين، سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ٤)

 .١٢ـ  ١١الرشعّية: 



 

يكون بتحريم مواالة الكفار، وحتريم التشّبه هبم، وحتريم نرش  حتريم الكفر، وسّد ذرائعه
كتبهم ووجوب اتالفها، وحتريم السامح هلم بنرش فكرهم، ووجوب جهادهم، وحرمة اختاذهم 

 وغري ذلك. ف والنهي عن املنكر،بطانة، وعدم إقامة احلدود يف الغزو، ووجوب األمر باملعرو
مثل حتريم النظر، واللمس واملصافحة، واملفاكهة واملزاح،  وحتريم الزنا عرب سد الطرق

واخللوة والسفر واالختالط، واجللوس يف جملس املرأة ما دام دافئًا، ولزوم تفريق األطفال يف 
املرأة، وحرمة إظهار املضاجع، وحتريم التليني بالصوت واخلضوع به، ووجوب السرت عىل 

الزينة والترّبج، وحتريم الدخول بدون استئذان، وهلذا حّرمت املحارم مؤّبدًا؛ إذ من دون ذلك 
 يقع الزنا لشّدة املخالطة يف البيت الواحد، وغري ذلك.

هذا االستقراء الواسع الذي قام به الذرائعّيون يثبت أّن بنية الرشيعة قائمة عىل نظام سّد 
وأّن هناك ترشيعات يف وسط الدائرة وختدمها ترشيعات كثرية يف حميطها،  تحها،الذرائع وف

إّن اهللا إذا حّرم شيئًا «رغم أّن أغلب أمثلتهم كانت يف سّد الذرائع، فنستنتج من ذلك قاعدة: 
، فكّل حالة من هذه احلاالت املستقرأة هي قرينة احتاملّية عىل هذه »حّرم ذرائعه وأسبابه

ذا زادت هذه القرائن وبلغت مبلغًا عظياًم رفعت احتامليّة القاعدة إىل حّد اليقني القاعدة، فإ
 العادي، وهذا كاٍف يف إثبات احلكم الرشعي هبا.
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 جيب التوّقف عند جمموعة من النقاط: ،ستقرائيولدراسة هذا املستند اال
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هل من املمكن أن يكون املرّشع الديني قد استخدم نظام األحكام األصلّية التي حتيط هبا 
أحكام محايٍة إلزامية، حتيط هبا أحكام محايٍة غري إلزاميّة، أو أّنه توجد مشكلة ثبوتّية متنع إمكان 

ّية وأحكام وهل من املمكن أن يكون املرّشع قد بنى رشيعته الواقعّية عىل أحكام مركز ذلك؟
 ذرائعّية؟

يف سياق اجلواب عن هذه النقطة نالحظ أّنه ال يوجد أّي حمذوٍر ثبويت إمكاين، ال من عقٍل، 
، بل مقتىض املنطق العقالئي أّن هذه الطريقة يامرسها  وال من منطق عقالئّي، وال حتّى من نصٍّ



  
إىل أبسط أشكال التقنني، كام يف العقالء بكثرٍة يف حياهتم القانونّية بأشكاهلا املختلفة، وصوالً 

التعامل مع األطفال، فاألب واألم عندما ال يريدان سقوط ولدمها يف البئر فهام ال يكتفيان 
بنهيه عن الوقوع فيه، بل يصدران حكاًم يعتمد منطق محاية احلكم واملصلحة األصليّة، وهو 

ق ما يريدانه؛ وقد  النهي عن اللعب يف دائرة قطرها مخسة أمتار مثًال حول البئر؛ ضامنًا لتحقُّ
هان إليه حكاًم غري ملزم باللعب بعيدًا عرشين مرتًا أيضًا.  يوجِّ

لو تأّملنا قليالً يف طبيعة األداء العقالئي يف هذا املوضوع فسنجد أّنه شائٌع جدًا، بحيث 
التي  تكون ترشيعاٌت ُجُدَر محاية أو مسّهالت لترشيعات أخرى هي األصل، ووفقًا للقاعدة

قناها فكلُّ نمٍط ترشيعي أو تقنيني يعتمده العقالء يف حياهتم، ومل َيِرْد فيه هنٌي من ، حقَّ
الشارع، فإّن اعتامد املرّشع الديني عليه وارٌد جّدًا، وال مانع منه ثبوتًا، بل يصبح من املعقول أن 

؛ ألّنه من املمكن أن ينتبه يفتّش الفقيه عن هذا النمط العقالئي يف التجربة الرشعّية الدينّية
 إليها، ويصّحح نظراته للرشيعة وفقًا هلا.

والنتيجة: إننا مل نالحظ وجود أّي حمذوٍر ثبويت إمكاين يف انتهاج الشارع طريقة األحكام 
ظية ، اهلادفة حلامية أو تأمني أحكاٍم أخرى أصلّية. وهذا ما يرتك أثرًا عىل فكرة الذرائعّية التحفُّ

 كام بّيناه سابقًا.ملفاسد يف املتعّلقات املصالح وا
وهبذا يمكن القول بأّن ما قام به الذرائعّيون هنا ال حيتوي عىل أّي مشكلة ذاتية أو ثبوتّية يف 
نفسه، بل املهم فيه هو كونه ـ إثباتًا ـ حيمل معطيات مقنعة، وتنسجم فيه العنارص االستدالليّة، 

 ريبًا باستنتاج إن شاء اهللا تعاىل.لنخرج ق ةعطيات النقديّ وسوف نرى امل
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التي قّدمها لنا هذا العقل  إذا أعاد الفقيه النظر يف أحكام الرشيعة وفقًا هلذه الرؤية

ة جاء لسّد الطرق ، واكتشف ـ كام مال إليه املريزا القّمي ـ أّن أغلب أحكام الرشيعاالستقرائي
ومحاية احِلمى أو فتح الطرق، فهذا قد يربطنا بموضوٍع آخر من الرضوري التنبُّه له، وهو 

                                                             
: ٤٨انظر: حيدر حّب اهللا، أصالة العقالئّية يف عملّية الترشيع الديني، جمّلة نصوص معارصة، العدد ( ١)

 .١٠ـ  ٥



 

القرآن الكريم وموقعه وحدود نشاطه يف املنظومة الترشيعيّة الدينّية؛ إذ من املمكن أن ُيطرح 
 :يتالتصّور اآل

ح القرآن نفسه، رغم أّننا نجد مّلا كان القرآن الكريم فيه تبيان كّل يشء يف الدين، كام  رصَّ
اليوم يف إرثنا الفقهي صعوبًة كبرية يف االقتناع هبذه الفكرة؛ نظرًا إىل أّن أغلب الفقه يؤخذ من 

عية و.. مع األخذ بعني االعتبار كلمة   .»تبيان«احلديث واإلمجاعات والشهرات والسري املترشِّ
ظية من املمكن أن ملا كان القرآن كذلك، وواقع الفقه كذلك، فإ ّن نظام الترشيعات التحفُّ

يسّهل علينا فهم هذه القضّية؛ وذلك ال من خالل القول: إّن يف القرآن جممالت أو بعض 
القضايا العاّمة أو بذورًا ترشيعّية، فيام السنّة تتكّفل بيان أغلب الرشع، كام هي الصورة النمطيّة 

لقرآن اشتمل عىل األحكام األصليّة مجيعها أو غالبها، يف الفقه اإلسالمي.. بل عرب القول: إّن ا
وأّما األحكام التي جاءت هبا السنّة ممّا ليس مندرجًا حتت العمومات واملطلقات القرآنيّة 

ظي أو قوانني احلامية.  فيمكن فهم جزٍء وافر منه وفقًا لنظام الترشيع التحفُّ
صد الرشيعة، بل عنُي الرشيعة، فدور القرآن بيان أحكام األصل واملركز )وليست مقا

ْل جيدًا(، والتي متثّل أصل الرشيعة كّلها تقريبًا؛ ومن دور السنّة بيان األحكام ـ الدائمة أو  فتأمَّ
ق  ع ملصالح يف نفسها بالرضورة، بل لتأمني حتقُّ ل بيان األحكام التي مل ترشَّ املؤّقتة ـ التي تتكفَّ

فائقة األّمهية عن ـ لو متّت ـ يعة وُلبُّها. وهذه صورٌة تنفيذ أحكام األصل، التي هي جوهر الرش
 أدوار القرآن والسنّة، تستحّق التأّمل، وربام حتّل بعض اإلشكالّيات.

ولكّن ذلك ال يعني حرص القرآن باألحكام األّم، وال حرص السنّة بأحكام احلامية واحلفظ. 
تشف حكم محايٍة يف القرآن الكريم، أو جيد بل من الناحية األّولية ال يوجد ما يمنع الفقيه أن يك

حكم أصٍل يف السنّة الرشيفة، فلينتبه إىل هذا األمر جّيدًا. كّل ما يف األمر أّن الربط بني فكرة 
ساعد عىل افرتاض أّن أحد أهّم أدوار يوفكرة أّن القرآن تبياٌن لكّل يشء قد والذرائعّية احلامية 

ت التأمينّية لألحكام األصل القرآنّية؛ وتكون أحكام السنّة هو وضع سلسلة من الترشيعا
األصل هي جوهر الرشيعة، ال أّهنا الغايات واألهداف واملقاصد. ولعّل هذا هو ما يفسِّ لنا 
ع أحكامًا حلامية األحكام القرآنية  معنًى من معاين الوالية الترشيعّية للنبّي؛ إذ له أن يرشِّ

 ره التي جيب رصدها واكتشافها.وغريها. ولعّل هذا من أبرز أدوا
ّية الذرائعّية، طروح هنا يف نظام األحكام التحّفظونستنتج من ذلك أّن الدليل االستقرائي امل



  
ليس فقط ِمكنًا من حيث نتيجته، بل له تأثريات إجيابّية عىل فهم أدوار الكتاب والسنّة يف بيان 

 الدين.
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ظية أو التأمينيّة  قد يواجه الذرائعّيون هنا يف مقاربتهم االستقرائّية سؤاالً: هل األحكام التحفُّ

 أو الذرائعيّة هذه ثابتة أو مؤّقتة؟
نا بأّن الرشع وضع أحكاَم محايٍة، واكتشفنا باالستقراء أّهنا كثرية جدًا يف قد يتصّور أّننا إذا قل
، ومن ثّم قد فهذا يعني أّن هذه األحكام مؤّقتة أو قابلة لالفتكاك منها، خمتلف أبواب الرشيعة

يقع الذرائعّيون يف مشكلة هنا، وهي أّنه لو كان األمر كذلك لزم تغيري هذه األحكام الرشعّية 
ة لو تغرّيت معادلة العالقة بني املقّدمة والنتيجة بتغرّي العوامل الظرفّية، فرفع النساء الوسائليّ 

 عنه اآلن مع تغرّي أنواع اللباس يّل جلامعة قبل الرجال حكٌم جيب التخسهّن يف صالة اورؤ
وارتفاع اخلصوصّية الذرائعّية التي فهمها الفقيه الذرائعي، وهكذا حتريم صناعة التامثيل حترياًم 

نعدم ذرائعّيًا خوفًا من الوقوع يف مفاسد الرشك جيب إبطاله اليوم؛ إذ هذا االحتامل صار شبه م
ون بوضع من هذا القبيل يف املجتمعات اإلسالمّية عىل األقّل، فهل يلتزم الفقهاء الذرائعيّ 

، خاّصة وأّن الترشيعات يمكن أن حيّلل بعض ما ثبت حتريمه بالنّص مما فهموه حترياًم ذرائعّياً 
 ؟!رشيعةالذرائعّية عندهم ـ وفقًا هلذا الدليل االستقرائي ـ ستكون ذات مساحة واسعة من ال

 احلديث عن تأقيت األحكام الذرائعيّة املنصوصة يف الرشع أو ثباهتا جيب واجلواب: إنّ 
 تنويع أحكام احلامية والتأمني إىل أنواع عّدة، أبرزها:النظر فيه عرب 

فهذه تبقى ثابتًة؛ ألهنا  النوع األّول: أحكام احلفظ والتأمني القائمة عىل طبائع البرش العاّمة.
، ومن ثّم فالنسبة القائمة فيها بني الوسيلة ظرف طارئ ما دامت تنطلق من طبائع البرشمل تأِت ل

 .لو الحظنا الوجود النوعي والنتيجة تظل متقاربة عرب التاريخ
وعىل سبيل املثال: لو فرضنا أّن احلكم األصل هو حرمة الزنا )العالقات اجلنسيّة خارج 

النظر واللمس واخلضوع يف القول والترّبج بزينة واخللوة  (، وأّن حتريمأو الرقّية إطار الزوجيّة
، ُيراد منها وضع حفٍظ وذرائعباألجنبية وحمادثة األجنبية باملثري للغريزة وغري ذلك كّلها أحكام 

جدران عالية أمام اإلنسان؛ كي ال يقع يف احلرام األصل، وهو الزنا.. إّن هذه األحكام ال 



 

، وال من وضع خاّص، بل هي تنطلق من طبيعة اإلنسان التي تنطلق بطبيعتها من ظرف زماين
حتّركها مثل هذه األمور.. ففي هذه احلال تكون هذه األحكام التأمينّية ثابتًة؛ ألّن املؤّرش 
اإلثبايت والثبويت يقفان لصالح انطالق هذه األحكام من عنارص ذاتية تتّخذ طابع التالزم مع 

 الطبيعة اإلنسانّية.
تحّدث عن الطبائع البرشّية فنحن نتكّلم عن ربط األحكام باحلالة النوعّية، وال وعندما ن

ع إىل أحكامه يف االجتامع  هتّمنا احلالة الفردية االستثنائية. وهذه مسألة مربوطة بكيفية نظر املرشِّ
اإلنساين. وقد نشري إىل هذا املوضوع حتت عنوان: الترشيع الديني بني أصالة الفرد وأصالة 

 الجتامع، يف مناسبٍة أخرى.ا
كام يف  النوع الثاين: أحكام احلفظ والتأمني القائمة عىل حالة االشتباه أو حمدودّية االطالع،

خبارّيني، أو يف بعض  يف حرمة يشٍء، كام عليه بعض اإلحالة اإللزام باالحتياط عند الشّك 
يعات قائمٌة عىل حالة طارئة هي موارد العلم اإلمجايل أو نحو ذلك. فمن الطبيعي أّن هذه الترش

حالة االشتباه، فإذا انعدم االشتباه وحصل التمييز والعلم مل َيُعْد هناك معنًى هلذا احلكم 
 االحتياطي.

ومن هذا النوع مسألة العصري العنبي املطبوخ، وفقًا لفهم شيخ الرشيعة اإلصفهاين؛ فإّنه 
كار هو إمكان وقوع الشارب يف رشب جعل نكتة التحريم املطلق الشامل لغري حالة اإلس

 املسكر من حيث ال يعلم؛ ألّن إمكانات التمييز غري متوفِّرة.
فعىل هذا األساس لو حتّقق التمييز النوعي، كام يف مثل عرصنا، حيث يمكن غيل العصري ثّم 

ر مهام حفظه فورًا يف املصانع، وتعليبه مع املواد احلافظة، بحيث ُيْعَلم بأنه لن يعرضه اإلسكا
ُتِرك ما دامت العبوة/العلبة مغلقة، ففي هذه احلال لن يكون هناك معنًى حلامية احِلمى؛ النعدام 
موضوعها املفرتض، الذي اّدعاه شيخ الرشيعة. ومن ثم فال يمكن لفهم شيخ الرشيعة هنا أن 

 يستّمر عىل إطالقه، خالفًا إلفتائه هو بإطالق احلرمة هنا تعبُّدًا.
ع حلامية حكٍم آخر وضامنه، اعتامدًا عىل حمدودّية وهذا يعني أ ظّي تأمينّي ُرشِّ ّن كّل حكٍم حتفُّ

اإلمكانات أو حمدودّية املعرفة، فإّنه بطبيعته قابٌل للزوال إذا ارتفعت املحدودّيات ارتفاعًا 
ره النوعي ما دام حكاًم طريقّيًا؛ ألّنه يف جوهره حكٌم  نوعّيًا عامًا؛ ألّن احلكم يزول بزوال مربِّ

 ظاهري انعدم موضوعه.



  
 ،واقعّية نيت عىل حالة ظرفّيةئعّية التي بُ اظية أو الذرالنوع الثالث: األحكام التأمينية أو التحفّ 

ة واملقّدمة خمتلفة النسبة تبعًا الختالف العامل الظريف برصف جبحيث تكون العالقة بني النتي
سهّن قبل ورؤ اءانات، وذلك مثل رفع النسالع وقصور اإلمكالنظر عن حالة حمدودّية االطّ 

 .كام أملحنا قبل قليل ،الرجال يف صالة اجلامعة
وهبذا نعرف أّن األحكام احلفظية ليست مؤّقتة باملطلق؛ وال هي دائمة باملطلق، بل يتبع 

، ومن ثّم يلزم عىل الذرائعي األمر اجتهاد الفقيه وفهمه لنكتة ترشيع احلكم ومرّبراته النوعّية
نا أن يقبل هبذا التنّوع يف االستنتاج الفقهي من النصوص، وإال فسيكون قد ناقض نفسه ه

وإذا أدركنا تنّوع احلاالت مل تعد هناك مشكلة يف تقديري يف أن ينّوع  وهتافتت أطراف نظرّيته.
 الذرائعي مواقفه تبعًا لتغرّي الظروف يف خصوص النوع الذي يرتك تغرّي الظروف عليه تأثريًا يف

 االستنتاج الفقهي واإلفتاء.
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ظية أو التأمينّية ة ، ومعقوليّ أو الذرائعّية يف الرشيعة بعد الفراغ عن إمكان األحكام التحفُّ

ز إثبات هذا النوع من األحكام؟ وبعبارةٍ  أخرى: إّن  ذلك، هل هناك قرائن يمكن طرحها تعزِّ
ظي إذا كان ممكنًا فكيف يمكن تعيينه من بني األحكام، ومتييزه عن أحكام  احلكم التحفُّ

 األصل؟ هل هناك قرائن أو هي أمزجة واستنتاجات واستنسابات غري معتربة وال حّجة؟
ونشري ألبرزها من باب املثال؛ هبدف فتح اآلفاق لتناول  ،ُرَبام يمكن طرح بعض القرائن

من جهة، وللتمهيد ملحاكمة اآللّية التي تّم استخدامها يف هذا الدليل االستقرائي من  املوضوع
 :جهة ثانية

أن َيِرَد يف نصوص العلل ما يفيد أّن هذا احلكم ُجعل ألجل حكٍم آخر، كأن  القرينة األوىل:
ه النصوص يقول: إّن اهللا حّرم عليكم كذا حّتى ال تقعوا يف الزنا أو الرشك أو.. فإّن مثل هذ

 تعطي مؤّرشًا عىل طبيعة احلكم املجعول.
ولعّل من أمثلة ذلك ما ورد يف سّب أهل البَِدع ولعنهم والوقيعة فيهم وغري ذلك، معلِّالً 
بأّن ذلك كي ال يطمعوا يف اإلسالم، وال ُيلحقوا الرضر باملسلمني. فمن الواضح أّن هذا 

ظًا عن وقوع هذه املبغوضات، فلو أحرز احلكم ـ لو كانت الرواية حّجًة ومعتربة ـ كا ن حتفُّ



 

 وقوعها مع هذه وأحرز عدمها بدوهنا إحرازًا نوعّيًا فال معنى هلذا الترشيع التحفُّظي.
سات اآلخرين؛ َحَذرًا من سّب اآلخر للمقّدسات  وُرَبام من أمثلته حتريم سّب مقدَّ

 .احلقيقيّة
لعقالين من هذا النوع، أو فُقْل: بمناسبات أن يكون املوضوع بالتحليل ا القرينة الثانية:

احلكم واملوضوع، بحيث يبدو ذلك قريبًا جّدًا، كام لو كان هناك حكٌم بحرمة قراءة كتب 
الضالل، فإّن التحليل العقالئي يقّوي أّنه ال خصوصّية يف احلرمة إالّ التأثُّر هبذه الكتب 

ظّي ألجل حكٍم آخر. وتداوهلا وانتشار أفكارها، ال أّن القراءة بام هي  قراءٌة حرام. فاحلكم حتفُّ
ومن أمثلة ذلك: وجوب استعداد اجليش اإلسالمي وتسلُّحه، فإّن التحليل العقالئي يقّوي 
أّن الغرض منه دفع العدوان، واحليلولة دون وقوعه، ومحاية األمة، ال أّن التسلُّح بنفسه حكم 

  ذاته.واقعّي أصيّل فيه قيمة مضافة، وتقع مصلحته يف
إال أّن هذا التحليل العقالين جيب أن ينفي بطريقة عقالنّية أيضًا أيَّ فرضّية ُاخرى جتعل 
احلكم غري مرتبط بالنتيجة، حتى يمكن الوصول إىل نوع من اليقني العادي يف القضيّة، وإال 

 فإّن الظّن ال يغني من احلّق شيئًا.
نحوه )مثل: ال آمن من كذا وكذا( يف لسان النّص، أن َيِرَد تعبري االحتياط و القرينة الثالثة:

ويكون املورد من موارد الشّك واجلهل، كام يف رواية عبد اهللا بن وّضاح أّنه كتب إىل العبد 
أرى لك أن تنتظر حّتى تذهب «يسأله عن وقت املغرب واإلفطار، فكتب إليه: × الصالح

 .»احلمرة، وتأخذ باحلائطة لدينك
ري وأمثاله واضٌح يف الداللة عىل أّن احلكم ليس هو أّن وقت املغرب األصيل فإّن هذا التعب

ن بالواجب يف وقته خصوص ذهاب احلمرة، بل احلكم حتفُّظي؛ واهلدف منه حتصيل اإلتيا
 لقال له فورًا: وقت املغرب هو زوال احلمرة. احلقيقي، وإال

أمرين، ويكون الثاين أوضح يف  أن تربط النصوُص يف موضوٍع معنّي بني القرينة الرابعة:
األّمهية، األمر الذي يكشف عن كون األّول مقّدمة للثاين، لو كانت املقّدمية بينهام قائمة يف 

 نفسها خارجًا.
                                                             

 .١٧٧ـ  ١٧٦: ٤تفصيل وسائل الشيعة ( ١)



  
ومثال ذلك: أن َيِرَد احلّث عىل إنجاب األطفال بكثرٍة، وتربط بعُض نصوص املوضوع 

ملورد ُيْفَهم أّن احلكم جاء حلفظ حكٍم آخر، ذلك بتكثري نسل األّمة اإلسالمّية، ففي مثل هذا ا
ْل  وهو تكثري املسلمني، ال أّنه ناظٌر إىل تكثري أفراد األرسة بام هو تكثري لألرسة نفسها، فتأمَّ
جيدًا؛ فإّن ذلك قد يساعد عىل إمكانية كشف مالك تكثري األّمة، دون مالك تكثري أفراد 

 األرسة، ممّا يرتك نتائج فقهّية متعّددة.
أن تكون بني اليشء واآلخر عالقة متهيد وتوفري، ثم يأيت النّص فيُسقط  القرينة اخلامسة:

عنوان أحدمها عىل اآلخر، ليقوم بتحريمه عرب هذه الطريقة، فإّنه قد ُيْفَهم أحيانًا أّنه يريد أن 
د؛ نظرًا خلصوصّية التمهيد. د حلقه حكم املمهَّ  يوحي بأن املمهِّ

األلسنة التنزيلّية، فلو قال: العني تزين، فإّنه كام يمكن أن ُيْفَهم يف  ومن أمثلة ذلك: بعض
مه بمالك كونه  سياق تنزيل النظر منزلة الزنا؛ كي يرتّتب احلكم عليه، قد ُيْفَهم أّنه إّنام حيرِّ
مرتبطًا بالزنا، وهلذا أسقط عليه عنوان الزنا، مع أّنه ليس بزنا قطعًا؛ فكأّنه يريد بذلك إبراز 
نكتٍة بالغّية، وهي أّن النظر ملا كانت حرمته من حيث هو يفيض إىل الزنا فإّن حرمة الزنا 
شملته؛ نظرًا خلطورة الزنا، فصارت العني تزين، وكأّن النظر بدايات الزنا. فألّن الزنا هو احلرام 
األصيل ُجعلت سمة احلرمة للعني بعنوان احلرام األصيل، فوّسع احلرام األصيّل هبدف 

 .احلامية
                                                             

هذا التصوير الذي نطرحه ربام خيتلف متامًا عن نظرّية السيد عيل السيستاين يف موضوع االعتبار الذي ( ١)
يرى إمكان بناء علم أصول الفقه وفقًا له يف خارطة جديدة يقرتُحها، إذ يقّسم االعتبار إىل اعتبار 

ّصلة اجتامعّية هبدف صنع قرار تكون قانوين واعتبار أديب، ويرى أّن االعتبارات القانونّية اعتبارات متأ
فيه املصلحة للفرد أو املجتمع مثل األحكام التكليفّية والوضعّية، بينام االعتبار األديب نوٌع من املامرسة 
الفردّية التي هتدف التأثري عىل األحاسيس واملشاعر، مثل قولك: زيد أسد، فهنا حصل انفكاك بني 

دف هو التأثري عىل مشاعر السامع بتصوير زيد له بصفات الشجاعة املراد االستعاميل واجلّدي، واهل
؛ ٧١ـ  ٧٠، ٤٨ـ  ٤٧واهليبة والقّوة )لالطالع عىل ما طرحه، راجع: الرافد يف علم األصول: 

 (.٢٠١ـ  ١٨٧واالستصحاب )بتقرير حمّمد عيل الرّباين(: 
نوعًا من االعتبار األديب، أي تأثريًا وعليه، فمن املمكن أن يفهم السيستاين هنا من كلمة: العني تزين، 

عميقًا عىل إحساس الطرف الفاعل للنظر إىل األجنبّية لتصوير املشهد له يف خمّيلته عىل أّنه فعل زنا، 
 



 

ولعّل ما يؤّيد هذا النمط هو وجود عقوبات عىل فعٍل حمّرم دون آخر مّتصل به. فالرشيعة 
وضعت عقوبات عىل الزنا والسقة واملحاربة والقذف و.. فيام مل تضع عقوبات عىل بعض ما 

ز ذلك من افرتاض أّن ما وضعت عليه ع م، لكنه عىل صلٍة هبذه األمور. فقد يعزِّ قوبات هو حمرَّ
يمّثل األحكام األصلّية، وأّن املحّرمات التي تتّصل به ومتثّل فضاًء حميطًا به، كالنظر واللمس 
ظية، دون أن يعني ذلك أبدًا حرص األحكام األصلّية  مني، من الوارد أن تكون أحكامًا حتفُّ املحرَّ

د حكٍم بخصوص ما تثبت فيه عقوبات. وهذا ما قد يفتح أيضًا عىل إمكان افرتاض وجو
ظي بالقياس إىل حكٍم آخر ، كام سيأيت احلديث مزدوج يف الرشيعة، هو أصيّل يف نفسه، وحتفُّ

 .عنه
هذا كّله يعني أّن احلديث عن توصيف ترشيع معني بأّنه ذرائعي حيتاج إىل معيار، وجمّرد 

 عّية.الذرائ استنتاجهذه املعايري ال يرّبر ملثل ارتباط حكمني ببعضهام دون خضوع الرؤية 
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لو وقع الفقيه أثناء بحثه يف الرشيعة يف تأرجٍح وشكٍّ يف أّن احلكم الذي بيده هل هو حكٌم 

ظّي ـ تأمينّي  ، ، وقامت املعطيات عىل االفرتاضني معاً ذرائعي أصيّل يف الرشع أو هو حكم حتفُّ
 فهل هناك أصٌل يمكن الرجوع إليه؟

                                                                                                                                                             
فيكون مؤثرًا يف جتنّبه له، فال تكون له عالقة بنوع من االعتبار القانوين، بعكس ما قد يفهمه الذرائعي 

 هنا.
أّن نظرّية االعتبار األديب هلا جذور عميقة يف الدراسات الدينّية املتأّخرة، خاّصة يف  وال بأس بأن نشري إىل

دراسة القّصة القرآنّية )الدكتور خلف اهللا أنموذجًا(، ودراسة استخدام القرآن ألدبّيات وثقافة زمانه 
اآلكل للربا/البقرة: العاّمة وتوظيفها التصويري هبدف أخالقي )تلّبس اجلّن باإلنسان مثاالً يف قضّية 

(، وكذلك الدراسات التي تبني عىل بناء النصوص الدينّية عىل اللغة األسطورّية. وقبل ٢٧٥
الدراسات القرآنّية املتأّخرة كانت الدراسات التفسريّية للكتاب املقّدس قد شهدت توّجهًا واسعًا يبني 

امتياز ما طرحه السيستاين هو يف  عىل هذا النمط من الفهم األديب للنصوص الدينّية، لكّن نقطة
استجالبه هذه املفاهيم واألفكار إىل جمال النصوص الفقهّية، كام يف حديثه عن رواية أّن الزكاة أوساخ 

 ما يف أيدي الناس.



  
ًا كذا يمكن أن يكون الذي يبدو أّنه ال أصل ُيْرَجع إليه هنا؛ ألنه كام يمكن أن يكون أصليّ 

ظّيًا ذرائعّياً  فإّن هذا يف جوهره دائٌر بني كون مالكه يف متعّلقه بذاته أو يف متعّلق غريه،  حتفُّ
، ومن ثم فمن يثبت ذرائعّية حكم يطالب بدليل ّيةواالحتامالن متساويان من احليثّية الوجود

 .ومن يثبت عدم ذرائعّيته يطالب أيضًا بدليل، وليست الكرة دومًا يف ملعب القائل بالذرائعيّة
إىل دعوى أّن إطالق األمر أو النهي يفيد احلكم د احلكيم ـ فاد السيّ أـ عىل ما نعم، قد ُيستند 

روا  .يف أصول الفقه؛ ألّن الغريّية حتتاج إىل مزيد تقييد النفّيس، ال الغريّي، كام قرَّ
ظّي هو  حكٌم غريّي باملعنى دائاًم إالّ أّن ذلك ال ينفع هنا؛ ألّننا ال نّدعي أّن احلكم التحفُّ

املصطلح، بل نقول: قد يكون واجبًا مطلقًا ودائاًم ونفسّيًا باملعنى املصطلح، لكّن مالكه النهائي 
 يف متعلَّق غريه.

فهناك فرٌق بني أن تقول: السفر واجٌب لوجوب احلّج، وأن تقول: النظر حراٌم، محايًة حلرمة 
ا يف احلالة الثانية فال يأيت الزنا. ففي احلالة األوىل يأيت وجوب السفر من عني وجوب احلّج، أمّ 

مة النظر حتريم النظر من نفس حكم حرمة الزنا، وهلذا لو بقينا ودليل حرمة الزنا مل نحكم بحر
مطلقًا، بل جاء حتريم النظر من املوىل بدليٍل خاّص، غايته أّن املوىل إنام حّرمه محايًة حلكم الزنا. 
ففي احلالة األوىل تكون املقّدمية واقعّية مدركة لنا، فيتوّقف احلّج عىل املقّدمة حقيقًة، أما فيام 

وقد يزين وال يسبقه نظر، ظر وال يزين، نحن فيه فقد ال يتوقَّف ترك الزنا عىل ترك النظر، فقد ين
إنام املوىل رأى أّن مالك الزنا قد فليس من توّقف حقيقي ليشء عىل يشء كام هو مفهوم املقّدمة، 

يستدعي حظر بعض األشياء؛ ألجل أن ال يكون املكّلف يف معرض الوقوع يف الزنا، فنضمن 
ق الفاحشة يف املجتمع، أو نخفِّف منها  إىل أقىص درجٍة ممكنة. بذلك عدم حتقُّ

ا عني فإّهن  ؛ةة التكوينيّ الالبديّ ليس «من هنا قالوا بأّن املراد بوجوب مقّدمة الواجب 
لوضوح  ؛مة برتكهاة االعتذار عن ترك ذي املقدّ ة العقلية بمعنى عدم صحّ مية، وال الالبديّ املقدّ 

مة عىل عنوان املقدّ  ّل ذلك وعدم نقاش فيها، وال الوجوب املولوي املجعول باجلعل املستق
لع ه قد ال يطّ مة مع أنّ هذا موقوف عىل التفات املوىل إىل املقدّ  نّ ألوضوح  ؛اإلمجايل أو التفصييلّ 

ام املقصود الوجوب املولوي املجعول عىل نّ إ. وف عليه الواجب أصالً أو ال يلتفت إىل ما يتوقّ 
                                                             

 .٤١١انظر: األصول العاّمة للفقه املقارن: ( ١)



 

 .»بحيث لو التفت إليها لطلبها وشأناً  مة ارتكازاً املقدّ 
باحلرمة، بل املنهجّية  مَ كَ ويف باب الذرائع ليس هناك يشء اسمه لو التفت املوىل حلَ 

الذرائعّية خصوصّية إضافّية يف عمليّة الترشيع، فحتى لو كان املوىل حيكم رشعًا بوجوب 
مة مقّدمة الواجب، فقد ال حيكم بفتح الذرائع وسّدها، كام بّينا سابقًا عند التمييز بني بحث املقدّ 

 باملعنى األخص وبحث الذرائع، فقابلّية التفكيك قائمة.
ظية احلكم مستلزمًا أو مستبطنًا للشّك يف إطالقه وتارخيّيته لزم  نعم، لو كان الشّك يف حتفُّ

طبقًا ملا بحثناه مفّصالً يف مباحث وكثريًا ما يكون لصالح الذرائعينّي ـ  ـ األخذ بالقدر املتيّقن
 .لرياجعف، تارخيّية السنّة

r¾ _ ÊÛA PÜ·Î§ÕAihºA ÔAj³Nm 
إّن العملّية االستقرائية التي قام هبا الذرائعيّون تستهدف جعل سّد الذرائع وظيفة الفقيه 

ترشيع األحكام  هل أنّ بوصف حالة السّد هذه منهجًا للرشيعة، وهذا ما يطرح التساؤل اآليت: 
ظية فعٌل خاّص باملوىل سبحانه، أو معه  ، يف ما )شيعّيًا( ^أهل البيتكذا و ،‘النبّي التحفُّ

ثبت هلم من والية ترشيعّية، عىل تقديره، أو أّنه يشمل حتّى الفقيه بحيث يمكنه ترشيع أحكام، 
 ؟أمٍر آخرأو فلنُقْل: إصدار فتاوى حتريمّية أو وجوبّية؛ حتّفظًا عىل 

يفيض إىل حمّرمات، وإىل فلو شعر الفقيه بأّن السامح باالختالط يف املدارس واجلامعات س
وقوع الفاحشة بني الذكور واإلناث، فهل حيّق له رشعًا اإلفتاء بحرمة االختالط هناك مطلقًا، 
مع عدم قوله بحرمة االختالط يف نفسه بمقتىض اجتهاده يف النصوص، أو ال حيّق له ذلك؟ 

 وهل له إصدار فتاوى محايٍة حلكم آخر يراه عرضة للخطر؟
أّن منهج الرشيعة قام عىل حتريم كّل ذرائعي هنا أّننا حيث أثبتنا باالستقراء جوهر مقاربة ال

ففي هذه احلال نحن إنام نقول بأّن الفقيه إّنام يكشف عن  ،فيض نوعًا أو غالبًا إىل احلرامما كان يُ 
من حتّقق الصغرى هنا، أي إّن الوضع احلايل يفيض إىل احلرام نوعًا وغالبًا، أّما الكربى فتأيت 

                                                             
 .١٧٥: ٢بحوث يف علم األصول ( ١)
 .٧٤٠ـ  ٦٦١نّة يف الفكر اإلسالمي، قراءٌة وتقويم: انظر: حيدر حّب اهللا، حّجية الس( ٢)



  
، وهذا االجتهاد اجتهاٍد رشعي يقيض بأّن ما يفيض غالبًا أو نوعًا إىل احلرام فهو حراٌم رشعاً 

 .مستنده االستقراء
ون يعاين ـ يف ضوء ة التي فعلها الذرائعيّ ّن اخلروج هبذا كّله من العمليّة االستقرائيّ أإال 
 ـ من مشاكل أّمهها:آنفًا بقة التي عرضناها االس النقاط
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رشيعه كان تّن الفقيه الذرائعي فهم من )أ( أّن أهذه املشكلة تظهر جلّيًة عندما نالحظ 

 ألجّل محاية )ب(؛ لكنّه مل يرشح لنا كيف توّصل هلذا االستنتاج؟
 وليست أمراً ة بني ترشيعني حتتاج ملعيار، ة العالئقيّ ّن اكتشاف البنية الذرائعيّ أنفًا بآقلنا 

يمكن أو مل يذكروها ون ّن العديد من احلاالت التي ذكرها الذرائعيّ أذوقّيًا، وال شّك عندي 
أو مل ليها إلثباهتا وترجيحها، لكّن مقدار مهاًم مما طرحوه إبقة اإلشارة ااستخدام القرائن الس

األولّية ة عقوليّ املال نملك عليه أّي شاهد داليل أو عقالين مرّجح، بل كّل ما عندي هو يطرحوه 
 ة هنا أو هناك.لذرائعيّ ل

 األمثلة: ضدعوين أعطي بع
هذا التصوير ال يوجد برهان عليه، فقد  ـ حتريم الطيب ألجل منع حصول الوطء.. ١

م بعيدًا عن كّل مظاهر وحاالت اإلحساس بالرغد يكون هذا التحريم ألجل جعل املحرِ 
ذا ترى الرشيعة منعت باملسألة اجلنسّية، وهل واللّذة، بام فيها لّذة الشّم، بعيدًا عن ربط ذلك

ومطلق العالقة اجلنسيّة ولو  واجلامع ،والتطّيب ،ومتشيط شعره ،ةرآم من النظر يف املاملحر
لرجال، لبالتقبيل، واالستمناء، واالكتحال بالسواد، ولبس الزينة كّلها أو بعضها كاخلاتم 

م األظافر، ونحو ذلك، فهذه يقلتس، وأراحلالقة(، والتظليل، وتغطية الكشعر )الوإزالة 
قول بأّن ناملاديات، فلعّل األقرب أن البدن وواالهتامم ب ،ة وعدم املشّقةحمظاهر الدعة والرا

 سان يف حالةنجل مطلوبيّة كون اإل، بل ألجل سّد ذريعة الوطءب ال ألالرشيعة حّرمت التطيّ 
هو هذا والرتوك هي مصاديقه واملطلوب  فاحلكمالالدنيوّية املتمثلة يف اجتناب هذه كّلها، 

 ه اليوم ربام تكون عىلوهلذا أرشنا يف إحدى املناسبات إىل أّن مظاهر احلّج املرفَّ جمموعها، 



 

 خالف مقاصد الرشيعة، لو ثبتت تروك اإلحرام هذه.
 فلم يعلم أّنه لسّد ذريعة التغّيب عن الصالة العاّمة، ـ حتريم البيع وقت النداء للجمعة، ٢

بل لعّل األرجح أّنه بنفسه امتثال حلضور هذه الصالة، فإذا وقع النداء ال يكون االمتثال 
لواجب احلضور سوى برتك كّل ما يف يده، وليس خصوص البيع، وذلك هبدف التوّجه نحو 

فهذا أشبه بأّن األمر باليشء هنٌي عن ضّده. وإّنام للوصول مع الصالة، مكان اجتامع الصالة، 
أو لسبب تارخيي كام يع ألجل كون متنّع اإلنسان عن فعل الواجب ملصالح املال أكرب، ُذكر الب

فرّكز عليه للتشديد عىل وجوب احلضور فليس ههنا ذرائعّية قد ُتلمح هناية سورة اجلمعة، 
 واضحة.

 فال يوجد أّي شاهد معنيِّ لفهم هذا التحريم عىل أّنه ربع يف النكاح،ـ حتريم ما زاد عىل األ ٣
لسّد باب اجلور وترك العدل، فهذا حمض ختمني ال يغني من احلّق شيئًا، فلامذا ال يكون لذلك 

طمع السبٌب راجع لطبيعة توازن الزجيات يف املجتمع وأعداد الرجال والنساء واحلّد من 
 ف ملثل هذه االحتامالت؟رجل وغري ذلك؟! وما هو النايف أو املضعّ اجلنيس لل

 ؟!فكيف عرفنا أّنه لسّد باب اخلصومات يف سوم أو خطبة اآلخر، النهي عن الدخولـ  ٤
فقبحه يف  ،من العدوان عىل اآلخر، كام يرى العرف ذلك أخالقّياً  فلعّله يف نفسه قبيح ونوعٌ 

نفسه من حيث عدم صفائه أخالقّيًا، وقد يكون تربيًة روحية بعدم الطمع بام يرشف اآلخرون 
 لآلخرين أكثر من النفس، فيكون مصداقًا لذلك ال من باب عىل احلصول عليه، وحمبّة اخلري

 الذريعة.
، ذي املتبّولؤلسّد ذريعة خروج احليوان في هنّ أفكيف عرفنا  جحور احليوانات، التبّول يفـ  ٥

يذائها، وربام يكون األمر إل فلعّله بنفسه نوع إيذاء للحيوانات، فيحرم أو يكره بوصفه مصداقاً 
 ؟ىل هذه االستنتاجاتخدمت هنا للوصول إه، فام هي املعايري التي استُ شيئًا آخر ال نعرف

مثل النهي عن املفاخرة باجلامع، والنهي عن  ،نكتفي هبذه األمثلة ويوجد غريها الكثري
 وغريذلك. ،السمر بعد العشاء اآلخرة

لفهم لت لّهنا مل ترشح لنا بمقاربة ترجيحية مقنعة كيف توّص أشكالّية األوىل وحصيلة اإل
 الذرائعي يف مجلة من املوارد التي اّدعي أّهنا من مصاديق قانون الذرائع يف الرشيعة.
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ال ينفعه فقط أّن ُيثبت لنا أّن )أ( ُتعترب ذريعة لـ )ب(، حتى  أّن الذرائعيَّ  أقصد هبذه املشكلة
يه أيضًا أن ُيقنعنا بأّن )أ( مل يكن فيها يف لتحريم )ب(، بل علفقط يقول بأّن حتريم )أ( كان 

نفسها أّي مفسدة أو قبح أضيفت إليه مفسدة الذرائعّية، فصارت فيها مفسدة تبلغ حّد 
التحريم، إذ بذلك تكون احلرمة معلولة لعنرصين: املفسدة املوجودة يف )أ( بنفسها، واملفسدة 

األصل أيضًا، ويف هذه احلال مل يعد يمكننا أن اآلتية من ذرائعّية )أ( لـ )ب( التي هي حمّرمة يف 
نجعل الذرائعّية لوحدها العنرَص الوحيد املسبِّب للتحريم، حتى نستخدمه نحن اجتهادًا يف 

 حتريم أشياء ليست فيها مفاسد ولو ضعيفة يف نفسها وال موجب لتحريمها سوى ذرائعيّتها.
فكرة الوسائلّية واملقاصدّية تظّل مفتوحة وما يؤّكد ما نقول أّن منطقّية األشياء تفرض أّن 

هو ملا لذاته أو عىل إمكان اجتامع الصفتني يف فعل واحد، فقد يكون فعٌل ما من املقاصد بالنسبة 
دونه، وهو من الوسائل بالنسبة ملا هو فوقه، وهذا يعني أّن اجتامع صفة املقصد والوسيلة يف 

يف القانون والتفكري القانوين وواقعّي كذلك ية معقول جدًا ومنطقي للغا مرٌ أالفعل الواحد 
ال قد فعواأل«حني قال:  ،نفسه بذلكهـ( ٧٩٠)واألخالقي، بل قد اعرتف اإلمام الشاطبي 

وقبله كان العّز بن  .»وإن صّح أن تكون مقصودة يف أنفسها ،ىل بعضإيكون بعضها وسيلة 
ا يعني أّنه ال يمكن إجياد فصل تاّم بني وهذ، يطرح هذه القضّية أيضاً هـ( ٦٦٠)عبد السالم 

األفعال والسلوكّيات، من حيث صفة املقصدّية والوسائلّية؛ ألّن السلوكّيات واألعامل 
متداخلة جدًا يف تأثريها، فالفعل الذي تكون فيه مصلحة يف ذاته يمكن أن تضاف مصلحة 

قًا يف الفصل األّول عند عليه من حيث إيصاله ليشء آخر حيمل بدوره مصلحة، كام قلنا ساب
 احلديث عن طبيعة املصلحة يف املتعّلقات، وهكذا.

 ولتوضيح الفكرة أعطي بعض األمثلة ِمّا صنّفوه هم ضمن شواهد الذرائعّية:
فمن املمكن تعّقل أّن التحريم كان سّدًا لذريعة الوقوع يف  جنبّية،األإىل  ـ حتريم النظر ١

إذ ثّمة معقوليّة كبرية يف أن  ؟!املرّبر الوحيد للتحريم كان ذلكالزنا، لكن كيف يل أن أعرف أّن 
                                                             

 .٨٤: ١لشاطبي، املوافقات ا( ١)
 .١٢٤: ١نظر: العّز بن عبدالسالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام ا( ٢)



 

يكون التحريم منطلقًا أيضًا من مفسدة النظر نفسه، كام فيام يقال اليوم عن مفاسد إدمان 
من حيث إّنه يوجب تأثريًا سلبيًّا يف  واألفالم اإلباحّيةاهلابطة ة االّطالع عىل املواقع االلكرتونيّ 

وقد يسّبب مشاكل ُارسّية من وضعف حصول إثارته منها، اخلاّصة بزوجته، عالقة اإلنسان 
، وصريورة تفكري اإلنسان خياليًّا حيث ال يشعر الناس، بل قد يصيب بعض األفراد باالكتئاب

غري واقعي، وقد جتّره للذهاب نحو ممارسة أمور مرّضة به، واإلقدام املفرط عىل املنشطات 
عي يف األفالم واملواقع اإلباحّية، وقد أثبتت الدراسات أّنه مؤثر يف ملحاكاة الشكل غري الواق

رفع مستوى العنف اجلنيس ضّد املرأة، بل يوثر يف إجياد عقدة احلقارة عند املرأة نفسها لو 
وغري ذلك، فكيف عرفنا أّن النظر مل يكن حتريمه منطلقًا من اجتامع عنرص الذرائعيّة شاهدهتا، 

 دار معنّي من املفسدة فيه نفسه؟!املشار إليه مع مق
وإذا قلَت يل بأّن هذا كّله عبارة عن ذرائعّيات أيضًا، وليس األمر كذلك، كان باإلمكان 
جعل أحكام الزنا والقتل والسقة واخلصومة و.. بنفسها ذرائعّيًة؛ ألّن هذه األفعال تفيض إىل 

 !كذا وكذا يف املجتمع، فأين هو احلكم غري الذرائعي إذًا؟
فمن أين لنا أن ننفي احتامل أّن مرّبر  أخرى لزوجها، ةٍ أـ هني املرأة عن توصيف امر ٢

سّد ذريعة االفتتان مع كون الفعل بنفسه غري أخالقّي؛ ألّنه يوجب غالبي لالتحريم هو اجتامع 
 ما يكون إخبار الزوجة ةً هتك حرمة امرأٍة أخرى باإلخبار عن جسدها لألجانب، إذ عاد

ورد النهي عن ربام هلذا  عنها سافرة تظهر للرجال بنفسها. و غري حالة كون املخرَب لزوجها يف
ة حيثيّ إذ قد تكون يصفن نساء املسلمني ألزواجهّن،  ف أمام نساء غري املسلمني لكوهننّ التكّش 

 حارضة هنا يف مثل هذا الترشيع إىل جانب حيثّية االفتتان.حرمة املرأة 
قام دليل من النصوص أو قرينة، بقدر ما ُاريد أن أكشف أّن طريقة ال ُاريد أن أنفي هنا لو 

املعاجلة ال يكتفى معها بمجّرد الربط بني أمرين، الستنتاج الذهنّية الذرائعّية العاّمة عند 
 املرّشع.

٣ Î§ÕAihºA ÔAj³NmÛA Ðj¯� _ 
الظّن، واملستقرأ  اخلروج من املوارد التي استقرأت يف الرشع إىل ما مل يستقرأ مبنّي عىل إنّ 

ليس هو األغلب؛ فلعّل املوىل سبحانه أراد سّد الذرائع يف مجلة من املوارد التي رآها مناسبًة، 



  
لكنّه ال يريد ذلك يف متام املوارد، وربام يكون السبب يف ذلك أّن إطالق قانون سّد الذرائع قد 

، بل استخدمه هو بنفسه يف موارد معّينة يضيِّق عىل املكّلفني، فلم ُيِرْد املوىل هذا القانون مطلقاً 
وهذا يعني أّن هذا االستقراء غاية ما يعطي أّن من منهج  .يف رشيعته، ولو مل تكن بالقليلة

الشارع يف بناء أحكامه ما كان يقوم عىل سّد الذرائع، وهذا غري أن ُيقال بأّن كّل ما كان فيه سّد 
  الثانية.الذرائع فهو منهُج الشارع، فإّن األوىل غري

هذه الفكرة تشبه ما طرحه بعض األصولّيني يف باب االنسداد، فعندما كانوا يناقشون 
مقّدمات االنسداد ذكروا أّنه من غري املعقول إلزام املجتمع باالحتياط التاّم، وهلذا يقول السيد 

سان بمختلف املستفاد من ذوق الشارع وطريقته يف التبليغ واالهتامم بتنظيم حياة اإلن«الصدر: 
يكون بناء الرشيعة عىل وجه  بل ال يعقل أن ،نَّه ال يرىض بمرجعية االحتياطأشؤوهنا وجماالهتا 

ة ال ترشيعات نَّام يعقل لو كانت الرشيعة جمموعة تكاليف فرديّ إ عىل االحتياط ، فانَّ هذا كيّل 
فكتاب القضاء مثًال  ،ةسيّ ة والسياة والفرديّ تتكّفل تنظيم خمتلف مناحي حياة اإلنسان االجتامعيّ 

ة االحتياط ًا بني باب وباب فمرجعيّ ة االحتياط وال حيتمل الفرق فقهيّ ال يعقل فيه مرجعيّ 
 .»ةل الرشيعة وأغراضها األساسيّ مساوقة مع تعطّ 

، وقد وقد عرّب آخرون بأّن االحتياط العام موجب الختالل النظام أو للعس واحلرج
 .ة خرب الواحدتفصيل يف مباحث االنسداد من حجيّ بحثنا هذه القضية بال

ومن خالل هذه املالحظات كّلها، ال يبدو مقنعًا ما يقال من أّن الشارع ال يذكر وقائع 
حمّددة لبيان أحكامها خاّصة، بل يريد تنبيهنا إىل القاعدة العاّمة، وهذا هو معنى االستقراء 

 هذه الفكرة صحيحة لو استطعنا العبور من اجلزئي ، فإنّ واالستدالل بالنصوص اجلزئيّة هنا
صعب حتقيق الوما دامت الفرضيات التي نتحدث عنها ممكنة جدًا فمن  ،ةلّية منطقيّ آ بالكيّل إىل 

 ات لتحقيق قاعدة.رشيعة تستخدم طريقة بيان اجلزئيّ ال نّ أيف  ال نشّك نحن ال ف، وإالعبور
                                                             

 .٤٤٤: ٤الصدر، بحوث يف علم األصول ( ١)
 .٢٠٥ـ  ١٩٥: ١انظر: األنصاري، فرائد األصول ( ٢)
 .٧٠٥ـ  ٦٩٣حجّية احلديث:  انظر: حيدر حّب اهللا،( ٣)
 .٥٩انظر: ماجد سامل الدراوشه، سّد الذرائع يف جرائم القتل، دراسة مقارنة: ( ٤)



 

االستقراء هنا يعاين من مشاكل يف العملّية االستقرائيّة  وهبذا يتبنّي أّن استنتاج قانون كيّل من
 .تارًة أخرى نفسها تارًة، ويف الطفرة القائمة عىل االستقراء نفسه هنا
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ّقف إّن فكرة ما يتو نعم، يمكننا إعادة صياغة املقاربة هنا وفقًا لقانون املقّدمية عرب القول:

ترك احلرام عىل تركه، أو فعل الواجب عىل اإلتيان به، تارًة نطبِّقها يف املجال الفردي؛ وأخرى 
 يف املجال االجتامعي:

فهي تنتج إلزامات ـ عقلية أو رشعية ـ حمدودة. وأصول الفقه  ،ـ أّما يف املجال الفردي أ
 لفردّي، وبذهنّية فردّية.اإلسالمي كثريًا ما نظر إىل تطبيق هذه القاعدة عىل املستوى ا

فإّن صياغة هذه القاعدة سوف ختتلف؛ وذلك أّن ترك  ،ب ـ وأّما يف املجال املجتمعي العامّ 
املجتمع حلراٍم معني قد يتوقَّف عىل تركه ألمر حالٍل، ومعنى ترك املجتمع ليس ترك كّل فرٍد 

ال يعيش جوَّ هذا احلرام يف  فرد، بحيث ال يقع احلرام مطلقًا، بل بمعنى صدق أّن هذا املجتمع
عمومه وغالبّيته، بحيث يكون هو احلالة االجتامعيّة السائدة، فأنت تقول: إّن املجتمع الفالين 
مبتىًل برشب اخلمور، وهذا ال يصدق عندما يرشب واحٌد يف املائة مثًال؛ بل يصدق عندما 

فيصّح لنا أن نسند فعل احلرام إىل يكون ما يقارب النصف أو األغلب مثًال مبتليًا هبذا املحّرم، 
 املجتمع بام هو جمتمع.

ويف هذه احلال قد ُيقال بتطبيق قاعدة املقّدمة، ونقول: إن ترك هذا احلرام من قبل املجتمع 
متوّقف عىل منع الدولة رسميًا من استرياده أو تصنيعه، ويف هذه احلال يتّم احلكم بحرمة 

 هذا احلرام؛ هبدف حتّقق عنوان ترك املجتمع هلذا املحّرم. االسترياد والتصنيع؛ لتجفيف منابع
إذا تّم القبول بأّن اإلسالم ينظر يف ترشيعاته إىل الظاهرة املجتمعّية، كام ينظر إىل الظاهرة 
الفردية، فال يبعد أنه يمكن للفقيه اإلفتاء بحرمة بعض املقّدمات املحّللة يف نفسها؛ بوصف 

ة التي ال يمكن املنع عن احلرام إالّ من خالل حتريمها. وهذا سيكون ذلك من باب حتريم املقّدم
وائّيًا، وليس حكومّيًا والئّيًا، بناء عىل وجود حكم رشعي للمقّدمة ال جمّرد حكم حكاًم واقعّيًا فت

 عقيل.



  
 :، أّمههاإالّ أن هذا التطبيق ـ لو صّح ومتَّت املوافقة عليه ـ يظّل مرشوطًا برشوط

أن حيرز بالفعل أّنه ال يوجد سبيٌل آخر لقطع ماّدة الفساد، إالّ عرب هذا  :الرشط األول
الطريق. ومن ثم فالالزم اختيار أقّل الطرق حترياًم؛ خروجًا عن قاعدة الرباءة واحلّلية بمقدار 

 الرضورة.
، أن ال يكون يف حتريم هذه املقّدمات مفاسد تفوق مفسدة بقاء املحّرم األصيلّ  الرشط الثاين:

 الذي ُيراد حتريم املقّدمات ألجله.
وأمثلة هذا األمر كثريٌة؛ إذ يف مثل عرصنا قد يكون يف التضييق عىل املقّدمات ـ متهيدًا لعدم 
رًا من الدين، وموجبًا لرّدات فعل عكسّية؛ أو وقوع  شيوع احلرام ـ ضغطًا اجتامعيًا كبريًا منفِّ

 لو أريد تطبيق هذا القانون، ممّا يلزم منه مفاسد املجتمع اإلسالمي يف عزلٍة تاّمة عن العامل
 عظيمة.

لنأخذ مثاالً: حتريم السفر إىل بالد غري املسلمني، أو حتريم الدراسة يف اجلامعة املختلطة وال 
توجد إالّ جامعات خمتلطة، فإّن مثل هذا التحريم لو كان هبدف قطع دابر الفساد الفكرّي 

ل املؤمنني  ،و عن االلتحاق هبذه اجلامعة أو تلكواألخالقّي الناتج عن السفر أ قد يؤّدي إىل حتوُّ
أو املسلمني إىل أّمٍة جاهلة، حيث ال يمكنهم تقديم البديل يف الفرتة الراهنة، فيلزم أخذ هذه 

 األمور بعني االعتبار، وموازنة املوقف.
م ـ القول بنظرية سّد الذرائ ع أو أحكام املقّدمة باللحاظ وبناًء عليه، ال يبعد ـ لو تّم ما تقدَّ

املجتمعي، رشط مالحقة متام املالبسات، وخاّصة الرشطني املتقّدمني. وال يكون ذلك حترياًم 
من باب الوالية، وال نحو ذلك، بل هو حكٌم واقعّي رشعّي، غايته يكون مؤّقتًا بحدود قيود 

ع مصاحلٍة يف هذه القضيّة بني املقّدمية؛ فإذا ارتفعت فإّن هذا احلكم يرتفع. وهبذا يمكن وقو
 .األصول االجتهادّية للمذاهب الفقهّية

لكّن هذا كّله مبنّي عىل إثبات أّن الترشيعات ناظرة لإلنسان الكبري )املجتمع(، وليس فقط 
إذ قد يقال بأّنه من الصعب جدًا إثبات إطالقّية هذه الفكرة، وأّهنا لإلنسان الصغري )الفرد(، 

ليف ذات اهلوّية املجتمعّية مثل اجلهاد وإقامة الرشيعة، ممّا كان يسّميه خاّصة ببعض التكا
 .العالمة شمس الدين بتكاليف األّمة، وتفصيله يف حمّله
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عني أّن التخيّل فهذا ي ،اجتهاد احليل الرشعّية برز نّقادون أقد يتصّور أّنه حيث كان الذرائعيّ 

 .عن الذرائعّية يعني األخذ باحليل الرشعيّة
 ّن هذا الكالم غري دقيق؛ وذلك:أإال 

 ن نتصّوره عىل شكلني أو مستويني:أالتفكري الذرائعي يمكن  إنّ  أّوالً:
هو املستوى االجتهادي القائل بتحريم الوسائل بتبع النتائج. وهذا الذي  املستوى األّول:

 سابقًا. هنكنّا نتكّلم ع
 مالت أو مرجعّية املعنون يف املعامالت.ايف املعالواقعي مرجعّية القصد  املستوى الثاين:

، فمن املمكن أن يكون الفقيه رافضًا احليل الرشعيّةإّن املستوى الثاين عىل صلة أكرب ببحث 
احلقيقي ال ّن العربة واملدار يف باب املعامالت هو عىل القصد أللمستوى األّول؛ لكنّه يرى 

الصيغ اللفظيّة، أو هو عىل املعنون النهائي الواقعي ال الشكل الظاهري للمعاملة، فاملعاملة 
فلو متّت عنونتها  ،ة هلا روح وهلا صيغة شكلّية، والعربة يف التحريم هي الروح ال الشكلالربويّ 

 بعنوان البيع فال يغرّي هذا من واقع احلال شيئًا.
حليل الرشعّية يعتمد كثريًا عىل املستوى الثاين، ممّا يصّحح إنتاج سّد وعليه، فنقض نظرّية ا

 طريق احليل بال حاجة لكلّية النظرّية الذرائعيّة.
امل ع األامإنّ «: باحلديث املشهور ،ون عىل مستوى نقض احليلوقد استدّل الذرائعيّ 

الزواج والعالقة الزوجّية، بل ة للزواج من الطفلة الصغرية ليس هو ، فالنّية احلقيقيّ »بالنّيات
ون ىل احلّج مثًال، وهلذا يرفض الذرائعيّ إى له السفر معها سنّ تهو حتليل والدهتا عىل العاقد كي ي

، فيام يميّز خمالفوهم بني النّية والغرض، فالنيّة للعقد موجودة ديثناقضتها هلذا احلاحليل مل
د ليس املعارشة الزوجيّة املعتادة، بل أمٌر قائمة يف العقد عىل الصغرية، لكّن الغرض من العق

آخر، والتمييز بني النيّة والغرض والدافع رضورّي، واحلديث يرتبط بالنوايا ال باألغراض، 
وإال لزم احلكم ببطالن املعامالت التي يريد الطرف اآلخر فيها بيع يشء ألجل احلصول عىل 

                                                             
انظر ـ ملزيد تفصيل حول اخلالف بني الشافعي وابن قيم اجلوزّية يف قضية احليل والعقود ـ: العنزي، ( ١)

 .١٥١ـ  ١٣٠سّد الذرائع عند اإلمام ابن قيم اجلوزّية: 



  
 املال لكي يشرتي به اخلمر فيرشهبا مثالً!

عرف أيضًا أّن القائلني بالذرائعّية بمستواها األّول ال يشرتطون يف احلكم عىل وهبذا ن
الذريعة قصَد الفاعل، فسواء قصد التوّصل هبا إىل حرام أم مل يقصد فهي حرام ما دامت 
العالقة بني الوسيلة والنتيجة دائمّية أو أكثرّية أو كثرية، بينام نجد نّقاد احليل الرشعّية يف 

لثاين للذرائعّية هيتّمون ألمر النّية؛ ألّن فاعل املعاملة الصورّية نّيته احلقيقّية هي الفرار املستوى ا
من املعاملة املحّرمة فرارًا صورّيًا وفعل الواقع املحّرم ولو بعنوان آخر، وهلذا استندوا للحديث 

 املشار إليه، فالنّية يف املستوى الثاين عادًة مهّمة دون األّول.
لكّن خترجيات املستوى الثاين  ،نظر عن مناقشتهم يف طريقة مقاربتهم للموضوعوبرصف ال

، وهلذا قّسم الدكتور وهبة الزحييل الذرائع ستوى األّولرجيات املالنفصال عن ختلتظل قابلة 
 .إىل قسمني: ما يكون باعتبار الباعث، وما يكون باعتبار املآل

ّية واللفظ يف العقود واملعامالت إىل مدرستني وقد انقسم الفقه اإلسالمي يف قضّية الن
 أساسّيتني:

وأّن النوايا شأٌن يرجع للفاعل بينه وبني رّبه، وهذا  املدرسة األوىل: مدرسة مرجعيّة اللفظ،
 ما نالحظه يف املدرسة الشافعّية واحلنفّية، ويبدو يل مشهور اإلمامّية عىل هذا.

أخذًا بمثل قاعدة األمور بمقاصدها،  والقصد، املدرسة الثانية: مدرسة مرجعّية املعنى
 والعربة بالنوايا، وهو ما نالحظه عند احلنابلة واملالكّية.

ة احليل ظون عن نظريّ يتحفّ قد نجد أّن بعض الفقهاء الذين يرفضون نظرّية الذرائع  ،من هنا
موضوع احليل د اخلميني يف ة خاّصة عندهم، مثل السيّ يّ داجتها ؛ ألسبابولو يف بعض املوارد

فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات، وحتليله «ة ورواياهتا حيث يقول: الربويّ 
قبيل  ال يوجب نقصًا يف ترّتب تلك املفاسد، من ـمع تغيري عنوان  ـأقسامه وأفراده  بجميع

ألكل الربا  ّححةً ثّم إّنه لو كانت احليلة بتلك السهولة مص ة فيه.التناقض يف اجلعل، أو اللغويّ 
هو  يف ذلك احلرام الذياألّمة لئالّ تقع  ؛‘ينّبه عليها رسول اهللا نبّي الرمحة ، فلم ملنتيجةً 

فلو كان االنتفاع بمثل الربا جائزًا بسهولة، وإّنام حيتاج إىل .. إيذان )بَِحْرب ِمَن اهللاِ َوَرُسولِِه(
                                                             

 .٢١ـ  ١٧نظر: الزحييل، الذرائع يف السياسة الرشعّية: ا( ١)



 

 ‘عليه فة القتال وقتل النفوس، بل كانملا احتاج إىل كل ،، أو تغيري كالمءيشإىل  ءضّم يش
علم ممّا ذكر وما مل يذكر أن ال سبيل إىل احليلة يف فيُ ، حفظًا لدماء املسلمني ؛تعليم طريق احليلة

 .»املوبقة تلك الكبرية
وقصدنا من هذا كّله التنبيه عىل اخلطأ الذي قد يقع فيه الباحث، خاّصًة عندما يراجع 

ن تيمية، حيث يرى ترابطًا عجيبًا بني بحث احليل والذرائع، فيتصّور كلامت مثل الشاطبي واب
أّن الطريق الوحيد للخروج من احليل يكون عرب الذرائعّية، وهلذا اختاره الشاطبي وابن تيمية 
وابن قّيم اجلوزية، لكّن الصحيح أّن رفض احليل ينطلق من منطلقات متعّددة ال تنحرص 

، وهذا ما أردنا تأكيده، خاّصة وأّن بحث احليل يرتبط ناها الواسعبمع باختيار نظرّية الذرائع
 كام قلنا.كثريًا كثريًا بالقصود وبحث الذرائع يتحّرر منها 

 ÑèÍ§ÕAihºAÊiB·ÂáA fÆAËqÎnºfÂÝA ÁlY ÄIA PBIiB³¾ ¨¾ PB¯²Ê , 
ل ثّمة دّلته ومستنداته العقلية والنصّية، بأمر االجتهاد الذرائعي عىل نقض يتوّقف أمل 

ئعي، وقد اهتّم ابن حزم اصول التفكري الذرأحماوالت حلشد الشواهد املضاّدة التي هتدم 
نات من األدّلة يّ الظاهري ـ بوصف الظاهرية من خصوم التفكري الذرائعي ـ بعرض بعض الع

 .النقضّية
 ،تفكريقض كليّة هذا النئعي أو بتعبري آخر لاوأبرز ما يمكننا ذكره هنا لنقض التفكري الذر

 هو اآليت:
َوَال َتُقوُلوا ملَِا َتِصُف َأْلِسنَتُُكُم الَْكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم ﴿قوله تعاىل:  الدليل األّول:

وَن َعىَل اهللاَِّ الَْكِذَب َال ُيْفلُِحونَ  وا َعىَل اهللاَِّ الَْكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفرَتُ (، وقوله ١١٦)النحل:  ﴾لَِتْفرَتُ
َأْم  ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اهللاَُّ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمنُْه َحَراًما َوَحَالًال ُقْل َآهللاَُّ َأِذَن َلُكمْ ﴿بحانه: س

ونَ   (.٥٩)يونس:  ﴾َعىَل اهللاَِّ َتْفرَتُ
 فصّح  ـ ـ وذكر هاتني اآليتني بطال قول اهللا تعاىلومما يبطل قوهلم غاية اإل«يقول ابن حزم: 

يف حتريمه أو حتليله فقد  م ما مل يأت بإذن من اهللا تعاىلل أو حرّ من حلّ  كّل  هباتني اآليتني أنّ 
                                                             

 .٥٤٦ـ  ٥٤٥: ٢اخلميني، كتاب البيع ( ١)



  
ما خلق يف األرض، إال ما  لنا كّل  أحّل  اهللا تعاىل قد ، ونحن عىل يقني من أنّ افرتى عىل اهللا كذباً 

أو خوف  باحتياطٍ  أحد شيئاً  مني أن حيرّ ني اجلليّ هبذين النّص  فبطل ..ل لنا حتريمه بالنّص فّص 
 .»عتذرّ 

ومن الواضح أّن االستدالل بمثل هذه النصوص إّنام هو عىل طريقة ابن حزم يف تناول 
القضايا؛ ألّنه يعترب أّن املستند الوحيد للحكم الرشعي هو داللة النّص، واملفروض يف باب 

 يكون من التقّول عىل اهللا تعاىل.الذرائع أّن النّص مفقوٌد عىل حتريم هذه الذريعة أو تلك، ف
من هنا يستند ابن حزم إىل عمومات ومطلقات النهي عن العمل بالظّن؛ حيث إّن معطيات 

من  فكّل «الذرائعّيني جمّرد ظنون، فيقول بعد عرضه بعض نصوص النهي عن اّتباع الظّن: 
فقد حكم  ،ن بعدُ ذريعة إىل ما مل يك خوف ءحكم بتهمة أو باحتياط مل يستيقن أمره أو بيش

وهو حكم باهلوى،  ،والباطل، وهذا ال حيّل  فقد حكم بالكذب ، وإذا حكم بالظنّ بالظنّ 
هب يف ذاته متخاذل هذا املذ ، مع أنّ ى إىل هذاأدّ  مذهب نعوذ باهللا من كّل  ب للحّق وجتنّ 

ع إىل رّ خوف تذ حالالً  م شيئاً أحد أوىل بالتهمة من أحد، وإذا حرّ  ه ليسألنّ  ؛متفاسد متناقض
 الرجال خوف أن يزنوا، وليقتل الناس خوف أن يكفروا، وليقطع األعناب خَص فليُ  امحر

ي إىل يؤدّ  هألنّ  ؛خوف أن يعمل منها اخلمر، وباجلملة فهذا املذهب أفسد مذهب يف األرض
 .»هاإبطال احلقائق كلّ 

ال  ،من النظرّيات األصولّية لكّن هذه املحاولة النقدّية املتكّررة منه يف غري مناسبة جتاه سلسلة
ألّن مرجعّية النص مفهوم عام، والذرائعي يّدعي أّن النصوص القرآنية واحلديثّية،  تبدو دقيقًة؛

من وكذلك الفهم العريف القائم عىل االستقراء النّيص، يفيض لفهم مراد الشارع يف املسألة 
احلال عندهم يف القياس أو املصالح متامًا كام هي نصوصه بنحو إرادة القاعدة امللقاة علينا، 

املرسلة، ومن ثّم فال يكفي يف نقد الذرائعّيني وأمثاهلم جمّرد اهتامهم بالتقّول عىل اهللا ما مل نقم 
برصد مستنداهتم من الكتاب والسنّة، وطريقة فهمهم للنصوص التي اعتربوها مستندًا. نعم 

دليل خمارج للنص، فيكون كالم ابن حزم لو كان مستندهم الوحيد هو الدليل العقيل أو أّي 
                                                             

 .٧٥٤: ٦ابن حزم، اإلحكام ( ١)
 .٧٥٥: ٦املصدر نفسه ( ٢)



 

 النّص الديني.برجعّية امليف حرصّية هو صحيحًا عىل قواعده 
ّن  معترب بأدّلته عنده، كام أظنٌّ  فهو ،عيُّ ئفلو سّلم بذلك الذرا ،بالظنون ّنه عمٌل أوأّما القول ب

ني يف الذرائعيّ ي عن أحد أمرين: إّما أّن نظرية ظنّ  الشواهد التي ذكرها ابن حزم تكشف يف
مل ابن حزم نفسه  نّ ة غري منضبطة وغري مقوننة، أو أكانت بدائيّ )القرن اخلامس اهلجري( عرصه 

ار واضحًا من صكام  ،عليهم ّن األمثلة التي ذكرها ال تردأذ من الواضح إ ؛داً تهم جيّ يفهم نظريّ 
 سابق.لرشحنا ا لخال

حتّذر من الوقوع يف الشبهات، وأّنه يوشك  االستناد لروايات االحتياط التي ثاين:اليل لالد
صاحبها عىل الوقوع يف احلرام الذي هو محى اهللا، فقد تناول ابن حزم األندليس هذه الروايات 

وكأّن مشكلته  ة متامًا لتناول الذرائعّيني الذين استندوا إليها أيضًا كام أرشنا سابقًا،ينبطريقة مبا
 اهللا عليه منه صىّل  فهذا حّض «حيث قال:  ّية االحتياطات؛مع الذرائعيّني تبدو مرتّكزة يف قض

تلك املشتبهات  من احلمى، وأنّ  ما حول احلمى ليست عىل أنّ  جيلّ  م عىل الورع، ونّص وسلّ 
 وكذلك بنّي .. من احلرام فهي عىل حكم احلالل لليست بيقني من احلرام، وإذا مل تكن مما فّص 

 ابن عون عن الشعبي بياناً  من طريق ديث الذي روينا آنفاً م يف احلرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّ 
هبذا البيان  جيس بعدها عىل احلرام، فصّح  ام هو أناملخوف عىل من واقع الشبهات إنّ  أنّ  اً جليّ 

ه إنام هو عىل أنّ  ،عن الشعبي التي يقول فيها: وقع يف احلرام معنى رواية زكريا ، أنّ ةظاهر ةً صحّ 
 .»..ه راكب حرام يف حالته تلكأنّ  ناً ى إىل أن يكون فاعله متيقّ عل أدّ ف وهو كّل  ،معنى آخر

ّن ما يسّمى بنصوص االحتياط ال تعني حتريم أإّن ما يريده ابن حزم هو التأكيد عىل 
ّهنا ليست من مى كاشف عن أحول احلرام واحل ا دورانٌ أّهن الشبهات، بل بالعكس فإّن تعبريها ب

يد أن جيعل ّنه يرأكشف عن احلاالت غري املحّرمة التي تفيض للحرام، وك تريد الاموإنّ احلرام، 
ظي رشاد وتنبيه عىل عدم الوقوع يف احلرام ال تأسيسًا حلكم حتفّ نصوص االحتياط جمّرد إ

وهذا ما نجد روح فكرته عند  حتريمي يف الشبهات التي هي ليست عني احلرام بل حتيط به.
، فليس هنا قشته لروايات التثليث الواردة يف باب االحتياطالصدر يف مناحمّمد باقر السيد 

                                                             
 .٧٤٦: ٦املصدر نفسه ( ١)
 .٩٨ـ  ٩٧: ٥الصدر، بحوث يف علم األصول ( ٢)



  
حكم رشعي بحرمة املشتبهات، بل هو إرشاد حلكم العقل برتك ما جيعل املكّلف مقتحاًم 

 للحرام ومتجرًأ عليه، وهلذا ربط ابن حزم احلديث بالدعوة للورع.
ّن نصوص فاعترب أ ومن هنا مّيز ابن حزم بني نصوص اإلجياب ونصوص احلّض،

املشتبهات هي نصوص حّض ال نصوص إجياٍب ترشيعي، واحلّض مرتبط باإلرشاد والتوجيه 
والدعوة للورع ال بإنشاء ترشيعات يف مورده، وخطأ الفقهاء أّهنم فهموا نصوص االحتياط 

ام هو عىل إنّ  ـ لو صّح  ـمعنى هذا احلديث  أنّ  وصّح «خاطئة، وهلذا يقول: مغايرة بطريقة 
م  اهللا عليه وسلّ صىّل  ه، لكان النبّي تركُ  ، وفرضاً فلو كان املشتبه حراماً ، ابجيعىل اإل ال احلّض 

عىل تركه وخاف عىل مواقعه أن  ه حّض عليه السالم مل يفعل ذلك، لكنّ  هقد هنى عنه، ولكنّ 
وما   اهللا عليه وسلم بالراتع حول احلمى، فاحلمى هو احلرام،عىل احلرام، ونظر ذلك صىّل  قدميُ 

وهذا  ،فهو حالل ول احلمى ليس من احلمى، واملشتبهات ليس من احلرام، وما مل يكن حراماً ح
تاركه وال يأثم، ما مل يواقع  ذمّ وال يُ  مد فاعله ويؤجريف غاية البيان، وهذا هو الورع الذي ُحي 

 .»احلرام البنّي 
َغِوّية لفهم بعض نصوص االحتياط قريبة ومعقول ة جدًا يف الداللة ومقاربة ابن حزم اللُّ

العرفّية، بام يبطل استدالل الذرائعي بنصوص االحتياط، أّما جعل نصوص االحتياط إبطاالً 
إذ يبدو أّن ابن حزم مل ينتبه لفكرة التحريم بالعنوان الثانوي، فلو انتبه  للذرائعّية فهذا غري دقيق؛

لدخوله يف دائرة املشتبه عند  إليها ملا وقع يف بعض األخطاء هنا؛ ألّن حتريم اليشء احلالل؛
املكّلف، هو حتريم ظريف، وليس حترياًم أّولّيًا، ففي ظرف الشبهة يصبح احلالل حرامًا حلامية 
احلرام الواقعي األصيل، وال يعني ذلك أّن املحّرم يف ظرف االشتباه ليس يف األصل حالالً، 

لديه، هلذا تصّور أّن هذا  مةً فكأّن فكرة احلكم الظاهري )يف ظرف االشتباه( مل تكن مفهو
احلديث يدّل عىل الالذرائعّية نتيجة اعتباره املشتبه كائنًا حول احلمى ال عني احلمى، مع أّن نفي 
كونه عني احلمى هو بمالحظة احلكم الواقعي األّويل، ال احلكم الرشعي الظريف، وهلذا يمكن 

شتباه عنده وحرامًا عىل عمرو لوقوعه ليشء واحد أن يكون حالالً لزيد ألّنه ليس يف مورده ا
، كإبريق املاء احلالل رشبه يصبح موردًا للشبهة ه يف ذاته حالالً يف ظرف االشتباه؛ رغم كون
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امللزمة باالحتياط، عندما خيتلط بإبريق مخٍر وال نتمّكن من التمييز، فنتجنّب االثنني معًا 
 أو نحتسب. احتياطًا لعدم الوقوع يف رشب اخلمر من حيث ال ندري

، بل لو دّلت فهي تدّل وعليه، فنصوص االحتياط ال تدّل ال عىل الذرائعّية، وال عىل نفيها
عىل نفي الذرائعّية يف موارد الشبهات، وربام ال يكون يف الواقع بني اقتحام الشبهات والوقوع 

ني املقّدمة والنتيجة يف احلرام الواقعي األّويل نسبة الغلبة أو الكثرة )عالقة الغلبة أو الكثرة ب
املرشوطة عند الذرائعي(، حتى يكون ذلك مدعاًة لنقض الذرائعّية بعدم جريان االحتياط يف 

 .الشبهات
هذا، وال بأس باإلشارة أخريًا إىل أّن ما ذكره بعض الباحثني، من أّن االجتهاد الذرائعي 

وسيلة إىل  يقعال وإمن مباح ذ ما ؛ إيلزم منه حتريم مجيع املباحات وعدم بقاء مباح إطالقاً 
ون مطلق دني ال يقصّن الذرائعيّ إف ؛قد صار واضحًا اجلواب عنه ،احلرام يف بعض املوارد
 فراجع. ،بل القضية تتبع نسبة العالقة بني الوسيلة والنتيجة ،استطراق ذريعة لنتيجة

 ,ÑèÍ§ÕAih»º BÃNÌÙiÄ¾ ÓËN¯ºA ºA �GÑèÍ¦jrºA ÑmBÍn Ê..ºÊÝA È³® ´®ÊPBèÌË 
توّصلنا إىل اآلن إىل عدم املوافقة عىل االجتهاد الذرائعي بوصفه قانونًا كلّيًا جيري العمل 

ة وما زاد بني الوسائل والغايات، لكنّنا قلنا بأّن االجتهاد موارد العالقة الكثرييّ  عليه يف كّل 
 الذرائعي يمكن القبول به ضمن قواعد أخرى وليس مستقالً، وهذه القواعد هي:

رشع وليس فقط الـ مقّدمة الواجب ومقّدمة احلرام.. فلو قلنا بأّهنام حمكومان بحكم  ١
 بحكم العقل، كانت الذرائعّية ساريًة هنا هبذا املقدار.

حم، ـ قانون التزاحم وتقديم األهم عىل املهّم، فباملقدار الذي جتري فيه قواعد التزا ٢
 .ن األخذ بالذرائعّيةيت احلديث عنها إن شاء اهللا تعاىل، يمكوسيأ
 ،حرمة اإلعانة ني عىلّنه لو بُ إثم، فألة التعاون عىل اإلومس ،ثملة اإلعانة عىل اإلأـ مس ٣

 دًا بحدود احلكم الوارد يف هذا املوضوع الفقهي.فيكون املوقف حمدّ 
)النظري أو العميل( املبني عىل القطع واليقني ال عىل  ال االستدالل العقيلكشأ ـ بعض ٤

                                                             
 .٢١١ـ  ٢١٠صد الرشع بني اإلفراط والتفريط: مالك وهبي، مقا( ١)



  
 ة معطيات العقل يف الرشيعة.ّن، طبقًا حلدود القول بحجيّ الظ

 الثانوية من نوع نفي الرضر ونفي احلرج وغري ذلك.ـ العناوين  ٥
فال يمكن األخذ به يف قانون يف مورده،  خاص دليل نّيص  ّي أوال حيمل  ،أّما ما هو غري ذلك

 .، ما مل حيصل يقني موردي خاّص الذرائع
الذي نفهمه أّن قانون الذرائع يف ف نظرّيتنا يف عدم شمولّية الرشيعة، وبناء عىلمع هذا كّله، 

ات حدى مرجعيّ إن عقالئي ويرجع بمصالح عىل الناس، وهلذا يمكن اعتباره واجلملة قان
ضمن فقه األولوّيات لمني دارة املصالح العاّمة للمسإيف أو املجتمع اإلسالمي ة سالميّ لة اإلوالد

ون ّن مجلة من املوارد التي ذكرها الذرائعيّ أبل نحن نرى  هلّيًا،اًم رشعّيًا إحكيكون ناجته  أندون 
سوى مصاديق  تليس ،ل االستقرائيالوهم يامرسون االستد ،تهمنظريّ لشواهد بوصفها 

 .و الصحابةأاخللفاء أهل البيت أو و أ ة التي قام هبا النبّي للسياسة الرشعيّ 
(، ةالسياسة الرشعيّ يف التعامل مع تطبيق الرشيعة )ومن خالل إقحام اآللّية الذرائعّية 

تطبيق قانون نكتشف أّن املنهج الذرائعي يف السياسة الرشعّية يقوم ـ بشكل رئيس ـ عىل 
ومعنى التزاحم هنا أّن السلطة املجتمعّية  .اجلهة املتوليّة لإلدارة املجتمعّيةالتزاحم من قبل 

هلذا وبمقتىض سلطتها الوالئّية املمنوحة هلا رشعًا،  تالحظ عنرَصي االحتامل واملحتمل معًا،
قد جتد سّد طريق مباح عىل أمر حمّرم نتيجة مالحظة شّدة حرمة هذا املحّرم ومستويات 
خطورته، أو نتيجة مالحظة القّوة االحتاملّية يف اإليصال هلذا املحّرم عرب الطريق املباح، خاّصة 

ني عىل القانون ربام يسعون جاهدين الستغالل إباحة الطرق مع أخذها بعني االعتبار أّن املحتال
بمنع بعض الطرق آخذًا مثالً هبدف الوصول إىل املحّرم بشكل تلقائي، وهنا يقوم ويّل األمر 

 .، وهذا ما خيتلف باختالف الظروف واألحوالعنارص اخلطورة واألمهّية بعني االعتبار
ئعي هو اّن العمل السيايس الذرأياسة الرشعّية صول وقواعد السيعترب الدارسون أل ،من هنا

ألّن سّد الطرق دون الوقوع يف حمذور كبري حمتمل  قاعدة مهّمة ال يستغني عنها أولياء السلطة؛
عات، وهكذا جتمداري للمل واحدة من أعمدة العمل السيايس واإلجدًا الوقوع فيه، يشكّ 

 .ح علياب من حتقيق مصالارق هبدف االقرتطاحلال يف فتح ال
                                                             

؛ وصالح الدين حممد قاسم النعيمي، أثر ٦٥انظر: وهبة الزحييل، الذرائع يف السياسة الرشعّية: ( ١)
 



 

 ،ة تقوم عىل معيار املصلحة العاّمةّن السياسة الرشعيّ أهذا األمر عندما نعرف  دويتأكّ 
ليها السياسة إجات التي سوف تؤول ها املخرَ اًم يف املآالت وهتمّ ئوتنظر دا ،والعدل العام

ألبواب برز اعد املصلحة املرسلة والذرائع من أواألنشطة املختلفة فيها، وهذا كّله جيعل قوا
 رشعّية.الالتي ختدم قواعد السياسة 

 تقوم سلمني بمختلف مستويات السلطة الإّن السياسة الرشعّية وإدارة السلطة يف جمتمع امل
عة يف مقام التطبيق يمر يبدو غري معقول، وهلذا حتتاج الرشاألإذ هذا  عىل التعّبدات املحضة فقط؛

التي تسمح للعقل اإلنساين باحلركة الواعية املفهومة  واملامرسة املجتمعيّة إىل سلسلة من القواعد
فإّن هذا األمر يشّكل يف تقديري أحد عنارص محاية  جات،واملخرَ  آالتهبدف النظر يف امل

الرشيعة ملصاحلها، وإال لتسبّب ذلك باصطدامها بالواقع دون نتيجة، فالبّد من فرض العقل 
كي يتسنّى له إدارة عملّية تطبيق املفردات الرشعّية املتحّرك يف دائرة املتغرّيات ذا سلطة هنا 

بأفضل وسيلة ممكنة له، فإّن اخلسائر النامجة عن سلطة العقل يف دائرة التطبيق تظّل أقّل بكثري 
 من اخلسائر النامجة عن تصادم الرشع والواقع.

إدارة ات الرشعّية التي تتمّكن من مساعدتنا يف وهنا نجد سلسلًة من القواعد والكليّ 
 دون مرّبرية برشعّية التعّبدالقت عينه عدم املخاطرة باألحكام والسلطة بطريقة عقالنّية ويف ال

 فسه.نرشع المن 
 واألمر عينه جيري يف العمل القضائي ومصاحله العليا، فال نطيل.

                                                                                                                                                             
 .١٦٢ـ  ١٦١املصلحة يف السياسة الرشعية: 



 
 
 
 
 

SºBRºA iË�A 
ÑZ»v�AÊ èwÃºA �I Ñ²Ü§ºA 

fÍÇ� 
وأّهنا التي تقف  ة املصلحة لألحكام الرشعّيةمرجعيّ عىل  دكيأه عندما يتّم التالطبيعي أنّ  من

خلف هذه الترشيعات كّلها، ويف الوقت عينه تغدو املصلحة معيارًا لكشف احلكم الرشعي 
فيام ال نّص فيه، من الطبيعي أن يأيت إىل ذهننا هذا السؤال: ماذا لو كان ما انكشف لنا من النّص 

هو املرجع يف هذه احلال؟ هل يقّدم النّص عىل  ام يعارض ما انكشف لنا من املصلحة؟
 املصلحة أو العكس؟

فكرة العالقة بني النّص واملصلحة يفرتض أن تكون تلقائّيًة يف املناهج االجتهادّية القائمة 
عىل مرجعّية املصلحة يف بعض املساحات من جهة، وقدرة العقل عىل اكتشافها من جهة 

تظهر للعلن بشكل واضح مع اإلمام نجم الدين الطويف أخرى، لكنّنا نجد هذه القضية 
ذا خالفت النصوص إاملصلحة «، مواجهًا قاعدة هـ(، فيام طرحه حول املصلحة٧١٦)

 .»ُالغيت
حول سؤال املرجعّية  ،ىل يومنا هذاإثارة جدل ما يزال مستمّرًا إقد تسّببت أفكار الطويف يف ل

تفسري كالمه أو  ون ما طرحه الطويف، حاول بعٌض بني النّص واملصلحة، ففيام انتقد كثري
 للقبول يف الفضاء اإلسالمي العام. ةرجاعه إىل معاٍن أخرى قابلإ

ة واالجتهادّية ـ صوهلا الفكريّ عىل خّط آخر، مل تكن اإلماميّة االثنا عرشّية لتوافق ـ طبقًا أل
رى أّن الفكر اإلمامي لكّن وجهة نظٍر تعىل مرجعيّة املصلحة خاّصة يف مواجهة النصوص، 

                                                             
 .١٣٥٧ـ  ١٣٥٥: ٢انظر حول هذه القاعدة: معجم القواعد الفقهّية اإلباضّية ( ١)



 

، الذي نّظر برأهيم ملقوالت الطويف م(١٩٨٩شهد بداية حتّول هنا مع اإلمام روح اهللا اخلميني )
عينها يف تقديم املصلحة عىل النّص، وهو أمٌر يتوّقع أن يثري جدالً واسعًا يف فضاٍء حمافظ عىل 

 هذا الصعيد مثل الفضاء اإلمامي.
ن شاء اهللا ـ فكرَة املرجعّية بني النّص واملصلحة، متناولني سوف ندرس يف هذا املحور ـ إ

بالتحليل والتقويم ما قّدمه الطويف واخلميني وأنصارمها، وكذلك ما طرحه املعارضون، 
 لنحاول ضمن هذا املشهد اخلروج بموقف يف هذا املوضوع بالغ األمهيّة.

 ÑèÍvbq � PBmBJNºÛAÊ °²AË�A ÁB¾áAÉj·®Ê �ËðºA 
ف الطويف أّول من عارض إمجاع األّمة يف منع تقديم املصلحة عىل النّص، وتبدو فكرته يصنّ 

خصّيته وتارخيه، فموقفهم السلبي منه دفعهم للطعن شاملثرية هذه داعيًة للباحثني للغوص يف 
ته، وأخرى من ناحية مذهبه، فيه من عّدة جهات، تارًة من ناحية مستوى علمه وحفظه ومكان

ّنه مل يِف حلنبليّته بل خالف احلنابلة يف عّدة مواضع، كام كنّهم اعتربوا أنّي حنبيل، له سفرغم أنّ 
مه ابن رجب حيث اهتّنه مال نحو الرفض، أع حتى قيل بمل يِف لسنّيته بل مال نحو التشيّ 

د حمسن األمني ، وترمجه السيّ ًا منحرفًا عن السنّةّنه كان شيعيّ أب رصاحةً هـ( ٧٩٥)احلنبيل 
                                                             

 حنبيلٌّ : ه قال يف نفسهة، حتى إنّ ًا منحرفًا يف االعتقاد عن السنّ ه شيعيّ وكان مع ذلك كلّ «يه: قال ف( ١)
ووجد له يف الرفض قصائد، وهو يلوح يف كثري من تصانيفه، حتى .. رافيض أشعري * هذه أحد العرب

ه قال يف رشح ومن دسائسه اخلبيثة أنّ . العذاب الواصب عىل أرواح النواصب :هه صنف كتابًا ساّم إنّ 
من أسباب اخلالف الواقع بني العلامء تعارض الروايات والنصوص،  األربعني للنووي: اعلم أنّ 

الصحابة استأذنوه يف تدوين السنة  السبب يف ذلك عمر بن اخلطاب، وذلك أنّ  وبعض الناس يزعم أنّ 
النبي صىل اهللا عليه  نّ وقال: ال أكتب مع القرآن غريه، مع علمه أ ،من ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك

ن دوا العلم بالكتابة. قالوا: فلو ترك الصحابة يدوّ : اكتبوا أليب شاه خطبة الوداع، وقال: قيّ وسلم قال
ة وبني ة، ومل يبَق بني آخر األمّ م النضبطت السنّ واحد منهم ما روى عن النبي صىل اهللا عليه وسلّ  كّل 

تلك الدواوين كانت  ألنّ  ؛ن روايتهالصحايب الذي دوّ صىل اهللا عليه وسلم يف كل حديث إال  النبّي 
أمري  ن أنّ فانظر إىل هذا الكالم اخلبيث املتضمّ  تتواتر عنهم إلينا، كام تواتر البخاري ومسلم ونحومها.

وقد . دًا. ولقد كذب يف ذلك وفجر.وتعمّ  نهة، قصدًا ماألمّ  املؤمنني عمر ريض اهللاّ عنه هو الذي أضّل 
وجيتمعان عىل ضاللتهام،  ،يصحب الرافضة: السكاكيني املعتزيل ةة مدّ م باملدينة النبويّ كان الطويف أقا

 



  

 .، وتبنّى اإلمام حممد أبو زهرة وآخرون تشّيعهعاميل يف أعيان الشيعةال
وينقل الشيخ حمّمد سعيد رمضان البوطي عن السيد عبد احلسني رشف الدين يف مقاٍل له يف 

يف زعمه أّن الطويف يعرّب م( ٢٠٠٤)معروف الدواليبي حممد جمّلة العرفان، أّنه رّد عىل الدكتور 
، »إّن الطويف من الغالة الذين ما زالت خصومنا حتّملنا أوزارهم«وأّنه قال: عن رأي شيعي، 

ويميل البوطي إىل أّن الرجل كان يتطّوح بني ، يف بعض كتبهفعالً وهو ما قاله رشف الدين 
                                                                                                                                                             

د بن مكتوم القييس يف حق قال تاج الدين أمح .ةوقد هتكه اهللا، وعجل االنتقام منه بالديار املرصيّ 
الوقوع كان قليل النقل واحلفظ، وخصوصًا للنحو عىل مشاركة فيه، واشتهر عنه الرفض، و..: الطويف

عنهم، وظهر له يف هذا اهللا يف أيب بكر وابنته عائشة ريض اهللا عنهام، ويف غريمها من مجلة الصحابة ريض 
كم بني  له، منها قوله يف قصيدة: ه، نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقةً املعنى أشعار بخطّ 

 قايض قضاة احلنابلة سعد الدين فرفع أمر ذلك إىل.. يف خالفته * وبني من قيل: إنه اهللاَّ من شّك 
ابه برضبه وتعزيزه وإشهاره، وطيف به، ونودي م إىل بعض نوّ نة، فتقدّ بذلك البيّ  هاحلارثي، وقامت علي

قلت: وقد ذكره  ..، ثم أطلق، وحبس أياماً عليه بذلك، ورصف عن مجيع ما كان بيده من املدارس
)الذيل  »..ته ونفاقهوهو حمبوس. وهذا من تقيّ ، ةحدثه عن آخر: أنه أظهر له التوب نبعض شيوخنا عمّ 

؛ وابن العامد، ٤٣: ١٩؛ وراجع: الصفدي، الوايف بالوفيات ٣٧٠ـ  ٣٦٨: ٤عىل طبقات احلنابلة 
 (.٤٠ـ  ٣٩: ٦شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 

 .٣٠٢ـ  ٣٠١: ٧انظر: أعيان الشيعة ( ١)
 .٣٦٣ـ  ٣٦١انظر: أبو زهرة، ابن حنبل: ( ٢)
وقبل أن نختم هذا «(: ٥٠ـ  ٤٩ول السّيد عبد احلسني رشف الدين يف كتابه )النّص واالجتهاد: يق( ٣)

ة من األخذ باملصالح تدارك ما نقله عن اإلماميّ  ه األستاذ الدواليبي إىلعلينا أن ننبّ  البحث نرى لزاماً 
يقل به منهم أحد، وسليامن  ة له وملهذا مما ال صحّ  فإنّ  ،ةالنصوص القطعيّ  اه عىلاملرسلة وتقديمهم إيّ 

ة يف هذه املسألة ما قد ذكرناه ورأي اإلماميّ  لنا أوزارهم.من الغالة الذين ما زالت خصومنا حتمّ  الطويف
 فلرياجعها األستاذ وليعتمد عليها فيام ينقله ،كتبهم يف أصول الفقه منترشة وعليه إمجاعهم، وتلك آنفاً 

وقد تصور بعٌض )انظر: ». لك عىل كتاب ابن حنبل ساحمه اهللا تعاىلمن اعتامده يف ذ بدالً  ،ةعن اإلماميّ 
( أّن السيد رشف الدين ُيثبت تشّيع الطويف غاية ١، اهلامش رقم: ٩٩حييى حمّمد، فهم الدين والواقع: 

األمر يضعه يف غالة الشيعة، وهذا أمر وإن كنت أجده حمتمًال، لكّنه بعيد؛ إذ لعّل رشف الدين قصد 
هنا التطّرف واملبالغة يف األمور، ال االنتامء ملذهب الغالة من الشيعة، فهذا أمر ال يعقل أن  من الغلوّ 

 يكون قد قال به أحد أصًال، خاّصة بمفهوم الغلّو يف الفقه اإلمامّي، واهللا العامل.



 

 .التشيع والتسنّن، فلم يمِش عىل قواعد الفريقني يف الفقه والعقيدة
، لكن يبدو يل أّن خروج شخص عن طويف وتارخيهوال ُاريد هنا أن أدرس شخصّية ال

قواعد املذاهب مجيعها، ليس بالرضورة دليَل ضعف؛ بل قد يكون أحيانًا مفتاحًا للتجديد 
والتنوير، وليس بعيدًا أن يكون الطويف رجالً مل يعش تقّيدًا باملذاهب، بل كان متنّوعًا حّرًا يف 

يطًا هجينًا ال ينسجم مع أّي من مذاهب املسلمني، تفكريه مما أنتج عنده حصيلة قد تبدو خل
 وهلذا ُينقل عنه انتقاده الشيعة يف مواضع عديدة وبعنف، كام ُينقل عنه انتقاداته لآلخرين.

وال أجد من الرضوري تناول هذه القضية بسلبيّة ونحن نبحث مسألة املصلحة؛ ألّن إثارة 
وطريقتها ـ عائقًا أمام سالمة البحث احلديث عن مذهب الرجل قد تشّكل ـ يف أسلوهبا 

 وموضوعّيته، فلنفرضه انتمى ألّي مذهٍب، فهذا ال يعنينا، وإّنام هتّمنا هنا آراؤه وأدّلته فحسب.
ّن الشيخ حممد رشيد من الطويف كالشيخ البوطي، نالحظ أويف مقابل سلبّية بعض الباحثني 

ويف يف جمّلة املنار، كي تكون ـ حسب قام يف العرص احلديث بطباعة رسالة الطم( ١٩٣٥)رضا 
، وقام بنرشها كذلك تعبريه ـ تبرصًة ألويل األبصار، كام جاء يف مقّدمة رسالة الطويف نفسها

 .الشيخ مجال الدين القاسمي
بمديات متوضع الباحث وحاجته  ثر سلباً وإجياباً أّن املوقف من رسالة الطويف يتأوخيّيل يل 

وهو ما يرتّد إىل إشكالّية العالقة بني النّص  و يتعامل مع الواقع،إىل التحّرر من النصوص وه
والواقع من جهة شبه أنطولوجّية، ومعضلة العالقة بني النص والعقل من جهة إيبستمولوجيّة، 

الناشئة عن تصادم الواقع )والعرص( مع املشكالت فالفقيه الذي يبحث عن فكفكة 
لطويف، خاّصة يف ظّل فضاء نّيص مغلق وجامد، ويف النصوص، قد يكون مّياالً ملثل تفكري ا

سياق حاجة هنضوية للعقالنيّة، بينام الفقيه الذي عاش يف زمن التالعب بالنصوص ألجل 
الواقع ورضوراته ورأى التأثريات السلبّية هلذا األمر عىل اهلوّية الدينّية مثالً جتده حذرًا من مثل 

 رسالة الطويف.
                                                             

 .٢٠٦ـ  ٢٠٢انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)
ومذهبه، انظر: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع ملزيد اّطالع حول شخصّية الطويف وتارخيه ( ٢)

 .٧٠ـ  ٤٥اإلسالمي: 



  

 ليس سوى اإلشارة إىل: ،صّيته وانتامئهالتمهيد حول هوّية الطويف وشخإّن الذي حيدونا هلذا 
حتى  ؛ة الطويف أو غريهاة ونحن نتعامل مع نظريّ ة واملذهبيّ رضورة حتييد املواقف العقديّ  أ ـ

 لية.اة عبموضوعيّ األفكار نا عن تناول مال تكون حاجزًا أما
ن أله من منظار انتامئي، بمعنى علينا ن ال ننظر يف أعامأّن شخصًا من هذا النوع جيب إ ب ـ

ع منه أن ته؛ ألّنه من املتوقّ عه ونحن نفهم نظريّ ته أو تشيّ ال نفهمه بالرضورة مسقطني حنبليّ 
ة املصلحة، ربام من يعالج األمور بطريقة مغايرة متامًا للموروث عند املذاهب يف مطالعة قضيّ 

، فنحن أمام عّينة يتوقع منها طريقة ذلكريف واالستدالل والفهم وغري عقسيم والتحيث الت
 وكأّهنا تتحّرك ضمن بارادايم خمتلف.وهلا َبْصَمُتها اخلاّصة هبا، مغايرة متامًا يف تناول األمور، 

وعىل أّية حال، فعندما ندرس الطويف اليوم، فنحن ال ندرس شخصّيًة ماتت وذهبت إىل 
ايض الطويف رجًال، فالطويف اليوم مذهب إن كان يف امل«: همرهّبا قبل قرون، بل بتعبري بعض

 .»ينخرط فيه عدد هائل..

\ÌjrMÊ ÅBÍI ,wÃºA Ò»¦ ÑZ»v�A ÀÌf³M ÑèÌj£ÂÊ �ËðºA 
يمّهد الطويف لفكرته بذكر األدّلة التي يعتمدها الفقيه يف االجتهاد، ويبلغ هبا تسعة عرش 

اإلمجاع، وينتهي بإمجاع أهل الكوفة دليًال، يعتربها أدّلة الرشع، يرشع فيها بالكتاب والسنّة و
متفق عليه ا هو ممضها عوإمجاع العرتة )عند الشيعة( وإمجاع اخللفاء األربعة، كاشفًا عن كون ب

لحة صة املصيل مرجعيّ أخر مما هو خمتلف فيه، ثم يستدّل عىل تبني املذاهب وبعضها اآل
 ملرسلة.ة املصلحة اريّ ض لنظكام ذكرنا عند التعرّ (، ال رضر)ث يبحد

وهذه األدّلة التسعة عرش أقواها النّص واإلمجاع، ثم مها «وبعد هذا التمهيد يقول الطويف: 
إّما أن يوافقا رعاية املصلحة أو خيالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت وال تنازع؛ إذ قد اتفقت 

وله عليه األدّلة الثالثة عىل احلكم، وهي النّص واإلمجاع ورعاية املصلحة املستفادة من ق
السالم: ال رضر وال رضار، وإن خالفاها وجب تقديم املصلحة عليهام بطريق التخصيص 

 .»والبيان هلام، ال بطريق االفتئات عليهام والتعطيل هلام، كام ُتقّدم السنّة عىل القرآن بطريق البيان
                                                             

 .٢٦٠بن زغيبة عّز الدين، املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية: ( ١)



 

 ني النّص فالطويف هنا يعلن أّن العالقة ب ويف،لنص هو األكثر خطورة عند نّقاد الطهذا ا
جدًا من جعل املصلحة معارضة  ّنه حذرٌ إ .النّص  صة بتخصيحواملصلحة تسمح للمصل

أو حاذفة ملرجعّيته، فهو ال يقبل بذلك، هلذا فهو ينّظر بالعالقة بني الكتاب والسنّة، فكام  للنّص 
 ّن السنّة تصلح لتخصيص الكتاب وتقييده وغري ذلك مما يسّمى بيانًا له، كذلك احلال يفأ

األمر عينه يف عالقتها بالنّص واإلمجاع، وهبذا تكون العالقة بني النّص  ح هلذااملصلحة تصلُ 
 واملصلحة عالقًة تفسريّية من وجهة نظر الطويف، وليست عالقة غالٍب ومغلوب.

أو  لكّن األمر األكثر حتّديًا أمام الطويف هنا هو يف تقديم تصّور معقول لبيانّية املصلحة للنّص 
املصلحة تصلح لتخصيص النصوص أو تفسريها، فكيف يمكن إدراج املصلحة يف لكون 

سياق املناهج التفسريّية للنصوص؟ هذا األمر يبدو حتى اآلن غري مفهوم، ولعّل عدم فهمه 
 ساعد عىل توجيه انتقادات حاّدة للطويف من قبل خصومه.

ا ال يكون فيهام رضر مّ إمجاع أّن النّص واإلب لويف رشح هذه الفكرة عرب القوهلذا حياول الط
فإّن حديث نفي  ،ذا كان فيهام رضرإو ،فاألمر واضح ،ذا مل يكن فيهام رضر البتةأو يكون، فإ

 يصلح للتخصيص واالستثناء مجعًا بني األدّلة. الرضر الوارد عن النبّي 
صلحة منطلقة وهو أّن اإلمجاع أقوى من املصلحة؛ ألّن امل ،ه هنا بتساؤلنفَس  الطويفُّ  هُ ويواجِ 

عند الطويف من الفكرة التي يعطينا إّياها حديث ال رضر، واملفروض أّن احلديث غري قاطع وال 
يث غري يقيني عىل اإلمجاع الذي يمثل دبيقيني، فكيف يا ُترى تقّدمت املصلحة اآلتية من ح

 يقينًا وقّوًة؟!
أقوى؛ ألّن األقوى من  لكّن الطويف يرفض هذا الكالم كّله بشّدة، مؤكدًا أّن املصلحة

 األقوى هو األقوى.
وتبدو حماولة الطويف حتى اآلن غري مقنعة، األمر الذي يضطّره للكشف عن مرّبرات أقوائيّة 

حول املصلحة ومرجعيّتها، فيعّرفها نسبّيًا هلذا يعقد بحثًا مطّوالً  ؛املصلحة من النّص واإلمجاع
ـ ، ثم يقوم »ي إىل مقصود الشارع، عبارة )عبادة( أو عادةالسبب املؤدّ «بأّهنا: ـ الً أوّ ـ يف الرشع 

، معتمدًا ـ يف عبارة خمترصة ـ عىل بسد النصوص التي تؤّكد بناء الرشيعة عىل املصالحثانيًا ـ 
 .االستقراء

ة جيعل هناك صلًة بني نظريّ  ،رعاشال دىل مقصوإي إّن تعريف املصلحة بالسبب املؤدّ 



  

؛ وهو ما أظّن أّنه سوف يساعده يف تكريس نظرّيته كام سوف قاصدة املة ونظريّ املصلحة الطوفيّ 
وجيعل فهمه للمصلحة قريبًا من التيارات املتحّفظة كالغزايل، وإن كان يبدو يل  ،الحقاً  نرى

عليه ـ كام يقول الدكتور حسني حامد حّسان ـ أّنه ال يضع بعد رشط املقاصدّية هذا رشطًا 
، والسبب ما سنراه الحقًا من أّنه يعترب النصوص العليا ـ وهي ريهآخر، كام فعل الغزايل وغ

 نّص ال رضر ـ آبية عن التخصيص باألدّلة الظنّية.
يواصل الطويف حماولته عرب تأصيل فكرة املصالح، فيتحّدث عن تعليل األفعال اإلهلّية، 

نا، ثم يتكّلم عن أّن تبعّية موافقًا عىل تعليلها بعلٍل غائيّة، يف نزعٍة معتزلّية واضحة عنده ه
فرياها واجبًة عليه من باب  ؟االحكام للمصالح هل هي واجبة عىل اهللا أو أّهنا من باب التفّضل

مشهوٍر بني األشاعرة ويمثل رأَي مجهور فقهاء  أّنه أوجبها عىل نفسه، مقرتبًا يف ذلك من تفكريٍ 
لمصالح، مستندًا للكتاب والسنّة ، ثم خيوض يف تفصيل أدّلة رعاية الرشيعة لأهل السنّة

واإلمجاع والعقل )النظر(، ليخرج بالنتيجة اآلتية: مادامت الرشيعة قد ُبنيت عىل املصالح 
 وراعتها، لزم تقديم املصالح عىل النّص تقديم بياٍن، وليس العكس.

ّية، يريد يبدو لنا الطويف هنا وكأّنه بمحاولته تأصيل فكرة املصلحة يف بِنية الترشيعات الدين
أن جيعل املصلحة أشبه بالقيد اللّبي )املتصل غري امللفوظ( يف كّل النصوص واإلمجاعات أيضًا، 
بمعنى أّن كّل نّص حيث إّنه مبنّي عىل املصلحة، فكأّنه يقول: تشرتط معلومّية العوضني يف 

حدوثًا وبقاًء،  البيع؛ ألّن يف املعلومّية مصلحة؛ ومن ثم فيدور احلكم مدار وجود هذه املصلحة
وكأّن النصوص يف نفسها مقيّدة اآلن بحالة املصلحة، فإذا انتفت هذه احلالة مل يكن يف 
النصوص إطالق، وهذا ما جيعل الطويف مهتاّمً كثريًا بأقوائّية املصلحة عىل النّص؛ إذ ربام بجعله 

اعها تفالطريق، فبار املصلحة جزءًا من بِنية الترشيع يكون قد قيّد النصوص باملصلحة من أّول
؛ ألّن القيد املتصل أقوى من املقّيد به، والقرينة مقّدمة عىل ذي تزول معطيات النصوص

 .القرينة
بل لعّل ما تقّدم من تعريف الطويف للمصلحة بأّهنا السبب املؤّدي إىل مقصود الشارع؛ 

، صار بحيث يلزم أن يكون ألّن الفعل املدلول عليه بالنّص وجوبًا أو حتريامً ؛ يساعده هنا أيضاً 
                                                             

 .١٢، ٨ـ  ٧انظر: حسني حامد حّسان، فقه املصلحة وتطبيقاته املعارصة: ( ١)



 

مفضيًا إىل مقصود الشارع؛ إذ مادامت األحكام مبنّية عىل املصالح، وما دامت املصالح مبنّية 
عىل العالقة السببيّة بينها وبني املقاصد الرشعّية، فهذا يعني أّن كّل دليل لفظي بات مقّيدًا بأن 

بّية صار احلكم مفّرغًا من مضمونه خيدم سببّية الوصول إىل املقاصد، فإذا انتفت هذه السب
القائم عليه وهو املصلحة، وبام أّن املقصد هو املطلوب األّول فال معنى ملطلوبّية ما يف النص ما 

 دام غري قادر عىل إيصالنا ـ عرب املصلحة التي باتت منتفيًة فيه ـ إىل املقصد.
املصلحة هي املقصودة من « وهذا ما تؤّكده عبارة أخرى للطويف يف آخر رسالته حني يقول:

سياسة املكّلفني بإثبات األحكام، وباقي األدّلة كالوسائل، واملقاصد واجبة التقديم عىل 
 رغم أّنه يف التعريف اعترب املصلحة سببًا للمقاصد، وهو هنا يعتربها عينها.. »الوسائل

عرب بيان واإلمجاع،  املصلحة عىل النّص تقديم مرّبرات املزيد من عاد الطويف لتقديم  ،من هنا
 وهي: بعد تقديمه حتليًال نقدّياً حلجّية اإلمجاع، عنارص قّوة يف املصلحة عىل اإلمجاع،

فقد خالف  ،فقًا عىل قيمته وحجيّتهبينام اإلمجاع ليس متّ  ،عليها بني اجلميع املصلحة متفٌق  أ ـ
والتمّسك باملتفق  .رّيةرج والظاهايف ذلك مجاعة من املسلمني، كالنّظام وبعض الشيعة واخلو

 عليه أوىل من التمّسك بغريه.
وهي سبب االختالف املذموم رشعًا، بينام املصلحة متفق  ،النصوص خمتلفة متعارضة ب ـ

 عليها، ونحن مأمورون باالعتصام بعرى الوحدة وترك الفرقة.
ة  مرجعيّ بينام ،حة توجب اتفاق األّمةلة املصّن مرجعيّ أهبذه الطريقة صّور لنا الطويف 

 .مجاع توجب اختالفهمواإل النصوص
املصلحة  موا تقديمدصحابة استخالو النبّي أّن بعض النصوص والوقائع التي تدّل عىل  ج ـ

عىل النّص عند التعارض، مثل حديث النبّي لعائشة يف مسألة هدم الكعبة وبنائها عىل معيار 
 الذي ذكرناه يف بحث الذرائع.و ،×إبراهيم

بليس وال تعطيًال للرشيعة، بل هو تقديم ليس قياسًا مذمومًا كقياس إلحة املص ورعاية
كام تّم تقديم اإلمجاع عىل النّص عند عند عدم إمكان اجلمع والتوفيق، دليل أرجح عىل غريه، 

 بعض الفقهاء.
ّن الرشيعة أوهو  ،بعد تقريره هذا املشهد يواجه الطويف السؤال الذي يعّد األهم واألبرز هنا

ة عىل املصالح دّلة الرشع الدالّ أفضل من علم العباد بمصاحلهم، فرتك أملة بمصالح العباد بعا



  

 فاسد، بل هو معاندة. لصالح غريها باطٌل 
ّن ما يقوم به اآلن من التنظري للمصلحة ليس أوكأّن الطويف هنا يواجه الفكرة التي ترى 

ون، فكيف يريدنا الطويف أن نرتك سوى االجتهاد يف مقابل النّص والذي ال يقبل به املسلم
 الرشيعة أعلم بمصاحلنا؟! نّ أمع  ،ر برشيأمالنصوص لصالح 

فهو  ة فهمنا للمصلحة،ىل تفويض رشعي بمعياريّ إة يستند الطويف هنا يف رّد هذه القضيّ 
ّن الرشيعة بنفسها أحالت فهم املصلحة علينا، عرب حديث ال رضر، وهبذا تكون عملّية أيعترب 
ر، وهذا كّله ال ينايف رضآخر مقّدم عليها، وهو حديث نفي ال ّص نصوص تابعة للعمل بنترك ال

 منّا بمصاحلنا. أعلمكون اهللا 
 ة املصلحة بنفسه تطبيقًا ملرجعية نّص عىل نّص،ويف ِمارسته ملرجعيّ طهبذه الطريقة جعل ال

خيص الرضر بيد ّن تشأدّلة الرشع، واملفروض  سائر أفهو يفرتض تقّدم حديث ال رضر عىل
ّن النصوص ال تشّخص له الرضر بنحو كشف املصاديق هنا وهناك، فتعيينه أل ؛املكّلف نفسه

يل حديث نفي الرضر عىل الواقعة وجتميده لألحكام األولّية املوجودة يف زللرضر يوجب تن
 .ضمن تلك الواقعة النصوص

عي بل يدّ  ،عي القطعّنه ال يدّ أعىل  دًا يف هنايتهاويف تقرير فكرته، مؤكّ طهبذه الطريقة ينهي ال
ّنه ال خيشى خمالفة فكرته أ ديؤكّ  هوالظّن يف الفروع حّجة، كام أنّ  ،لةاالجتهاد يف هذه املسأ

: ـ وهو مشهور األّمة ،عظمباع السواد األيطالبه باتّ قد ًا عىل من ردّ ـ للسائد، هلذا فهو يقول 
 العاّمةَ  ن يتبع العلامءُ أال لزم إو ،الدليل الواضحاعه هو احلّجة وبوالسواد األعظم الواجب اتّ «

 .»ظمعوهو السواد األ ،إذا خالفوهم؛ ألّن العاّمة أكثر
ويف من بحثه قبل أن يؤّكد عىل فكرة أّن ما حتّدث عنه جماُله غري العبادات ينتهي الطوال 

حًا كيفّية التعامل أّما العبادات واملقّدرات فمرجعها النصوص نفسها شار واملقّدرات الرشعّية،
مع النصوص من حيث دالالهتا واختالفها وتعارضها، فمورد نظرّيته األمور غري العبادّية 

ا، ومرّبره يف هذا وغري املقّدرة يف الرشع، وهي املعامالت والسياسات والتجارات وأمثاهل
 التمييز:

ّلفني فهي هلم وألجلهم؛ اّن العبادات حّق الرشع وال نعرف حّقه إال منه، أّما حقوق املك أ ـ
ألّهنا أحكام سياسّية ورشعّية وضعت ملصاحلهم، وحيث إّن مرجعّية املصلحة مقّررة من قبل 



 

 املوىل سبحانه، هلذا نأخذ هبا هنا.
إّن مصالح غري العبادات معلومة للعباد بحكم العقل والعادة، فعندما ال يرشحها دليل  ب ـ

 .الرشع ُيعلم أّنه حييلها للعقول
دخًال العبادات يف التعبدّيات غري هبذا ميّز الطويف بني التعّبدي واملعّلل من األحكام، مُ و

، ونعني باالحتكام ما خفي ّن مبنى العبادات عىل االحتكاماتأل«وبتعبري الغزايل: املعّللة، 
إّن ما ، أو بتعبري شاه ويّل اهللا دهلوي ـ وهو يدافع عن أهل احلديث ـ ف»علينا وجه اللطف فيه

كان يدور عىل املصلحة لزم احلكم به حيث توجد املصلحة، بينام الذي يدور عىل املقادير 
 .واملقّدرات، تكون املقادير هي املعيار فيه ال املصلحة التي تقع خلف التقدير

ن يوضح املوقف يف حال تعّدد املصالح واملفاسد واختالفها، أوال يرتك الطويف البحث قبل 
يرشحه ف ،يم األهمدورة الرتجيح باألمهّية، فهو هنا ناظر إىل قانون التزاحم وتقليحكم برض

 داعي للخوض فيه هنا.ال  ،منه ساوي بتفصيلٍ تويرشح حاالت ال
لفضاء املحيط، وعلينا حتليلها ومقارنتها باهذه صورة نظرّية الطويف وهو يوضح لنا مراداته، 

عند الفقهاء يمكن أن تشّكل البيئة احلاضنة لنظرّية  فقد قيل بأّن سلسلة من قواعد االجتهاد
 الطويف، وأّمهها:

القول باالستحسان باملصلحة عند بعض املالكّية، فهو نوع من ختصيص النّص  ـ١
 باملصلحة.

 قاعدة بناء الرشيعة عىل املصالح أو قانون تبعّية األحكام للمصالح. ـ ٢
 .زمكانّيًا بتأثري عنرص املصلحة بناء الفقهاء عىل قاعدة تغرّي األحكام ـ ٣
صلحة، حيث قال يف مسألة قتل الزنديق املتسرّت إذا تاب، املب ختصيص الغزايل العمومَ  ـ ٤

                                                             
 .٢٠٤الغزايل، شفاء الغليل: ( ١)
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥: ١ة دهلوي، حّجة اهللا البالغ( ٢)
؛ والتعيني يف رشح ٤٧ـ  ٤٥انظر نظرّية الطويف يف: رسالة يف رعاية املصلحة )مطبوعة مستقًال(: ( ٣)

 .١٤٤ـ  ١٠٥؛ وانظرها يف كتاب خالف، مصادر الترشيع فيام ال نّص فيه: ٢٨٠ـ  ٢٣٤األربعني: 
 .٢٧٣ـ  ٢٦٤مي: راجع ـ ملزيد اّطالع ـ: حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسال( ٤)



  

فهذا لو قضينا به «واملخالفة للحديث الداّل عىل مقاتلة الناس حتى يشهدوا الشهادتني: 
 .»أحد فحاصله استعامل مصلحة يف ختصيص عموم، وذلك ال ينكره

، ويرى هذا التحليل أّن الطويف بنى فكرته عىل هذه األمور دون أن يشري إليها يف رسالته
 بام يوحي وكأّن رسالته قارصة يف بياهنا لفكرهتا.

وإىل جانب هذا كّله مما يوافق عليه بعض الباحثني، لكنّه يرى أيضًا أّن نظرّية الطويف هي 
مي عىل املستوى املعريف، لكنّها قوبلت بالرفض أبلغ صورة وصل إليها تاريخ الفقه اإلسال

، وحيتمل بعض الباحثني أّن السبب هو أّن الطويف كتب الشديد ومل يكتب هلا االستمرار
رسالته هذه يف منفاه، ومل تكن من حوله بيئة حتتضن أفكاره، وهلذا ال نجد ذكرًا لفكرته هذه 

ه أو عارصوه رغم اهتاممهم بمثل هذه القضايا حتى عند احلنابلة واملالكيّة الذين جاؤوا بعد
واشتغاهلم عليها كابن تيمية وابن قيم اجلوزية والشاطبي وغريهم. ورغم حضور شخصّية 
الطويف يف املصنّفات الالحقة، لكّن نظريته هذه كانت غائبة إىل أن أخرجها القاسمي، ثم رشيد 

 .رضا يف العرص احلديث

�ËðºA ÑèÌj£Â ÂÛA ¼n»n¾ÊPBr²BÃ�AÊ PAeB³N 
اء ضيف الفـ  ـ أو كام ساّمها بعضهم: غلّو الطويفويف طدات عىل نظرّية الامل هتدأ االنتق

ة بني ددات متكّررة موّح اأبرز االنتق تثم الشيعي الحقًا بدرجة أخّف، وقد كان ،السنّي
ممارسة وقت عينه الناقدين، وسوف نتوّقف قليًال عند هذه االنتقادات بالتحليل حماولني يف ال

 ة الطويف واستجالئها أكثر فأكثر.املزيد من احلفر يف نظريّ 
                                                             

؛ وانظر حول نظرّية املصلحة قبل الطويف ما كتبه: مصطفى زيد، املصلحة يف ١٧٦الغزايل، املستصفى: ( ١)
 .٤٣ـ  ١٧الترشيع اإلسالمي: 

 .٢٠٨ـ  ٢٠٧انظر: عيل حّب اهللا، دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظرية املقاصد: ( ٢)
 .١٠٢ـ  ٩٩والواقع:  انظر: حييى حمّمد، فهم الدين( ٣)
 .١٠٢ـ  ٩٩انظر: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: ( ٤)
: املقارن ؛ وحممد تقي احلكيم، األصول العاّمة للفقه٢٩٥تعليل األحكام: انظر: حممد مصطفى شلبي، ( ٥)

 .٤٣١، ٤٢٤، ٤١٧، ٣٩٣؛ واإلمام مالك: ٣٥٣، ٣٥٢؛ وحممد أبو زهرة، ابن حنبل: ٤٠٠، ٣٩٢



 

١ G èwÃºA Ò»¦ ÑZ»v�A ÀÌf³M Ä¾ _èwÃºA Ò»¦ èwÃºA ÀÌf³M � 
ويف ال طّن كّل ما فعله الأتعترب هذه املالحظة من املالحظات املنهجّية املهّمة، وهي ترى 

ويف يف كّل ما طّن مستند الة من هذا النوع؛ ألظريّ س لنيرّبر تقديم املصلحة عىل النّص وال يؤّس 
ال ألجّل إّن جتميد األحكام األّوليّة يف الرشع ليس هو حديث نفي الرضر، وهذا يعني أقاله 
حديث نفي الرضر، فام معنى القول بتقديم املصلحة عىل  من النّص نفسه، وهو دليلٍ 

 .النّص؟!
بل هو قد ّرصح هبا يف  ، أظنّها تزعج الطويفهذه املالحظة صحيحة، ويف الوقت عينه ال

للفهم العقيل البرشي  ّن الطويف يريد منح مرجعّيةٍ أّن الفكرة املركزّية هنا هي أل ؛رسالته
أّنه عىل النّص، ومستنده يف التقديم هو مرجعّية النّص، فكعّية للمصلحة، ويقّدم هذه املرج

، بحيث يصبح ةٍ رضر هو دليل حجيّ الحديث نفي  نّ أـ أو عىل األقّل يمكنه أن يعترب ـ اعترب 
ية النبأ دليالً عىل آنت عندما جتعل أفهم املصلحة حجًة بدليل حجّيٍة هو حديث نفي الرضر، ف

ّن تعارض اخلرب مع اإلمجاع هو تعارض القرآن مع ة خرب الواحد، ال تقول بعد ذلك بأحجيّ 
أنت تقول: أنا  وهكذا قول الصحايب،اع أو مع بل تعرّب عنه بأّنه تعارض اخلرب مع اإلمج ،اإلمجاع

أعمل بالقياس وهو مصدٌر اجتهادي، ويف الوقت عينه يكون دليل حجّية القياس عندك هو 
، فحديث ال رضر هو بمثابة النّص القرآين دون أن يسلب ذلك القياَس مرجعّيتَه القائمة به

 لفهم البرشي للمصلحة ـ والذي عرّب ة اق حجيّ دليل حجّية املصلحة بفهمها البرشي، وبعد حتقّ 
ويف بتفويضنا فهم مصاحلنا ـ تصبح العالقة بني املصلحة والنصوص األّولّية، وهذا ما طعنه ال

 ليه الطويف.إكان هيدف 
 وبعبارة أخرى: إّن مرجعيّة املصلحة يف وقوفها بوجه النصوص هو النصوص.

٢ v¿»º èwÃºA ÑyiB§¾ ÑºBZNmA _»èÍRJ¦ ÊC ,ÑZ®ÛA Ñ~A� 
ا ملعاجلة فكرة هالطويف عقد رسالته كلّ  نّ أاملعضلة الثانية التي يراها الناقدون هنا هي 

                                                             
؛ ومصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع ٢٦٠انظر: حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي: ( ١)

 .١٥١؛ وعالل الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها: ٨٥اإلسالمي: 



  

ة عىل بنيّ م؛ ألّن الرشيعة عقولةملح، والفرضّية يف حّد نفسها غري امعارضة النصوص للمص
ا جاءت ألجل هتّن الرشيعة يف ذاإعارض املصالح؟! وبتعبري آخر: ن تُ املصالح فكيف يعقل أ

فرضّية تعارضها مع مصالح العباد لتقديم  عقل احلديث عنف يُ يفك ،لعبادايق مصالح حتق
بل إّن الطويف يرفض وجود املصالح املهملة، ويرى أّن الرشيعة راعت مجيع  املصالح عليها؟!

املصالح، ويقيم األدّلة من الكتاب والسنّة وغريمها عىل أّن الرشيعة راعت مجيع املصالح كّلها، 
وكيف يعقل  سنّى له أن جيمع بني قوله هذا وبني اعتقاده بتصادم النّص مع املصلحة؟!فكيف ت

 .أّن نّصًا يعارض دومًا مصلحًة ما؟!
وت واليشء ألّهنا مل متيّز بني مقام الثب ّن هذه املالحظة مل تفهم يف تقديري فكرة الطويف؛أإال 

ّن الرشيعة أا؛ فالطويف ال يشّك يف سب انكشافه لنحثبات واليشء بيف نفسه، وبني مقام اإل
ة اكتشاف الرشيعة  كالمه يف كيفيّ امبل هو سعى إلثبات ذلك، إنّ  ،الواقعّية ال تعارض املصالح

وهلذا فهو يقول بأّن إطالق الدليل ـ ل االجتهاد فيها، بُ الواقعّية التي ال تعارض املصالح وُس 
هل الرشيعة جتعل إطالق الدليل حّجة علينا أو  مثًال ـ لو عارضه رؤيتنا ملفسدٍة يف مورده، فهنا

ة تقّيده برؤيتنا للمصالح واملفاسد، والتي هي رؤية حّجة معتربة بحديث ال رضر؟ إّن القضيّ 
 .، فاإلشكال خلٌط بني مقام الثبوت ومقام اإلثباتتكمن هنا ال يف واقع الرشيعة

٣  fÍYËNºA Ä¾ ÑZ»v�A _G �A ÑèÌfÍYËM ÀÆÊ ÊC ,Ñ²jò̄ ºAÑZ»v� 
يسّجل بعض الناقدين هنا مالحظة يمكنني أن أوافق عليها، وهي تتصل بمحاولة الطويف 

فاق عليها، وذلك تالقًا من االطان ،جعل مرجعّية املصلحة أقوى من مرجعيّة اإلمجاع والنّص 
، بل هو ُعرضة ـ ربام بشكل أكرب ـ خمتلف فيه كذلك أّن تشخيص املصالح وتعيينها هو أمرٌ 

                                                             
؛ وحممد سالم مدكور، ٤٢٢ـ  ٤٢١؛ واإلمام مالك: ٣٥٨ـ  ٣٥٧انظر: حمّمد أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)

؛ ومصطفى زيد، املصلحة ٢١٠ـ  ٢٠٩؛ والبوطي، ضوابط املصلحة: ٢٦٠اإلسالمي: املدخل للفقه 
؛ وحمّمد زكي اليامين، الرشيعة اخلالدة ومشكالت ١١٧، ٩٦، ٩٠ـ  ٨٩، ٨٥يف الترشيع اإلسالمي: 

ـ  ٥٤٩وحممد سعد اليويب، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية وعالقتها باألدّلة الرشعّية:  ؛٤٤ـ  ٤٣العرص: 
ـ  ٣٣٦قريب من ذلك ما أشكله الريسوين عىل الطويف يف كتاب نظرية التقريب والتغليب: ؛ و٥٥٢
٣٣٧. 



 

ء والرغبات، وليس قضّيًة واضحة للجميع حتى تكون مدعاًة التفاق األّمة بينام لألهوا
 .النصوص واإلمجاعات موجبًة للفرقة!

ألّنه  ؛وال يستطيع الطويف هنا أن جييبنا بأّن اإلمجاع خمتلف يف أصل حجّيته بخالف املصلحة
والنصوص؛ لتعارضها،  استعان يف إثبات تفّوق املصلحة عىل اإلمجاع بأّن املصلحة توّحد

تفّرق، مع أّن النصوص ال شّك يف أصل حجّيتها، وهبذا نفهم أّن الطويف كان ناظرًا لتنزيل 
حجّية اإلمجاع أو النّص عىل جمال املامرسة التطبيقّية، ويف هذه احلال ال يصّح منه زعم أّن 

واملفاسد، سواء عىل مستوى مرجعيّة املصلحة توّحد؛ فإّن البرش أشّد اختالفًا يف تعيني املصالح 
 الكلّيات واملعايري أم عىل مستوى التطبيق امليداين.

بل ثّمة يف مرجعّية املصلحة خطورة من ناحية أخرى كان ينبغي أن ُيلفت إليها الطويف، 
ألّن التذّرع باملصالح العليا من أقوى وسائل السلطات احلاكمة  وهي خطورة االستغالل؛
ل وبقضايا الدين نفسه، ومل يضع لنا الطويف أّي معيار جينّبنا خطورًة للتالعب بحقوق الناس ب

حقيقيًّة متامًا من مقلقًة ومن هذا النوع، بل هذه املخاطرة عندما ُتلِصُق نتائَجها بالدين تصبح 
 .، ولذلك كان أمثال القرايف وابن تيمية عىل حذر من قضّية املصلحة عموماً الزاوية الدينّية

مرجعّية املصلحة يف االجتهاد أمرًا مبدأ ستوى التنظري وليس التطبيق، ليس بل حتى عىل م
؛ وهذا واضحفعىل األقّل لبعض الشيعة واخلوارج والظاهرّية موقف سلبي هنا، جممعًا عليه، 

بل لو كان جممعًا عليه فإّن مبدأ مرجعّية النّص أقوى يف هذا اإلمجاع يف األّمة من مبدأ مرجعّية 
ذا قصد من اإلمجاع عىل املصلحة أصل قانون تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد ، وإاملصلحة

ثبوتًا، فهذا لو تّم فيه إمجاع، لكنّه غري اإلمجاع عىل مرجعّية املصلحة بوصفها وسيلًة اجتهادّية، 
 .كام هو واضح وأملحنا إليه

ني النصوص التعارض بأّن  ـ مصطفى زيدـ وهو الدكتور ضاف بعُض الباحثني قد أبل 
واقعة يف العبادات نفسها، والطويف ال يقبل بإجراء قانون تقديم املصلحة عىل النّص يف  ةقضيّ 

ة، صيغًا عالجيّ  فيه مويقدّ  ،حاديث له عالجه هناعبادات، ويرى أّن التعارض بني األال
                                                             

؛ وحسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف ٢٦٠انظر: حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي: ( ١)
 .٥٦٦ـ  ٥٦١الفقه اإلسالمي: 



  

ني ة للتعارض القائم بات عالجيّ ذا كان الطويف يوافق عىل وجود مرجعيّ إهي:  ةواإلشكاليّ 
فلامذا ال تكون هذه املرجعّيات العالجية رافعًا للفرقة  ،النصوص ويعمل عليه يف العبادات

خر رسالته يرشح آّن الطويف يف إ؟! بل حتى يف غري العبادات التي تقع بسبب تعارض األخبار
ة ات عالجيّ واملفاسد، فاملشكلة هي هي، فكام يوجد مرجعيّ صالح املوقف يف حال تعارض امل

ومن  ؟!فرق بني احلالتنيالارض املصالح واملفاسد توجد كذلك يف تعارض النصوص فام يف تع
ال  ،ّن النصوص متعارضة فتكون مدعاة لفرقة األّمة فيام املصلحة ليست كذلكأثّم فزعمه 

 .يكون له وجه عىل اخلّطني معاً 
جزئي فيها، وهي  يلٍ لكن لدّي مالحظة عىل تفص ،وإّنني إذ ُاوافق عىل هذه اإلضافة النقدّية

وذلك أّن وجود املرجعّيات العالجّية ال يرفع الفرقة، ال  مالحظة تطال الطويف والناقد معًا هنا،
ّن االختالف الواسع قائم تارًة يف أصل املصالح وال يف تعارض النصوص؛ أل يف تعارض

نجده  رٌ أمت، وهذا ة تطبيقها عىل الوقائع واحلاالوأخرى يف كيفيّ  وتعيني املرجعيات العالجّية
 ، وإن كان يف النّيص أوضح عىل بعض الُصعد.يف التعارض املصلحي والنيص معاً 

من أّن دعوى تعارض النصوص تعني أّهنا ليست من عند  ومن الغريب ما قاله البوطي هنا،
اهللا! فكيف يّدعي الطويف أّن النصوص متعارضة واملفروض أّهنا من اهللا؟ وذلك أّن تعارض 

ص ُيقصد منه ما وصلنا من الروايات املنسوبة، ال تعارض الصادر من النصوص، النصو
فغريب جدًا من البوطي طرح هذه املداخلة النقدّية، وإال فلامذا يبحث األصوليّون واملحّدثون 

 !وعلامء الصنعة احلديثّية يف اختالف األخبار وقواعد حّل التعارض؟
ولو أّنه حذفه فلن  تفصييّل بالنسبة للطويف؛ّلها أمٌر كهذه اإلشكالّية أصل ّية حال، فأوعىل 

فيها إىل تترّضر نظرّيته؛ ألّن طريقة تقديم دليل نفي الرضر عىل سائر األدّلة األوليّة ال حاجة 
فكرة الوحدة والفرقة؛ علاًم أّن فكرة الوحدة والفرقة ال متثل دليًال رشعّيًا مستقًال يف االجتهاد 

لوحدة عىل ما يوجب الفرقة، وإال لزم القول بسقوط حجيّة األخبار حتى نرّجح ما يوجب ا
الكثري من القرآنيني بذلك كّلها ملا تسبّبه النصوص احلديثّية من اختالف يف األّمة، كام قال 

 املتأّخرين واملعارصين.
                                                             

 .٩٣، ٩١ـ  ٩٠انظر: املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: ( ١)



 

أضف إىل ذلك أّن هناك فرقًا بني اخلالف يف األّمة واالختالف، فاختالف الرأي واالجتهاد 
بام ال يسّبب مشكلًة يف بعض األحيان، بل يكون بابًا للتيسري عىل املكّلفني، بينام اخلالف ر

 والرصاع والنزاع وضعف آليّات االختالف هي املشكلة األكرب يف هذه األّمة.
ة الوحدة اريّ يضمن مع صلحة عىل النّص امل مهلذا من األفضل للطويف التخيّل عن تقدي

ىل عالقة دليل إدًا ناصول دالليّة وهرمنوطيقّية استأيم يقوم عىل نحو ممارسة تقد ،والفرقة
 .، وهو ما سنتحدث عنه يف املداخلة اآلتيةة املصلحة بأدّلة األحكام األولّيةحجيّ 

، من أّن بعض الباحثنيولعّل ما دفع الطويف إلقحام فكرة الوحدة والفرقة، هو ما ذكره 
، التي أفضت إىل سّد باب ي اخلالفات الفقهّيةالطويف كان يريد يف عرصه وضع حّد لتنام

االجتهاد عند أهل السنّة عىل املستوى الرسمي، فكأّنه بإحالته األمر إىل املصلحة يقّلص من 
فوىض اخلالفات يف اجتهادات النصوص التي تعاين بنفسها من تعارض، ويضع مرجعًا رشعّيًا 

قحام موضوع الُفرقة والوحدة سبب تارخيي، لتوحيد الرأي، وعىل هذا، فالسبب الذي دفعه إل
ومن ثم فليس سببًا منطقّيًا ذاتيًا يمكن االقتناع به عىل طول اخلّط، بل له مالبساته الزمانّية 

 والظرفّية. 

٤ ijzºA Î¯Â SÌf� ÑèÍºèÊÝA xËvÃºA Ñ²Ü¦ _ 
رشع بحديث نفي يبدو ـ أو ُفهَم ـ من الطويف أّنه يريد ختصيص مجيع األدّلة األولّية يف ال

الرضر، باعتبار أّهنا عاّمة يف كّل مورد من مواردها حلالة الرضر وغريه، فيكون حديث نفي 
 الرضر أخّص منها، فيخّصصها.

إّن عالقة حديث نفي الرضر بأدّلة األحكام األولّية ال تبدو واضحة بسعة للباحث 
لطويف حلديث نفي الرضر عىل ويمكن تصّورها من جهات متعّددة ملعرفة مدى صوابية تقديم ا

سائر األدّلة التفصيلية يف الرشع، ويمكننا هنا ذكر بعض التخرجيات املتصّورة لرشح هذه 
 وأّمهها:والتفصيل يف حمّله، العالقة، 

                                                             
؛ ومحادي ذويب، جدل ٤١انظر: فهمي حمّمد علوان، القيم الرضورّية ومقاصد الترشيع اإلسالمي: ( ١)

 .٤١٨ـ  ٤١٦األصول والواقع: 



  

من رفض ـ ناقدًا نظرّية الطويف ـ ما ذكره بعض الباحثني املعارصين  التخريج األّول:
فذكر أّن حديث ال رضر هو العام،  ر واألدّلة الرشعّية،العالقة السلطوّية بني حديث ال رض

حديث نفي  ض أن نقول: إنّ رتة يف املجاالت املختلفة هي اخلاّص، فاملفواألدّلة التفصيليّ 
عىل وجوب العقوبات  ص بالدليل الداّل الرضر يقّرر عدم وجود رضر يف الرشيعة، لكنّه خيصَّ 

ىل نتيجة تقّدم األدّلة التفصيلية عىل ا اجلمع نصل إا فيها من رضر، وهبذواحلدود مثالً رغم م
 .راده الطويفأا ، خالفًا ملوليس العكس ،حديث ال رضر

بني كّل نّص خاّص وبني حديث نفي الرضر لكّن هذه املحاولة مل تالحظ أّن النسبة احلقيقّية 
امل ملورد ثبت أحكامه باإلطالق الشياخلاّص  ألّن النّص  هي العموم واخلصوص من وجه؛

وحديث نفي الرضر ينفي كوجوب الوضوء الشامل للوضوء الرضري وغريه؛ الرضر وغريه، 
وغريه، فتكون النسبة مما ال يقبل ختصيص أحدمها  )الوضوء( النّص  االرضر يف مورد هذ

بحال الدليل الرشعي التفصييل باآلخر، بل لو صّحت فرضّية هذا املناقش هنا لكان ختصيص 
دم احلرج مستحيًال، ومن ثّم فيلزم اإلبقاء عىل ثبوت وجوب الصوم ولو لزم عدم الرضر وع

منه الرضر أو احلرج، وهذا غري معقول؛ ألّنه يفيض عملّيًا إىل تعطيل قانون نفي الرضر ونفي 
احلرج، إذ أين سيصبح مورد تطبيقهام فيام دّلت عليه النصوص بإطالقها أو عمومها الشامَلني 

 رج؟!ملورد الرضر واحل
وأّما ما ذكره املناقش من مثال العقوبات واحلدود، ممّا هو قائٌم نوعًا عىل الرضر، فقد سبق 
أن أملحنا إىل مقاربة اجتامعيّة فيه، وثّمة خترجيات له يف علم أصول الفقه اإلسالمي، فراجع 

 حتى ال نطيل.
رضر نوعًا أو يتعنون وكأّن املناقش هنا تصّور أّن املراد هو نفي اليشء الذي يكون منه ال

بالعنوان الرضري نوعًا، هلذا مّثل بالعقوبات، مع أّن ثبوت الرضر يف الرشع أعّم من هذه 
 احلال.

اّدعاء أّن تقديم حديث نفي الرضر عىل سائر األدّلة مرّبره أّن احلديث وما  التخريج الثاين:
ألّن تلك األدّلة سوف تصبح يف حيّف به من مؤّيدات قطعي السند، فيقّدم عىل األدّلة الظنّية؛ 

                                                             
 .٩٠، ٨٥انظر: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: ( ١)



 

إطالقها أو عمومها معارضًة لقطعّي السنّة، والقاعدة تفرض علينا طرح ما خالف قطعّي 
 السنّة.

تفرتض يف البداية أّن حديث نفي الرضر وما حييط به قطعّي الصدور،  لكّن هذه املحاولة
اجلملة يف الرشيعة  وهذه القطعيّة حمل خالف شديد وغري مقنعة، نعم أصل نفي الرضر يف

معلوم، أّما وجود حديث له عموم أو إطالق فهو أمر غري حمرز بشكل يقيني، بل يف املقابل لو 
صّح هذا التخريج فلن يتمّكن من مواجهة األدّلة قطعّية الصدور كالنصوص القرآنّية والعديد 

لغي يف كثري من نصوص السنّة، وسيجعل ذلك قاعدة نفي الرضر ضيّقة الدائرة، وهو ما سي
 .، وهو ما ربام لن خيدم نظرّية الطويف أيضاً من األحيان قدرهتا عىل التأثري

ما أحتمل شخصّيًا أّنه هو مستند الطويف، وقد تناوله أيضًا بعُض  التخريج الثالث:
األصولّيني من اإلمامّية، وهو أن ُيفرتض أّن العالقة مع حديث نفي الرضر ال ينبغي أن 

نّص رشعي عىل حدة، لتكون النسبة هي العموم واخلصوص من وجه، بل نجعلها مع كّل 
نجعلها بني احلديث وبني جمموع األدّلة الرشعّية، وبتغيري شكل أحد طريف العالقة سوف تتغرّي 

ّن حديث ال رضر خيّصص مجيع األدّلة أالنتيجة، وسوف تصبح عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ فك
وهبذا يكون مرّبر واحد،  معًا ويف قّوة نصٍّ  حدة وبام هي جمتمعةً وا الشاملة جلميع الوقائع دفعةً 

 تقّدم حديث نفي الرضر عىل سائر األدّلة هو التخصيص، كام ُيفهم من الطويف.
بأّنه ال يوجد عندنا دليٌل اسمه جمموع األدّلة حتى  لكّن هذا التخريج ناقشه السيّد اخلوئي
كّل نّص قائم بذاته، فالعالقة جيب أن تكون بني نوقع التعارض معه، بل ليس بأيدينا إال 
وبعبارٍة أخرى: إّن اعتبار جمموع األدّلة دليالً  .حديث نفي الرضر وكّل نّص عىل حدة

واحدًا، فيه عناية زائدة حتتاج إىل تربير بعد أن كان كّل دليل هو يف حقيقته دليالً مستقالً، وال 
 .نملك تربيرًا هلذه العناية الزائدة

ذلك يف  ّن الرشيعة ملا نزلت بالتدريج معلنةً واعترب أ لكّن السيد الصدر رفض هذه املناقشة
منزلة العدم، فيكون  ٌل ّن الفاصل الزماين بني نصوصها منزّ أفكأّهنا ترى  ،سياستها التبيينيّة

                                                             
 .٥١٣ـ  ٥١٢: ٣انظر: اخلوئي، دراسات يف علم األصول ( ١)
 .١٥٠: ١ة يف القواعد الفقهّية انظر: اإليرواين، دروس متهيديّ ( ٢)



  

نة يولوال نصب الرشيعة قر ،تصالة بحكم االدلّ رضر وسائر األالاالرتباط بني حديث نفي 
ديم اخلاص عىل العام مع قة يف بيان األحكام ملا قام العرف بتعاّمة عىل سياستها التدرجييّ 

ومستحكاًم، وعرب هذه الطريقة تصبح ًا ال تعارضًا مستقرّ إهذا ال يفهمه العرف  نّ إف ل،االنفصا
 .خصّية، وهبذا يقّدم عليها باألة قائمةً لّ الرضر وجمموع األدة بني حديث نفي صاليّ تالعالقة اال

وال أريد أن أخوض هنا يف مناقشات حول هذه الفكرة، إذ قد يلزم منها ـ كام أفاد السيّد 
، وهذا ما حيدث ما احلائري ـ هدم الظهور بسبب حتّول القرائن املنفصلة إىل قرائن متصلة

ة ني يف خصائص القرينة املتصلالكارثة يف االجتهاد وفقًا ملعايري األصوليّ عندهم يشبه 
واملنفصلة، لكن ما أوّد التعليق عليه هنا مكتفيًا به هو أّن سياسة التدّرج يف بيان االحكام ال 

الرشعّية  ، وال يوجب ذلك ربط كّل نص بمجموع النصوصّوتهبدًا وال ما يف قأتعني االتصال 
ام تأيت بشكل ربطًا اتصالّيًا باملعنى الداليل للكلمة؛ ألّن سياسة التدّرج ال تعني إال أّن األحك

تدرجيي، والبديل الذي كان ينبغي أن ُيقحمه الصدر هنا هو أّن النّص إذا كان يف داللته عىل 
صلة بخمسة نصوص من حيث مضمونه، فإّن الفهم العريف للنصوص يكون بمقارنته 
باملجموع، ال بفصل عالقاته مع كّل واحد عىل حدة، فلو جاء دليٌل منفصل يتحّدث عن 

ملتوضئ فقال: الوضوء الرضري مرفوع عنكم، فإّن العرف ال يربط هذا احلديث الرضر عىل ا
ربطًا منفصًال بكّل نّص نّص من نصوص الوضوء وأحكامه، فُيحدث التشّظي والتقطيع بينها، 
بل يربط النّص بام يتصل به من حيث املضمون بوصف املتصل نّصًا واحدًا، ال بجعل احلديث 

ا يرتبط به، فكالم السيد اخلوئي والسيد الصدر معًا غري مقنع، ويف قرينًة متصلة مع جمموع م
الوقت عينه يبدو أّن فكرة نسبة حديث نفي الرضر إىل املجموع معقولة، خاّصة مع ورود تعبري 

 )يف اإلسالم( يف بعض روايات حديث الرضر.
كون األمر لكن مع هذا كّله يبقى يف النفس يشء من إثبات أّن العرف يعمد إىل ذلك، في

 .، وإن كانت النفس متيل إىل قيام العرف بذلكحمتمًال عىل الوجهني وال مرّجح يف البني
وربام يكون هو املستكّن يف ذهنه، ة الطويف، ما يصّب أيضًا يف مصلحة نظريّ  التخريج الرابع:

                                                             
 .٦١٧: ٤، ج٢؛ ومباحث األصول، ق٥٠٦: ٥انظر: الصدر، بحوث يف علم األصول ( ١)
 .١، اهلامش رقم: ٦١٧: ٤، ج٢انظر: احلائري، مباحث األصول، ق( ٢)



 

 ال يسمحقد ممارسة التخصيص املبارش؛ ألّن التخصيص املبارش فبدل أن يذهب الطويف إىل 
للطويف بتقديم حديث ال رضر عىل األدّلة األولّية؛ إذ النسبة بينه وبينها هي العموم 

، ويف هذه احلال ال موجب للتقديم، )برصف النظر عن التخريج الثالث( واخلصوص من وجه
 ..بل املتعنّي هو التساقط

هلا ـ يف نظرّية احلكومة التي انترص بدل أن يذهب نحو ذلك، كان من األفضل له استخدام 
عالقة ال رضر بأدّلة الترشيعات األولّية ـ مجهوُر أصوليّي اإلمامّية يف القرنني األخريين، طبعًا 

وكذلك برصف لو قبلنا بفهمهم وتفسريهم هلذا احلديث ووافقنا عىل أصل فكرة احلكومة، 
قد فالنظر عن فهم احلكومة هنا وهوّيتها حيث يوجد خالف بني مدرسة النائيني وغريه.. 

ليها ويعلن نفي الرضر فيها، إري شىل خمتلف األحكام الرشعّية ويإّن احلديث ناظر أاعتربوا 
هي التي جتعل حديث ال  (رشافالنظر واإلاحلكومة هذه )والتي يفّسها بعضهم بة وخصوصيّ 

حيث النسبة هي العموم  ؛رضر مقّدمًا وليست خصوصّية نسبة األخصّية؛ لعدم وجودها
 ه.واخلصوص من وج

ليه إفإّن الصحيح هو ما ذهب  ،وهبذا نعرف أّنه لو تّم فهم املشهور حلديث نفي الرضر
 تقديم حديث نفي الرضر عىل سائر األدّلة الرشعيّة. الطويف من

٥  _¾Ê �ËðºA¯iB²©B�áA èfy ©B�áBI ¸èn¿NºA Ñ 
املصلحة عىل اإلمجاع يف إثبات تقّدم الناقدين عىل الطويف أّنه اعتمد عىل  الحظ بعُض 

اإلمجاع؛ وذلك حني اعترب أّن قّوة املصلحة عىل اإلمجاع تكمن يف اإلمجاع عىل مرجعّية املصلحة 
بينام اإلمجاع نفسه حمّل خالف يف األّمة وغري ذلك، واالعتامد عىل األمر املتفق عليه يوجب 

يه ـ وهو اإلمجاع الوحدة فيكون أرجح من غريه، وهذا يعني أّن الطويف اعتمد عىل أمر خمتلف ف
 .ـ لكي ُيثبت أّن املصلحة أرجح من غريها، وهذا نوع من املفارقة

فالطويف يبدو عليه االعتقاد  لكّن هذا النوع من االنتقادات ال يصّح مؤاخذة الطويف به؛
                                                             

؛ وحسني حامد حسان، نظرّية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ٢١٢انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)
 .٥٥٣ـ  ٥٥٢



  

بحجّية اإلمجاع فقد استند إىل ما يعتقد هو أيضًا به، كام أّنه يبدو كونه بصدد مناقشة الرافضني 
كرته يف سياق يؤمن بحجيّة اإلمجاع ونفوذ منطقه، هلذا استخدم أدّلتهم يف إثبات نظرّيته لف

وهذا رائج. لكن لو متّكن الطويف من إثبات تقّدم املصلحة عىل اإلمجاع بمعطيات متفق عليها 
 لكان ذلك أقوى له أيضًا.

٦  _¾ wÃºA Ñ§m f³Â ÄGÈn¯Â èwÃºA f³Â �¼IB³¾ � �ËðºA fÇNUA ¼Æ , !?èwÃºA 
هناك هتمة رائجة يتهم هبا الطويف، وهي أّنه نّظر لالجتهاد يف مقابل النّص، ونريد هنا أن 

 ندرس هذه التهمة ونقّومها.
تساؤل يمكن أن يطرح نفسه هنا وهو أّن القاعدة التي أّصلها الطويف يف  ةثمّ يف البداية، 

كنّهام تنافيا ل ،تهامليلني ثبتت حجيّ تقّدم املصلحة عىل النّص هل تقف عند حدود التعامل بني د
تعبري آخر: هل تتمّكن املصلحة عند ببعد من ذلك؟ ويف موضع مشرتك أو أّن القضية تذهب أ

 بطال النّص بشكلٍ إّن لدهيا القدرة عىل أمعارضتها للنّص من تقييد النص وختصيصه فقط أو 
 يضًا؟أتاّم وطرحه جانبًا 

شكال من العالقة بني النّص واملصلحة أيفرض ثالثة من الطبيعي أّن هذا التساؤل سوف 
 هي:

ثابتة هنائيًّا وكذلك حجّية املصلحة، لكن يتنافيان يف  أن تكون حجيّة النّص  الشكل األّول:
أو موضع معنّي، كام لو دّل الدليل عىل حرص حّق الطالق بيد الرجل، ويف حالة حالة أو ظرف 

 باستمرار يصبح هذا احلرص خمالفًا للمصلحة. أةكون الرجل عدوانيًا معتديًا عىل املر
هنا تعني هذه املنافاة أّن إطالق دليل حرص حّق الطالق بالرجل يعارض إطالق دليل 

. ومن الواضح وإرضاره باملرأة ة الرجلحالة عدوانيّ  يه مرجعيّة املصلحة، ومركز التعارض
الج الطويف مشكلًة من هذا لكن كيف يع كالم الطويف.لمول شّن هذا الشكل مأيف تقديري 

النوع؟ فنحن ال نعرف، فهل يعترب أّن تقّدم املصلحة عىل النّص ُيلزم الرجل بالطالق أو أّنه 
يذهب هبا أبعد من ذلك، فُيثبت للمرأة هنا حّق الطالق لنفسها؟ هذا ما حيتاج لتأّمل أكثر لفهم 

 توابع نظرّيته.
وليس له حالة دون  ،ًا دائاًم عىل طول اخلطّ أن يكون مركز التنايف مستمر الشكل الثاين:



 

امالً، ويف هذه احلال تنايف قطعًا أو احتالحالة، غاية األمر، أّن فرتة عرص النّص مل يكن فيها هذا 
ن يقول الطويف هنا نطقيًّا أالق األزماين للنّص مع مرجعّية املصلحة، ويفرتض ميتناىف اإلط

 حة عىل النّص.لقانون تقّدم املص ة النّص املذكور انسجامًا معبتارخييّ 
 وهذا الشكل وإن كان من أشكال الشكل األّول، لكننا فصلناه ملزيد أمهيّته.

حة، ويف لوضاعه مناٍف للمصأزمنته وأّن النّص بتامم حاالته وأأن يفرتض  ثالث:الالشكل 
الطرق الظنّية يف  يكون عادةً ّنام يقول الطويف بنفي صدور النّص، وهذا إ نض أرتهذه احلال يف

 .ثبات النصوص مثل أخبار اآلحاد وغريهاإل
وإن بدا من الشيخ البوطي نسبة ال يبدو واضحًا من الطويف أّنه يتحّدث عن هذه احلال، 

توابع نظرّيته يفرتض أن تطال ذلك منطقّيًا، ومن ثّم فيكون من  لكنّ ، ذلك منه إىل الطويف
 عدم منافاهتا مع املصلحة. ة الطرق الظنّية األخرىرشوط ثبوت حجيّ 

جتعل العالقة املتعاكسة بني النّص واملصلحة من نوع عالقة هنا  والسؤال: هل نظرّية الطويف
 ؟التعارض أو من نوع عالقة التزاحم

السؤال يف غاية األمهّية؛ ألّننا لو جعلنا نظرّية الطويف من شؤون باب التعارض بني  هذا
ة النّص هتدم إطالق أو عموم النصوص يف حالتها أو هتدم حجيّ  ّن املصلحةأاألدّلة فهذا يعني 
 ثّن النصوص ساملة من حي، فهذا يعني أة الطويف هو التزاحمّن مرجع نظريّ أمتامًا، بينام لو قلنا ب

ني، مها: النص ّنه يف حالة تزاحم امتثال دليلني رشعيّ أإطالقاهتا وعموماهتا، كّل ما يف األمر 
وهو مفاد املصلحة عند  ،نأخذ باألهم، ى اجلمع بني االمتثالني املذكورينواملصلحة، وال يتسنّ 

 .الطويف
شكال التنايف أثالث املتقّدم من الفيجب حذف الشكل  ،محا عالقة تزاإذا فّسنا العالقة بأّهن 

بني النّص واملصلحة؛ ألّن عالقة التزاحم ال يمكنها أن تكون موجودة يف حالة التنايف املطلق، 
ّما لو قلنا بأّن احلالة أ، أيضاً  ثاينالالشكل ـ بيشء من التكّلف ـ وربام  ،بقى الشكل األّولي فيام

 شكال الثالثة متصّورة.هي حالة تعارض فاأل
فام هو املرّجح لتقديم املصلحة عىل النّص؟ جييب الطويف  ،رضامن نوع التع ناهاذا جعلإو

                                                             
 .٢١٠انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)



  

 تها وبناء الرشيعة عليها.قوائيّ أبهنا 
م مع ختريج املوقف جه تعارض، وهذا منسنّ أويف فهم األمر عىل طّن الأح بالنظر والراج
سؤال: ما هو نوع الة التخصيص أو احلكومة بام يفهم من كالمه، وبناًء عليه يأيت وفقًا لنظريّ 

املرّجح لتقديم املصلحة عىل النص عند التعارض فنهدم إطالق الدليل أو نسقط أصل 
 حجّيته؟

انتصارًا ملوقف الطويف ـ بأّنه مادامت الرشيعة الواقعّية مقّيدة يف مجيع ـ ويمكن اجلواب 
يكون مورد  ّي الشمول أل الأحكامها برعاية املصالح، فهذا يعني أّهنا مقّيدة ذاتًا بعدم الثبوت و

ّن هذه احلال التي أمعترب رشعًا، فهذا يعني  ذا أدركنا املصلحة بسبيلٍ عىل خالف املصلحة، فإ
يفرتض أن تكون خارجًة عن الرشيعة، وتلقائّيًا ال يكون من املعقول أّن  فيها املصلحة أدركنا

النّص يشملها؛ ألّن النّص ال يشمل وال خيرب إال عن الرشيعة الواقعّية املفروض أّهنا مقّيدة 
 بعدم معارضة املصلحة.

حالة كوهنا معارضة وبناًء عليه، فكّل احلجج الصدورّية والدالليّة ال يشمل دليل حجّيتها 
 للمصلحة، فمجيء دليل حجيّة املصلحة عىل عكس مفاد النصوص يوجب تقّدمه عليها.

بل يمكن القول بأّن الظّن بعدم املصلحة يف حالٍة ما، يوجب سقوط الظّن بصدور احلديث 
أدّلة حجية الظّن الصدوري أو الداليل مقيّدة بعدم وجود ظّن عىل أو إطالقه وعمومه، و

خالفها، واملفروض وجوده هنا، فتسقط عن االعتبار، وهذا ما ينتج تقّدم املصلحة عىل النّص 
 عملّيًا بمعنى زوال حكم النّص يف حال الظّن بعدم املصلحة فضًال عن القطع.

 :ولكّن هذه العملّية برّمتها تقوم عىل
 أصل قدرة العقل موضوعيّاً عىل كشف املصلحة أو املفسدة، ولو بمستوى الظّن. أ ـ

 من الشارعقد ثبتت له احلجّية  ،ملفسدةاحة أو لللمصالظنّي ب ـ ثبوت كون اإلدراك العقيل 
 .حتى يف حال تعارضه مع نصوص ولو ظنّية معتربة

يكن يمكن للمصلحة فعل يشء عىل واخلصوصّية األوىل أكثر أمهّية هنا؛ ألّهنا لو مل تثبت مل 
اإلطالق، بينام اخلصوصيّة الثانية تعرتف بقدرة العقل عىل حتصيل ظّن موضوعي باملصلحة أو 
املفسدة، غاية األمر مل تثبت له احلجّية، وهذا وإن مل ينتج عنه حكم رشعي، ومن ثم ال يصلح 

ة ظّن صدوري أو داليل، وهناك ملعارضة دليل رشعي، لكنّه ـ كام رأينا ـ يمكن أن ُيسقط حجيّ 



 

فرق بني سبيل يثبت حكاًم رشعيًا ألّنه سبيل حّجة فيعارض حّجًة أخرى، وسبيٍل آخر ال يثبت 
 ذلك لكنّه يسلب سبيالً حجًة عناَرص حجيّته.

 ثبات هاتني اخلصوصّيتني؟ى الطويف إلواآلن لننظر: هل سع
عرفة املصالح يف غري العبادات، ويف ّن العقل لديه قدرة مفقد اعترب أ باإلجياب،اجلواب 
ًا؛ وهبذا كّله نكتشف ّن حديث نفي الرضر يمنح رشعّيًة هلذا اإلدراك العقيل عمليّ أاملقابل اعترب 

سائر قه ّن الطويف مل جيتهد يف مقابل النّص كام صّوره بعُض خصومه، بل طّبق متامًا ما يطبّ أ
ال يف جمال املصالح واملفاسد؛  ،ل األرضارر يف جمارضالفقهاء عند استخدامهم حديث نفي ال

ال يبلغ رتبة اليقني القطعي مثل  بإدراك الرضر ولو بسبيلٍ  فهم يسمحون للعقل من جهةٍ 
ثبات رضرّية الصوم مثًال، ثم ع ألهل اخلربة؛ حيث يقبلون بقول أهل اخلربة يف إالرجو

طويف هو ذي فعله اليستخدمون حديث نفي الرضر لنفي وجوب الصوم يف هذه احلال، وال
عملّية نفسها، فسمح للعقل بإدراك املصلحة واملفسدة إدراكًا بالعلم العادي، ثم منح هذا ال

بعد أن فّسه بمعنى  رتقييد سائر األحكام بحديث نفي الرض ىلوتأثريًا ع اإلدراك حجيّةً 
 ينا عند احلديث عن نظرّية املصلحة املرسلة.رأكام ، املصلحة واملفسدة

بحجّية  بأّنكم عندما اعرتفتم الكي عاّمة،املو احلنبيلمكان الطويف هنا أن يناقش الفضاء بل بإ
املصلحة املرسلة آمنتم بإمكان العبور من إدراك املصلحة إىل إدراك احلكم الرشعي، وعملّية 
وعي املصلحة عقليًا ال فرق فيها بني وجود نّص وعدمه، فالعملية نفسها التي مارستموها يف 

وهل د اإلرسال يمكنني أن أمارسها يف مورد النّص، فهل العقل هناك غري العقل هنا؟! مور
ليس من املنطقي يف فضاء حنبيل يؤمن باملصالح ميكانيزما االكتشاف هناك غريها هنا؟! أ

املرسلة وسّد الذرائع أن تكون املصلحة منكشفة لنا، فلامذا تنكشف لنا حال فقدان النّص وال 
غاية ما يف األمر أّن وده؟ وما هو الفارق املعريف والوجودي هنا؟ نعم، تنكشف حال وج

سوف تعارض نّصًا، وقد رأينا أّن معارضة نّص ال تعني سوى معارضة دليٍل لدليل هنا النتيجة 
آخر، فينبغي إجراء قواعد التعارض هنا، وليس سلب الوعي العقيل باملصلحة أصَل وجوده 

بدليل منفصل أو بإثبات قصور دليل حجّيته عن الشمول لغري حالة أو حجّيته، إال  من األّول
 .اإلرسال )وهو ما يمكن اّدعاؤه جزئّيًا يف بعض أدّلة حجّية املصلحة(

وهبذا نكتشف أّن األخذ عىل الطويف كونه اجتهد يف مقابل النّص غري صحيح، خاّصة يف 



  

أّن نظرّيته ليست سوى تقديم نّص  الفضاء السنّي، والغريب أّن بعض نّقاد الطويف يأخذ عليه
عىل آخر، ال تقديم املصلحة عىل النّص، كام رأينا سابقًا، فيام بعٌض آخر يأخذ عليه أّنه جيتهد يف 
مقابل النّص! ويف ظنّي فكال اإلشكالني غري صحيح، ولو ُاريد مناقشة الطويف فاألفضل 

 الذهاب نحو مفروضاته وأصوله وأدّلته مبارشًة.

٧  _ÍrºAËðºA ÀÌf³M Ñ¿ÇMÊ ÐjÆk ËIC c�Î§ð³ºA ¼ÍºfºA Ò»¦ ÑZ»v�A  
ّن مركز اخلالف بني الفقهاء والطويف أزهرة يعترب  بوأّن الشيخ حمّمد أيبدو  ،رغم هذا كّلهو

، ال رض قائاًم بني النّص القطعي السند والداللة وبني املصلحةاّن الطويف جعل مركز التعأهو 
بله قبلوا بنوع من التعارض و داللًة وبني املصلحة، وإال فمن قَ بني النصوص الظنيّة سندًا أ

وتقديم املصلحة عىل النّص يف حاالت الظّن، وهذا معنى موافقة مالك عىل ختصيص الظّن 
باملصلحة، بل هذا معنى أّهنم يعتربون اخلرب اآلحادي شاذَّ املتن عندما يعارض مصلحًة أيضًا 

 .فال يأخذون به
املشهور مع الطويف هو النصوص القطعية سندًا وداللًة،  فيه تلفخيالم أّن ما معنى هذا الك

ّن أفهل صحيح وجيعله بالفعل يف مقابل النّص! وهذا ما سوف يعّقد املوقف أمام الطويف جدًا، 
ختريج له لو  ويف يّدعي ذلك؟ ولو اّدعاه فهل يكون كالمه غريبًا أيضًا أو يمكن فرضطال

 ؟دون التوّرط يف االجتهاد يف مقابل النّص  اته التحتيّةصوله ومبتنيأصّحت 
ويف مرشوعة وهي: إّن الطتثار أسئلة يمكن أن بالذهاب أكثر عمقًا فيام طرحه الطويف، و

عىل عدم  ألّن النّص مبنيٌّ  ؛ة النّص حة كان ال يتعّقل حجيّ للمصلاك ردإحيث كان هناك 
درك ن يُ أعقل لام الطويف هو: كيف تسنّى لمعارضة املصالح، لكن السؤال األكثر جدّيًة أم

 دراكه؟عىل خالف إـ خاّصًا القطعيَّ منه ـ املصلحة وهو يرى نّصًا 
ن يقول لنا: كيف اقتنعتم بوجود حكم رشعي أعىل الطويف، فبدل  إّن السؤال هنا منقلٌب 

                                                             
؛ وعيل حسب اهللا، ٤٢١ـ  ٤٢٠؛ واإلمام مالك: ٣٥٧ـ  ٣٥٦انظر: حممد أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)

؛ وعبد الرمحن السنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج ٨٨، ٨٦أصول الترشيع اإلسالمي: 
 .٢٠٧الترّصفات: 



 

داللة من  املصلحة يف مورد وجود منافاةللمصلحة، نقول نحن له: كيف اقتنعت ب ه مناٍف نّ مع أ
 نّص؟

ة بعد من نظريّ أم عام هو ويف نفسه يرّصح بأّنه يتكلّ طّن الأبو زهرة هو يرّجح كالم ألعّل ما 
طويف ال تساعد عىل نصوص ال ه خمتلف عن البقّية، لكنّ نّ أاملصالح املرسلة، ويبدي نفسه وك

ي، بل بالعكس تعامل طالقًا لفكرة النّص القطعإرش ، فالرجل مل يُ دائامً  بو زهرةافرتاض الشيخ أ
ل مىل نصوص حتتظره إن نّ أا مبهمة فيام املصلحة قاطعة، وهذا يرّجح ّهن أمع النصوص عىل 

 .معاً  أخرى وليست قاطعة السند والداللة وجهاً أ
بل ثّمة نّص يف رسالة الطويف قد يكون شاهدًا عىل عكس تفسري أبو زهرة له، حيث يقول: 

و آحاد، وعىل التقديرين فهو إّما رصيح يف احلكم أو حمتمل، فإن فهو إّما متواتر أ ،وأّما النّص «
كان متواترًا رصحيًا فهو قاطع من جهة متنه وداللته، لكن قد يكون حمتمًال من جهة عموٍم أو 
إطالق، وذلك يقدح يف كونه قاطعًا مطلقًا، فإن ُفرض عدم احتامله من جهة العموم واإلطالق 

من كّل جهة بحيث ال يتطّرق إليه احتامٌل بوجه، منعنا أّن مثل ونحوه، وحصلت فيه القطعّية 
كان متواترًا  نإن كان آحادًا حمتمًال فال قطع، وكذا وإىل الوفاق، إهذا خيالف املصلحة، فيعود 

و أا متنه مّ إ حد طرفيهته من ألفوات قطعيّ  رصحيًا ال احتامل يف داللته بوجه؛حمتمًال، أو آحادًا 
 .»سنده

النّص يبدو مانعًا عن اخلروج باستنتاج أبو زهرة ملقصود الطويف، فالطويف يرفض أن فهذا 
يكون النّص القطعي من متام جهاته خمالفًا للمصلحة، وهو هبذا ال يرى موضوعًا لنظرّيته يف 

وال  دائرة القطعّيات النصّية، فكيف يناقشه أبو زهرة بأّن حمّل نزاعه ليس سوى القطعيّات؟!
أّن تفسرينا هلذه الفقرة من كالم الطويف يظّل حمتمًال، بحيث ال يبدو أّن الطويف كان أقّل من 

 واضحًا يف أخذه باملصلحة ملواجهة قطعّية النصوص سندًا وداللة.
ة متامًا، فإّن كالمه يظّل حيظى الرجل يتحّدث عن النصوص القطعيّ أّن لو سّلمنا بل حتى 

يف قطعية النّص عند  ن يفتح ثغرةً أويف يريد طّن اللك أوذ لتصوير؛ة يف ابقدر من املعقوليّ 
                                                             

؛ ورسالة يف رعاية املصلحة )ضمن كتاب مصادر ٢٥٢ح األربعني: انظر: كتاب التعيني يف رش( ١)
 .١٢٣الترشيع فيام ال نّص فيه(: 



  

 لوال املعارضة كان فالنّص ال يف حجّية النص القطعي بعد املعارضة، ؛ لحةمعارضته للمص
ويف طوهلذا عرّب عنه ال ،هبام، فهذا جيعله يف دائرة اإلمصلحةً عارض ّنه أبمجّرد  قطعّيًا لكن

أّهنا ذات خارصة رخوة، بمعنى ره النصوص والدالالت باملبهم، ومرجع كالم الطويف إىل اعتبا
ضايف عىل اخلّط، وهذا هو مسلك العديد من إعنرص أّي  لبلة الهتزاز اليقني هبا نتيجة دخواق

ة اخليّ وامل الدعة عىل رصد متام العة متفرّ نيّ ي؛ فاليقيضاً أني صوليّ بل واأل ،نياهلرمنوطيقيّ 
، فعندما يعارض ةصلحة هيدم هذه اليقينيّ رضة املاودخول عنرص مع ،ة يف النّص واخلارجيّ 

القطعي ـ لوال املعارضة ـ املصلحَة، فهو يف احلقيقة يعارض نّصًا آخر، وهو حديث ال  النصُّ 
رضر، كام يعارض عنده الكثري من نصوص التعليالت وبناء األحكام عىل املصالح، ويعارض 

بالوسائل، فهذه العنارص املجتمعة ُحتدث يف  النزعة املقاصدّية التي جتعل العربة باملقاصد ال
 .النّص القطعي اهتزازًا يف قطعّيته، وهبذا يمكن التخيّل عن إطالقه بعد ذلك

إال فاحلديث عن ريد حماولة فهمه بطريقة معقولة، وويف بقدر ما اُ طريد االنتصار للاُ  لسُت 
ض ـ راقطعي ـ لوال التع وهل العقل بمعارضة نّص  ،يت التعليق عليهأمكانات العقل سوف يإ

 دة أو ال؟ومعقّ  ةة متشابكيف قضايا عمليّ أو حتى الظّن عي اليقني ن يدّ أ يضاً يمكنه أ
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حمّمد أبو زهرة الطويفَّ بأّنه أخذ أو التقى بفكرته التي طرحها مع الشيعة،  يّتهم اإلمامُ 

ة من خالل قوله بأّن الشيعة يقولون بالنسخ والتخصيص للرشيعة املحمدّية ويرشح هذه القضيّ 
من قبل األئّمة، اعتامدًا عىل االجتهاد، فإّن ختصيص الطويف الرشيعة ‘ بعد وفاة النبّي 

كام يعترب  .باملصلحة يلتقي مع ختصيص الشيعة هلا باالجتهاد الصادر من أئّمة أهل البيت
، األمر ‘ى أّن نظرّية الطويف تفتح باب النسخ بعد وفاة النبّي الدكتور حممد يوسف موس

 .املرفوض مجلًة وتفصيالً 
                                                             

 .٣٦١انظر: أبو زهرة، ابن حنبل: ( ١)
؛ ٢٠ـ  ١٨؛ والبيوع منهج وتطبيقه: ١٣٥ـ  ١٣٢انظر: األموال ونظرّية العقد يف الفقه اإلسالمي: ( ٢)

 .٢١٠وراجع: البوطي، ضوابط املصلحة: 



 

ني هو رشح ملحنا له سابقًا، لكن ما ُّيمّ ، فهذا أولست هنا بصدد احلديث عن مذهب الطويف
 خطأ يف فهم االثنني معًا:أبو زهرة كتشف أّن أأل؛ ر الشيعة ألئّمتهموتصوّ  ،فكرة الطويف

فال يقولون بتخصيص الرشيعة النبوّية باالجتهاد الصادر عن أئّمة أهل  ،ا الشيعةـ أمّ  ١
 البيت عرب علوم تلّقوها، بل هم منقسمون يف هذه القضّية:

ّي يشء عىل الرشيعة الواردة يف الكتاب أضافة أّن أهل البيت يقومون بإ يرى فبضعهم ال
ن عصمتهم فإّن رشحهم هلا هو الرشح املضمون ، وانطالقًا م هلارشحاً يامرسون  اموإنّ  ،والسنّة

الصّحة وسط رشوحات املسلمني األخرى، ووفقًا هلذا الفريق ال يوجد ختصيص وال نسخ 
 لسنّة النبوّية.لقرآن وال لل

م يقبلون بأّن وكأّهن  ،ة لدهيم والية ترشيعّيةفرغم كونه يعتقد بأّن األئمّ  ،أّما الفريق اآلخر
 ي من الرشيعة قد اختّص الناس كّلها، لكنّهم يعتقدون بأّن اجلزء املتبقّ  الرشيعة مل تصدر لعموم

ص الصادر من لكي يبّينوه للناس بالتدريج، فاملخصِّ  ؛نبّي أو اهللا سبحانه وتعاىل به أهل البيتال
ذ من النبّي أو وزهرة، بل هو مأخ بوأهل البيت ليس منطلقًا من االجتهاد كام تصّور أئّمة أأحد 

ىل إر غاية األمر أّن البيان له قد تأّخ  ،وهو جزء من الرشيعة املحمدّية من األصلهلي، اإل هلاماإل
 النبّي. ما بعد وفاة

وقد بحثنا هذا املوضوع بالتفصيل، وقلنا بأّن أهل البيت ليس هلم والية ترشيعّية، بل هّم 
 .سة الرشعّيةّرشاح للكتاب والسنّة، نعم هلم والية تدبريّية عىل مستوى إدارة السيا

هبا بعد وفاة  وال بتخصيصها فالرجل ال يقول بنسخ الرشيعة باملصلحة ،ويفّما الطأـ و ٢
رجعّية معرفّية جديدة هي املصلحة، وهذا ملرضر أّصل نفي الالنبّي، بل كّل ما يراه أّن حديث 

ّن أال، أو طالق شامل هلذه احلإه ليس فيه نّ  املصلحة انكشف أام خالف النّص ّنه كلّ أيعني 
واملقاصد حة لصاملخالفته مذوذ متنه بشإطالقه غري حّجة، فام الفرق بني طرح احلديث ل

شذوذه بمخالفته املصلحة الرشعّية؟! فلامذا قبل أبو زهرة لطالق احلديث إرشعّية وبني طرح ال
ّما قّصة النص القطعي السند أو ؟!ويفطومل يقبل من ال ،من البقية فعل ذلك يف احلديث

 فال نعيد. ،فقد توّقفنا عندها قبل قليل ،والداللة
                                                             

 .٥٦٩ـ  ٥١٧راجع: حيدر حب اهللا، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي: ( ١)



  

 بو زهرة مؤاخذًا الشيعة والطويف معًا يف غري حمّله.أفام ذكره 

٩ �ËðºA PBz²BÃMÊ Î�ËJºA _ 
، يرى ويف وقوعه يف التناقضات، ويذكر لذلك مثالني عمدةطي عىل الطالبوالشيخ يالحظ 

عىل جمموع أدّلته وبراهينه التي ساقها  اإلمهالكافيان إلسبال حجاب «ّنه لو الحظنامها فهام أ
 ».إىل دعواه

 وهذان املثاالن مها:
حة املرسلة، لرشع تسعة عرش، وذكر منها املصالّرصح الطويف يف بداية رسالته بأّن أدّلة  أ ـ

ث عن معارضة املصلحة للكتاب قوى هذه األدّلة هو الكتاب والسنّة، ثم ملا حتدّ أثم قال بأّن 
 ،واإلمجاع، فكيف يكون النص واإلمجاع أقوى األدّلة صلحة عىل النّص واإلمجاع قّدم امل والسنّة

 ؟!يف الوقت عينه عليهام مقّدمةً  ةثم تكون املصلحة التي هي من سائر األدلّ 
ال بموجب إرضر رشعًا  ال حلوق«ّنه أإّنه يقول يف تفسري حديث ال رضر بأّن معناه  ب ـ

ذا كان هذا حال إمة عىل كّل األدّلة، فدّ جيعل املصلحة مقثم بعد ذلك ، »خاّص خمّصص
 .فمن هو الذي سوف يقوم بتخصيص دليل نفي الرضر؟! ،املصلحة

حني اعترب أّن املصلحة متفٌق عليها ويف  كام أخذ الدكتور مصطفى زيد عىل الطويف تناقضه
فكيف تكون  ،ا حالً الوقت عينه حتّدث آخر الرسالة عن تعارض املصالح واملفاسد، ليضع هل

 .قائمة؟! املصلحة متفقًا عليها، وتكون مثل هذه املعارضات
 ّنه:أويف غري مقنعة؛ وذلك ة املفارقة يف كلامت الطّن إشكاليّ أولكنّني أعتقد ب

حة لة املصصلحة مع قضيّ املمجاع عىل ة النص واإلقوائيّ أفت كالمه يف موضوع اإّن هت الً:أوّ 
فيوضح بعضه  ،زال بصدد التوضيحيكالمه متصل واضح أّنه ما  نّ أل ؛قضاً املرسلة ال يصلح تنا

شكال يف حمّله خاّصة نتيجة ما قلناه سابقًا من أّن ميكانيزما االجتهاد يف ال فاإلوإبعضًا، 
 وائّية النّص قويف بأّن أإذا قال الطال إ، حة يف مورد النّص لاملصلحة املرسلة هي بعينها يف املص

                                                             
 .٢٠٩ـ  ٢٠٧البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)
 .١١٦انظر: مصطفى زيد، املصلحة يف الترشيع اإلسالمي: ( ٢)



 

ّن املصلحة املرسلة ال موضوع أواملفروض  ،مع سائر األدّلة ورد التعارضواإلمجاع يف م
 ويف.، فريتفع اإلشكال عن الطّن موضوعها انعدام النّص أل ؛لتعارضها مع النصوص

وليس جمّرد هتافت بياين كام يف  ،ويف لو صّح ل نقدًا قوّيًا عىل الطثاين يشكّ الإّن املثال  ًا:نيثا
هو  همراد حىل مراد الطويف، وما يوضإلكّن البوطي يف تقديري مل يلتفت املثال األّول لو صّح، 

ّن حديث أصول الفقه عند اإلمامّية، فالطويف اعترب أبحاث علم آخر أليه إمراجعة ما توّصلت 
ّن هذا احلديث لو تّم فسوف األولّية، ويف الوقت عينه الحظ أ ص مجيع األدّلةنفي الرضر خيّص 

ن يفصل أ دراأة بقضايا الرضر، فبل هي ناظرة وخاّص  ،رصاحة الرضر بكّل ترّشع  دّلةً أيواجه 
صًا ة بذاهتا، فجعل حديث نفي الرضر خمصِّ الترشيعات الرضرّية عن الترشيعات غري الرضريّ 

فيام  ،ة بذاهتا كالوضوء والغسل والصالةيّ رم ترشيعات غري رضالنصوص التي تقدّ  لكّل 
ة عىل الترشيعات الرضرّية بذاهتا من نوع دالّ ة الدلّ صه باألأخضع حديث نفي الرضر فخّص 

 .قوبات واحلدود، فال يصح إشكال البوطي عليهعال
واإلمجاع  ثًا عن مقتضيات النّص حني يقول متحدّ  ،بل نّص الطويف واضح يف متييزه لألمور

الرضر وإن اقتضيا رضرًا فإّما أن يكون «ّن البوطي نقل هذا النّص عنه أيضًا ـ: أـ والغريب 
ن يكون من قبيل ما استثني من أن كان جمموع مدلوليهام فالبد إف ،جمموع مدلوليهام أو بعضه

صالة والسالم: ال رضر وال رضار، وذلك كاحلدود والعقوبات عىل اجلنايات، لقوله عليه ا
ن مل يقتضه دليل وإبع الدليل، تّ ا خاّص  ن اقتضاه دليٌل ، فإوإن كان الرضر بعض مدلوليهام

 ».مجعًا بني األدّلة ال رضر وال رضار؛ :وجب ختصيصهام بقوله عليه الصالة والسالم خاص
متمحضة ملا تها دلّ هتا والتي تكون أة بذاز بني الترشيعات الرضريّ ويف يميّ نالحظ الطفنحن 

ص ال رضر بدليل بينام خيّص  ،ة الترشيعات بال رضردلّ أرضرّي، وبني غريها، فيخّصص هو 
 بذاته كالعقوبات.الترشيع الرضري 

حتت عنوان ـ وسبقهم إليها الطويف ـ صول الشيعي الحقًا وهذه هي الفكرة التي تناوهلا األ
خمتلف الترشيعات،  تفسري الترشيعات الرضرّية يف ضوء كلّية وحكومة قاعدة ال رضر عىل

ن ر عىل حديث ال رضر موسلكوا يف ذلك مسالك متعّددة، وكانوا بصدد رفع الوهن املتصوّ 
 رضة عليه.احيث كثرة التخصيصات الع



  

وهبذا يظهر أّن الطويف مل يتوّرط يف أّي خطأ، لكن مع ذلك يمكننا أن نأخذ عليه هنا خلطه 
النقص يف النفس أو البدن أو  بني تفسري حديث نفي الرضر بالرضر باملعنى اخلاص وهو

فإّن حماولته ترتيب العالقة  راف أو املال، وبني الرضر بمعنى املفسدة يف مقابل املصلحة،األط
ن يقوم عىل أض للرضر وغريه، ينبغي بني حديث نفي الرضر وسائر األدّلة بنوعيها املتمحّ 

وهو التفسري الذي ال ينفع الطويف يف أصل نظريته يف تقديم لفكرة الرضر،  التفسري اخلاّص 
فإّنه لن يكون هناك  ،صلحةّما لو فهمنا الرضر بمعنى املفسدة يف مقابل املاملصلحة عىل النّص، أ

بل  ،ليست مفسدةً  ،ة بعنواهنا كاحلدودرضريّ الختصيص حلديث نفي الرضر؛ ألّن الترشيعات 
إال إذا قيل بأّن  فضًال عن غريه. ،هي مصلحة حتى ملن يقع عليه احلّد يف كثري من األحيان

 الطويف فهم من الرضر يف احلديث األعّم من معنى النقص واملفسدة!
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ّن الطويف يقصد معارضة أهذه املداخلة قّدمها الشيخ البوطي، حيث ذهب إىل أّنه لو فرضنا 

نا آبية عن يّن النصوص التي بني أيدإاملصلحة للنّص بنحو التخصيص ال بنحو النسخ، ف
الصحابة بأقواهلم مجاع وسرية ص السنّة واإلالتخصيص الزائد، بمعنى أّن النّص القرآين ونصو

ثّمة ختصيصات  جمال التخصيص، فلو كان ت، قد أهنفعاهلم وسكوهتم وغري ذلكوأ
خصيص ومل يرشحوه لنا، ممّا  والصحابة عن التللعمومات غري ما وصلنا فكيف سكت النبّي 

صحابة وإال لزم من ذلك جهل ال ،يكشف عن أّن هذا التخصيص غري وارد عىل العام
 .وهو واضح الفساد ،ن نلتزم بالنسخ، أو أّن علينا أبمدلوالت النصوص والقدر املراد منها

وبعبارة أخرى: إّن كالم الطويف معناه أّن التخصيص مستمّر يف النصوص إىل يوم القيامة، 
 ويمكن أن يطرأ عليها بشكٍل متواصل ودوري.

 لقاعدة التي تقوم عليها؛ وذلك:لكّن هذه املحاولة النقدّية غري مربهنة يف ا
من قال بأّن هذا التخصيص الذي مارسناه نحن باملصلحة مل يصدر عن النبي أو  أّوالً:

الصحابة بحيث مل يصلنا أو مل نفهمه نحن من النصوص بعد، فهل وصلتنا كّل تفاصيل الوقائع 
                                                             

 .٢١١ـ  ٢١٠انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ١)



 

يف أن نقول بأّن املشهد  واألقوال التي حتّققت يف القرن اهلجرّي األّول؟! إّن هذه دعوى كبرية
التارخيي يف قضايا تتصل بتفاصيل األحكام والنصوص هو كّله حتت سلطاننا ومشهوٌد واضح 
لنا! بل لو كان األمر كذلك فام معنى االجتهاد فيام ال نّص فيه وما معنى القياس واملصلحة 

ّية مفرتضني أّن املرسلة وسّد الذرائع وغري ذلك؟ فكيف نلجأ إىل كّل هذه السبل االجتهاد
نتائجها مل تصدر يف الكتاب والسنّة ومل يرشحها لنا الصحابة؟ وإذا كان النبّي والصحابة قد 
وضعوا لنا معايري من نوع القياس واملصلحة املرسلة وسّد الذرائع واالستحسان وغريها 

هنا أن يّدعي أّن  مكتفني بوضع املعايري يف إرشادنا ملعرفة األحكام الرشعّية فإّن الطويف بإمكانه
 الرشع قد منحنا أيضًا ـ بحديث ال رضر ـ معيارًا لنقوم بتطبيقه بأنفسنا.

التي قد يّدعيها الطويف ال موضوع هلا يف تلك والتقييد إّن بعض أشكال التخصيص  ثانيًا:
، كام يف كثري من حماوالت تطبيق نظرّية املصلحة يف العرص األزمنة حتى تصدر فيها نصوص

وتكفي نظرّية الطويف قيمًة أّهنا قادرة عىل التدّخل يف الوقائع النازلة واملسائل ، احلديث
، ويف ولكنها تقع لفظًا ضمن عام أو مطلق املستحدثة التي مل يكن هلا موضوع يف سالف األزمنة

هذه احلال فعدم عثورنا عىل املخّصص ال جيعل النبّي أو الصحابة مقرّصين، وال يسمح لنا 
 هاء إمكانات التخصيص يف العمومات والتقييد يف املطلقات.بفرض انت

 وعليه، فهذه اإلشكالّية الناقدة للطويف يف غري حمّلها أيضًا.
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التمييز بني العبادات واملعامالت ظاهرة عرفها الفقهاء املسلمون منذ فجر تاريخ الفقه 
اإلسالمي، وغالبًا ما كان ينظر للعبادات عىل أّهنا مكان مغلق أرساري غري مفهوم، فيام كانت 
املعامالت مسحًا للتحليل العقالين البرشي، وكانت يدهم مبسوطة فيها أكثر، وهذا يشء 

 نجده يف أدبّيات الفقه اإلسالمي إىل يومنا هذا.
ادات واملعامالت، باعتبار أّن العبادات هي حّق اإلشكالّية تكمن يف أّن الطويف مّيز بني العب

اهللا، فيام املعامالت هي شؤون برشّية. وحّق اهللا ال يعرف إال منه، وقد الحظ الباحث مصطفى 
زيد أّن هذا التمييز غري منطقي؛ فإذا كانت العبادات واملعامالت مبنّية عىل املصالح فهي كذلك 



  

 .يف االثنني معًا، فال داعي للتمييز
لكّن الدكتور زيد مل يأخذ بعني االعتبار اّدعاء الطويف أّن إمكانات العقل يف العبادات 
ضعيفة بخالف املعامالت، فلم يغرّي الطويف املوقف تبعًا للتمييز يف بناء العبادات واملعامالت 

معرفة املصالح عىل املصالح، بل هو يعرتف بأّهنا مجيعًا مبنّية عليها، لكنّه ملا أقّر بعجز العقل عن 
ه، التزم هبذا التمييز، ومن ثم فمداخلة منيف العبادات كون العبادات حقًا إهلّيًا ال ُيعرف إال 

 يد غري منطقّية.مصطفى زَ 
وهذا يعني أيضًا أّن الطويف ليست مشكلته يف حكومة حديث نفي الرضر عىل أدّلة 

 هذه احلكومة حتتاج يف مقام التنزيل العبادات، بل مل أجد رفضًا منه لذلك، كّل ما يف األمر أنّ 
إىل اكتشاف املصلحة واملفسدة يف العبادات األمر غري املتوّفر فيها، فالطويف ليست مشكلته مع 

 القواعد والتقعيدات بل مشكلته ميدانّية بامتياز هذه املّرة.
الت والعبادات لكن بالعودة إىل الطويف، هل كان منطقيّاً يف متييزه إمكانات العقل بني املعام

 أو ال؟
وفقًا  ةتقد أّن إطالق دعوى عجز العقل عن الولوج يف جمال العبادات غري مفهومعأ

خاّصة وأّن بعض الشواهد التارخيّية التي ذكرها عن الصحابة لتأسيس ويف، الطأمثال لبناءات 
ته، وهذا ال ًا يف أرساريّ فبعض قضايا العبادات مما يبدو واضحفقه املصلحة ترتبط بالعبادات، 

ر عقولنا وّ ، ويف حدود نمّو وتطىل اليومإلينا إرسارّيًا بالنسبة أقّل يف كونه نشّك فيه، ال أ
مكان كشفه، خاّصة إن تقبل بأة مثل الطويف مصلحيّ  ةٍ فرتض بعقليّ آخر يُ  وعلومنا، لكّن بعضاً 

ودة يف املعامالت، موجودة يف العبادات كام هي موجالعاّمة واخلاّصة ة ّن النصوص التعليليّ أو
ض العبادات، فلامذا كانت عة الغامضة يف بعض املعامالت تشابه الغموض الذي يف بعيوالطب

مة  عنها زوجها؟! وملاذا كان استرباء األشهر يف عّدة املتوىّف أربعة ة عىل األضافيّ ام اإليّ العرشة أ
رات املقدّ من ضمن  ءاألشياة الكاملة؟! وإذا جعل الطويف هذه قة بالعدّ بحيضة واسترباء املطلّ 

وء مفهومًا يف سياق ضله: ملاذا مل يكن الوأحلاقها بالعبادات، فنحن نسإرشعية التي يريد ال
من زيد املفًا أو لكون وضع املاء عىل هذه املواضع ملصلحة ىل الدخول عىل الصالة متنظّ إالدعوة 
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ه ألجل نّ أعىل  ي عن الرفث يف احلّج نسان وبعض النشاط فيه؟! وملاذا ال نفهم النهه عند اإلالتنبّ 
ه ترويض نّ أصوم عىل الة؟! وملاذا ال نفهم ترشيع هليّ مصلحة هجران الدنيا يف هذه الرحلة اإل

ر الفقراء، ومن ثم فلامذا ال تكون هذه مصالح النفس عىل االنقطاع عن شهوة البطن وتذكّ 
 مظنونة من وراء هذه العبادة؟!

من الزاوية املوضوعّية، وإن كان  العبادات ليس مفهوماً  إّن هتّيب الطويف دخول فضاء
، وهلذا نرى وس باهلوّية الدينيّةقمفهومًا يل من الزاوية النفسيّة من حيث ارتباط العبادات والط

ـ يف ستينيات القرن العرشين أ جترّ م( ٢٠٠٠) الرئيس التونيس األسبق احلبيب بورقيبةأّن 
ونحن بحاجة د االصوم اليوم حيث يضعف االقتص نّ لقول بأـ عىل امنطلقًا من فقه املصلحة 

وحاول ثني احلجيج عن ، عىل العاّمل و تعديلهألزم جتميده  ،وهو مصلحة عاليةللنهوض، 
الذهاب إىل مّكة باعتبار ما يؤثره ذلك من خروج األموال والنقود إىل اخلارج وإضعاف 

 يضًا.يعات حّق اهللا يف العباد أون مجيع الترشن تكأالعبادات حّق اهللا ال ينفي  وكونُ االقتصاد. 
طالقه بني العبادات واملعامالت بحّجة العجز عن الفهم إهبذا ال نفهم وجه التمييز عىل 

، فلم أجد إىل اليوم فقيهًا أو باحثًا قّدم لنا مقاربة حتليلّية معّمقة تارة والقدرة عليه أخرى
 .ني املسلمنيإلثبات كليّة هذا التمييز الرائج بومقنعة 
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ساين نويف هو قياس درجة قدرة العقل اإلطة الة عىل نظريّ كان أحد أكثر األشكاالت أمهيّ 

بحيث يمكن من خالل طاقته تعطيل النصوص كالً أو جزءًا، وقد  ،عىل اكتشاف املصالح
 ّي عقلٍ ة هنا يف هذا الكتاب وغريه، فعن أثنا عن هذا املوضوع يف أكثر من مناسبحتدّ  نأسبق 

صالح من املفاسد منذ آالف السنني بمعرفة امل ساين ما يزال مشغوالً اإلن ويف والفكرثنا الطحيدّ 
والليربايل واالشرتاكي والشيوعي  ساميل؟! وها هي مذاهب الفكر الرأواخلري من الرّش 

ة وما فيه صالح والعدالة االجتامعيّ  رّش التتعارض وتتصارع يف فهم معنى اخلري ووالوجودي 
ا املستوى من الوضوح والصفاء حتى ذنسان وفساده، فمتى حسمت األمور أو كانت هباإل
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 ؟!ىل العقل يف معارضة مفاد النصوصإنوكل األمر 
معضالت كربى، يف  يات العقلية عىل مصاديقها نحن أمامبل حتى عىل مستوى تنزيل الكلّ 

طريقته،  خالقي عىللسلوك األفريق يرى ا وكّل  ،يدة اليوم عىل املستوى األخالققضايا معقّ 
وهذا كّله يربك مديات وثوقنا بقدرة العقل عىل تعيني املصالح بمستوى يوقف النصوص 

 نفسها.
عض وباألخص يف فضاء بات، شكاليّ ة هي من أقوى اإلشكاليّ ّن هذه اإلأإّنني أعتقد 

النصوص اإلماميّة عن أهل البيت النبوي والتي تعترب أّن العقل عاجز عن الفهم يف جمال 
 نسان مستوى عالٍ د حاالت قد تبلغ باإلجمرّ  ىويف تبقطة الومن ثم فنظريّ الرشيعة ومالكاهتا، 

قاعدة، فضًال عن  ل ظاهرةً ن تشكّ من الصعب أ من الوثوق بتعيني املصلحة أو املفسدة، لكنّها
 لنظرّيته أو تفسري خمتلف هلا. جراء تعديل جذرّي إويف يف ا مل نقم بالتعاون مع الطم

أربعة فهمها عرب إجراء أن طويف يف العرص احلديث يمكنني أة النتاج نظريّ إادة إع ةوعمليّ 
 توضيحات رضورّية:

صوصة يف املنشبه املنصوصة أو الرشعّية أن نفهم املصلحة عىل أّهنا عني األغراض العليا  أ ـ
بعض نصوص ـ كام رأينا ـ ، وهذا ما تساعد عليه أو روح القانون ي هي املقاصدأالرشع، 

عرب  هاطة منبحة املستنلحة املخارجة للرشيعة واملصل، وهبذا نميّز بني مفهوم املصالطويف
 .ةظنصوص ملفوظة أو غري ملفو

ة املنفصلة عىل النّص، أن نجعل االستناد حلديث ال رضر ليس تربيرًا لتقديم املصلح ب ـ
و أوظة فيم املقاصد املستنبطة من الرشيعة امللدة املقاصد نفسها، يف تقتربير لنظريّ  وبل ه

 شكال والوسائل.املستقرأة، عىل األ
قييد متصل غري منفصل، فكّل نّص ه تنّ  النصوص عىل أنفهم تقييد املقاصد لكّل  أن ج ـ

دّية، وهذا التقييد هو عدم معارضة صمن فهم املنظومة املقا مل معه تقييدًا لبّيًا ضمنّيًا عرفناهحي
ًة ال أّن املصلحة د، فالنصوص تولد مقيّ مفاد هذا النّص ملقاصد الرشيعة ومصاحلها العليا

 .ة بالنّص داملقصدّية مقيّ 
منح أمهّية للسياقات الكلّية للرشيعة عىل الكلامت امللفوظة يف كّل نّص، وهذا التقييد هو 

 نّص عن السياقات الكلّية للرشيعة هو اخلطأ الذي يقع فيه االجتهاد الرشعي، ففصل كّل 



 

وذلك عندما يعترب أّنه ال يتعامل يف كّل موضوعة ومسألة فقهّية إال مع نصوصها هي بمعزل 
 عن السياقات الزمكانّية وعن السياقات الكلّية للرشيعة سواء سّميناها املقاصد أم غريها.

قول الطويف بأّن تقديم املصلحة عىل النّص هو تقديم وختصيص بيان، وهبذا نفهم معنى 
 وليس افتئاتًا عىل الرشيعة والنصوص.

ى تقديم ّن تقديم املقاصد عىل النصوص أو املصلحة عىل النصوص ليس سوأأن نعي  د ـ
يف أو من نوع تقديم القرينة عىل ذي القرينة )عىل صيغتني مهّية، أ هم مالكًا عىل األقّل األ

مام نوع من التزاحم املالكي الدائم، والنتيجة من وراء هذا أفنحن التخريج األصويل للقضّية(، 
 الت واألغراضى التي هي املقاصد والغايات واملآقوتصار املالكات األناالتزاحم املالكي هي 

 .عىل األضعف التي هي خصوصّيات الطرق والوسائل
ة تكوين ويف مل يقم سوى بالبدء بعمليّ أّن الطعي بدّ أ نة يمكنني أرباعيّ العرب هذه التوليفة 

فهو ال يقف نقيضًا للشاطبي بل  ة املقاصد بصيغتها املتطّورة التي تنامت مع الشاطبي،نظريّ 
مة قدرة العقل هبذه الطريقة يتخّلص من أزالطويف و، معينًا له خالفًا ملا طرحه بعض الباحثني

تها حة وهويّ ل، فاملصة معاً داة اجتهادّية تطبيقيّ أد العقل هنا جمرّ  ألّنه يعترب عىل تعيني املصالح؛
وما تراه  يأخذها العقل من الرشيعة، فيعّرف املصالح يف ضوء الرشيعةوحدودها ومعايريها 

ومن ثم ال تأيت هناك مؤاخذة الشيخ البوطي عىل الشيخ هي من مصالح وما تريده هي منها، 
بيق فال يقوم طّما يف جمال التأ، دي النصوص ال من العقولالطويف بأّن املصلحة نعرفها هب

ذا إض للخطر مع هذا احلكم أو ذاك، وهنا سوف تتعرّ الرشعّية ات أّن هذه املصلحة بسوى بإث
وصل لرتبة اليقني بذلك فاألمر واضح ولو كان يقينًا عاديًا، بينام لو وصل لدرجة الظّن، فإّن 

ىل سقوط الظّن إي سوف يؤدّ  ،و هناك هنا أطالق دليلٍ إكنا بمتّس  هذا الظّن بانخرام املقصد لو
ة الظّن حجيّ  نّ يسقطها عن احلجّية لو بنينا عىل أة لإلطالق يف النصوص، مما رادة اجلديّ باإل

ة األوىل والثانية الداليل مرشوطة بعدم قيام ظّن عىل خالفها؛ ألّن التطابق بني الداللة التصديقيّ 
عقلّية، بل هو خاضع لسياقات، ومن ثم ال   الداللة التصورّية ليس قاعدةً وكذلك بينهام وبني
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 يف انعقاده وعدم حصول وثوق بذلك.احلقيقي  طالق يف هذه احلال للشّك ذ باإلاألخيمكن 
غاية األمر أّننا بناء عىل ثبوت نظرّية املقاصد، ويف بال أّي حرج، طة الوهبذا نعيد تشكيل نظريّ 

، وإال فتقديم مييز بني العبادات واملعامالت بالشكل الذي طرحه كام قلناال نوافقه عىل الت
املصالح املخارجة للنص واآلتية من جمّرد العقل املنفصل، دون حصول يقني قاطع أو ظّن معترب 

 .بحجّية هذا االستنتاج العقيل، ِما ال وجه له، وال نوافق الطويفَّ عليه
أّنه استمرار وبداية حتّول لنظرّية املقاصد الرشعيّة، وفرتة  وأعتقد بأّننا لو فهمنا الطويف عىل

بدايات التحّول تكون عادًة قارصة يف الكشف عن متام اخلصوصّيات يف النظرّية، فسوف 
، وإال فبرصف النظر عن يساعدنا ذلك عىل فهمه وينهي النزاع بينه وبني املقاصدّيني عىل األقّل 

 .ال نجد فيه كّل تلك املشاكل التي طرحت عليهالطويف نطرح تفسريًا لنظرّيته، و
وهبذا نعرف أّن الطويف توّسع يف تقييد إطالقات النصوص غري القطعيّة الداللة والسند، 

ـ رغم أّنه يف كتاب  وهذا ما جعله يمتاز عن نظرّية املصلحة املرسلة املالكّية كام قال بنفسه
إذ هو تغيرٌي للرشع «ع ملغاًة، معّلًال بقوله: يعرتف بأّن املصلحة التي ختالف الرش »الُبلُبل«

، بام يكشف عن أّنه ال يؤمن بالعقل املنفصل، بل بالعقل الرشعي املتصل، وهو »بالرأي
وقبوُل الرتاث السنّي بتخصيص النّص باملصلحة وإن كان موجودًا، غري الكليات املقاصدّية ـ 

يف يبدو يل غري مألوف، إذا مل يرجع إىل قياس أو دليل أّن تقعيده بالطريقة الكليّة التي فعلها الطو
 آخر، األمر الذي حاول الطويف جتنّبه؛ إلعطاء املصلحة قدرة مبارشًة عىل التخصيص.

من أّن التعارض بني  ما قاله الطويف ليس سوى عني ما قاله القرضاوي من بعُد،لعّل و
صلحة عىل النّص من خالل تأويل النّص مصلحة حقيقّية ونّص حمتمل التأويل، جيعلنا نقّدم امل

هبا، وأّن التعارض مع املصالح املوهومة ال يوجب شيئًا، والتعارض بني مصلحة قطعّية ونّص 
، فهذا الكالم من القرضاوي ال أظنّه غري ما أراده الطويف، غاية األمر أّن الطويف قطعّي ممتنع

كومة حديث نفي الرضر، وكانت بعض عباراته توّسع فيه بجعله قاعدة كلّية عاّمة، استنادًا حل
تيش بأّن النصوص هي سبب الُفرقة، وكأّنه بذلك يغمز من قناة مرجعية النّص، مما استفّز 

                                                             
 .١٤٤الطويف، البلبل يف أصول الفقه: ( ١)
 .٣٥٧ـ  ٣٥٥م للقرآن والسنّة: انظر: القرضاوي، املرجعّية العليا يف اإلسال( ٢)



 

 معارضيه استفزازًا واضحًا.
فابن عاشور بعد تقريره  بل لو قمنا بمقارنة بني الطويف وابن عاشور لتوصلنا لَشء مشابه،

ّن اخلطوة التالية هي عالقة االجتهاد باملقاصد، هلذا اعترب أتهدفها، الرشيعة عىل مقاصد تسبناء 
فهو يعترب أّن معرفة املقاصد رشٌط الزم يف االجتهاد وأّن الفقيه بحاجة إليها، ويقّسم جهود 

 الفقهاء إىل مخسة أدوار:
 االشتغال الداليل وفهم األلفاظ ومرادات النصوص يف بنيتها اللغوّية. ـ ١
 عارضات والتأّمل فيها ووضع حلول ألشكال التعارض بني األدّلة.رصد امل ـ ٢
 القياس عرب معرفة العّلة بمسالك التعليل. ـ ٣
 إعطاء حكم ال دليل عليه وال قياس فيه، ويبدو أّنه يقصد مثل املصالح املرسلة. ـ ٤
واعتربوا أّهنا مما ممارسة الفهم التعّبدي للرشيعة يف أحكاٍم أطلقوا عليها أّهنا تعّبدّيات،  ـ ٥

 يقرص الذهن البرشي عن معرفة مالكاته ومقاصده.
وعىل هذه الصعد اخلمسة، يرى ابن عاشور رضورة معرفة املقاصد للفقيه، ففي النوع 
الرابع تبدو الصلة واضحة بني معرفة املقاصد ومسألة االستصالح، فكيف يصدر الفقيه 

ون لديه معرفة باملقاصد التي متثل مرجعيّات حكمه يف ما ال نّص فيه وال قياس، دون أن تك
 حكمه يف هذا املضامر؟!

ورغم إقراره برتاجع احلاجة نسبّيًا يف النوع األّول، مع كونه يرّكز يف موضٍع آخر عىل أمهيّة 
السياقات، لكنّه يثرينا عندما يقول بأّن النوع الثاين من نشاطات االجتهاد حتتاج جدًا ملعرفة 

وهو هبذا يؤّسس لكون الوعي املقاصدي يمكن أن يمثل معاِرضًا لألدّلة  مقاصد الرشيعة،
املتوّفرة، فمثالً عندما ينظر الفقيه يف األدّلة عىل حكٍم ما، ثم يتوّصل إليه عربها، فإّنه يلزمه 
النظر يف املقاصد؛ ألّن املقاصد يمكن أن تشّكل يف ذهنه معارضًا لألدّلة التي قامت، فهذا 

بكذا وكذا، والفقيه عندما يقرأ املقاصد قد يرى أّن هذا احلكم مناٍف ملقاصد  الدليل حيكم
الشارع يف األمر الفالين، وهبذا يتشّكل يف ذهن الفقيه معارض للدليل القائم، فترشيع جواز 
نظر الرجل للمرأة شبه عارية ألجل الزواج منها، يمكن ـ وهذا مثال فريض من عندي ـ أن 

ه معارضًا آتيًا من مقاصد الرشيعة يف حفظ حرمات الناس وتكريس السرت يشّكل يف ذهن الفقي
والعفاف، األمر الذي حيول دون بّت الفقيه باحلكم قبل حّل هذا التعارض املفرتض. بل إّن 



  

 املعارضات لألدّلة تقوى وتضعف تبعًا ملدى قرهبا أو بعدها من املقاصد الرشعّية.
قيه، أي القياس، فاألمر فيه واضح؛ ألّن املقاصد تقع يف أّما النوع الثالث من ترّصفات الف

طرف العلل، والفقيه القيايس يتحّرك عىل وفق قواعد التعليل ومسارات العلل، فكيف ال 
 يكون بحاجة إىل معرفة مقاصد الرشيعة.

ويتجاوز ابن عاشور جمال غري التعّبديات ليخوض يف التعّبديات، معتربًا أّن الفقيه كّلام 
ذا خربة ومراس بالقضايا التعليلّية والذهنّية املقاصدّية صارت مساحة التعّبدّيات عنده صار 

 أقّل، والعكس صحيح.
وهبذا يثبت ابن عاشور حاجة الفقيه إىل معرفة املقاصد يف خمتلف أنشطته، ليؤّكد يف هناية 

شتغال عليها حيتاج كالمه عىل أّن حتريك املقاصد شأن الفقيه ال عوام الناس؛ ألّن معرفتها واال
 .للكثري من اخلربة والدّقة

واآلن إذا قارّنا فكرة املقاصد املعارض للدليل الرشعي عند ابن عاشور، فهل ختتلف كثريًا 
 عن فكرة الطويف بمالحظة التخريج الذي طرحناه لنظرّيته؟!

النقاط املوجزة يمكن اختصار رؤيتنا للطويف من الزاوية املقاصدّية هذه املّرة عرب وعليه، 
 اآلتية:
شيّد الطويف الوعي املقاصدي عىل أساس حديث ال رضر، معتربًا أّن هذا احلديث  ـ ١

 يمكنه أن يسمح لنا بتقديم املصلحة التي هي روح مقاصد الرشيعة، عىل النصوص الظنّية.
بل مل هيتّم الطويف يف رسالته حول حديث ال رضر بتشييد املقاصدّية داخل القياس،  ـ ٢

هـ( ٦٦٠) حتّرر من ذلك متامًا، عىل خالف مثل اجلويني، وربام متأثرًا بالعّز بن عبد السالم
الذي حّرر قبله نظرّية املقاصد من القياس وخصوصيّاته، ونحن نعرف أّن أوىل البذور 

 التنظريّية للمقاصد كانت مع اجلويني يف مباحث القياس.
سالم فيام يبدو، من حيث إّن األحكام غري التعبدّية اقتنع الطويف برأي العّز بن عبد ال ـ ٣

وغري املقّدرات الرشعّية معقولة ويمكن للعقل باخلربة البرشّية والتجربة املرتاكمة أن يفهمها 
 ويعيها.

                                                             
 .٢٠٦ـ  ٢٠٣، ١٨٨ـ  ١٨٣انظر: ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)



 

فرض الطويف تفّوقًا للوعي املقاصدي عىل سلطة اإلمجاع املطلقة التي هتيمن عىل  ـ ٤
هل السنّة، بل غالب املسلمني إن مل يكن مجيعهم، فقّدم التفكري األصويل واالجتهادي عند أ

 املصلحة عىل النّص الظنّي كام قّدمها عىل اإلمجاع نفسه.
جعل الطويف بمرجعّية حديث ال رضر العالقَة بني نظرية املقاصد والنصوص شكالً  ـ ٥

من أشكال العالقة بني النصوص نفسها، وهبذا فرض مرجعيًّة نصيّة مبارشة للوعي 
 املقاصدي، وليس عمليّة استقرائية أو حتليلّية فقط.

جممل االهتامات التي وّجهت للطويف يف شخصه ويف فكره ويف نظرّيته هنا باخلصوص  ـ ٦
غرُي دقيقة، وقد ناقشناها بالتفصيل، وقلنا بأّن اجلانب الذي مل يكن واضحًا يف فكر الطويف هو 

قابل ترحيبه املطلق بغريها، وقد قلنا بأّن اإلطالَقني يف حتييده العبادات واملقّدرات الرشعّية يف م
وذكرنا أيضًا أّن الطويف ال يتحّدث عن النّص قطعي الداللة التحييد والرتحيب غري دقيقني، 

 فال نعيد هنا.والسند، بل عن النّص الذي يعاين من جانٍب ظنّي يف مكان ما، 
ان يعاين من ضعف يف البيان والتوضيح رغم أمهيّة الطويف يف تقديري، لكّن الرجل ك ـ ٧

إىل حّد أّن نظرّية املصلحة والوعي املقاصدي كانا قد بلغا إىل زمانه مبلغًا معقوالً، غري أّن 
الطويف مل يوّظف التطّور اللغوي للمقاصدّية وصوالً إىل العّز بن عبد السالم وبعده، مل يوظف 

اليشء، غري أّن التأّمل فيها يساعد عىل  ذلك يف توضيح فكرته، فجاءت مرتبكة ومبهمة بعض
 فهمها أو ترجيح تفسرٍي هلا عىل غريه.

ولعّل إرباك الرجل كان من كون النظرّية غري حارضة بقّوة يف زمانه يف الوسط احلنبيل رغم 
أّن ابن تيمية كان قد طرح أفكارًا مهّمة جدًا ذات صلٍة هبا، ويبدو تارخيّيًا أّن ابن تيمية التقى 

هـ يف دمشق، ومها متعارصان، واملعروف يف تاريخ والدة الطويف ٧٠٥م الدين الطويف عام بنج
هـ ووفاته كانت ٦٦١هـ، بينام والدة ابن تيمية كانت عام ٧١٦هـ وتويّف عام ٦٥٧أّنه ولد عام 

هـ، فليس هناك فارق بينهام يف السّن يفرض تقّدم أحدمها عىل اآلخر يف الطبقة رغم ٧٢٨عام 
وفاة ابن تيمية عنه، ومن ثم فيمكن أن يكون الطويف متأثرًا بابن تيمية، والعكس ممكن تأّخر 

كذلك، وحيتاج األمر للمزيد من التنّبه والتأّمل واملراجعة والرصد واملقارنة بني مؤّلفاهتام، 
 ويقال بأّن لنجم الدين الطويف رشحًا عىل تائيّة ابن تيمية املشهورة يف الَقَدر.

وهو حديث نفي  ،شكلة الرئيسة هنا هي تشييد بنيان عظيم عىل خرب آحاديإّن امل ـ ٨



  

، وهلذا يلزم جتديد النشاط ملحاولة رفع مستوى هذا احلديث ليشّكل فكرًة تتوالف عليها الرضر
جمموعة شواهد مستقَرأة بحيث يبلغ درجَة القّوة االحتاملّية الكبرية التي تسمح له ببناء نظرّية 

، ومن ثّم فالطويف بحاجة أكثر ملثل نظرّية االستقراء جلعل أساس نظرّيته حمكاًم يههبذا احلجم عل
 .أكثر
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ستاذ حييى حمّمد ـ املوقف اإلمامي من نظرّية بعض الباحثني املعارصين ـ وهو األحيّلل 

 تكمن يف ثالثة عنارص: نقاط االختالففيعترب أّن  ،الطويف
االجتهاد الشيعي اإلمامي  يف تفسري وفهم حديث ال رضر، حيث يفهمه العنرص األّول:

، بل هو متداخل وال بمواجه للمصلحةمفسدة لل وليس الرضر بموازٍ  ،ّن املراد به الرضرعىل أ
 ة نفي الرضر.بل مرجعيّ  ،ة املصلحةمرجعيّ  شّيدفاحلديث ال ي معهام، ومن ثمّ 

حة املرسلة، وهذا خالف يف العمق بينهم وبني لة املصرفض اإلمامّية لنظريّ  ثاين:النرص الع
ل ىل ما توّص إل كي يتوّص  ،راهتاة املصلحة املرسلة ومربّ القة نظريّ طالطويف الذي حيتاج ملثل ان

 للمصلحة. نّص الليه يف موضوع معارضة إ
نصوص بالعقل، وحرصهم ال ة ختصيص أو تقييد أو نسخرفض اإلماميّ  ثالث:الالعنرص 

نحن «لذلك بقول السيد عبد احلسني رشف الدين:  ك بخصوص السمع، ويستشهدذل
عام وال يف تقييد مطلق إال إذا كان  ال نعترب املصلحة يف ختصيص واحداً  وقوالً  ة إمجاعاً اإلماميّ 

شاهد باعتبارها فإذا مل يكن هلا يف الرشيعة أصل  خاص يشهد هلا باالعتبار هلا يف الرشيعة نّص 
 مما ال أثر له، فوجود املصالح املرسلة وعدمها عندنا عىل حدّ  كانت عندنا أو سلباً  إجياباً 
 .»سواء

وهبذا خيرج الباحث املوّقر بنتيجٍة تقيض بأّن هناك تقاطعًا حاّدًا بني الفكر اإلمامي وفكر 
ن يف األصول واألسس، خامتًا اإلمام الطويف، وال يمكن أن يلتقيا ويتوافقا؛ ألّهنام خيتلفا

لدى الوسط اإلمامي االثني عرشي هو عىل أشّده، فهذا  إّن الرفض لنظرّية الطويف«بالقول: 
                                                             

 .٤٧رشف الدين، النّص واالجتهاد: ( ١)



 

االجتاه يمنع األخذ باملصلحة من حيث األصل، ما مل تكن قطعّية، فكيف إذا ما كانت عىل 
 .»حساب النّص؟!

 فاده حفظه اهللا صحيح،أما لطويف، فإّن وبرصف النظر عن حتليلنا اخلاّص إلمكانات نظرّية ا
لة مهّمة أخرى أيضًا، وهي أّن الذهنّية األصولّية الشيعّية، فضالً أّنه يمكننا أن نضيف مسأبيد 

عن اإلخبارّيني منهم، تعترب الظّن ـ بمفهومه املختلف عن اليقني وعن االطمئنان ـ فاقدًا 
مل يكن  ة غري اليقني مالقاعدة تقتيض عدم حجيّ وأّن ا ،سعفه ليكون حّجةللحجّية وحيتاج ملا يُ 

 ،قامت عىل حجّية عدد حمدود من الطرق الظنّية ةّن األدّلة الرشعيّ هناك دليل عىل حجّيته، وأ
، ومن ثّم فليس هناك قاعدة عند مشهور اإلمامّية مثل أخبار اآلحاد والظهورات اللفظّية

ا يف كلامت الطويف، وال نستثني من اإلماميّة يف اسمها مبدأ حجّية الظّن يف الفروع والتي نلمحه
هذا األمر عدا مدرسة االنسداد القائلة بحجّية مطلق الظّن، والتي مل حتَظ بحضور قوّي عىل 

 امتداد التاريخ.
ّن أمه لنا حييى حمّمد رسعان ما يتحّول، حيث يعترب وعىل أّية حال، فهذا التصوير الذي يقدّ 

د اإلمامّية يف القرن العرشين، وذلك مع ظهور اإلمام اخلميني، باعتبار ًا حصل عنالً حقيقيّ حتوّ 
ق الة ضغط الواقع عقب االنطنتيج ثر عىل تعديل اجتاه السري يف االجتهاد اإلماميأأّنه 

ونقطة األوج يف هذا التعديل هي موافقة اإلمام اخلميني عىل ما  .ةميّ سالبمرشوع الدولة اإل
 .قديم املصلحة عىل النّص عند التعارضمام الطويف يف تاإل حهطر

ت اّنه مارس تطبيقات هلا يف القرارإبل  ،السيد اخلميني بطرح الفكرة نظرّياً  ومل يكتِف 
د هلذا تشهد حييى حممّ سسها يف إيران. ويّس ذهتا الدولة اإلسالمية التي أواملواقف التي اخت

ّن اإلمام أحني يعترب  ،ينرصاملعا فقهاءال نايت أحدالتحليل بكالم الشيخ حمّمد إبراهيم اجل
 ،حد يف الوسط اإلماميأن اختارها أاخلميني يعّد صاحب طريقة جديدة يف االجتهاد مل يسبق 

 .ثري عنرص الزمان واملكان يف االجتهاد الرشعّي أقراره بتإة بعد خاّص 
ا الدولة من العمل باملصلحة الراجعة لقضاي ّنه مل خيَش أد اخلميني إّن نقطة امتياز السيّ 

بخصوص  د تقديم املصلحة عىل النّص ، فهو يقيّ والنظام وتقديمها عىل مفادات النصوص
                                                             

 .١١٣ـ  ١٠٩انظر: حييى حمّمد، فهم الدين والواقع: ( ١)



  

طلق فكرة التقديم كام فعل الطويف، ورغم ذهاب حاالت نظام احلكم وحاجات الدولة، وال يُ 
ثل م طالق مقولة منطقة الفراغ منإة وحكام الوالئيّ رين لفكرة األة املتأّخ ماميّ علامء اإلبعض 

حاالت غري مر يف لكّن الصدر مل يقم باحلديث عن نفوذ حكم ويل األ ،سيد حممد باقر الصدرال
لزامات والترشيعات كالوجوب إىل منطقة اإلفضًا أن يدخل جمال نفوذه امنطقة الفراغ، ر

 واحلرمة.
ساين يف النظر يف املصالح نّنه أطلق اليد للعقل اإلأة السيد اخلميني وما يوضح لنا ذهنيّ 

 بعيداً  مستنطقًا الواقعَ  ،س جممع تشخيص مصلحة النظامّس أف ،بعيدًا عن النصوص ،واتهدأب
إخضاع  رافضاً  ،حكام األولّية، كام اعتقد بتقديم احلكومة والدولة عىل سائر األعن النّص 
ترى ما ولة بإمكاهنا عندما أّن الدد اخلميني يرّصح بثانوّية، بل السيّ الولة للعناوين نشاط الد

، بل هلا جتميد اآلخرينعقود واملعاهدات مع المكاهنا فسخ إ.. بع ملصلحة النظام يف ذلكيرج
ولة عندما خيالف صالح الد كتعطيلها احلّج ـ غري عبادة أم  كانت عبادةً ـ العمل بالرشيعة 

، كام تّم م١٩٨٧يف أعقاب حادثة مّكة عام  والسّيد اخلميني قد عّطل احلّج بالفعل) سالمّيةاإل
 (.ل نظام اجلزية والذمامتعطي

ويف طمع بني ال مدى االتفاق الذي جيهبذا يتبنّي «وخيتم الباحث حييى حمّمد فكرته بالقول: 
فكاره، بخالف الثاين أرائه وآاألّول القى يف حياته الكثري من املتاعب عىل  نّ أواخلميني، مع 
جعلتنا نجمع )التي( رّس العالقة راؤه مورد توسعة واعتامد وتنفيذ، وبالتايل فإّن آالذي ما زالت 

ة عىل النّص رّجحا فيه املصلحة العقليّ  بني هذين الفقيهني هو ما انفردا به من اجتهاد خاّص 
ه مل يقل بذلك نّ أجازا تغيري حكم النّص هبذه املصلحة، ومعلوم أام ّهن ، أي إعند تعارضه معها

فتلك هي العالقة  ،وسوي اخلمينيسوى روح اهللا امل ،ويف وال بعده من الفقهاءأحد قبل الط
 س لدولةٍ أحدمها معارص ومؤّس  :ىل مذهبني وزمانني خمتلفنيينتميان إ هنييالتي تربط بني فق

 .»سالمّية، واآلخر عاش منذ سبعة قرون مضتإ
الشيعة بعد  دعن بعد ذلك يضعنا الباحث حييى حمّمد يف سياق حتّوالت التجديد الفقهي

مر كان قد حصل يف الوسط ّن هذا األأو ،ثر بالواقعأتيّن الفقه بدأ أفريى  التجربة اإليرانّية،
                                                             

 .١١٦ـ  ١١٣انظر: حييى حمّمد، فهم الدين والواقع: ( ١)



 

لفقه التحقيق انتقال  ةد اخلميني ومدرسته كانت مهمّ سنّي قبل ذلك، ويعترب أّن مواقف السيّ ال
، وبدأنا نرى أّن الدولة يف ىل أخرى رغم املحافظة عىل الفقه اجلواهريإالشيعي من مرحلة 

لسلة من القوانني التي ال وجود هلا يف الرشيعة، مثل: اإللزام بتسجيل إيران أخذت تسّن س
عقود الزواج يف الدوائر الرسمّية، واإللزام بغرامات تأخري تسديد الديون للبنوك، والتخيّل 
شيئًا فشيئًا عن رشط االجتهاد يف القايض، وكذلك فتح باب حماكم االستئناف، واملفروض أّن 

قطعيّة حكم القايض األّول، وهبذا يكون الباب الذي فتحه اخلميني  االستئناف يناقض مبدأ
بجرأة مما مل يكن أحد قادرًا عىل طرقه.. قد أحدث وما يزال حتّوالً كبريًا يف االجتهاد الشيعي، 
وأّدى ذلك لطروحات كثرية يف تعديل مناهج االجتهاد وتارخيّية النصوص والزمان واملكان 

دية العاقلة، والشطرنج، وحرمة بيع الدم، وذبح األضحية خارج  وغري ذلك، من نوع موضوع
منى، وفقه االحتكار، والعنارص الزكوّية، والدعوة لتحديد النسل، وهبذا حتّولت إيران نحو 

 .شيعة من قبلالتشكيل ذوق فقهي جديد مل يكن يعرفه 
بارزة معارصة  هذا، ويف تقديري الشخيص فقد تواصل هذا النوع من التفكري مع شخصيّة

الشيخ يوسف الصانعي الذي بحثنا نظرّيته بالتفصيل  و، وه»قاعدة العدل«أّصلت ملا ُيعرف بـ
بل يكاد اإلنسان يشعر بأّن فكرة  .يف كتابنا حول قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديني

يف املجال  فها اإلسالمّيون الشيعةالتي يوظّ » مصلحة اإلسالم واملسلمني أو املصلحة العليا«
شكال فكرة املصالح املرسلة أتغدو يف كثري من ممارساهتا شكًال من كثريًا، السيايس والعام 

وأحيانًا ختضع لفكرة التزاحم، وهي مفهوم بتخرجيها املقاصدي أو املبادئي كام رشحنا سابقًا، 
 أو عنوان مل يكن متداوالً هبذه الطريقة أو هبذا املستوى سابقًا.

                                                             
 )الطبعة الثانية(. ٧٤ـ  ٦٨ّمد، فهم الدين والواقع: انظر: حييى حم( ١)
يذهب الصانعي إىل إمكان تقييد العمومات واملطلقات وخمتلف األدّلة الظنّية ـ دون القطعّية ـ ( ٢)

بتشخيص العرف العام حسب كّل زمان ومكان ملفهوم العدل؛ وأعتقد بأّن الصانعي أقرب جدًا 
الصانعي، يتضح لك ذلك، وملراجعة بعض مواقفه انظر له: لتفكري الطويف من اخلميني، فقارن 

؛ ٥٠١ـ  ٥٠٠، ٣١١ـ  ٣١٠، ٢٢٦ـ  ٢٢٥، ١٤٩ـ  ١٤٦، ١٣٥ـ  ١٣٤ات يف التجديد الفقهي: مقارب
وقاعده عدالت ونفي ظلم )نّص احلوار مع  )احلوار مع الصانعي(؛ قاعدة عدالت در فقه إمامّيةو

 .الشيخ الصانعي(



  

 �ËðºA �IÛA juBÃ¦ � ÑÂiB³¾ ÐÔAj² ,�Í¿�AÊºNlÌB¿NºAÊ ÔB³ 
هذه عصارة ما طرحه هذا الباحث يف هذا املوضوع، وقد سبق أن كانت لدّي تعليقات 

، لكنّني هنا موجزة عىل هذه القضّية، احتملُت فيها تقارب الرجلني دون أن أجزم بذلك
وتقارباً قوّيًا من لّب الفكرة من جهٍة ثانية،  أتصّور أّن بينهام اختالفاً يف سعة النظرّية من جهة،

 وتنّوعًا يف طريقة مقاربة املوضوع من جهة ثالثة:
فنحن نالحظ أّن  ـ أّما مقارنة نفس النظرّيتني مع بعضهام من حيث الّسعة والنطاق، ١

د الطويف واخلميني هي العموم واخلصوص من وجه، ففيام ال جيد السيّ النسبة بني نظرّيتي 
، كام جاء يف رسالته الشهرية النص ولو يف العبادات ىلميني حرجًا يف تقديم املصلحة عاخل

ة الطويف، وسع من نظريّ أته ، بام جيعل نظريّ للسّيد عيل اخلامنئي عقب خطبة اجلمعة لألخري
صوص ما يتصل ته هذه يف خلكنّه جيري نظريّ احلّج، مثال ونصوصه واضحة هنا خاّصة يف 

 ويف.ة الطمن نظريّ  خّص أته من جهة ثانية ة، وهبذا تكون نظريّ دولبمصالح ال
وبتعبري آخر: إّهنام يشرتكان يف تقديم املصلحة عىل النّص يف دائرة مصالح الدولة والنظام 

ينا أّن وهو ما رأ ،اإلسالمي، فيام يمتاز اخلميني عن الطويف يف توسعته جمال التقديم للعبادات
نام يمتاز الطويف بتوسعته ـ حسب ظاهر كالمه ـ تقديم املصلحة عىل ويف ال يوافق عليه، بيالط

بات النظام اإلسالمي، وهبذا يلتقيان ويفرتقان يف سعة النّص لغري قضايا الدولة ومتطلّ 
 نظرّيتهام.

فأعتقد بأّنه ال ينبغي التشكيك يف ذلك، برصف النظر عن  الفكرة، لّب يف تقارهبام  اـ أمّ  ٢
نهام للقضيّة ومدخله يف تناول املوضوع، وزاوية رؤيته له، وبرصف النظر ختريج كّل واحٍد م

عن تفسري كلمة املصلحة ومعناها مما أسلفنا حماولة تفسريه عند الطويف، فأصل القضّية، عنيُت 
تقديم املصلحة )بمفهومها املجمل اآلن( عىل النّص يف إطالقه أو عمومه، هو أمٌر مشرتك بينهام 

 وطبعًا يف دائرة القضايا السلطوّية. من حيث الناتج،
ّن الطويف ألينا هنا، فإّننا نالحظ  بالنسبة إوهو األمر األهمّ  وأّما تنّوع مقاربة املوضوع، ـ ٣
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ينطلق يف مقاربته للموضوع من عنرص نفي الرضر يف أصل الرشع، وعنرص تقديم املقاصد عىل 
نصوص واإلمجاعات، وهو هبذه النتيجة لحة من سبيل الصة سبيل املالوسائل، وعنرص أقوائيّ 

 ة خرب آحادي مثًال.يقوم بتخصيص أو تقييد النصوص، وقد يقوم بطرح حجيّ 
ألّنه ال يقارب املوضوع هبذه  ؛يناه مع الطويف ال نرى شبيهه مع اخلمينيأهذا املشهد الذي ر

ة كام هو واضح اخلميني ال يفهم حديث ال رضر يف سياق املصلحة واملفسد سيّدبل ال ،الطريقة
من بحوثه يف قاعدة ال رضر، وال يوّظف أصالً كلمة املقاصد والوسائل يف بحوثه وحمارضاته 

 .ربل يقاربه من زوايا أَخ وبياناته وكلامته.. 
 فضل، وذلك:ألفهمه بشكل بعض كلامته؛ ولتوضيح تصّوره يمكننا تسليط الضوء عىل 

يرّص عىل عدم خمالفة الرشع وأحكامه، يالحظ من بعض نصوص اإلمام اخلميني أّنه  ـ ١
ن يالحظ رضورات البالد التي يلزم مراعاهتا إما من بأ لكنّه يطالب جملس صيانة الدستور

ىل تشكيل جممع إت دّ ويف رسالته التي أ ،خالل العناوين الثانوّية أو من خالل والية الفقيه
شكل أهم حتدٍّ يواجه التجربة ة مصلحة النظام قد تالنظام يؤّكد أّن قضيّ  ةتشخيص مصلح

 .خطأ ّي أويمكنها تعرية هذه التجربة لو وقعنا يف  ،ة يف السلطةاإلسالميّ 
ات رهذا الكالم حيرض يف تصّورنا مقولة الرضورة، لكّن السيد اخلميني يتعامل مع الرضو

ّن ويل األمر ، ومعنى ذلك أة عرب سبيلني: العنوان الثانوي ووالية الفقيهتمعيّ جة واملالسياسيّ 
حيث له والية ممنوحة من الرشع نفسه، فإّن نفس هذه الوالية أو ربام دليل جعلها الرشعي 
يقّدم عىل األدّلة األوليّة، فيمكنه الترّصف يف األمور بام هو حتت واليته لتحقيق األغراض التي 

 .جعلت الوالية هلا
 وهبذا نالحظ حضور ثالثة أفكار يف غاية األمهّية:

 والية الفقيه ومرجعّية دليل جعل الوالية يف ذلك. إطالق
رضورة النظر إىل نتائج الترشيعات عىل املستوى االجتامعي وقدرهتا عىل حتقيق أهداف 

 الرشيعة وغاياهتا.
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 .الفردي مفهوم الرضورة بمعناه العام ال اجلزئي
ّن مصالح ة يعتربها واضحة وبسيطة، وهي أيرّصح اخلميني بقضيّ  ،آخر يف موضوعٍ  ـ ٢

. وهذا الكالم يضعنا مّرًة أخرى يف سياق نوع من التزاحم أو النظام تقّدم عىل مجيع األشياء
 مالكًا. الرضورة أو تقديم األهمّ 

، ويعترب أّهنا ال ة لألمورينتقد اخلميني املقاربات احلوزويّ  ،يف نّص ثالث بالغ األمهيّة ـ ٣
لكّن األمر الذي ال ينبغي  ،ّيةسساألة مهّمة وأمس ّن مراعاة الرشعأىل حّل، ويؤّكد توصل إ

دارة العامل إتهم فيه بعجزها عن إىل يوم تُ لغفلة عنه هو أن ال تصل التجربة اإلسالمّية ا
مستوى الوعي بمصالح ، بل ّية يف الفقه باملعنى الكالسيكيمهم ليس األعل، فاملتمعجوامل

 ،سالم واملسلمني واحدةأّن مصلحة اإليد اخلميني ومن هنا يكّرر الس .يضاً أفراده أاملجتمع و
 .ّنه ال تفكيك بينهامأو

االجتامع السيايس دافها يف هأجاح الرشيعة يف حتقيق نإّن اخلميني هنا واضح جدًا يف اعتباره 
ز بني واخلصوصية التي تعنينا هنا أّنه ال يميّ  ن تقّدم عليها مسائل فرعيّة.ألة عليا ال ينبغي أمس

ن أح اإلسالم ومصالح املسلمني، فهو يعترب أّن مصالح االثنني واحدة، ومن ثّم ال يمكن مصال
ن ينظر يعي أسالم ليست مصالح للمسلمني أو العكس، ومن الطبإللتكون هناك مصالح 

راجعة عىل العباد، السالم للمصلحة، وقيام الترشيعات عىل املصالح إىل مفهوم اإلاخلميني هنا 
هذه املصالح ترجع  نّ أن تالحظ أبيق الرشيعة دون طسالم يف تمصالح اإلفال يمكنك رصد 

وهو املفاهيم يشّكل ميزانًا للتقويم، مهّية وحيتاج لوسيط ة األعىل املسلمني، وهذا دمج يف غاي
 سلمني وغري ذلك..ة ورفع الفقر وعّزة املالكلية العاّمة من نوع العدالة االجتامعيّ 

رشيعة الدي يف التعامل مع اخلميني يبتعد كثريًا عن الفهم التعبّ وهذا الفهم الذي يقّدمه 
العمل بالرشيعة وال نعرف هل بفون نا مكلّ نّ أمن اليوم، إىل هنا وهناك  والذي قد يطرحه بعٌض 

ه نّ أل ؛طالقاً طريقة إر هبذه الو ال؟ فالسيد اخلميني ال يفكّ أة علينا نيويّ دجيابية إستكون هلا نتائج 
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بل بمنطق النتائج والواقع، وهذا معنى دخول فحسب، بمنطق التنجيز والتعذير  ر هناال يفكّ 
، وهو هبذا يضع الفقه يف موضع تمعيّةارة املجدمن تفكريه الفقهي يف اإل مهامً  الواقع جزءاً 

 .ة ليست بسيطة أبداً وهذه قضيّ  ،االختبار
 ة تناول الرجلني للموضوع خمتلفة:ّن كيفيّ أوهبذا نكتشف 

ومبدأ قيام الترشيعات عىل املصالح  ،نفي الرضرحديث للمقاصد، وستند الطويف ففيام ا
 واملفاسد.

أّن تفاصيل كيّل للرشيعة بوصفها منظومة لإلدارة املجتمعّية، و اعتمد اخلميني عىل فهمٍ 
ة والصالح اإلنساين لقات يف سلسلة يراد هلا حتقيق العدالة االجتامعيّ األحكام ليست سوى ح

يصبح هدفًا )املجتمع ـ النظام ـ األّمة( سان الكبري نن ثّم فكّل ما يتصل باإلالعام، وم
كومًا، فلم يعتمد السيد حميصبح وسيلة و)الفرد( صغري النسان يتصل باإل ومقصودًا، وما

ترشيعات من جهة وعىل الاخلميني عىل حديث ال رضر، بل اعتمد عىل فهم جمموعي لرتكيبة 
 .لثةة احلكم الثانوي من جهة ثامرجعيّ عىل و ثانيةدليل والية الفقيه 

ة الوالية املطلقة هبذا اجلانب لإلطالق، وهو إطالق يؤّكد بعض وهبذا ولدت عنده نظريّ 
 .ّنه مل يسبقه إليه أحدأالباحثني 

ال يمكن فصله عن رؤيته لدور الزمان واملكان يف ربام ر الذي خرج به اخلميني هذا التصوّ 
بفكرته هذه يريد تكريس فكرته األوىل، وهي أّن األحكام التي صدرت يف االجتهاد؛ ألّنه 

 نّ أ نيمتوّمه بذلك، ن يكون موضوعها قد تغرّي ونحن ال نشعر أ من املمكن معنّي  عرٍص 
ات االجتامعية واالقتصادية عور هو رؤيتنا للمتغرّي شاملوضوع هو عينه، وسبب هذا ال

  املوضوعات ينبغي تغرّي وبتغرّي بوبتنا عن الواقع، وغيوالسياسية يف العامل بمنظار سطحي، 
 تولد غري مطلقة، امّن األحكام التي تتغرّي أو تتخّصص، إنّ حكام وفقًا للقاعدة، وهذا يعني أاأل

خلفها رؤية هي املنظورة، وهذا ما يفهم بوضوح من كلامت  نّ تشف أبل بفعل وعي الواقع نك
 .م١٩٨٨ديري والتي دّوهنا عام سيد اخلميني يف رسالته إىل الشيخ القال

                                                             
 .٢٤٣، ٢٢٦انظر: سعيد ضيائي فر، اإلمام اخلميني منهجه يف االجتهاد ومدرسته الفقهّية: ( ١)
 .١٥٢ـ  ١٤٩: ٢١انظر: صحيفه امام ( ٢)



  

إّن فكرة الزمان واملكان تقّربنا من فكرة التخصيص لظاهر احلكم بمالكه ومقصده 
حكام كتشف عرب جتريد األوروحه، والتمييز بني الشكل الظاهري للحكم واملقصد احلقيقي امل

واخر عمره نحو التفكري ، وهبذا يمكننا تصنيف اخلميني بأّنه بات يّتجه أمن فضاءاهتا الزمكانّية
هي املقصود الذي السيايس بات النظام ، فحاجات ومتطلّ مقاصدّية نوعًا ماواقعّية بطريقة 

تنصهر فيه األحكام الفرعّية، والفقيه جيب أن يالحظ هذه العالقة بني كّل حكم فرعي وبني 
 النظام العاّمة.حاجات النظام، ليطلب أو جيّمد األحكام الفرعّية، تبعًا لتحقيقها حلاجات 

ة للسيد اخلميني هي التي ريّ ّن الذهنية الثوأيعترب السيد حمّمد حسني فضل اهللا  ،من هنا
ية من نوع التحرير واملساواة والعدالة جلعلها ضمن سياقات كلّ  ؛عادة فهمه للنصوصكت إحرّ 

رض ج عىل أعنرص النتائ، مالحظًا ، دون أن خيرج عن قواعد االجتهاد الرسمّيةورفع الظلم
 .ترب يف النتائجالواقع وليس فقط عنرص العالقة بيننا وبني النّص؛ ألّن الغايات ُخت 

إّن الطويف  اوية الرؤية بني الرجلني، لكّن السؤال األبرز هو:زوهبذا نكتشف اختالف 
املصلحة، بينام ال نجد تعبري التخصيص أو التقييد هنا يف النّص بعن ختصيص  هواضح يف حديث

من وجهة نظر ـ ميد األحكام الفرعّية العبادّية وغريها هي ات اخلميني، فهل عملية جتأدبيّ 
ة هذه العملية التي نوعيّ  ياض الثاين فام هرتنوع من التخصيص أو ال؟ وعىل االفـ اخلميني 

 يقوم هبا ويّل األمر؟
ملفردات من ّن هناك فرقًا بينهام هو السبب يف عدم توظيف اخلميني أمن املمكن أن يقال ب

بأّن السيد اخلميني مل يستخدم هذه  هبذا الفرقويتعّزز هذا االعتقاد  نوع التخصيص والتقييد،
يف سياسة ويّل  انالحظ أّنه يستخدمهإّنام اآللّية يف التفكري يف بحثه الفقهي وال يف فتاويه، و

ىل إاجتهادّية للتوّصل  ةً األمر، ما يثري يف ذهننا احتامليّة أّن عملّية التجميد هذه ليست عمليّ 
حكم اهللا يف الواقعة من خالل مقاربة النصوص نفسها، وجتديد عملّيات فهمها، بل هي عملّية 

ميد بعنوان ثانوي أو بعنوان فويض السلطة الرشعيّة صالحية التجي هي نوع من تأوالئّية، 
 النصوص. تهادّيًا يفن يكون ناتج هذه العملّية فتوائّيًا وال اجاحلاكمّية نفسه، دون أ جعل

وهو ما جيعل الطويف أكثر عمقًا من اخلميني  ،وهذا هو الفارق بني الرجلني بشكل جوهري
                                                             

 .٨٣، ٦٢ـ  ٦١انظر: فضل اهللا، الفقيه واألّمة: ( ١)



 

االجتهاد وفهم الدين نفسه، ال نحو السلطة بنية ة املصلحة نحو هنا من ناحية أّنه ذهب بنظريّ 
ها العليا الكامنة يف ق مصاحلرض الواقع بام حيقّ أدارة تطبيق الرشيعة نفسها عىل إة وتنظيم عمليّ 

 رضورات النظام.
ـ أو ال يعقل إال أن لكّن الذي يبدو يل أّنه بالتحليل ليس سوى الكالم معقول جدًا، هذا 

القات األدّلة األولّية إطد ّن السيد اخلميني قيّ فكأ عملّية ختصيص لإلطالقات،يقوم عىل ـ 
بطال هذا إلكن بإمكان األب ، النذرء جيب عىل الولد الوفابتدّخل احلاكم، متامًا كام نقول: 

إال عىل « :رشعّية الفرعّية مقيّدة بمقّيد من هذا النوعالّن كّل األحكام أالنذر بالنهي عنه، فك
رشعي ال، ويف الوقت عينه يكون هناك تكليف للحاكم »خمالف صدار احلاكم حلكمٍ تقدير إ

بال حاجة أن بقضايا األّمة والنظام، ه ال جيوز له ذلك إال إذا رأى صالحًا يتصل نفسه يف أنّ 
يوازن بني نوعيّة صالح النظام ونوعّية املصلحة يف األحكام األوليّة، وإال عدنا إىل قاعدة 

فدليل وجوب احلّج مقيّد التزاحم والعناوين الثانوّية، واملفروض أّن اخلميني ال يريد ذلك.. 
عنه  احلّج واجب عىل املستطيع إذا مل ينهَ  :بمعنى أّنه يقول ،من األّول بدليل جعل احلاكمّية

احلاكم الرشعي، ويف املقابل ثّمة خطاب رشعي موّجه للحاكم بالنهي عن صّد الناس عن 
احلّج والعمل عىل ذهاهبم له، رشط أن يكون ذلك ـ وفقًا لتشخيص احلاكم ـ غري مناقٍض 

 يع األحكام األوليّة.ملصالح النظام العليا، وهذا هو معنى تقّدم مصالح النظام عىل مج
 ما يف أدّلة األحكام الفرعّية، فنحن مع السيّد اخلميني بتنا جمبورين عىل افرتاض وجود تقييدٍ 

حتى نصّحح تقّدم حكم احلاكم وفقًا للمصلحة النظامّية عىل كّل األحكام األّوليّة دون حاجة 
ناحية العميقة بني الطويف ومن ثّم ال فرق من اللقاعدة التزاحم وال العناوين الثانوّية، 

ينا احلكم الذي يصدره احلاكم حكاًم والئّيًا؛ ألّن نفس واخلميني يف هذه النقطة، حتى لو سمّ 
، وإال عامل احلاكم لواليتهإقدرته عىل جتميد احلكم األّويل معناه أّن احلكم األّول مقيّد بعدم 

 كان حكُم احلاكم خمالفًا للرشع!
أّن السيد اخلميني ال يقول بأّن جتميد احلّج يف هذه اللحظة هو  ،امنعم، الفرق الدقيق بينه

إذ لو كان حكاًم مستنبطًا من النصوص مستنبط من النصوص، بل هو تشخيص برشي،  حكمٌ 
عرب عملّيات املقاربة واملقارنة بينها للزم حتريم احلّج فتوائّيًا ولو من دون إصدار احلاكم حكمه 

قد بأّن السيد اخلميني يقول به، بل هو يرى أّن جتميد إطالق دليل الوالئي، وهذا ما ال أعت



  

وجوب احلّج متفّرع عىل حتّقق صغرى احلكم الوالئي، وهلذا يربط كّل هذه العملّية بمفهوم 
بينام يفهم من الطويف أّن األمر يقع داخل النصوص نفسها، والعقل اإلنساين ليس احلاكمّية، 

كأّنه ّن التقييد أذه املصلحة، بينام اخلميني ال يرى ذلك، بل يرى هب د النّص سوى كاشف عن تقيّ 
، وهو تقييد مجيع األدّلة األولّية بعدم إعامل احلاكم واليته عىل عكسها ،ال تقييدًا واحداً إليس 

)ال التقييد نفسه( بيق التقييد طت لكنّ بني النصوص، ة ة داخليّ ىل عمليّ إفكالمها مرجع تقييده 
صدار إة برشية خالصة؛ ألّن ميني ليس مأخوذًا من النصوص، بل هو عمليّ عند السيد اخل

نشائي وليس إاحلكم الوالئي هو جهد برشي  ؛ إذة برشية خالصةاحلكم الوالئي هو عمليّ 
 .كام حّققناه يف حمّلهتشافّيًا فحسب، كا

اخلميني  دنتيجة عنويف ستكون حكاًم رشعّيًا أولّيًا، بينام الطّن النتيجة عند الأوهبذا نعرف 
ّن احلكم األّويل وهو وجوب احلّج توّقف اآلن، وحّل مكانه أي أ ستكون حكاًم رشعّيًا ثانوّيًا،

حرمة احلّج بعد تعنونه بعنوان أّنه صار منهّيًا عنه من قبل وهو  ،ثانوي فني حكمٌ بالنسبة للمكلّ 
ن يكون أكم األّويل، دون طالق احلإخمالف يوجب جتّمد  كمٍ ار احلاكم حلصدإّن ألاحلاكم؛ 

ألّنه حكم برشي، وال حكم رشعّيًا  ؛أو ثانوّيًا بنفسه بالرضورةلّيًا مفاد حكم احلاكم حكاًم أوّ 
 فيه سوى وجوب طاعته.
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ة تقاء واالختالف بينهام، يمكننا أن نعود لنظريّ لبعد أن فهمنا نظرية الرجلني وعنارص اال

 مها؟ فهل ثّمة ما يرّبر هذه العملّية يف الرشع أو ال؟يد اخلميني من زاوية تقوالسيّ 
الق وال ط، ال بالداللة املبارشة وال باإلّن أدّلة جعل الوالية للحاكم ال تفيدأو لنا يبدالذي 

منح صالحية والية مطلقة من هذا النوع من ن يُ أ رضورةَ  ،اء وال بغري ذلكبداللة االقتض
حرص عمل احلاكم بالعناوين الثانوّية يوجب تفريغ  نّ أد اخلميني من ق، وما قاله السيّ اإلطال

، وكأّنه يريد بذلك جعل خصوصّية اإلطالق مفادة بداللة حكومته من مضموهنا غري صحيح
 االقتضاء يف النصوص التي جتعل الوالية لويّل األمر.

                                                             
 .٣٥٨ـ  ٣١٣انظر: حّب اهللا، شمول الرشيعة: ( ١)



 

جراء تعديالت يف فكرة إرّيته عرب د اخلميني كان بإمكانه تعديل نظوأعتقد بأّن السيّ 
واحلرج الرضورة فالرضر وثانوّية نفسها، بإجرائها عىل املجتمع واإلنسان الكبري، الالعناوين 
تقع يف سياق ترشيعات  ةّن الترشيعات الفرديّ أّننا نفهم ًا، بل حيث إمل تعد شأنًا فرديّ والعس 

ّية دد التزاحم جتري يف العالقة بني األحكام الفرّن العناوين الثانوّية وقواعأاملجتمع، فهذا يعني 
النظام مثًال، وعليه فال حاجة لفرض ، واملقّدم هو مصالح النظامّية واملصالح النوعّية املجتمعّية

ة إىل نتائج مقاربة عرب إعادّيًا ـ بل يمكن الوصول لطالق يف دليل الوالية ـ وهو غري واضح دالإ
تمعي والنظامي، إىل سياقها املج ين الثانوية من سياقها الفردينتاج مفهوم التزاحم والعناوإ

ما يكون يف مصلحة النظام ويقع مزامحًا أو منافسًا ملصالح األحكام األولّية  ثبات أّن كّل إبعد 
واألهم، وهذه العملّية بنفسها  وى مالكاً قالفردّية واالجتامعّية فإّن ما فيه مصلحة النظام هو األ

، وإال حّددنا التقديم بحاالت أو بدهييّة وليست مسّلمةً  ،يضاً أ ت اجتهادّي ثباإىل إحاجة ب
 .إحراز األهّم، وقد يكون مصالح النظام تارًة وقد يكون العكس أخرى

نظرّية السيد اخلميني يف تقديم املصلحة العاّمة عىل املصلحة  ىلنوافق عقد فنحن  ،هوعلي
إطالق يف والية ويّل ة لفرض جبال حا ، األقّل بصيغته املهملة عىل اخلاّصة من حيث املبدأ

عىل فرض مر، ويكون مرّبر هذا التقديم هو أمهّية املصالح النوعيّة عىل املصالح غري النوعّية، األ
ال هذا وويكون دليل الوالية مفّوضًا احلاكم تشخيص هذه األمهّية، ولإثبات كليّة هذه املقولة، 

 مضموهنا. غة منالتفويض ستكون حكومته مفرَّ 
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عرب عمليّة لكن ، عىل النّص  املصلحةيف تقديم  الطويف واخلميني صحيحة تافمقول ،وعليه

وفقه  ةاألمهيّ احلاكميّة ووهي تقع يف سياق قواعد ، امإعادة التفسري أو اإلنتاج التي قّدمناها هل
 .من جهة ثانية قاصد الرشعّيةنظرّية امليف إطار ، ومن جهة اتاألولويّ 

وخالصة فكرتنا أّن تعديل املصلحة من مفهومها املخاِرج للنّص إىل مفهومها املقاصدي 
املداخل للنّص يوجب رفع اإلشكالّيات عن نظرّية اإلمام الطويف، عدا إشكالّية التمييز بني 

ها أصًال موضوعًا، كام أّن العبادات واملعامالت، بعد التسليم بكلّية النظرّية املقاصدّية بوصف
تعديل فكرة إطالق والية ويّل األمر نحو فكرة إعادة إنتاج مفهوم العناوين الثانوّية وقواعد 



  

يوجب أيضًا رفع اإلشكالّيات عن نظرّية اإلمام  ،األولوّيات يف السياق النظامي والسيايس
 .بوصفها أصًال موضوعاً  عاتاخلميني، بعد التسليم بكلّية تقّدم السيايس عىل غريه يف الترشي

وال ُاريد أن ُابدي هنا موافقة أو خمالفة هلذين األصلني املوضوعني اللذين تقوم عليهام 
 .نظرّية الطويف واخلميني، بل بحثهام موكول إىل حمّله

أّن تقديم املصلحة عىل النّص باملعنى الذي قلناه ليس فيه بأٌس، وإن  وهبذا نخرج بنتيجة
ا تغيري هذا العنوان؛ ألّن كلمة )تقديم املصلحة عىل النّص( هي بنفسها موجبة كنُت أقرتح هن

لتكوين انطباع سلبّي، ولنذهب نحو اختيار عنوان آخر من نوع: تقديم األحكام النظامّية 
ومصاحلها عىل األحكام الفردية ومصاحلها، أو تقديم املصالح املقاصدّية عىل املصالح 

 الوسائلّية.
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شاف تحاولنا يف هذا الفصل أن ندرس املصلحة بوصفها أداًة من أدوات االجتهاد واك

، وورغم أّننا آمنّا ـ من حيث املبدأ ـ بالعالقة الوطيدة بني الرشيعة واملصالح، احلكم الرشعي
صلحة ذات الصلة كام تعّرضنا له يف الفصل األّول من هذا الكتاب، إال أّن عملّية اكتشاف امل

باحلكم الرشعي مل نشعر بأّهنا عمليّة سهلة، هلذا مل نستطع أن نحصل عىل عملّية جتسري بني 
املصلحة والنّص، ال ألّن املصلحة ال صلة هلا بالنصوص وأحكامها، بل ألّن عملية اكتشاف 

ا الثقة هبا املصلحة التي بني الترشيع عليها تظّل حمتّفة بسلسلة من املخاطرات التي تفقدن
 وباعتبارها املنطقي.

وبناًء عىل ذلك، رأينا أّن املصلحة املخارجة للنّص وفضائه، وأعني بذلك تلك التي ال 
تستنبط من داخل النصوص امللفوظة أو شبه امللفوظة )النّص وما بني سطور النّص(، ال يتسنى 

حاالت يمكن أن يتوّصل فيها هلا أن تشّكل قاعدة عريضة يف االجتهاد، وإّنام تعرّب عن جمّرد 
الفقيُه لألحكام الرشعّية. بينام املصلحة ـ وحدودها وتعريفها ـ املستنبطة من النصوص أو 
سطورها وخلفّياهتا، ضمن آليّات خاّصة اجتهادّية، وتبلغ مستوى من اإلدراك عىل مستوى 

(، متّثل معربًا يمكن اكتشافها الواقعي اخلارجي يصل لدرجة اليقني أو االطمئنان )شبه اليقني
 االحتجاج به يف االستنباط الرشعي.

انطالقًا من ذلك كّله، مل نوافق عىل الصورة التي رسمها قطاع واسع يف أصول الفقه السنّي 
يف نظرّية املصلحة املرسلة، وال يف االجتهاد الذرائعي، كام مل نوافق عىل تقديم املصلحة عىل 

  بالطريقة التي رشحناها.النّص دون تقديم مدخل داخل ـ نّيص 
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fÍÇ� 
ساسًا تقوم عليه الترشيعات من جهة، ثم رسنا أحتّدثنا حتى اآلن عن املصلحة بوصفها 

ىل املرحلة حلديث إمعها بوصفها قاعدة يف االجتهاد الرشعي واالستنباط الفقهي، ووصل بنا ا
ساسًا يف ألة دراسة املصلحة بوصفها حثالثة من فهم موقع املصلحة يف الرشيعة، وهي مرال

 ة.اسة الرشعيّ يويف الس ،هلاتثاة وامحكام الرشعيّ إدارة تطبيق األ
إذ املفرتض هنا  ؛ىل احلكم الرشعّي إساسًا للوصول أونقصد هبذه املرحلة أّن املصلحة مل تعد 

ة ّن عمليّ ، غري أاملعتربة بالوسائل االجتهادّيةليه إّن احلكم الرشعّي قد تّم اكتشافه والتوّصل أ
بل قد تواجه  ،بسيطة دائامً  ةً رض العمل والتطبيق ليست عمليّ أاحلكم الرشعي عىل  تنزيل

اين دة التطبيق والتنزيل امليدارة عمليّ إمشاكل وتعقيدات، ويف هذه املرحلة فإّن من قواعد 
 يٍق بيم تطدباع املصلحة يف تقاملصلحة، وجيمع هذه القاعدة يف هذه املرحلة عنوان اتّ  قاعدةُ 

، فإّن لدينا اجتهادًا يف ، وعىل حّد تعبري بعض الباحثنيحكام الرشعّيةلألسلم أو أفضل أ
 .النّص، واجتهادًا آخر يف تطبيق النّص، وهو عملية التنزيل هذه

وعىل سبيل املثال، حالة عدم إمكان اإلتيان بتكليفني معًا نظرًا لتزامحهام يف مقام االمتثال، 
ويف الوقت عينه واجهنا حالة غريق قًا، وصار وقتها ضيّ  كام لو كان الواجب علينا الصالة

نقاذ ام تزاحم بني واجب الصالة وواجب إموت بالغرق، ففي هذه احلال نحن أيرشف عىل امل
 ؟ة التعامل مع التطبيق هنادارة عمليّ  إة يفالغريق، فام هي املرجعيّ 

تمع بالطريقة التي ختدم إدارة الدولة أو املج السلطة الرشعّيةىل وهكذا لو قلنا بأّن ع
تعقيدات  السلطةواجه تق تطبيق الرشيعة، ففي هذه احلال كثريًا ما األهداف الرشعّية وحتقّ 

                                                             
 .١٣٣ّمد القريش، اإلسالم املمكن: انظر: ماهر بن حم( ١)



 

دارة السلطة، إمر يف ل: هل املصلحة هي العنوان الذي ينطلق منه ويّل األميدانّية، ونحن نسأ
آخر؟ وما هي قواعد هذه  ّن مرجعه يشءٌ أصلح أو نحو ذلك أو أو األ  فيه املصلحةش عاّم فيفتّ 

 املصلحة وحدودها؟ وهكذا.
 ،ندير من خالهلا تطبيق األحكام يف موقع العمل ،ة بامتيازإداريّ  ةإذن، نحن هنا أمام عمليّ 

ذات صلة باملصالح الكامنة خلف الترشيعات من قواعد رشعّية ودينيّة التقديم به هذا وما يتطلّ 
 ا.علينا اكتشافها والتأّمل فيهواملواقف، 

 وسوف نبحث هنا ضمن عّدة حماور:
 املحور األّول: فقه األولوّيات وقانون التزاحم، وما يتفّرع عن ذلك من قواعد صغرية.

 املحور الثاين: املصلحة بوصفها أساسًا يف السياسة الرشعّية.
 .والرشاد سائلني املوىل تعاىل التوفيق

 



 
 
 
 
 

½èÊÝA iË�A 
YAlNºA ÅËÂB²Ê PBèÌËºÊÝA È³®À 

fÍÇ� 
لقيت تداوالً يف العرص احلديث يف أوساط الباحثني فكرة فقه األولوّيات من األفكار التي 

اإلسالمي والسياسة الرشعّية من جهة ثانية،  يف الرشيعة من جهة والعاملني يف ميدان العمل
وكان اهلدف منها يف تقديري تعقيل عمليّة إدارة تطبيق الرشيعة والتعامل مع الوقائع 

تطّلباهتا بطريقة أكثر عقالنّية ومنطقّية، بحيث ال هتدر القيم األكرب ألجل تفاصيل، وال وم
يغرق العمل اإلسالمي يف التفاصيل تاركًا األمور األهّم، وهلذا طالب بعض الفقهاء واملفّكرين 

ها يف العرص احلديث برضورة أن حتمل املؤّسسة الدينّية عقلّية فقه األولوّيات، وتربمج أهداف
وخطواهتا تبعًا هلذه األولوّيات؛ ألّن أّي اختالل يف رسم ميزان األولوّيات قد يلحق الرضر 

ولكّن االشتغال هبا  يف نفسها، كّلها بقضايا مهّمة شغل الساحةَ قد يُ  ؛ إذالفادح باملسرية كّلها
 .عةوخلفه مصالح أعظم للرشي يف هذه اللحظة الزمنّية يوجب خسارة ما هو أهّم بكثري

فإّن اخلطاب الديني من املمكن  ومن أبرز األمثلة عىل ذلك اخلطاب الديني والتبليغ الديني،
أن يضّحي بالكثري من األغراض واملقاصد والترشيعات عندما يرّكز عىل قضيّة أقّل أمهّية، 

أو فتخس الساحة الكثري نتيجة اشتغاله بالصغائر وتركه الكبائر، ويولد مجهوٌر ضعيف أحيانًا 
 هزيل يف وعيه الديني يف حلظته الزمكانّية.

الذي يتحّدث عن خلل األولوّيات  ستعري مثاالً من الشيخ مرتىض املطهريأس أن بأوال 
عىل احلدود بني إيران والعراق مثًال، لكي يزور مّرات ومّرات عند بعض الناس حينام يكذب 

                                                             
 .٢٤ـ  ١٤انظر: القرضاوي، يف فقه األولوّيات: ( ١)



 

عملية تكشف عن عجز ة( )الزيار، فاحلرام )الكذب( ألجل مستحّب ×اإلمام احلسني
من مستحبِّ ي، وهكذا فكم ومة الترشيع الدينظات وفقًا ملنفهم األولويّ  نالعقل الديني ع

أضحى أكثر أمهيًة من الواجب، وكم من مكروه صار التشديد عليه أبلغ من التشديد عىل 
الفقيه غري  ، والتي جتعلنفسه إهنا معركة املصالح االجتامعية كام يسّميها املطهري ؟!احلرام

 .اًم هلا أحياناً معظّ  ،العارف بزمانه، يتجاهل كربيات اهلموم واملشاكل واقفًا عند صغرياهتا
فمنهم فرقة أمهلوا « ومن النافع كذلك رصد ما قاله الغزايل هنا عن بعض اجلامعات املتدّينة:

جوا إىل العدوان قوا يف الفضائل حتى خرالفرائض، واشتغلوا بالفضائل والنوافل، وربام تعمّ 
والسف، كالذي تغلب عليه الوسوسة يف الوضوء فيبالغ فيه، وال يرىض املاء املحكوم بطهارته 
يف فتوى الرشع، ويقدر االحتامالت البعيدة قريبة يف النجاسة، وإذا آل األمر إىل أكل احلالل 

االحتياط من املاء إىل ولو انقلب هذا  !قدر االحتامالت القريبة بعيدة، وربام أكل احلرام املحض
ة، مع ظهور إذ توضأ عمر ريض اهللا عنه بامء يف جرة نرصانيّ ، الطعام، لكان أشبه بسرية الصحابة
من احلالل، خمافة من الوقوع يف احلرام. ثم من هؤالء  أبواباً  احتامل النجاسة. وكان مع هذا يدع

األمر حتى يضيع الصالة من خيرج إىل اإلرساف يف صب املاء، وذلك منهي عنه وقد يطول 
عن وقتها فهو مغرور، ملا فاته من فضيلة أّول الوقت.  وخيرجها عن وقتها وإن مل خيرجها أيضاً 

 وإن مل يفته فهو مغرور إلرسافه يف املاء. وإن مل يسف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعزّ 
 .»..األشياء فيام له مندوحة عنه

 .التي عملت هبا اإلباضّية» تقام الوسائل وتعّطل الفرائضال «ومن هذا أيضًا قاعدة 
فعقلّية األولوّيات يف غاية األمهّية إلدارة األمور، وهي عقلّية ال تأيت فقط من دراسة 
النصوص، وإّنام تأيت أيضًا من فهم مستويات هذه األحكام املنبثقة عن هذه النصوص، 

                                                             
 .٣٣٣ـ  ٣٢٩: ٢١انظر: املطّهري، جمموعه آثار ( ١)
. والنّص طويل ذكر فيه الغزايل مجاعات من الناس وألوانًا ٤٧٥: ٣الغزايل، إحياء علوم الدين ( ٢)

تحّق أن ُيقرأ، فراجعه، وراجع أيضًا كالمًا آخر البن تيمّية وطوائف من البرش خمتلفة، وهو بالفعل يس
 .٣٥٧ـ  ٣٥٦: ٢يف الفتاوى الكربى 

 .١٠٤٩ـ  ١٠٤٨: ٢انظر: معجم القواعد الفقهّية اإلباضّية ( ٣)



  

ّوالت يف ّن الزمان واملكان يفرضان حتأنجد  وكذلك من فهم الواقع فهاًم عميقًا، وهبذا
 .األولوّيات

ا هكلّ  يات القرون اهلجرّية األوىل هولويّ ظّن أّن أويقع العقل الديني يف خطأ فادح عندما ي
عيده النّص أو بُ  يف زمنفلعّل بعض األولوّيات  ميع العصور والقرون،جلت ابالرضورة أولويّ 

ولعّله هلذا وجدنا تركيزًا مضاعفًا ـ كاّمً كاين والظريف آنذاك، من طبيعة الوضع الزم كانت منبثقةً 
وضاع خمتلفة لزم من ذلك تغرّيًا ا تغرّي هذا الوضع ورصنا أمام أوملّ وكيفًا ـ يف النصوص عليها، 

ة األولويات بع يف النبّي أو اإلمام أو الصحايّب أو التابعّي عقليّ ات تلقائّيًا، فنحن نتّ يف األولويّ 
ات وسار هو عليه نتيجة ال نتّبع بالرضورة ودائاًم مفردات ما كان يف عرصه من األولويّ عنده و

 ذلك، وهذه من األمور اخلطرية جدًا واألخطاء الشائعة يف فهم النصوص والسرية.
ة من زاوية رتبة وتلتقي الذهنّية املقاصدّية مع فقه األولوّيات؛ ألّهنا تقرأ املنظومة الترشيعيّ 

، فهل هو يف رتبة عليا كاملقاصد أو يف رتبة أدنى كالوسائل عي داخل هذا اهلرم،احلكم الرش
يضًا وهكذا، وهبذا يمكننا القول بأّن االجتهاد املقاصدي هو يف وداخل املقاصد توجد رتب أ

يات لووالصحيح لفهم األعة الترشيعات يف موقعها وَض نتج مَ للرشيعة يُ  اجتهادّي  حقيقته رسمٌ 
 صحيح. رض الواقع بشكلٍ أدارة تطبيقها عىل هيدًا إلفيام بينها مت

يذهب إليها الكثري من الباحثني يف هبذه املناسبة إىل نقطة خطرية جدًا شري هنا أوالبّد يل أن 
جمال تاريخ األديان، فاألديان تتعّرض للتحريف ليس عرب حذف بعض مفاهيمها منها أو 

أحيانًا أنت ال تقوم بإقحام أّي مفهوم جديد وال إقحام مفاهيم غريبة عنها فيها بالرضورة، بل 
ُحتدث أّي نقص، بل التحريف ـ وهو األخطر يف تقديري ـ يقع عرب تغيري موقع األحجار 
الصغرية التي يتشّكل منها الدين، فلو كان عندي لوحة فنّية فسيفسائّية رائعة، ُصنعت من 

الرضورة عرب إخراج بعض أحجارها أحجارها الصغرية، فإّن حتريف صورة اللوحة ال يكون ب
الصغرية واإلتيان بأحجار أخرى، بل يكون عرب تغيري موضع بعض األحجار نفسها.. إّن 

 الصورة سوف تتعّرض للتهشيم نتيجة ذلك.
عندما تتعّرض األديان ملثل ذلك، فهذا ما نسّميه: إعادة َمْوَضَعة القضايا الدينّية، ومن ثّم 

غيري شكل اهلرم، فاملسألة البسيطة يف الدين والتي متثل فرعًا لغصٍن إعادة رسم األولوّيات وت
فيه تتحّول إىل جذٍر من جذوره وأصٍل من أصوله، وبالعكس متامًا تتحّول أكرب وأهّم جذوره 



 

إىل قضايا فرعية مهّمشة أو ُتساوى بغريها. إّن هذه العمليّة تصنع دينًا جديدًا بمعنى من املعاين 
ة داخل الدين الواحد، واألمثلة عىل هذا األمر سببًا يف والدة مذاهب متعّدد أو تكون بنفسها

 من التاريخ واحلارض كثرية.

A � ÀYAlNºAÊ PBèÌËºÊÝA Ðj·®º TA�ÎÇ³¯ºA ÑÍºB�A PAlVÃ�AÊ 
قبل أن نرشع باحلديث عن موضوع األولويات والتزاحم، من الرضوري أن نمّيز بني 

 األولوّيات، يف أدبّيات العلامء والباحثني املسلمني سابقًا وحالّيًا. عناوين: التزاحم، التعارض،
رصد موضوع التزاحم والتعارض، بل ُاريد أن أ بحث يف حقيقة الفرق بنيأريد هنا أن وال اُ 

 .املصطلح فحسب ات استعاملدبيّ أبحثنا من زاوية 
وقد يعرّب ، فقه املوازناتوتستعمل معها أو مكاهنا مفردة  ،اتفقه األولويّ املصطلح األّول: 

يد هي بالتأك)ولعّله كان يطلق عليه سابقًا: فقه مراتب األعامل(،  أحيانًا برتتيب األولوّيات
يف القرن العرشين، وهي واحلركّية ة سالمية والفقهيّ مفردٌة جديدة ظهرت يف األوساط اإل

ويغلب عند الشيعة استخدام  منها بني الشيعة اإلماميّة،أكثر هل السنّة أمتداولة يف ظنّي بني 
عىل املهم، نعم تعبري )أوىل( مستخدم منذ القدم بني السنّة  همّ مفردة التزاحم وتقديم األ

م كذا عىل يقدّ  :والشيعة، فيقال مثًال: الفعل الفالين أوىل من كذا، وكذلك تعبري )تقديم( فيقال
يبدو حديثًا جدًا، وقد صنّفت فيه  أو فقه املوازناتات كذا، لكّن مفردة أو مصطلح فقه األولويّ 

 أّمهها:نشري لبعض ما هو من كتب ومقاالت مستقّلة، 
ـ يف فقه األولويات، دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنّة، للشيخ الدكتور يوسف  ١

، ويمكن تصنيف الشيخ القرضاوي أواخر القرن العرشينبع هذا الكتاب وقد طُ  القرضاوي،
 .املصطلح، وهذا املفهوم عىل أّنه من رّواد هذا

 وهو أحد الدعاة املعارصين. من فقه األولوّيات، للدكتور جمدي اهلاليل،ـ  ٢
وهو من إصدارات املعهد  ـ فقه األولوّيات، دراسة يف الضوابط، للباحث حمّمد الوكييل، ٣

 .، ويعّد كتابًا متداوالً ومهتاّمً بهسالميالعاملي للفكر اإل
يات وتطبيقاته يف جمال حفظ الدين يف السياسة الرشعّية، للدكتور ـ تأصيل فقه األولو ٤

 حمّمد مهام عبد الرحيم ملحم.



  

 ات، للدكتور حمّمد يارس املسدي.ـ فقه األولويّ  ٥
، براهيم حسنيحممد يرسي إـ فقه األولويات يف اخلطاب السلفي املعارص بعد الثورة،  ٦

 .وهو دراسة توصيفية حتليلّية تقويمّية
سالمّية، دراسة يف القواعد والضوابط والتطبيقات الرشيعة اإلات يف فقه األولويّ ـ  ٧

 كثر من ستامئة صفحة.عة يف أوهو من الكتب املوّس  اين حممد نور حمّمد،املعارصة، للدكتور حّس 
 فات والكتب.إىل غري ذلك من املصنّ 

احم، بل كثريًا وربام ولكّن مصطلح فقه األولوّيات ال يقف عند حدود كلّيات نظرّية التز
فريصد مثالً يضًا،  هذا املجال للدعاة واملبّلغني أكتب يفوكثريًا ما يُ غالبًا ما يبحث يف املصاديق، 

ما هو األهّم واألوىل من غريه، فالفرائض أوىل من النوافل، وإخفاء التطّوع أوىل من إظهاره، 
الرشيعة، والتيسري أوىل من  والصدقة حال الصّحة أوىل من الوصّية، والعقيدة أوىل من

التعسري، وهكذا. فهو بحٌث نظرّي من جهة وتطبيقيٌّ من جهة ثانية، بعكس نظرّية التزاحم 
 والتعارض عند اإلمامّية وأهل السنّة يف أصول الفقه؛ إذ غالبًا ما ُتبحث نظرّيًا فقط.

يف ـ قرن األخري بحسب مصنّفاته ومدّوناته يف اليبحث ـ وبعبارة أخرى: فقه األولوّيات 
تفاضل األعامل أيضًا، معتمدًا عىل األدّلة الرشعيّة يف ذلك، راصدًا كّل اآليات والروايات التي 

 تعرّب باألفضل واألوىل واألحّب والكثري غري ذلك.
ففقه األولويات هو يف حقيقته وضع كّل يشء يف مرتبته بنظر الرشيعة، وتقديم ما حّقه 

 التأخري، فال يصبح املقّدم مؤّخرًا وال العكس.التقديم وتأخري ما حّقه 
وهذا املصطلح هو األكثر رواجًا يف التداول اإلمامي،  املصطلح الثاين: التزاحم،

ويتعّرضون له يف مواضع خمتلفة باإلمجال والتفصيل، مثل أبواب: مسألة الضّد )نظرّية 
 تعّبد بالظّن، وغري ذلك.الرتّتب(، واجتامع األمر والنهي، وتعارض األدّلة، وإمكان ال

واألمر باملهم، ولزوم تقديم األهم عىل املهم،  األهمّ بلة بالعالقة بني األمر أعرف هذه املسوتُ 
بل يف تفاصيل من نوع االختالف بني باب التعارض  ،القاعدة لبًا ما ال يقع البحث يف أصلاوغ

وكذلك إمكان األمر باملهم ثر يف التعامل مع النصوص، أوباب التزاحم، وما يرتكه ذلك من 
هم الذي ىل تصحيح العبادة املهّمة عىل تقدير ترك الواجب األإفيض بام يُ  عىل تقدير ترك األهمّ 

 وجد فيه كالم مفّصل بينهم.يو ،ب أو باألمر الرتّتبيعرف ببحث الرتتّ مزامحًا هلا، وهذا ما يُ  كان



 

عرفه االجتهاد اإلمامي بشكل حقيقي م مل يكن يحّن بحث التزاأي يؤّكد خيلكّن الرصد التار
قرون األخرية الحق شيئًا فشيئًا خالل تثم ال ،بل ظهر يف الفقه نفسه ،صول الفقهأ مفاعل يف عل

 وصارت له بحوثه اخلاّصة فيه. ،صولبعلم األ
السيد حمّمد هي مدرسة املريزا النائيني، وكذا حم التزا ولعّل أكثر من توّسع يف بحث نظرّية

 .صة لبحث التعارضصول الفقه املخّص أعلم مباحث واخر أالذي درسها يف در باقر الص
ي االجتهاد السنّ  يف وسطله حضوٌر ما هو مصطلح و املصطلح الثالث: التعارض،

يتعّرض هلا االجتهاد قد ّن قضيّة التزاحم هو ما يستدعي توضيحًا هنا، وذلك أاملدريس، و
 بعض تعريفاهتم لباب التعارض ال ختتلف عن فهم نّ أ، رغم ستخدمًا تعبري التعارضمالسنّي 

تعارض  الشيعة هلذا الباب. لكن نجد داخل عنوان التعارض عناوين وبحوث من نوع:
وتعارض املصلحة مع ، تعارض الواجب واملحظوروتعارض املفسدتني، و الواجبني،

هنا التزاحم بمعناه مقصودهم  نّ أواألمثلة التي تذكر وطبيعة البحث واضحة يف ، املفسدة
 عند اإلماميّة.املوجود 

نات كثرية من نوع: ّن االجتهاد السنّي يبحث عيّ أظ َح وحتت هذه العناوين وأمثاهلا يال
تقديم الرضر العام عىل الرضر اخلاّص، وهو ما يعني أّن املصالح العاّمة مقّدمة عىل املصالح 

 اخلاّصة الفردّية.
، أو ما يعرّب عنه بإزالة الرضر األشّد الرضر األخّف شّد عىل وكذلك تقديم الرضر األ

 بالرضر األخّف.
 فسد بالفاسد.األقّل، أو ما يعرب عنه بدفع األ وكذلك دفع املفسدة األعظم باملفسدة

فاسد، اجتامع املصالح واملفاسد، ومن هذا النوع نجد تعابري مثل: اجتامع املصالح، اجتامع امل
 وغري ذلك.حة، لوىل من جلب املصأسدة املف اجتامع احلالل واحلرام، درء

وجدنا بالدرجة بل فهي موجودة حتاًم،  ،ولسنا ننفي وجود هذه التعابري يف الوسط اإلمامي
ث البحراين عن مثل كالم املحدّ عىل مواقع هي من التزاحم، طالق تعبري التعارض إعينها 

                                                             
 .٢١١ـ  ١٨٤: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الزركيش، املنثور يف القواعد ( ١)
 .٥٣٨: ٢٠انظر: ابن تيمية، جمموعة الفتاوى ( ٢)



  

تعارض وكذلك  ق،تعارض الواجب العيني من طلب العلم مع الواجب من طلب الرز
 اجب من طلب الرزقتعارض الو، ومن طلب الرزق الواجب العيني من العلم مع املستحّب 

املراغي ق النجفي و، وكالم الوحيد البهبهاين واملحقّ ..العلم مع الواجب الكفائي من طلب
، ق الكركي وغريه عن تعارض املفسدتني، وكالم املحقّ عن تعارض الواجب واحلرام

بل استخدم الشهيد األّول تعبري  وهكذا.، الم أكثر من واحد عن تعارض الواجبنيوك
 .»املفسدةاملصلحة وتقابلت «

هو استخدام  شارة اللغوّية ملفهوم التزاحمهبذا نكتشف أّن استخدام تعبري التعارض يف اإل
ة ماميّ اإل ةصوليّ ت األاساوأّن الفرق هو أّن الدر واللغة تتحّمله،موجود عند الشيعة والسنّة، 

هبدف متييز قواعد االشتغال فيهام، رة سعت للرتكيز عىل فصل التعارض عن التزاحم، املتأّخ 
هو نوع من فيام التزاحم  ،هتاأو بني مدلوالنفسها دّلة بني األتنايف التعارض هو نوع من الأّن و

عىل اخلالف يف ذلك  ،الثتحكام نفسها يف مقام االمحكام أو بني األاملواجهة بني مالكات األ
 .خرينآبني املحّقق العراقي و

ع فيه ملعايري من نوع التساقط أو يالحظ املتابع أّن احلديث عن التعارض يرَج  ،ومن هنا
حات السندّية أو اجلهتّية أو املضمونّية أو غري ذلك، بينام يف باب التزاحم نحن الرتجيح باملرّج 

إال يف  كم نفسه، دون نظر يف العادة للدالالت وأمثاهلا،نالحظ حضور مفهوم األمهيّة للح
ق املحقّ أّن  اقه ال يف استخراج قواعد التزاحم، وهلذا نالحظاستنطاق مفهوم األمهيّة ومصد

ألّن العنرص  ؛ال بني األحكام ،ًة بني املالكاتهن جيعل التزاحم يف روحه مواجأحاول العراقي 
                                                             

 .١٥: ١٨انظر: احلدائق النارضة ( ١)
 .٢٩٥: ٢؛ والعناوين الفقهّية ٣٢٣: ١٢، و٣٥٨: ٤؛ وجواهر الكالم ٣٧٩: ٧انظر: مصابيح الظالم ( ٢)
؛ وموسى التربيزي، أوثق ٢٧: ١؛ وكاشف الغطاء، حترير املجّلة ١١٨: ٢انظر: جامع املقاصد ( ٣)

 .٣٢١الوسائل: 
: ١٣، و١٧٠: ١٠؛ واحلدائق النارضة ١٨١: ٢؛ ومسالك األفهام ٣٧٤: ٣ئد انظر: إيضاح الفوا( ٤)

 .٢٣٠: ١؛ واألنصاري، كتاب الصالة ١١٦: ٥؛ وجواهر الكالم ٤٥٥: ١٠؛ ومستند الشيعة ٣٠٦
 .١٤٤: ١انظر: القواعد والفوائد ( ٥)
 .٤١٣ـ  ٤١٢: ٢ـ  ١انظر: العراقي، هناية األفكار ( ٦)



 

وهو عنرص مرتبط ارتباطًا وثيقًا  ،بي ودرجات األمهّيةاألعمق يف التزاحم هو العنرص الرت
والتي تعطيه درجته ومكانته  ،احلكم اباملالك واملصالح واملفاسد الكامنة خلف ترشيع هذ

 حكام.ائر األسبالنسبة ل
 نّ إ«وقد رشح السّيد اخلوئي بعبارة مبّسطة التمييز الذي يعترب اليوم سائدًا، حني قال: 

 لدليلني تكاذهبام وتنافيهام يف مقام اجلعل والترشيع مع قطع النظر عن مرحلةا امليزان يف تعارض
النقيضني يف  ين أود بالضدّ الستلزامه التعبّ  ؛بأن يستحيل جعلهام وترشيعهام ،ة واالمتثالالفعليّ 

ولو  عىل كذب اآلخر منهام يدّل  فصدق كّل  ،د هبام أمر غري معقولوالتعبّ .. مورد واحد
 فال مانع من جعل كّل  ا املتزامحانأمّ  .. يف تعارض الدليلنيا هو امليزان الكيّل وهذ ،بااللتزام

 ؛ة واالمتثالهو يف مقام الفعليّ  امنعم التنايف بني املتزامحني إنّ .. ةيّ ة احلقيقمنهام عىل نحو القضيّ 
 .»..واحد ف عن امتثال كال التكليفني يف زمانلعجز املكلّ 

 ُاريد أن أّدعي التطابق عىل فصل بحث التعارض عن التزاحم وطبعًا عندما أقول ذلك، ال
ولو باعتبارات  ، بل ثّمة مقاربات أصولّية ال متانع الربط بينهاميف الدراسات األصوليّة

بل ثّمة وجهات نظر تعترب التزاحم  .، فراجع مقاربة السّيد حمّمد باقر الصدر مثاالً اصطالحّية
ض؛ ألّن مرجع تقديم األهم عىل املهم يف التزاحم ليس سوى ليس سوى تطبيق لقواعد التعار

تقييد إطالق دليل وجوب املهّم يف مورد التزاحم، وهذا أمر يرجع يف روحه إىل قواعد 
مر الرتتبي تلتقي أو ختتلف معها، مباحث األالت عديدة يف ي، وهي فكرة ثّمة حتلالتعارض
هم، فلو إطالق دليل املهّم عند مزامحته لأللسقط ّنه لو كان األمر من باب التعارض أمن نوع 

طالق له يف لعدم شمول اإلبالنسبة إليه؛  األمر باملهمّ  طوعىص، لزم سقو ترك العبد األهمّ 
                                                             

؛ واملظفر، ٣١٧: ٢ـ  ١؛ وانظر: النائيني، فوائد األصول ٤٠٣ـ  ٤٠١: ٢هارة( اخلوئي، التنقيح )الط( ١)
 .٢١٥ـ  ٢١٤: ٣أصول الفقه 

، وله ٥٧٤ـ  ٥٧٣: ٥، ج٢؛ ومباحث األصول ق٢٧ـ  ٢٦: ٧انظر: الصدر، بحوث يف علم األصول ( ٢)
ة. فانظر: مقاربة إلخراج التزاحم عن باب التعارض يرّد فيها عىل دعوى وجود إطالقات متنافي

 .٦٧ـ  ٦١: ٧بحوث يف علم األصول 
 .١، اهلامش رقم: ٤٠٣انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ٣)



  

مر الرتتبي يصّور احلكم هنا عندهم، وربام يقال يف املقابل ه يف تصوير األنّ أمورد التزاحم، مع 
ىل غري ذلك من مناقشات إل العبد به عمًال، اوعدم اشتغ مره مقيّد بمزامحة األهمّ أّن املهم أب

فليس  ،وتفريعات يمكن مراجعتها يف مباحث األمر الرتتبي ومباحث التزاحم والتعارض
ها تدقيق زائد ربام بعَض  نّ أعتقد بأني الدقيقة التي يّ صولهدفنا اخلوض يف مجلة من تفصيالت األ

اجة لتأصيل فهم صحيح لقضّية التزاحم ، بل سنتكّلم عاّم فيه احلال تكون له حاجة
 .واألولوّيات

هذا، وُاشري أخريًا إىل أّن ثمة من يرى أّن فقه األولوّيات وقوانني األهّم واملهم ليس سوى 
ألّنك تسّد الطريق عىل ترك األهّم من خالل إلغاء  تطبيق من تطبيقات االجتهاد الذرائعي؛

هم بذلك، فيام ال تعني نظرّية التزاحم إثباتًا كليًّا لقاعدة املهّم، أو أّنك تفتح الطريق لتحقيق األ
 .الذرائع، كام أوضح ذلك الدكتور البوطي

فقه اإلمامي الصول أب يف هذا، ويلزمني التوضيح أخريًا، أّن مباحث التزاحم وباب الرتتّ 
 عدم كونلتارًة بحاث، ة، وليس بنائي هنا اخلوض يف هذه األشهد دراسات موّسعة وتفصيليّ 

وُاخرى ، نستطردنبدو وكأّننا حتى ال يف فقه املصلحة  بالنظر ملوضوع بحثنا الرئيس ها مهاّمً بعض
الل دستة التي ال أؤمن شخصّيًا بمنهج االيف نفسه من البحوث التنظرييّ بعضها اآلخر هو لكون 

 .، فاقتىض التنبيهال ُاريد رصف الوقت عليهاومن ثّم فوالتعامل فيها، 
 البّد لنا من الدخول يف موضوع فقه األولوّيات وقواعدهذا التوضيح املقّدمي، وبعد ه

 ، وذلك ضمن عّدة حماور، ندرسها عىل الشكل اآليت:بالنطاق الذي أؤمن به

jIB¦ ~j¦ ,ÈÍ® °²Ë�AÊ ÀYAlNºA Ñ³Í³Y � PBèÌj£Â 
أكتفي بعرضها  ، بلواملوقف فيه ال ُاريد هنا أن أخوض يف حتليالت موّسعة حلقيقة التزاحم

 :، وأهّم النظرّيات هنا، لكي يكون القارئ عىل بّينة من املشهدشديد جداً  باختصار
وهي نظرّية املحقق اخلراساين، والتي ترى أّن التزاحم نوٌع من التعارض  النظرّية األوىل:

يف  بمالحظة احلكم الفعيل، والفرق الوحيد بني التزاحم والتعارض عنده هو أّن املالك موجود
                                                             

 .٢٧٥ـ  ٢٧٢انظر: ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمّية: ( ١)



 

املتزامحني دون املتعارضني، وهبذا يقع التعارض بني املتزامحني، وهو ما له نتائج عديدة عىل 
 كيفية التعامل مع حاالت التزاحم.

، مع ق به فعالً مر املتعلّ عىل هذا ال يوجب إال ارتفاع األ املزامحة فإنّ «قال الشيخ اخلراساين: 
كان،  ءيش أّي  ،ة، أو غريهاكام هو مذهب العدليّ من مالكه من املصلحة،  بقائه عىل ما هو عليه

ب به التقرّ  ةته وخروجه عن قابليّ ، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيّ مذهب األشاعرة كام هو
 .»كام حدث، بناء عىل االقتضاء

ما هو مشهور بني املتأّخرين تقريبًا، من أّن اخلطابات يف باب التزاحم مقيّدة  ثانية:الالنظرية 
 .م االشتغال باألهّم بنحو القضّية احلقيقّية، وهذا ما سلكته مدرسة املريزا النائينيلّبًا بعد

ما ذهب إليه السّيد اخلميني، من أّنه ال تقييد وال تعارض عقًال وال عرفًا وال  النظرّية الثالثة:
نسجم مع ، وهذا معقالئّيًا، كّل ما يف األمر هو أّن املكّلف معذور عىل تقدير ترك املهمّ 

 التي آمن هبا اخلميني. »نظرّية اخلطابات القانونّية«
والصحيح من هذه النظرّيات يف تقديري هي النظرّية الثانية، وسيظهر ذلك من خالل 
البحوث اآلتية؛ فإّهنا نظرّية أكثر عرفّيًة، وأقرب لتحليل بنية التفكري العقالين والعقالئي 

 القانوين عند املرّشع.

YAlNºA Ðf¦B²èÌËºÊÝA È³® ¼ÍuDMÊ ÀfÆAËrºAÊ ÑöºeÝA ,PB 
رف الفقهاء وربام العقالء مجيعًا، يف عُ  ةً لة تصنّف بدهييّ ملسأ نقصد هبذا البحث التعّرض

أو التخيري بني األمور املهّمة عند التزاحم عىل املهم  ما هو الدليل عىل لزوم تقديم األهمّ  :وهي
مع فرض أّن املزامحة وقعت بشكل تصاديف،  مع بينهاحال عدم إمكان اجل ساوية يف األمهّيةتامل

 ؟ال أّهنا تقع بشكل دائمي ال يتخّلف، وإال رجعنا إىل التعارض
                                                             

 .١٣٤كفاية األصول: ( ١)
: ٧وبحوث يف علم األصول  ؛٢٠٧: ٣؛ وحمارضات يف أصول الفقه ٢٧٠: ١انظر: أجود التقريرات ( ٢)

٦٤. 
 .٢٣٨: ١انظر: اخلميني، هتذيب األصول ( ٣)



  

ما تعّرض له واألصولّية، عدا يف الدراسات اإلسالمّية كثريًا تّم به يكاد هذا املوضوع ال هُي 
، وتفسريي الشخيص يناملعارص كّتاب فقه األولوياتاألصوليّون املتأخرون من اإلمامّية و

وهلذا جتد أّن وإّنام جتد له خترجيات، ، صيله اجتهادّيًا هو وضوحه العقالئي واملنطقيألعدم ت
ينتقل من فهم حقيقة التزاحم ومتييزها عن التعارض نحو احلديث عن مرّجحات باب  بعضهم

ُتفهمنا أنواع  مامهتالتزاحم، دون أن يفرد بحثًا ألصل تقديم األهّم عىل املهم، لكّن مطاوي كل
 املستند الذي دفعهم للذهاب إىل تأصيل قواعد التزاحم.

ولست أقصد هنا التخريج العلمي لنظرّية التزاحم بعد افرتاضها معقولة وصحيحة، فهذا 
فيه بحوث عّدة عندهم، وهي بحوث حتليلية ال تعنينا هنا، وإّنام نريد أصل أّن الرشيعة يف مورد 

م ُتلزمنا باألخذ باألهم ومتنعنا عن األخذ باملهم، أو تذهب بنا نحو التخيري تزاحم األهّم وامله
 يف مورد التساوي.

 وما يمكن طرحه هنا من أدّلة هو اآليت:
ّن العقالء يفهمون من أّي مرّشع أّنه يف مورد التزاحم يقّدم أا نفرتض نإنّ  الدليل األّول:

، وهذا االرتكاز العقالئي القائم يف حياة البرش األهم عىل املهم أو يرى التخيري تبعًا للحالة
ذا ألقى الشارع خطاباته نحو البرش فمن املتوّقع منهم أن يعتربوا هذا واضٌح بدهيي، وهنا إ

ًا، كام حصل بالفعل حيث مل نجد أحدًا ناقش يف هذه القضّية، فلو مل يكن هذا يّ األمر بدهي
له تعريض ملصاحله الترشيعّية للخطر، فنكتشف مقصودًا له لكان يف ترك التنبيه عليه من قب

 ّنه خيتار هذا السبيل.أبعقالئّية املرّشع سبحانه وعقالنّيته 
فإّن  جّيد لوال أّنه يعاين من عجز يف فكرة تعريض مصالح الشارع للخطر؛هذا الدليل 

م األهم الشارع لو كان نظره سقوط التكليفني معًا يف مورد التزاحم أو كان نظره إمكان تقدي
عىل املهم، مل يكن يف تركه تنبيه العقالء أّي مرّضة له؛ ألّن املفروض أّنه ال فرق عنده بني تقديم 
األهّم وتقديم املهم، واملفروض أّهنم اختاروا واحدًا منهام، وهو أمٌر ال ينايف مصاحله، نعم غاية 

 وب رشعًا.ما ُيثبت أّن تقديم األهم جائز ومرّبر رشعًا، ال أّنه الزم ومطل
ّن قّوة هذا االرتكاز العقالئي جتعل العقالء أعرب اّدعاء  لكن بإمكاننا تعديل االستدالل
ّنه أال  ،عىل املهم، وهذا التعيني خمالف ألحكامه الرشعّية ينسبون للشارع تعيينه تقديم األهمّ 

ّن أشف عن يرفع هذا الوهم ويك أنرّشع وحكمته ة املفمقتىض عقالنيّ  عنه، ومن ثمّ  مسكوٌت 



 

ىل إه كازكم نسبتُ تنسبق باري  الذيوليس يف ديني مثل هذا التعنّي  ،األمر ليس بمتعنّي عليكم
 ديني، وهبذا يتّم االستدالل.

يغة التي طرحناها لالستدالل هنا تصلح لألعّم من القول بشمول الرشيعة هذا والص
 وعدمه.

ّهنا مقّيدة لبًّا أّقي يفهم النصوص عىل إّن هذا االرتكاز العقالئي جيعل املتل الدليل الثاين:
ّن التكليف باالثنني معًا يف مورد التزاحم هو تكليف أل ؛ال قّدم األهمّ إبعدم تزامحها مع األهّم و
وهبذا نحّول السرية ، التامّ  فال يكون هناك إطالق يشمل حالة االجتامعبغري املقدور وهو حمال، 

تقّلة خيشى منها عىل مصالح الشارع كام يف الدليل األّول، ظاهرة برشّية مس جمّردالعقالئّية من 
همّية تقوم بتفسري نصوص الشارع، فتدخل ضمن عملّية تفسري النص عرفًا، ىل ظاهرة فَ إ

نقوم بجعل العرف وهبذا  ،األهمّ االشتغال بفالعرف يفهم من النصوص أّهنا غري شاملة حلالة 
 .قالئي يفهم النصوص مقيّدًة هبذه احلالعال

وهذا الوجه مناسب ومعقول برصف النظر عن قضّية إقحام باب التزاحم بباب التعارض 
 أو ال.

ّنه د لربهان عقيل مبارش يف الفعل اإلهلي، عرب القول بأوهو نوع من االستنا الدليل الثالث:
؛ إذ هذا الترّصف نوع من نقض الغرض وال وفعل املهمّ  ن يقبل برتك األهمّ أيستحيل عىل اهللا 

قالنّية املرّشع، وهي قضّية بدهيّية جلّية يستحيل نسبتها إىل اهللا سبحانه، وهبذا نعرف استحالة ع
 تقديم املهم عىل األهّم، فيتعنّي الطرف اآلخر.

نعم، التخيري يف مورد التساوي واضٌح جيّل ال حيتاج لربهان إضايّف؛ ألّن مرجعه إىل قاعدة 
روض أّن العجز خاّص باجلمع بني التكليفني، وال استحالة التكليف بغري املقدور، واملف

 مرّجح، فيسقط ما به العجز ويبقى الباقي، وهو أحدمها بال تعيني.
إّن قانون التزاحم متفّرع عىل  وربام يمكننا إعادة صياغة هذا الدليل بعبارٍة أخرى، وهي:

ىل أّن أحكامه فيها تابعة نفس تبعيّة األحكام للمصالح واملفاسد، فإّنه إذا بنى الشارع رشيعته ع
للمصالح واملفاسد، فإّن معنى ذلك أّنه حيث تكون املصلحة يكون احلكم، ومن الواضح أّنه 
يف موارد تزاحم األهّم مع املهم تكون املصلحة يف طرف األهّم فمن املتوّقع أن يكون احلكم 

نائه الرشيعة عىل هناك، وإال يكون املوىل قد ضّحى باملصلحة يف هذه احلال، وهو خالف ب



  

 متابعة املصالح حيث كانت.
هذا وربام تصاغ هذه األدّلة عىل شكل أحكام عقلّية حيكم هبا العقل علينا بتقديم األهّم، ال 

 أّهنا تكشف عن منهج الشارع يف أحكامه، من حيث التقييد واإلطالق أو غريمها، فتنّبه.
 ذه العملّية يمكن أن تتخذ شكلني:االستناد إىل النصوص الدينيّة، وه الدليل الرابع:

ـ  سلبًا وإجياباً  األعاملالعاملني أو أن نرجع ملختلف نصوص مفاضلة  الشكل األّول:
مؤيّدًة بنصوص تبنّي أن الرشيعة قّدمت شيئًا عىل يشء حذرًا من خطر أكرب لوال ذلك، أو أّن 

وهي كثرية يف عىل آخر لألمهّية ـ النبي وأهل بيته قّدموا يف سلوكهم وجتربتهم العملّية شيئًا 
الكتاب والسنّة، لنثبت أّنه ال معنى إلخبار النّص الديني لنا عن مفاضلة األعامل وكون بعضها 
أهّم من بعض إذا مل تكن عند التزاحم بموجبٍة تقديم األفضل عىل املفضول، واألوىل عىل 

ّل يشء واجبًا، وما رضورة ذلك؟ فهل األقّل أولوّيًة، فام قيمة أن أعرف ما هو األهّم ما دام ك
هي الرتخيص برتك املهّم يف نفسه واملفروض أّنه واجب، أو هو تنظيم األولويات عىل أساس 
معايري هذه املفاضالت املحكيّة بالنصوص؟وتنظيم األولوّيات ال معنى له إال تقديم األهّم 

نصوص املفاضلة هلا نحو حكاية عىل املهم، وأبرز مظاهره عىل اإلطالق حالة التزاحم، فكأّن 
 عن قانون التزاحم.

صحيح أّن املفاضلة يف األعامل ال تقف عند حدود قاعدة التزاحم، بل هلا تأثريات عديدة، 
َراِم َكَمْن َآَمَن بِاهللاَِّ َواْليَ ﴿فمثًال لو أخذنا قوله تعاىل:  اجِّ َوِعاَمَرَة املَْْسِجِد احْلَ ْوِم َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَ

 َآَمنُوا َوَهاَجُروا اْآلَِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل اهللاَِّ َال َيْسَتُووَن ِعنَْد اهللاَِّ َواهللاَُّ َال َُّيِْدي الَْقْوَم الظَّاملنَِِي الَِّذينَ 
ْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد اهللاَِّ َوُأولَ  )التوبة:  ﴾ئَِك ُهُم اْلَفائُِزونَ َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللاَِّ بَِأْمَواهِلِ

(، فسقاية احلجيج أمر مطلوب يف الدين، لكنّه ال يرقى ملستوى اإليامن واجلهاد ٢٠ـ  ١٩
واهلجرة، ونتيجة ذلك أّن التعامل مع املجاهد قد خيتلف يف مستوى اإلكرام عن التعامل مع 

                                                             
أعني بالسلب ما يدّل عىل حالة النهي، مثل: ّرش األعامل كذا وكذا، أو هذا الفعل أسوأ من هذا ( ١)

الفعل، وأعني باإلجياب املفاضالت يف طرف األمر، مثل هذا العمل أفضل من هذا العمل، وأقصد 
عامل ما تقّدم، أّما مفاضلة العاملني فمثل تقديم العامل عىل غريه، واألتقى عىل التقّي، بمفاضلة األ

 واملجاهد عىل القاعد، وغري ذلك ممّا يكشف عن تقّدم العلم عىل اجلهل واجلهاد عىل القعود.



 

ترب أّنك لو قّدمت السقاية عىل أهل السقاية، لكّن نفس هذه اآلية الكريمة بنفيها املساواة تع
اجلهاد فقد ارتكبت خطأ، فأّي شخص يقرأ هذه اآلية يفهم هذا األمر حتى لو مل تنطق به، بل 

 هو ممّا ُيعلم عرفًا من بني سطور صاحب النّص.
وخالصة الكالم: إّن فكرة مفاضلة األعامل املبثوثة يف الكتاب والسنّة هلا نحو حكاية عن 

عمل يف مورد التزاحم بحسب الفهم العريف العاّم، وإال استشعر العرف نوعًا تقديم عمٍل عىل 
هلذا ظهر عند صحابة النبّي وأصحاب األئّمة أسئلة تسأل مبارشًة ربام ، وفارقة والتهافتمن امل

 .عن أفضل األعامل ومفاضلتها فيام بينها
ياناهتا، ال تفيد برّمتها لكن جيب أن نشري إىل أّن نصوص املفاضلة مهام اختلفت ألسنتها وب

ألّن العديد من نصوص املفاضلة إّنام تكشف عن  فكرة التزاحم بالطريقة التي بّيناها؛
مستحبّات أو عن الصور األفضل للواجب الواحد، فبإمكانك أن تأيت بالصالة لكّن أفضل 

التي تنفع هنا الصالة أن تأيت هبا هبذه الطريقة مثًال، أو .. فليس كّل نصوص تفاضل األعامل ب
 فانتبه.

وتبني خذ بام هو أوىل وأحسن وأفضل، الدينّية التي تدعو لألالنصوص  الشكل الثاين:
 :مثلة املسلم عىل هذه الثقافة وتكّرسها، وهي نصوص مثرية حّقًا، ذهنيّ 

ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيًال ﴿قوله تعاىل:  ـ ١ ةٍ َوَكَتْبنَا َلُه يِف اْألَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َيشْ ٍء َفُخْذَها بُِقوَّ  لُِكلِّ َيشْ
 (.١٤٥)األعراف:  ﴾َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بِأَْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقنيَ 

هُ ﴿قوله سبحانه:  ـ ٢  ﴾..َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيبُْلَغ َأُشدَّ
 (.٣٤وانظر: اإلرساء:  ،١٥٢ :)األنعام

اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل امْلَاِء ﴿قوله تعاىل:  ـ ٣ اَمَواِت َواْألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ُكْم َأْحَسُن َعَمًال  ا لِ ﴿(، وقوله: ٧)هود:  ﴾..لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ا َجَعْلنَا َما َعىَل اْألَْرِض ِزينًَة هَلَ نَْبُلَوُهْم إِنَّ

ُْم َأْحَسُن َعَمًال  ُكْم َأْحَسُن ﴿(، وقوله: ٧الكهف: ) ﴾َأُّيُّ َياَة لَِيبُْلَوُكْم َأيُّ الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلَ
 (.٢)امللك:  ﴾َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز الَْغُفورُ 

ْكَمِة َوامْلَوْ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ ٤ ْم بِالَّتِي ِهَي اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ َسنَِة َوَجاِدهْلُ ِعَظِة احْلَ
اِدُلوا َأْهَل الْكَِتاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿(؛ وقوله: ١٢٥)النحل:  ﴾..َأْحَسنُ   ﴾..َوَال ُجتَ



  

 (.٤٦)العنكبوت: 
ْ َوالَِّذيَن اْجَتنَُبوا الطَّاُغوَت َأْن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا إىَِل ﴿قوله سبحانه:  ـ ٥ ى َفبرَشِّ ُم اْلبرُْشَ  اهللاَِّ هَلُ
الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللاَُّ َوُأوَلئَِك ُهْم ُأوُلو  ِعَبادِ 

 (.١٨ـ  ١٧)الزمر:  ﴾اْألَْلَباِب 
ْيَطاَن َينَْزُغ َبْينَُهْم إِنَّ َوُقْل لِِعَباِدي َيُقوُلوا الَّتِ ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ ٦ ي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ الشَّ

ْيَطاَن َكاَن لِْإلِْنَساِن َعُدوا ُمبِينًا  (.٥٣)اإلرساء:  ﴾الشَّ
يَِّئَة َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيِصُفونَ ﴿قوله تعاىل:  ـ ٧ (، ٩٦املؤمنون: ) ﴾اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن السَّ

نِي ِمَن املُْْسلِِمنيَ وَ ﴿وقوله سبحانه:  ا َوَقاَل إِنَّ َّْن َدَعا إىَِل اهللاَِّ َوَعِمَل َصاحِلً َوَال  َمْن َأْحَسُن َقْوًال ِِم
يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ  َسنَُة َوَال السَّ  ﴾ُه َويِلٌّ َْحِيمٌ َتْسَتِوي احْلَ

 (.٣٤ـ  ٣٣)فصلت: 
ُكْم ِمْن َقبِْل َأْن َيْأتِيَُكُم الَْعَذاُب َبْغتًَة ﴿قوله سبحانه:  ـ ٨ بُِعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل إَِليُْكْم ِمْن َربِّ َواتَّ

 (.٥٥)الزمر:  ﴾َوَأْنُتْم َال َتْشُعُرونَ 
فهو يوماه اعتدل من «×: ومن هذا النوع مجلة من األحاديث، كاملروّي عن عيلّ 

ومن مل يعرف الزيادة  من استوى يوماه فهو مغبون..«×: واملروّي عن الصادق ،»..مغبون
 .»يف نفسه كان إىل النقصان أقرب، ومن كان إىل النقصان أقرب فاملوُت خرٌي له من احلياة

فهذه النصوص تلقي يف الذهن الديني مفهوم األولوّية واألحسنيّة، ومن ثّم يغدو من غري 
ن يكون الدين جميزًا ترك األوىل واألهم يف باب تزاحم الفرائض، األمر الذي يكّون أعقول امل

، وإن كانت بعض من خالل هذه النصوص ارتكازًا عاّمًا مأخوذًا من هذا الفضاء واملزاج الكيّل 
 .هذه النصوص ليست سوى بنحو التأييد

ياء فيام فّس بأّنه كان من اهللا لألنب ابأن يفهم من نصوص عت حاول بعض الباحثنيوقد 
مل عىل األخذ باألوىل يف الثقافة الدينيّة، أيضًا إىل مفهوم الع مؤّرش  هنّ أباب تركهم األوىل، عىل 

                                                             
ة ؛ وروض٣٨٢: ٤؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه ١٩٨؛ ومعاين األخبار: ٤٧٨ـ  ٤٧٧أمايل الصدوق: ( ١)

 .٤٤٤الواعظني: 
 .٣٤٢؛ ونحوه: معاين األخبار: ٧٦٦أمايل الصدوق: ( ٢)



 

 .وىلألنبياء قدوة، ويلزمهم مراعاة األمن حيث إّن ا
وىل حيث يمكنه، وعدم  املؤمن عىل السري نحو األّن هذه النصوص بإمجعها حتّث أفك

نى يف حياته، وهو مفهوم يف غاية األمهّية عىل املستويات الفردية دباحلّد األاالكتفاء 
 واالجتامعّية.

َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ﴿قوله سبحانه: ولو بنحو التأييد، شارع الولعّل مما يساعد أيضًا عىل فهم مزاج 
َّا ُتنْبُِت اْألَْرُض ِمْن َبْقلَِها َوقِثَّائَِها ُموَسى َلْن َنْصرِبَ َعىَل َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلنَا َربََّك ُخيِْرْج لَ  نَا ِِم

ا َفإِنَّ   لَُكْم َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهبُِطوا ِمرْصً
لَُّة َوامْلَْسَكنَ  َبْت َعَليِْهُم الذِّ ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بَِآَياِت َما َسَأْلُتْم َوُرضِ ُة َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اهللاَِّ َذلَِك بَِأهنَّ

قِّ َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ   .(٦١)البقرة:  ﴾اهللاَِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغرْيِ احْلَ
تشاف مزاج الشارع من هو اكـ الذي ال نريده أكثر من مؤّيد قوّي ـ وحصيلة هذا الدليل 

نصوصه املتفّرقة التي تكّون لدينا قناعًة بإرادته تقديم األهّم عىل املهم عند التزاحم، وإذا مل 
يصلح هذا الدليل ليكون دليًال قائاًم بنفسه، فال شّك يف أّنه يصلح لتأييد األدّلة السابقة، 

ا باإلمجاع والتسامل اإلسالمي عىل دًة كّله، مسنَ فتتعاضد مجيعًا إلثبات الفكرة املركزّية هنا
 .املوضوع

، مؤّيدًا نستنتج أّن قاعدة التزاحم مقبولة من حيث املبدأ يف الرشيعة اإلسالمّيةكّله، وهبذا 
 ذلك كّله بإمجاع علامء املسلمني عىل هذه القاعدة من حيث املبدأ.

 Ñ®j§¾ eAfnÂAÊ ÀYAlNºA �I Ñ²iB¯¾ Ñè� ¼Æ�A ÑZ»v ÑèÌjÆB£ºA fÃ¦ÑèÍ¾B¾áAÊ?! 
بعد تقرير مبدأ التزاحم وهو مبدأ متّت املوافقة عليه عند مجيع املسلمني بمن فيهم اإلماميّة، 

ّن هذا الفقه أُيطرح يف املقام تساؤل يمثل إشكالّيًة أمام مثل الفقه اإلمامي والظاهري، وهو 
حلكم الرشعي، فتّم ت املصلحة بوصفها وسيلًة من وسائل استنباط ااأبدى ممانعًة أمام نظريّ 

املالكات  وأغلقت اإلمامّية تقريبًا باب معرفة ،رفض نظرّية املصلحة املرسلة وسّد الذرائع
ّن العقل ال يقدر عىل هذه املعرفة، وهلذا يقول السيّد الواقعية التي تقوم األحكام عليها، وأ

                                                             
 .٥٣ـ  ٥٢انظر: حمّمد الوكييل، فقه األولوّيات، دراسة يف الضوابط: ( ١)



  

لنهي به، فمع قطع ا ق األمر أوالعلم بوجود مصلحة يف فعل أو مفسدة تابع لتعلّ «اخلوئي: 
املالزمة بني إدراك  ومن هنا قلنا: إنّ  فيه مصلحة أو مفسدة. النظر عنه ال يمكن العلم بأنّ 

 ،وحكم الشارع بوجوبه أو حرمته ،أو مفسدة كذلك فعلٍ  ملزمة غري مزامحة يف العقل مصلحةً 
 إال أنّ  ،ة كام هو الصحيحعىل وجهة مذهب العدليّ  بناءً  ،الكربى ة بحسبوإن كانت تامّ 

ة، لعدم وجود طريق للعقل إىل إدراك املالكات الواقعيّ  ؛قة يف اخلارجمتحقّ  الصغرى هلا غري
 .»ا غري مزامحةعن أّهن  فضالً 

بل ما  !كيف يمكن للعقل اإلمامي أن يوافق عىل إجراء قاعدة التزاحم؟ ،أمام هذا املشهد
يعني أّن املصلحة  ،ثاين هو املهمّ ال فيام همّ األ وأليس كون حكٍم ه معنى هذه القاعدة هنا؟

ال فام معنى األمهّية يف هذه احلال؟ بل إالكامنة خلف احلكم األّول أكرب منها خلف الثاين؟ و
حالٍة ، ويف تنايف بني املالكاتالىل إم راجعًا حراقي جعل التزاعق الّن املحقّ ألقد الحظنا كيف 

املعرفة باملالكات وإغالق الطريق أمام العقل كن التوفيق بني سّد باب مكيف ي ،من هذا النوع
أليست هذه  ؟!ويف الوقت عينه تطبيق قاعدة التزاحم عىل نطاق واسع يف االجتهاد اإلمامّي 

 قع فيها مثل هذه املدارس االجتهادّية؟!تمفارقة 
بأّن ما متنعه  القوليب عنها بست بعد طرحه هذه اإلشكالّية أن جيالشيخ عليدوحاول 

معرفة املصالح واملفاسد قبل ورود الرشع هبا، وهذا ما يرّبر أّن  ة هو قدرة العقل عىلاإلماميّ 
ىل إدراك املصلحة للعبور منه إل العقل بالالسيد اخلوئي يف النّص الذي نقلناه عنه يمنع استق

                                                             
. ويف موضع آخر يذهب اخلوئي أبعَد من ذلك حني يقول: ٧٠: ٣اخلوئي، حمارضات يف أصول الفقه ( ١)

مر يف هذا التزاحم بيد املوىل، فهو الذي يالحظ واأل.. ملالكاتالتزاحم قد يطلق عىل تزاحم ا نّ إ«
ملا هو األقوى من املالكات. وليس للعبد إال االمتثال بال مالحظة  طبقاً  اجلهات، وجيعل احلكم

من  املوىل قد اشتبه وجعل الوجوب بزعم كون املصلحة أقوى أو املفسدة، بل لو فرض أنّ  املصلحة
 ؛االمتثال بحكم العقل ساوهيام أو بكون املفسدة أقوى من املصلحة. جيب عليهاملفسدة، وعلم العبد بت

عند  ويكون معاقباً  ،منه االعتذار عن املصلحة، ال يسمع بكون املأمور به خالياً  ه لو تركه معتذراً فإنّ 
 ،الرعايا ه لو خالفها أحد مناحلكومات كذلك، فإنّ  مر يف القوانني املجعولة من قبلاأل العقالء، كام أنّ 

ه ليس نّ إام. وحيث عند احلكّ  سمع منه ويكون معاقباً ال يُ  ،املصلحة بوجود املفسدة أو بعدم اعتذاراً 
 (.٣٥٤ـ  ٣٥٣: ٣)مصباح األصول  »..يف هذا التزاحم للمكلف دخل



 

ة هنا كانت قبل انكشاف احلكم الرشعي فاملعر نّ أمر الذي يعني األ ،معرفة احلكم الرشعي
ا توافق عىل ّهن إأي  ،مكانات معرفة املناط بعد صدور احلكمكّن اإلمامّية توافق عىل إنفسه، ل

حة يف لدرك املصساسه، فالعقل ال يُ أاحلكم عىل الشارع صدر أناط القطعي الذي املدراك إ
بينام هو قادر عىل ذلك يف احلكم ـ وهلذا مل تكن املصالح املرسلة حّجة ـ احلكم غري املنكشف 

 .املنكشف
ولكّن الشيخ عليدوست يعود فيعترب أّن هذا اجلواب غري مقنع، مؤّكدًا من جديد روح 
اإلشكال، ومعتربًا أّهنم مّلا فتحوا جمال القطع باألمهّية عرب العقل لزمهم فتح باب القطع بمعرفة 

 .املالك عرب الطريق نفسه، والعربة بالقطع ـ دون الظّن ـ يف احلالني معاً 
رحه عليدوست من جواٍب عن اإلشكال، وكذلك ما طرحه يف اإلشكال نفسه، إال أّن ما ط

يمكن تسجيل انتقادات عليهام معًا، بام يؤّكد أّن االجتهادين: اإلمامي والظاهري، مل يقعا يف 
 مشكلة أو مفارقة هنا؛ وذلك:

حلكم االجتهاد اإلمامّي ال يقتنع بإمكانات معرفة املالكات حتى بعد صدور اإّن  الً:أوّ 
الرشعي، وهلذا ال يعترب هذا االجتهاُد نفَسه عىل أّنه اجتهاد عليل خاّصة بالتعليل العقيل، بل هو 
حيّذر من هذه الدعوى، وفقُهه مبنيٌّ عىل ذلك، ومباحثهم يف نقد القياس واضحة يف هذا 

 املجال، خاّصًة يف تضييقهم جمال معرفة العّلة.
كربوي كام ربام توحيه كلامت الشيخ عليدوست، وهذا الرأي اإلمامي ليس بسبب موقف 

فهم من حيث القاعدة يوافقون عىل حجّية القطع باملناط، سواء قبل صدور احلكم الرشعي أم 
بعده، لكّن مشكلتهم مع الصغرى والتطبيق، فهم يشّككون يف إمكانّية توّصل العقل للقطع 

ه، بال فرٍق يف ذلك بني صدور احلكم املوضوعي يف هذا السياق؛ لوجود احتامالت متعّددة أمام
بل إّن خلط عليدوست بني موضوع تنقيح املناط ومعرفة املالكات  ووصوله إلينا وعدمهام.

الواقعّية غري مفهوم؛ فإّن باب كشف املناط ال يساوق باب معرفة املالكات كام هو معروف؛ 
 ألّن املناط قد ال يكون هو املالك نفسه.

ا هذه الطريقة يف التفكري، هو الشيخ حممد رضا املظفر، يف نقده ولعّل أفضل من رشح لن
                                                             

 .٥٩٣ـ  ٥٩٢، ٤٠٦ـ  ٤٠٤انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)



  

املنطقي، وهو ال املصطلح ب من التمثيل القياس نوعٌ فقد ذكر أّن  إنتاج القياس الفقهي للعلم،
يقوى الظّن جدًا، غري أّنه ال وجوه الشبه بني األصل والفرع ذا قويت إال الظّن، لكن إيفيد 

 بأنّ م لو حصل علٌم تام فال بأس، إال أّن الكالم يف حصول هذا العلم يغني من احلّق شيئًا. نع
. ويرشح لنا املظفر السبب يف هذا املوقف وأّن املالكات مطلقًا ة للحكم الرشعيتامّ  علةٌ  اجلامعَ 

قياس  كّل  االحتامالت املوجودة يفال جمال للعقل فيها، بل ينحرص طريقها بالسمع، بالقول بأّن 
 ثم فال ينتج علاًم، وهي: ومنمخسة، هي 

 .سئه القاما ظنّ  ة أخرى غريعند اهللا بعلّ  الً احتامل أن يكون احلكم يف األصل معلّ ـ  ١
يكون املجموع منهام هو  بأن ةً ه القايس علّ احتامل أن هناك وصفا آخر ينضم إىل ما ظنّ ـ  ٢

 .العلة للحكم
 .ةاحلقيقيّ  ةالعلّ إىل  اً احتامل أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيّ ـ  ٣
د، بل بام هو مضاف إىل ليس هو الوصف املجرّ  ةً ه القايس علّ احتامل أن يكون ما ظنّ ـ  ٤

 .ة فيهصوصيّ وهو األصل؛ خل موضوعه
رة أو غري متوفّ  ة حلكم املقيس عليه غري موجودةة احلقيقيّ احتامل أن تكون العلّ ـ  ٥

 .بخصوصياهتا يف املقيس
اد اإلمامي ال يفّرق بني معرفة املالك قبل احلكم أو بعده، خالفًا ملا وهبذا ندرك أّن االجته
، وأّنه لو قبل بانكشاف املالك يف جوابه عن اإلشكال الذي طرحه طرحه الشيخ عليدوست

 قبل أو بعد الصدور فهو يقبل ذلك لكن بوصفه حالة نادرة لو حتّققت.
أّن الذي يراجع بحوث  إلمامي، وذلكإّن أصل اإلشكال هنا غري وارد عىل الفقه ا ًا:نيثا

وكلامت الفقهاء واألصوليّني من اإلمامّية يعرف أّن لدهيم معايري للرتجيح يف باب التزاحم، 
ّن احلكم األّول أهّم من الثاين أوهذه املعايري ال حتتاج إىل معرفة املالك بالرضورة، بل إىل معرفة 

فمثالً هل باملالك وبني العجز عن معرفة األمهّية، وال تالزم بني اجلالك، املولو من دون تعيني 
من تقديم الصالة عىل صلة لو قالت الرشيعة بأّن الصالة أهّم من صلة الرحم، متّكن الفقيه 

، الصالة وال مالك وجوب صلة الرحموجوب بال حاجة ملعرفة ال مالك  ،عند التزاحم الرحم
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فر غريه، نعرف أّن حرمة التوحيد عنده أعظم وهكذا عندما نالحظ أّن اهللا ال يغفر الرشك ويغ
، ومن جتويز النصوص الكذب للصلح بني الناس نفهم أّن من أّي حرمة أخرى عىل اإلطالق

ٌم عىل الصدق وهكذا  .الصلح بني الناس مقدَّ
وهكذا لو استطاع الفقيه، من خالل متابعة مزاج الشارع ونصوصه، أن يكتشف أّن 

ّية عالية عىل سائر األمور، أمكنه أن يعترب أّن حرمة قتل مسلم النفوس واألعراض حتظى بأمه
وسفك دمه أعظم من حرمة حلق اللحية لو كان احللق حمّرمًا، وسوف نتعّرض بالتفصيل 

 ملرّجحات باب التزاحم عاّم قريب، ونعرف أّهنا يف اجلملة ال حتتاج لقواعد فهم املالك.
من متابعة النصوص  ،األولوّية يف العرص احلديثوهنا تكمن أمهّية ما قام به فقهاء فقه 

 ومزاج الرشيعة ملعرفة األهّم واملهم من خالهلا.
ومن املمكن أن خيتلف فقيهان يف حتديد األولوّية بني شيئني من وجهة نظر الشارع مطلقًا أو 

ظيف يف هذا يف زمان ومكان معّينني، لكّن هذا ال ينفي أّهنام يملكان مرجعّيًة معرفّية قابلة للتو
 املضامر.

يضاف إىل ذلك أّنه سوف يأيت أّن للعقل هنا دورًا يف حتديد موقف ولو مل يدرك املصلحة 
عىل كالم سنشري إليه يف ذلك عىل واملفسدة؛ وذلك نتيجة عنارص هلا صلة بموضوع البحث، 

ني يوجب بل إّن احتامل املصلحة األقوى يف أحد الطرفمستوى صلة دور العقل بالتزاحم هنا، 
ـ عند بعضهم ـ حكاًم عقلّيًا برضورة رعاية املصالح املحتملة األقوائّية، وسوف يأيت بحث هذا 

 األمر كّله بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل.
وأّما كلامت أمثال السيد اخلوئي، ممّا نقلنا بعضه قبل قليل، فهي تتحّدث عن تزاحم 

نفسه يرّصح هبذا التمييز، وهلذا يتعّقلون إجراء املالكات، ال تزاحم األحكام، والسّيد اخلوئي 
 التزاحم يف باب األحكام دون باب املالكات.

تصل النوبة إىل الرتجيح  ..«وهبذا كّله نفهم مغزى كلامت املريزا النائيني، حني يقول: 
 ةلة األمهيّ عن غريه. ومسأ اً مولويّ  مر باألهم يكون معجزاً األ نّ أل ؛ميقدّ  منهام أهمّ  ة، فأيٌّ باألمهيّ 

سالم بيضة اإل ة ومناسبة احلكم واملوضوع، فام كان حلفظستفاد من األدلّ خيتلف باختالف ما يُ 
ما كان من قبيل الدماء  م عىل غريه، كام أنّ ، وما كان من حقوق الناس يقدّ ءم عىل كل يشيقدّ 



  

الحظة املورد ة حيتاج إىل ماألمهيّ  ا فيام عدا ذلك فاستفادةمّ أم عىل غريه، ووالفروج يقدّ 
 .»ةومالحظة األدلّ 

إن اكتشاف أمهّية يشء عىل يشء عند شخٍص معنّي، ال حتتاج بالرضورة  وخالصة الكالم:
إىل معرفة حقائق الشيئني، بل حتتاج ملعرفة كيفية تعاطيه هو معهام تارًة، ومعرفة طبيعة 

 ٌر ممكن.اخليارات املوجودة يف الشيئني ثانية، كام سنالحظ قريبًا، وهو أم
وهبذا نعرف أّن اإلشكالّية املثارة هنا غري واردة عىل االجتهاد اإلمامي أو الظاهري، فضالً 

 عن غريمها من املدارس االجتهادّية عند املسلمني.

 :ôÛèÊC È³® � \ÍU�ºA f¦AË² PÛBYÊ PBèÌËºÊÝAÀYAlNºA 
يه ع يف بعض األحيان ملا نسمّ رشعيّة ختضالحكام طبيق األّن إدارة عملّية تأعرفنا إىل اآلن 

كون جوهر موضوع األولويات والتزاحم هو عجز يّنه حيث أومن الطبيعي قواعد التزاحم، 
نحو اختيار أحد فردي يذهب  واملكّلف الفرد أو اجلامعة عن امتثال التكليفني معًا، هلذا فه

اختيار  ةي هو فيها، وعمليّ راده التي يواجهها يف اللحظة الزمكانّية والظرفّية التالتكليف أو أف
يضًا، فلامذا نختار الفرد )أ( عىل الفرد )ب( أبل حتتاج لتقعيد  ،أحد األفراد املتزامحة ليست نزهة

وهل األمهيّة هي املعيار الوحيد يف التعامل مع التزاحم أو يف إدارة فقه  ؟وكالمها واجب
 األولوّيات أو ال؟

قواعد عالج التزاحم، وُيطلق عليه أيضًا قواعد  هذا ما ُيعرف بمرّجحات باب التزاحم أو
 فقه األولويات، وكذلك تعادل وتراجيح املتزامحني.

الذي يبدو من بعض العلامء أّن الرتجيح باألمهّية هو آخر اخليارات املتاحة يف حاالت و
ار، حات التي ينبغي أخذها بعني االعتبقبل هذا الرتجيح توجد سلسلة من املرّج  هالتزاحم، وأنّ 

مها مضّيق واآلخر موّسع، كام لو كان وقت الصالة ما حدزامحا وأاجبان تفمثًال لو كان هناك و
نسان عىل الغرق واملوت، وقلنا بوجوب حفظ النفس إرشاف إفيام واجهنا حالة  ،يزال موّسعاً 

ح ففي هذه احلال يرتّج تالفنا لنفسه بالقتل مثًال، ، وليس فقط حرمة إ)نفس اآلخر( من التلف
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اختيار املضّيق ـ وهو إنقاذ الغريق ـ عىل املوّسع وهو الصالة، وهبذا نستنتج إحدى قواعد 
 الرتجيح وهي تقديم املضّيق عىل املوّسع.

عىل األكثر أمهّية،  أمهّيةً  يم األقّل دّنه من املمكن تقأينا ألر ،ونحن لو تأّملنا هذه احلال مثالً 
 مهيّةً  أق األقّل ب آخر أقّل أمهيّة، لكنّه مضّيق، قّدم املضيّ كام لو تزامحت الصالة املوّسعة مع واج

بل جتري عىل عكس قانون  ،قة هلا باألمهّيةالع، وهذا يعني أّن هذه القاعدة ال عىل املوّسع
 األمهّية نفسه.

حصل خلط هنا  هلكّن املريزا النائيني ـ وهو حيّلل تقديم املضّيق عىل املوّسع ـ كأّنه اعترب أنّ 
وّسع لكن ال تزاحم هنا يف احلقيقة، املق يقّدم عىل يم، فاملضيّ دواعد التزاحم وقواعد التقبني ق

فراد أع له واجب موّس  ، كام لو زاحمترجيح ما ال بدل له، عىل ما له البدل عرضاً «وهلذا قال: 
بدل، بل هذا ال شكال يف تقديم ما ال بدل له عىل ما لهإه ال فإنّ .. ق ال بدل لهة ملضيّ ة عقليّ ختيرييّ 

 ما ال اقتضاء نّ أل ؛البدوي ام يكون التزاحم فيه بالنظرنّ إيف احلقيقة خارج عن باب التزاحم، و
رصف القدرة له يف زمانه،  ق يقتيضاملضيّ  الواجب نّ إف ؛ن يزاحم ما فيه االقتضاءأله ال يمكن 

ع، فال معنى موّس ه نّ أاملفروض  ألنّ  ؛يف ذلك الزمان رصف القدرة والواجب املوسع ال يقتيض
 .»ق، وذلك واضحملزامحته للمضيّ 

وهذا األمر الواضح يف ذهن املريزا النائيني، هو أصل تقّدم املضّيق عىل املوّسع، أّما أّنه من 
باب التزاحم أو ال، فهي مسألة حمّل نقاش، ويف تقديري فاجلدل يف هذا املوضوع ال حيظى 

 ّن املضّيق يقّدم عىل املوّسع ألكثر من ختريجبعد وضوح أ قع العميلبكثري أمهّية عىل مستوى الوا
، ختريج هذا التقّدم حتى عىل قانون األمهيّةوغريه ، وقد حاول السيد الصدر باالتفاق بينهم

صول الفقه مما ال نقتنع برضورة رصف الوقت أيف علم  ةومّلا كانت هذه التطويالت التخرجييّ 
 ؟ّنه ما هو املعيار يف التزاحمأوهو  ،ضوعوفيه، هلذا نرجع للّب امل

ذا كان املعيار هو تنايف احلكمني امتثاالً بحيث يفرض البدّية سقوط امتثال أحدمها من إف
ال يسقط ملوّسع صًا عن ذلك؛ لوضوح أّن اختّص  خارجةٌ مثل املوّسع واملضّيق رأس، فموارد 
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 .اله نتيجة املزامحةثامتثاله وال يصاب العبد بالعجز عن امت
ال يف وقت  ومكان االمتثال ول واحد مع إذا كان املعيار هو العجز عن امتثاهلام يف وقٍت إوأّما 

ّن املفروض أّن املكّلف عاجز أل ؛واحد، فمن الواضح أّن املورد هنا من باب التزاحم بال ريب
 عن اإلتيان هبام معًا يف وقت واحد.

لتزاحم قائم عىل أّن مركز املطلوبّية يف ولنا أن نصّور القضية من زاوية ثانية، وهي أّن ا
وب يف املضّيق هو اإلتيان الطرفني متواِجه، بينام يف املضّيق واملوّسع ال مواجهة؛ ألّن املطل

اآلن، أّما يف املوّسع فاملطلوب هو اجلامع بني اآلن وغريه، فلم يّتحد املطلوب فيهام  بالفعل
 .يزاحم الواجب اآلخر هنا القًا، وهلذا عرّب الصدر بأّن اجلامع الإط

وال هتّمنا هنا التسميات والعناوين بل هيّمنا عنرص التقديم عند مواجهة التكاليف لبعضها 
بشكل من األشكال يف الواقع اخلارجي امليداين، فهذا هو املهم يف فقه األولوّيات ال بعض 

جيًا ألمر بدهيي واضح مفهوم الت األصولّية التحليليّة التي حتاول أن تلتمس أحيانًا ختراطاإل
 من االرتكاز والنصوص.

وعىل أّية حال، فأبرز عنارص التقديم التي متثل جتّليات أو ظهورات متنّوعة ملفهوم وروح 
 قاعدة التزاحم وفقه األولوّيات، يمكن صياغته عىل الشكل اآليت:

١  _ãI Û B¾ ÀÌf³Mãf½fJºA Èº B¾ Ò»¦ Èº ½ (¼ÕAfJºA Ðf¦B²) 
، وفكرة ـ من قواعد عالج التزاحم ٍي أة من قواعد التقديم، أو فقل ـ عىل رهذه واحد

التقديم هنا تبدو للعقل اإلنساين بدهيّيًة واضحة؛ فوجود بدائل ألحد األمرين فيام يفتقد اآلخر 
يفرض عقالنيًا ـ للمحافظة عليهام معًا ـ السعَي الختيار ما ال بدائل له يف اللحظة احلارضة،  ،هلا

 حتقيق الواجب اآلخر عرب بدائله املتاحة. ال يفوت، ومن ثمّ حتى 
ّن موضوع البدائل ليس عىل شكل أعفينا من مالحظة لكّن هذه الفكرة األوليّة البسيطة ال تُ 

ني هنا ـ مثل املريزا النائيني ـ بني مرّجحني يرجعان يف ليّ وواحد، وهلذا فصل بعض األص
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 جياهتام، وهلذا سوف نفصلهام للتوضيح:ن اختلفت خترإو ،تقديري لعنوان واحد

١_  ١  _ã§ºA ¼ÕAfJºAåjfYAËºA °Í»·NºA ¼aAe ¼ÕAfJºA ÊC ,ÑèÍy 
ّنه أبيعته طّن هذا التكليف من ّنه ليس لدينا سوى تكليف واحد، وأأعني هبذا العنوان أ

ذا ما يقّدم للمكّلف سلسلة من اخليارات يف سياق امتثاله، وال يفرض عليه خيارًا واحدًا، وه
 يمكن تصّوره يف حالتني:

كام يف الواجبات التخيريّية، ففي خصال  رشعّية،لالبدائل ا واحلالة األوىل: التكليف ذ
رشع، الّلف به، وهذه البدائل تّم حتديدها عىل لسان التخيريية ثّمة بدائل للجامع املكالكفارة 

ىض تريّيًا، ففي هذه احلال مقفلو زامحت واحدة من هذه اخلصال/البدائل تكليفًا آخر ليس ختي
بعد  ،هو تقديم الواجب غري التخيريي عىل التخيريي ،قاعدة تقديم فاقد البدل عىل ما له البدل

 سائر البدائل ما تزال ممكنة وليست منتفية أيضًا. نّ أ فرض
يل، فلو كام يف ما ُيعرف بالتخيري العق احلالة الثانية: التكليف ذو البدائل العقلّية أو الذاتّية،

توّجه تكليٌف بصالة الظهر، فإّن هلذه الصالة بدائل زمانّية بحجم امتداد الوقت من الزوال إىل 
الغروب، فلو عارض أحد أفراد صالة الظهر ـ وهو الفرد الذي سيقع بعد أذان الظهر مبارشًة 

ة الظهر مثًال ـ واجبًا آخر ليس من هذا النوع، قّدم التكليف اآلخر؛ ألّن املفروض أّن صال
 يمكن اإلتيان هبا مع توّفر بدائل زمانّية هلا. وهنا يندرج املضيّق واملوّسع وأمثاهلام.

تكليفني هلام بدائل بني ويف احلالتني املشار إليهام أعاله، يمكن فرض أّن املزامحة قد وقعت 
ر هنا معًا، كام يف التزاحم بني صالة اآليات املوّسعة الزمان وصالة الظهر كذلك، واألم

 أوضح.
وهلذا أخرجها النائيني عن التزاحم، ووضوح احلكم  هذه احلالة يبدو يل حكمها واضحًا؛

ن هبام، والذهن ايه عىل اإلتواملفروض قدرتُ  ،من أّن املكّلف مطالب بتكليفنيينطلق فيها 
ي مع ّي مرّبر لرتك املضّيق أو غري التخيريي ملواجهته للموّسع أو التخيريالعقالئي ال يرى أ

ريف هنا تقييد إطالقات األدّلة بحيث يسقط أحد عان هبام معًا، هلذا ال يفهم الذهن التيإمكان اإل
 ،بدائرة االشتغال بالطرف اآلخر ّن هذا التقييد منحرٌص أ، وغاية ما يفهمه من رأس التكليفني

 هذا واضح.ّن الرضورات تقّدر بقدرها. وأل ؛وهو املضّيق، وأّما خارجها فالتكليف عىل حاله
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هذه الفكرة إذا أردنا تسييلها يف التجربة احلياتّية، من الواضح أّهنا تعني أّن ما يمكن روح 

تأجيله ال يقّدم عىل ما ال يمكن تأجيله، وهذا يعني أّن اخلطاب الديني والتجربة الدينيّة عليهام 
ت التوفيق بني األغراض من حيث السعة الزمانّية واألفق الزماين، فثّمة قضايا مالحظة إمكانا

يف عرصنا احلارض حتظى بأولوّية، ال ليشء إال من ناحية أّن تأجيلها غري ممكن، بل ُيلحق 
 الرضر، فيام غريها يتحّمل التأجيل دون أرضار.

فهناك قضايا متثل حالة  رئ،وهذا ما يضع الفكر الديني عىل خمتلف الصعد أمام سؤال الطوا
طوارئ، وقضايا ال متثلها، وطوارئ كّل عرص هي مستعجالته، وغريها مما له بدل ليست هناك 

 من عجلة فيه، وهذا معنى العمل كي ال يفوتنا القطار.
الفكرة بعينها يمكننا استحضارها يف عرشات األمثلة احليّة اليوم من نوع أولوّية بناء 

ليئة باملساجد، وأولوّية بناء مسجد يف مدينة مليئة باملشايف، وأولوّية التعليم مستشفى يف مدينة م
ل ليشء العرصي يف بالد مليئة بالتعليم الديني والعكس، وهذا معنى أّنه حيث تتوّفر لنا بدائ

مستعجًال واآلخر غري مستعجل، فإّن املنطق العقالين إلدارة دون يشء، وحيث يكون يشٌء 
 ينا التفكري باملستعجل، كام يفرض علينا التفكري بام ليس له بدائل متوّفرة.األمور يفرض عل

٢_  ١ Ðeèf§N¾ °ÍºB·M �I ¼ÕAfJºA ÊC ,ÑèÍºËðºA ¼ÕAfJºA _ 
حيث أفرد  ،هـ(٦٦٠) لعّل من أوائل الذين حتّدثوا عن هذه القاعدة هو العّز بن عبد السالم

، »حدى املصلحتني وبدل املصلحة األخرىقاعدة يف اجلمع بني إ«قاعدًة أطلق عليها اسم: 
مل يقم بذكر العّز  ولكنّ ذاكرًا أمثلة تّم استخدام ما يشبهها الحقًا يف أصول الفقه الشيعي، 

 الربهان عىل هذه القاعدة.
ما إذا كان وهي  ،عن هذه احلالة من البدائلّيةهـ( ١٣٥٥)حتّدث املريزا النائيني والحقًا 

الوضوء وجوب التزاحم بني له لكن يف طوله، ال يف عرضه، ومثال ذلك  ألحد املتزامحني بديل
بينام  ،موهو التيمّ يقوم مقامه يف الرشيعة،  الوضوء له بدٌل ، فإّن تطهري البدن للصالةوجوب و

                                                             
 .١٩٠ـ  ١٨٨انظر: القواعد الصغرى: ( ١)



 

مع أمر  الوضوء مرأ ال يمكن مزامحةتطهري البدن للصالة ليست له حالة بدلّية، ويف هذه احلال 
 .ةالطهارة الرتابيّ ، ويؤتى عىل الطرف الثاين برفع اخلبثم يقدّ بل  ،التطهري

جعلت الرشيعة له بدالً، فهذا معناه أّن مورد  كّل هو أّن  واملستند يف هذا التقديم عند النائيني
لّيًا ن جتعل الرشيعة شيئًا بدالً طووجوبه مقّيد بحالة القدرة والتمّكن؛ فإّنه ال يوجد معنى أل

هذا البدل مقّيد بحالة العجز عن ذلك اليشء، وهذا يتضّمن تقييد نفس ذلك أّن ال ليشء آخر إ
اليشء بحال القدرة واملكنة، سواء ّرصحت بذلك النصوص كام يف آية التيّمم أم ال، وهبذا 
نستنتج قاعدًة وهي أّن كّل ما قّررت الرشيعة له بدالً فهو مرشوط بالقدرة الرشعّية، والقاعدة 

أو بعبارة  .وط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط بالقدرة الرشعّية عند التزاحمتقتيض تقديم املرش
 .ُاخرى: ما ال اقتضاء له ال يزاحم ما فيه االقتضاء

ويقصد املريزا هنا أّن الواجب إذا مل يكن مرشوطًا سوى بالقدرة العقلّية، فإّن مزامحته 
ما زال يمكنه اإلتيان به تكوينًا وترك لواجب آخر ال توجب سلب القدرة العقلّية عنه، إذ 

اآلخر، بينام لو صار مرشوطًا بالقدرة الرشعّية، بحيث جعل رشط القدرة ضمن اخلطاب مثًال، 
فإّن مزامحة واجٍب آخر له توجب عدم انعقاد رشط الوجوب؛ ألّن الشارع بجعله تكليفًا 

جب املزاَحم، فال حيرز حتّقق رشط مزامحًا له ال يعقل أن يتصّور أّنه اآلن قادر عىل فعل الوا
الوجوب فيه وهو القدرة، فال يزاِحم الواجب اآلخر غري املرشوط بالقدرة الرشعيّة، بل فقط 

 بالقدرة العقلّية.
لو ُاريد منها  فسّجل عليها مالحظةً  ،هذه املحاولة عىل إطالقها إال أّن السيد الصدر مل يرتضِ 

ظته أّن أقىص ما يمكن لنا أن نتصّوره لتصحيح نظرية وحاصل مالح تقًال،سارًا ميجعلها مع
ة وإن أخذ أمهيّ  ذي ال يقّل الواجب ال االشتغال بالضدّ «املريزا النائيني هنا هو أن نّدعي أّن 
                                                             

جيب أن نشري إىل أّن السيد اخلوئي ناقش كثريًا يف كون هذا املثال وغريه مثاالً حقيقّيًا للمسألة ( ١)
ـ  ٢٣٥: ٣فقه املطروحة هنا أو ال، ومل يقبل به بوصفه مثاالً لقضّيتنا، فراجع له: حمارضات يف أصول ال

٢٤٧. 
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧: ٢ـ  ١؛ وفوائد األصول ٢٧٢: ١انظر: أجود التقريرات ( ٢)
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واجب  ام هو االشتغال بضدّ ولكن املأخوذ عدمه كذلك إنّ  ،خطاب ه قيدًا لبيًا عامًا يف كّل عدمُ 
ذي واجب الال ا الضدّ مّ أكه يف فرض ترك االشتغال به، وليس له بدل وال يمكن استيفاء مال

بأخذ عقالً فال ملزم  ،يمكن استيفاء مالكه حتى مع ترك االشتغال به عن طريق اإلتيان ببدله
مالكًا ، بل يعقل إطالق اخلطاب بالنسبة إليه بحيث يقتيض  عدمه قيدًا يف اخلطاب ولو كان أهمّ 

 الواجب وتوجيهه إىل ما ليس له بدل. وهذا معناه أنّ  ف عن ذلك الضدّ بنفسه رصف املكلّ 
 ذي له بدل دونفعًا بامتثاله ملوضوع اخلطاب الذي ليس له بدل يكون راخطاب الواجب ال

 ».الرتجيح وهو معنى الورود، وبه يتمّ ، العكس
فرض البدل يف  إثبات أنّ «املريزا النائيني متوّقفًا عىل  هوبناًء عىل هذا الكالم يصبح ما طرح
 نّ أا إذا مل يثبت ذلك وفرض ه، وأمّ ك املبدل أو بجلّ العجز عن املبدل يكون وافيًا بتامم مال

ة ملالك ما بالبدل، فقد يكون هذا املقدار مساويًا يف األمهيّ  ىفستول ال يُ مقدارًا مهاًم من مالك املبدَ 
دًا بعدم دل مقيّ منه، ويف مثل ذلك البد وأن يكون وجوب ما ليس له ب ليس له بدل أو أهمّ 

ة وال يبقى االشتغال باستيفاء ذلك املقدار، وينحرص وجه الرتجيح حينئذ بالرجوع إىل األمهيّ 
ة، وال لعنوان ما ليس له بدل أثر. وإثبات وفاء البدل بتامم مالك املبدل حيتاج إىل قرينة خاّص 

 .»ة بلسانه العاميفي به نفس دليل البدليّ 
ّن السّيد الصدر مل يالحظ ختريج املريزا النائيني للموقف وفقًا ملا جاء يف إال أّن الذي يبدو يل أ

وهناك مل  تقريرات الفوائد، بل الحظ تقريره لرأيه وفقًا ملا جاء فقط يف أجود التقريرات،
يكشف لنا النائيني عن السبب يف ذهابه لتقديم ما ليس له بدل طويل عىل ما له بدل طويل، 

دُر له خترجيًا، ثم سّجل اإلشكال عىل التخريج املقتنص من قبل الصدر فحاول أن يقتنص الص
 نفسه، وإشكاله يف حمّله.

لكن لعّل األوىل يف املناقشة، حتى نجيب عن مقاربة النائيني يف الفوائد وختريج الصدر نفسه 
لطولّية، ال إّن دليل البدليّة ا مثال الوضوء والتيّمم ـ:خصوصّيات له معًا، أن يقال ـ بعيدًا عن 

)املنظورة  تكوينّيةعّم من القدرة الهي القدرة األملأخوذة ا رز فيه ـ من دون قرينة ـ أّن القدرةُحي 
ىل العجز الرشعي والعجز إألّن الطولّية يف البدلّية متساوية النسبة  ؛يف القدرة العقليّة(

                                                             
 .٨٣ـ  ٨٢: ٧بحوث يف علم األصول ( ١)



 

ح دليل البدلّية فاعًال، بل ، وهذا يعني أّنه ما مل يكن هناك عجز تكويني حقيقي ال يصبتكوينيال
؛ ألّننا لو فّسنا القدرة ىل معيار األمهّية هناإيبقى التزاحم قائاًم، األمر الذي يفرض الرجوع 

الرشعّية بالقدرة التكوينيّة املأخوذة يف لسان الدليل أو يف مالك احلكم فال موجب ـ كام أفاد 
درة العقليّة عىل املرشوط بالقدرة ـ لتقديم املرشوط بالق الصدر نفسه يف موضٍع آخر

 .الرشعّية؛ ألّن الرشط فيهام معًا متحّقٌق وفعيل
عرب قوله الحقًا بأّن قيد العجز يف دليل عينها ولعّل الصدر أراد أن يصل إىل هذه النتيجة 

التيّمم، ليس ألجل جعل القدرة يف الوضوء رشعّيًة، بل ألجل حتديد موضوع التيّمم نفسه 
ّن حتديد بدل أن يقول بأ رادأّنه أ، فكعن الوضوء، أي حتديد البدل دون املبَدل بحال العجز
 ت رشعّيًة، بل قد تبقى عقلّية.تل بارة يف املبدَ دّن القأال يعني دائاًم 

بمعنى عدم العجز اآليت من  ،بل حتى لو فرضنا أّن البدلّية الطولية تستبطن القدرة الرشعيّة
ّن الدليل املزاحم يمثل أثبات فهنا البّد من إ املانع املولوي، رشيع عربمن التكوين والت األعمّ 

ويل، وحتى يثبت ذلك البّد من فرض تقّدم الواجب الذي طمانعًا رشعّيًا عن دليل ما له بدل 
قًا ملوضوع البدلية الطولّية، وليس العكس، ليكون هذا حمقّ  ؛ال بدل له عىل الذي له بدل

 وليس العكس. ،تزامحنيامللطويل فرع حّل التزاحم بني ىل البدل اإفاالنتقال 
وبعبارة ثانية: إّن االنتقال إىل البدل الطويل متفّرٌع عىل إثبات أّن الواجب الذي له بدل مقيٌد 

وإذا مل كام هو مقتىض القدرة الرشعّية، إطالُقه بعدم مزامحة الواجب الذي ليس له بدل طويل، 
ننا االنتقال إىل البدل. وإثبات هذا التقّيد ال يكون عرب فرضيّة نثبت هذا التقّيد مل يكن يمك

البدلية يف أحد الطرفني، بل عرب فرضّية التقيّد يف واحد منهام دون اآلخر، والعرف ال يرى 
تقييدًا قهرّيًا ملا له بدل طويل دون ما ليس له بدل، حتى لو ُفرض أمهيّة املبدل )ما له بدل( عىل ما 

فوق املصلحة القائمة فيام يمن املصلحة  مقدارٌ ـ ىل البدل إباالنتقال ـ يث يزول بحليس له بدل 
من هذا النوع فكيف نحرز إطالق دليل ما ليس له بدل حلال املزامحة مع واجٍب أهّم ال بدل له، 
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وهذا كاٍف يف نفي إطالقّية حتى يتحّقق وجود املانع املولوي املحّقق النعدام القدرة الرشعية؟! 
الذي انتبه لعجز خترجيه عن الصدق  م املريزا النائيني، وكذلك إطالقّية ختريج الصدركال

 .مطلقاً 
إّن دليل ما ال بدل له مطلق غري مرشوط بالقدرة الرشعّية وباملانع املولوي، بينام  قد تقول:

ا ال بدل دليل ما له بدل مرشوط هبا، وهذا يعني أّننا يف مورد التزاحم لو كان املقّيد هو دليل م
له تّم رشط القدرة يف ما له بدل، بينام لو كان ما ال بدل له غري مقّيد يف حال التزاحم، مل يتّم 
رشط القدرة الرشعيّة فيام له بدل، وهذا يعني أّننا نشّك يف أّنه يف حال التزاحم هل حتّققت 

 تثبت فعلّية القدرة الرشعيّة فيام له بدل أو ال؟ وهذا شّك يف رشط الوجوب، ومن ثّم ال
وجوب ما له بدل يف ظرف التزاحم، بينام يكون إطالق ما ليس له بدل حمرزًا، وهذا هو رّس 

 التقديم.
باستصحاب عدم املانع الرشعي ملا له بدل، ولو بنحو استصحاب العدم األزيل،  لكن جياب
من املوارد، بل   حتقيق القدرة الرشعّية تعّبدًا، وهو استصحاب متحّقق يف الكثريوهذا كاٍف يف

اإلشكال عينه جيري ـ وفق ما قلناه ـ يف ما ال بدل له؛ فإّنه لو اشتغل املكّلف بام له البدل فنحن 
نشّك يف أمهّيته بحيث يكون ما ال بدل له مقّيدًا بعدم االشتغال بضّده، ويف هذه احلال يكون 

 الشّك من اجلانبني لو صّح هذا اإلشكال.

�B ¼ÕAfJºA WÌjbNº ÑºÊÑèÍ¿ÆÝA ÅËÂB³º ôB³®Ê ÑÍºËðºA 
وهي ترى ته يف حساب االحتامالت، صدر، وهي ترجع لنظريّ الهذه املحاولة طرحها السيد 

هناك  ح آخر، بمعنى أنّ مع مرّج  ه مالزمٌ أنّ إال عدم البدل وإن مل يكن بنفسه موجبًا للرتجيح  نّ أ
ة احتامل ، وهو الرتجيح بقوّ دائامً  رتجيح يف موارد عدم البدلرز به وجود ذلك الضابطًا عامًا حيَ 

ته مالكًا أقوى دائاًم مما له بدل، فيام إذا مل يفرض ما ليس له بدل يكون احتامل أمهيّ  فإنّ  ؛ةاألمهيّ 
 .خالف ذلك دليل من اخلارج يقتيض يف مورد خاّص 

ك ما له ة يف مالأكرب من قيمة احتامل األمهيّ  ،قيمة احتامل األمهية يف مالك ما ليس له بدل إنّ 
ويوجد احتامل التساوي بينهام يف  ،ة يف نفسهمنهام احتامل األمهيّ  إذ يوجد بالنسبة إىل كّل  ؛بدل

ة البدل وهذا االحتامل بصالح ترجيح ما ليس له بدل، إذ عىل تقدير التساوي تكون بدليّ  ،املالك



 

ذي ال له بدل الورة االشتغال بام ليس عام له بدل ثابتة باعتبار حصول العجز الرشعي يف ص
 ،ام يقع بني متام املالك فيام ليس له بدلالتزاحم بحسب احلقيقة إنّ  وهذا يعني أنّ  ،ةيقل عنه أمهيّ 

فيكون ما ، وهو املقدار الفائت برتكه إىل البدل، إذا كان يفوت منه يشء ،ومقدار منه فيام له بدل
ة املالك يف المتياز كميّ  جد احتامله يومالكًا يف هذا التقدير، وهذا يعني أنّ  ليس له بدل أهمّ 

 ،ذي ليس له بدل ال يوجد بالنسبة إىل مالك ما له بدل، وهو احتامل التساويالواجب ال
ح فبمقتىض قانون االحتامالت غري املتقابلة تزداد القيمة االحتاملية ملالك ما ليس له بدل، فيرتّج 

 .عىل ما له بدل يف مقام التزاحم
عن طريق توضيحها  سيد الصدر يمكننا صياغتها بشكل آخرولكي نوضح فكرة ال

 :باألسلوب الربحي
 إّننا أمام عّدة احتامالت:

احتامل تساوي ما له بدل وما ليس له بدل يف األمهيّة، وهذا االحتامل لصالح ما ليس له  ـ ١
يها، فيكون ؛ ألّن خسارة ما ال بدل له ال تعويض فيها، بينام خسارة ما له بدل ثّمة تعويض فبدل

 .التضحية بام له بدل أقّل خسارة من التضحية بام ليس له بدل
 يضًا لصالح ما ليس له بدل.عىل ما له بدل، وهذا أاحتامل أمهّية مالك ما ليس له بدل  ـ ٢
ال قحتامل أمهّية متام مالك ما ليس له بدل عىل ما فات من مالك ما له بدل نتيجة االنتـ ا ٣

 ضًا لصالح ما ليس له بدل.يأىل البدل، وهذا إ
ـ احتامل أمهيّة املقدار الذي فات من مالك ما له بدل عىل متام مالك ما ليس له بدل، وهذه  ٤

 هي الصورة التي تقف لصالح ما له بدل.
وهبذا نجد أنفسنا أمام سلسلة من االحتامالت، كّلها لصالح ما ليس له بدل إال واحدة، 

ليس له بدل أقوى من احتامل أقوائّية مالك ما له بدل، فيتّم فيكون احتامل أمهّية مالك ما 
الرتجيح بخاصية قّوة احتامل األمهّية، بعد القول بأّن ما كان أقوى احتامالً يف األمهّية يقّدم عىل 
غريه، واألمر هنا كذلك؛ ألّن مجيع االحتامالت تصّب لصالح الذي ليس له بدل إال واحد، 

 ل تساوي واحد من أربعة، والباقي لصالح العكس.فاحتامل أمهّية ما له بد
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يم دالصدر أّنه يف كّل حاالت تزاحم ما له بدل وما ليس له بدل يكون التق ىوهبذا اّدع
 ما ليس له بدل. ة لصالحبمعيار األمهيّ 

بدائل الطوليّة تقوم عىل فكرة البدل، وهي الوذهنية بحث  ،كّل هذه املحاولةوقد تقول: 
فهل التيّمم بدل عن الوضوء باملعنى املطروح هنا أو هو  ن نتأّملها قليًال،أب الفكرة التي جي

 التيمم فكرةَ  ت نصوُص مَ دَ خْ ام استَ نّ إحالة ثانية هلا موضوعها، وال عالقة هلا بفكرة البدلّية، و
فرشعت باحلديث عن  ،ّن العجز عن املاء هو احلالة النادرةأل ؛م بعد العجز عن الوضوءالتيمّ 
وإال أمكن أن يقال: تيّمموا للصالة فإن وجدتم املاء ثم ثنّت باحلالة النادرة،  ،ة العاّمةاحلال

ة حمض انتزاع ذهني برشي ام البدليّ وإنّ  ،ّي بدلّيةأال ففي األصل ال يوجد إو! عليكم بالوضوءف
ذا إوهو املاء يف املثال، و ،تقدير عدم وجود موضوع حكم آخر عة بيشء عىليمن حكم الرش

ن األمر كذلك يكون مالك الوضوء قد زال متامًا، وال معنى للحديث عن بقاء مقدار منه كا
بالتيّمم، فنحن أمام صور ثالث: تساوي املالكات ـ أمهّية ما ليس له بدل ـ أمهّية ما له بدل، 

بل قد يقال بأّن الصالة بالنجاسة اخلبثّية هي صالة  وترجيح أحدمها عىل اآلخر بال مرّجح.
 ة اضطرارّية عن الصالة بالطهارة اخلبثّية.بدليّ 

ولعّل سبب اخللط هو قياس فكرة البدلّية الطولية عىل البدلّية العرضّية، وتصّور أّن هذا 
الفرد ليس سوى ممثل للجامع وحمّقق للمطلوب كالفرد اآلخر، وربام ال يكون األمر من هذا 

ّنه يمكن اجلمع بني التكليفني باألخذ بام صالً، فتصوير مثل الشيخ املظفر القضّيَة بأالقبيل أ
، تصوير غري دقيق، فليس هنا مجع بني ليس له بدل مع البدل االضطراري فيام له بدل

 تكليفني، بل سقوط تكليف يف أحد الطرفني وحلول تكليف آخر ملوضوع آخر يف البني.
ـ عىل أمهّيته الفائقة، بينام هذا إذا مل يّدع شخٌص أّن ذكر البدل للوضوء مثالً دليٌل ـ عرفًا 

عدم ذكر البدل للطهارة اخلبثّية دليل أّهنا غري مهّمة هبذا املستوى، وإال فلو اّدعينا ذلك، صارت 
 البدلية كاشفًا عرفّيًا نوعّيًا عن أمهّية املبدل جدًا عىل ما ال بدل له.

هنا، بل هيّمه احلاصل  بأّن السّيد الصدر ال هيّمه مفهوم البدلّية لكن جياب عن هذا كّله،
الناتج بعد عملّية الكس واالنكسار عىل طريقة الربح التجاري، والناتج ملّا كان يف حال 
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 التساوي ملصلحة التضحية بام له بدل، كام أوضحنا، كان احلّق مع السّيد الصدر يف ذلك.
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رات ومن ثّم رشح مربّ  ،ليهام يف العنوانية من رشح معنى القدرتني املشار إلنا يف البداالبّد 

 التقديم وفق ما طرحوه.
 يمكن فرض تفسريين أّولّيني للقدرة الرشعّية، ومها:

وهذا هو تعريف املريزا النائيني للقدرة الرشعّية يف  ـ ما يؤخذ يف لسان الدليل الرشعي، ١
 .وغريها ل، عند حديثه يف مباحث مقّدمة الواجبكتابه: فوائد األصو

يف موضع آخر من وهذا هو تعريف املريزا النائيني  ـ ما يؤخذ يف مالك احلكم الرشعي، ٢
 .، حيث قال بأّن القدرة العقلّية غري مأخوذة يف املالك بخالف الرشعّيةبحوثه

ريف األّول يكتفي بورود رشط والفرق الذي يبدو للوهلة األوىل بني التعريفني أّن التع
القدرة يف لسان الدليل لكي تتحّول القدرة من عقلّية إىل رشعّية، فالقدرة العقلّية هي تعبري آخر 

بينام ورود تعبري القدرة والتي هي رشط يف استيفاء املالك، عن استحالة التكليف بغري املقدور، 
لوجوب يكون مرشوطًا هبا، بينام التعريف ورشطها يف لسان الدليل جيعلها قدرة رشعّية؛ ألّن ا

فيصبح الفرق يف أّن أي رشطًا يف االتصاف باملالك، الثاين يبدو عليه أّنه يأخذ القدرة يف املالك، 
عدم القدرة التكوينّية ال يرفع مالك احلكم ومصلحته، بل يبقى فيه املصلحة غاية األمر أّن 

ذه نتيجة عجزه، بينام يف القدرة الرشعّية تكون املكّلف عاجز عن حتصيلها، واملوىل ال يؤاخ
القدرة جزءًا من مالك احلكم، فإذا انتفت القدرة عىل العمل مل يعد يف الفعل مصلحة، وزال 

 املالك من رأس بشكٍل تلقائي.
عىل ما يظهر من  من التعريف األّول عني ما قصده من الثاينيقصد املريزا  الظاهر أنّ و

جمّرد ورود رشط القدرة يف لسان الدليل ال يدّلل  لكنّ ؛ األصولّيةموضع ثالث يف بحوثه 
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، خالفًا ملا ذهب إليه مثل السيد بالرضورة ـ كام قلنا سابقًا ـ عىل أّن القدرة صارت رشط مالك
؛ ألّن املرّشع يمكن أن يستخدم رشط القدرة يف بياناته القانونية غري قاصٍد سوى اخلوئي

لعبد غري مؤاخذ عمليًّا بغري حال قدرته، ال أّنه يريد أن يشري بالرضورة إىل أّنه اإلشارة إىل أّن ا
يف اخلطابات العقالئّية، فأنت تقول لولدك: كثريًا ال مالك يف غري حال القدرة، وهذا أمٌر واقع 

تعّلم األحكام الرشعّية ما استطعت، وال تعترب أّن عجزه عن تعّلمها ُيسقط املصلحة يف ذلك، 
تبقى املصلحة، وإّنام أرشت للقدرة كي ُتلمح له إىل أّنه غري مؤاخذ لو مل يتمّكن، وأّنك ال  بل

، فال ينعقد ظهور يف القدرة الرشعية من جمّرد أخذ القدرة يف لسان تريد تكليفه بام ال ُيطاق
ة املنفصلة، رينالدليل، وإال فربام ينّبه لبطالن ذلك أّن القدرة مأخوذة يف لسان كّل األدّلة عرب الق

 (.٢٨٦)البقرة:  ﴾..َال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها﴿يف مثل قوله تعاىل: 
وعليه، فكأّن النائيني وغريه يقصدون من أخذ القدرة يف لسان الدليل استظهار دور القدرة 

 فعلّية التكليف. يف تكوين املالك، ال استظهار دورها يف تكوين
فإّننا ال نرى معنى لتقديم  ريف األّول للقدرة، وهو ما يربطها باخلطاب،إذا أخذنا التع

املرشوط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط بالقدرة الرشعّية، ملجّرد كون القدرة قد أخذت يف لسان 
الدليل من دون أّي خصوصيّة داللّية فهمّية إضافّية؛ ألّن األخذ يف لسان الدليل ال يدّل يف 

تكريس املرّشع مبدأ القدرة العقلّية وإفصاحه عنه، فليس يف احلقيقة بني  نفسه سوى عىل
املرشوط بالقدرة العقليّة واملرشوط بالقدرة الرشعّية أّي خصوصّية إضافّية حتى يتقّدم أحدمها 

 عىل اآلخر هبذا املالك.
ال يكفي أيضًا فهذا املقدار  وهو ما يربطها باملالك،، للقدرة وأّما إذا أخذنا التعريف الثاين

، وذلك أّن أخذ القدرة يف املالك يمكن فرض أكثر من لتقديم العقيل عىل الرشعي من القدرة
 معنى له:

وعىل هذا التقدير يأيت  أ ـ أن يكون املأخوذ يف املالك هو القدرة التكوينّية عىل ذات الفعل،
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رفني معًا، فال موجب إشكال السيد الصدر، وهو أّن القدرة التكوينية متحّققة هنا يف الط
. ومعنى حتّققها يف الطرفني أّن لتقديم واحد منهام عىل اآلخر برصف النظر عن قضّية األمهيّة

كّل طرف يمكن تكوينًا اإلتيان به عرب ترك اآلخر، والذي ال يمكن اإلتيان به ليس سوى 
القدرة هنا ذات دور يف  اجلمع بينهام، ال اإلتيان بكّل واحد منهام يف حّد نفسه، واملفروض أنّ 

 متّكنك من اإلتيان بالفعل يف حّد نفسه.
ب ـ أن يكون املأخوذ يف املالك هو القدرة مقابل العجز الشامل للعجز اآليت من اختيار 

 املكّلف االشتغال بضّد آخر.
والفرق بني هذا التفسري وسابقه أّن اشتغال املكّلف بضدٍّ آخر واجب، جيعله ـ يف ظرف 

ل ـ عاجزًا عن اإلتيان بالواجب املرشوط بالقدرة الرشعّية؛ إذ ال يمكنه وهو منشغل االشتغا
بذلك الواجب أن يأيت هبذا الواجب، واملفروض أّن وجوب هذا الواجب مرشوط بأن يكون 
قادرًا عىل اإلتيان به وغري عاجز عن ذلك سواء بسبب العجز التكويني الذايت عن ذات الفعل 

كويني اآليت من انشغاله بواجب آخر، بينام الواجب اآلخر وجوبه مطلق أو بسبب العجز الت
 من هذه الناحية وال تقييد فيه.

بناء عليه، وافق السّيد الصدر هنا عىل تقديم املرشوط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط بالقدرة 
اجب ال يساويه الرشعّية، وعّلل ذلك بأّن املرشوط العقيل خطاُبه مطلٌق ولو يف حال مزامحته بو

أو يزيده أمهّيًة، بينام املرشوط الرشعي خطابه مقّيد بأن ال يزامحه واجب آخر، فإن زامحه واجب 
آخر أعدم موضوعه ومل يعد له مالك؛ ألّن املفروض أّن مالكه مرشوط بأن ال يزامحه واجب 

ط بالقدرة آخر ُيعجزه اإلقدام عليه )عىل الواجب اآلخر( عن اإلتيان به )الواجب املرشو
ّنه تّم أالرشعّية(، وعليه فلو اشتغل العبد باملرشوط العقيل انعدم موضوع املرشوط الرشعي، ال 

التضحية بمالكه مع فرض بقائه، فلم يعد هناك مالك أصالً، وإن اشتغل باملرشوط الرشعي مل 
 .ينعدم موضوع املرشوط العقيل

هنا، لكّن ال بأس باإلشارة إىل أمٍر ينبغي  وال نريد أن ندخل يف تفاصيل البحوث األصوليّة
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وهو أّننا لو قلنا بوجوب املقّدمات املفّوتة، وفرضنا املرشوط بالقدرة الرشعّية أهّم  التأّمل فيه،
من املرشوط بالقدرة العقلّية مالكًا، كان حكمه نافذًا قبل االشتغال باملرشوط بالقدرة العقلّية؛ 

وعه هو االشتغال عينه، وقد يقال هنا بوجوب حتصيل مالكه ألّن املفروض أّن الرافع ملوض
األهم، فاإلقدام عىل االشتغال باملرشوط بالقدرة العقلّية تفويٌت للواجب األهّم، وهو 

 مرفوض عىل بعض املباين األصولّية.
 التكويني واملانع املولوي معًا. ج ـ أن يكون املأخوذ يف املالك هو القدرة املقابلة للامنع

 ّن االشتغال بالضدّ أض رتلفرق بني هذه احلال واحلال السابقة أّننا يف احلال السابقة كنّا نفوا
ال نالحظ  هنا امه قيدًا يف مالك الضّد اآلخر، وهذا هو معنى القدرة الرشعّية، بينخذ عدمُ قد اُ 

د بامتثال تقيّد املالك باالشتغال، بل تقيّده بانعدام وجود مانع رشعي حتى ولو مل يشتغل العب
ذلك التكليف الرشعي اآلخر املسّمى باملانع، فيكفي أن يكون مأمورًا من قبل املوىل بالضّد 

 اآلخر حتى يكون ذلك مسقطًا لرشط القدرة الرشعّية فيه، فيسقط املالك متامًا.
وقد اختار الصدر هنا القبول بقاعدة تقديم املرشوط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط بالقدرة 

عية؛ ألّن جمّرد جميء احلكم اآلخر يمثل مانعًا مولوّيًا عن احلكم األّول، وحيث إّن احلكم الرش
األّول مقّيد مالكًا بعدم املانع املولوي، فبمجّرد جميء احلكم اآلخر ينتفي املالك متامًا، األمر غري 

 .املتوّفر يف املرشوط بالقدرة العقلّية
ّن الواجب املرشوط بالقدرة العقلّية غري مقّيد بعدم أتفرض  ّن هذه املقاربة عىل صّحتهاأإال 

بالقدرة  طّن الواجب املرشوأرشعّية، لكنّنا لو فرضنا البالقدرة  طجميء الواجب املرشو
الرشعّية كان أكثر أمهّيًة من الواجب املرشوط بالقدرة العقليّة، فإّنه من غري املعقول أن يكون له 

ملوىل البّد أّنه يراعى مصاحله وحركة حتّققها يف اخلارج، خاّصة عىل إذ اطالق حلال التزاحم، إ
زامحة ال يوجد ففي مورد امل ومن ثمّ مثل ذهنية التزاحم احلفظي، التي يؤمن هبا السّيد الصدر، 

، وهبذا يكون معيار األمهّية حاكاًم عىل معيار نوعّية القدرة املأخوذة رشطًا يف مانع مولوي
 التكليف.

ه الصدر يف موضع آخر من أّن مفروض مسألة التزاحم بني املرشوط بالقدرة وما قال
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مهام كان الرشعّية وغريه، هو أّن املرشوط بالقدرة الرشعّية ُاخذ عدم املواجهة مع واجب آخر 
، رشطًا فيه، وإن كان ينتج تقديم املرشوط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط من حيث األمهّية
كّن أصل الفرض هو حمّل تنازعنا هنا، فكيف يعقل فرض أّن املوىل يرشط بالقدرة الرشعّية ل

تكليفًا هو األهّم بعدم وجود تكليف آخر أو بعدم االشتغال بتكليف آخر أقّل منه أمهيّة حتى 
 لو كانت عملّية الرشط هذه ترجع لنفي موضوع املصلحة يف هذا التكليف؟!

قواعد العالقة بني األحكام من حيث الرشط  وهبذا نكتشف أّنه ال ينبغي رصف البحث إىل
وعدمه ومن حيث الورود وعدمه، بل ينبغي النظر يف مرحلٍة أسبق إىل عامل املوىل نفسه وهو 

كثر يقوم بجعل الترشيعات هبدف إيصال العباد ملصاحلهم، فكيف ُيعقل منه جعل الواجب األ
ورود واجٍب آخر أقّل منه مصلحة مرشوطًا بعدم االشتغال أو بعدم  أمهّية واألوفر مصلحةً 

وأمهّية، بحيث يكون املوىل يف ترشيعه هذا مفّوتًا ملصالح الواجب األهّم، وواضعًا املكّلف يف 
 عملّية تفويت وسلب هلذه املصالح عن نفسه ولو عرب إلغاء املوضوع؟!

ا وحركة لكّن هذا الكالم إّنام جيري عىل تقدير أّن باب التزاحم مربوط بالترشيعات نفسه
سعتها وضيقها طبقًا للنسبة األكرب من املصالح التي ترجع عىل العبد، وليس مربوطًا 

 .جّيداً  باالشتغال العميل بأحد الضّدين، كام هي معطيات نظرية األمر الرتّتبي، فتأّمل
عىل كون  وهبذا تصبح معيارّية القدرة العقلّية أساسًا يف التقديم، ليست سوى مؤّرش 

لقدرة الرشعيّة أقّل أمهيّة من املرشوط بالقدرة العقلية، وليست معيارًا مستقًال، املرشوط با
معيارًا يف فهناك فرق بني كون تقديم املرشوط بالقدرة العقليّة عىل املرشوط بالقدرة الرشعّية 

عالج التزاحم يف عرض معيار األمهّية كام طرحوه، وبني كونه جمّرد وسيلة إلثبات أمهّية طرف 
 طرف واستكشاف هذه األمهّية، فال يكون معيارًا، وهذا ما نريد إثباته، فالحظ جّيدًا. عىل

فاده السيد اخلوئي يف أمما  ،لعنا عليه بعد تسجيل هذه املالحظةولعّل ما قلناه هو مراد ما اطّ 
حيث تزاحم املرشوَطني بالقدرة الرشعّية،   آخر، وهويف بحٍث قريرات التتعليقته عىل أجود 

ولو  ،خراآل من مالك من تقديم ما يكون املالك فيه أهمّ )باب التزاحم( ال مناص فيه «: قال
املفروض  ة مالك الواجبرشط فعليّ  نّ وذلك أل ؛رشعاً  منهام رشطاً  كانت القدرة معتربة يف كّل 

وعدم  ،عقالً  إذ املفروض كونه مقدوراً  ؛ق وجداناً متحقّ  ،القدرة عليه يوه ،من غريه كونه أهمّ 
وهذا  ،مر بهاأل بعدم فال وجه لتفويت املوىل املالك األهمّ  ،ملنع من رصف القدرة فيه رشعاً ا



  

 ،القدرة يف غريه لزام املوىل برصفإ نّ أال إ ،عقالً  ه وإن كان مقدوراً فإنّ  ؛بخالف الواجب اآلخر
 .»ملالكه جياده وسالباً إعن  فيوجب عجز املكلّ 

ومع األسف مل يأتوا عىل هذه التشقيقات يلّية فرضّية، حتل ةكّل هذه األبحاث نظريّ هذا، و
ة فهم طبيعة القدرة الرشعيّة املأخوذة يف ومركز التحّدي هو يف كيفيّ ولو بمثال واقعي واحد، 

، ونحن نّدعي بأّن فهم ما هو أزيد من رفّية التفسريّيةعمر تابع لالستظهارات الأالدليل، وهو 
، كام وهناك بحوث فيام مقتىض ج لدليل وقرينة إضافّيةتكريس رشط القدرة العقلّية حيتا

األصل عند الشّك يف كون القدرة املأخوذة هي الرشعّية أو غريها، ال ترتبط ببحثنا هنا، بل 
 .يقوم بحثنا عليها، فال نطيل

وهبذا ندرك أّن احلديث عن معايري أخرى لتقديم املتزاْحني بعد فرض حتّقق التزاحم حقيقًة 
األمهّية، غري صحيح؛ فعنرص األمهّية هو املعيار األصل، ومل خيرج عن ذلك سوى  غري معيار

 البدائل العرضّية، والتي هي يف احلقيقة ال ترجع إىل تزاحم عميق، فتأّمل جّيدًا.
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تبنّي أّنه هو املحور ، بل قد هذا هو املحور األهّم يف مسألة فقه األولوّيات وعالج التزاحم

 :خطوط مخسةودراسة هذه املسألة تكون عرب األصل وغريه تابع له، 
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صل قانون التقديم بمالك األمهّية، واعتمدنا بالدرجة أقد سبق أن ذكرنا الرباهني عىل 

العقالء للنصوص العرف ولّقي ّن االرتكاز العقالئي يف هذا املوضوع يوجب تأاألوىل القول ب
 دة بعدم حال املزامحة مع األهّم، وهبذا نخرج هبذه النتيجة املطلوبة هنا.ّهنا مقيّ أعىل 

ختريج هذه  حاوال ،د الصدروالسيّ ـ ومعه السيد اخلوئي ـ نائيني اللكّن كًال من املريزا 
 وهي: ،القضّية بطريقة أخرى

بام هو كذلك يصلح أن  األهمّ  نّ إ« :ربت املوضوع بالقولفقا ،ئينيانالـ أّما مدرسة املريزا  ١
فيكون نسبة األهم إىل غريه  ،دون العكس ،ف عن الطرف اآلخرللمكلّ  اً مولويّ  اً زَ جِ عْ يكون مُ 
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 مزامحاً  فكام ال يمكن أن يكون املباح أو املستحّب  ،أو املباح الواجب إىل املستحّب  كنسبة
 .»لألهمّ  مزامحاً  مّ كذلك ال يمكن أن يكون امله ،للواجب

فقد ذكر ـ مضافًا إىل مسألة القيد اللّبي ـ أّن العقل حيكم بلزوم  ـ وأّما السيّد الصدر، ٢
تقديم معلوم األمهّية عىل غريه، برصف النظر عن تقييد املطلقات لّبًا وعدمه؛ ألّنه يرى أّن ترك 

عذر؛ إذ االشتغال باملهّم ال يمثل األهّم والعمل باملهم هو تفويت ملالك مولوي منّجز من دون 
 عذرًا لتفويت مالك األهّم.

 ثّم الحظ الصدر عىل كلامت مدرسة املريزا النائيني أّنه:
قصد أّن نفس األمر باألهّم وخطابه معجٌز عن املهّم، بحيث يتقيّد األمر باملهّم بعدم  إن أ ـ

احم، إذ يلزم منه سقوط األمر األمر باألهم، فهذا خلف نظرّية الرتّتب وخروج عن باب التز
 باملهم سواء اشتغل العبد باألهم أم ال.

وإن قصد أّن االشتغال باألهّم هو املعجز ال نفس األمر باألهّم، فامذا ُيقصد من ذلك؟  ب ـ
هل يقصد أّن دليل املهّم يصبح مقيدًا بعدم االشتغال باألهّم؟ فهذا هو نفس الدليل اللبّي 

ليٍل جديد، أم ُيقصد أّن العقل حيكم بذلك، فهذا تقريب العقل يف القضّية املشار إليه، وليس بد
 .وقد أرشنا إليه

 ولنا تعليقان:
مهام أرادت مدرسة املريزا النائيني عىل التقدير الثاين فهو صحيح عند  ليق األّول:عالت

، ونقطة ضعف بل يصلح أن يكون توضيحًا لفكرهتم الصدر، وليس هذا بإشكال عليهم
مدرسة املريزا أّهنا مل ترشح بالدّقة معنى املعجزّية، وخترجيها، بل قّربت املوضوع بمثال الواجب 
واملستحّب، ولو مشينا مع هذا التقريب فمن الواضح أّن دليل االستحباب ال يشمل حالة 

ات املزامحة لواجب، سواء اشتغل العبد بالواجب أم ال؛ إذ الذي يفهمه العرف من أدّلة املستحبّ 
أّهنا منرصفة عن حال وجود وجوب يف موردها، ال أّهنا منرصفة عن حال وجود عمل 

شكال الصدر واردًا إتقدير يكون الى باالشتغال، وعىل هذا مّ سبالوجوب يف موردها، وهو امل
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، فالبّد ملدرسة النائيني أن ّن مدرسة املريزا النائيني تؤمن بهأّنه يلزم بطالن الرتّتب، مع أوهو 
ل بأّنه يف موارد مزامحة الواجب واملستحّب جيري الرتّتب أيضًا بحيث يظّل استحباب تقو

 . ولعّلها تقبل بذلك.الفعل ثابتًا يف حال عدم اشتغال العبد بالواجب خارجاً 
إّن مرجعّية العقل هنا ـ كام فعل الصدر ـ ال تصلح لوحدها يف حّل املشكلة؛  التعليق الثاين:

ّكن من االستعانة هبذا الدليل العقيل لكي يقوم بنفسه بتقييد اإلطالق يف وذلك أّنه لو مل نتم
وهو أمر ال نفهمه إن مل يتحّول هذا الدليل العقيل إىل ارتكاز عقالئي حاكم عىل  ـ دليل املهمّ 

ّن يات العقل لوحدها؛ ألّن املفروض أفال قيمة ملعطّية تفسريّيًا ـ فهم األوامر والنواهي املولو
ليوجب ذلك تقييدًا فيهام معًا يف خذ بأّي من الطرفني، طالقاهتا باألإب تسمح يل عملّياً النصوص 

هم لو اخرتت املالك املهّم، األوهذا ترخيص من الشارع بالتخيّل عن املالك الطرف املقابل، 
ذا مل يكن املوىل مهتاّمً إ؟! ومع انعدام موضوع )بال عذر( فكيف حيكم العقل بالقبح هنا

القات يف الطرفني معًا، فكيف يكون ترك األهم نوعًا من خرق ته عرب وجود اإلطكابمال
ذا قيل بأّن ترك املصلحة يف األهم هو إال إ؟ ؟ أال يكون هذا يف حّد نفسه عذراً مولوّية املوىل

، وإثبات القبح الذايت ىل التضحية بمالك املوىل سبحانهإال من حيث انتساب ذلك  ،بنفسه قبيح
 .ملالكات غري مفهوميف مطلق ا

وعىل أّية حال، فقد سبق أن برهنّا عىل أّن األهم يقّدم عىل املهم يف ظرف التزاحم، ونفّضل 
استخدام التخريج األكثر عقالئية وعرفّية يف تناول األدّلة، وهو أّن قّوة االرتكاز العقالئي 

شّك يف انعقاد اإلطالق( )ويكفينا الوالعقيل يف موضوع املتزامحني توجب تقييد الذهن العريف 
لدليل املهّم بعدم جميء دليل األهّم أو بعدم االشتغال باألهم، عىل اخلالف يف مسألة الرتّتب 

 بني األصولّيني، ونجده أقرب الوجوه إىل املقاربة العقالئّية للموضوع.
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تمل أن يكون هو األهم، فيام الطرف اآلخر املقصود هبذه احلال أن يكون أحد الطرفني حم

ّنه البّد أليه، وقد ذكروا إن يكون مساويًا للطرف األّول وال نحتمل أمهّيته بالنسبة أغاية أمره 
 .حتقيقًا وبالدّقة األهمّنه أّننا ال نحرز أيم حمتمل األمهّية عىل غريه، رغم دمن تق

فاسد ال وقوف عىل مقاديرها وحتديدها، وإّنام أكثر املصالح وامل«يقول العّز بن عبد السالم: 



 

 .»تعرف تقريبًا؛ لعّزة الوقوف عىل حتديدها
 ومهّم األدّلة التي ذكرت هنا هو:

د اخلوئي، من االستناد ألصالة املريزا النائيني، وأوضحه السيّ ما ذكره  الدليل األّول:
لتعيني والتخيري؛ وذلك عرب القول االشتغال عرب إرجاع القضيّة لروح مسألة دوران األمر بني ا

واقعًا فهو  بأّن ما نحتمل أّنه األهم لو أتينا به، فنحن نقطع بفراغ الذّمة؛ ألّنه لو كان هو األهمّ 
الواجب ال غري، وإن كان مساويًا فهو مصداق للواجب بال إشكال، أّما لو أتينا بغري حمتمل 

ان مساويًا لفرغت ذّمتنا، بينام لو مل يكن مساويًا بل األمهّية، فنحن ال ُنحرز فراغ الذّمة؛ إذ لو ك
كان أقّل أمهّية، مل تفرغ ذّمتنا عن التكليف الرشعي املتعنّي علينا يف مورد التزاحم، وهو 

 .األهمّ 
ألّن هذه  بأّن هذا املورد ليس من موارد قاعدة االشتغال؛ـ حمّقًا ـ وقد أورد الصدر هنا 

ل يف ذّمة، بينام نحن هنا نشّك من األوّ البوت التكليف والشّك يف فراغ القاعدة موردها العلم بث
ّنه مقيّد بعدم االشتغال أ، أو مطلقاً  دائرة التكليف، فهل حمتمل األمهّية يف هذه احلال خياطبني به

 .؟ وهذا شّك يف تكليف زائد، فيكون جمرى الرباءةبالطرف الثاين غري حمتمل األمهّية
 ،دون اآلخر الطرفني ة أحدأمهيّ ما ذكره السيُد اخلوئي، وهو أّنه إذا علمنا ب الدليل الثاين:

يف حال احتامل ا أمّ وثبوته يف معلوم األمهّية، سقوط اإلطالق عن اآلخر، نكون قد تأّكدنا من 
 .، فيتعنّي األخذ به ما مل نحرز سقوطهيف حمتمل األمهيّة األمهّية، فال نحرز سقوط اإلطالق

بأّن هذا من التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقية ملخّصصه اللّبي املتصل؛  قشه الصدروقد نا
إذ املفروض أّن كّل خطاب مقيّد لبًّا بعدم االشتغال بضدٍّ أهّم أو مساٍو، وما دمنا نحتمل 
املساواة هنا، فنحن نحتمل وجود هذا التقييد، وهذه شبهة مصداقّية للمخّصص اللبّي املتصل، 

 .ؤخذ بالعام هنافال ي
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د الصدر هنا يريد التشكيك يف وجود إطالق، خالفًا ملا زعمه ومن الواضح أّن السيّ 
اخلوئي؛ فكأّن اخلوئي متّسك بأصالة اإلطالق مفرتضًا أّن التقييد بحاجة لدليل، وهو مفقود 

وجود شبهة  هنا، بينام الصدر اعترب أّن انعقاد اإلطالق حيتاج إىل التئام عنارصه، ومنها عدم
 مصداقّية للمخّصص اللّبي املتصل، وإال أمجل اخلطاب من هذه الناحية.

لكّن السّيد الصدر عاد يف هناية البحث ليختار هذا التقريب للقضّية، حماوالً تفادي إشكالّية 
قد القيد العام  أنّ التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقّية للمخّصص املتصل؛ وذلك عرب القول ب

غري  إطالق اخلطاب لصورة االشتغال باملساوي أو األهمّ  الربهان العقيل القائل بأنّ ثبت ب
أو املساوي إىل غريه،  ف من األهمّ ين أو رصف املكلّ ه إما يستلزم طلب الضدّ ألنّ  ؛معقول

هذا الربهان ال يقتيض التقييد بأكثر من صورة ، ول مستحيل، والثاين خالف غرض املوىلواألوّ 
فال موجب لرفع اليد عن إطالق اخلطاب يف حال عدم العلم ا ة أو املساواة، وأمّ يّ العلم باألمه

ة بلحاظ حاالت حلال االشتغال به بعد أن كانت اخلطابات جمعولة عىل هنج القضايا احلقيقيّ 
فني، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه رصف حصول العلم باألمهية أو احتامهلا لدى املكلّ 

إال وال جيوز رفع اليد عن اإلطالق  ،ته احتياطاً ته إىل ما حيتمل أمهيّ مل مفضوليّ ف عام حيتاملكلّ 
واجب معلوم  القيد العام هو عدم االشتغال بضدّ  نّ ، وهذا يعني أالربهان عليه بمقدار ما تمّ 

 ة رافعًا أيضاً املساواة أو معلوم األمهية أو حمتملها، وبذلك يكون االشتغال بمحتمل األمهيّ 
 .وواردًا عليه دون العكس ،اخلطاب اآلخر ملوضوع

ويبدو يل أّن الصدر تصّور أّن اإلطالق منعقد، وأّن تقييده يكون بمقدار دليل التقييد، وأّن 
دليل التقييد يفرض خصوص حالة كون الطرف اآلخر معلوم األمهيّة أو معلوم املساواة، 

ّن الطرف اآلخر ال يكون معلوم وعندما نحتمل أمهيّة هذا الطرف دون الطرف اآلخر، فإ
 األمهّية، بل وال معلوم املساواة، فيكون اإلطالق عىل حاله بال منازع.

 ةّن املرجعيّ أونقطة االرتكاز عند الصدر تكمن يف مرجعّية العقل يف التقييد، بينام نحن نرى 
ومن ازم الباطلة، ال للربهان العقيل القائم عىل االستحاالت واللوهنا للفهم العقالئي للقضّية، 

 :ثمّ 
                                                             

 .٩٢: ٧انظر: املصدر نفسه ( ١)



 

دون  أحرزنا أّن العقالء يقيّدون الدليل بحال عدم مزامحته لواجب حمتمل األمهّيةذا إف أ ـ
، ففي هذه احلال ال ينعقد اإلطالق ويتّم ترجيح حمتمل األمهّية؛ ألّن الذهن العريف العكس

رف لطرف اآلخر دون طاملبنى عىل هذا االرتكاز العقالئي سوف يقوم بعملية التقييد هذه يف ا
 حمتمل األمهّية.

أو يقولون بيشء من ، كغريهوأّما إذا أحرزنا أّن العقالء يعتربون حمتمل األمهّية  ب ـ
التفصيل يف مستوى األمهّية املحتملة قياسًا بالطرف اآلخر بني الشّدة والضعف، فمن غري 

التساوي املشتملة عىل الواضح هنا حصول تقييد من طرف واحد، وتكون النتيجة مثل حالة 
 تقييدين متقابلني.

فهذا يرجع للشّك يف وجود القرينة هذه القضّية، العقالء من  يف موقفأّما لو شككنا  د ـ
املتصلة اللبيّة، ألّنني أشّك يف أّن العقالء يقّيدون حمتمل األمهّية كام يقّيدون غريه، أم أّهنم ال 

وهذا يوجب اإلمجال، فال ينعقد إطالق يف أحد يقّيدونه، بل يقّيدون الطرف اآلخر فقط، 
الطرفني؛ الحتامل أّهنم خيتارون التقييد؛ فيكون القدر املتيّقن بعد اإلمجال هو تقييد وجوب كّل 

 .م تقديم حمتمل األمهّيةاالشتغال باآلخر، وهذا ما ينتج عدمنهام بغري حالة 
ملة، وذلك عىل تقدير كون مستوى والذي يظهر أّن العقالء يرّجحون حمتمل األمهيّة يف اجل

 األمهّية معتّدًا به ال مطلقًا، وهبذا نرّتب النتائج عىل هذا األساس.

٣_  ٣ ÑèÍ¿ÆÝA ½B¿NYA ÐèË² ½BY � °²Ë�A _ 
هذه احلال ختتلف عن احلال السابقة، ففي احلالة السابقة كنّا نعترب أّن احتامل األمهيّة يف )أ( 

نه مساويًا لـ )ب(، بينام يف )ب( ال نجد إال احتامل مساواهتا يف موجود إىل جانب احتامل كو
 منه. األمهّية لـ )أ( أو احتامل كوهنا أقّل أمهّيةً 

فنحن نحتمل أن تكون )أ( أهّم من باء، ويف الوقت عينه نحتمل أن تكون )ب(  ،هنا اأمّ 
)ب( عىل )أ(،  ل أمهّيةأهّم من )أ(، لكّن حجم احتامل أمهّية )أ( عىل )ب( أكرب من حجم احتام

( يف املائة ١٠( يف املائة أن تكون )أ( أهّم من )ب(، ونحتمل بنسبة )٥٠فنحن نحتمل بنسبة )
 ( يف املائة أن يكونا متساويني يف األمهّية.٤٠أن تكون )ب( أهّم من )أ(، ونحتمل بنسبة )

 والسؤال: ما هو املوقف هنا؟



  

قوى احتامالً يف األمهّية عىل غريه، وقّرب م األيدّن املوقف هو تقأذهب السيد الصدر إىل 
أّن القّيد اللّبي املأخوذ يف متام األدّلة هو عدم االشتغال بام ُيعلم أّنه ليس االستدالل بذلك ب

بأقّل )وهو املساوي أو األهّم( أو حيتمل فيه أّنه أهّم احتامالً مساويًا أو أقوى، وهذا يعني أّن 
  أضعف، فكّل واجب حيتمل أّنهل بضّد حيتمل فيه األمهيّة احتامالً اخلطاب مطلق حلال االشتغا

ة غريه عليه، ال يكون خطابه مقّيدًا بعدم االشتغال مهيّ أأقوى من احتامل  من غريه باحتاملٍ  أهمّ 
دًا بعدم االشتغال هبذا الواجب؛ والسبب يف ذلك أّنه ال بذلك الغري، بينام يكون الغري مقيّ 

الق فيه غاية ما يستدعيه حتريك املكّلف نحوه، طبقاء اإل إذألقوى احتامالً؛ موجب للتقييد يف ا
بل هو متناسب مع  ،ال ينقض غرض املوىل ،وىقمهّيته أأوحتريك املكّلف نحو ما هو يف احتامل 

 األمهّية. يف التقريب اخلاّص به يف ترجيح حمتمل صدرمتامًا كام قال ال ،االحتياط

٤_  ٣  _Y � °²Ë�A�A ÑèÍ¿ÆÝA ÐèË² ½BÑ»¿N 
موضوع بحثنا ضمن سياق العلم  صول الفقه حولالسائد يف علم أقسيم تكت ذهنية الحترّ 

مهّية لنا، ة احتامهلا، ومن ثم كان معيار التقسيم هو حجم انكشاف األة واحتامهلا وقوّ مهيّ باأل
 ؟ء كانت حمتملة أو معلومةة نفسها سوامهيّ نحو النظر يف حجم األ زاوية الرؤيةفامذا لو عّدلنا 

 إّن هذا ما مل يطرحوه يف بحوثهم لكنّنا نضيفه هنا.
واملراد من هذا السؤال الذي نطرحه هنا هو أّنني ـ عىل سبيل املثال ـ قد أحتمل أّن )أ( أهّم 
من )ب(، والعكس صحيح أيضًا، لكنّني أجد أّنه لو كان )أ( أهّم من )ب( فإّن مستوى أمهّيته 

ّوة يف األمهّية بني الطرفني أكرب بكثري من فارق قّوة األمهيّة لو كان )ب( هو األهّم، وفارق الق
 فالقّوة االحتاملية متساوية، وال هتّمنا هنا، بل هيّمنا قّوة املحتمل.

وتقع هذه احلال فيام لو مل نعرف معيارًا معّينًا وحجم اهتامم املوىل به، لكنّنا نعتقد بأّنه لو كان 
اّمً فستكون أمهّيته عنده أكرب بكثري من أمهّية الطرف اآلخر، فأنا ال أعرف أّن زيدًا هل يعتربه مه

تقديم اهلدايا له يف عيد ميالده أهّم عنده من معايدته لفظّيًا أو العكس؟ لكنّني أقول: لو كانت 
صّيته من شخصّيته من النوع الفالين فإّن أمهيّة اهلدايا عنده كبرية للغاية، بينام لو كانت شخ

                                                             
 .٩٣: ٧انظر: بحوث يف علم األصول ( ١)



 

النوع اآلخر فإّن املعايدة اللفظّية عنده هي األهّم، لكّن مستوى أمهّيتها عنده أقّل بكثري يف هذه 
 احلال من مستوى أمهّية اهلدايا عنده لو كانت شخصّيته من النوع األّول.

واملفرتض يف معاجلة هذا املوضوع هنا أن يكون أوضح من حالة قّوة احتامل األمهيّة؛ ألّن 
صّية قّوة املحتمل مع تساوي احتامل األمهّية تظّل أقرب إىل غايات الشارع من خاصية قوة خا

 االحتامل فقط، فيكون اإلطالق منعقدًا يف طرف ما هو األقوى يف قّوة حمتمله، دون العكس.
وتتعّقد القضيّة يف حال تعارض قّوة االحتامل مع قّوة املحتمل، كام لو احتملنا بنسبة مخسة 

ملائة أّنه يرى أمهّية )أ(، وكان )أ( عىل تقدير أّنه عنده أهّم من )ب( أشّد يف املطلوبّية من يف ا
)ب( عىل تقدير كونه أهّم عنده من )أ(، بينام احتامل أمهيّة )ب( هو عرشة يف املائة، فقّوة 

يني االحتامل لصالح )ب(، بينام قّوة املحتمل تقع لصالح )أ(، وربام يصعب يف هذه احلال تع
البناءات العقالئّية التي عىل أساسها نقّيد اإلطالقات، ومن ثّم فال نحرز اإلطالق وال التقييد 

 يف املقام، فنأخذ بالقدر املتيّقن من األدّلة بعد وقوع اإلمجال النسبي.

٥_  ٣  ÏÊBnM ½BY � °²Ë�A _PÛB¿NYÛA (\ÍU�ºA Áf¦) 
ملنا تساوهيام يف األمهّية، وأمهّية كّل واحد منهام فاحتلو تساوت االحتامالت بني املتزامحني، 

؛ ألّن العقالء بنفس املستوى الحتامل أمهّية اآلخر، فمن الواضح هنا أّن املوقف هو التخيري
يعتربون أّن اخلطابات مقّيدة بعدم مزاحم مساٍو، فتكون النتيجة تقييدًا يف الطرفني معًا، وهو ما 

 ينتج التخيري.
ر واضح جّدًا؛ لكّن األصولّيني خاضوا هنا يف مناقشات مطّولة حول هوّية هذا وهذا املقدا

العقاب وعدم تعّدده،  دالتخيري، وأّنه عقيّل أو رشعي، معتربين أّن الثمرة األهّم هنا تقع يف تعدّ 
فلو ترك املكّلف الطرفني معًا تعّدد العقاب يف حّقه عىل التخيري الرشعي، انطالقًا من عصيانه 

 عقاب واحد. ىليفني رشعيّني، بينام عىل التخيري العقيل ال يكون يف حّقه سوتك
وهذا البحث تفصييلٌّ تفريعي مرتبط بالعقاب والثواب، وال نخوض فيه هنا؛ ألّنه ال هيّمنا 

                                                             
وال معنى للقرعة، حيث حّققنا يف حمّله أّهنا خاّصة بموارد التنازع وباب القضاء، وليس من دليل مقنع ( ١)

 .٧٨ـ  ٧٢: ٤فيها، فراجع: دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص عىل التعميم 



  

 عىل مستوى روح فقه األولوّيات وقواعد التزاحم.

 ÀYAlNºAáA �ª °ÍºB·NºA �ÑèÍ¾Alº 
التزاحم يف التكاليف غري اإللزاميّة مثل االستحباب والكراهة، كام هل يمكن تصّور أن يقع 

لو زاحم اإلتيان بصالة الليل حتصيل التعّلم مثالً، أو تزاحم اإلتيان بالصالة يف وقت الفضيلة 
أو تزاحم إحياء الشعائر املستحّبة مع مع إعانة شخٍص كبري يف السّن لقطع الطريق وهكذا، 

إّن  فام هو احلكم؟عطل التعليميّة وغريها ألجل املناسبات الدينّية( )ال طلب العلم املستحب
 هذه القضيّة يف تقديري واسعة االبتالء، ويمكن تصّور حاالت كثرية جدًا هلا يف واقعنا العميل.

وعىل سبيل املثال حالة الذهاب اىل احلّج املستحّب أو العمرة املستحّبة أو الزيارة املستحبّة 
م عىل إنفاق هذا املال عىل بعض فقراء املسلمني أو بعض ذوي القربى.. بشكل كثري بحي ث يقدَّ

أو إنفاق مبالغ عىل اإلطعام لغري املحتاجني ـ وهو مستحّب ـ عىل إطعام املحتاجني للطعام )لو 
 مل نقل بأّنه واجب( فتوضع الوالئم الكبرية ملطلق اإلطعام.. فأّيه األهّم؟ وما العمل؟

مثل  علامء احلديث عن واقعّية تزاحم املستحّبات والرجوع للتخيري،يظهر من بعض ال
، أو تطبيق قواعد التزاحم بال فرق بني املستحّب هـ(١٣٩١الشيخ حممد تقي اآلميل )

 .والواجب مثل السيد حممد الروحاين
يف  اخلوئييبدو من ، بل يف خارج بحثهإىل ُاستاذه السّيد اخلوئي نسب السّيد الصدر لكّن 

وينطلق يف ذلك من أّن األخذ  ،أّنه يعترب أّنه ال معنى للتزاحم يف غري اإللزاميّات بعض بحوثه
                                                             

 .٧٣: ٧انظر: حممد تقي اآلميل، مصباح اهلدى ( ١)
 .١١٩ـ  ١١٨: ٣انظر: منتقى األصول ( ٢)
الظاهر أّن هذه النسبة ـ حسب التعبري الوارد للسيد الصدر ـ هي نقل شفوي، وإال فالسّيد اخلوئي ( ٣)

كّلها فيام بني املستحّبات، كام ُتلمح إليه بعض كلامته يف كتابه: حمارضات يف ُجيري قوانني التزاحم 
( يرّصح بأّنه ال ٧٩٧ـ  ٧٩٥: ٣. نعم يف بحوثه الفقهّية )مصباح الفقاهة ٣١٠ـ  ٣٠٩: ٤أصول الفقه 

ل يتعنّي املستحّب األهّم، وال جتري قواعد التزاحم، نعم يرتّجح األهم بني املستحّبني، وبرتكه حيص
ال حمذور يف اجلمع بني ..«(، ما نّصه: ٦٣ترك األوىل، ال أّنه يتعنّي. كام قال يف )كتاب اإلجارة: 

× زيارة احلسني وهكذا احلال يف االستحباب، فإنّ  املمتنع اجلمع بني الوجوبني. اموإنّ  ،اإلباحتني
 



 

باإلطالق يف األوامر االستحبابّية املتزامحة ال يلزم منه التكليف بغري املقدور، والذي هو سبب 
ليهام دون حمذور، املشكلة يف باب التزاحم؛ وذلك أّن باإلمكان ترك أحد املستحّبني، بل ترك ك

 فلامذا نفرتض رضورة وجود تقييد لّبي يف أدّلة املستحبّات؟
ويعّلق الصدر بأّن املوقف يف هذه القضّية يتبع املوقف يف سبب املنع عن شمول األمر 

 للضّدين يف عرض واحد، وذلك أّنه توجد عّدة خترجيات أّمهها:
؛ ألّن املفروض أّنه غري قادر عىل اجلمع تسّبب ذلك يف إيقاع املكّلف يف العصيان قهراً  ـ ١

بينهام، فسوف يقع يف معصية واحٍد منهام بالرضورة. وعىل هذا التخريج يكون احلّق مع 
 اخلوئي؛ ألّن هذا املحذور ال معنى له يف باب املستحّبات.

إّن ذلك بسبب أّنه يتضّمن طلب الضدّين معًا أو طلب اجلمع بني الضّدين، كام هو رأي  ـ ٢
 املنكرين للرتّتب.

إّن اخلطابات ظاهرة يف الباعثّية واملحّركّية فال ُيعقل أن تشمل حاالت عدم إمكان  ـ ٣
 االنبعاث.

والتربير الثاين والثالث ال فرق فيهام بني الواجبات واملستحبّات؛ إذ ال شّك يف صدق عنوان 
خطاب االستحباب يشتمل  نّ كام أات عند التزاحم، ستحبّ املين يف باب دّ ضطلب اجلمع بني ال

 عقل ثبوته مطلقًا يف ظرف التزاحم؟!عىل حتريك، فكيف يُ 
العتقاده  ؛اتلزاميّ حم يف غري اإلجريان قواعد التزا مكانَ إعنده  ةُ فتكون النتيج ،وعليه

 .بالتخريج الثالث
اية بدو يل يف غؤّيده ويأعتقد بأّن ختريج الصدر يف حمّله لكن يمكن أن نضيف شيئاً آخر ي

ة تعامله مع الواقعة ّننا دائاًم ننظر حلالة املكّلف نفسه وكيفيّ أوهو  ضوع،ولفهم امل ةاألمهيّ 
                                                                                                                                                             

ة ال تستوجب سقوط دّ املضا هذه وإن مل يمكن اجلمع بينهام يف زمان واحد، إال أنّ  ،×مسلم وزيارة
 منهام مستحّب  إىل استحباب واحد منهام عىل البدل، بل كّل  لينتهي األمر ،واحد االستحباب عن كّل 

 ني.بني املستحبّ  وإن امتنع اجلمع ،فال مانع من اجلمع بني االستحبابني، استحباب اآلخر يف عرض
ذعان بالساية يف  مناص من اإلنعم ال اخلارجي ال يكاد يسي إىل احلكم الرشعي بوجه. فالتضادّ 

 »...ةلزاميّ األحكام اإل
 .١٦٠ـ  ١٥٩: ٧انظر: بحوث يف علم األصول ( ١)



  

املتزامحة فيها األطراف، فيام املهّم جدًا لنا أن ننظر من زاوية املرّشع نفسه، فهذا املرّشع عندما 
يضًا ملا أومقياسًا  ،دهيضع قوانينه وتوجيهاته فهو يملك مقياسًا ملستوى أمهّيتها واعتبارها عن

إىل رتب ّنه يصنّف ترشيعاته سلة ترشيعاته، فكام أرض الواقع من سلأقه عىل يراه األوىل يف حتقّ 
دة من رجات متعدّ دليها بظر إلزامات نفسها ينمن نوع اإللزام وغري اإللزام، كذلك احلال يف اإل

كّل بناء تنظيمي قانوين يقوم عىل فلسفة  نّ ؛ أل، فيصنّفها ـ مثالً ـ إىل كبائر وصغائراألمهّية عنده
ىل الغايات إقانون أقرب الجتعل بعض مفردات قنّن، وعىل رؤية كونية ورؤية إنسانّية، عند امل

 من غريها، وهذا أمر طبيعي جدًا.
ة ينيّ أيضًا، بل واقع النصوص الدات بّ املستحيمكن تصّور هذا األمر يف  ،عليه وبناءً 

وهلذا جتد تعابري الفقهاء متنّوعة بني واملكروهات يدّل عىل ذلك جدًا،  اتبّ الكاشفة عن املستح
املستحب املؤّكد وغريه عىل سبيل املثال، وبني املكروه شديدًا وغريه من سائر املكروهات، 

بتني األصابع عند وضع اليدين عىل الركفصالة الليل عند املوىل سبحانه ختتلف عن جمّرد تفريق 
ات واملكروهات بّ فمن املنطقي للمرّشع أن تكون له خارطة هرمّية للمستح يف الركوع، ومن ثمّ 

 ّيات.لزامارطة اهلرمية يف اإلمتامًا كاخل ،يضاً أ
 فلن نجد فرقًا يف أكثرها ،ّية واألولوّية التي سيأيت احلديث عنهامهثبات األإولو تأّملنا طرق 

، وعليه فمن املنطقي أن نستكشف من ن جتري فيهام معاً ات وغريها، بل تصلح أللزاميّ بني اإل
رع يفّضل فعالً عىل اّن الشأ ،بائع األشياءطمن وكذلك  ،ةلزاميّ بنية النصوص الدينية غري اإل

لزاميّة إلزم هذه املّرة بيشء؛ ألّن روح املجال التداويل هي روح غري ن يُ أآخر عند تزامحهام، دون 
لزاميات اإلعها يف باب غري وصه وتنوّ تفضيل الذي نستخرجه من فحوى نصاليضًا، وهذا أ

سري باجتاه ما يفّضله ال ةحيّدد له بوصل ف للرتجيح، وهو دفعليس له معنى سوى دفع املكلّ 
املوىل، فاملوىل سبحانه مل يأت يف منظومته السلوكّية لكي حيّدد واجباٍت فقط، بل ذكر سلسلة 

ري مّرة بأّنه من اخلطأ النظر للموىل من غريها لكي ُحيدث التكامل يف اإلنسان، وهلذا قلنا غ
أّنه جمّرد فقيه قانوين، بل هو مرشٌد وهاٍد ورؤوف وُمعني لبلوغ اإلنسان لكامالته  سبحانه عىل
 املنشودة له.

بانعقاد إطالقات يف طرف غري األهّم أو واطمئنان ضمن هذا السياق ال يعود لدينا قناعة 
وإال فهو ُخلف ، دون ما هو األهّم، كام صار واضحًا، حمتمل األمهّية يف باب غري اإللزامّيات



 

األهّم مناقض عقالئي االشتغال بكونه أهّم عنده؛ ألّن عدم تقييده إطالق املهّم يف ظرف 
 نعم يف مورد التساوي نرجع لدليل السيد الصدر الذي وافقنا عليه.لكونه األهّم عنده، وعريف 

والتي تقول بأّن  اها عن بعض فضالء العرص،وهذا الذي نقوله مغاير للفكرة التي سمعن
نصوص املستحّبات بلغت من الكثرة بحيث ال يمكن من األّول اجلمع بينها ألحد عىل 
اإلطالق، فهي تبلغ حّد التعارض تقريبًا؛ لكوهنا متنافية بشكل دائمي وليس اتفاقّيًا، فالرشيعة 

لكوهنا هتدف لدفع اإلنسان هلذا  قّدمت املستحبات بطريقة عدم إمكان اجلمع، وما ذلك إال
املستحّب ال لرصفه عن اآلخر، فال ينعقد نظام املواجهة بني املستحّبات؛ لعدم وجود أدّلة 

 متنافية يف مقام الداللة االلتزاميّة، وإذا كان ثّمة تزاحم فهو حكم العقل بحسن فعل األهم.
مع ّبات التي ال يمكن اجلمن املستح راد تقديم كّم هائلأّن املوىل أّننا ال نوافق عىل أوذلك 

لو كان هذا هو مقصود هذا  ال هبدف حّث األفراد عىل كّل مستحب عىل حدة،إليس  ،بينها
ة كام قلنا، ومن ثّم فمن ولويّ ناسقة وأات رؤية متالفاضل، بل املوىل لديه يف نظام املستحبّ 

يريد أن أن أستنتج أّنه اب الستحباالطبيعي عندما يقّدم يل صالة الليل هبذا املستوى من 
طالق ذلك وعقالئّيًا تقييد إنتج تلقائيًّا عادي، وهذا األمر يُ  ر من دفعي ملستحّب ثكأيدفعني هلا 

ثاين املستحّب ال؛ إذ ال يعقل أن يكون خطاب باملستحّب األوىل تغالشستحّب بحال االامل
 .موّجهًا يل يف هذه احلال
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يعّد هذا البحث من البحوث املهّمة جدًا يف باب التزاحم وفقه األولوّيات، ومع األسف 

 قّلام وجدنا األصولّيني ُيفردون له بحثًا، بل يبدو أّهنم يرتكونه ملجال التطبيق الفقهّي وغريه.
ي أفعي، ومفهوم األكثر مصلحة أو األهم مالكًا غالبًا ما ينرصف إىل الذهن منه اجلانب الن

عنرص األخالقي غري بعيد أبدًا عن احلاصل والناتج من وراء الفعل أو الرتك، يف حني يبدو ال
ذن إعملّية؛ وهو ما يدخلنا يف قواعد الغاية ترّبر الوسيلة أو ال، كام سنتحّدث عنه قريبًا بهذه ال

النفعيّة، بل قد ختضع ومعنى ذلك أّن أمهّية سلوك قياسًا بسلوٍك آخر ال ختضع فقط للنتائج  اهللا.
ملستويات خلقّية الفعل، وهذا أمر يتبع نوعّية املدرسة الفلسفّية األخالقّية، فاألمهّية هنا هي 
املرّبر األخالقي للفعل، وليس فقط املرّبر املصلحي، وقد يتطابق املرّبران فيام لو كان سلوٌك 

يّة اخلارجّية( الذي فيه، وقد تكون أخالقي ما تكمن أخالقّيته يف عنرص املصلحة )النتيجة العين



  

أخالقّية فعل ليست قائمة عىل املصلحة باملعنى النفعي، بل بمعنى روحي أخالقي، وهذا ما 
 Moral Dilemma/Moralيبحث عادًة يف جمال التعارضات واملعضالت األخالقّية )

conflictّية للسلوك (، مما يعني أّننا أمام رضورة لفهم رؤية اإلسالم للقيمة األخالق
 ومستوياهتا.

والعنرص املهّم هنا هو أّن هذه الوسائل ربام ال تكون بالرضورة ودائاًم عناَرص برهان إلثبات 
األمهّية، بل تصلح يف الغالب عنارص متثل قرائن وشواهد عىل األمهّية، ومن ثّم فإذا مل تنفع يف 

دًا، وهذا ما يفرض تطبيق قواعد اإلثبات اليقيني، فهي تنفع يف جعل الفعل حمتمل األمهّية ج
حمتمل األمهّية عليه، وهي تصّب يف النتيجة ـ غالبًا إن مل نقل دائاًم ـ يف نفس حالة معلوم 

 األمهّية.
وميزة نظام القرائن هنا، أّننا قد ال نحتاج دائاًم إىل نصوص صحيحة السند أو موثوقة 

دالالت واضحة حاسمة من نصوص  الصدور عىل املستوى احلديثي، وكذلك قد ال نحتاج إىل
الكتاب والسنّة، بل قد نكتفي بنصوص ضعيفة الصدور أو الداللة أو مها معًا، لكنّها تصلح 

أو نجعل وضعها حمتمًال لرفع احتامل األمهّية يف أحد الطرفني، فام مل نعلم بكوهنا موضوعة 
الح الطرف اآلخر، ففي هذه لصمواٍز أو ننفي دالالهتا، أو يكون هلا معارض حتامالً قوّيًا ا

 احلال يمكن لنا توظيفها بشكل جّيد هنا للدخول يف فضاء حمتمل األمهّية.
 تصنيف طرق حتديد األمهّية من ناحيتني مها العمدة: نيكنموي
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لنحاول من خالل مالمستها  ،ء النصوص الدينّية نفسهاىل فضاإندخل أّننا  أعني هبذا املعيار

فنحن باستنتاجات تعنّي لنا األمهّية أو ترفع احتاملّيتها بشكل معتّد به،  اخلروَج  ،وحتليلها بعينها
 .وّياتلوهنا ال نستخدم معطيات خمارجة للنّص، بل نظّل مع النصوص لفهمها بعيون األ

 نجمعها يف عنرصين: ،ألمهّيةولعّله يمكن احلديث عن طرق لتحديد ا

١_  ١ Î¦ËÃºA Î¯Í·ºA jvÃ§ºA _ 
تعود ألمر كيفي أو نوعي فيه،  الح حكم أحد املتزامحني،ونعني به سامت يف النّص الذي لص

 العنارص الكيفّية هو اآليت: هوأهّم هذ
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اجٍب آخر، بحيث يّدعى بأّن هذا األمر كاشف ستند إىل إطالق اخلطاب حلال مزامحة وربام يُ 

لق حيكي عن تكليف أكثر أمهّية، وإال مل يكن اخلطاب مطلقًا كشفًا إّنّيًا عن كون اخلطاب املط
 حلال املزامحة.

ض يف خصوص فرَ وهذه الوسيلة تعاين من مشكلة إطالق اخلطاب يف الطرف اآلخر، هلذا تُ 
ر عن إطالق خطابه، كام لو كان دليله لبّيًا ال إطالق موارد وجود قصور بياين يف الطرف اآلخ
 فيه، فيام دليل األّول لفظّيًا حيظى بإطالق.

بأّهنا من التمّسك بالعام يف الشبهات املصداقّية ملخّصصه  وقد ناقش الصدر هذه الوسيلة
ّية، فنحن حرز األمهّننا ال نعلم بوجود إطالق هنا قبل أن نُ ، وكأّنه يريد أن يقول بأاللّبي

ص نحتمل املخّصص كام لو فرض كون الطرف اآلخر هو األهّم واقعًا، ومع احتامل املخّص 
، فاألمهّية صارت فرع اإلطالق، فيام اإلطالق متفّرع عىل علم اإلطالق والعموم هنااملتصل ال يُ 

 األمهّية!
قول بأّنه وملزيد جتلية له وتعميق يمكن الوكالم الصدر صحيح وفق الصنعة األصولّية، 

وهي أّن كون الدليل لبّيًا أو لفظيًّا من شؤون وصول البيان إلينا ال  مهّمة جدًا،تسبقه مناقشة 
من شؤون الصدور، وإال فقد يكون ما كان دليله الواصل إلينا لبيًّا قد صدر فيه إطالق لفظي 

الذي يتجىّل لنا، ليس  واقعًا، ولكنّه مل يصلنا، وهذا يعني أّن ما يشّكل طبيعة األدّلة يف شكلها
هو عنرص صدورها وكيفية هذا الصدور فقط حتى نجعل من شكل األدّلة كاشفًا عن 
مستويات احلكم عند الشارع نفسه، بل هناك عنارص تارخيّية هي املؤثرة يف كيفّية وصول 
اخلطاب إلينا، ونحن هنا ال نبحث عن أمر تعّبدي حكمي حمض، بل نكتشف أمرًا خربّيًا 

ًا، وهو عبارة عن مستويات أمهّية حكٍم ما عند الشارع، وهو أمر البّد أن يعلم من قبله، واقعيّ 
 ال من قبل عنارص تارخيّية يمكن أن تكون أثرت يف كيفّية الوصول.

، حتى لو نفعت يف باب العالقات بني أشكال وعليه، فهذه الطريقة ال تنفع يف إثبات األمهّية
 .نتائج متشاهبةالبيان يف األدّلة، وقّدمت 

                                                             
 .٩٧: ٧انظر: بحوث يف علم األصول ( ١)
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قصد هبذه الوسيلة أن تقوم النصوص نفسها برشح املوقع اهلرمي هلذا التكليف الرشعي أو ن

وهذا من ذاك من منظومة الترشيعات األخرى كّلها أو بعضها مما يقع الطرف املزاحم ضمنه، 
 ا موقع فريضة دينّية من سائر الفرائض.أفضل الطرق التي تبنّي لن

ّن هذه مخس، فإ بناء اإلسالم عىلحديث ومن أمثلة ذلك نصوص دعائم اإلسالم، مثل 
؛ ألّن هذا من مستتبعات كون مة يف األمهيّة عىل غريهادّ اخلمس سوف تفهم عىل كوهنا مق

بلت قبل ما سواها وإن ، وهكذا نصوص أّن الصالة عمود الدين وأّهنا إن قُ غريها مبنّيًا عليها
ومن أمثلة ذلك أيضًا النصوص التي تعنّي كبائر الذنوب، فإّهنا تكشف عن  رّدت رّد ما سواها.

 كوهنا يف اخلطورة أكثر من سائر املعايص التي مل تذكر يف الكبائر.
ومن هذا النوع وقوع الواجبات يف رتبة أهّم من املستحّبات، ووقوع املحّرمات كذلك 

كام ومنه تقديم األصول عىل  املكروهات، كام هو مقتىض معاين هذه املفردات وحقائقها.قياسًا ب
من هذا النوع بعض الفروع واعتبار العقيدة أهّم من الفروع يف كثري من املواضع، وكذلك 

 أشكال الفهم املقاصدي للدين، وكذلك الفهم الذرائعي.
ن تدرس بطريقة أكثر عمقًا من جمّرد أب ّهنا جيأوهذه الوسيلة صحيحة وال غبار عليها، غري 

من بيانات  ثان آٍت  نوعٍ  متييزًا هلا عن اوجود حديث يكشف عن األمهّية اهلرمّية كام سّميناه
ّنه أّهنا تكشف عن يشء أنجد  ؛ إذاألمهّية، واملشكلة هنا غالبًا ما تكون يف النصوص احلديثّية

األمر الذي  !ّنه كذلكأعن يشء آخر بة أخرى يف مناسثم تكشف  ،سالماألركان األوىل لإل من
أّهنا رضٌب من ّنه هل يراد منها معناها حقيقًة أو أو ،يفتح عىل فهم مستويات األشياء بدّقة

 .املبالغة يف التأكيد عىل اليشء
فهذه النصوص نافعة جدًا يف بيان مستوى الفريضة أو احلكم ومهام يكن، وعىل أّية حال، 
 ن به.ومديات اهتامم الدي

 xËvÂ _ XK²AË§ºAÊ PÛF�A PBIË³§ºAÊ 
هذه النصوص تنفع هنا، وهي ترشدنا إىل أّن هذا الفعل ورد عليه عقاب شديد جدًا، يفوق 
بكثري ما ورد من عقاب عىل فعٍل آخر، من نوع اخللود يف العذاب وعدمه، أو من حيث حجم 



 

 فهو يف درجة النبّي يف اجلنّة، ككون من يفعل الفعل الفالينالعذاب أو حجم الثواب املعطى، 
فإّن نصوص العقاب والثواب ترشح لنا جدًا موقع هذا أو هو مع الشهداء، أو يف علّيني، 

 من اعتبار ذلك بمثابة القرينة، كام قلنا. الترشيع يف منظومة الترشيعات األخرى، وال أقّل 
ثواب والعقاب مسبقًا، وهذه الوسيلة اإلثباتّية حتتاج لدراسات معّمقة يف فهم نصوص ال

ومن ثّم  ؟فهل هي نصوص واقعّية أو هي تعابري لردع الطرف اآلخر عن هذا الفعل أو ذاك
 فقد ال تكون هناك دّقة يف طريقة توصيفاهتا بمقدار ما اهلدف هو الردع.

ومن هذا النوع مستويات العقوبة الدنيوّية، فإّهنا تصلح كاشفًا عرفّيًا عن مستويات األمهّية 
غري ما مل يثبت كام يف اخلطورة، ما مل يقم معطى معاكس، فام ثبت فيه العقوبة املنصوصة و

، فإّن هذا يفهم منه عرفًا أّن وهكذا ،اجللد غري ما ثبت فيه القتلالتعزيرات، وما ثبت فيه عقوبة 
ما كان عقابه أخّف يكون أقّل خطورة، والعكس صحيح، ومن ثم يمكن فهم مستويات 

 عًا تبعًا لنوعّية العقاب الثابت فيها، ما مل تقم شواهد معارضة هنا أو هناك.اجلرائم رش
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ونقصد هبذا النوع من النصوص ما دّل عىل تنزيل فعل يشء أو تركه منزلة يشء عظيم جدًا، 

ديًا أو نرصانّيًا، أو أّن النظر زنا، أو مثل ما ورد من أّن ترك احلّج بمثابة الكفر أو أّنه يموت هيو
غري ذلك من طرق التهويل، أّما من طرف التنزيل الرتغيبي، فمثل جعل من قارب زوجته 
كاملجاهد يف سبيل اهللا، أو من فعل كذا أو ترك كذا فهو كالشهداء أو يموت شهيدًا أو غري 

 ذلك.
ًا تريد بيان مستوى أمهّية هذا الفعل أو أو تشبيهيّ لّيًا إّن هذه النصوص التي حتمل لسانًا تنزي

 الرتك، ومن ثم يمكن من خالهلا استكشاف درجة التكليف املرتبط هبذا الفعل أو الرتك بشكلٍ 
أشكال االستكشاف. واخلصوصّية التي قلناها سابقًا حول نصوص الثواب والعقاب البّد من 

 من االنتباه إليها هنا.
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ا تتحّدث عن فعلني وهذه النصوص ختتلف عن نصوص البيان اهلرمي، بل نقصد منها أّهن 



  

 فعل أهّم من ذاك الفعل ولو يف ظرٍف الّن هذا أىل إ، وتشري أو جمموعة أفعال معّينة بعينهام
 أفضل تاوعقيب الصل ÷هراءزدة الالسيّ تسبيحات ّن أمعنّي، من نوع األدّلة الداّلة مثًال عىل 

 .ثبت األفضلّيةثم تُ  ،بني هذا التعقيب وغريه ري مقارنةً التعقيبات، فهذه جُت 
 ونصوص املفاضالت تقع عىل نوعني:

نصوص ال يعلم وجه التفاضل فيها، مثل بعض أشكال تفضيل ذكر عىل ذكر، أو دعاء  ـ ١
 عىل دعاء، أو مسجد عىل مسجد، أو زمان عىل زمان.

ها أو حيتمل احتامالً قوّيًا، وكثريًا ما يقع هذا جمال نصوص ُيعلم وجه التفاضل في ـ ٢
 .العالقات بني البرش وقضايا املعامالت

لكن ينبغي أن ندرس هنا أّن نصوص املفاضالت ربام ال تكون كاشفًة عن أمٍر واقعي، بل 
إّن  :تعبري، فيف نظرية االعتبار األديب السّيد السيستاينمثل عن اعتبار أديب أحيانًا، كام هو مسلك 

الغيبة تساوي الزنا باألّم يف الكعبة، ربام ال يكون كاشفًا عن أمر واقعي، بقدر ما هو كاشف عن 
رغبة يف التهويل ال أكثر، ومن ثّم فال نستطيع اعتبار الزنا بذات املحرم أقّل خطورة عند 

ألّن إجياد حالة  الشارع من الغيبة، بل لو قلنا باالعتبار األديب لربام كشف األمر عن العكس؛
 النفرة يكون باليشء األعظم عادًة.
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لة ألحكام ة املتكفّ ة الثانويّ استفادة األمهية من األدلّ «ويراد منه وهو ما طرحه السيّد الصدر، 

الصالة مما يستفاد منها أهنا ال ترتك بحال من  ذلك الواجب وخصائصه، نظري ما ورد يف حّق 
الذي من غريها  ة أهمّ ة واالضطراريّ من االختياريّ  الصالة األعمّ  ه يستفاد منه أنّ ال، فإنّ األحو

ة قطعًا ستظهر منه األمهيّ بمالكاهتا، فيُ  املوىل هيتمّ  ألنّ  ؛ا مل تكن ترتك بحالّهن أو ،فيه ذلك ردمل ي
 .»الً أو احتام

امل؛ لكن برصف النظر عن مثال ثارة االحتإ، خاّصة يف جمال يف اجلملة وهذه الوسيلة جّيدة
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الصالة التي نعلم بحاهلا وموقعها املسبق من الدين، يمكن التشكيك يف إمكانّية استفادة العلم 
باألمهّية هنا مطلقًا؛ وذلك أّن عدم سقوط تكليف معنّي يف حاالت متعّددة قد ال يفيد سوى 

ائه، يف زد من رشوطه وأجحتصيل مالكه يف هذه احلاالت رغم سقوط العديكونه بحيث يمكن 
لزام بالصالة يف خمتلف إّن اإله يف كّل الظروف، فكمقابل تكليف آخر خاصّيته أّنه ال يبقى مال

تها بالرضورة، بل يكشف عن كون مالكها اللزومي سنخ مالك ال يّ األحوال ال يكشف عن أمه
 ني األمرين.ولو مل يكن هو األهّم، وليس هناك من تالزم ب يزول بالعوارض املذكورة

وعليه، فهذه الوسيلة يف حّد نفسها ال تكشف عن األمهّية يف ذاهتا، لكّن طبيعة النصوص 
 ولغتها ربام تساعد أكثر هنا، وهو ما نفهمه من نصوص الصالة عىل سبيل املثال.

ـ ربام تكون هي املقصود له ولعّله كان األنسب بالسّيد الصدر أن يشري هنا إىل حالة أخرى 
هي التي تندرج يف سياق األدّلة الثانوّية، وهي حالة بقاء التكليف يف موارد يرتفع فيها هنا ـ 

فهذه املوارد يكشف بقاء التكليف فيها عن أمهّيته  التكليف عادًة ختفيفًا عن العباد وامتنانًا،
 موارد النوعّية أو يثري احتامالً قوّيًا جدًا، وذلك من نوع التكاليف التي تبقى الزمًة، ولو يف

الرضر أو احلرج، كاجلهاد، فهذا ما يكشف عن أمهيّتها العالية إىل درجة أّهنا مل ختضع لقوانني 
 التخفيف العاّمة، وهو ما يكشف عن مستوى رضورهتا واالهتامم هبا.

 بأّن غريها يزول مالكه يف مورد الرضر واحلرج، بينام هي يبقى مالكها. ال يقال
ّلة التخفيف أّن املالك موجود، وأّن اهللا يمكنه أن يطلب، لكنّه يرفع بأّن ظاهر أد ّننا نجيبأل

 ختفيفًا وامتنانًا، وإال مل يكن معنى لفكرة التخفيف واالمتنان والتيسري.
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وع املركوزة يف مناسبات احلكم واملوض«هذه الوسيلة اإلثباتية طرحها السيّد الصدر، وهي 

ًا لتحديد املالك وتشخيص الذهن العريف التي ختلع عىل دليل اخلطاب الرشعي ظهورًا عرفيّ 
لة ألحكام مركوزة بنفسها وبمالكاهتا عند ة املتكفّ ام يكون يف األدلّ منها واملهم، وهذا إنّ  األهمّ 

ع التزاحم فس املحرتمة فيام إذا وق خطاب حرمة الغصب ووجوب حفظ النالعقالء، نظري
ى ذلك إىل إتالف يشء من ماله أو فس املحرتمة ولو أدّ ه ال إشكال يف لزوم حفظ النفإنّ  ؛بينهام

مالك حفظ  ، إذ ال إشكال عرفًا وعقالئيًا يف أنّ مالكاً  ف فيه من دون إذنه باعتباره أهمّ الترّص 
فال  ،من تبعاتهف فيه من دون إذن صاحبه يعترب من شؤون احرتام الغري واملال وعدم الترّص 



  

يعقل أن يكون مزامحًا مع حفظ أصل وجود الغري ويف قباله، وهذا االرتكاز العريف املحمول 
ة فس املحرتمة ظهورًا يف أمهيّ تزامحني يعطي لدليل وجوب حفظ النعليه دلييل احلكمني امل

جيح ، املقتيض للورود وتروبالتايل انحفاظ إطالقه حلال االشتغال بالغصب أيضاً  ،مالكه
 .»خطاب وجوب احلفظ عىل خطاب حرمة الغصب

 لكّن هذه اآللّية وقع فيها خلط بني أمرين:
ـ تعيني األهّم تعييناً مسبقاً هبدف تقديمه عىل املهم، وهو ما نريده من عنوان وسائل  ١

 إثبات األمهّية.
 ـ تقديم طرف عىل طرف لسبٍب ما، ثم استكشاف األمهّية من هذا التقديم. ٢

يف اكتشاف مسبق متامًا، لكنّه ال يكشف لنا عن معيار  صدر صحيٌح الما قام به السيّد  إنّ 
وذلك أّن ما نريده من اكتشاف األمهّية هو عنرص نستطيع من  ؛وفق ما نحتاجه هنا األمهّية

خالله اكتشاف اإلطالق يف طرف األهّم والتقييد يف طرف املهّم، بينام الذي فعله الصدر ـ 
إلشارة إىل أصله املريزا النائيني كام أملحنا سابقًا ـ هو أّنه استخدم مفهوم األمهّية وسبقه يف ا

العقالئّية لكي يقّيد النصوص هبا، وهذا ال ينفع؛ ألّن تقييد النصوص ولو باألمهّية العقالئيّة، 
ومون بعملّية غايته أّن املوىل َقبَِل بتقييد العقالء وبنى نصوصه آخذًا بعني االعتبار أّهنم سوف يق

التقييد هذه نتيجة ارتكازاهتم، فبعد التقييد علمنا باألمهّية ال أّننا قّيدنا ألّننا علمنا باألهّم عند 
املوىل، واألمهّية عند العقالء كانت وسيلة تقييد بيانّية بالنسبة إلينا، ال وسيلة اكتشاف األمهّية 

كان ينبغي أن نضع ضمن وسائل إثبات عند الشارع نفسه لنقوم بالتقييد عىل أساسها، وإال 
 األمهّية نفس إطالق اخلطاب وتقييد مقابله! فتأّمل جّيدًا.

من عبارته ـ أّن هذه العملّية توجب حدوث  أّما إذا قصد الصدر ـ كام هو ظاهر موضعٍ 
ظهور يف دليل األهم يف أمهّيته فهذا غري واضح؛ إذ أين يقع هذا الظهور يف دليل وخطاب 

موضوٍع بنفسه وال حيكي إال عن حكمه دون أّي إشارة أخرى؟! وكون العقالء هكذا يتعّلق ب
يفهمون ال يوجب أن يوافقهم الشارع عىل ذلك، بل يوجب أن يكون ناتج فهمهم ـ وهو تقييد 
اإلطالق يف طرٍف واحد ـ مقبوالً عنده، فهذا ما يرتبط به، وأّما أخطاءهم يف بناءاهتم الذاتية 
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إطالقًا. نعم فرض تدّخل املوىل إلصالح بناءاهتم لو مل يكن يؤمن هبا عىل تقدير  فهذا ال يكّون
 ..أمٌر آخر كوهنا مرّضًة به

هذا كّله، ما مل يرجع كالم الصدر إىل دعوى كشف العقالء للمالك مبارشًة، وأّن الشارع 
 بأحكامه هذه يشري إىل منظومة أحكامهم وُيرشد إليها.
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 ،ن مفهوم األولوّيةمتها يّ مهيات أونقصد هبذا العنرص استفادة الرتبيّة بني األحكام ومست

 وهذا ما يتجىّل يف أكثر من شكل:
من الداللة اللغوّية أم فهمناه  ّنه يرجع لنوعٍ سواء فهمناه عىل أ ـ استخدام قياس األولوّية، ١
 هني العريف املعترب.ذستنتاج الّنه يرجع لنوع من االأعىل 

ّهنا تريد باألولوّية أعىل  ،( للوالدينأن نفهم من النهي عن قول كلمة )أّف  مثال ذلكو
ّن حرمة الرضب أكرب من حرمة ة املشاهبة، فبهذا نفهم أالنهي عن الرضب وسائر أنواع األذيّ 

الرضب أكثر أمهيًّة يف احلكم فلو دّل دليٌل عىل مساواة فعٍل ما لقول )أف(، كان ، قول )أف(
 منه.

ال مع إـ برصف النظر عن أّي معيار آخر ـ ولكّن االستعانة بقياس األولوّية ال ينفع هنا 
مهام قمنا بتخرجيه اجتهادّيًا، أّنه يريد الوصول إىل  ،ثبته هذا القياسّن غاية ما يُ أوذلك  قرينة،

ّن )أ( بنفسها ألوضوح األولوي، ال يعني وضوح حتريم )أ( عىل تقدير حتريم )ب(، لكّن هذا ا
لشّدة وجود نكتة ، وإّنام يعني وضوح حتريم )أ( عىل تقدير حتريم )ب(، أشّد حترياًم من )ب(

 ال أمهّية وقّوة التحريم فيه قياسًا بذلك.التحريم فيه، 
سيط فلو حّرمت الرشيعة شيئًا قليًال، كرشب مقدار ب ـ استخدام معادلة القليل والكثري، ٢

من اخلمر ولو كان غري مسكر، وساوت النصوص بينه وبني يشء آخر، فإّن الكثري من رشب 
اخلمر مع إسكار، سيكون أوىل بالتحريم جدًا، ويكون مقّدمًا عىل اليشء اآلخر املساوي لرشب 

 مقدار قليل من اخلمر يف األمهيّة، وهكذا املفاضلة فيام بني الفّقاع واخلمر.
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كام يف املحّرمات أو الواجبات التي يمكن تصّور  ضعف،اللة الشّدة وتخدام معادـ اس ٣
وصدور املعصية من عاملٍ، أو  ،ضعف فيها، كالسلوك الرشكي، وأذّية اآلخرينالشّدة وال

 .، فنُجري ما أجريناه يف معادلة القّلة والكثرةوغري ذلكصدورها جهرًا، 
ويات بني ع لنوع من التفاوت يف املستوهذه املعادلة صحيحة؛ مع االلتفات إىل أّهنا ترج

ذية اآلخرين حمّرمة، ومصاديقها متنّوعة، وبعضها أشّد يف األذّية من مصاديق احلكم الواحد، فأ
وإن كانت بعض املوارد ترجع لتعّدد املعصية الواقعة، ال لشّدة وضعف املعصية أو  بعض.

 الواجب الواحد الواقع.
الفقيه وذلك أّن  بني األحكام األصليّة والطريقّية، ـ استخدام منهج الفهم الذرائعي ٤

ترشيع، والتي رشحناها من قبل، جيعل احلكم الها ملنظومات عط التي يضئالذرائعي وفق اخلرا
األصيل أوىل وأهّم من الطرق والوسائل؛ ألّن املفروض أّهنا ترّشحت منه، فباألولوّية يفهم أّنه 

ماهتا املحّرمة دّ مات من جهة وبني مقبني الواجبات واملحرّ وهكذا العالقة  .امنهمهّيًة أكثر أ
مة، دّ أقّل من مستوى حتريم ذي املق والواجبة من جهة ثانية، فإّن مستوى حتريم املقّدمة يظّل 

 وكذا احلال يف الوجوب.
التي سار بالذهنية نفسها ف قاصدي بني املقاصد والوسائل،ـ استخدام منهج االجتهاد امل ٥

فتكون ائل، سمة عىل الوقاصدي، فإّن املقاصد مقدَّ االجتهاد املائعي يمكن أن يسري عليها الذر
ي قاصد، ويضحّ بالوسائل ملصلحة املـ عند التزاحم ـ وهلذا يضّحي املقاصدي أهّم منها، 

 الذارائعي بالوسائل ملصلحة احلكم األصيل املزاحم هلا.
حنا سابقًا ـ يف اخلارطة اهلرميّة للدين، واملنهج الذرائعي واملقاصدي يمكن وضعهام ـ كام أمل

 ويمكن توظيفهام هنا، هلذا أملحنا هلام يف املوضعني، فتأّمل.
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طرح هنا أّن األحكام التي تثبت باليقني تقّدم أو هي أهّم من األحكام التي تثبت قد يُ 

جتعل من غري املعقول تقديم الظنّي عىل اليقيني عند  بالظّن، انطالقًا من أّن فسحة الظنّ 
 .التزاحم

                                                             
؛ وحممد سعد اليويب، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ٣٦، ٢٨انظر: القرضاوي، يف فقه األولوّيات: ( ١)
 



 

وهذا املعيار جيعل وسيلة ثبوت احلكم لنا أساسًا يف منح احلكم مستواه ورتبته، ومن 
الواضح أّن هذا ال عالقة له باألمهّيات يف واقع الترشيعات اإلهلّية، بل يف مستوى وصوهلا إلينا، 

قّرر لنا عند تزاحم الظنّي املعترب مع اليقيني احلّجة بذاته أن نقّدم لكن هل يعقل أّن املوىل ي
اليقيني عىل الظنّي؛ ألّن اليقيني أمهيّته عنده من حيث هو يقيني ـ ال بذاته ـ أكرب من أمهّية 

، وطبعًا بعد فرض أّن املظنون واملتيّقن ال مفاضلة بينهام يف الظنّي عنده من حيث هو ظنّي
 ؟لنظر عن ثبوت أحدمها بالظّن أو باليقنيذاهتام، برصف ا

ال يوافق االجتاه السائد يف علم أصول الفقه عىل هذا التمييز؛ ألّنه ينظر إىل قواعد احلجّية، 
ومها سواء يف هذه احلجّية،  ،ويرى أّنه ال فرق فيها بني ما هو ظّن ويقني ما دام اإلثنان حّجة

ت التعارض غري املستقّر عىل أّهنام بمرتبة واحدة، بل وهلذا ال يامنعون التعامل بينهام يف حاال
يمكن القول بأّنه ال يوجد دليل رشعي ُيثبت أّن املوىل سبحانه يعترب اليقيني بام هو يقيني أوىل 

 من الظني بام هو ظنّي، مع كوهنام يف نفسيهام حّجة.
وحياولون احلفاظ عىل  وقد يقال يف املقابل بأّن العقالء يقومون بتقديم القطعي عىل الظنّي،

مالك القطعي أكثر من املحافظة عىل مالك الظنّي، وهذا البناء منهم قائم، كام أّنه يمكن فرض 
ألّننا نّدعي أّن دليل حجّية الدليل الظنّي إّما أّن اإلطالق يف الدليل القطعي منعقد، دون الظنّي؛ 

الدليل الظنّي بنفسه ال إطالق له حلال  أو أنّ ام هو قطعي، واالشتغال بغري شامل حلالة املزامحة 
فينعقد إطالق دليل احلكم القطعي حلال املزامحة فيتقّدم عليه، وهذا وإن مل يثبت املزامحة، 

 األمهّية لكنّه يثبت التقّدم واألولوّية.
هذا كّله يف حالة القطعي من متام اجلهات مع الظنّي ولو من بعضها، عنيُت جهات الصدور 

ّما القطعية من حيث الصدور فقط، دون الداللة فقد يقال بأّنه يف املحّصلة النهائية والداللة، أ
 تزاحٌم بني ظنيّني فال داعي للتقديم بمالك الظنّية والقطعّية.

 هذا واملسألة بحاجة ملزيد تأّمل.

 ÑZ»v¾ ÀÌf³M _ ÏÑèÍ»²ÝA Ò»¦ ÑèÌjR¶ÝAÊ ,ej¯ºA ÑZ»v¾ Ò»¦ Ñ¦B¿�A 
بل اعترب أصًال رشعّيًا عاّمًا قطعّيًا أخذ من الواضحات عندهم،  تعترب هذه القضّية من

                                                                                                                                                             
 .٣٩٨وعالقتها باألدّلة الرشعّية: 



  

وهو أّنه لو تزامحت مصلحة فرد مع مصالح أفراد قّدمت مصالح األفراد  ،طريق االستقراء
، وهذا معنى تقديم املصلحة العاّمة عىل املصلحة اخلاّصة، أو ألمهّيتها عىل مصالح الفرد

 الفردّية.املصلحة العاّمة عىل املصالح 
ومن االرتكازات العقالئية  ،واملنطلق يف هذا الرتجيح ما ُيعلم من مزاج الرشيعة

وإذا احتد نوع اإلساءة واإلحسان كان عاّمهام أعظم من «قال العّز بن عبد السالم:  واملترّشعّية.
 .»خاّصهام

لفرد أهّم وذلك أّنه قد تكون مصلحة ا لكّن الصحيح رضورة التفصيل يف هذه القضّية،
رشعًا من املصلحة العاّمة، فأن يكون هناك طريق أوسع ليمّر الناس به مصلحة عاّمة، لكن لو 

 .مل يكن ذلك إال بموت أو قتل إنسان حمرتم الدم، فإّن حرمة دم الفرد أكرب من املصلحة العاّمة
ألّن  اّصة؛وهذا هو اخلطأ الشائع يف إطالق مقولة تقديم املصلحة العاّمة عىل املصلحة اخل

املصالح العاّمة متفاوتة يف طبيعتها ومستوياهتا متامًا كاملصالح اخلاّصة، فال يمكن إطالق القول 
بتقديم العاّم عىل اخلاّص، بل البّد من رصد األمهيّة يف الطرفني، فقد يتّم تقديم اخلاّص عىل 

 بأّن العمومّية ، لكن لو تساوت املصالح من مجيع اجلهات فال شّك العام وقد يقع العكس
 .اً مرّجحوتصلح عنرَص أمهّية 

ومرجع كالمنا هذا إىل أّنه يف كثري من األحيان يقع خلط ناتج عن حصول تعارض بني 
فقد تكون مصلحة عاّمة حاجية ـ كتوسعة طريق يقع الناس يف حرج  معايري الرتجيح نفسها،

فس إنساٍن فرد، وهنا قّوة رتبة شديد دون توسعته ـ يف مقابل مصلحة فردّية رضورّية، كحفظ ن
احلكم ونوعّيته تقّدم عىل قّوة السعة يف نتائج احلكم، من حيث عودها عىل عدد أكرب من 
األفراد، وهذه نقطة مهّمة متنع بعض هذه املعايري عن أن تكون مطلقة وعاّمة، وال تكاد توجد 

ني ر يف طبيعة املتزامحَ ظعليهم الن السلطة املجتمعيّةبل الفقيه أو  ،لدينا ضوابط دقيقة كلّية هنا
                                                             

؛ وحمّمد أمحد بوركاب، املصالح ٧٤انظر: حسني حامد حسان، نظرّية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ١)
 .٤٥فقه اإلسالمي: املرسلة وأثرها يف مرونة ال

؛ ١٨١؛ وراجع: الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها: ١٧١انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)
 .٤٤٩ـ  ٤٤٨والسنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات: 



 

ىل إبينها للوصول  رساكجياد حالة كس وان، ثم إمن حيث مجيع العنارص املؤثرة يف الرتجيح
 .نتيجة

ّنه ال توجد قاعدة عاّمة إف وهذا الذي نقوله جيري بني مصالح األكثرّية ومصالح األقلّية،
ة يف أمر حة األكثريّ لام املعايري، فقد تكون مصبتقديم مصالح األكثرّية، بل األمر يتبع استقراء مت

ل رضر الذي يصلحتها ال تبلغ حّد الة ملصاألكثريّ  وخسارةُ  .ةلحق رضرًا بالغًا جدًا باألقليّ يُ 
 .ةمهيّ الح األكثرّية، وهذا أمر شديد األة بسبب مصقليّ لأل

املصلحة العاّمة هذا، وقد حاول بعض الباحثني املعارصين التأصيل لقاعدة كلّية يف تقّدم 
، وال حاجة لإلطالة بعض عىل املصلحة اخلاّصة بالنصوص والسرية والعقل وغري ذلك

 وجود مالحظات عديدة تظهر مما أسلفناه.

BÆ�ª Ò»¦ ~Aj¦ÝAÊ pË¯ÃºA ÑèÌËºÊC _ ¹ 
، والظاهر أّن منطلقها أيضًا هو مزاج هذه األولوّية تبدو مركوزة أيضًا يف الوعي الفقهي

شارع يف خمتلف األبواب الفقهّية، فمثالً عندما ترّشع الرشيعة التقيّة إىل أن يبلغ الدم، فهذا ال
 معناه أمهّية الدم يف املنظومة القانونّية اإلسالمّية، وهكذا.

طالق؛ ألّن صحاهبا األخذ باإلوال يقصد هبا أ ،أيضاً  لكّن هذه األولوّية ليست عىل إطالقها
ن يقّدم عليها مصالح أهّم من نوع حفظ وجود اإلسالم كّله، لكّن أالدماء واألعراض يمكن 

ة النوعيّة هلا يف مقابل كثري من األمور مهيّ ىل األإشارة ات اإلالظاهر ممّن ذكر هذه األولويّ 
 األخرى.

 _ ½ÝA fuB³�A Ñ³®AË¾ iBÍ§� ÑèÌËºÊ ÑèÍ¦jrºABÍ»§ºA (½F�BI \ÍU�ºAÊ) 
يضًا ضمن قواعد للغاية يف العرص احلديث، وهو يندرج أولوّية مهّم هذا النوع من األ

لكتاب إن شاء اهللا تعاىل، وقد أشار الرتجيح باملقاصد، مما سنبحثه يف حلقات قادمة بعد هذا ا
                                                             

انظر: يد اهللا حممودي، مبنا وقلمرو قاعدة تقّدم مصلحت عمومى بر مصلحت خصوىص از منظر ( ١)
 .١٧٦ـ  ١١١فقه: 

 .٢٢٠: ٣؛ واملظفر، أصول الفقه ٢٣٥: ٢ـ  ١النائيني، فوائد األصول ( ٢)



  

ار الرتجيح بني يّن معإىل أجارس عودة ـ الدكتور ال أمثالباحثني املعارصين ـ من بعض 
ات حجّية األدّلة كاخلرب واإلمجاع والقياس وغريها، ليس مستوييف السياسة الرشعيّة، املعطيات 

 .بل مديات كون النتائج متوافقة مع املقاصد
وع فقه لكي أوّظفه يف موض ؛رحمن هذا التقعيد الذي طُ هنا ستفيد أوُاريد شخصّيًا أن 

قربّية أ نّ حكامن رشعيّان فهل يمكن القول بأ لو تزاحم، فعموماً  األولوّيات وباب التزاحم
أو نسبته لنوع عاٍل من املقاصد جتعله أوىل من حدمها للمقاصد جتعله أوىل من اآلخر، أ

فيام اآلخر  ،اترضوريّ ومنتسبًا للفمثًال لو كان أحد احلكمني قريبًا  ؟املنسوب لنوع داٍن منها
 ؟يف مقام التزاحم عىل الثايناألّوُل فهل يتقّدم  ،اتيّ قريب من التحسين

بمعنى أّنه قرينة ترجيح ألمهّية أحد الطرفني  من املرّجحات النوعّية، أعتقد بأّن هذا شكٌل 
عىل اآلخر عقًال وعقالئّيًا وعرفًا أيضًا، ومن ثم يمكن ترتيب النتائج عليها إذا مل نجد قرائن 

، ويف احلقيقة ولو خلصوصّية أو حالة استثنائّية عكسّية تقف لصالح كشف أمهّية املزاِحم اآلخر
بمالحظة  ّن انتساب حكٍم رشعي لدائرة هي يف نفسها أهمّ أالعريف والعقالئي يعترب فإّن الذهن 

ّنه مرتكز يف الذهن أيعطيه ترجيحًا نوعّيًا، وهذا أمر يمكن اّدعاء التصّور املنظومي للرشيعة، 
 ة اليشء عند املقنّن واملرّشع.شاف مستويات أمهيّ تيضًا الكأالعقالئي 

 :ثةور ثالاملطلوب هنا أم لكنّ 
 .بطريقة علميّة دقيقة وحتديد ما هو املقصد من غريه ،تعيني دوائر املقاصدأ ـ 

لة إثبات مستويات املقاصد إثباتًا علمّيًا دقيقًا، وسوف يأيت الحقًا يف هذه السلس ب ـ
شهري للمقاصد إىل الثي الثاللتقسيم لصالح ا احلديث املفّصل عن مديات وجود أدّلة واقعية

عىل اخلالف بينهم يف ، سة أو ستةمخىل إل وتقسيم األوّ  ،اتجيات وحتسينيّ حارضورّيات و
 ضافة مقصد حفظ العرض.إ

ال إو قرينة ترّجح كونه أهّم، وأمعطى  ّي أ هخر مل يقف يف موردّكد من أّن املزاحم اآلالتأ ج ـ
 نفسها. ةرض شواهد األمهيّ اوقعنا يف نوع من تع

                                                             
؛ وراجع: ١٤٨انظر، جارس عودة، الدولة املدنّية نحو جتاوز االستبداد وحتقيق مقاصد الرشيعة: ( ١)

 وما بعد. ٣٢٩الريسوين، نظرية التقريب والتغليب: 



 

 اليشء العقالين والقعالئي هو تقديم ما ينتمي لدوائر فإنّ  ،فإذا متّت هذه اخلطوات الثالث
يتصل  يضًا، فلو تزاحم حكمٌ أ ّيةٍ أمهعريف شاهد الاألهّم، بحيث يكون هذا االنتامء يف الوعي 

ّن حفظ بأات بحفظ املال مع آخر يتصل بحفظ النفس مثًال، وقلنا يف باب ترتيب الرضوريّ 
تنزيل هذه القاعدة املقاصدّية هو اعتبار هذا احلكم  النفس مقّدم عىل حفظ املال، فإّن مقتىض

ما مل يكن يف املورد  فيقّدم اآلخر عليه عند التزاحم ،ة من اآلخرمهيّ أ قّل أاملنتمي حلفظ املال 
 .خاصية تقف لصالح اآلخر

ىل ارتكاز هذا الكاشف إّن بعض كواشف األمهّية التي تقّدمت ترجع أولعّله يمكن القول ب
بل ليها، إصحاهبا أفت تة مقاصدية ولو مل يلتقديم النفوس عىل غريها، يرجح لذهنيّ  فمثالً  ،هنا

العامة عىل اخلاّصة حة لصوتقديم املأحّسوها بوجداهنم التجريبي مع الرشيعة ونصوصها، 
 رجاعه لذلك وهكذا.يمكن إ

ق إّن قيمة الفعل ال تعرف فقط من خالل ذات الفعل، بل من خالل اتسا ل:وخالصة القو
الفعل مع دائرته املنظومّية يف الرشيعة والنتائج املتوّخاة منه ضمن هذا االتساق؛ ألّن كّل فعل 
مرتبط يف هوّيته بالنتائج التي ُجعل احلكم ألجلها وباملآالت التي تتصل بغايات املرّشع ـ نوعًا 

 أو شخصًا ـ من وضعه إىل جانب ترشيعات أخرى منضّمة.
أّن الفقيه عندما يريد مالحظة الرتجيح يف باب نقطة ثانية، وهي وهبذا يمكن أن نفتح عىل 

التزاحم ال ينظر فقط لذات الفعلني هنا وهناك، بل ينظر أيضًا لنتائجهام يف حلظتهام الزمانّية، 
وهذا معنى أّن الرتجيح يف التزاحم تؤخذ فيه النتائج واملآالت، وهو من تطبيقات قاعدة اعتبار 

ّن ذات الفعل يف بعض األحيان من حيث هي ذات الفعل أقّل أمهية من ومعنى ذلك أاملآل، 
الفعل اآلخر، لكن لو كان هذا الفعل يفيض إىل نتائج بحسب حلظته الزمكانّية والظرفّية، 
وكانت النتائج حتظى بأمهّية، ففي هذه احلال البّد لنا يف حساب األمهّية من مالحظة النتائج 

بالعلم العقالئي، وسوف نتكّلم قريبًا بعَض اليشء عن موضوع فقه ولو املستقبلّية املعلومة 
 املستقبليّات يف ضوء قواعد األولوّيات، فانتظر.

ولعّله يمكن تسمية هذا الرتجيح باألمهّية عرب املآالت، بأّنه الرتجيح بمعيار الواقع؛ ألّن 
لرتجيح بمعيار النّص النتائج منظورة لنا يف الواقع، ال يف النّص نفسه، وذلك يف مقابل ا

 اخلالص.



  

٢_  ١  _ Îè¿·ºA jvÃ§ºAÏef§ºA 
كاشف  رع به وبمالكه، وهواشالعىل مزيد اهتامم  يدّل  كثرة تنصيص الرشيعة عىل حكمٍ  إنّ 

، فلو كانت النصوص الواردة يف احلكم )أ( مائة مثًال فيام النصوص الواردة يف عن درجة أمهّيته
 عيار مرّجحًا ألمهّية )أ( عىل )ب(.احلكم )ب( هي عرشة، كان هذا امل

ة النصوص أكثريّ  نّ أوهو  ،لكّن السيد الصدر الذي طرح هذا املعيار حتّدث عن تفصيل هنا
، ككونه حمًال لالبتالء غري ذلكوقد تنشأ من  ،ة ذلك احلكميف أحد احلكمني قد تنشأ من أمهيّ 

مجهور باعتبار اتفاقه مع رأي خاليًا من املحذور بيانه واحلديث عنه  أو كون ،بدرجة أكرب
أو كونه موردًا لسؤال الّرواة كثريًا،  فاحتيج للتنبيه عليه، أو كونه مما يغفل عنه عادة املسلمني،

غري ة منشأ لألكثريّ  بعدم وجود أّي تأّكدنا  ذافإوعليه، املحتملة،  ئإىل غري ذلك من املناش
ا عىل األقّل، وكّلام زادت املناشئ املحتملة األمهّية ثبتت فرضّية األكثرّية، وإال ثبت احتامهل

يضًا أ قوي احتامل آخر غري األمهّية تضاءل امتقّلص احتامل األمهّية، والعكس صحيح، وكلّ 
احتامل األمهّية، وما دامت مجيع هذه االحتامالت يف املناشئ متساوية النسبة إىل )أ( و )ب(، فإّن 

 ة تتفّرد فيها )أ( عن )ب(.زائداحتامل أمهّية )أ( يظّل حيظى بفرصة 
وجود مانع عن تكثري النصوص عىل احلكم الثاين لكّن الصدر استثنى هنا حالة التأّكد من 

ا ، وأمّ فيهة يف تقوية احتامل األمهيّ في هذه احلال ال تنفع كثرة نصوص )أ( ، فهمّ هو األولو كان 
 هي املحتملة بدرجة أقوى. يظّل جيعل األمهّية يف )أ(إذا مل حيرز ذلك فحساب االحتامالت 

أي هذه العملّية كّلها جتري يف النصوص الصادرة عن املعصوم، أّما النصوص الواصلة، 
أخرى يف مّرة الكثرة يف النصوص يف مرحلة الوصول، فالبّد من إجراء حساب االحتامالت 

ة فيها من صيّ ة الرواية للحكم الثاين ناشئة عن خصولنفي احتامل أن تكون قلّ  ،النقل والرواية
ل دون الثاين، أو وجود موانع تقتيض عدم نقل احلكم قبيل توافر الدواعي لنقل احلكم األوّ 

 .الطريقة املتقّدمةالثاين، بنفس 
بوعي تارخيي لظاهرة املراكامت  وهو يَش ،وما أفاده السيد الصدر يف غاية اإلتقان واألمهّية

ذ إيف غاية الرضورة، ـ ة التزاحم ظر عن قضيّ وبرصف النـ وهو يف نفسه  الكمّية للنصوص،
                                                             

 .١٠١ـ  ٩٨: ٧انظر: بحوث يف علم األصول ( ١)



 

كاشفة عن أمهّية املوضوع عىل غريه، يف حني ما  ّن الكثرة الكمّية حول موضوعٍ أغالبًا ما نتصّور 
ال من قريب  ةقد ال تكون هلا عالقة بفكرة األمهيّ  ،وغالبها تارخيّي  ،سباب كثريةأللكثرة الكمّية 

 وال من بعيد.
ري هنا إىل أّن املندوب املؤّكد واملكروه الشديد، لو أردنا فهم التأكيد ومن املناسب أن ُاش

فيهام والتشديد من خالل كميّة النصوص، كام لعّله يظهر من بعضهم أحيانًا، فالبّد أن خيضع 
 هلذه املعايري واالحتامالت هنا.

يدّل عىل ّن عنرص الكثرة يف مرحلة الوصول ال أمن  ،ليه الصدر أخرياً إشار أوما هذا، 
ّية بالنسبة يل هنا؛ ألّن عنارص ظهور نصوص واختفاء أخرى مهبالرضورة، هو األكثر أ ةيّ مهاأل

تارخيّيًا يف هذه احلقبة الزمنّية أو تلك يف أمر  ترجع خلصوصيّات زمنّية ودراسة من هو املتحّكم
القّي بأحد ـ أن نقل احلديث؟ وأّي مدرسة هي التي توّلت ذلك؟ إذ من املتوّقع ـ دون طعٍن أخ

تكون هذه املدرسة قد عّومت جمموعة من النصوص وأغفلت أخرى، مقّللًة من رضورة نقلها 
برّمتها؛ ألّهنا ختتلف معها مضمونًا، وهذا يشء طبيعي جدًا، ومن ثّم فام وصلنا ال يعكس 

، املتحّكمةبالرضورة طبيعة الصادر، بل يعكس أيضًا طبيعة فرتة االنتقال وتوّجهاهتا، واملدرسة 
 .ولكي يعكس طبيعة الصادر نحتاج لبذل املزيد من اجلهد وحشد الشواهد

 :، هييمكنني أن أذكرها هناثالثة أمثلة وأبرز 
ونقل مروّيات الغلّو، فمن املمكن أن تكون هذه )يف حقبة معّينة( مثال مدرسة قم  أ ـ

الوالئي ألهل البيت  طابعالل الرواية اإلماميّة ذات قاملدرسة قد سامهت يف تقليص ن
انطالقًا من موقفها يف الغلو، لكن ما هيّون اخلطب هنا هو وجود مدارس  ،وخصوصّياهتم

 مثل مدرسة الكوفة. ،اتمعارضة يف انتامئها ملدرسة قم كانت مهتّمة هبذه املرويّ 
حيث  ،سكايفاإل نيديف ترمجة ابن اجلالنجايش  ذكرهاملثال الذي يمكن استقاؤه مما  ب ـ

يف أمر  ة العرتةكتاب إظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمّ «: ول يف رسده لكتبهيق
فإّن هذا العنوان ييش بأّن ابن اجلنيد يتهم املعارضني لالجتهاد بأّهنم سرتوا  ،»االجتهاد

روايات رشعّيته، ومن ثم وهلذا السبب مل نعد نجد هذه الروايات يف كتب الشيعة اليوم من 
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 دكان جيّ ة نظر ابن اجلنيد، كيف وابن اجلنيد نفسه اختفت كتبه حتى قال الطويس عنه بأّنه وجه
 .ل عليهاومل يعوّ  كت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فرُت نّ أال إه، نَ َس التصنيف َح 

يف انطالق الشيخ الصدوق من منطلق إيامين يف عدم نقل بعض املروّيات، حيث يقول  ج ـ
واألخبار التي رويت يف هذا املعنى وأخرجها «ية اهللا من كتاب التوحيد ما نّصه: مباحث رؤ

خشية  ،ام تركت إيرادها يف هذا البابعندي صحيحة، وإنّ  فاهتممشاخينا ريض اهللا عنهم يف مصنّ 
واألخبار التي ذكرها . فيكفر باهللا عز وجل وهو ال يعلم ،ب هبافيكذّ  أن يقرأها جاهل بمعانيها

أمحد بن حييى يف جامعه يف معنى  والتي أوردها حممد بن ،حممد بن عيسى يف نوادره أمحد بن
خرب  جاهل به وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكّل  أو ب باحلّق ها إال مكذّ الرؤية صحيحة ال يردّ 

ة صلوات اهللا عليهم أن ال ويثبت التوحيد، وقد أمرنا األئمّ  منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل
 .»قدر عقوهلم ناس إال عىلم النكلّ 

الكيش عن زرارة، والتي اختارها ومن هذا النوع ما ذكره السّيد اخلوئي معّلقًا عىل رواية 
كيف يذكر الكيش والشيخ هذه  ،بيال يكاد ينقيض تعجّ «حيث قال:  ،الطويس أيضاً 

رواة  ادها، وال سيام أنّ التافهة الساقطة غري املناسبة ملقام زرارة وجاللته واملقطوع فس الروايات
 . فإّن اخلوئي لو كان يف ذلك الزمان ملا نقل لنا هذه الرواية.»الرواية بأمجعهم جماهيل

فقد تكون هناك نصوص كثرية يف مدرسة  ومن هذا الباب أيضًا العامل اجلغرايف وأمثاله،
واصل حقيقي قوّي سمرقند أو ما وراء النهر أو اليمن أو مرص، لكنّها مل تصل؛ لعدم وجود ت

                                                             
 .٢٠٩الطويس، الفهرست: ( ١)
 .١٢٠ـ  ١١٩الصدوق، التوحيد: ( ٢)
 ن ال إله إال اهللا وحده الأشهد أ«د؟ فقال: عن التشهّ  ×قال: سألت أبا عبد اهللا، زرارةوهي خرب ( ٣)

التحيات « :التحيات والصلوات؟ قال :، قلت»عبده ورسوله داً حممّ  نّ أوأشهد ، رشيك له
د، فقال كمثل فسألته من الغد عن التشهّ  ،ه غداً إن لقيته ألسألنّ  :قلت ،فلام خرجت، »والصلوات

، ه غداً ، قلت: ألقاه بعد يوم ألسألنّ »التحيات والصلوات« :التحيات والصلوات؟ قال :قلت، ذلك
فلام ، »لواتات والصالتحيّ «: التحيات والصلوات؟ قال :فقال كمثله، قلت ،دفسألته عن التشهّ 

 (.٣٧٩: ١اختيار معرفة الرجال ) بداً أفلح ال يُ  :وقلت ،خرجت رضطت يف حليته
 .٢٤٥: ٨اخلوئي، معجم رجال احلديث ( ٤)

 



 

بني املدارس أو ألّن مروّيات املدارس البعيدة تظّل ال حتظى بتسليط الضوء عليها عىل عكس 
املدارس القريبة، واجلغرافيا هنا تلعب دورها كذلك يف القرب والبعد من العواصم العلمّية 

 والسياسّية.
ين يف اجلملة، آّص القربعد من ذلك بتطبيق الفكرة عينها عىل النلعّله يمكن الذهاب أبل 

وهي عالقة ال تلغي عمومّيته ين والتاريخ، رآفإّنه بناء عىل العالقة التفاعليّة بني النّص الق
كن أن نفهم إمكانّية مراكمة النصوص حول مالزمكانّية، بل هي كتفسري ظاهرة النسخ، ي

، فهذا ورةتارخيي، ال لسبب متعاٍل عن التاريخ يكشف عن األمهّية بالرض موضوع لسبٍب 
 .االحتامل يظّل حارضًا ما مل نحشد املعطيات لنفيه

ما يتصل هبذا أيضًا ضمن القواعد امللحقة بباب بعض وسيأيت ونكتفي هبذا القدر، هذا، 
العنارص الداخل ـ نصيّة التي يمكن من خالهلا  جمموعةوقد كانت هذه عبارة عن التزاحم. 

وط إجراء هذه العنارص واالستفادة منها، وهي تنفع ، ورشأو مطلق األولوّية اكتشاف األمهّية
 يف باب التزاحم وخارجه معًا كام صار واضحًا.

ثارها والفكرّية أة فقهيّ الولويات كثرية متفّرقة يف البحوث ُاريد أن أدخل يف تفاصيل أوال 
 املباح من نوع تقديم املباح االقتضائي عىلولو من باب االحتامل، ن نثريها أو يمكن لنا أبعض 

، وفيه وتقديم الواجب العيني عىل الواجب الكفائي )وقد ذكره بعضهمغري االقتضائي، 
 )وإطالقّيته فيها نظر(. وتقديم حّق العباد عىل حّق اهللا نظر(،

٢  ÏeBÇNUÛA iBÍ§�A _ (ÏËºÊÝA eBÇNUÛA/ÎèvÂ _ XiB�A)ÑèÍ¿ÆÝA �Í§M � 
رشعًا وعند  مهّية، أّننا ال نريد معرفة ما هو األهمّ ثبات األوسائل إيقصد هبذا النوع من 

ة يف تنفيذ حكم يل هذه الذهنّية إىل مرحلة اختيار الوسائل التطبيقيّ زالرشيعة نفسها، بل نريد تن
والصفة اجلامعة هلذا املعيار هو اختيار أفضل السبل لتحقيق غاية مطلوبة رشعًا،  هلي،عي إرش

 ويمكن لنا ذكر بعض األمثلة:
 ىل الغاية املنشودة.يار السبل األكثر ضامنًا للوصول إاخت ـ ١
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اختيار ما حيّقق الغايات من طرق األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإّن املطلوب هو  ـ ٢
حتقيق االنتهاء واالئتامر، فالطريقة التي تعطي نتائج أفضل تكون هي األوىل، وهذه القّصة ال 

 ، بل نأخذها من واقع التجربة هذه املّرة.نأخذها من النّص يف تفاصيلها
 اختيار السبيل األكثر نفعًا يف مقابل ما نفعه أقّل. ـ ٣
والعكس تارًة أخرى بحسب الظروف  ،ار سبيل املراحل عىل االنتقال الدفعي تارةً تياخ ـ ٤

 الواقعّية.
 آخر. والناس عىل القضّية يف ظرٍف  ،تقديم القضّية عىل ناسها يف ظرف ـ ٥
سان نأكثر عىل غريه عىل املستوى الشخيص، فيختار اإلومنتج ترجيح ما هو مؤثر  ـ ٦

ته عىل الدعاء الذي ال تأثري له، وهكذا يعمل يف اختياره الدعاء الذي يؤثر عليه يف روحيّ 
يف صالحه وسالمة يرجع عليه باخليارات األفضل  األمكنة واألزمنة والعالقات االجتامعّية بام

ة صالح روحيّ مقه من يف عالقاته بني الناس عالقًة عىل أخرى تبعًا ملا حتقّ روحه ويرّجح 
 ة وغريها عليه.خالقيّ أو

تبعًا لطبيعة الظرف واحلال  اليبسيف التعامل مع األمور من بني األسلوب تيار أاخ ـ ٧
م، ثري عليهأومن يتعامل معه، فالداعية خيتار نوعّية املوضوعات تبعًا ملخاطبيه ورضورات الت

 ىل بلد مثالً وهكذا.إفتختلف األمور من بلد 
 ليه أكثر من االختصاصات العلمّية.إترجيح ما تكون احلاجة  ـ ٨
غريه.  مالعلمي أ مصعيد السيايس أالة أكثر سواء عىل له املرحباختيار املوقف الذي تتطلّ  ـ ٩

ب لّ طوقد يت ،خرىثم التثنية بالصعد األ ،سيايسالفقد يتطلب املوقف بدء العمل بالصعيد 
 املوقف وضعًا معاكسًا.

أو إجيابيات اختيار اخليارات التي تكون فيها النتائج اإلجيابية أكرب من النتائج السلبّية،  ـ ١٠
وربام هو ما ، »مقدار املصلحة«فعل أكثر من إجيابّيات آخر، وربام يلتقي مع ما ساّمه الريسوين 

فنرى  ،قة للواقعوهذا حيتاج لدراسة معمّ ، »لقّلة والكثرةا«قصده العّز بن عبد السالم بتعبري 
                                                             

 .٣٦٥ـ  ٣٦٢انظر: نظرية التقريب والتغليب: ( ١)
 .١٤٣انظر: القواعد الصغرى: ( ٢)



 

ال وله إذ ما من فعل إسلبية من غريه،  قّل أأو  ةً ابيّ أكثر إجيمن اخليارات التي تكون نتائجها  أّي 
أو  ةً ابيّ كثر إجية ونرّجح األابيّ جية واإلبيّ ثريات سلبية يف مكاٍن ما، فنالحظ جهات التأثري السلأت

صعيد الفكري الحيظى بمصالح كبرية عىل مثالً ، فتعليم علوم مقارنة األديان ةاألقّل سلبيّ 
 قد تنشأ من وراء فتح هذا االختصاص.التي حدودة املفاسد بعض املم عىل دّ قفي ،العام

تقديم املصالح أو املفاسد املتيّقنة عىل املصالح أو املفاسد املظنونة، فال نذهب خلف  ـ ١١
 ضّحي باملتيّقن.املظنون واملحتمل فن

 تقديم املصالح املستقبلّية العريضة االسرتاتيجّية عىل املصالح اآلنية املحدودة. ـ ١٢
يم درشة التأثري من نوع تقل قواعد عاّمة حاسمة بل قواعد منتوغري ذلك كثري ال يشكّ 

ائم عىل الد ة العملولويّ  الذات، وأنفعه لآلخرين عىل املقترص يف نفعه عىل العمل املتعّدي يف
 ، وغري ذلك.عىل غريه طول بقاءً العمل املتقّطع، واأل

إىل غريها من األمثلة والنامذج التي جيمعها أّن املطلوب رشعًا أو عقًال حمّدد بشكل واضح، 
يف  غاية األمر أّننا نرّجح سبيًال أو أسلوبًا أو نمطًا عىل آخر؛ ألّنه حيظى بأولوّية عقالنّية عمالنّية

 .لغاية بأقّل خسائر ممكنة وأفضل هنايات حمتملةىل اإإيصاله 
وُاشري أخريًا هنا إىل أّن موضوع ترتيب األولوّيات وفقًا للتفكري املقاصدي، أي تقّدم 

ونحو ذلك، سوف  مصلحة الوسيلة، ، وتقّدم مصلحة املقصد عىلالرضورّيات عىل احلاجيات
نظرّية املقاصد وفروعها إن شاء  نرتكه لكتاب الحق يف هذه السلسلة، وهو املخّصص لدراسة

 اهللا تعاىل.
كام ُاشري إىل أّن بعض املعايري التي تقال هنا وهناك، ال أساس هلا رغم صدقها يف بعض 
األمثلة لسبب موردي، مثل تقديم مصلحة أصل العمل عىل مصلحة زمانه ومكانه، فهذا ليس 

 ومكانه، وغري ذلك، فال نطيل. صحيحًا؛ ألّنه ال يصّح تقديم أصل أفعال احلّج عىل زمانه

 :ôBRºBQÀYAlNºA ÅËÂB²Ê PBèÌËºÊÝA È³® ÔBz® � f¦AË² 
لكي نستكمل احلديث عن قواعد األولوّيات، من الرضوري لنا أن نتوّقف ـ ولو باختصار 
ـ عند بعض القواعد والقضايا املهّمة التي تتصل بذلك، وبعضها عبارة عن قواعد هلا صلة 

  من فروع كليّة قانون التزاحم، وسأكتفي بذكر بعضها عىل الشكل اآليت.وثيقة، بل قد تعدّ 
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ري فقه يّهنا من فروع قوانني التزاحم ومن معاأيبدو مضمون هذه القاعدة واضحًا، و

م بني حقانون التزاحم ال جيريان يف خصوص التزاوت ااألولوّيات؛ ألّن فقه األولويّ 
ت، بل قد جيريان يف باب املحّرمات كذلك، وهذه القاعدة تالحظ جريانه يف باب الواجبا

 املحّرمات أو يف باب الرضر كذلك.
، وذكر الشيخ ابن تيمية أّن ا مشهورةوقد وصف السيّد اخلوانساري هذه القاعدة بأّهن 

لسيد اخلميني يف ، وقد ذكر االرشيعة جاءت بخري اخلريين وترك ّرش الرّشين، وهذا هو الورع
 ألنّ لزمه اإلتيان بام هو أخّف مراتبها؛ باب اإلكراه أّنه لو ُاكره شخص عىل الطبيعة املحّرمة 

كراه ال ، ودليل اإلارتكب األفسد ن من ترك األفسد بالفاسد، ومع ذلكالعقل ال يعذر املتمكّ 
 .يشمل مثل ذلك

 .، وهي تنتمي هلذه القاعدة هنا»ُخيتار أهون الرشّين«ووافقت اإلباضّية عىل قاعدة 
قّصة موسى والعبد  وقائعَ والفريق املشارك معه، ح الشيخ نارص مكارم الشريازي ويرّش 

من  حتامً  جمموع السفينة أهمّ  حفظ أنّ الصالح مقّدمًا خترجيًا فقهّيًا هلا، ومن ضمن هذا التخريج 
، دفع األفسد بالفاسدنا قد قام ب، فيكون العبد الصالح هلحقها باخلرقيالرضر اجلزئي الذي 

من أموال أو  جزءٍ هل يعقل أن جيوز لنا إتالف  هلكّن الشريازي يعود ويرفض هذا التخريج بأنّ 
 .؟!ما نقاذها من خطرٍ إل ؛ بدون علمهمعنّي  بيت شخص

وهكذا يتحّدث املريزا موسى التربيزي عن ترك العمل بالقياس رغم إصابته الواقع أحيانًا، 
 .ساس أّن خسارة الواقع املنكشف به أو املطابق له تقع من باب دفع األفسد بالفاسدعىل أ

ّن أل ؛ات قانون التزاحميجتلّ إال من ّن قاعدة دفع األفسد بالفاسد ليست أومن الواضح 
                                                             

 .٦٠: ٣نظر: اخلوانساري، جامع املدارك ا( ١)
 .٢٣٤، ١٩٣، ١٣٦: ٣٠، و٣٤٣، ١٨٢: ٢٣، و٤٨: ٢٠انظر: جمموعة الفتاوى ( ٢)
 .٣٩٦انظر: اخلميني، كتاب البيع )تقرير القديري(: ( ٣)
 .١٥١٧ـ  ١٥١٥: ٢انظر: معجم القواعد الفقهّية اإلباضّية ( ٤)
 .٨٨والصفار، فقه املصالح واملفاسد: ؛ ٣٣٣ـ  ٣٣٢: ٩انظر: الشريازي، األمثل ( ٥)
 .١٩٠انظر: التربيزي، أوثق الوسائل: ( ٦)



 

شّد طلبًا ات فنقّدم عمالً ما هو األهم واأللوبطة كام يكون يف باب الواجبات واملعنرص األمهيّ 
أقّل حرمًة أو رضرًا أو فسادًا، هو ات نأخذ بطرف ما مه، كذلك يف جمال املحرّ عىل غري

َمن وّفقه «ًا، وهلذا يقول العّز بن عبد السالم: واملفرتض منطقّيًا عدم املناقشة يف هذا األمر نظريّ 
 .»ها عند تزامحهااهللا ملعرفة رتب املفاسد فإّنه يدرأ أعظمها بأخفّ 

الرضر «من نوع:  تنّوعة يف الرتاث الفقهي اإلسالمي هلذه القاعدةوقد استخدمت تعابري م
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا «، و »بالرضر األخّف )أو ُيدفع( األشد ُيزال 

دفع أعظم الرضرين يُ «، و »تني لدفع أعظمهامدحتتمل أخّف املفس«، و »بارتكاب أخّفهام
، وإن كان بني هذه التعابري وغري ذلك من التعابري» ينخيتار أهون الرّش «، و »بارتكاب أخّفهام

 .تفاوت يصلح جلعلها متاميزة من بعض اجلهات والصور واحلاالت
والبّد أن نشري إىل أّن هذه املسألة ختتلف عن مسألة دوران األمر بني األقّل واألكثر يف 

 حمّل الكالم هناك يف والتي يدرسها األصولّيون يف مباحث األقّل واألكثر، فإنّ  املحّرمات،
مورد ما إذا مل نعلم التكليف بشكل كامل، بل علمنا بحرمة يشء، لكّن ترّدد ذلك اليشء املحّرم 
بني األقّل واألكثر، فلم نعرف هل املحّرم هو األقّل أو األكثر، كام لو علمنا بحرمة تصوير 

حليواين أو حرمة تصوير ذوات األرواح، لكن شككنا يف كون املحّرم هو تصوير كامل اجلسد ا
رأسه مثالً، بينام هنا نحن نعلم احلكم ونعلم حدوده، وال ُنجري الرباءة واالحتياط كام هي 
احلال هناك، بل يدور األمر يف حال التزاحم بني تقديم حرمة أشّد وأقوى عىل أخرى معلومة 

 يف ذاهتا، فاملورد خمتلف متامًا.
مامي نادرًا ما اهتّم ببحث هذه القاعدة بشكل مستقّل، بل وُاشري أخريًا إىل أّن االجتهاد اإل

تناثرت الكلامت حوهلا يف ثنايا الكتب املختلفة، وربام يكون السبب يف ذلك هو االكتفاء 
 بكلّيات قواعد التزاحم وعدم احلاجة لفتح باب خاّص هلذه القاعدة عىل حدة.
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قاعدة التزاحم عن هذه صل فبعد أن ف ،لكّن الشيخ حمّمد السند كانت له وقفة حتّفظ

                                                             
 .٥٤: ١قواعد األحكام يف مصالح األنام ( ١)



  

مفّسًا املعنى الفاسد هلا فسد بالفاسد ال تؤمن هبا اإلمامّية، اعترب أّن قاعدة دفع األ ،القاعدة
يف فكرته  ، وقد استند الشيخلدفع األفسد األكرب ـولو من الكبائر  ـجواز ارتكاب الفاسد ب

، أّن التقية يف كّل يش حتى تبلغ الدماء، فإذا بلغت الدماء فال تقيةهذه إىل نصوص من نوع 
معتربًا أّن هذه النصوص ليست خاّصة بالتقّية، بل تشمل خمتلف العناوين الثانوّية، فلكي نطّبق 

 .هذه القاعدة البّد من الرتخيص الرشعي
ة ألجل البلوغ إىل درجة معينة فرضًا االضطرار للكذب أو إّن العناوين الثانوي«إّنه يقول: 

كات كبرية فحينئذ ال ولكن إذا وصلت إىل الدماء أو إىل مال ،ف يف مال الغري وغري ذلكللترّص 
ّن عنرصًا خمابراتيًا يرتكب الزنا واللواط والفحشاء والقتل وغري ذلك ألجل أن أيسوغ مثًال 

ر الوسيلة. كام هذا ال يسوغ والغاية ال تربّ ف ،لكيان الصهيوينيسرتّق معلومات خطرية مثًال عن ا
واهللا إّين أعلم ما يصلحكم ولكن هيهات أن أفسد نفيس : ÷ورد عن أمري املؤمنني

فلو فتحنا باب العمل بقاعدة دفع األفسد بالفاسد، لكان فتحًا للفاسد عىل  بصالحكم.
لذلك ترى املشهور  ؛سد هو األفسدمرصاعيه حتت حمتمالت األفسد، وبالتايل يصبح الفا

، و قد شّذ ، ال جيوز لك أن تقتل زيداً ، أو يقتلك الظامللو أكرهت عىل أن تقتل زيداً  :يقولون
ة أن يتقيّد يل يف احلدود اإلهليّ فاألصل األوّ .. بني علامء اإلمامية أّنه خمرّي  س رسهالسّيد اخلوئي قدّ 

غ دقيق مضبوط مقولب، وهذه قواعد صعبة هبا، وارتكاب املحذور جيب أن يكون بمسوّ 
التطبيق، ومجلة من العلامء لدهيم نقد وابرام حاّد ألجل صعوبة التطبيق فيها وال سيام مع جهالة 

فالقانون اإلهلي ال يكفي فيه العصمة يف .. ة بدرجات الكبائرغري املعصوم و عدم إملامه بالدقّ 
مناقض  ق القانون بشكلٍ يق أيضًا كي ال يطبّ التنظري، بل جيب أن يكون هناك عصمة يف التطب

 .»ألهدافه
                                                             

طبعًا يف موضٍع آخر من كتابه اعتربمها قاعدًة واحدة، فانظر: أسس النظام السيايس عند اإلمامّية: ( ١)
٢٨٧. 

؛ واحلداثة العوملة اإلرهاب يف ميزان ٢٨٨ـ  ٢٨٧، ٢٦٦ّية: السند، أسس النظام السيايس عند اإلمام( ٢)
 .٣١٠ـ  ٣٠٩النهضة احلسينّية: 

 .٢٦٧ـ  ٢٦٦السند، أسس النظام السيايس عند اإلمامّية: ( ٣)



 

وهبذا يعترب السند أّن الوصول إىل الغايات البّد أن يكون عرب طرق مرشوعة، وهلذا ورد 
إّن العقل «، بل يذهب أبعد من ذلك يف حتليل املوقف حيث يقول: النهي عن التداوي باخلمر

جياد العقل املختار لذلك الفساد إو ى ارتكاب الفاسدمّلا حيكم بمؤّدى هذه القاعدة ال بمعن
وإّنام بمعنى أّنه إذا اضطّر املختار إىل أحد  ،بيده، فإّن قبح الفساد ال يزول بذريعة املزامحة

أّن أحد الطريقني أكثر من  إال ،اخليارين بحيث يكون ما فيهام من الفساد هو من قبل الغري
فمورد القاعدة ما  ،د الرضرين أهون من حتّمل الرضر اآلخرفالعقل حيكم بأّن حتّمل أح ؛اآلخر

واضطّر املختار إىل سلوك أحد الطريقني أو املوردين  ،إذا كان الفساد حاصًال من قبل الغري
 .»ذين فيهام ذلك الفسادلال

وهبذا خيلص السند إىل أّن قاعدة دفع األفسد بالفاسد قد ألغاها أهل البيت من منهجهم، 
ألّن األفسد قد فعله  ؛مذهب أهل البيت ال يوافق عليهاقاعدة عملت هبا سائر املذاهب، ووأّهنا 

غريك وهو مسؤول عنه، وهذا ال يسقط عنك احلساب عىل فعل الفاسد، وال يرّبر لك أن تفعل 
 .دالفاسد وإن كان من أجل دفع األفس

ولوّيات وقاعدة الغاية ترّبر ويبدو يل ـ كام سوف نتحّدث عنه يف مسألة العالقة بني فقه األ
ن هلذا ووالشيخ عبد اهللا جوادي آميل يذهبوالسيّد رضا الصدر الوسيلة ـ أّن الشيخ املطهري 

؛ لكن ليس هبذه الرصاحة املبارشة ملسألة دفع األفسد بالفاسد، بل كالمهم ينطبق الرأي أيضاً 
 بالتأكيد عىل قضّيتنا هنا.
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 :، مهاني أو تفسرينيقاعدة دفع األفسد بالفاسد مفهوملإّن 

                                                             
 .٢٨٨ـ  ٢٨٧املصدر نفسه:  (١)
 .٢٨٩ـ  ٢٨٨املصدر نفسه: ( ٢)
؛ وبحوث معارصة يف الساحة ٣٠٩: السند، احلداثة العوملة اإلرهاب يف ميزان النهضة احلسينّية( ٣)

 .١٥٨، ١٥٣الدوليّة: 
؛ وجوادي آميل، تفسري تسنيم ١١٣: ١؛ ومحاسه حسيني ١٢٤انظر: املطهري، سريى در سريه نبوي: ( ٤)

 .٢١٥؛ ورضا الصدر، حمّمد يف القرآن: ٤٣: ١٧



  

أن يقع التزاحم بني أمرين حمّرمني، بحيث ال مفّر لنا من الوقوع يف واحٍد  التفسري األّول:
ر منهام، وال يمكننا اجلمع بني امتثاهلام معًا برتكهام معًا، وكان أحدمها أشّد يف الفساد من اآلخ

وأقوى حترياًم، كام لو كان واحٌد منهام من الكبائر والثاين من الصغائر، فإّن القاعدة هذه تقول 
ا دام ال يمكن الفرار منهام معًا، بأّن عليك دفع الوقوع يف الكبرية واختيار الوقوع يف الصغرية م
 .وقد اعتربت هذه القاعدة قطعّية رشعّية مأخوذة من االستقراء

)عىل  شخٌص آخَر عىل الزنا أو املصافحة هَ حالة اإلكراه، كام لو أكرَ مثلة ذلك لعّل من أو
بالفاسد )الزنا( فإّن قاعدة دفع األفسد وإال ُقتل هو وُارسته معًا، ، تقدير حرمة املصافحة(

 تعني اختيار املصافحة وترك الزنا.)املصافحة( 
َم أوكدمها ملُيمكن مَجُْعهُ  ال فإذا ازدحم واجبان«يقول ابن تيمية:  يكن اآلخر يف هذه  اَم َفُقدِّ

احلال واجبًا، ومل يكن تارُكه ألجل فعل األوكد تارَك واجٍب يف احلقيقة، وكذلك إذا اجتمع 
حمّرمان ال يمكن ترك أعظمهام إال بفعل أدنامها، مل يكن فعل األدنى يف هذه احلال حمّرمًا يف 

 .»ُل حمّرم باعتبار اإلطالق مل يرّض احلقيقة. وإن سّمي ترُك واجب وسّمي هذا فع
وال عالقة يل به، أن يقع يف اخلارج فعٌل فاسد شديد الفساد من اآلخرين،  التفسري الثاين:

ُاريُد أن أرفع هذا الفعل، أو يكون هذا الفعل شديد الفساد واحلرمة عىل وشك الوقوع، ولكن 
ون معنى قاعدة دفع األفسد بالفاسد أّنه وُاريد أن أدفع وقوعه وأمنعه، ففي مثل هذه احلال يك

لو مل يتسّن يل القيام بعملّية الدفع أو الرفع هذه إال عرب طريٍق حمّرم، لكنّه أقّل فسادًا من املحّرم 
 .الصادر من اآلخرين الذي يوقعه الطرف اآلخر، جاز يل القيام بالفساد ملنع حتّقق األفسد

لفاسد واألفسد يف التفسري األّول، مما ال مفّر والفرق بني الصورتني والتفسريين أّن ا
، أو األقّل حتريامً  للمكّلف الواحد عن الوقوع يف واحٍد منهام، فيتعنّي عليه اختيار األقّل فساداً 

بينام يف التفسري الثاين يكون األفسد من األفعال الواقعة من اآلخرين، ويراد رفع حتّققه 
بام هو فاسد يف نفسه حيث ينحرص الطريق بذلك،  اخلارجي من صفحة الوجود عرب القيام

 فقاعدة دفع األفسد بالفاسد حتّقق هذا املطلوب وتدفعني لذلك.
                                                             

 .٨٣انظر: حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي: ( ١)
 .٥٧: ٢٠لفتاوى جمموعة ا( ٢)



 

وهذا يعني أّنه يف املعنى الثاين ال يصدر األفسد منّي، بل يصدر من اآلخر، ولسُت بحيث 
اعد التزاحم إّما أن أفعل بنفيس ما هو األفسد أو أفعل بنفيس ما هو الفاسد، حتى ُاجري قو

اآلخرين، أو أن  »فسدَ أ«واألولوّيات بينهام، بل أنا أمام فعل وترك، فإّما أن أفعل الفاسد الُزيَل 
اآلخرين. وهبذا ال يصّح أن أقول  »أفسدُ «أترك فعل الفاسد والتزم الصمت، فيقع يف اخلارج 

ك، حتى يكون األمر هنا بأّن تركي للفاسد هو املحّقق لألفسد، فيكون األفسد كامنًا يف الرت
دائرًا بني الفاسد واألفسد فيام يصدر منّي، بل تركي للفاسد بنفسه غري حمّقق لألفسد، وإّنام 

 اآلخرين. »أفسدِ «املحّقق له هو اآلخرون، نعم تركي للفاسد يرفع مانعًا مفرتضًا أمام 
لثاين، وإن كانت سري اوالظاهر من الشيخ السند أّنه فّس قاعدة دفع األفسد بالفاسد بالتف

 ال تساعد عىل ذلك.قد كلامته بعض 
 وذلك: ،تأّمل يف كال التفسريين للنظر يف املوقف منهامالفعلينا  ،ّية حالأوعىل 

 املوقف من التفسري األّولـ  ١
سواء أوقعه  ،واألفسد معاً  دمن الواضح أّن اإلنسان لو مل يكن له خيار الفرار من الفاس

ال شّك يف أّنه لو جّوزت له  قهرًا بشكل تلقائي، ففي هذه احلال امفيهاآلخرون أو وقع  هامفي
الرشيعة القيام بأحدمها فإّن عليه أن خيتار الفاسد دون األفسد، فتعريض نفسه للقتل حمّرم كبري 
جدًا، والزنا واملصافحة من املحّرمات كذلك، فيدفع ما هو األفسد بالفاسد، ثم يدفع األفسد 

 رى عرب اختيار املصافحة.بالفاسد مّرة أخ
ودليل ذلك هو عني األدّلة التي حتّدثنا عنها بالتفصيل فيام مىض يف قواعد فقه األولوّيات، 
فإّن دليل حرمة املصافحة مقيّد بغري حال املزامحة مع ما هو أفسد، فإذا اشتغل برتك ما هو أفسد 

امحة، فيكون حرامًا ولو اشتغل جازت له املصافحة، ولكّن دليل حرمة الزنا مطلق يف حال املز
 برتك املصافحة، فال نعيد.

 املوقف من التفسري الثاينـ  ٢
ف الوقوع من قبل اآلخرين، يوجب عىل إّن وقوع األفسد يف اخلارج أو كونه عىل ُرشُ 

، ومأمور بمواجهة الظلم وغري ّنه مأمور باألمر باملعروف والنهي عن املنكرأل ؛املكّلف املقاومة
ما كن لو مل يتمّكن من القيام بذلك إال عرب ما هو حمّرم يف نفسه، فهل يمكنه أن جيري ذلك، ول

ق األفسد يف اخلارج وحتّقق التزاحم بطريقة جديدة هذه املّرة، وهي املقارنة بني حتقّ يشبه ذهنّية 



  

 الفاسد أو ال؟
 ىل عّدة وجوه:إال بدليل خاّص، ويستند لذلك يقال بعدم جواز ذلك إقد 

ما تقّدم ذكره من الشيخ السند، من االعتامد عىل نصوص التقيّة وأّنه إذا بلغ  ه األّول:الوج
السيد اخلوئي ـ من عدم جريان عدا الدم فال تقّية، مؤّيدًا بام هو املشهور بني فقهاء اإلمامّية ـ 

قّية وبتعميم مفاد نصوص الت ترشيع القتل لو هّدد اإلنسان بالقتل بناء عىل قواعد التزاحم.
 لكّل احلاالت الثانوّية نخرج بمنع قاعدة دفع األفسد بالفاسد.

بأّن نصوص التقيّة ال متنع عن دفع األفسد بالفاسد، بل تعترب أّن  يمكن أن نجيب هنا لكن
نفوس املؤمنني واحدة ال تفاضل بينها، وأّنه ال يصّح هدر نفٍس ألجل حفظ نفٍس أخرى، وأّن 

 نفوسًا، وأّن من قتل نفسًا فكأّنام قتل الناس مجيعًا، وهذا كاشف نفسًا واحدة تساوي عند اهللا
أو أّنه يكشف عن كونه أهّم من وذهنّيتها عن أّن قتل نفٍس إّما يمنع عن إجراء قواعد التزاحم 

خاّصة عىل ضوء الرأي الفقهي الذي يقول بأّن والتي منها حفظ نفسه، سائر الترشيعات، 
 .بينام قتلهم حرام ،بحفظ نفوس اآلخرين ليس بواج

بل إّن نصوص التقّية تدّل ولو بإطالقها عىل دفع األفسد بالفاسد، فإّهنا جتّوز الكذب حتى 
يف بيان الدين ويف كّل يشء منعًا لوقوع األفسد من قبل اآلخرين، وهو إبادهتم اجلامعة املؤمنة 

من دفع وقوع األفسد من  أو قتلهم نفسًا مؤمنة أو التضييق عىل احلالة املؤمنة، وهذا نوعٌ 
اآلخرين بفاسٍد من قبلنا نحن، وتسية خصوصّية القتل لسائر الكبائر ال وجه هلا وال ُتفهم من 

 نصوص التقّية.
وهبذا يظهر أّن أدّلة التقيّة لو كانت ُتبطل قاعدة دفع األفسد بالفاسد بمعناها الثاين وصّح 

لّية إبطال القاعدة بمعناها األّول؛ ألّن حاالت االستدالل هبا، للزمها بنفس الطريقة االستدال
التقّية ال تكون يف عالقة فرد بفرد آخر وتريد أنت أن متنع وقوع األفسد الصادر من األّول ضّد 
الثاين، بل قد تكون يف عالقتك بني أفعالك، وهو تعريض نفسك للهالك يف مقابل قيامك 

 بالكذب يف أمٍر ما، فهذا سلوك بني فعلني لك.
نختار و ،ثناحاالستناد إىل بعض النصوص اخلاّصة التي توحي بموضوع ب الوجه الثاين:

 :منها
وإّين لعاملٌ بام ُيصلحكم ويقيم أوَدكم، ولكنّي ال أرى  «.. :×ما ورد عن أمري املؤمننيأ ـ 



 

 .»إصالحكم بإفساد نفيس
لنهج، وضعيفة وهي مرسلة يف ا ـ ولكّن هذه الرواية برصف النظر عن إثبات صدورها

ينفي إصالح اآلخرين ُتشعر بأّنه بأمحد بن حمّمد بن احلسن بن الوليد يف كتب الشيخ املفيد ـ 
بإفساد نفسه، وهذا خروج عن حمّل البحث؛ ألّننا نبحث يف دفع األفسد بالفاسد، بحيث يكون 

 .نسان نفسهومن ثم ال يكون إفسادًا للنفس، ال دفع األفسد بإفساد اإل ،فعل الفاسد جائزاً 
وهلذا يرتّجح يف تفسري هذه اجلملة أن يقصد استعامل ما جيعله إنسانًا فاسدًا بالظلم واجلور 

، وكأّنه يريد أن يقول بأّنني لو والعسف واستحالل الدماء، كام يفعل سائر احلّكام الظلمة
 ؟فسدت لصلحتم، فهل تريدونني أن أكون حاكاًم ظاملًا فاسدًا لكي تصلحوا وتنضبطوا

من  أتى أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه رهطٌ  قال: ،أيب خمنف األزديب ـ املرسل عن 
قتها يف هؤالء الرؤساء هذه األموال ففرّ  لو أخرجت ،فقالوا: يا أمري املؤمنني ،الشيعة

إىل أفضل ما عودك اهللا من  دَت عُ  ،األمور حتى إذا استوسقت ،لتهم علينارشاف وفّض واأل
أتأمروين وحيكم أن أطلب النرص «: ×أمري املؤمنني ة؟ فقالالعدل يف الرعيّ القسم بالسوية و

وما  ،ال واهللا ال يكون ذلك ما سمر السمري ،سالمعليه من أهل اإل يتبالظلم واجلور فيمن ولّ 
ام هي فكيف وإنّ  ،لساويت بينهم ،واهللا لو كانت أمواهلم مايل ،نجامً  رأيت يف السامء

 .»..أمواهلم
رواية واضحة يف أّن أمري املؤمنني رفض تشييد حكمه عىل التالعب باألحكام وهذه ال

الرشعّية يف مرحلة التطبيق، وهي نافعة هنا، لكّن غاية ذلك أّن هذا احلكم خاّص بإقامة 
السلطة والدولة، وأّن ممارسة السلطة ال يمكن أن يقوم عىل إجراء الظلم واجلور بحّجة 

يبطل كلّية قاعدة دفع األفسد بالفاسد، فلعّل اإلمام يرى أّن تطبيق  املصالح الوقتيّة، وهذا ال
هذه القاعدة يف باب السلطة ممنوع، أو أّن هنايته ومآالته إىل وقوع األفسد دون الفاسد، وإن بدا 
يف مراحله األوىل أّنه دفٌع لألفسد بالفاسد، فالغاية من السلطة إقامة العدل، وليس حتّقق 
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صفه هي الغاية، خالفًا مع األسف الشديد للكثري من الثقافة التي باتت رائجًة السلطة نفسها بو
 يف أوساطنا يف العقود األخرية.

إال إذا قيل بأّن رفضه تطبيق قاعدة دفع األفسد بالفاسد يف هذا املورد اخلطري للغاية، والذي 
ن هذه القاعدة يف لو طبّقه استقّر حكمه ولتغرّي معه وجه التاريخ، يدّل بوضوح عىل بطال

 مواردها األضعف أيضًا.
ال حيصل منها وثوق وحصيلة الكالم أّن هذه النصوص قليلة جّدًا، ضعيفة إسنادًا، 

لعّلها خاّصة ولو تّم ف وبعُضها ليس بقويٍّ داللًة،بالصدور، بل حتى خرب صحيح السند، 
قل إنساٌن بأّن ضّم هذه ، ما مل يممارسة السلطة ال مطلق قاعدة دفع األفسد بالفاسدبمورد 

بمثل هذه × عيلاإلمام النصوص إىل السرية العلوّية نفسها يف فهم مربّرات عدم قيام 
 .اخلطوات، يوجب االطمئنان بأّن املنطلق الوحيد املعقول له كان هو ذلك

ا الرأي وأمّ « هـ( وهو جيري مقارنة بني عيّل وسائر اخللفاء:٦٥٦يقول ابن أيب احلديد )
عىل عمر بن اخلطاب ملا  ، وهو الذي أشارهم تدبرياً ، وأصحّ الناس رأياً  فكان من أسدّ  ،والتدبري

الذي أشار عىل عثامن بأمور  ه بنفسه إىل حرب الروم والفرس بام أشار. وهوعزم عىل أن يتوّج 
ه كان ألنّ  ؛أعداؤه: ال رأي له ام قالكان صالحه فيها، ولو قبلها مل حيدث عليه ما حدث. وإنّ 

لوال الدين : ×الدين حتريمه. وقد قال بالرشيعة ال يرى خالفها، وال يعمل بام يقتيض داً قيّ مت
قى لكنت أدهى العرب. وغريه من اخللفاء كان يعمل بمقتىض ما يستصلحه ويستوقفه، والتُ 

ي إليه اجتهاده، وال يقف مع من يعمل بام يؤدّ  وال ريب أنّ  للرشع أم مل يكن. سواء أكان مطابقاً 
ة إىل االنتظام أقرب، مما يرى الصالح فيه، تكون أحواله الدنيويّ  ابط وقيود يمتنع ألجلهاضو

 .»ة إىل االنتثار أقربتكون أحواله الدنيويّ  ومن كان بخالف ذلك
يف النهي عن التداوي  ما تقّدم من الشيخ السند من االستناد إىل ما ورد الوجه الثالث:

 لقاعدة دفع األفسد ـ وهو البقاء عىل املرض أو املوت ـ باخلمر، وذلك أّنه يعطي إبطاالً 
 بالفاسد الذي هو رشب اخلمر.

يف فقه بالتفصيل )وقد بحثناها  وال ُاريد اخلوض يف حتليل نصوص التداوي باخلمر
                                                             

 .٢٨: ١ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة ( ١)



 

والتي غالبها ضعيف اإلسناد، وفيها كالم كثري بني املتأّخرين، حيث ذهب األطعمة واألرشبة( 
التحليل عند االضطرار واالنحصار، خالفًا ملشهور املتقّدمني املنسوب إليهم  األكثر منهم إىل
لف كثريًا يف معنى النهي عن التداوي باخلمر، فهل هو حممول عىل صورة عدم التحريم. واختُ 

االنحصار، أو أّن املراد به التداوي للعافية ال خلوف التلف، بل بعض النصوص وربام يكون 
ا خترب عن عدم وقوع الشفاء باخلمر، بل يف بعضها التعليل بأّهنا تقتله، بل ظاهر عمدهتا هنا أّهن 

بعضها ـ مثل صحيح احللبي ـ جيعله بمثابة حلم اخلنزير وينهى عن التداوي به، مع أّن القرآن 
الكريم ّرصح بجواز حمّرمات األطعمة يف حال االضطرار غري باغ وال عاد، مما يكشف عن أّن 

، بل قد يقال بأّن بعض نصوص التداوي ظاهرة د منه ما بلغ مستوى االضطرارالتحريم ال يرا
يف األعّم من حال االضطرار وغريه، فيقّيد النهي بغري حال االضطرار عرب أدّلة االضطرار 

 .نفسها
، حيث جعل اإلمام دواًء بديًال وهو أبيه عن أسباط بن عيل خرببمثل  ذلك ديؤيّ  بامرو

يف × رواح البواسري، وكذلك خرب هارون بن محزة الغزنوي عن الصادقاملريس ملرض أ
 كان فإن امليتة، بمنزلة خبيث هو«عجن باخلمر، فقال: يُ  عث له كحٌل رجل اشتكى عينه، فبُ 

 .»به فليكتحل مضطراً 
بلغ حّد يف حال االنحصار وال إن يقال بعدم جواز التداوي أ لةأيف املساألحوط ولعّل 

العافية أو ملرٍض خفيف مع أملٍ د شديد أو اخلوف من التلف، أّما التداوي ملجرّ االضطرار ال
 .رتكيُ ف ،نحصارعدم االعادي حمتمل أو مع 

وبرصف النظر عن هذا كّله، فهذا الدليل الذي يذكره الشيخ السند هنا هو أنموذج من 
، بل هذا الدليل لو تّم اخللط بني معنَيي القاعدة، فال يوجد هنا موقع للتفسري الثاين للقاعدة

ُيبطل التفسري األّول هلا؛ ألّن الصلة تقع بني فعلني للمكّلف، ومها ترك نفسه يمرض حتى 
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يتلف أو يستمّر مرضه أو يشتّد، وبني تداويه باخلمر واملسكر، وهذا ليس سوى مورد قاعدة 
ن التلف بني حرمة املسكر ووجوب حفظ النفس ومراعاة حال اإلنسان لصّحته م التزاحم

وملاذا مل  ّنه يقبل هبا قطعًا؟!أة التزاحم مع دصل قاعأال طبإسند ال، فهل يريد الشيخ وغري ذلك
يستشهد عكسّيًا بام دّل عىل سقوط بعض الواجبات واملحّرمات نتيجة خوف الرضر أو 

 التلف؟!
من أّن مجيع  ما حّققناه يف حمّله من مباحث األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رابع:الالوجه 

الواجبات خطاهبا مقّيد من األّول بعدم حتقيقها بام هو حرام، فهي منرصفة عن حتقيق متعّلقاهتا 
بطرٍق حمّرمة يف ذاهتا، فإذا أمر املوىل بالنهي عن املنكر دّل ذلك بمقتىض هذا اخلطاب عىل 

واملستحبّات ت وجوب النهي بالطرق التي مل تكن يف نفسها حمّرمة؛ النرصاف أدّلة الواجبا
للشمول لتحقيقها باملحّرمات، فمن األّول ال دليل عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن 

يف  املنكر وإقامة العدل والدولة اإلسالمّية وغري ذلك وجوبًا شامًال الستخدام الطرق املحّرمة
ف يف مورد ، وما دام ال وجوب من األّول فال تزاحم؛ ألّن التكليامتثال هذا الوجوب عينه

 .االنحصار بالطريق املحّرم يكون ساقطًا بنفسه، ال أّنه مقّيد بعدم االشتغال باملزاحم
وهلذا قلنا بأّن الواجب الذي يراد حتقيقه عرب حرام، البّد فيه من دليل إضايف ُيثبت أّنه 
يمكن حتقيقه بوسيلة حمّرمة، مثل العنف والرضب للمؤمن ألجل هنيه عن املنكر، فإّن 

 .هعمومات ال تشمل هذه احلال، فلزم الرجوع إىل دليٍل خاّص، وهو مفقود هناك كام حّققناال
ما ورد يف هبتان املبتدع وسبّه وغري ذلك، فإّن خرب داود بن  ،ومن أمثلة الدليل اخلاّص هنا

يفيد الرتخيص بل األمر بمواجهة االنحراف االبتداعي بوسائل حمّرمة يف نفسها،  رسحان
ّصص أو تكشف عن اخلروج التخّصيص للمبتدع عن حرمة السّب والبهتان، فمن فهي خت

يثبت عنده حجّية هذا احلديث صدورًا وداللًة يمكنه االستناد إليه، أّما مثلنا ممّن مل يثبت عنده 
ذلك، فاألصل ومقتىض القاعدة هو التحريم، لو كان دليل حتريم هذه األشياء )السّب ـ 

 نفسه ملثل املبتدع.البهتان( شامالً يف 
وهكذا يف أدّلة والية القايض أو احلاكم يف بعض املوارد، حيث يثبت فيه له ـ بداللة 
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االقتضاء أو بمناسبات احلكم واملوضوع أو بالنّص اخلاّص ـ صالحية الترّصف يف أموال 
أو  اآلخرين بدون رضاهم بام يراه يف حكمه القضائي أو غريه، هبدف إرجاع احلقوق ألصحاهبا

 غري ذلك.
األمور التي ُيعلم من الرشيعة قطعًا ويقينًا بأّهنا مما ال يرىض وبناًء عليه، استثنينا حالَة 

الشارع بتحّققه يف اخلارج مطلقًا ويف نفسه، فوجودها العيني اخلارجي غري مرّيض للموىل ولو 
جي يف نفسه ال يرىض مل تصدر منك، مثل قتل النفس املحرتمة عىل قول، فإّن هذا التحّقق اخلار

به الشارع، فأنت هنا جيب عليك رفع هذا التحّقق؛ ولو مل تكن أنت الذي تفعله، فيكون 
؛ ألّن يف ذاته فينفتح إطالقه لغري الطرق املرشوعة يف ذاهتا دّلة التحريموجوب الرفع أقوى من أ

ون أقوى من ّي حال، فيكأيشء ال يرىض املوىل بوجوده اخلارجي عىل الّن هذا املفروض أ
 ّي حال ليس أمراً أغريه، لكّن تعيني ما هو اليشء الذي ال يرىض املوىل بوجوده يف اخلارج عىل 

 .قوّي  يل خاّص لبل حيتاج لد ،ًا وال انطباعّياً بسيطًا وال عفويّ 
ألّن عمدة ما يريده الناقدون للتفسري الثاين لقاعدة دفع األفسد  هذا الوجه ينفع هنا؛

 روحه لباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومواجهة االنحراف والظلم بالفاسد، يرجع يف
والفساد، واملفروض أّهنا واجبات رشعّية منرصفة أدّلتها عن األساليب غري املرشوعة يف 

حيث القاعدة، ويبقى البحث نفسها، برصف النظر عن التزاحم، فيكون ما أفادوه صحيحًا من 
 هناك دليل خاّص خيرجنا عن مقتىض هذه القاعدة. هنا أوفلعّله يوجد  ،بيقاتيف التط

يرفض استخدام األساليب املحّرمة يف نفسها × وربام هلذا كّله، وجدنا أمري املؤمنني
هبدف تكريس خالفته وإمامته الزمنّية الفعلّية، ويعترب أّن الطريقة التي البّد من قيام اخلالفة 

أّهنا غري شاملة ملا هو حمّرم يف نفسه، فال تزاحم بني فيها يلزم أن تكون مرشوعة يف نفسها، و
ّن دليل وجوب تكريس خالفة اإلمام احلّق ال يشمل تكريس خالفته وبني فعل احلرام؛ أل

، بنفسه ومن األّول الوسائل املحّرمة، ففي مورد االنحصار هبا ال دليل عىل لزوم تقوية اخلالفة
 ،تلك األمور الفاسدة يف نفسها لدرء ما هو أفسدحتى يزاحم دليل حرمة تلك األمور فنفعل 

ُقوا  ..﴿، قال تعاىل: وهو سقوط خالفة اخلليفة احلّق  ا َواتَّ )البقرة:  ﴾اهللاَوْأُتوا اْلُبيُوَت ِمْن َأْبَواهِبَ
َكَراِهَيُة وَلْوَال  ،واهللاَّ َما ُمَعاِوَيُة بَِأْدَهى ِمنِّي وَلكِنَّه َيْغِدُر وَيْفُجرُ «×: (، وورد عن عيلّ ١٨٩

ولُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء ُيْعَرُف  ،وَلكِْن ُكلُّ ُغَدَرٍة ُفَجَرٌة وُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرةٌ  ،اْلَغْدِر َلُكنُْت ِمْن َأْدَهى النَّاسِ 



  

ِديَدةِ  ،بِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ   .»واهللاَّ َما ُأْسَتْغَفُل بِامْلَكِيَدِة وَال ُأْستَْغَمُز بِالشَّ
ال شّك )التفسري األّول( إّن قاعدة دفع األفسد بالفاسد التي تنتمي لباب التزاحم  :ةوالنتيج

يف صّحتها، رشط حتّقق موضوعها خارجًا، أّما دفع األفسد من اآلخرين بالفاسد من أنفسنا، 
 فيحتاج لدليل خاّص يف املورد يسمح بذلك، وعهدته عىل البحوث الفقهّية التفصيلّية.

 أّمهها: ،هذه القاعدة بعّدة أدّلةلصالح قد يستدّل  لكن يف املقابل،
َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث َأْخَرُجوُكْم ﴿قوله تعاىل:  :الدليل األّول

َراِم َحتَّى ُيقَ  اتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد امْلَْسِجِد احْلَ
 (.١٩١البقرة: ) ﴾َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الَْكافِِرينَ 

وتقريب االستدالل أّن اهللا رّخص يف القتال يف األشهر احلرم رغم ما فيه من الفساد، ألجل 
 .دفع فاسد آخر وهو الفتنة، وهذا دليل صّحة هذه القاعدة

ْدَي َمْعُكوًفا ﴿تعاىل:  قوله الدليل الثاين: َراِم َواهْلَ وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلَ ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
ُه َوَلْوَال ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت مَلْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفتُِصيبَُكمْ  لَّ ٌة  َأْن َيْبُلَغ حَمِ ِمنُْهْم َمَعرَّ

ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاًبا َألِياًم بَِغرْيِ ِعْلمٍ  ُلوا َلَعذَّ )الفتح:  ﴾ لُِيْدِخَل اهللاَُّ يِف َرْْحَتِِه َمْن َيَشاُء َلْو َتَزيَّ
٢٥.) 

فقد دفع القرآن الكريم ما هو أفسد ـ وهو قتل بعض املؤمنني واملؤمنات يف مّكة ـ بام هو 
 فاسد، وهو القبول بالصلح.

ألّن القبول بالصلح ال ُيعلم أّنه فاسد أصًال، بل لعّله صالح،  الكالم غري دقيق؛ ولكّن هذا
 ولكّن اجلهاد كان أصلح منه، فتّم التخيّل عاّم هو أصلح جتنّبًا ملا هو أفسد.

َرُعوَن إَِلْيِه َوِمْن َقبُْل َكاُنوا َيْعَمُلوَن ال﴿قوله تعاىل:  الدليل الثالث: يَِّئاِت َقاَل َوَجاَءُه َقْوُمُه ُُّيْ سَّ
ُزوِن يِف َضْيِفي َأَلْيَس ِمنُْكْم َرُجٌل رَ  ُقوا اهللاََّ َوَال ُختْ َقاُلوا  ِشيٌد َيا َقْوِم َهُؤَالِء َبنَايِت ُهنَّ َأْطَهُر لَُكْم َفاتَّ

 (.٧٩ـ  ٧٨)هود:  ﴾َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا يِف َبنَاتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك َلتَْعَلُم َما ُنِريُد 
، فتكون القاعدة نا ببناتهزوذلك أّن لوطًا دفع ما هو أفسد، وهو اللواط، بام هو فاسد وهو ال

 صحيحة.
                                                             

 .١٦٦؛ واإلسكايف، املعيار واملوازنة: ٣١٨هنج البالغة: ( ١)



 

إذ ال يعلم أّن لوطًا عرض عىل رجال قومه الزنا ببناته يف  ّن هذا االستدالل ضعيف؛أإال 
ع عرض مقابل دفعهم عن اللواط بالضيوف القادمني، بل تعبري )هّن أطهر لكم(، ال يتناسب م

البنات للزنا، ولو تنّزلنا فغاية ما يبدو لنا من وقائع القّصة أّنه عرض عليهم بناته دون أن نعلم 
أّن هذا العرض قد تضّمن عقد النكاح أو ال، فال يكون هناك دفع أفسد بفاسد، بل لو فرض 

ال يقال  أّن تزوجيه لبناته من هؤالء فيه رضر اجتامعي عليه أو هو مضطّر لفعل ذلك، مع ذلك
 بأّنه دفع األفسد بالفاسد؛ فإّن التزويج ليس حرامًا عىل أّية حال هنا.

سفينة جتنّبًا ملا هو الوقائع قّصة موسى والعبد الصالح، فهذا العبد قام بخرق  الدليل الرابع:
 كون وقائع هذه القّصة مكّرسةً تالل، فضاألفسد، وقام بقتل الغالم جتنبًا ملا هو األفسد من ال

 نطق دفع األفسد بالفاسد.مل
أّن وقائع هذه القّصة يبدو عليها تارًة ألجل  غري أّن هذا االستدالل غري مقنع هو اآلخر،

الغموض واالستثنائّية، وهلذا ال جيوز لنا قتل شخص حتى لو كنّا نعلم بأّنه سوف يضّل 
تفيد دفع األفسد ال وقائع هذه القّصة بعض ألّن وأخرى ؛ ، وال يقول بذلك فقيٌه قطّ والديه

بالفاسد؛ ألّن خرق السفينة ال يعلم أّنه كان غري مقبول من قبل ُمّالكها، فقد تصّور موسى أّن 
خرق هذه السفينة سوف يوجب غرق أهلها، بينام أخربه العبد الصالح أّن خرقها لنجاهتا من 

 يف أّن أهلها سوف الغصب، وهذا يعني أّن إشكالّية الغرق غري واردة، األمر الذي يفتح احتامالً 
يدركون القضّية، وأّهنم راضون بام فعل العبد الصالح بسفينتهم، فكيف عرفنا عدم رضاهم؟! 
وإال لو بقينا مع ظاهر التفسري سيكون العبد الصالح قد فّضل عدم غصب السفينة يف مقابل 

 وقوع الناس يف الغرق، فيكون قد دفع الفاسد باألفسد!
ة مما هو واضح الضعف، مثل احلديث الذي ال ُيعلم نسبته للنبّي إىل غري ذلك من األدلّ 

، بل لسانه يبعد »الصغرى للكربى رحتإذا اجتمعت حرمتان، طُ «أصًال، والذي يقول: 
 نسبته له، أو ما دّل عىل جواز الكذب لإلصالح أو دفع ّرش الظلمة، ونحو ذلك.

حلاالت اخلاّصة ال يثبت القاعدة؛ والذي يمكن أن يكون جوابًا هو أّن ثبوت مثل هذه ا
                                                             

: ١حلديث واألثر ؛ وابن األثري، النهاية يف غريب ا٣٤٤: ٢ابن قتيبة الدينوري، غريب احلديث: ( ١)
 .١٢٩: ١٢؛ وابن منظور، لسان العرب ٣٧٤



  

ونحن نستهدف هنا إثبات قاعدة كلّية، ال إثبات هذه القاعدة يف مورٍد أو موردين، مثل مسألة 
 املسجد احلرام والكذب ونحومها.

٢  �I ÑèÌËºÊÝA _(o·§ºA ÊC ÁAj�A Ä¾ �ÊC KUAËºA ÐB¦Aj¾) LËUËºAÊ ÀÌjZNºA 
ل السنّة، فهل الواجبات أهّم يف الرشيعة من هذه القاعدة وقعت موقع البحث عند أه

 املحّرمات أو العكس؟ وهذا االختالف حيتمل رجوعه ملفهومني:
وهو املفهوم الشمويل االستيعايب، والذي يقول بأّن كّل واجب مهام كان فهو  املفهوم األّول:

 واجب مهام كان. أهّم من كّل حمّرم مهام كان، أو العكس: كّل حمّرم مهام كان فهو أهّم من كّل 
ّن أّن هناك من يقول بأصعب االقتناع بلوهذا املفهوم للقاعدة يبدو يل غريبًا؛ إذ من ا

، ومن ثّم فوجوب دفع زكاة الفطرة يقّدم عىل حرمة قتل النفس الواجبات تقّدم عىل املحّرمات
 املحرتمة عند التزاحم.

ة الوجوب متثل إحدى عنارص وهو املفهوم النوعي، بمعنى أّن خصوصيّ  املفهوم الثاين:
األولوّية أو خصوصّية التحريم متثل إحدى عنارص األولوّية، ومن ثّم فإذا تساوى الواجب 
واحلرام يف كّل اخلصوصّيات االَُخر أو مل نعلم باألهم منهام، ُقّدم احلرام عىل الواجب أو 

 العكس.
مثل تعبري الشيخ ابن تيمية  ة هو املراد هلم يف ترجيحي، ويشهد لذلكدوهذا املفهوم للقاع

فتعبري باجلنس . »إّن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل املحّرمات«حيث يقول: 
مدار «، ولعّل منه تعبري الفخر الرازي يف قوله: ّنه يرصد نوع الوجوب واحلرمةأواضح يف 

ل هو ، واألوّ والثاين ترك ما ينبغي تركه ،التكليف عىل أمرين: أحدمها فعل ما ينبغي فعله
الرتك  املقصود بالذات لو كان هو الرتك لوجب أن ال خيلق أحد، ألنّ  ألنّ  ؛املقصود بالذات

 .»..كان حاصًال يف األزل
قاعدة درء املفسدة أوىل من جلب ُحيتمل أن تكون تطبيقًا لوبالتأّمل نجد أّن هذه القاعدة 

                                                             
 .٨٤: ٢٠، وانظر: املصدر نفسه ٦٧١: ١١ابن تيمية، جمموعة الفتاوى ( ١)
 .٢٤٠: ٢٩الرازي، التفسري الكبري ( ٢)



 

 التحريم يكشف عن مفسدة خلف الفعل ، والتي سوف نبحثها الحقًا، انطالقًا من أنّ املصلحة
احلرام وعن أّن الوجوب يكشف عن مصلحة خلف الفعل الواجب، ودرء املفسدة أوىل من 

 جلب املصلحة.
ولكّن الظاهر من طبيعة البحوث التي يتناولوهنا يف القاعدتني أّهنم ينظرون إليهام برضب 

م غالبًا ما يالحظون قاعدة نفي الرضر يف وأّهن وبتداخل واضح أحيانًا ُاخر، ، أحياناً  من التمييز
التعامل مع قاعدة درء املفسدة، بينام ينطلقون هنا من أدّلة أخرى، وهلذا قد جتد من يقول 

 بتقديم الواجب عىل احلرام، ويف الوقت عينه يقبل بقاعدة درء املفسدة.
ذه القاعدة هنا؛ وال يمنع ذلك نظرّيًا من االستناد لتلك القاعدة ـ لو صّحت ـ إلثبات ه

ّن لواجب واحلرام ال تعني بالرضورة أغري صحيح؛ ألّن صورة اسيكون لكّن االستدالل 
خلف الوجوب مصلحة وخلف احلرام مفسدة؛ بل من املمكن أن يكون التحريم والوجوب 

ذا استخدم اخلطاب صيغة النهي فهذا يعني ة اخلطاب الذي أبرز احلكم، فإآتيني من طبيع
 وإذا استخدم صيغة األمر فهذا يعني استنباط الوجوب. ،رمةاستنباط احل

ما مل تكشف ّن صيغ األمر والنهي ال تعكس بنفسها وجود مصلحة أو مفسدة، أ غري
أو مصالح دفعت  ،دفعت لتحريمه ،ّن خلف هذااملحّرم مفاسدنصوص مستقّلة عن أ

فعله من جتنّب مفسدة ستقع ن يكون ملا يف أللوجوب يف الواجب؛ ألّن جمّرد األمر بيشء يمكن 
التداوي من األمراض اخلطرية، وهذا الوجوب كام يمكن جيب  :لوال الفعل، فأنت تقول

ن أّنه مصلحة تقف خلف الوجوب وهي مصلحة السالمة، كذا يمكن أصياغة املوقف فيه عىل 
ق ة التلف واهلالك والرضر الالحدخلف هذا الوجوب دفع مفس نّ أتكون صياغة املوقف عىل 

عىل البدن. وهكذا احلال يف بعض املحّرمات فإّن حرمة يشء قد تكون ألّن وجود احلرام مانع 
بل  ،ة يف متعّلق احلرمةدرمة مل تأِت من مفسالحقة للعبد ينال هبا اخلري؛ فاحلب مصلحة عن ترتّ 

ءت ، فلو ترك احلرام جامن كون املتعّلق مانعًا عن املصلحة اآلتية للعبد لوال فعل احلرام
 وهكذا. املصلحة،

ّن الوجوب تقف خلفه مصالح واحلرمة تقف خلفها أفال يغدو واضحًا تصوير القضّية عىل 
بل قد تكون القضّية متشابكة، بل ربام نقع ضحايا لعبة لفظيّة فنصّور ترك  ،دائامً  مفاسد

ه مفسدة الواجب عىل أّنه يرجع بمفسدة عىل العبد؛ ألّن الكثري من تفويث املصالح قد نسّمي



  

 وهكذا.
ات إىل فريقني، نبّينهام موقف من املوازنة بني الواجبات واملحرّ املفقد انقسم  ،ّية حالأوعىل 

وال  ،تسمن وال تغني من جوع تكاد الالتي  ةألّهنم ذكروا الكثري من األدلّ  ؛ونعرض أهم األدّلة
 فلرتاجع يف حمّلها. ،طالة الوقت باحلديث عنهاإينبغي 

 ل: تقديم الواجبات عىل املحّرماتالفريق األوّ 
ذهب إىل هذا الرأي مجاعٌة من العلامء، من أبرزهم الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

 استدّل له:ِمّا اجلوزّية، و
ّن الكفر أات هو الكفر، ومن الواضح معظم املحرّ أعظم الواجبات هو اإليامن، وإّن أ ـ ١

وسواء كان معه  ،ال ميب أذواء كان معه تكس ،ليس سوى ترك الواجب الذي هو اإليامن
ات ليس سوى ترك أعظم الواجبات، فيكون مال، وعليه يكون أعظم املحرّ  ممقارن آخر أ

 رمة نوعًا.الوجوب أهّم من احل
قت معه املعصية هو ترك الواجب، والذي هو السجود آلدم، كام فعله حتقّ  ّول ذنٍب أإّن  ـ ٢

يه الكلامت دم بعد تلقّ آّن اهللا تاب عىل أة جعنه، والنتي املنهّي  عَل ف انتم كدبليس، بينام معصية آإ
 بليس.إدون  ،منه

ي برتك أذنب أو معصية، بل يكّفر برتك اإليامن،  ّي أهل القبلة بأمن  حدٌ أإّنه ال يكّفر  ـ ٣
 .واجٍب 

ب سنات الثابتة من قبل، بينام فعل احلسنات يوجات ال يوجب زوال احلفعل املنهيّ إّن  ـ ٤
 ئات وتبديلها.زوال السيّ 

عنه ال يوجب غري  ترك املأمور به يوجب القضاء أو نحوه مع التوبة، بينام فعل املنهّي إّن  ـ ٥
 التوبة.

 ىل التصديق بالباطل.إال  ،ىل عدم تصديق احلّق إم مرجعه دإّن ضالل بني آ ـ ٦
 .وهي واجبة ،تهدإّن اهللا خلق اخللق لعبا ـ ٧
ئات ال يوجب فعل احلسنات، بل السيّ  كتربينام ئات يّ ست يوجب ترك الاحلسنا فعَل إّن  ـ ٨

 ئة أخرى.ئة ال يوجب ترك سيّ خرى بينام ترك السيّ  أسنة موجب حلسنةٍ فعل احل
وكذلك تلميذه يف التي أطال هبا ابن تيمية حتى بلغ هبا العرشين،  ةدلّ إىل غري ذلك من األ



 

 .فراجعكتاب الفوائد، 
تيمية يف موضع آخر من كتبه كالم ربام يوضح أكثر فكرته هنا ويؤّكد ما ابن للشيخ  ،نعم

إذا ثبت أّن احلسنات هلا منافع وإن كانت واجبة كان يف تركها مضاّر، «يقول فيه:  قلناه آنفًا،
والسيئات فيها مضار، ويف املكروه بعض حسنات، فالتعارض إّما بني حسنتني ال يمكن اجلمع 

هام بتفويت املرجوح، وإّما بني سّيئتني ال يمكن اخللّو منهام فيدفع أسوأمها بينهام، فتقّدم أحسن
باحتامل أدنامها، وإّما بني حسنة وسّيئة ال يمكن التفريق بينهام، بل فعل احلسنة مستلزم لوقوع 
السّيئة، وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة، فريّجح األرجح من منفعة احلسنة ومرّضة 

 .»السيئة
 ريق الثاين: تقديم املحّرمات عىل الواجباتالف

ولعّله ، ويظهر من كلامت اإلمام الشاطبي، إلمام أمحد بن حنبللي أنسب هذا الريُ 
ومن مجلة يظهر من مزاج بعض التّيارات الروحيّة التي تدعو يف البداية للتخلية ثم للتحلية، 

، فاجتنبوه يشءإذا هنيتكم عن ف.. « :االستدالالت هنا االعتامد عىل حديث نبوي مشهور وهو
فأتوا منه  ءأمرتكم بيش إذاف.. «، ويف صيغٍة أخرى: »توا منه ما استطعتمأف وإذا أمرتكم بأمرٍ 

 .»فدعوه يشءٍ كم عن وإذا هنيتُ  ،ما استطعتم
واملنطلق يف التعامل مع هذا احلديث أّن الواجبات ُقّيدت باالستطاعة، بينام مل يتم تقييد 

 ملحّرمات هبا، وهذا يدّل عىل مزيد االهتامم والتحّفظ يف املحّرمات نسبًة للواجبات.ا

 �ÆB�ÛA � ÑèÌf³Â ÐÔAj²�¯»Nb�A A ÉB�A)º(ÑÍ¿ÍM ÄIAÊ ��Br 
الفريقان هنا، ال تصلح يف تقديري ليشء، بل من أتى عليها التي لكّن جممل هذه األدّلة 

                                                             
 .١٣٦ـ  ٨٥: ٢٠ابن تيمية، جمموعة الفتاوى ( ١)
 .٥١ـ  ٥٠: ٢٠ابن تيمية، جمموعة الفتاوى ( ٢)
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 .٣٠١ـ  ٣٠٠: ٥انظر: الشاطبي، املوافقات ( ٤)
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 .١٠٢: ٤صحيح مسلم ( ٦)



  

 كتفي هنا ببعض التعليقات السيعة، وأّمهها:أو اخلطأ إطالق األمور هبذه الطريقة،
ات، وبنى يف أكثر من ملقد راهن ابن تيمية عىل أهّم الواجبات وأهّم املحرّ  التعليقة األوىل:

ثالث الاإليامن والكفر، كام الحظنا يف الدليل األّول و دليل صورة القضّية عليهام، عنيُت 
أوىل من حرمة الكفر، ال يعني استخراج قاعدة باسم  املتقّدَمني، لكّن جمّرد كون وجوب اإليامن

 ة واسعةىل قضيّ جزئيّة إم الواجب كّله عىل احلرام ولو نوعًا، فهذا انتقال من قضّية حمّددة دّ تق
، من دون تربير منطقي، وإال فبإمكان الطرف اآلخر الرتكيز عىل قضايا أخرى جيد فيها كلّية

)احلدود والقصاص( إّن العقوبات  :منها بقاعدة، من مثل ثم خيرج ،واجب امتيازًا ملحّرم عىل
من نوع الزنا والسقة  ،ال بواجبات مات،الكريم كّلها تتعّلق بمحرّ  نالتي نزلت يف القرآ

خرى كّله ألوالقتل العمدي، بل إّن العذاب الذي أنزله اهللا عىل األمم ا والقذف واملحاربة
 واط وقتل الناقة وعبادة األوثان وغري ذلك.راجع لفعل حمّرمات من نوع التكذيب والل

غري مقنع؛ فإّن القرآن بن تيمية الدليل الرابع املتقّدم من أدّلة الشيخ اإّن  التعليقة الثانية:
الكريم نّص عىل أّن مجيع األعامل يمكن أن حتبط بالرشك، وهو حيثّية وجودية انصّب عليها 

يئات، لكّن السيئات ال تذهب باحلسنات، التحريم، فكيف يقول بأّن احلسنات تذهب الس
فهذه سيئة تذهب بكّل يشء، بينام هذه احلسنة أو تلك قد تذهب ببعض السيئات هنا وهناك ال 

 بكّل السيئات.
َتنُِبوا ﴿وباملقابل، فإّن ترك بعض السّيئات يوجب غفران سيئاٍت ُاخر، قال تعاىل:  إِْن َجتْ

ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكِرياًم َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنكَ   (.٣١)النساء:  ﴾فِّ
إّن استدالل ابن تيمية بام صدر عن إبليس وآدم هو اآلخر غري مقنع؛ ألّن  التعليقة الثالثة:

إبليس مل يطلب املغفرة من اهللا، بل طلب اإلرجاء لكي يضّل بني آدم، بينام آدم وزوجه طلبا 
رة ولذلك حصلت التوبة، ورغم ذلك نزال إىل األرض، فالتمييز يف املوقف كان بسبب املغف

نَا َلنَُكوَننَّ ﴿بسبب نوعّية اجلرم. قال تعاىل:  التوبة ال نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَْحْ َقاَال َربَّ
يَن َقاَل اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لِ  ارِسِ  ﴾َبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اْألَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنيٍ ِمَن اْخلَ

 (.٢٤ـ  ٢٣)األعراف: 
ثم لنفرض التمييز بني إبليس وآدم، فكيف عرفنا أّن خصوصّية خمالفة أحدمها لوجوٍب 

 والثاين لتحريم هي املؤثرة يف املوقف منهام، فلعّل األمر كان اتفاقّيًا وبنحو املصادفة؟!



 

يضًا مات أإّن الدليل اخلامس املتقّدم البن تيمية غري دقيق؛ فبعض املحرّ  التعليقة الرابعة:
وكفارة قتل املؤمن  ارات ككفارة الظهاريطالب اإلنسان فيها بام هو أزيد من التوبة، مثل الكفّ 

 عمدًا، وليس كّل الواجبات فيها قضاء. بل لنفرض أّن هذا التمييز موجود فام قيمته؟! إنّ 
املطالبة بالقضاء ليس سوى ألّن املأمور به مل يتحّقق بعُد، فيلزم حتقيقه باملقدار املمكن بعد زوال 
الوقت، خاّصة بناء عىل تعّدد املطلوب )أصل الواجب، وكونه يف الوقت(، أّما يف احلرام فلو 

دم األوقات، ارتكبه فقد وقع وانتهى، فلكي حيّقق سائر املطلوب يكفيه أن يرتك املحّرم يف قا
 فأّي خصوصّية هلذا املوضوع يف حمّل بحثنا ما دامت القضيّة تكوينًا كذلك؟!

ة اهللا دإّن الدليل السابع الذي ذكره ابن تيمية هو اآلخر غري دقيق؛ فإّن عبا التعليقة اخلامسة:
هّي نمور به واملأال تقف عند حدود الواجبات العبادّية الطقوسيّة، بل هي جممل الطاعة يف امل

، وإذا أّرصينا عىل أّن العبادة هي اجلانب الطقويس اخلضوعي اخلاّص، فهذا ال يثبت أّن عنه
نوع الواجبات ـ ولو غري العبادّيات ـ صار أهّم من نوع املحّرمات، بل يثبت أّن الواجبات 

 الواجبات األخرى يف الرشيعة.املحّرمات والعبادّية خاّصة أهّم من كّل 
إّن الدليل الثامن املتقّدم الذي طرحه ابن تيمية ليس صحيحًا؛ ألّن ترك  ة:سادسالالتعليقة 

بعض السّيئات يوجب ترك غريها يف كثري من األحيان، كرتك احلضور يف جمالس الفسق، وترك 
اجللوس عىل موائد اخلمر، وترك االختالط بناء عىل حرمته، وغري ذلك. بل املعروف أّن 

الوقوع فيه ثانيًة، وتركه يوجب صعوبة الوقوع فيه لتهّيبه وغري  الوقوع يف حرام يوجب سهولة
ذلك، وقد يفعل اإلنسان الفعَل الواجب فال يتحّرك نحو فعله ثانيًة، فمن أين ثبت البن تيمية 

 قانوٌن ـ ولو غالبّي ـ من هذا النوع؟!
شهور، ال يفيد شيئًا يب هريرة املأيث دثاين من حالليه الفريق إإّن ما استند  التعليقة السابعة:

رام د يف هذا احلديث، فرتك احلرِ و مل تَ طاعة، حتى لتيضًا باالسأات مرشوطة مّن املحرّ هنا؛ أل
ذا ُاريد من االستناد هلذا احلديث اعتبار أّن إوفعل الواجب معًا نجد فيهام رشط القدرة، إال 

ة مات مرشوطة بالقدرة العقليّ الواجبات مرشوطة بالقدرة العقلية والرشعّية معًا، بينام املحرّ 
اعد الرتجيح يف جمال التزاحم تقديم املرشوط بالقدرة العقلّية عىل وفقط، وقد تقّدم يف ق

 ،املرشوط بالقدرة الرشعّية، سواء اعتربناه ترجيحًا مستقالً عن قواعد األمهّية أم مندرجًا فيها
 ىض.منا عنها فيام موتكلّ  ،كام كانت حماولة السيد باقر الصدر



  

ضايف هنا، بل هو يسوق األمور إديث ال يريد أن يؤّسس ملفهوم أّن احلأعتقد أّنني إال 
ة ترك، بينام ضايف، إذ هي عمليّ إ ىل جهدٍ إما ال حتتاج  ةً دات عامبطريقة عرفّية؛ فإّن املحرّ 

ن تكون مرشوطة أىل عمل ونشاط وفعالية، وهلذا كان الغالب يف الواجبات إالواجبات حتتاج 
 ضافّيةإات ليست سوى جمّرد ترك، فال حتتاج لقدرة مّهنا تقوم عىل فعل، بينام املحرّ أل ؛لقدرةبا

وال نقول الدائمة، هي  ،الغالبة يف الواجبات واملحّرمات ةوعيّ ن، وهذه احلالة الباملفهوم العريف
رة دقخذ الأة مات يف احلديث، ال خصوصيّ تي ترّبر عرفًا عدم ذكر قيد القدرة يف املحرّ ال
 .عدم الظهور ، وال أقّل منة أو العقلّيةرشعيّ ال

باالستطاعة ال  مرالتقييد يف األ نّ إ«ولعّل هذا هو ما الحظناه الحقًا عند ابن حجر يف قوله: 
لوال داعية  أحد قادر عىل الكّف  إذ كّل  ؛بل هو من جهة الكّف  ،من االعتناء به ىععىل املدّ  يدّل 

بخالف ، ف قادر عىل الرتكمكلّ  بل كّل  ،م االستطاعة عن الكّف ر عدفال يتصوّ  ،الشهوة مثالً 
مر بحسب االستطاعة دون د يف األقيّ  فمن ثمّ  ،العجز عن تعاطيه حمسوس نّ إف ؛الفعل
 .»النهي

احلّث عىل تكرار فعل  ّنه يريدأوهو  ،من ذلك بعدَ أيف حتليل هذا احلديث أذهب بل يل أن 
واحد كيّل يمثل استجابًة  بل هي تركٌ  ،ات ليس فيها تكرارمرّ املحإّن لوبة، وحيث األمور املط

ي كّرر طعت، أستاق باملك ما دّ ّنه يقول: تصجعل القدرة رشطًا يف الوجوب؛ فكأ للنهي،
املطلوبات تراد  نّ إي ، أستطعتاق، وصّل لرّبك ما  موضع يمكنك فيه التصدّ ق يف كّل دّ التص

ال حمّل نظر، وري ذلك، وإن كان هذا االحتامل والصوم وغ ولو بالتكرار كالذكر والصالة
 املصادر.يساعد عليه سياق احلديث يف بعض 

ومثُل االستدالل هبذا احلديث أدّلٌة أخرى ُطرحت هنا، ويف قاعدة درء املفسدة أوىل من 
من نوع أّن نصوص البيعة النبوّية للنساء كانت ترتّكز عىل املنهيات دون  جلب املصلحة،

ذا يدّل عىل األولوّية، مع أّن هذا ال يدّل عىل ذلك بنحو مطلق، فلعّل املرّجح الواجبات، وه
كان خلصوصّية تلك املرحلة، علاًم أّن الكثري من الواجبات مل تكن معروفة يف ذلك الزمان ومل 

 تنزل بعُد، وبعضها ال معنى للحديث عنه مثل احلّج.
                                                             

 .١١٢ـ  ١١١؛ وانظر: الطويف، التعيني يف رشح األربعني: ٢٢٢: ١٣ابن حجر، فتح الباري ( ١)



 

ئات أوىل من اجتناب السيّ «ل: حيث يقو ،×وقد يستدّل هنا باملرسل عن اإلمام عيل
 .»احلسنات اكتساب

ولكنّه ضعيف السند جدًا بل فاقٌد له، وهو لو دّل فيدّل عىل التفضيل ال عىل التعنّي، 
 واملفروض أّننا يف مورد التخيري ال نامنع هذا التفضيل غري اللزومي.

هي واجبات عىل  إّن احلديَث عن وجود معيار نوعي يف تقديم الواجبات بام ة:جوالنتي
املحّرمات من حيث إّهنا حمّرمات أو العكس غرُي صحيح؛ فليس هناك أّي معيار من هذا النوع، 
بل القضّية ختتلف وتتخّلف باختالف املوارد واحلاالت، ونوعّية الواجب واحلرام ومستوامها، 

واجب عىل وعىل تقدير التساوي يف كّل اخلصوصّيات نرجع للتخيري، وليس لتقديم عنوان ال
 فهذه القاعدة بشْكَلْيَها غري صحيحة.احلرام أو العكس، 

لكن لو أخذنا حالًة من حاالت هذه القاعدة، وهي كون الفعل بنفسه مصداقًا للواجب، 
ويف الوقت عينه هو مصداق حلرام، فالفعل الواحد انطبق عليه العنوانان، كأن جيذب اآلخرين 

مات، ال أن تكون احلالة من نوع إنقاذ غريف للدين بنفس الرتخيص هلم ببعض املحرّ 
)واجب( والدخول يف األرض املغصوبة )حرام(، فإّن الدخول بعينه ليس هو اإلنقاذ، بل هو 
وسيلة له ومقّدمة مثالً، فيكون من مواجهة وجوب الغاية مع حرمة الوسيلة، بينام هنا املواجهة 

يص يف املحّرمات يف الفعل نفسه، ومثله ما بني وجوب األمر باملعروف يف الفعل، وحرمة الرتخ
لو قلنا بوجوب حتصيل املال عىل الرجل لكي ينفق عىل عياله، فإّن هذا التحصيل الواجب لو 
كان بسبيٍل حرام، ومل يكن له جمال لغري هذا السبيل، كاالجتار باملسكر، فهنا يكون االجتار بعينه 

اجِب حتصيل املال، برصف النظر عن القول بأّن مصداقًا للحرام، ويف الوقت نفسه مصداقًا لو
 املال بنفسه حرام أو ال، أي آخذين هنا بعني االعتبار حرمة الفعل ال حرمة املال.

يف صورة حرمة الوسيلة ووجوب الغاية نذهب إلجراء قاعدة األهّم واملهّم، بينام يف احلالة 
ّدعي كام قلنا يف بحث دفع األفسد الثانية، وهي تطابق الفعل نفسه يف التحريم والوجوب، فن

لوال بالفاسد، أّن دليل الوجوب منرصف من األّول عن املصداق احلرام للعنوان الواجب، 
الت امن ح مفلسُت خماطبًا به سواء كانت احلالة من حاالت املندوحة أعروض الوجوب، 

                                                             
 .١٢٥ملواعظ واحلكم: الليثي الواسطي، عيون ا( ١)



  

اجب ما يفيد أّنه ما مل يكن يف أدّلة هذا الوعدم املندوحة )وهي حاالت التزاحم القهري(، 
 مطلوب كيفام كان، كام بّينا ذلك سابقًا.

وهذا بخالف املحّرم؛ فإّن حتريمه ال يفهم منه العرف أّنه غري شامل ملا هو واجب من أفراده 
يف األصل، وإّنام يعترب أّنه حمّرم ما مل يكن مالك الواجب أهّم منه، فريفع حتريمه يف حال 

ب ال يفهم العرف وجود إطالق فيه حلالة الفرد احلرام، ما مل تكن التزاحم، بينام يف دليل الواج
 هناك إضافة بيانّية.

وهبذا يمكن احلديث عن أولوّية احلرام عىل الواجب دون العكس، يف هذه الصورة ال 
 مطلقًا.

٣ PÜè¾DMÊ ¼Í»� ,ÑZ»v�A K»U Ä¾ �ÊC Ðfn¯�A Ôie Ðf¦B² _ 
خاّصة يف الوسط  ،ة يف أصول الفقه اإلسالميتعترب هذه القاعدة من القواعد الشهري

وعادًة ما ُتبحث عندهم يف سياق ، وقد اعتمدهتا املجّلة العدلّية يف املاّدة الثالثنيالسنّي، 
دراسة القواعد الفقهّية ومباحث األشباه والنظائر، السيام بمناسبة احلديث عن قاعدة أخرى 

قها، ولو من جهة اعتبارهم أّن عّد من توابعها ولواح، إذ تُيطلق عليها قاعدة: )الرضر ُيزال(
وثيقة أيضًا تفّرعّية ، وهبذا تكون هذه القاعدة ذات صلة زالة الرضرإمن  دفع املفسدة نوعٌ 

 .كام يبدو أّهنا مقبولة عند اإلباضّية .بقاعدة نفي الرضر )ال رضر(
ء )دفع/رعاية درء/عناية ة صيغ كثرية جيمعها: دردوتستخدم لبيان أو عنونة هذه القاع

لب جالرشع بدرء( املفاسد )الرضر/املفسدة/الرّش/املرّضة( مقّدم )أوىل/أهّم/آكد( عىل 
، وقد يعرّب عنها بقاعدة )املصلحة/املساّر/اخلري/النفع/املنافع( املصالح)حتصيل/إيصال( 

واحلرام غلب  ذا اجتمع احلاللإ«، كام تتصل أيضًا بقاعدة »االجتناب مقّدم عىل االجتالب«
 ».احلرام

                                                             
؛ وراجع: الفايس، مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها: ٢٧: ١انظر: كاشف الغطاء، حترير املجّلة ( ١)

١٨٢. 
 .٦٨٣ـ  ٦٨١، ٣٦٧ـ  ٣٦٦: ١انظر: معجم القواعد الفقهّية اإلباضّية ( ٢)



 

بمعنى أّننا تارًة نتكّلم عن  وهذه القاعدة يمكن أن تدرس عىل مستويني: العلم واالحتامل،
أّن دفع املفسدة املعلومة مقّدم عىل جلب املصلحة املعلومة، وأخرى نتكّلم عن أّن دفع املفسدة 

انب األّول بدايًة، ومنه املحتملة أوىل من جلب املصلحة املحتملة، وسيكون تركيزنا عىل اجل
 يظهر الكالم يف اجلانب الثاين من القاعدة.

وال تطلق هذه القاعدة عىل كلّيتها كام يتصّور بعٌض، بل هلا بعض الرشوط والقيود، التي 
 يف مقابل قاعدة التخيري، ال غري.يف مركز اخلالف فيها،  ،جتعلها ـ كام سوف نرى ـ تقع

ألمر أن نمّر مرورًا رسيعًا عىل أبرز أدّلتها، ثم نقوم بذكر وروح القاعدة واضحة، وحيتاج ا
 رشوطها والتحّفظات التي أبداها بعضهم عليها.

التي يمكن  ،ّن الكثري من نصوص اإلماميّة يبدو عليه التحّفظ عىل هذه القاعدةأىل إونشري 
ث االحتياط، العثور عىل مرور رسيع عليها عندهم يف مثل مباحث اجتامع األمر والنهي ومباح

كام يفهمون منها ، حيث ال يقيمون هلا وزنًا بنفسها، التحّفظ عليهايف كلامهتم ويمكن مراجعة 
يم املفسدة الضعيفة عىل املصلحة دولذلك يوردون عليها بأّنه يلزم منها تق ؛القاإلط

 .القبولب، وإن الحظنا إطالق األخذ بالقاعدة أحيانًا يف تعابريهم بام يوحي األعظم
وال تقترص هذه القاعدة عىل شكل العالقة بني تطبيقات األحكام يف مقام امتثاهلا، بل ثّمة 
حديث عن كوهنا يف روحها القانونّية قد تكون أساسًا يف حّل التعارض بني النصوص، فلو 
عارض نصٌّ ينهى عن مفسدة آخَر يأمر بمصلحة، قّدم األّول عىل الثاين، واألمر عينه يمكن 

يف البحث املتقّدم حول تقديم الواجب عىل احلرام أو العكس، وهذا ما يعترب من فروع  طرحه
مباحث الرتجيح بني األدّلة باملقاصد واملصالح، وليس هو بحثنا هنا الساعة، حيث سنتعّرض 

                                                             
 ١١٥: ٣اآلميل، املعامل املأثورة ؛ وهاشم ٢٧: ١انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: كاشف الغطاء، حترير املجّلة ( ١)

؛ ١٨٨: ٢؛ واألنصاري، فرائد األصول ١٥٣؛ واملريزا القمي، القوانني املحكمة: ٧٨: ٤، و١١٦ـ 
، ١٧٧؛ واخلراساين، كفاية األصول: ٦٩٠: ٧، و٦٢٤: ٤والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول 

؛ ٣٢٨: ٣، و١٦٠: ٢يف علم األصول ؛ واخلوئي، دراسات ٤٥١: ٣؛ والنائيني، فوائد األصول ٣٥٧
 .٥٤٤واحلكيم، األصول العاّمة للفقه املقارن: 

؛ واألنصاري، احلاشية عىل استصحاب ٣٩٤: ٢انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املراغي، العناوين الفقهّية ( ٢)
 .١١٨القوانني: 



  

له يف نظرّية املقاصد وتأثرياهتا يف خمتلف البحوث الرشعّية، وذلك يف كتابنا القادم، إن شاء اهللا 
 عاىل.ت

١_  ٣ ÑèÍÂÜ³§ºAÊ ÑèÍÃÌfºA BÇNèÍ§Uj¾Ê Ðf¦B³ºA ÑöºeC _ 
 ،، يعتربوهنا مهّمة يف هذا السياقمرجعّياتينطلق اآلخذون هبذه القاعدة املشهورة من عّدة 

 وأبرزها:
 املرجعّية األوىل: وهي املرجعّية القرآنيّة

 معطيات هذه املرجعّية هو اآليت: وأهمّ 
ا ﴿ إىل قوله تعاىل: االستناد الدليل األّول: ُكتَِب َعَليُْكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت إِْن َتَرَك َخرْيً

َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَ  اَم إِْثُمُه َعىَل اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربنَِي بِامْلَْعُروِف َحقا َعىَل امْلُتَِّقنَي َفَمْن َبدَّ إِنَّ
ِه ُلوَنُه إِنَّ اهللاََّ َسِميٌع َعلِيٌم َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا َأْو إِْثاًم َفَأْصَلَح َبْينَُهْم َفَال إِْثَم َعَليْ الَِّذيَن ُيَبدِّ 

 (.١٨٢ـ  ١٨٠)البقرة:  ﴾إِنَّ اهللاََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
حريف ديل والتبباع الوصيّة وهنت عن التا أمرت باتّ يات أّهن وتوضيح االستدالل هبذه اآل

حالًة واحدة تعّد خالف األصل، وهي ما لو كانت الوصية  يها، لكنّها عادت واستثنتف
تتضّمن حيفًا أو ظلاًم، فإّنه جيوز تبديلها، وهذا احلكم الوارد يف اآلية الكريمة ال معنى له إال إذا 

اجلنف واإلثم كانت الرشيعة تقّدم دفع املفاسد عىل جلب املنافع؛ ألّن املفسدة التي تقع هنا هي 
بحسب تعبري اآلية الكريمة، وجتويز فعٍل هو عىل خالف األصل الذي فيه املصلحة، ال معنى 

نف واإلثم، إال أّن الشارع يعطي أولوّية لدفع املفسدة عىل جل املنع من اجلله عندما يكون أل
 .جلب مصلحة العمل بالوصية كام هي واملحافظة عليها

، ولو بنحو كوهنا قرينة عىل تبنّي الشارع هلذه القاعدة ية غري دقيقلكّن االستدالل هبذه اآل
 :؛ وذلكبوصفها قاعدًة كلّية

إّن اآلية الكريمة جتيز تبديل الوصية باملصاحلة، وهذه املصاحلة لو وقعت بني املويص  أّوالً:
                                                             

صلحة، دراسة أصولّية انظر: حسن بن إبراهيم اهلنداوي، قاعدة درء املفسدة مقّدم عىل جلب امل( ١)
 م.٢٠١١، فرباير عام ١٠٥ـ  ١٠٣: ١٧فقهّية، جمّلة الرشيعة والدراسات اإلسالمّية، العدد 



 

يل للوصية وغريه أو بني الورثة أنفسهم، فهي يف هناية املطاف حماولة للخروج عن املقتىض األوّ 
بالتصالح، وحيث إّهنا وصفت فعل املويص بالظلم وامليل عن احلّق، فهي تعترب أّن فعله غري 
رشعي من األّول، فاالستثناء يف اآلية ليس من تغيري الوصّية، بل يف توصيفها؛ فالوصية العادلة 

يريات فيها قبل موت ال جيوز تبديلها مطلقًا، فيام الوصّية الظاملة جيوز فيها التدّخل إلجياد تغ
املويص أو بعده بالتصالح، وهذا ليس من أولوّية دفع املفسدة عىل جلب املصلحة؛ ألّنه ال 

يف الوفاء بوصّيٍة ظاملة، وإّنام عرّبت اآلية عّمن فعل ذلك بأّنه ال إثم لزومّية توجد مصلحة 
صاحب املال لكنّه عليه، لرفع توّهم اإلثم عنه، بإعادة تصحيح األمور؛ فاملويص ولو كان 

 ليست له سلطة مطلقة يف الترّصف بامله بعد موته بطريقة ظاملة للورثة واملستحّقني.
وهبذا نعرف أّن اآلية أجنبية عن موضوعنا؛ ألّهنا ال تدفع مفسدًة وتتخىّل عن مصلحة، بل 

سدة يف ها هو املفهي ُتلغي وجود مصلحة نتيجة تغرّي توصيف وحالة الوصيّة، وتعترب أّن حملّ 
التي الة تلك احلّن موضوع القاعدة هو نوع من الوصايا، فال موضوع للقاعدة هنا؛ ألالهذا 

 يف الرشع.إطالقًا فيها مصلحة ومفسدة معًا، والعمل بوصيٍة ظاملة ال مصلحة فيه 
 نعم، لو عرّبت اآلية باخلوف من املويص بغري عنوان الظلم وامليل، لكان األمر معقوالً.

كال يمكن أن ُيعقل بناء عىل القول بعدم نفوذ الوصّية الظاملة، أّما لو قلنا وهذا اإلش
بنفوذها وصّحتها رشعًا، ومن ثّم لزوم الوفاء هبا، مل يرد هذا اإلشكال هبذه الطريقة، فتأّمل 

 جّيدًا.
إّن قاعدة درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة ال معنى هلا إال يف صورة تساوي  ثانيًا:
واملفاسد يف احلالة، كام سوف يأيت بيانه، وعليه فلكي نعرف أّن اآلية الكريمة هلا عالقة  املصالح

بالقاعدة جيب أن نتأّكد مسبقًا أّن حجم املفسدة يف العمل بوصّيٍة ظاملة مساٍو حلجم املصلحة يف 
ى عدم تبديل الوصّية، وهذا أمٌر ال نتمّكن من إثباته من خالل اآليات نفسها، بل وال حت

من خارجها. وجهُلنا بالتفاوت وإن كانت نتيجته العملّية هي حكم باملتوّفر بني أيدينا 
 التساوي، لكّن هذا ال يسمح لنا بجعل اآلية داّلًة عىل حكم التساوي؛ لعدم معرفتنا بالواقع.

لو قلنا ـ ولو تنّزالً ـ أّن كّل حرام فخلفه مفسدة وكّل واجب أو مستحّب فخلفه  ثالثًا:
فإّن موضوع اآليات كام يظهر من بعض الذين فّكروا بقضّية املصلحة واملفسدة هنا، حة، مصل

هنا سيغدو عىل عكس ما يريده املستدّل؛ وذلك أّن التبديل حرام كام نّصت عىل ذلك اآلية 



  

الثانية، واإلصالح واجب أو مستحّب كام دّلت عليه اآلية الثالثة، فيكون املوقف من تقديم 
 املفسدة وليس العكس، فكيف استنتجوا من هذه اآليات أّن درء املفسدة أوىل من املصلحة عىل

جلب املصلحة؟! بل لو قلنا بأّن املحافظة عىل الوصية هو الواجب وليس التبديل هو احلرام، 
 كان املورد من موارد تزاحم املطلوب مع املطلوب، ال املصلحة مع املفسدة.

ة خارج إطار نوعيّة احلكم يف احلالتني، فلم يقعوا يف هذا وكأّهنم فهموا املصلحة واملفسد
 اإلشكال.

 ية الكريمة هنا غري صحيح.وعليه فاالستدالل هبذه اآل
َوُهَو الَِّذي ﴿ما اعتربه بعٌض أقوى األدّلة القرآنية هنا، وهو قوله سبحانه:  الدليل الثاين:

ْم َعنُْكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُْهْم  َة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَليِْهْم َوَكاَن اهللاَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َكفَّ َأْيِدَُّيُ بِبَْطِن َمكَّ
ُه َولَ  لَّ ْدَي َمْعُكوًفا َأْن َيبُْلَغ حَمِ َراِم َواهْلَ وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلَ ْوَال ِرَجاٌل َبِصرًيا ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

ٌة بَِغرْيِ ِعْلٍم لِيُْدِخَل اهللاَُّ يِف ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمؤْ  ْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيبَُكْم ِمنُْهْم َمَعرَّ ِمنَاٌت مَل
ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاًبا َألِياًم  ُلوا َلَعذَّ تِِه َمْن َيَشاُء َلْو َتَزيَّ  (.٢٥ـ  ٢٤)الفتح:  ﴾َرْْحَ

رضة بني مصلحة دخول مّكة ولو بالقّوة، ومفسدة تعّرض بعض فهذه اآليات توقع معا
املسلمني يف مّكة لألذى حيث لن يميّزهم املسلمون لو دخلوها باحلرب فقد يقتلوهنم، فقّدم 

، فاآلية تقول بأّنه لوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات جانب املفسدة عىل جانب املصلحة
ة فقد تطؤوهم وتصيبوهنم بأذى، فيلحقكم بسبب ذلك أنتم ال تعرفوهنم لو دخلتم مّكة بالقوّ 

لو م من حيث ال تعلمون، ألمرتكم بدخول مّكة عنوًة، وهلذا ختمت اآلية بأّهن  مكروهمعّرة و
 سمح لكم باحلرب.بأن  ب اهللا الكافرينلعذّ  ؛م عن غريهمهنون منمن امتاز املؤأب ،تزّيلوا

ّن مفسدة قتل املؤمنني واملؤمنات، ولو ألجل متفّرع عىل إثبات أ ولكّن هذا االستدالل هنا
، مساوية ملصلحة دخول مّكة عنوًة، فقد تكون عند اهللا أعظم بكثري، فاآلية آنذاك دخول مّكة

من النصوص التي ُتعطي قيمًة عالية حلفظ نفوس املؤمنني واملؤمنات، وُتلزم يف التعامل مع 
وأّن من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف  العدّو بمراعاة هذه النفوس حتى أعىل املستويات،

األرض، فكأناّم قتل الناس مجيعًا، ومن أحياها فكأّنام أحيا الناس مجيعًا، فكيف نريد إثبات 
                                                             

 .١١٠ـ  ١٠٨انظر: املصدر نفسه: ( ١)



 

فلعّله مل تكن  قاعدة كلّية بحالٍة حمدودة ال نعرف مستويات املصالح واملفاسد فيها عند اهللا؟!
ة قتل بعض املؤمنني، كيف وقد أثبت مصلحة دخول مّكة يف ذلك الوقت أكرب من مفسد

 التاريخ أّن مصالح صلح احلديبّية عىل الدعوة اإلسالمّية كانت كبرية للغاية.
من نوع قوله  أصًال، ستدالل هباهذا وقد استدّل بعضهم بأدّلة مل يكن من الصحيح اال

ْمِر َوامْلَْيرِسِ ُقْل فِيِهاَم إِْثٌم ﴿تعاىل:  َكبرٌِي َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم َيْسَأُلوَنَك َعِن اْخلَ
ُرونَ  ُكْم َتَتَفكَّ ُ اهللاَُّ لَُكُم اْآلََياِت َلَعلَّ )البقرة:  ﴾َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َكَذلَِك ُيَبنيِّ

اجِّ ﴿(، وقوله سبحانه: ٢١٩ َراِم َكَمْن َآَمَن بِاهللاَِّ َواْليَْوِم َأَجَعْلتُْم ِسَقاَيَة احْلَ َوِعاَمَرَة املَْْسِجِد احْلَ
 َآَمنُوا َوَهاَجُروا اْآلَِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل اهللاَِّ َال َيْسَتُووَن ِعنَْد اهللاَِّ َواهللاَُّ َال َُّيِْدي الَْقْوَم الظَّاملنَِِي الَِّذينَ 

ْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد اهللاَِّ َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفائُِزونَ َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللاَِّ بَِأمْ  )التوبة:  ﴾َواهِلِ
َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَيُسبُّوا اهللاََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم ﴿(، وقوله تعاىل: ٢٠ـ  ١٩

ةٍ  نَّا لُِكلِّ ُأمَّ ِْم َمْرِجُعُهْم َفُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ َكَذلَِك َزيَّ (، ١٠٨)األنعام:  ﴾ َعَمَلُهْم ُثمَّ إىَِل َرهبِّ
 .وأمثال هذه اآليات الكريمة

ألّهنا ترصد العالقة بني أمرين  هبذه القاعدة؛ اكّل هذه اآليات ال عالقة هلوذلك أّن 
القاعدة هنا، لو كانت معقولة، فهي معقولة يف  متفاوتني يف حجم املصلحة واملفسدة، وهذه

حالة التساوي أو كون املفسدة أعظم، ويف حال كوهنا أعظم فإّن تقديم املفسدة واضح وال 
حيتاج لدليٍل إضايف غري قواعد التزاحم األّولّية، فال يبقى إال حال التساوي، واملفروض أّن 

ريد التأكيد عىل عدم التساوي، فكيف هذه اآليات واضحة يف حال عدم التساوي، بل هي ت
 جُتعل دليًال هنا؟!

 من هنا نستنتج أّنه ال توجد مرجعّية قرآنّية مصّححة لقاعدة مستقّلة من هذا النوع.
 املرجعّية الثانية: وهي مرجعّية قاعدة تقديم املحّرمات عىل الواجبات

الشاطبي وأمثال ابن تيمية  هذه املرجعّية هي البحث املتقّدم الذي عاجلنا فيه اخلالف بني
ّن تقديم احلرام عىل الواجب معناه أّن درء املفسدة أحيث تّم تصّور  ،ما ُنسب إىل ابن حنبلو

                                                             
انظر: حسن بن إبراهيم اهلنداوي، قاعدة درء املفسدة مقّدم عىل جلب املصلحة، دراسة أصولّية ( ١)

 .١٠٨ـ  ١٠٥: ١٧ات اإلسالمّية، العدد فقهّية، جمّلة الرشيعة والدراس



  

ات عىل الواجبات، مثل ميم املحرّ دّلة تقأديضًا بعض أوهلذا نجد هنا  ،أوىل من جلب املصلحة
ده باالستطاعة، وغري  األمر فيقيّ وبني ،ده بيشءٍ يقيّ  بني النهي فاليميّز املشهور الذي  النبوّي 

 ذلك ممّا أرشنا له من قبل.
وقد سبق أن أجبنا عن جممل أدّلة تقديم الواجب عىل احلرام وبالعكس، بل ناقشنا يف 

، وقد أثبتنا أّنه ال ترادف بينها وبني قاعدة االرتباط القهري بني البحثني، فراجع حتى ال نطيل
 تقّدم احلرام عىل الواجب.

قول بعض الباحثني بأّن قاعدة تقّدم الواجب عىل احلرام ال تعّد نقضًا أو معارضًا هلذه  وأّما
القاعدة هنا، انطالقًا من أّن الواجب يكون دائاًم أهّم من احلرام، واملفروض أّن قاعدة الدرء هنا 

يل عىل ، هذا الكالم غري صحيح، فليس لدينا دلال تشمل حالة أمهّية املصلحة عىل املفسدة..
كون مالكات الواجبات كّلها دائاًم أهّم من مالكات املحّرمات، وال أّن جنس الواجبات أهّم، 

 كام بحثنا ذلك فيام تقّدم آنفًا، فال نعيد.
 واملترّشعي املرجعّية الثالثة: مرجعّية الفهم واالرتكاز العقالين

 ضوع من نوع:وهلذا املو.. نعني هبذه املرجعّية بعض املقاربات العقالنّية 
منسجمة  ةّن هذه الذهنيّ إّن هذا منسجم مع ذهنّية االحتياط يف الشبهات التحريمّية؛ أل ـ ١

الوجوبّية، والتي حتمل شبهات ة عدم الوقوع يف مفسدة، يف مقابل ذهنيّة الرباءة عن المع ذهنيّ 
حتياط يف الشبهات ّن مجيع األدّلة الداّلة عىل االأمعها فكرة جلب املصلحة نوعًا، وهذا يعني 

، ومن ثّم فاإلخبارّيني ة دون الوجوبّية يمكنها أن تشّكل قرينة عىل هذه القاعدة هناالتحريميّ 
 .الشيعة يمكن أن ينسجموا مع هذه القاعدة هنا أكثر من غريهم

حتاد بني املوضوعني، وقد ناقشناه سابقًا، االوى ر عن مستبرصف النظـ  لكّن هذا الكالم
اؤها يف جمال املوضوعات اخلارجيّة والسياسة رجدة، إعاكام هو املفهوم من الق ،يدخاّصة لو ُار

إذ ال يوجد  عليه؛ال دليل  ـ ببعضها ةرشعيّ الالرشعّية، وليس فقط يف جمال عالقة األحكام 
تياط ثابت يف حون الوجوبّية، بل إّما االدة يف الشبهات التحريميّ  مستند مقبول ُيثبت االحتياط

 .كام هو الراجح املعتمديف اجلميع الرباءة املرجع هو أو  ،اجلميع
                                                             

 .١٧انظر: حمّمد بن عبد العزيز املبارك، قاعدة درء املفاسد مقّدم عىل جلب املصالح: ( ١)



 

إّن ترجيح دفع املفسدة عىل جلب املصلحة هو ترجيٌح جلانب التسهيل عىل جانب  ـ ٢
التعسري، والرشيعة متيل ملبدأ التيسري ورفع املشّقات؛ ألّن الرتك أسهل من الفعل، فالفعل حيتاج 

العدم، وهبذا تكون قواعد التيسري واملزاج العقالئي جلهٍد إضايّف، بينام الرتك يكفي فيه 
 ن عىل تكوين قاعدة الدرء هنا.يوالرشعي واملترّشعي العام يف التيسري مساعد

وقد وقعت يف خلٍط عجيب؛ فنحن ال نبحث يف أّن  ولكّن هذه املقاربة غري صحيحة أيضًا؛
ل؛ ألّن القضّية ال ُتقاس هبذه ما فيه املفسدة يستدعي الرتك أو ما فيه املصلحة يستدعي الفع

الطريقة دائاًم، فقد يكون ما فيه املفسدة مما حيتاج إىل القيام بفعل، وما فيه املصلحة عىل العكس 
متامًا، فالتسهيل مصلحة، وهو قاعدة كربى يف الرشيعة، ومع ذلك هو قائم عىل الرتك والعدم، 

مفاسد، وفعل العبادات واجب عيني، والعمل الطبّي واجٌب كفائي، ويقف خلفه دفع أو رفع 
وال نريد هنا أن نقع ـ كام نرّدد مرارًا ـ وهو حيول دون ارتكاب جرائم، فيدرأ مفاسد ومصائب. 

ضحايا لعبة لفظيّة يف كيفيّة توصيف األمور باملفسدة واملصلحة، فأصل القياس غري صحيح يف 
 هذا االستدالل.

من الدولة والسلطة يف كثري من األحيان القيام بل إّن ترجيح جانب درء املفسدة يتطّلب 
بخطوات شاّقة ملواجهة ما تأيت منه املفسدة؛ حتقيقًا لدرئها أو دفعها أو رفعها، باملنع من 
معامالت أو أعامل، وهذا جهد شاّق ال يتناسب مع جعل املستند هو قاعدة التيسري، وكأّن 

 فردّية اخلالصة للموضوع!جعل املستند هو هذه القاعدة نوٌع من القراءة ال
النهي لدفع  الفرق بني األمر والنهي أنّ «حيث يقول:  ،ما يؤخذ من كالم الزركيش ـ ٣

اعتناء الشارع بدفع املفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل )و(أو  ،واألمر لتحصيل املصالح ،املفاسد
عىل عدم  لألصل الداّل  النهي عن اليشء موافٌق  وألنّ  ؛املفاسد يف الوجود أكثر ألنّ  ؛املصالح

 .»الفعل بخالف األمر
 هو ألّن الرشيعة هتتّم بذلك، انطالقًا من اماملفسدة عىل املصلحة إنّ  موتقريب ذلك أّن تقدي

 وأّن النهي عنها موافق لألصل يف عدم الفعل. ،أكثرّية وجود املفاسد
سّلمنا هبذه األكثرّية ـ  ـ لوألّن أكثرية وجود املفاسد  ولكّن هذا االستدالل ضعيف أيضًا؛

                                                             
 .١٨٢: ١٦؛ وانظر: الفخر الرازي، التفسري الكبري ١١٦: ٢الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( ١)



  

يًا أكثر هلا لكّن هذا ال عالقة له بحالة وإن استدعى تلقائيًا اهتاممًا أكرب من الرشيعة وتصدّ 
التزاحم بني املصلحة واملفسدة املتساوية، فلنفرض أّن الرشيعة لكثرة وقوع املفاسد رّكزت عىل 

يف تزاحم املتساويني تقّدم املفسدة  هذا املوضوع بشكل متناسب مع الكثرة، فهل هذا يعني أّهنا
عىل املصلحة؟! وما الربط بني األمرين؟! وملاذا ال نعترب ذلك دليًال عىل لزوم تقديم املفسدة 

 ؟!أيضاً  األقّل خطورًة عىل املصلحة األعظم أمهّيةً 
واألبعد من ذلك كون النهي موافقًا لألصل يف عدم الفعل بخالف األمر، فإن قصد هبذا 

التسهيل فقد تقّدم جواهبا، وإن قصد شيئًا آخر فلم نفهمه، فام عالقة كون النهي مصلحة 
 متوافقًا مع العدم بكون املفسدة تقّدم عىل املصلحة ولو يف حال التساوي؟!

إّن عدم دفع املفسدة فورًا يوجب الوقوع فيها يف احلال، بينام ترك املصلحة يمكن أن  ـ ٤
وهبذا يكون التزاحم بني املفسدة واملصلحة راجعًا للتزاحم بني  يفسح املجال لتحقيقها الحقًا،

 .املضّيق واملوّسع، أو بني ما ال بدل له وما له بدل، وأمثال ذلك
فالكالم يف  هنا، صورة القضيّة ومفروضهاصل أـ يف ظنّي ـ قط تولكّن هذا الوجه مل يل

ام الظروف واحلاالت، بمعنى أّن موضوع تعارض املصالح واملفاسد يؤخذ فيه تساوهيام يف مت
املصلحة التي فاتت برتجيح جانب املفسدة، يكون ما فات منها غري قابل لالستبدال أو لو 
استبدل فإّن اخلسارة القائمة بني األصل والبدل تكون بحجم املفسدة املقابلة يف األمهّية، ولو مل 

فسدة هنا، بل يف بعض الصور ال يكن األمر كذلك فال معنى لفرض التساوي بني املصلحة وامل
معنى لفرض التزاحم احلقيقي اجلاّد، كام رشحنا ذلك فيام تقّدم عند احلديث عن بعض أشكال 

 قاعدة البدائل من قواعد التزاحم.
، فكأّن األمور إّن األصل يف األمور أّهنا صاحلة عادًة، فلهذا يقّدم الدرء عىل اجللب ـ ٥

 .نا بحاجة لزيادة مائه بقدر ما نحتاج لرفع األحجار من طريقهكالنهر الذي يسري، فإّننا لس
وهذا الكالم يقوم عىل رؤية حول اإلنسان ال ترى فيه سلبّيًة مطلقة، بل تعترب أّن اإلنسان بنفسه 

 يسري بطريق صالح يف األعّم األغلب، وأّن الطوارئ التي تعرتض طريقه هي التي جترفه.
                                                             

ء املفسدة مقّدم عىل جلب املصلحة، دراسة أصولّية انظر: حسن بن إبراهيم اهلنداوي، قاعدة در( ١)
 .١٢٠ـ  ١١٩: ١٧فقهّية، جمّلة الرشيعة والدراسات اإلسالمّية، العدد 



 

إذا «زي ،حني قال ـ مستدالً للقاعدة يف مباحثه التفسريّية ـ: ولعّل هذا ما قصده الفخر الرا
ة، ، وذلك يوجب حصول األمل واحلزن، وهو يف غاية املشقّ مل حيصل دفع الرش فقد حصل الرّش 

، بل عىل السالمة وأما إذا مل حيصل أيضًا إيصال اخلري بقي اإلنسان ال يف اخلري وال يف الرّش 
 .»سهل ل هذه احلالةة، وحتمّ األصليّ 

ّن إّنه لو فرضنا أف ؛هنا، وإن كان جذر فكرته وجيهاً  هذا الدليل ال يبدو يل منطقّياً لكّن 
ة أوىل من جلب داألمور يف حالتها العادية قائمة عىل الصالح، فهل هذا يعني أّن درء املفس

ة؛ دفساملصلحة؟! فلو كان األمر كذلك فال نحتاج جللب املصلحة يف حال عدم التزاحم مع امل
ّن هذا أ! ولو فرض وأصل السالمة ّن األمور تسري عىل معيار الصالحأاملفروض  ألنّ 

ىل إ فهذا عودٌ عىل مقتىض العادة، ّن املصلحة ما تلبث أن تتحّقق الحقًا أدالل يراد منه تاالس
 .، فال نعيدوقد ناقشناه ،املقاربات العقالنّيةهذه الدليل الرابع من 

موقف الرشيعة يف حاالت االشتباه بام جيعلها تقّدم جانب احلرمة عىل اعتامد استقراء  ـ ٦
 جانب األمر، فتطالب بالرتك.

إذ أّي استقراء يفيد الغلبة هنا واملوارد  ؛وهذه الدعوى ِمنوعة، وفاقًا للشيخ األنصاري
 قليلة ومعدودة؟!

 الرابعة: نصوص السنّة واحلديث الرشيفاملرجعّية 
ثبات إل ؛ليها هنابعضهم إالتي استند من احلديث الرشيف، ولقليلة ثّمة بعض النصوص ا

 :ومنهاإذ هبا يظهر املوقف من الباقي، نكتفي بأهّم العّينات، هذه، ووالدفع ء رقاعدة الد
اكم إيّ « :قال، ‘عن النبّي  ،ريض اهللا عنه أيب سعيد اخلدرياحلديث األّول: خرب 

ال إفإذا أبيتم « :قال ،ث فيهاام هي جمالسنا نتحدّ إنّ  دّ بُ لنا  ما :فقالوا، »واجللوس عىل الطرقات
 ،األذى وكّف  ،البرص غّض «: قال ؟الطريق وما حّق  :قالوا ».هاالطريق حقّ  املجالس فأعطوا

 .»عن املنكر ٌي باملعروف وهن وأمرٌ ، السالم وردّ 
                                                             

 .١٨٣: ١٦الفخر الرازي، التفسري الكبري ( ١)
 .١٨٧ـ  ١٨٦: ٢انظر: فرائد األصول ( ٢)
 .٤٧: ٣؛ ومسند ابن حنبل ١٠٣: ٣صحيح البخاري ( ٣)



  

 ىل من جلبدفع املفسدة أو ويؤخذ منه أنّ «وقد عّلق ابن حجر عىل هذا احلديث بالقول: 
 وذلك أنّ  ؛الطريق جر ملن عمل بحّق من األإىل ترك اجللوس مع ما فيه  الً لندبه أوّ  ؛املصلحة

 .»..لطلب السالمة آكد من الطمع يف الزيادة االحتياط
سطر قائمة عىل منهج قراءة ما بني األته رغم أّن منهجيّ ، لكّن هذا االستدالل ضعيف

بعض  ما نجده يف تكّلم، وهو منهج رائع ومهّم وقليالً وحتليل منطلقات التفكري عند امل
أّن النهي وسبب ضعف هذا االستدالل هنا ؛ الفضاءات االجتهادّية املتحّفظة والنصوصّية جداً 

اآلتية من  النبوّي األّول ال يعلم أّنه كان لدرء املفسدة املساوية للمصلحة؛ بل لعّل املفسدة
كرب بكثري من املصلحة اآلتية من األفعال التي أشار إليها جمموع جمالسهم يف الطرقات ستكون أ

النبّي الحقًا، مما سيتحّقق يف اجلملة أثناء بعض تلك املجالس، فيكون النهي األّول ملكان غلبة 
املفسدة، لكن مّلا أشاروا عليه بالالبدّية، فكأّنه ملقام الرتخيص عليهم والتسهيل، وما يف ذلك 

حيث ال يمكنهم ترك هذه املجالس بتاتًا إال برضب من احلرج  من مصلحة يف حّد نفسه،
والضيق، أشار عليهم باملصالح التي يمكنهم لو فعلوها أن يتالفوا املفاسد، فيكون األمر يف 

 ذّمتهم يف هذه احلال.
وعليه فاحلكم األّول هو احلرمة؛ لكن مّلا انكشف أّن األمر فيه نوٌع من احلرج العريف، 

، وإن كان يف هذا احلديث اآلحادي إشعاٌر ات املصلحة، وتغرّيت صورة املسألةارتفعت مستوي
 .ـ لإلنصاف ـ بالداللة

ك قومَ  لوال أنّ  ،يا عائشة« :قال هلا ‘النبّي  أنّ  ،عائشةاحلديث الثاين: خرب أّم املؤمنني 
 ،فأدخلت فيه ما أخرج منه )وألزقته( باألرض ،ألمرت بالبيت فهدم ةحديث عهد بجاهليّ 

 .»فبلغت به أساس إبراهيم ،اً غربيّ  وباباً  اً رشقيّ  باباً  :بابني وجعلت له
وما  ،ع الناس إىل إنكارهاألمر ما يتّس  وفيه اجتناب ويلّ «فقال:  ،وقد ذكر ابن حجر هنا

وفيه  ،ف قلوهبم بام ال يرتك فيه أمر واجبوتألّ  ،أو دنيا د الرضر عليهم يف دينٍ خيشى منه تولّ 
 ،ام إذا تعارضا بدئ بدفع املفسدةّهن أو ،وجلب املصلحة فاألهم من دفع املفسدة مّ تقديم األه

                                                             
 .٨٢: ٥فتح الباري ( ١)
 .٩٨: ٤؛ وانظر: صحيح مسلم ١٥٦: ٢صحيح البخاري ( ٢)



 

 .»..عمل املصلحة املفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب وأنّ 
وذلك أّنه لعّل ما دفع النبّي للتحّفظ  ويمكننا مناقشة هذا االستدالل أيضاً بالطريقة نفسها؛

 من مفسدة بقاء الكعبة عىل ما هي عليه، وأّن النبّي هو أّن مفسدة إعراضهم عن الدين أكرب
هيّمه دين الناس يف احلقيقة أكرب ممّا هيّمه بعض مظاهر الدين املادّية، كنوع بناء الكعبة لو تزامحا، 
والنّص القرآين يف املفاضلة بني عامرة الكعبة وبني اإليامن واجلهاد يساعد عىل ذلك بنحو 

ّن كّل مفسدة تقّدم عىل كّل مصلحة ولو يف حال التساوي، بل يفيد فليس يف األمر أالتأييد، 
ذلك تقديم املفسدة عىل املصلحة يف اجلملة، وهذا متفٌق عىل صّحته ال نزاع فيه، متامًا كاالتفاق 
عىل تقديم املصلحة األعظم عىل املفسدة القليلة لو تزامحا، وال يعني أّن األصل يف العالقة هو 

 س جلب املصالح.درء املفاسد ولي
× بل إّن هذا احلديث لوحده ال يفهم منه أّن إعادة بناء الكعبة عىل ُاسس إبراهيم اخلليل

 واجب أصالً، فلعّله مطلوب مستحّب.
ومثل هذا احلديث جممل النصوص التي سبق أن حتّدثنا عن بعضها يف مبحث االجتهاد 

 فراجع فاجلواب هو اجلواب. الذرائعي، حيث أوردنا بعضها ومنه كان حديث عائشة هذا،
يتبنّي حاله منها، ـ مثل اإلمجاع ـ وغريها  ونكتفي هبذا القدر من األدّلة التي هي العمدة هنا،

وبذلك نستنتج أّن املصالح واملفاسد لو تزامحت، ُقّدم األهّم منها وفقًا لقواعد األمهّية، وإال 
ا يعتمد عليه باسم درء املفسدة أوىل من رجعنا إىل قواعد التخيري، وليس لدينا أصٌل مرجعي هن

 ة متفاوتة.جلب املصلحة، بل القضيّ 

٢_  ٣  _ä~j® ¼Æ  Ðfn¯�AÊ ÑZ»v�A �I ÏÊBnNºA ç~j®èÎ§²AÊ!? 
ة فرض التساوي أو واقعيّ  ةصل معقوليّ أوهي احلديث عن  ،ىل نقطة مهّمة هناإوهبذا نصل 

العّز بن هذه القضّية، ففيام مال بعضهم ـ ك، فقد وقع خالف يف االجتهاد السنّي يف هذا الفرض
وإن كان الغالب عكسه، ة هذا الفرض، ـ لواقعّية ومعقوليّ  وغريمها الطويفعبد السالم و

                                                             
 .٣٥٧: ٣فتح الباري ( ١)
، ١٢٣، والقواعد الصغرى: ١٢٣، ٩٨، ٢٥ـ  ١١: ١انظر: العّز بن عبدالسالم، قواعد األحكام ( ٢)
 



  

يف  وإن كان معقوالً ، ـ أّنه غري واقعيوالقرايف والشاطبي اعترب آخرون ـ كابن قيم اجلوزّية 
عىل ّرشها أو العكس، ولو مل نالحظ نحن  وأّن األشياء إّما أن يغلب خريها، فرض العقل

وهذا ما ذهب إليه  .، بل تّم إنكار وجود فعل حيمل مصلحًة خالصة أو مفسدًة كذلكذلك
، نظرّيته املعروفة يف التغليب والتقريبموضٍع من الدكتور الريسوين يف الدكتور الزرقا و

 نها باب املصالح واملفاسد.وهي نظرية طبّقها يف مواضع متعّددة من االجتهاد الرشعي م
ثالثة أمور تضّمن زهرة لفكرة ابن قيم اجلوزّية هنا، مستندًا إىل  وقد انترص الشيخ حممد أبو

 كالُم ابن قيم نفسه بعَضها:
 .ّن االستقراء يعطينا عدم وجود حالة تساويإ أ ـ

 .الواقع أو الرشيعة مل يقّدم لنا أّي مثال هلذه احلال منـ وهو الطويف ـ ّن الطرف اآلخر إ ب ـ
ج ـ إّنه يف فرض التزاحم ال يعقل التساوي؛ ألّنه إذا أعطيا تأثريمها معًا فهو حمال لكونه 
موجبًا لنقض فرض كوهنام متصادمني يف املحّل، وإذا امتنع تأثريمها معًا فهو حمال؛ ألّنه ترجيح 

 .فسدةبال مرّجح، فلزم أن حيصل من تصادمهام تفاوت يف حجم املصلحة وامل
وإذا كان األمر كذلك فهذا يعني أّن كل ّهذه االستخدامات لقاعدة دفع املفسدة أوىل من 
جلب املصلحة عرب التاريخ، إّما ختتلف مع فرضيّة إنكار التساوي أو ُتصبح جمّرد كالم فارغ 

حة، من املحتوى الواقعي، أو يكون املراد من القاعدة خصوص حالة أمهّية املفسدة عىل املصل
 أو يكون املراد منها حالتَي: أمهية املفسدة وأمهّية املصلحة!

كثر أبحيث قارن مجيع أو  ،غلبهاأهرة كّل احلاالت أو زبوأوال أدري هل استقرأ الشيخ 
                                                                                                                                                             

؛ والطويف، رسالة يف رعاية املصلحة )ضمن كتاب مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ١٤٢، ١٢٨، ١٢٤
. وقد ذهب الطويف ملعقولّية وواقعيّة التساوي حسب ظاهر ١٤٢يه، لعبد الوهاب خالف(: ال نّص ف

فروضه التي طرحها، واختار يف حال التساوي التخيري أو القرعة إن اجتهت التهمة؛ وانظر أيضًا: 
 .٢٦٥: ١؛ وابن تيمية، جمموعة الفتاوى ١٠٥: ١السبكي، األشباه والنظائر 

 .٥٣ـ  ٤٤: ٢ملثال ـ: الشاطبي، املوافقات انظر ـ عىل سبيل ا( ١)
ـ  ٣١١؛ والريسوين، نظرية التقريب والتغليب: ١٠٥ـ  ١٠٤: ١انظر: الزرقا، املدخل الفقهي العام ( ٢)

 . ٣٧٤ـ  ٣٧٠، لكنّه يف موضع آخر آمن بواقعّية التساوي، فانظر: املصدر نفسه: ٣١٧
 .٤٠٩ـ  ٤٠٦أبوزهرة، مالك: ( ٣)



 

عطي االستقراء ال يُ  نّ أب ! حتى يبّت بعضًا؟مع بعضها والوقائع اخلارجّية رشعية الاألحكام 
خر مل يقّدم أّي مثال واقعي للقضيّة، فهذا ال ينفي وقوع ؟ ولنفرض أّن الطرف اآلالتساوي

 حالة التساوي، فضالً عن معقولّيتها.
ه وأّما احلديث عن االستحاالت فغريب؛ ألّنه حتى لو أخذنا خصوص حالة التزاحم فإنّ 

مع حتّقق الفعل حيصل مفسدة اليشء ومصلحته معًا، فتكون له تأثريات سلبيّة وإجيابّية معًا، 
وما معنى تصادمهام يف املحّل؟! وإن قصد أّنه يف حال  االستحالة يف تساوهيام وحتّققهام؟! فأين

التزاحم ال يمكن اإلتيان بالفعلني معًا ليتحّقق التساوي فهذا صحيح، ولكنّه ليس موضوعنا؛ 
ألّن املفروض أّننا نالحظ الفعلني الواجب واحلرام يف حال التزاحم فنقول بأّن حجم املصلحة 
اآلتية من الواجب عىل تقدير وقوعه مساوية حلجم املفسدة اآلتية من احلرام عىل تقدير 

 ارتكابه، وأّي استحالة يف ذلك؟!
نعم، يأيت هنا سؤال العمالنّية واجلدوائّية )الثمرة العملّية( يف هذه القاعدة عىل تقدير صعوبة 

يقف لصالح هذه القاعدة يف  ومن هنا يمكن اللجوء إىل خيار آخر الوصول حلالة التساوي،
تنشيطها امليداين، وهو عدم الرتجيح بدل حال التساوي، فال نحتاج إلثبات فاعلّية قاعدة 
الدرء إىل إحراز وقوع حاالت التساوي، بل يكفي عدم الوصول إىل قناعة برتجيح طرف 

و ثبوت ترجيح ، فيكون مقتىض أدّلة هذه القاعدة ـ لو راجعناها ـ هاملفسدة عىل طرفاملصلحة 
طرف املفسدة عىل املصلحة يف هذه احلال، وهذا كاٍف ألنصار هذه القاعدة كي يفّعلوها يف هذا 

 املضامر، وال تصبح مفّرغًة من مضموهنا العمالين.

٣_  ٣  _¼Íð§NºA Ñ®B³QÊ ÔifºA Ðf¦B²ÐjuB§¾ PBèÍºB·qG , 
ف واملجالت يذهب بعض الكّتاب واملحارضين هنا وهناك يف إثاراهتم يف الصح

واملحارضات إىل أّن قاعدة درء املفسدة تسّببت وما تزال بحالة من اإلحباط والتكاسل 
ىل هذا النوع من إة ومشاريع كربى حتتاج واخلوف عن الدخول يف خماطرات مستقبليّ 

ة ضعيفًا قلقًا حمتاطًا يف ليّ عبدت الفكر الديني يف مقام العمل والفاأ ومن ثمّ  ،املخاطرات
ثقافة هذه  ات هنا وهناك إىل أنّ رثاإعضهم يف بم عىل مشاريع مستقبلّية. بل يذهب قدااإل

مشاريع  ّي أحباط أّهنم يقومون بتغذيتها هبدف إالقاعدة تناسب مصالح الزعامء واحلّكام و
ة ملنع القيام عىل طني دائاًم ما يستدعون هذه القاعدّن فقهاء السالأ، وعمل تغيريّية يف األّمة



  

وترك املفاسد أوىل وفوىض قتل واضطراب، سد اهذا فيه مفأّن بحّجة  ،لتغيري الواقعاألنظمة 
، وقد كانت للدكتور حمّمد املسعري املعارص كلامت منشورة بالصوت من جلب املصالح

 .والصورة تتصل هبذا املوضوع عمومًا، وتشري هلذه القضّية باخلصوص
ولوّيًة للتحريم، وهو عملّية تعطيل عن القيام وهذا ما يعني أّن ذهنّية هذه القاعدة ُتعطي أ

بالفعل، كام أّهنا تقّدم ثقافة خائفة من أشكال املخاطرة التي حتتاجها القفزات النهضوّية يف 
 .منها السياسّية واالجتامعّية خاّصةً  ،خمتلف جماالت احلياة

الدين، ولنِعم  اإلنسان املتدّين حريٌص عىل«ولكي نوضح أكثر هذه اإلشكالّية نالحظ أّن 
اخلصلة فيه هذه، هلذا فهو ينطلق دومًا يف أّي مرشوع من موقع احلرص هذا، وعندما يريد أن 

سوف متثل أمامه إجيابيات األمور  ،ة داخل الدينخصوصًا اخلطوة اإلصالحيّ  ،يقوم بخطوة
يف ال  وسلبّياهتا، فقد يرى بعض اإلجيابيات، لكنه سريى أيضًا بعض السلبيات، من هنا جتده

وعيه أكثر اهتاممًا بأمر السلبيات التي ستقع منه بأمر اإلجيابيات ـ وطبعًا نفرتض هنا أنه رأى 
إجيابيات ونفرتض أهنا متساوية أو اإلجيابيات أكثر بحيث ال تلحق السلبيات بحّد العدم ـ فقد 

ًا منه بالدين يعّطل املرشوع خوفًا من تلك السلبيات ما دام عجز عن ضامن عدم وقوعها؛ إيامن
يانًا إىل أن تعطيله هذا هو بنفسه سلبية عىل الوضع الديني أحوخوفًا منه عليه، وال ينظر 

سترتاكم إىل جانب بعضها بمرور األيام ما دام كّل واحد يفّكر هبذه الطريقة؛ ألنه يعترب أن 
ة عن الفعل، من تلك الناشئ ،وربام عقلياً  ،السلبية الناشئة من عدم الفعل أخّف عىل النفس

فيام  ،لو راجع وجدانه ،فاإلنسان عندما يرتك أمرًا يرتتب عىل تركه خلٌل ما قد ال يرى شّدةً 
فعله أمام أن ُيقدم عىل أمر حتصل سلبيات من إقدامه عليه، فإن نسبة الفعل وآثاره إىل الفاعل 

ا يرتاءى املثل قد تكون أشّد وأوضح من نسبة اآلثار إىل الرتك يف الشؤون االجتامعية، هلذ
الفاريس أمامنا والذي يقول: إن من ال يتكّلم ال خيطأ ليس ألنه بارع بل ألنه مل يتكّلم، ُحسبانًا 

 ،من وجهة نظري القارصة ،هذا املفهوم من املثل املذكور أّن عدم الكالم ال يمثل خطأ أحيانًا.
ل انكفاء عن القيام أسايس ورئيس؛ ألنه كّلام ازداد حضور مقول دفع املفسدة كّلام حص

سيام املشاريع ذات الطابع اجلذري، ال الطابع املرحيل اجلزئي املوردي املحدود. البمرشوع، 
ويف هذا السياق، حيصل التباس أمام العامل يف املجال الديني، وهو أنه عندما حيسب السلبيات 

من الناحية ينظر إىل أّن األصل عدمها، وأن هذا املرشوع سوف يأيت هبا، وهذا صحيح 



 

واملرشوع هو الذي احتوى  الوجودية األنطولوجية، فاملرشوع هو الذي محل السلبيات،
األخطار املفرتضة، لكّن هنا سؤاالً ُيفرتض أن نجيب عنه سويًا: كيف نحسب قيمة مرشوٍع 

 ما؟ هل يوجد مرشوع ال سلبيات له؟
رشوع، فمثًال لو كان مرشوع عادًة سلبيات، فيجب أن نقيسها عىل حجم امل وحيث لكّل 

مرشوعي أن أهدي شخصًا إىل الدين وكانت املردودات السلبية أن حيصل ضالل شخص فهذا 
املردود السلبي ذو حجم كبري نسبًة إىل حجم املرشوع ومنجزاته، أّما لو كان املرشوع هداية 

ا ذإ، ف»األمور ستختلف مليون شخص وكان ذلك يؤدي إىل ضالل عرشة من الناس فإنّ 
فسوف أوقف الكثري من  ،مع قاعدة دفع املفسدة هذه دون حساب دقيق لألمور رسُت 

 .املشاريع خوفًا من املخاطرات
هذا كّله ينتج شلًال يف اخلطوات الكبرية يف العمل الديني والسيايس واالقتصادي 

ء واالجتامعي، وهيمنًة ملنطق اخلوف عىل منطق األمل والشجاعة، فكيف يمكن لقاعدة الدر
 أن تكون أصًال مرجعّيًا وهلا مثل هذه التأثريات؟!

هذه املشكلة ال تصيب فقط القائلني نظرّيًا بقاعدة درء املفاسد، بل تصيب غريهم أيضًا، 
وهي قبل أن تكون مشكلًة فكرّية قد متثل أحيانًا مشكلة نفسّية، كام يمكن أن يلتقي عىل هذا 

 ني والقائلني هبذه القاعدة هنا، وأمثاهلم.اخلّط الكثري من الذرائعّيني واالحتياطيّ 
 ال؟ ووالسؤال الذي يطرح نفسه هو أّن هذه القاعدة هل متثل بالفعل مشكلة هبذا احلجم أ

الفضاء الذي خاّصة يف  ؛نفسها يف إطارها النظري قد متثل مشكلةً بيف تقديري فإّن القاعدة 
 وذلك لسببني:، توّلده

املني وأصحاب املشاريع االجتامعّية والسياسّية والدينيّة إّهنا تلزم الع السبب األّول:
وغريها بعدم اإلقدام عىل أّي عمل ما مل يكونوا جازمني بكون مصاحله أكرب من مفاسده، وبأّن 
هذه املصالح سوف تتحّقق حتاًم أو بدرجة احتاملّية عالية، لتربير توريط أنفسنا يف املفاسد التي 

 ع.سوف تقع نتيجة خوض املرشو
                                                             

، العمل الثقايف بني تنّوع الرؤى وتعّدد االجتاهات، جمّلة نصوص معارصة، بريوت، حيدر حّب اهللا( ١)
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إّن هذه القاعدة عندما نحّركها يف فضاء االحتامالت، حيث املشاريع  السبب الثاين:
 املستقبليّة، فإّهنا تصبح أشّد صعوبة؛ كام سوف نشري قريبًا.

ولكّن هذه اإلشكالّيات امليدانّية التي تواجه القاعدة وحميطها الذهني، ال تعني أّن القاعدة 
ّنه جيب العمل هبا، وربام تكون الرشيعة قد بنت خطوات باطلة؛ فلو ثبتت بدليٍل رشعي فإ

املؤمنني عىل هذا النوع دون غريه؛ ملصالح ال يعلمها إال اهللا، لكن ملا ثبت لدينا أّن هذه القاعدة 
مل ينهض لصاحلها دليل حاسم ال من الكتاب وال من السنّة وال من العقل، فإّن املشكلة تكمن 

هذه القاعدة يف الذهن املترّشعي ويف حياة املؤمنني ورجال الدين  يف هذه احلال يف بقاء رواسب
 والعاملني يف امليدان اإلسالمي.

٤_  ٣  _èÍ»J³Nn�A È³®,PB Ò»¦ Ñ»¿N�A Ðfn¯�A Áèf³M ¼Æ v�A»Ñ»¿N�A ÑZ? 
ّنه أكان ما تقّدم حول قاعدة دفع املفسدة يدور يف العادة ضمن سياق العلم واليقني، بمعنى 

ويف الوقت عينه تكون فيه مفسدة، فلو فعل فإّن  ّن هذا الفعل جيلب مصلحةً ألدّي علٌم ب حيصل
 وسوف تأيت املصلحة من فعله. ،املفسدة سوف تتحّقق

ها العلامء بالشكل ة ربام مل يعاجلدلكّن القضّية ال تقف عند هذا احلّد، فهناك صور هلذه القاع
وعصارة الفكرة تدور ، التي تنفتح عىل االحتامالت الوايف، وهي ترتبط بإدارة املستقبليّات

حول أن نقوم بسلسلة أعامل أو بعمل يلزم منه يف احلال مفسدة ولكنّه يأيت منه يف املآل ويف قادم 
األّيام مصلحة، والعكس صحيح، بأن يكون فعل أو سلسلة أعامل أو مرشوع ما نحصد منه يف 

 ينا مفسدة، فام هو املوقف يف هذه احلال؟العاجل مصالح لكنّه يف املآل سوف جيّر عل
إّن هذا املوضوع ال يقف عند حدود االجتاه القائل بقاعدة درء املفسدة، بل يطال خمتلف 
القائلني بقواعد التزاحم وفقه األولوّيات، كام أّنه بمجّرد أن نتكّلم عن مستقبليات فهذا يعني 

بل ليس بيدنا، فكّل يشء ممكن، ومن ثم فالعمل أّننا منفتحون عىل عامل االحتامالت؛ ألّن املستق
الذي فيه مفسدة حالية، لكنّني أعتقد بأّن فيه مصلحة مستقبلّية، من الصعب يل أن أجزم هبذه 
املصلحة؛ إذ قد تتغرّي الظروف، وهلذا فإّنني أجد نفيس منطقيًّا أمام ترجيحات فقط، فكيف يل 

 أن أدير األمور يف ظّل عدم وجود ضامنات؟
هنا قد يظهر منطق القائلني بقاعدة الدرء، حيث يمكن أن يقولوا بأّنكم توّرطوننا اآلن يف و

مفاسد عىل أمل حتصيل مصالح الحقة يف الزمان، وال أحد يعلم ما يأيت به املستقبل، ومن ثّم 



 

ّن أكثر املشاريع تتضّمن تضحيات يف منطلقها، فسدة أوىل من جلب املصلحة، وحيث إفدرء امل
 حتسب هذه األمور عىل أّهنا مفاسد عاجلة ال يمكن القبول هبا ألجل مصالح آجلة غري فربام

 مضمونة؛ فإّن هذا التفكري غري عقالين.
خذ بعني البّد لنا من األولكي نجيب عن هذه القضّية ـ إيامناً بقاعدة الدرء أو مع إنكارها ـ 

 االعتبار سلسلة عنارص:
 املستقبيل.احلايل ور مالقّوة االحتاملّية يف األأ ـ 
 املستقبيل.احلايل وتملّية يف األمر ـ القّوة املحب 

 ج ـ تنّوع األمر املستقبيل بني كونه هو املفسدة أو املصلحة.
 وطبقًا هلذه العنارص الثالثة، يمكن رشح احلاالت ضمن الشكل اآليت:

مصلحة عاجلة تعترب  أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيّقنة، ويف مقابلهااحلالة األوىل: 
مع كون سائر األمور متساوية، وهنا يفرتض األخذ  مطمأّنا هبا باحلساب العادي العقالئي،

 بقاعدة الدرء لو قيل هبا، بينام يفرتض األخذ بقانون التخيري لو قيل به.
 والسبب يف ذلك أّن الرشيعة والبناء العريف والعقالئي قائامن عىل اعتبار األوضاع الطبيعيّة

بمثابة حالة متيّقنة، فإّن اإلنسان حمكوم حلالة من األمل العقالئي يف االستمرار يف احلياة 
بالوضع الطبيعي، وهلذا جتده يبني أموره عىل املستقبلّيات رغم احتامله نظرّيًا عروض كوارث 
طبيعّية أو عروض املوت عليه، فيتاجر بمتاجرات بعيدة املّدة ويستقرض وغري ذلك، وهذا 

ني أّن الوثوق النوعي بالبقاء يف األمور عىل ما هي عليه قائم، إال يف حاالت خاّصة، يع
عىل هذا عتامد رشيعة يف تعامالهتا عىل املوافقة عىل االالرشّعة وبناء توالظاهر من العقالء وامل
لصالح  عقلالّن االستناد حلكم قلنا يف بحث فورّية وجوب احلّج بأالوثوق النوعي، وهلذا 

ورّية عىل أساس حكمه بلزوم تفريغ الذّمة وعدم كونه معذورًا يف التأخري بعد ثبوت الف
التكليف يف ذّمته.. قلنا هناك بأّن بناء اإلنسان عىل عكس ذلك يف احلياة الطبيعيّة، كام يف الصالة 
حيث يؤّخر الوقت وال تتعامل معه الرشيعة بمنطق الفورّية، انطالقًا من االحتامالت 

 .ليّةاملستقب
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احلالة الثانية: أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيّقنة، مع مصلحة راجحة االحتامل يف 
فهنا إذا كانت املفسدة أكرب  العاجل، ويكون هناك تفاوت يف حجم قّوة املحتمل يف الطرفني،

صلحة من املصلحة، فمن الواضح أّنه عىل مجيع االجتاهات يلزم درء املفسدة، وأّما لو كانت امل
أكرب من املفسدة يف قّوة املحتمل، ففي هذه احلال قد يقال برضورة تقديم جانب املفسدة عىل 

زًا بينام ة منجّ دفسملا املصلحة، نظرًا خلصوصّية القّوة االحتامليّة من حيث كون العلم احلايل يف
 يف نفسها. ةصلحة قويّ املاالحتامل املستقبيل يف املصلحة غري حّجة، ولو كانت 

هبا يبلغ  ّن حجم اهتاممهاأينا أور ،اً حة جدّ لّن الرشيعة تطلب تلك املصأذا دّل دليل عىل إال إ
 حّد تنجيزها ولو باالحتامل الراجح.

 وحكمها هو حكمها. وهي بعكس احلالة الثانية متامًا،الة الثالثة: احل
اآلجلة مطمأّنًا هبا  احلالة الرابعة: أن تكون املفسدة العاجلة راجحة االحتامل، فيام املصلحة

ففي هذه احلال يلزم األخذ برتجيح جانب املصلحة عىل مجيع التقادير، أي سواء  عقالئّيًا،
كانت املصلحة أقوى أو مساوية أو حتى أقّل، ما مل يعلم باهتامم الرشيعة هبذه املفسدة ولو 

 بمستواها االحتاميل.
نا يتحّفظون عن اإلقدام يف حال التساوي لكنّه ليس من البعيد أّن القائلني بقاعدة الدرء ه

، وهذا من نقاط االختالف أو املصلحة األقّل؛ ألّن ذهنية قاعدة الدرء تعطي ذلك عادةً 
 .الطبيعّية بينهم وبني ناقدهيم يف امليدان االجتامعي والسيايس

 وحكمها هو حكمها. متامًا، احلالة اخلامسة: وهي عكس احلالة الرابعة
وهنا يقّدم ما هو األقوى يف األمهيًّة  : أن تكون العاجلة واآلجلة حمتملة،احلالة السادسة

واملحتمل، بال فرق بني كونه املفسدة أو املصلحة، ومع التساوي فالتخيري، لكن يتوّقع هنا من 
فضاء قاعدة الدرء أن متنع عن اإلقدام يف خمتلف صور هذه احلالة السادسة، إال عىل تقدير قّوة 

 صلحة األكرب اآلنّية العاجلة.احتامل امل
 وهبذا يتبنّي أّن فضاء قاعدة دفع املفسدة يقّيد من احلركة يف بعض احلاالت.

٥_  ٣ v�A Î¾ËÇ¯¾ �I Ðf¦B³ºA _»Ñ§¯Ã�AÊ ÑZÎ»aAfºA pBJNºÛA Ñ»·r¾ , 
هبام فيها، دة تنطلق من رضٍب من اإلقاعالحول هذه  ةً وست إشكاليّ ديثري الشيخ علي



 

حة أو لملة التي تعرّب عن هذه القاعدة هل هي: دفع املفسدة أوىل من جلب املصّن اجلأوذلك 
 ة أوىل من جلب املنفعة؟دفسدفع امل

انطالقًا من متييزه بني املنفعة واملصلحة، وأّن املنفعة تقابل املفسدة، ومن ثّم فالتعبري بأّن دفع 
فع دألّن  ؛ن جلب املصلحةحة أوىل مللب املصجة أوىل من جلب املصلحة يعني أّن داملفس
ة بأّهنا تريد أن تقول: دفع دنا القاعة من أشكال جلب املصلحة، وبناء عليه، فإذا فّس داملفس
ذا فّسناها بأّن دفع املفسدة إّما  غري مفهومة، وأةً دة أوىل من جلب املصلحة فتصبح قاعداملفس

 .صولن جمال الفقه واألأوىل من جلب املنفعة، فتكون خارجة ع
ولكنّني أعتقد بأّن الناقد املوّقر قد بالغ يف التعامل مع املفردات هنا ومل يتابع املوضوع بنظرة 
عرفّية ليفهم مراد القائلني هبذه القاعدة مهام عرّبوا يف كلامهتم، وليلتمس هلم تعبريًا لو كان 

فضل، وهل أّن فهم وال ُاريد هنا أن أذهب بعيدًا خلف نوعّية التعابري األ تعبريهم غري صحيح.
الشيخ عليدوست ملفردات املنفعة واملفسدة واملصلحة واخلري والرضر وغريها كان صحيحًا أو 
ال؟ بل ُاريد أن أرشح أصل الفكرة التي تبدو يل واضحًة من كلامهتم، سواء منهم املوافقون عىل 

 القاعدة أم املخالفون.
ية املطاف صالح لإلنسان، فهذا أمٌر بدهيي؛ إّن الفكرة ال متانع أّن ترك املفاسد هو يف هنا

لكنّها تقول بأّن الصالح يمكن أن يكون له جتّليان: إجيايب وسلبي، فالتجيّل اإلجيايب هو القيام 
بأعامل وخطوات واإلقدام عىل يشء ولو كان هو الكّف مع النّية مثل الصوم، وهو املسّمى 

ّية، وأّما التجيّل السلبي فهو عدم إدخال بجلب املصلحة، فأنت جتلب املصلحة بخطوة إجياب
يشٍء ما عىل اخلّط يمكن أن ُيفسد عليك ما هو صالح لواله، والتجيّل اإلجيايب هو املصالح 

 بتعبريهم، فيام التجيّل السلبي هو املفاسد.
وهذا يعني أّن فكرة التقابل هبذا املعنى بني املصلحة واملفسدة ـ بعيدًا عن اللغة واملصطلح 

ثاهلام ـ ليس شيئًا غريبًا أو غري مفهوم أو حيوي مفارقة ما، بل هو صحيح ومنطقي، نعم وأم
اإلشكال األفضل الذي كان ينبغي أن يسّجله عليدوست هو ما أسلفناه سابقًا من أّنه ليس 
خلف كّل فعل مصلحة، وخلف كّل ترك دفع مفسدة، بل قد تفعل شيئًا ملنع وقوع مفسدة، 

                                                             
 .٥٢٥ـ  ٥٢٠، ٩٨ـ  ٨٢انظر: عليدوست، فقه ومصلحت: ( ١)



  

 سهيل وصول مصلحة كانت آتيًة لواله.وقد ترتك شيئًا لت

٤  _Ñ»ÍmËºA iè�M ÑÌB«ºA ´ðÃ¾Ê PBèÌËºÊÝA È³® 
الغاية ترّبر «يواجه فقه األولوّيات سؤاالً أخالقّيًا كبريًا، وهو أّنه ال فرق بينه وبني مبدأ 

، والذي يستعمله محيع الطغاة والظلمة واملتعّسفني واملحتكرين يف العامل وعرب »الوسيلة
اريخ؛ فهم يضعون غاياٍت نبيلة ثم يرتكبون أفظع اجلنايات وأشكال العدوان عىل اإلنسانّية الت

باسم حتقيق هذه الغايات النبيلة، فإذا كان اإلسالم يرّشع مبدأ األولوّيات وقانون التزاحم فهو 
يامرس شكًال من أشكال مبدأ الغاية ترّبر الوسيلة، فكيف يمكن احلديث عن أخالقيّة فقه 

 ألولوّيات هنا؟!ا
إذا كانت الدولة اإلسالميّة تعترب أّن حفظ النظام اإلسالمي هو أوجب الواجبات، فهذا 
يعني أّن منطق األولوّيات عندها سوف يرّبر هلا خمتلف أشكال العدوان عىل حقوق األفراد 

و إلمام واجلامعات، وكّل أشكال الرذيلة األخالقّية يف هذه احلال؛ حفظًا للنظام اإلسالمي أ
وهذه هي امليكيافيلّية بعينها، فهل أصبحنا ميكافيلّيني بنبذ األمراء املسلمني أو نحو ذلك، 

الفيلسوف السيايس اإليطايل الشهري اخليالّيني؛ ألّهنم يتعّلقون باألخالقّيات، كام كان يقول 
يف دعوته ميكيافييل  م( يف كتابه )األمري(؟! وهل علينا أن نتبع١٥٢٧نيقوال ميكيافييل )

فهل يقبل الفكر اإلسالمي هبذا املنطق معتربًا أّن يكون ثعلبًا وليس جمّرد أسد؟!  السلطان ألن
استخدام اآلخرين له ليس خطأ وإّنام اخلطأ يف الغايات نفسها التي وضعوها، ال يف األسلوب 

املؤمنني والدعاة هل يمكن أن نبني جيًال من  أو ال؟ »الغاية ترّبر الوسيلة«املعرّب عنه بقاعدة 
ورجال العمل اإلسالمي يمتهنون الكذب واحليل وخمتلف أشكال الفساد بحّجة حفظ احلركة 

 وهيدرون حقوق اآلخرين للسبب عينه؟!واملؤّسسة الدينّية اإلسالمّية والدولة اإلسالميّة 
من قبل  تقاداتالقرن العرشين تعّرضت للكثري من االن يف ةركات اإلسالمّية السياسيّ احلإّن 

جهة ثانية عىل خلفّية  ني الليرباليني منني من جهة والعلامنيّ يخصومها املؤمنني التقليد
ركات مناديًا برفض هذه احلقوي حتى داخل  ظهر تيارٌ إىل أن  افييل هذا،ياستخدامها املنهج امليك

 متامًا. هذا املبدأ
م حتقيق مصالح بل نجد هذه القاعدة يف بعض أشكال حركة الكذب عىل النبّي باس



 

 !اإلسالم؟
بل هذه املشكلة تطال بقدٍر أكرب النزعة املقاصدّية؛ ألّهنا هتدر قيمة الوسائل ملصلحة 

فهل هناك  املقاصد، وهذا فتٌح لباب تربير الغايات للوسائل ودخوٌل يف منعطف خطري جدًا.
وبني قاعدة  فرق بني فقه األولويات وقاعدة الغاية ترّبر الوسيلة؟ وهل هناك فرق بينه

 ؟الرضورات
ويرتّد هذا النزاع إىل خالف عميق جدًا يف فلسفة األخالق، ما بني األخالق الوظيفيّة 

إّن أخالق الغاية هي أخالق ربحّية تنظر ملآالت الفعل األخالقي وحتكم  واألخالق الغائّية،
وال هيّمها املآالت التي  عليه من خالل مآالته، بينام األخالق الوظيفيّة تنظر خلُلقّية الفعل نفسه

يوصل إليها، هلذا جيد الوظيفّيون أنفسهم رافضني مجلًة وتفصيًال ملنطق الغاية ترّبر الوسيلة 
وأمثاله من منطق األهم واملهّم؛ ألّن قانون األهّم واملهم من وجهة نظرهم ال يغرّي من سوء 

 الفعل أو حسنه شيئًا.
اية ترّبر الوسيلة أو مبدأ األهّم واملهّم من زاوية بدورنا لن نبحث هنا يف دراسة مبدأ الغ

وهل أّن السياسة تابعة لألخالق أو العكس أو أّهنام فلسفة األخالق أو علم السياسة، 
، بل سننظر يف أّن هذين وتوجد فيه أكثر من نظرّية فهذا بحٌث طويل مستقّل  ؟منفصالن متاماً 

مي هلام أو ال؟ ومن ثّم فبحثنا هنا توصيفي حتلييل املنطقني هل يتمّيزان يف مقاربة الفقه اإلسال
لرصد املقارنة بني املنطقني يف ضوء ما توّصلنا إليه من بحوث فقه األولوّيات وقوانني التزاحم، 

 ويف ضوء املوروث اإلسالمي.
املواقف الدينّية يف الوسط اإلسالمي من هذه القضّية، بشكل أّويل يمكنني تصنيف 

 :ةثالثإىل  ،وظاهري
إّن الغايات ال ترّبر الوسائل مطلقًا، ويبدو هذا الرأي من بعض كلامت  املوقف األّول:

الشيخ املطهري والشيخ عبد اهللا جوادي آميل، بل قد ذهب األخري إىل أّن بني اهلدف والوسيلة 
ال تكون الدعوة باحلّق إّال «هـ(: ١٤١٥، بل يقول السيد رضا الصدر )اً تكوينيّ  اً ارتباط

                                                             
؛ وجوادي آميل، تفسري تسنيم ١١٣: ١؛ ومحاسه حسيني ١٢٤انظر: املطهري، سريى در سريه نبوي: ( ١)

٤٣: ١٧. 



  

احلّق. وإّن نرش دعوة حمّمد صىّل اهللاّ عليه وآله مل يكن إّال يف إطار احلكمة واملوعظة احلسنة، ب
ثالث لدعوته العاملّية، فإّن قداسة اهلدف ال ترّبر  وإّن البارئ عّز اسمه مل يسمح لرسوله بطريٍق 

ّق، فإّن الدعوة فقد فرض القرآن عىل الداعية أن تكون دعوته يف إطار احل ،الوسيلة عند القرآن
إىل احلّق. إّنه اعوجاج عن  إىل احلّق ال تكون إال باحلّق، وإّن الباطل ال يصلح ألن يصري طريقاً 

ومن قال: إّن قداسة الغاية ترّبر ؟! الطريق إىل اهلدف، فكيف يتحّقق به اإليصال إىل اهلدف
وكيف يكون الظالم  الباطل، ؛ إذ الباطل ال ُينجب إالالوسيلة فقد أخطأ وحاد عن الصواب

إّن الطريق هو اخلّط املستقيم بني السالك وبني غايته، وغري املستقيم من ؟! إىل الضياء طريقاً 
وإّن السائر يف الظلم ال ينتهي إىل العدل، والسبعّية احليوانّية تنفي  ،اخلطوط ال يوصل إىل الغاية

 .»؟!..إليها اإلنسانية، فكيف تكون طريقاً 
يمكن إنقاذ ال ، وأّنه باملّرة ّن هذا الفريق ينكر فقه األولوّيات أو قانون التزاحموال أعتقد بأ

من دون  غريق يرشف عىل املوت بواسطة سلوك غري أخالقي وهو الترّصف بامل شخص آخر
؛ وهلذا يرتّجح يف النظر أن يكون هؤالء ناظرين أكثر ـ بحسب سياقات كالمهم ـ إىل رضاه

أو مواجهة  ،ّدثنا عنه من قاعدة دفع األفسد بالفاسد، وهو تصحيح األموراملعنى الثاين الذي حت
، أو مواجهة الكفر جلعل الكافرين مسلمني عرب الدعوة الالأخالق بأساليب غري أخالقّية

 .بوسائل غري أخالقّية، عىل أساس أّن كفرهم أفسد من الوسيلة غري األخالقّية
ير الوسائل يف حال كانت مقّدسة وأهّم من الوسائل إّن الغايات يمكنها ترب املوقف الثاين:

نفسها، وهذا ما يبدو يل أّنه موقف مجهور الفقهاء املسلمني املعتقدين بفقه األولوّيات وقواعد 
، فيقول: مع إخوته ×ويف هذا يعتمد السيد حمّمد حسني فضل اهللا عىل قّصة يوسف التزاحم.

ر الوسيلة، إذا كانت الغاية أعظم من الغاية تربّ  رة أنّ يف تلك احلادثة يمكننا أن نستوحي فك ..«
، كام يقوم يف موضٍع آخر من تفسريه »ا بذلك تنّظف الوسيلة، وتطّهرهاألّهن  ؛ناحية األمهّية

 .بالدفاع عن هذه القاعدة ومقاربتها يف فضاء قانون التزاحم
                                                             

 .٢١٥يف القرآن: ‘ رضا الصدر، حمّمد( ١)
 .٢٤٥: ١٢فضل اهللا، تفسري من وحي القرآن ( ٢)
 .٢٠٥ـ  ٢٠٢: ٤املصدر نفسه ( ٣)



 

بنّي قاعدة دفع األفسد وأصحاب هذا املوقف ربام يذهب هبم تطبيق فقه األولوّيات لت
بالفاسد بوصفها تطبيقًا من تطبيقات ذلك الفقه، وربام ال يذهب هبم األمر إىل ذلك، فيحتاج 
األمر للنظر يف كلامهتم ومواقفهم بدّقة، حتى ال نخلط بني مبدأ التزاحم يف نفسه ومبدأ دفع 

ولكنّه يقبل بقانون  األفسد بالفاسد؛ إذ ربام يذهب شخٌص لرفض مبدأ دفع األفسد بالفاسد،
التزاحم من حيث املبدأ. وعليه فنقطة االمتياز احلقيقّية يف ظنّي بني الفريق األّول والثاين تكمن 

 ثاهلا أو ال.ميف مساحة قانون التزاحم بإنتاجه قاعدة دفع األفسد بالفاسد وأ
ر الوسيلة ما طرحه بعض الباحثني املعارصين، وهو أّن مبدأ الغاية تربّ  املوقف الثالث:

مرفوٌض مجلًة وتفصيًال، وكذلك مبدأ األهم واملهّم، وليس هناك من حالة سوى املوارد التي 
ُيعلم من الرشيعة عدم الرضا بتحّققها مطلقًا، والتي يبدو أّنه رشحها الكاتب يف هناية مقالته 

 مع فعل عندما حرص النتيجة بحالة اخلوف عىل النفوس، وهي حالة تزاحم إنقاذ الغريق مثالً 
حمّرم، وأّما غري ذلك فيحتاج استخدام الوسيلة غري الرشعّية إىل دليل خاّص، إضافة إىل 

 .حاالت االضطرار والرضورة واملخمصة
درء املفسدة «، وقاعدة »تقديم احلرام عىل الواجب«ويفرتض منطقّيًا بمن يذهب إىل قاعدة 

؛ ألّن هذه »الغاية ترّبر الوسيلة«قاعدة ، أن يكون أقّل ميًال نحو »أوىل من جلب املصلحة
القاعدة ترّخص عادًة يف احلرام والالأخالقي لصالح أمٍر الزم ومطلوب، بينام القاعدتان املشار 
إليهام متيالن يف هذه احلال ملصلحة جتنّب األمر غري األخالقي، فتقفان عىل الضّفة املقابلة لتربير 

 الغاية للوسيلة.
 والباحثني املعارصين أن يفّككالعديد من الكّتاب واحاول ، هنا ف الثاينوانطالقًا من املوق
 عنارص:عّدة مبدأ الغاية ترّبر الوسيلة، من خالل  كلّيةبني فقه األولوّيات و

إّن قاعدة التزاحم ترصد األمهّية بني الغاية والوسيلة، وال تأخذ بالوسيلة إال إذا كانت  ـ ١
 الغاية أهّم منها ال مطلقًا.

إّن قانون التزاحم ينبني عىل مرشوعّية الغاية، ال عىل كون الغاية غري مرشوعة يف  ـ ٢
                                                             

انظر: حممد هادي مفتح، قاعده اهم ومهم ونظريه غري اخالقي توجيه، جملة بجوهشهاي اخالقي، ( ١)
 .١٦١ـ  ١٥٩: ٣السنة الثالثة، العدد 



  

 نفسها.
إّن قانون األهّم واملهم ناظر للمصالح الواقعّية، بخالف قانون تربير الوسائل  ـ ٣

 بالغايات، فهو ناظر للمصالح الشخصيّة والرغبوّية للفرد.
كمني املتزامَحني يف الغاية والوسيلة رشعّيان أو عقلّيان، إّن قانون التزاحم يفرتض أّن احل ـ ٤

 وأّنه يف حال التزاحم يلزم تقديم األهّم عىل املهّم.
 .وهبذا يمتاز القانونان عن بعضهام

صل نظرّية الغاية ترّبر الوسيلة بالشكل أجيب علينا التمييز بني  ردنا حماكمة املوقفأذا وإ
آخر أخّف، فليس من شّك ، وبني فكرة الغاية ترّبر الوسيلة بمعنى ّس به كالم ميكيافييلالذي فُ 

جيعل املبدأ مباينًا متامًا بالتأكيد الغاية،  بلِ ونُ  رشعّيةِ  ّن تفسري املبدأ بطريقة أوسع من دائرةِ يف أ
جلميع قواعد فقه األولوّيات يف الرشيعة اإلسالمّية؛ ألّن الرشيعة ال يمكنها أن جُتري أّي قانون 

ن قوانني األولوّيات وعالقات املصالح واملفاسد يف سياق عدم مرشوعيّة مصلحٍة ما، بل دائاًم م
تكون هذه القواعد حتت غطاء املرشوعّية الدينيّة، بمعنى أّن املصلحة املسامة بالغاية البد وأن 

صل املبدأ ييش يف أ »ترّبر«بل لعّل التعبري بكلمة  تكون مرشوعة يف حّد نفسها أخالقّيًا ودينّيًا.
بأّهنم يعتربون الغاية صاحلًة يف حّد نفسها، وإال مل يكن لدهيم حاجة لفكرة التربير يف الوسيلة ما 

 داموا ال هيتمون لفكرة التربير يف الغاية.
لكن لو تركنا جانبًا تلك السعة يف أفكار مدرسة ميكيافييل، لنوّلد بأنفسنا معنى جديدًا 

، فهل ستكون هناك صلة بني هذا »وعة ترّبر الوسيلة غري املرشوعةالغاية املرش«للمبدأ، وهو 
 املبدأ وبني قواعد األولوّيات يف الفقه اإلسالمي أو ال؟ هذا هو السؤال الذي يمثل حتّديًا.

إّن الذي يبدو يل هو أّن املبدأ سيكون معرتفًا به يف الفقه اإلسالمي ووفقًا لقواعده؛ ألّن 
ت معنا تؤّكد ذلك، وعلينا أن ال نخاف أمام التهويل بالأخالقّية املبدأ مجيع املعطيات التي مرّ 

                                                             
؛ وأمحد الريسوين، ٥٥٦ـ  ٥٤٧انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: فاضل الصفار، فقه املصالح واملفاسد: ( ١)

؛ ونارص مكارم الشريازي، نفحات ٤٤٣ـ  ٤٢٩التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم اإلسالمّية: 
؛ ٣٠٩ـ  ٢٩١د الوسائل يف الرشيعة اإلسالمّية: ؛ ومصطفى خمدوم، قواع٣٣٨ـ  ٣٣٧: ١٠القرآن 

 .٢٧وحمّمد أمحد بوركاب، املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي: 



 

من هذا  أفنفرض عىل أنفسنا التخيّل عن قواعد األولوّيات يف سبيل الفرار من لوثة عار مبد
بتعديل املبدأ بطريقة مهّمة جدًا؛ ألّن ترك فقه األولوّيات ستكون له النوع، خاّصة بعد أن قمنا 

 ة عىل احلياة البرشّية أيضًا، فالقضّية ال تشّكل معضلة من طرف واحد.نتائج كارثيّ 
، ال نعتقد بأّن معطيات فقه األولوّيات تطابق هذا املبدأ حتى بعد التعديل لكن مع ذلك

جيعل قيمة الوسائل  »غري املرشوعة ترّبر الوسيلةاملرشوعة الغاية «مبدأ املشار إليه، وذلك أّن 
، فإذا كانت الغايات سليمة مل تكن هناك مشكلة يف الوسيلة التي تابعة لقيمة الغايات

 نستخدمها، وهذا الكالم مرفوض عىل إطالقه يف الرشيعة اإلسالمّية، وذلك:
إّن الوسائل يف الرشيعة اإلسالمّية أفعال هلا حكمها اخلاّص، فمجّرد وقوع فعل معني  الً:أوّ 

ذا الفعل حتى لو كانت الغاية سليمة، فإصالح ذات وسيلة يف طريق حتقيق غاية معينة ال يرّبر ه
البني ال يصّحح رسقة مال شخص ولو كانت هذه السقة وسيلة هلذا اهلدف النبيل، والكذب 

 ال جيوز ولو كان وسيلة إلدخال السور إىل قلوب الناس وهي غاية نبيلة.
 رين:والعالقة بني الغايات والوسائل يف الفقه اإلسالمي تكون من خالل أم

، بحيث ال نملك طريقًا غري املرشوعة يف ذاهتا انحصار بلوغ هذه الغاية هبذه الوسيلة أ ـ
للوصول إىل هذه الغاية النبيلة إال من خالل هذه الوسيلة غري النبيلة، فلو أمكن الوصول إىل 

بيل الغايات النبيلة من خالل طرق أخرى نبيلة يف نفسها، مل ُيسمح باستخدام الطريق غري الن
إطالقًا، فلو أمكن إصالح ذات البني عرب الصدق يف القول، مل جيز الكذب إلصالح ذات 

 .، برصف النظر عن وجود دليل لفظي مطلق هناالبني
قياس درجات األمهّية بني اهلدف والغاية من جهة وبني الوسيلة من جهة أخرى، فلو  ب ـ

خالقّية الغاية نفسها قياسًا بالوسيلة ، وهو مفهوم تدخل فيه مستويات أالغايات كانت أمهّية
بحيث تكون أقوى من حجم الرضر أو املفسدة التي يف الوسائل، فهنا جيوز وأخالقّيتها، 

استخدام الوسيلة لتحقيق اهلدف. أّما لو فرضنا أّن الوسيلة كانت ذات مفسدة أو قبح أكرب من 
لتوفيق ا ؛ ألجلحلال تسقط، فال يمكنالغاية التي نستخدم الوسيلة ألجلها فإّن الغاية يف هذه ا

 أن نقوم هبدم مسجد أو مستشفى حيتاجهام الناس مثالً. ،بني زوجني
يف تطبيق قاعدة التزاحم  إّن حتديد عنرص األمهّية والذي هو العنرص األكثر خطورةً  ثانيًا:

 هي مسألة التي تقيض بتقديم األهم عىل املهم، ليس مسألة ذوقّية يف الرشيعة اإلسالمّية، وال



  

شخصّية أيضًا، بل حيث إّن املوقف الرشعي واألخالقي من الغاية والوسيلة يرجع إىل املرّشع 
سبحانه وتعاىل، فإّن حتديد درجة أمهّية كّل من الغاية والوسيلة البد فيه من الرجوع إىل ما 

مهيّة ليس يكشف لنا عن موقف املرّشع تعاىل فيه، وعملية الكشف عن موقفه لتحديد درجة األ
أمرًا سهًال، ومكامن خطأ الكثريين يف تطبيق قانون املصلحة اليوم وقبل اليوم هي يف هذه 

 النقطة بالذات.
جهدًا يف حتديد قد بذلوا والباحثني يف فقه األولويات  نيالفقهاء املسلمرأينا كيف أّن لقد 

 هذا املوضوع هم مستويات الترشيعات من حيث األمهّية وغريها، وكان أكثر من رّكز عىل
هـ( يف االجتهاد الرشعي، ٧٩٠أنصار الفقه املقاصدي املؤّيدين لنظريات اإلمام الشاطبي )

لكن يف كثري من األحيان نحن نواجه استحسانات واستنسابات شخصية يف هذا األمر، ال تقوم 
د وقراءات املفّكرين عىل أدّلة مقنعة، كام أّن حتديد عنرص األمهّية هذا خيتلف تبعًا ملناهج االجتها

 واملجتهدين، وهذا ما يؤّكد أّنه أمر ليس بالبسيط أو بالعابر.
الدولة؟ للوهلة األوىل قد يبدو هذا السؤال  وسأعطي مثاالً بسيطًا، هل األّمة هي األهّم أ

بسيطًا، لكننا نجد اختالفات عميقة فيه اليوم، فبعضهم يعطي القداسة للنظام اإلسالمي، 
عطيه القداسة بل يعطيها لألّمة، فاألّمة هي الغاية ال الدولة، والدولة ليست سوى وبعضهم ال ي

وسائل خلدمة األّمة. وهناك عرشات األمثلة الصغرية والكبرية هلذا املوضوع الذي يؤّكد لنا أّننا 
بحاجة إىل مناهج عميقة لدراسة معايري األمهيّة بني الترشيعات ومتييز الوسائل عن الغايات 

 .يدًا لتطبيق قوانني التزاحممته
يفرض فتح باب يف أصول الفقه اإلسالمي معنى ما قلناه سابقًا، من أّن الوضع اليوم وهذا 

وما وفقه املوازنات، ، أو علم القواعد الفقهية يدور حول فقه التمييز بني الغايات والوسائل
الفقهي فإّننا سنبقى عرضة دام هذا الباب غري مفتوح، السيام يف املجال التفصييل امليداين 

لالنطباعات واالستنسابات التي نشعر معها بأمهّية )أ( عىل )ب( ال ليشء إال ألجل أّننا ترّبينا 
 .عىل ذلك

وعليه، فإّن قانون التزاحم يف الترشيع اإلسالمي خيتلف أيضًا عن قانون الغاية ترّبر 
كون العقل اإلنساين هو احلََكم يف حتديد الوسيلة، من حيث إّنه يف قانون الغاية ترّبر الوسيلة ي

الغايات والوسائل ومتييزها عن بعضها، ثم يف حتديد درجات األمهّية فيام بينها، بينام األمر يف 



 

الترشيع اإلسالمي ُيرجع فيه إىل الرشع نفسه، لكي نستكشف من جمموع نصوصه: أيٌّ من 
فرتاض ترشيع ما غايًة وآخر وسيلًة هو الترشيعات هو األهم وأّي منها ليس باألهم، بل إّن ا

 بنفسه ليس سهًال. وطبعًا ال أقول بأّنه ممتنع.
إّن هناك نقطة مهّمة هنا، وهي أّن كثرة استخدام قانون التزاحم يف احلاالت املختلفة  ثالثًا:

حيتاج إىل دراسة نوع األداء الذي سنخرج به عمومًا بعد ذلك، وأقصد من هذا األمر أّنني 
ُاكثر أو ُافرط من استخدام قانون التزاحم، فإّن عيّل أيضًا أن أحسب املجموع، لكي  عندما

يكون له دور يف حساب معايري األمهيّة، فإذا عّمت يف املجتمع ظواهر قانون التزاحم بشكل 
مفرط، وبتنا هندم يف كّل يوم مسجدًا ألجل طريق، ونسلب حّق شخص ألجل أمر أهم، 

العالقة مع شخص آخر، وهندر حرمًة جلامعة هنا  ةصلحة تقتيض مراعاونظلم شخصًا ألّن امل
 ألّهنا ضعيفة انطالقًا من املصلحة األهم يف فتح عالقة مع مجاعة هناك ألّهنا قوّية..

ّن متّدد هذه الثقافة خيشى منه أن يبلغ بنا مرحلة هندر فيها القيم نفسها ونحن مل ننتبه، فعلينا إ
ـ كّل عمليات إجراء  ، وعىل طول اخلّط الزماينجمموعية، ال فردية أن ندرس أيضًا ـ بنظرة

قانون التزاحم، لنرى هل بلغت حّدًا مفرطًا يف ثقافتنا الدينية بحيث غّيبت القيم لصالح 
 .هذا موضوع بالغ األمهيّة ال؟ واملصالح أ

أن يبقي فنحن نواجه مثل هذا األمر، فقد كان بإمكانه  ×وعندما ندرس سرية اإلمام عيل
معاوية عىل والية الشام، وكذلك جيعل طلحة والزبري عىل واليتي الكوفة والبرصة، ثم بعد 
فرتة يعزهلام، وكان بإمكانه أن ال يستعجل بعزل الوالة والقضاة يف حركٍة راديكالية قاسية، فال 

و أّن نظام يثّور عليه الناس، لكنّه مل يفعل. ولعّل أحد األسباب لذلك ـ وهو موضوع طويل ـ ه
املصلحة األهم عندما يفرط احلّكام والوالة والكبار يف استخدامه، فإّنه يمكن أن يؤّدي إىل 

الوسطى، وهذا معناه أّنه البّد من الدانية وهدر حقوق الصغار، وتاليش مصالح الطبقات 
ذا ما أراده هلعّل صدمة تعيد للذاكرة اجلامعية عنوان القيم العليا وقضايا التضحية يف سبيلها، و

 إلعادة تصحيح املسارات والثقافات. ×عيلّ 
ما أريد الرتكيز عليه هو أّن نظام التزاحم يف الترشيع اإلسالمي، كام يالَحظ بنحو الفقه 
الفردي التجزيئي، كذلك يالَحظ بنحو الفقه اجلمعي املوضوعي، ويف املالحظة الثانية نستعيد 

استحضارها هبذه الطريقة سوف يبعدنا عن األنموذج استحضار قضايا القيم العليا. وإعادُة 



  

 يف قانون الغاية ترّبر الوسيلة. خراآل
وهو ما توّصلنا إليه من بطالن املعنى الثاين من قاعدة دفع  ،ما أعتقد بأّنه مهّم للغاية رابعًا:

قضايا الغاية  منجّدًا الكثري  عليها يف املورد واحلالة؛ فإّن األفسد بالفاسد، ما مل يقم دليل خاّص 
ترّبر الوسيلة يرجع لدفع األفسد بالفاسد، وحيث إّننا مل نوافق عىل هذا املبدأ فهذا يعني متايزًا 

 بني نظرّية األولوّيات يف الرشيعة وقضّية الغاية ترّبر الوسيلة.للغاية واضحًا 
اس باحلجاب أو بغريه، فمثًال، إذا مل يثبت يف النّص اخلاّص دينّيًا أّن للدولة احلّق يف إلزام الن

فإّن استخدامها لسلطتها يف القهر واإللزام، بحّجة دفع األفسد ـ وهو الفساد األخالقي الكبري 
لن يكون الناجم عن السفور ـ بالفاسد، وهو القهر وسلب احلرّية بغري دليل رشعي بعينه، 

ّية لن يكون مرّبرًا ما مل رشعّيًا، وهكذا حماربة كّل أشكال االنحراف يف األّمة عرب سبل غري رشع
يقم فيه دليل خاّص به أو يشمله، فلو أغلقنا باب دفع األفسد بالفاسد حيث ال يوجد دليل 

نسب تطبيق مبدأ الغاية ترّبر الكثري من خاّص بعينه أو يطال احلالة التي نعاجلها مثالً، فإّن 
كليف الرشعي من األصل الوسيلة لن يكون هلا معنى؛ ألّن الغاية لن تكون داخلة ضمن الت

 لتكون أهّم أو ال تكون، كام حّققناه يف املبحث السابق.
إّن النسبة والعالقة بني فقه األولوّيات وقواعد التزاحم من جهة، ومبدأ الغاية  والنتيجة:

املقّدسة املرشوعة ترّبر الوسيلة غري املرشوعة من جهة ثانية، هي التداخل يف مساحة حمّددة 
 وهي:

 .(يقة غري املرشوعةطرانحصار الوصول للغاية عرب ال.. )ق حالة التزاحمقّ أ ـ حت
 )مسألة حدود قاعدة دفع األفسد بالفاسد و..(. ـ ثبوت إلزام بالغاية يف حال التزاحم.. ب
)حتييد  ـ وكون هذه الغاية أهّم بالدليل الرشعي الدقيق من الوسيلة غري املرشوعة.. ج

  التقويم(.االنطباعات واالستنسابات يف
ـ وعدم استلزام تقديم الغاية يف هذه احلال ـ ولو بشكل متكّرر ـ هدر غايات ُاَخر مقّدسة،  د

بيق قانون التزاحم مفضيًا إىل طعدم كون التوّسع يف تومنه تها.. )يّ يف أمهتفوق هذه الغاية نفسها 
 خرق غايات أهّم من الغايات املتفّرقة يف احلاالت املتعّددة(.

 





 
 
 
 

 
 iË�AÎÂBRºA 

ÑèÍ¦jrºA ÑmBÍnºAÊ Ñð»nºA ÐiAeG � ôBmBmC ÑZ»v�A 
fÍÇ� 

ة ولة يفتح احلديث عن نظريّ احلديث عن العالقة بني الدين والدفتح فيه يف كّل مكان يُ 
؛ نظرًا للرتابط الشديد بينهام، فالعمل السيايس والسلطوي أو بالتعبري اإلسالمي: املصلحة

ا تقوم ـ هلة أو التنظيم السيايس واحلركة السياسّية اإلسالميّة.. هذه كلّ نشاط ويّل األمر أو الدو
، بل يمكن التعبري فيام تقوم ـ عىل عنرص املصلحة، فهي تراعي املصلحة يف حركتها وتستهدفها

 .عنها بأّهنا إدارة املصالح
جاء هبا بعد حديثه عن أّن االجتهاد يكّمل اخلامتّية، وتأكيده عىل أّن الترشيعات التي 

متثل كليّات عاّمة، والتفاصيل العمليّة تستطيع أن تدير جمتمعاٍت بسيطة وعشائرّية ‘ النبّي 
( يف أحد م٢٠١٧دون جمتمعاتنا املعّقدة اليوم، يقول الشيخ عيل أكرب هاشمي رفسنجاين )

 .»أصل االهتامم بفقه املصلحة من رضورّيات السلطة يف اإلسالم«حواراته املهّمة: 
 جد يف الفكر السيايس اإلسالمي اجتاهان يف قضّية املصلحة:ويو

اجتاه أّن حركة الدولة أو احلركة اإلسالميّة تقوم عىل الرشيعة بالكامل، ومن ثّم فام  ـ ١
نسّميه نشاط ويّل األمر ليس سوى مراعاة القوانني األّولّية والثانوّية يف الرشيعة، والتي منها 
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وى مراعاة معايري الرشيعة يف سحة هنا ليس ل، ومن ثّم فعنرص املصقواعد التزاحم واألولوّيات
جهًة ـ أّنه مؤسّسة أو فخاصية ويّل األمر ـ فردًا كان أو  عليهتطبيق األحكام عىل الواقع، و

وحاالت الرضورة واالضطرار،  والثانوّية ةالعناوين األوليّ  املفّوض يف الشأن العام بتشخيص
 ه األولوّيات.بيقات فقطوكذلك بتعيني ت

والثانوّية  ةاجتاه أّن حركة الدولة أو احلركة اإلسالمّية تقوم عىل مراعاة القوانني األوليّ  ـ ٢
ران فيها وقواعد فقه األولوّيات، إىل جانب وجود مساحة يبدو أّن الدولة أو ويّل األمر يتحرّ 

اه السلطة الرشعّية، وهذا رتة الكالسيكّية، باجتاه مرجعّية املصلحة فيام من الضوابط الفقهيّ 
ة، بل باحلركة ضمن القواعد التقليديّ السلطة املجتمعّية لزم فيها تّن هناك مساحة ال أيعني 

ة يف تعيني املصالح لألّمة، وهذا ما تؤمن به بعض تفسريات نظريّ  يه اضمن مرجعّية ذاهت
 وكذلك نظرّية الوالية العاّمة املطلقة للفقيه. ،منطقة الفراغ

جتاه الثاين تغدو املصلحة ذات قدرة وتأثري عاليني مقارنًة بحاهلا يف االجتاه األّول، وقد يف اال
 ،»شمول الرشيعة«مثاله يف كتاب أات املتصلة بالفراغ وسبق أن بحثنا بالتفصيل يف النظريّ 

 .فراجع
و بحاجة أكثر ّن فكرة املصلحة تبدأين، يبدو االثاين، وخاّصة الث موسواء عىل االجتاه األّول أ

حة هنا؟ وماذا تعني؟ وما هي مؤرشاهتا؟ وما هو تعريفها؟ وما هو لإىل حتليل، فام هي املص
 يه نحن باملصلحة؟ونسمّ  ،جل حتقيقهي يستهدفه ويل األمر أو السلطة ألاليشء الذ

عنا ّننا وضأإّن جمّرد إحالة قضايا ممارسة السلطة إىل مرجعّية املصلحة يف نظر الدولة ال يعني 
 د من ترشيح هذا املفهوم وحدوده ومعامله.ييدنا عىل احلّل، بل جيب استكامل املسرية نحو املز

بحوث من الحث بالتفصيل يف هذا املوضوع هنا؛ ألّن تفاصيل هذه بونحن بدورنا لن ن
نا ن ندخل يف هذه التفاصيل الطويلة، بل ُّيمّ يايس اإلسالمي عاّدًة، وال نريد أشؤون الفقه الس

جى وتقديم بعض اآلراء والنتائج بام يناسب املقام، فرُي  ،شارة لبعض األفكار واملداخلاإل
 االنتباه هلذا األمر.

                                                             
 .٣٧٣ـ  ٢٦٩راجع: حيدر حّب اهللا، شمول الرشيعة: ( ١)
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املوضوع أكثر، يمكننا ممارسة يشء من املقارنة البسيطة بني الفكر الغريب  ةلكي نفهم إشكاليّ 
أّن املصلحة يف الفكر الغريب  حيث يرى بعض الباحثني قضّية املصلحة، والفكر اإلسالمي يف

يوناين لبينام يف الفكر اإلسالمي كانت مبهمة وغامضة، ففي العرص ا ،كانت واضحة ومفهومة
حة العاّمة االجتامعّية يف إطار وصفها بكوهنا فضيلة لوما تاله كانت املصلحة تعني املص

حة العاّمة كانت هي لصلحة امتدادًا ملفهوم الفضيلة األخالقّية، فاملصأخالقّية، وهبذا كانت امل
 .املعيار

 ّيان:سساة حدث بعده حتّوالن أربيّ غة الهذا امليل الكالسيكي يف الفلسفة السياسيّ 
حة هي عبارة عن لّن املصأحيث اعترب  ،بعض املفّكرين الغربّينيالتحّول األّول: ما طرحه 

تها يف عندما تقع خمتلف أنشط حةلة لألفراد، فالدولة تعمل وفقًا للمصتأمني احلقوق الطبيعيّ 
ة فراد، وهنا تظهر احلرّية واملساواة يف احلقوق والديمقراطيّ ة لألسياق تأمني احلقوق الطبيعيّ 

 وهذا هو التوّجه الفرداين الليربايل. مور.ورأي األكثرّية وغري ذلك من األ
الذي حاول توحيد  ميكيافييل،لفيلسوف السيايس أمثال االتحّول الثاين: ما طرحه 

سًا االرتباط بني السياسة واألخالق، مؤّس نوٍع من فّك فتحّدث عن  ،اجلمهورّيات اإليطالّية
وليس مصلحة الفرد،  ،اخلري العام وولة هدصلحة المّن حة الدولة؛ ألّنه يعترب أمفهوم مصل

ألّن عملّية  ؛جل حتقيق مصلحة الدولةهلذا يمكن التضحية بمصلحة األفراد هنا وهناك أل
 ولة تعبريًا آخر عن عود النفع ألكرب عدد ممكن من األفراد.دة الحقارنة هنا جتعل مصلامل

 لدينا: اجتاه املصلحة العاّمة ـ مصلحة الدولة ـ احلقوق الطبيعّية. نّ أهبذا نالحظ 
 سياق هذا املوضوع، فاكتفى مل يقّدم الفكر الفلسفي السيايس اإلسالمي شيئاً يف ،يف املقابل

» كيفيّة احلكم«وشيئًا فشيئًا غاب هذا املوضوع، وبدل البحث عن  بتكرار االجتاه الكالسيكي،
، وبدل السؤال: كيف جيب أن نحكم؟ هيمن السؤال: »؟من هو احلاكم«تّم الرتكيز أكثر عىل 
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 .٢٧ـ  ١٦: ٢٩ـ  ٢٨



 

 من هو الذي حيكم؟
 الكالمي(/فلسفيعقيل )الالفكر ال وربام يمكنني أن أعزو أحد أسباب هذه الظاهرة يف

وهو رصاع مبّكر يف احلياة اإلسالمّية، هذا الرصاع جعل املسلمني  ،اإلسالمي إىل رصاع اخلالفة
، وليس يف ن حتكمة التي ينبغي أيف الشخصيّ ـ صعيد الكالمي والفلسفي العىل ـ أكثر يفّكرون 

والسالطني فاسدة، أو يواجهون  م كانوا يواجهون نامذج من اخللفاءساليب احلكم؛ ألّهن أ
 ‘.ّق باخلالفة بعد النبّي حرصاعًا كالمّيًا فيمن هو األ

طاللة خمترصة عىل علوم م املجال هنا لعلوم الرشيعة، وبإوهبذا تركت الفلسفة وعلم الكال
 الرشيعة نجد اختالفًا كبريًا بني السنّة والشيعة:

وتطّورت مع نظرية املصالح  ام،يّ ذ قديم األة املصلحة يف الفقه السنّي منففيام ظهرت نظريّ 
 ماملرسلة واالجتهاد الذرائعي والوسائيل، لتبلغ ذروهتا مع االجتهاد املقاصدي الذي قّس 

، لتضع هاة تفهم مستوى احلاجة والرضورة واملصلحة فيرشيعات وفقًا لرؤية مصلحيّ تال
حة يف االجتهاد لت فقه املصرشيعة كّلها يف سياق الرضوريات اخلمس، وصوالً إىل تنزيالال
هذا كّله إىل جانب فقه األحكام السلطانّية الذي كان يتحّرك مع املصلحة يف  سنّي احلديث.ال

بأّن نظرّية املصالح املرسلة )السنّية( هي األصل الذي تقوم عليه  ، حتى قيلبعض التفاصيل
 .السياسة الرشعّية كّلها

رغم اقتناعه بقيام  ة متاماً عن االجتهاد اإلمامي،حليف مقابل ذلك كّله، غاب فقه املص
سد، فسّد طريق املصلحة يف جمال فهم الرشيعة، كام مل جير احلديث ااألحكام عىل املصالح واملف

عند نظرّية التزاحم غالبًا مر ساسًا يف املامرسة التطبيقّية، وتوّقف األأعن املصلحة بوصفها كثريًا 
 لعاّمة املائلة للفرضّيات.ة الكلّية اصوليّ بلغتها األ

وحتى عند بداية احلركة اإلسالمّية اإلمامّية مع مطلع القرن العرشين، ثم يف اخلمسينيات 
وبانتصار الثورة اإلسالميّة يف إيران دخل الفكر حة مبهاًم جدًا، لمنه، كان تناول موضوع املص

لحة النظام، ولكّن عرف بمجمع تشخيص مصيُ  اجديدة، خاّصة مع تأسيس م حلةً الشيعي مر
صعيد غالبها مستقى من الفكر الالتحليل الدقيق يقول بأّن خمتلف األفكار التي طرحت يف هذا 
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ذا كان هلا وجود يف االجتهاد اإلمامي فهو إالسنّي وحيمل نزعة مقاصدّية ويراعي الزمكان، و
 تابعة.املبالرصد و ستقّل محمدود جدًا وغائم وغري 

ة مل تكن ححة يف االجتهاد الشيعي منذ القدم، لكّن املصللة املصا نالحظ حضور مقولنإنّ 
ـ ومعه الكثري من فالشيخ املفيد  ،بل كانت قيدًا يف ضمن موضوع آخر ،ضوعًا للبحثوهناك م

: يكّرر الرواية اآلتيةضمن حديثه عن املوارد املالية للدولة، وما عىل احلاكم فعله فيها، الفقهاء ـ 
من  ،وجل ويف مصلحة ما ينويه عزّ  لك، يكون أرزاق أعوانه عىل دين اهللايأخذ الباقي بعد ذ«

ة، ليس لنفسه اجلهاد، وغري ذلك مما فيه مصلحة العامّ  تقوية اإلسالم، وإقامة الدين، ويف وجوه
هلا، بل  ال حدّ «: اجلزية مقداريقول يف موضوع  واملحّقق احليل .»..من ذلك قليل وال كثري

عىل اقتضاء املصلحة يف تلك  حمموٌل  ×عيل رهمام بحسب األصلح. وما قرّ تقديرها إىل اإل
ومثل ذلك كثري.. إّننا نجد العرشات من مثل هذه النصوص، لكّن املصلحة فيها  .»احلال

 ليست موضوعًا للدرس، بل قيدًا مبهاًم يف موضوعات ُاخر.
ت تصنّف فيها أوبد ةإلماميّ ضوعًا للبحث عند اوحة صارت ملة املصفإّن نظريّ  ،اليوم اأمّ 
ة ّن تغييب نظريّ أل الفقيه الشيعي املؤمن بمرشوع الدولة إىل توّص قد ، وودراسات مستقّلةكتب 

هاشمي رفسنجاين بكّل عيل أكرب رشوع متامًا، وهلذا يقول الشيخ املفشل حة سوف يُ لاملص
ت مع جملس صيانة شكالاملقيد الرضورة يمكنه حّل  ا أنّ حينام ظننّ فشلنا ا نرصاحة بأنّ 

 .الدستور، وقد جاء جممع تشخيص مصلحة النظام بعد هذا الفشل
يف   جملس صيانة الدستور املخّول البّت ه يعترب أنّ نّ ورة؛ ألإّن هذا الكالم يف غاية اخلط

يران، ال يمكن الفرار إسالمي يف اإلة القوانني التي تصدر عن جملس الشورى ة وإسالميّ رشعيّ 
ثبتت التجارب أّن هذا املنطق ال يمكنه أن حيّل املشكلة، أ بمنطق الرضورة، وقد الإمن قبضته 

إمامي، وهو  بدًا يف فضاء اجتهادٍ  أيطاً سإّن هذا الكالم ليس ب .حة حلّلهالبل البّد من منطق املص
ّن هذا هو  واحد بأعند كثريين ربام يشّكل عني االجتهاد يف مقابل النّص، بل قد ّرصح غريُ 

                                                             
 .٢٨٨؛ وانظر: املفيد، املقنعة: ٥٤١: ١الكليني، الكايف ( ١)
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 .١٥٣٧: ٣مرشوح وقائع جلسه مراجعات قانون اسايس ( ٣)



 

 ّجه العلامين احلديث للفقه الشيعي.التو

PA�n¯MÊ PBmBJNºA ,ÑZ»v�A ÁËÇ¯¾ 
 ما هي املصلحة التي تقع أساسًا يف السياسة الرشعّية والتطبيقيّة؟

لبة يبدو هذا السؤال بسيطًا، لكنّه من أعقد األسئلة يف الفقه السيايس؛  ألّنه يشّكل النواة الصُّ
، وكّل نظرّية حتتوي عىل نواة صلبة وعىل أطراف ملوضوع املصلحة يف السياسة الرشعيّة

 ومكّمالت.
 أمام جمموعة من االحتامالت، بل والنظرّيات:إّننا هنا 

 ن مصالح الفرد وحقوقه الطبيعيّة، وهذا هو التوّجه الليربايل.فردّية التي تؤمّ الـ املصلحة  ١
أو التنظيم كة السياسّية )أو مصلحة احلر حة احلكومّية أو مصلحة الدولة والنظاملـ املص ٢

 .عىل تقدير عدم وجود دولة(السيايس أو نحو ذلك، 
 .يف حياة البرشوالرشيعة صلحة الدين مة أو ـ املصلحة الدينيّ  ٣
 ـ مصلحة البلد )جغرافيا ـ شعب ـ مؤّسسات( الذي يقع حتت سلطة الدولة الرشعّية. ٤
 كام سوف نرى.ـ املصلحة العاّمة، وهي بدورها ملتبسة املعنى  ٥

باخلري عىل  يرجع هض يف النهاية أنّ رتومن الطبيعي أّن كّل احتامل من هذه االحتامالت يف
سان بأكرب قدر ممكن فردًا ومجاعة، لكّن نقطة اإلشكال تكمن يف املدخل لتحقيق هذا اخلري ناإل

أو محاية اجلميع اية محاألغلبّية أو محاية األعىل، فهل املدخل هو محاية الدولة أو محاية الفرد أو 
 القيم الدينّية.محاية أو املجتمع الواقع حتت سلطة الدولة 

يف تقديري مل يقدم الفقه السيايس اإلسالمي إىل اليوم جوابًا عن هذا السؤال، وال تكاد 
توجد دراسة فقهّية معّمقة يف هذا الصدد، حتاول أن تستنطق الرشيعة فيام تعتربه املدخل 
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. انظر: رشيعته نفسهادينه وعند املسيحّية، عىل خالف اإلسالم الذي يعترب املصلحة قائمة يف حتّقق 
 امام مخينى، جمّلة انديشه سيايس درديدگاه صادق حقيقت، نقش مصلحت در حكومت اسالمى از 

 .٩١: ٦اسالم، العدد 



  

املنشودة؛ وربام ال يكون يف الرشيعة صورة واضحة عن هذا األمر أو ربام ال لتحقيق املصلحة 
 تكون يف قراءتنا للرشيعة تلك الصورة.

وعىل سبيل املثال، لو راجعنا نصوص وكلامت شخصّية مهّمة جدًا هنا، وهو اإلمام 
سلمني، اخلميني، فسنجد أّنه تارًة يستخدم مفهوم املصلحة العاّمة، وأخرى مفهوم مصلحة امل

وخامسة مفهوم مصلحة البلد وثالثة مفهوم مصلحة اإلسالم، ورابعة مفهوم مصلحة النظام، 
وأحيانًا ـ كام أملحنا من قبل وسيأيت ـ يستخدم نوعًا من املرادفة بني مصلحة اإلسالم )إيران(، 

وكأّن مصلحة اإلسالم تكمن يف مصلحة املسلمني أنفسهم، وهو مفهوم ومصلحة املسلمني، 
ن يكون ـ رمحه اهللا ـ قد قّدم لنا دراسة فقهّية عن تصّوراته التي كان يعتقد هبا، أدون مهّم جدًا، 

وما هي بالضبط؟ وكيف وصل إليها؟ فقامة كبرية من هذا النوع لو تناولت هذا املوضوع 
 بمطالعة فقهّية، لربام قّدمت لنا الكثري بعد جتربة طويلة يف العمل السيايس واحلكومي.

فلو احتاج  نتج عن هذا املوضوع لزوم تعيني املوقف لو تعارضت أنواع املصالح هذه،وي
الدين لبقائه لنقض املصالح الفردّية أو حتى املصالح العاّمة بسلب مجهور الناس حرّياهتم 
وحتى أمواهلم، هبدف تأمني مصالح دينّية عليا مثًال، فام هو املقّدم بالنسبة للسياسة الرشعيّة؟ 

ّمة تصّور هنا قاربه الفقه السيايس اإلسالمي؟ وماذا لو مل يكن هناك نظام سيايس وهل ث
إسالمي )دولة دينيّة مثالً( هل تبقى قيمة ملفهوم مصلحة النظام أو الدولة أو تكون قيمة هذا 

وماذا لو  املفهوم يف التضحية بسائر املصالح ملصلحة تكوين النظام والدولة هذه املّرة؟
ح املسلمني كأّمة عاملّية مع مصالح الدولة الدينّية أو البلد الذي يقع حتت سلطة تعارضت مصال

الدولة الدينّية؟ هذه كّلها أسئلة يطاَلب الفقه السيايس بأجوبة واضحة عنها لو كان عنده هلا 
 أجوبة.

بل لو عطفنا نظرنا ناحية املصلحة العاّمة، وهي املفهوم األكثر شهرة يف جمال السياسة 
تربيرًا ألحكامهم القضائّية يقّدمون قضاة الالكثري من فنحن نجد مثالً أّن  عّية والعلامنية،الرش

حة لانطالقًا من املص ،لزام وسائل اإلعالم ورجال الصحافة بالكشف عن مصادر معلوماهتمإب
ولة ددرها الصتقانونّية التي القضائية أو المثال بسيط لعرشات األحكام  دهذا جمرّ  العاّمة، إنّ 
 بحّجة املصلحة العاّمة.وسلطاهتا 



 

 تفكري: ما معنى املصلحة العاّمة؟السؤال الكثري من الهذا من هنا، يثري 
حة العاّمة هو عبارة عن جمموعة ليف الوقت الذي يميل فيه كثريون لالعتقاد بأّن عنوان املص

ّن هذا أآخر  يٌق ة للناس، يرى فرمن القضايا التي ختدم سياسة حمّددة متثل مطالب رضوريّ 
ل واملنع واختاذ ما ولة حتت غطائه بالتدّخ لداملفهوم خمادع؛ ألّنه ليس سوى عنوان مبهم يسمح ل

خدمها تسينة أو شخصّية. إّنه ليس سوى خدعة تراه مناسبًا ألجل حتقيق مصالح مجاعات معيّ 
 السياسّيون ال غري.

وال يوجد له  ،مبهم ّن هذا املفهومأهذه املّرة بني فريق يعترب  ، ثمة انقسامآخر عىل خطٍّ 
 ممكن التعريف، وهلذا يتصّدى لتقديم تعريف دقيق له. هتعريف، وفريق آخر يعترب

 ،ويذهب القائلون بإمكان وضع تعريف هلذا املفهوم يستهدف التوّصل لفهمه بشكل أدّق 
 برزها:أو ،إىل وجود أكثر من تعريف هبذا الصدد

فراد األجلمع مصالح دقيق العاّمة ليست سوى حساب تقني إّن املصلحة  ريف األّول:عالت
العاّمة هي بعينها حاصل مجع  مستوى يشّكل احلالة العاّمة، وهذا يعني أّن املصلحة بحيث يبلغ

 مصالح األفراد.
ـ نتيجة يان حّنه ينتهي يف غالب األأهذا التعريف تعّرض للعديد من املشاكل، أّمهها 

ص للمنفعة العاّمة من يىل حتقيق مصالح األكثرّية، وهذا تقلم ـ إاختالف األفراد يف مصاحله
 وهدر ملصالح األقلّيات. ،فقط ةىل مصالح األكثريّ إكلّيتها 

بمعنى وهذا هو التوّجه امليكيافييل، حة العاّمة هي مصلحة الدولة، لإّن املص التعريف الثاين:
ىل مجاعة إالصة سلطات األفراد املوكلة أّن املصلحة العاّمة تكمن يف وجود الدولة التي متثل خ

حة العاّمة، وعدمها هو العكس، وينتج عن ذلك لولة هو املصأّن وجود الد، وهذا يعني نهابعي
يكون هو املقّدم عىل سائر األمور، ومتطّلباهتا وسالمتها ّن ما يتطّلبه بقاء الدولة ووجودها أ

ولة العليا لحة الدختضع ملص ه احلقوق تظّل لكّن هذ ،فرادة لألبيعيّ طوهذا ال ينفي احلقوق ال
 وتتقيّد تبعًا هلا.

ة يف جمال العمل، وهو أّن مصلحة الدولة يقوم هذا التعريف عانى من مشكلة جوهريّ 
ّن رجال الدولة خيطؤون أثبتت املطالعات التارخيّية أنفسهم، وقد أبتحديدها رجال الدولة 



  

فراد، وكثريًا ما يقّدمون مصاحلهم ة لألاحلقوق الطبيعيّ كثريًا يف تعيني مصالح الدولة، بام حيفظ 
 .، من حيث شعروا أم مل يشعرواى مصلحة الدولة أو املصلحة العاّمةعىل غريها حتت مسمّ 
وهو توّجه توماس إّن املصلحة العاّمة هي املنافع املشرتكة ألفراد املجتمع،  التعريف الثالث:

حة العاّمة ليست مصالح هذا الفرد منضّمًة هلذا الفرد، بل وهذا التعريف يمتاز بأّن املصلهوبز، 
بمعنى وهي احلقوق الطبيعّية، هي خصوص املصالح التي متثل قاساًم مشرتكًا جلميع األفراد، 

أّن اإلنسان حيتاج للحياة االجتامعّية، فكّل ما يقّوم هذه احلياة االجتامعّية وحيميها فهو حاجة 
د احلالة اجلمعّية للبرش، وكذلك تدمري البيئة عدام األمن خطر هيدّ مشرتكة للجميع، فاحلرب وان

 نه أن يفعل ذلك.كيم
فلو تطّور البرش بحيث مل يعودوا  ،ليّةآهي فكرة  ةوينتج عن ذلك أّن فكرة املصلحة العامّ 

 صلحة العاّمة.امل ةمجاعّية، تنتفي فكر بحاجة حلياةٍ 
حفظ النظام العام، وحفظ األمن  :ريف الثالثعتوفقًا لل ةحة العامّ لبرز مصاديق املصأومن 
 .شكال السالمة والصّحة والتعليمأومن  ،نى من مستلزمات العيشدمني احلّد األتأالعام، و

ولعّله بتحليٍل ما وترّصف يمكن إعادة إنتاج التعريف األّول بام يصّب يف التعريف الثالث، 
ما نريد اإلضاءة عىل تعّدد تفسريي ملفهوم  ولسنا بصدد الدخول هنا يف هذه التفاصيل، بقدر

 املصلحة؛ لنحاول رصد هذا املفهوم، يف ظّل تنّوع تفسريه، يف السياق اإلسالمي والرشعي.
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لكي نرشع بتحليل املصلحة باملفهوم الفقهي البّد أن نتكّلم عن التمييز األّويل الرضوري 

ومها الوضعي بينها وبني املصلحة باملفهوم الوضعي والعلامين احلديث، فاملصلحة بمفه
فراد، وهي من ثّم ظيم احلياة املادّية لألة أو من تنديث تنطلق يف الغالب من احلقوق الطبيعيّ احل

أو املاورائي، عىل خالف املصلحة يف  دنيوّية بحتة، ال عالقة هلا بالبعد االُخروي أو الديني
رتبطة باجلسد واملاّدة، مكام هي ـ بمفهوم خاّص ـ ة بالروح واملعنى طفهي مرتب ،الفكر الديني

                                                             
حول هذه التعريفات الثالثة، انظر: حممد راسخ ومهناز بيات كميتكي، مفهوم مصلحت عمومي، ( ١)

 .١١٢ـ  ٩٥: ٥٦جمّلة حتقيقات حقوقي، العدد 



 

ويف هذا يعترب بعض الباحثني املعارصين أّن عقلّية املصلحة يف الفكر الوضعي هي التي أّدت 
فيا بناء البرش فيمن هم ضمن جغراأة منفصلة بني إىل ظهور الدولة القومّية التي تتعامل بذهنيّ 

 .الدولة ومن هم خارجها
ساسًا لدين يف املصلحة الرشعّية يعترب أة عن الوضعية أّن اوهلذا متتاز املصلحة الرشعيّ 

إن مل يمثل الدين  ة،ّن حياته بني البرش تعترب غاية عليا، بينام يف املصلحة الوضعيّ أو ،ومقصوداً 
ورًا يف دة التي يمكنها أن تلعب فهو ليس سوى أحد العنارص الفرعيّة اجلزئيّ  ،حةلمضادًا للمص

مر قحام مفهوم اآلخرة، بينام األّن مقاربة املصلحة يف الدين تتسع إلأحتقيق املصلحة العاّمة، كام 
ال وجود له هبذا الشكل يف املصلحة الوضعّية، بل هي قائمة متامًا عىل تغييب اآلخرة 

، وهذان ياة الطيبة بمعناها الدينيواستبعادها، وهبذا تقوم املصلحة الرشعيّة عىل مفهوم احل
 ساسّيان يف حتليل املصلحتني.أان متييزان فلسفيّ 

هذا كّله يعني أيضًا أّن املصلحة يمثل النّص والدين عنرصًا أساسّيًا فيها، وقيامة الدين يف 
عنه ، وهذا ما ينتج احلياة غاية عليا ومقصد أسمى، تستهدفه الدولة الدينّية والسياسة الرشعيّة

وضع معيار إضايف يف تقويم األمور، وهو املعيار الروحي واإليامين، فقد نخس بعض الرفاهية 
االقتصادية لصالح هذا املعيار، وقد نربح الرفاهية االقتصادّية لو حذفناه مثالً، والرؤية الدينّية 

 .لتسهيلّية معاً تعترب الدين أهّم املعايري يف هذا السياق، ضمن احلدود الرشعيّة اإللزامية وا
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أعني هبذا العنوان أّن الفكر الديني عندما يتعامل مع املصلحة عمومًا، فهو يعتربها واقعًا 
عينّيًا بحيث يمكن الوصول إليه أو عدم الوصول، ومن ثم فهذه احلقيقة العينيّة هلا وجود 

عة البرش وتوافقهم وقناعاهتم، وأّن عقوهلم قد تصيبها وقد ختطأها، وينتج مستقّل عن مواض
عن ذلك أّن السياسة الرشعّية عندما تعتمد املصلحة، فهي تعتمد ثنائية النّص والعقل 

 للوصول إىل هذه احلقيقة العينيّة يف الزمان واملكان هبدف حتقيقها.
                                                             

هشام أمحد عوض جعفر، األبعاد ؛ و٦١ـ  ٣٠: رشيعة اإلسالمّيةالبوطي، ضوابط املصلحة يف الانظر: ( ١)
 .١٧٨ـ  ١٧٤م احلاكمّية: السياسّية ملفهو



  

يشابه املدرسة الفلسفّية التي واإلسالمي، وهذا النمط من مفهوم املصلحة يف الفكر الديني 
وهو ـ أي العدالة ـ عنرص  تؤمن بأّن عنرص اإللزام يف القوانني مرجعه إىل عنرص العدالة فيها،

واقعي، األمر الذي يفرض حقوقًا فطرّية أو طبيعيّة أو إهلّية مسبقة، عىل اخلالف القائم بني 
الدولة متفّرعة عىل سلطة العدالة، وليست قائمة املدارس الفلسفية يف ذلك، وهلذا كانت سلطة 

 بنفسها أو بسلطة أخرى.
بات يأخذ رواجًا يف القرن  يناقض نمطًا آخرولكّن مفهوم املصلحة يف الفكر اإلسالمي 

 يعترب أّن املصلحة تكمن يف حقيقتها يف مواضعة الناس ولو عىل ما هو ليس بصالح؛و العرشين،
لكّن عينّية املصلحة إّنام هي يف حجّية املواضعة بذاهتا ومرجعّيتها  فاملصلحة عينّية هنا أيضاً 

السلوكيّة، فالبرش يصلون ملصاحلهم عرب هذه املواضعة، أّما هل هذه املواضعة تصيب املصلحة 
 .. وهذا هو املذهب التجريبي يف احلقوق والقواننيالعينية هنا وهناك أو ال؟ فهذا أمر آخر

تمٍع معنّي تواضعوا عىل أمٍر يرّض هبم يف احلقيقة، ومل يكن يف ولنفرض أّن البرش يف جم
صاحلهم، كام لو تواضعوا عىل منح كّل إنسان حّق سلب نفسه احلياة )االنتحار(، وقلنا بأّن 
ظاهرة االنتحار فيها مفسدة حقيقّية تظهر بعد حني، فإّن نفس مواضعتهم تعترب مرجعًا حّجة، 

و الذي تكمن فيه املصلحة، وكأّن املصلحة السلوكّية، أي السلوك ألّن متابعة املواضعة هذه ه
عىل وفق املواضعات، أقوى من أّي مفسدة يمكن أن تأيت من العمل نفسه، أو أقّل من أّي رضر 

 يكون خارج نظام املواضعات.
سد إّن الفكر الديني ال يفهم القضيّة هبذا الشكل عىل طول اخلّط، بل يعترب أّن املصالح واملفا

وهلذا فهو فكر وظيفي جتاه حقائق عينّية من حيث املبدأ، وأّن اإلنسان قد يصيبها وقد خيطأها، 
ومن ثّم فاملواضعات ال متثل معيارًا بديالً عن املصلحة العينّية. نعم الفكر فرائض السلوك، 

يف الديني يعمل يف بعض األحيان وفقًا لقانون الرضورة؛ فيعطي البرش حّق تقرير مصريهم 
موضوع معنّي مثالً؛ ألّنه ال يمكنه التدّخل، معتربًا أّن إعطاءهم هذا احلّق أقرب إلصابتهم 

 لواقع املصلحة العينيّة من سلبهم إّياه.
من هنا كانت مفاهيم املصلحة واملنفعة يف املجتمع اجلاهيل خمتلفة متامًا عنها يف العرص 

املفسدة، مؤّكدًا عىل أّن املصالح املوهومة كّل معايري املصلحة و‘ النبوي؛ لقد قلب النبّي 
َوَال َحيَْسبَنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ﴿اب العامل االُخروي، قال تعاىل: واخليالّية أمر واقع، خاّصة يف حس



 

ُقوَن َما َبِخُلوا بِ  ْم َسيَُطوَّ ْم َبْل ُهَو َرشٌّ هَلُ ا هَلُ ِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللاَِِّ ِمرَياُث باَِم َآَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً
اَمَواِت َواْألَْرِض َواهللاَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ  (، وقال سبحانه: ١٨٠)آل عمران:  ﴾السَّ

َعَل اهللاَُّ فِيِه َخرْيً ..﴿ وُهنَّ بِاملَْْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوَجيْ  ﴾ا َكثرًِياَوَعاِرشُ
 وهبذا نفهم التقسيم الثالثي املتقّدم للمصلحة إىل معتربة وملغاة ومرسلة. (.١٩)النساء: 

ونستنتج من هذا كّله أّن املصلحة يف السياسة الرشعّية هي مصلحة عينّية مقصودة، وليست 
العقل أّنه مفسدة فلو تواضع املجتمع كّله عىل أمٍر، لكنّه ثبت بالنّص و ،دائامً  هي جمّرد املواضعة

، فإّن جمّرد املواضعة ال قيمة هلا من حيث املبدأ خاّصة مع أخذ املفهوم الديني للرضر والصالح
نعم قد تكون املواضعة رضورة إلجراء حكٍم ما يف السياسة الرشعيّة؛  إال يف حاالت حمدودة.

مفاسد أعظم، وهذا أمٌر  إذ من دون هذه املواضعة يكون اإلجراء قهرّيًا واستبدادّيًا وتكون فيه
 آخر.

حة لق املصكن أن تكون القصود يف بعض األحيان عىل عالقة بتحقّ ممن امل ،آخر عىل خطٍّ 
ة، وهذه ونه يعطي نتائج عكسيّ  ما يعطي نتائج صاحلة وبدالعينّية يف اخلارج، فالفعل مع قصدٍ 

أثرًا عىل املستوى الذايت لكّن هذا األمر غالبًا ما يرتك لوك، سحقيقة قائمة يف بعض أنواع ال
للفاعل ال عىل املستوى املوضوعي للفعل، فال داعي لتقييد املصلحة دومًا بكوهنا يف حال 
سالمة القصد، بل بعض املصالح تقع ولو من دون ذلك، وإن كانت سالمة القصد يف نفسها 

 حتمل مصلحة إضافّية.
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يؤّدي هذا االمتياز إىل خضوع املصلحة الرشعيّة ملفهوم الغايات الدينّية واملقاصد الرشعّية، 

َكاَة َوَأَمُروا ﴿ فلو أخذنا مثًال قوله تعاىل: َالَة َوَآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ الَِّذيَن إِْن َمكَّ
(، واستطعنا استنتاج ثالثة أهداف ٤١)احلّج:  ﴾امْلُنَْكِر َوهللاَِِّ َعاقَِبُة اْألُُمورِ بِامْلَْعُروِف َوَهنَْوا َعِن 

، سنجد: أو يشمل حالة السلطة كنائي عن السلطة يتجه هلا املتمّكنون يف األرض يف تعبريٍ 
 عي.ة العبودّية مع اهللا، والتكافل االجتامعي، واملسؤولّية جتاه السلوك املجتمالعالقة اإليامنيّ 

ة حمّددة ّن الدولة الدينّية بعد جتربة زمنيّ ه األهداف الكلّية الثالثة، نجد أعندما نرصد هذ
ملا قبل حال التمّكن، أو تراجعت  نسبةً  ذا تراجع فيها حال العالقة الروحّية مع اهللاإمعقولة، 



  

حساس إيها ، أو اهنار فةفيها معّدالت التكافل والتضامن االجتامعي وحماربة الفقر والطبقيّ 
حاهلم خرين يف سلوكهم وحسن باآل ة االجتامعّية بحيث غدا كّل شخص غري معنّي املسؤوليّ 

مثال كيّل بسيط  دولة قد فشلت يف حتقيق الغايات، وهذا جمرّ قهم، فهذا يعني أّن هذه الدوأخال
 يمكن احلساب عليه.

اف، وهذا ميزاٌن قوّي فحركة السياسة الرشعّية جيب أن تكون يف سياق حتقيق األهدوعليه، 
حياسب القائمون عىل السياسة الرشعّية فيه، فعندما نضع نظرّيتنا يف األهداف والغايات 
واملقاصد الدينّية عىل مستوى االجتامع، يغدو من املمكن إجراء اختبار ملديات حتقيق هذه 

رن أو أكثر الغايات من خالل آليات السياسة الرشعّية التي استخدمها احلاكم، فبعد نصف ق
من ممارسة السلطة ما هي نسبة النجاح والفشل يف حتقيق الغايات الدينّية واملقاصد الرشعّية؟ 
وبتبع دراسة نسبة النجاح والفشل بشكل علمي دقيق يمكن حماكمة السياسة الرشعية التي تّم 

مها وأّن العربة ، وهذا معنى أّن األمور حتاَكم بخواتيجياباً العمل هبا، فنحكم عليها سلبًا أو إ
 .فيها بمآالهتا

وهذا يعني أّن القيم واملقاصد الدينّية ـ وليس األحكام التفصيلّية الرشعيّة ـ هي البوصلة 
التي يمكن عىل أساسها حماكمة السياسة الرشعيّة، وهي املسطرة التي عىل أساسها يمكننا 

يف حكمه وتربير خطئه  قياس معّدالت الفشل والنجاح، وليست البوصلة هي رشعّية احلاكم
يف اجتهاده اإلجرائي، انطالقًا من حسن النوايا، ومن ثّم ففشل السياسة الرشعّية يف حتقيق 

ّق احلكومة لكنّه يسلب املقاصد الدينيّة يف اخللق وإن مل يسلب احلاكم يف صفاته الشخصّية ح
ّن الغاية منها حتقيق جرائي حّق النفوذ والسلطة؛ ألّن مرّبرات سلطته تأيت من أمرشوعه اإل

األهداف، فإذا مل تتحّقق يكون مسلوب السلطة رشعًا، وهذا هو معنى أّن رشعّية السلطة ال 
يف  تأيت من تعيني احلاكم يف صفاته الشخصيّة، بل تأيت أيضًا من حماسبة العمل احلكومي نفسه

نّيًا، وال يمكن ملفهوم ، بل وهذا معنى أّن الدولة مقّدمة لتحقيق اإلسالم عيصفاته التنظيمّية
الدولة/املقّدمة أن يكون أقوى من مفهوم حتّقق اإلسالم نفسه، بل الثاين هو معيار التحّقق 

 العيني ملقّدمّية األّول.
الفكر السيايس التقليدي عند أهل السنّة، بعض مدارس وهبذا نتجنّب الوقوع يف خطأ 

ينطق بالكفر البواح، فإذا كان األمر كذلك  والذي يعترب احلاكم معيارًا يف وجوب الطاعة ما مل



 

فلكّل إنسان تربيره، واحلاكم ليس بأمحق حتى ال يراعي املشاعر الدينّية العاّمة يف أغلب 
هي شخص احلاكم فإّننا سنصبح  (املسطرة)األحيان ضمن جمتمعات دينّية، فإذا كانت 

اكمتها ستعني حماكمة شخص عاجزين عن حماكمة السياسة الرشعّية الزمنيّة نفسها؛ ألّن حم
احلاكم، وإذا فصلنا بني األمرين يف البداية أمكننا حماكمة السياسة الرشعية الزمنّية للحاكم، فإذا 
أثبتت فشلها مّرًة تلو األخرى مثًال، عنى ذلك أّن رشعّية احلاكم ال يمكن أن تأيت من رشعّية 

يف املامرسة العملّية وفقًا لتحقيق الغايات صفاته الذاتيّة فقط، بل تأيت أيضًا من رشعّية حكمه 
املنشودة؛ ألّن فلسفة وجوده قائمة عىل هذه الغايات، فإذا مل ينتقل الفقه السيايس اإلسالمي من 
حماكمة احلاكم يف شخصه إىل حماكمته يف مرشوعه السلطوي، فإّننا لن نقدر عىل حتقيق املصلحة 

 لوصول إىل أهدافه الرشعّية املنشودة!الرشعّية مطلقًا يف حال عجز احلاكم عن ا
لتحقيق الغايات  اً بل نحن نالحظ أّن صفات احلاكم يف اإلسالم مل تؤخذ سوى طريق

واملقاصد الرشعّية يف السلطة، فكيف نرتك الغايات، بوصفها معيارًا، لصالح اجلمود عىل 
×: ولة اإلمام عيلّ صفات احلاكم بوصفها طريقًا ال غري، فلنأخذ مثاالً تقريبّيًا، وهو مق

من فضول  ءوال التامس يش ،يف سلطان ا منافسةً ه مل يكن الذي كان منّ ك تعلم أنّ اللهم إنّ «
عبادك،  فيأمن املظلومون من ؛من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك املعامل احلطام، ولكن لنردّ 

ني إال رسول اهللا وأجاب، مل يسبق ل من أناب وسمع أوّ لة من حدودك. اللهم إّين وتقام املعطّ 
 ه ال ينبغي أن يكون الوايل عىل الفروج والدماءوقد علمتم أنّ ، صىل اهللا عليه وآله بالصالة

هم هنمته، وال اجلاهل فيضلّ  واملغانم واألحكام وإمامة املسلمني البخيل فتكون يف أمواهلم
م، وال املرتيش يف دون قو احلائف للدول فيتخذ قوماً  بجهله، وال اجلايف فيقطعهم بجفائه، وال

 .»ةفيهلك األمّ  ةل للسنّ فيذهب باحلقوق ويقف هبا دون املقاطع، وال املعطّ  احلكم
والتعطيل يف ّن صفات البخل واجلهل واجلفاء واحليف واالرتشاء أإّن هذا النّص يؤّكد 

قاصد السياسة الرشعّية يف الدين، حصول خرق مل دونولة لل احلياحلاكم ليست سوى ألج
اللة فيهم، وحصول القطيعة بينهم وبني سلطتهم ض: انتهاب أموال املسلمني، ووقوع الوهي

وذهاب احلقوق، وهالك األّمة.. فهذه ، يف العطاء الزمنيّة، وعدم العدل بل التمييز بني الناس
                                                             

 .١٨٩هنج البالغة: ( ١)



  

 هي املقصود األّويل، ومل تذكر صفات احلاكم إال لتحقيق هذا املقصود.
من  يامن تطهرياً ففرض اإل«، حيث قالت: ÷السيدة الزهراءّيد ما نقول بخطبة يتأوربام 

 خالص، واحلّج لإل والصيام تثبيتاً  ،والزكاة زيادة يف الرزق، عن الكرب الرشك، والصالة تنزهياً 
 .»..من الفرقة اً ة، واإلمامة ملّ للملّ  والطاعة نظاماً  ،للقلوب تسكيناً  تسنية للدين، والعدل

عيل بن  يف خرب ابن فضال )الصحيح عىل املشهور(، عن اإلمامبل نحن نجد شيئًا مهاّمً 
، يلّ إو فعيلّ  أو ضياعاً  يناً من ترك دَ  :فقال ،املنرب ‘صعد النبي «..، أّنه قال: ×الرضا موسى

 وصار أوىل هبم منهم ،هاهتمفصار بذلك أوىل هبم من آبائهم وأمّ  .فلورثته ترك ماالً  ومن
 .»‘جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اهللا ،بعده× وكذلك أمري املؤمنني، بأنفسهم

 .، وليس العكسفالوالية متفّرعة عىل القيام باملسؤولّيات وحتقيق اإلعانة للناس
متّت اإلشارة إليها يف قد إّن حماسبة مرحلة ما بعد التمّكن يف األرض، بمعنى حماسبة الفعل، 

ا ُأوذِينَا ِمْن َقبِْل َأْن َتْأتَِينَا َوِمْن َبْعِد َما َقاُلو﴿×: يف حوارّية بني إرسائيل وموسىقوله تعاىل 
ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم يِف اْألَْرِض َفَينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلونَ  ُكْم َأْن ُُّيْلَِك َعُدوَّ  ﴾ِجْئَتنَا َقاَل َعَسى َربُّ

 (، فاملراقبة ستكون عىل كيفّية العمل بعد االستخالف.١٢٩)األعراف: 
ق الدين يقاصد والغايات املرميّة من وراء تطبمسبقة دراسة املحلة تطّلب يف مريكّله وهذا 

فام دمنا ال ندرس الدين يف منظومة غاياته ومقاصده وأهدافه، فنحن يف احلياة االجتامعّية، 
عاجزون عن التعامل مع املصلحة بمنظار املحاكمة واملساءلة، وهي حماكمة ليست ألخالقّية 

فمن الرضوري وضع  ام أفرادها هذه املّرة.رؤيتها برصف النظر عن اهّت  السلطة، بل لنجاح
 معيار زمكاين ديني يمكنه أن يدرس مديات نجاح السلطة والسياسة الرشعّية اإلجرائّية.

 ىل نوعني:إيمكن أن تنقسم  ،ودراسة الغايات
الديني؛  ، وهي التي تبحث يف النصوص الدينية والعقلالنوع األّول: الدراسة الدينيّة

لتعرف الغايات واملقاصد املنشودة يف االجتامع البرشي دينيًّا، وهذا عمٌل اجتهادي مقاصدي 
 بامتياز.

                                                             
 .٥٦٨: ٣؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه ٢٤٨: ١علل الرشائع ( ١)
 .٩١: ١؛ وعيون أخبار الرضا ٥٢؛ ومعاين األخبار: ١٢٧: ١علل الرشائع ( ٢)



 

وأعني هبا تلك التي تضع خّطة عمل لتحقيق غايات دينّية يف  النوع الثاين: الدراسة الزمنّية،
املستقبيل يف  وهو معنى رشط التخطيطإطار ممكن لزمٍن معنّي، ضمن اإلمكانات املتاحة، 

السياسة الرشعّية مع األخذ بعني االعتبار أوضاع الزمان واملكان والفرص واإلمكانات، 
وبتعبري آخر: إّن هذا النوع من الدراسة يعني تنزيل الدراسة األوىل عىل مدى زمني ـ إمكاين 

رشعية ـ حمّدد، بغية فتح إمكانات املحاسبة واملساءلة، هبدف اكتشاف هل حتّققت املصلحة ال
 والتي هي الغاية الدينّية ـ يف املدى املنظور املمكن هلا أو ال؟

ومن دون هذين النوعني من دراسة الغايات الدينّية )الكيّل/اجلزئي(، لن تتمّكن السياسة 
وهذا معنى اعتبار  الرشعّية من تطوير ذاهتا أو حماسبتها أو حتقيق غايات وفلسفة وجودها.

 لحة يف السياسة الرشعّية؛ ألّن املآل هو معيار املحاسبة واملساءلة.الت يف مفهوم املصآامل
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ّن الشائع هو أوذلك  سئلة يف الفقه السيايس اإلسالمي؛هذا السؤال يعّد أحد أعقد األ

 وضمن هذه النظرّية نجد اجتاهني كبريين:ه بوصفه فردًا، مر نفساأل نظرّية جعل املرجعّية لويلّ 
وهو اجتاه التوجيه التكليفي للحاكم بالشورى، لكنّه غري ملزم باألخذ بنتائج  االجتاه األّول:

األكثرّية يف ذلك، ومن ثّم فمن يضع السياسة الرشعّية يف ُافقها الزمني والديني هو احلاكم 
بذلك االُطر التي عىل الدولة أن تسري فيها ملّدة عرشة أو  نفسه، يف رؤيته الشخصيّة، فيضع

 عرشين أو مخسني سنة قادمة.
وهو اجتاه التوجيه التكليفي والوضعي للحاكم بالشورى، فهو ملزم تكليفًا  ثاين:الاالجتاه 

بالشورى ألهل احلّل والعقد، كام أّنه ملزم باألخذ بنتائج هذه الشورى يف عمله وسياسته 
فاملقاصد العاّمة والزمنّية للسياسة الرشعية يضعها احلاكم ضمن إطار نتائج الشورى،  العاّمة،

 أو فقل: يضعها احلاكم وأهل احلّل والعقد معًا.
فهو يمثل ُمِعينًَا للحاكم يف وضع السياسات  تشاريسّي جملس اهلذين االجتاهني فأوفقًا 

 املدى الزمني املنظور(. العاّمة )املقاصد الدينّية يف السياسة الرشعّية ضمن
لكن ثّمة وجهة نظر ثالثة اليوم تتحّدث عن أّن وضع السياسات العاّمة هو مسار مؤّسيس 

تشارك فيه جمموعة من انطالقًا من حتّول العامل من الدولة القديمة إىل الدولة احلديثة ـ  ـ متكامل



  

الربملان واملجالس الدستورّية املؤّسسات الضخمة القانونّية والعلمّية والثقافية وغريها مثل 
أو رئيس اجلمهورّية، بل قد إىل جانب احلاكم األعىل، والسلطة القضائّية، وأجهزة الدولة، 

فنحن هنا حّولنا املقاصد يف السياسة الرشعّية تتطّلب مشاركة الرأي العام مبارشًة أحيانًا، 
يّة الحقًا، إىل مسار وفّن وعلم يمّر )املصلحة الغائّية( والتي عىل أساسها تسري املصالح اإلجرائ

بمراحل، وصوالً إىل نتائجه املرجّوة، وال يدور حول شخٍص بعينه حتى لو اعتمد نظرّية 
، وهذا ما قد يوّلد نوعًا من الشورى؛ ألّن العقل الواحد ال يمكن أن يقوم مقام اجتامع العقول

، وهي قضّية ينبغي أن تكون بالغة البحثيف موضوع  »اإلمامة الفردّية«بدل  »اإلمامة اجلامعّية«
اخلطورة واألمهّية خاّصة لدى بعض مدارس االجتهاد السنّي؛ ألّهنم يقبلون بإمامة الفاسق 
واملتغّلب، فلزمهم ـ لكي يضعوا قواعد للسياسة الرشعيّة يف ظّل موقف فقهي من هذا النوع ـ 

إال فإّن وضع فقه املصلحة الرشعّية يف يد أن ُيلغوا اإلمامة الفردّية نحو اإلمامة اجلامعّية، و
أشخاص غري كفوئني أخالقيًّا وعلمّيًا يمكن أن يكون ناقضًا مبارشًا لضوابط املصلحة التي 
قبل هبا الفقه السنّي نفسه، فتجنّبًا لوقوعه يف مفارقة ربام يمكنه ـ أو خيفف من مفارقته ـ منح 

 .اجلامعّيةالسلطة للفاسق املستهرت عىل قواعد اإلمامة 
ـ وحماولة إعادة إنتاج نظرّية الشورى امللِزمة ضمن سياق وحتقيق الكالم يف هذه النقطة 

؛ ألّنني ال غري موكول لبحوث الفقه السيايس، وإّنام أردت اإلشارة إليه فقطالرؤية الثالثة ـ 
ياغتها وفقًا أعتقد بأّن أغلب قضايا فقه املصلحة يف السياسة الرشعّية البد هلا أن تعاد يف ص

إذ ثّمة صلة وثيقة بني تصّورنا لتحّوالت مفهوم الدولة واالجتامع السيايس يف العرص احلديث، 
وهي مسؤولّية للمصلحة )يف السياسة الرشعّية( وتصّورنا عن السلطة واالجتامع السيايس، 

كام فيام نحن منوطة بفقهاء السياسة واالجتامع، وليست مسؤولية الباحثني يف التنظري األصويل، 
 .فيه هنا
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هبذا يظهر خلل واضح يف تناول مفهوم املصلحة، فإّن بعض أشكال الثقافة السائدة توحي 

ّن املصلحة هي أىل املصلحة يف احلاالت التي نريد فيها حتييد حكم ديني، فكإّننا نلجأ أوك
شكال الوعي الديني املعارص أحة يف بعض لحييد ترشيع ديني، وهبذا التصقت املصاملنطلق لت



 

بوصفها السبيل الذي حيّررنا من االعتبارات الدينيّة، فنقول مثًال: ننطلق يف ذلك من املصلحة، 
 حكم ديني أو التخيّل عنه! كونستهدف تر

 ُاريد أن أنفي أّن جتميد ال هذا التصّور القائم لفكرة املصلحة مغلوط جدًا، وغري منطقي،
حكم رشعي يمكن أن ينطلق من مصلحة أحيانًا، لكّن تصّور املصلحة يف السياسة الرشعّية 
عىل أّهنا يف وجهها األبرز متثل الوسيلة للفرار من تطبيق حكٍم ديني هو تصّور ظامل هلا وللدين 

أكرب هاشمي رفسنجاين قضّية معًا، ومن هنا نالحظ ـ عىل سبيل املثال ـ كيف تناول الشيخ عيل 
املصلحة، حني اعترب أّن أغلب الترشيعات والقوانني واملقّررات يف إيران اليوم عىل مستوى 

إىل جانب كالمه املتقّدم عن فكرة االنتقال من ، القضايا االجتامعّية تقوم عىل املصلحة
لفكرة التي تنفصل عن فهذا التعبري يكّرس أّن فكرة املصلحة هي االرضورة إىل املصلحة، 

النّص وتتحّول إىل بديل له، يف حني أّن مفهوم املصلحة يف السياسة الرشعية يستوعب أيضًا 
 خمتلف الوسائل اإلجرائّية الزمكانّية لتنزيل حكم ديني عىل أرض الواقع.

ألّن عدم تصحيحها يعني وقوعنا يف التباس  إّنني أدعو إىل تصحيح استخدام هذه املفردة؛
فاملصلحة ال تساوي حتييد النّص أو وقد يساعد عىل منطق التخويف منها، هيمي قاتل، مفا

تنزيل النّص عرب الوسائل اإلجرائّية، فالنظم أيضًا جتميد معطياته بالرضورة، بل تعّم 
 ، بل وحتى هيكلة الدولة نفسها ومؤّسساهتا،ة إلجراء القواننييميّ ظسات والصيغ التنواملؤّس 

عىل العكس  بل ،ّي حكمأحة بوعيها البرشي العقيل، ولكنّها ال جتّمد ل املصها عىلتقوم كلّ 
وهبذا تكون تطبيقًا ألحكام إلزامّية، وال تكون جتميدًا ، رض الواقعتعمل عىل حتقيقه عىل أ

يصبح ـ كام هو الصحيح ـ ومن ال يقول بشمول الرشيعة لكّل وقائع احلياة ألحكام اإلباحة، 
 نا.األمر عنده أسهل ه

عرب القول بأّن املصلحة وإن عنت وفقًا لشمولية الرشيعة، بل دعونا نذهب أبعَد من ذلك، 
جتميد نصٍّ وسائيل تفصييل أحيانًا؛ لكنّها جيب أن تقوم عىل استهداف نّص مقاصدي أصيل، 

وهذا يعني أّن  وإذا مل تقم املصلحة عىل حتقيق مقصد رشعي كيّل فهي منقوصة أو خمالفة للدين،
                                                             

لتقى العلمي ، السنة الثامنة، تقرير حول امل١٠٧: ٣١انظر: رفسنجاين، جمّلة فقه أهل البيت، العدد ( ١)
 التخّصيص حول الفقه والفلك.



  

فيه يف السياسة  باخلصوصلدولة تقوم بسّن القوانني واختاذ املقّررات الالزمة فيام ال نّص ا
الرشعّية هبدف حتقيق املقاصد والغايات ولو ـ أحيانًا ـ عىل حساب الوسائل والتفاصيل، 
فمرّبر املصلحة جيب أن يكون حتقيق غاية عليا أهّم وأوىل من احلكم الوسائيل التفصييل األقّل 

 .ّيةأمه
وهلذا خالفنا سابقاً ما طرحه اإلمام اخلميني من أّن إطالق دليل الوالية للحاكم يوجب 

وقلنا بأّن هذا اإلطالق ال نفهمه يف نصوص جعل احلاكمّية، وفاقًا  تقييد مجيع األدّلة األولّية،
فقه  ملشهور علامء املسلمني يف ذلك، بل تقييد مجيع األحكام األوليّة إّنام يكون بمعيار

األولوّيات يف تطبيقه االجتامعي وليس فقط الفردي، فراجع ما قلناه يف مبحث العالقة بني 
 النّص واملصلحة، فال نعيد.

ºA ÑmBÍnºA � ÅAiBÍ§¾ ,ÑZ»v�A ÑÌB¦iÊ Ðfn¯�A Áf¦ �IÑèÍ¦jr 
ة يبدو واضحًا للجميع أّن السلطة ـ بأّي مساحة كانت ـ ملزمة بأن ال تكون خطواهتا القريب

أو بعيدة املدى مما ُيلحق الرضر واملفسدة باإلسالم واملجتمع الذي أثبتت الرشيعة أّن له حرمًة 
واحرتامًا، وأّن السلطة مطالبة بمراعاة حاله، وهذا أمر واضح عىل خمتلف النظرّيات والقواعد 

 الفقهّية املطروحة.
ها أن حتّقق مصلحًة ـ ولو كانت إّنام الكالم يف أّن السلطة هل هي ملزمة يف قراراهتا وقوانين

 هي دفع مفسدة قادمة ـ أو يكفي أّهنا يف هذه القرارات ال ُتلحق مفسدًة؟
 :، بينهام نوع ترابطىل جهتنيإهذا السؤال يرتّد 

السلطة يف أن يراعي حتقيق  يتوىّل ّن الرشيعة توّجه تكليفًا رشعّيًا ملن بمعنى أ أ ـ تكليفّية،
 انني وترشيعات ومقّررات.مصلحة فيام يصدره من قو

حالة مقّرراته التي ال حتوي سوى أيضًا بمعنى أّن والية من له السلطة تشمل  ب ـ وضعّية،
 عىل عدم مفسدة، وال ختتّص بمقّرراته التي تشتمل عىل مصلحة.

هذا البحث ليس غريبًا عن الفقه اإلسالمي، فقد تّم احلديث عن موضوع شبيه هبذا يف 
 :يف موضوع الويّل عىل أموال اليتامى وأمثاهلمدراسات الفقهاء 

الضابط «قائًال: ـ متحّدثًا عاّم يبدو أّنه وجهة النظر السائدة سابقًا ـ  ففيام ذكر العالمة احليّل 
اعتبار الغبطة، وكون الترّصف عىل وجه النظر  يف ترّصف املتويّل ألموال اليتامى واملجانني



 

ما روي عن  وال نعلم فيه خالفًا إال، ائشة والضّحاكوعمر وع ×وبه قال عيلّ .. واملصلحة
 ..».. واألصّح ما ذكرناه..احلسن البرصي كراهة ذلك

مستندين إلطالقات دليل الوالية  نجد أّن بعض الفقهاء املتأّخرين شّككوا يف هذا الرشط،
دو أّن مقترصين يف الرشط عىل عدم املفسدة، ال عىل رشط الغبطة واملصلحة والفائدة، ويب

هـ( دورًا يف ترويج هذه الرؤية التي اختارها العديد من ١٢٨١للشيخ مرتىض األنصاري )
 ، وصارت رائجًة بالفعل اليوم.الفقهاء بعده، حتى تبنّاها أمثال السّيد اخلوئي بشكل رسمّي 

قضّية هذا اجلدل يف قضّية الوالية يف حدودها الضّيقة ينتقل اليوم ـ أو يمكن أن ينتقل ـ إىل 
الوالية بمفهومها الواسع يف إطار السياسة الرشعّية، ليطرح التساؤل عينه: هل يلزم مراعاة 

 املصلحة أو يكفي عدم املفسدة يف سلوك السلطة ومقّرراهتا القانونّية واإلجرائّية؟
وقيمة هذا السؤال تظهر ـ عىل سبيل املثال ـ يف قواعد حماسبة السياسة الرشعية ومراقبتها 

فهل متّكنت اخلّطة اخلمسيّة أو العرشّية أو غريها من حتقيق مصالح  قبل األجهزة املختّصة،من 
انطالقًا من التوازن بني االستهالك واملخَرجات، أو أّن األمور راوحت مكاهنا، وتّم الترّصف 

 بطريقٍة مل تلحق الرضر ولكنّها مل حتّقق مصالح لألّمة هنا وهناك.
د هو أّن عىل السلطة أن تراعي املصلحة يف كّل ما تقوم به، وهذا السائوعىل أّية حال، ف

املفهوم كام يعني حتقيق خري زائد لألّمة، كذلك دفع مفسدة هامجٍة عليها لوال تدّخل السلطة ملنع 
 ، وربام يستدّل هلذا األمر ببعض األدّلة هنا، أبرزها:ذلك

كومة بام فيه مصلحة الناس، بل ورة أن تقوم احلرضاالستناد حلكم العقل القايض ب ـ ١
 هي حتقيق مصاحلهم واحليلولة دون وقوعهم امسلطة يف حياة البرش إنّ لفلسفة وجود الدولة وا

التي قد  ةمور السلبيّ يب واملنع من األجيااملصلحة هنا عاّمة تشمل الفعل اإليف املفاسد واملضاّر، ف
 ك األمر.ارولة بتدإذا مل تقم الدتلحق 

األدّلة من الصعب أن نثبت به رضورة رعاية الدولة للمصلحة إال عرب حتديد  هذا النوع من
والية الدولة وسلطتها من األّول، بمعنى أن نقول بأّن والية السلطة إذا ثبتت بدليل العقل، 

                                                             
 .٢٤٥: ١٤احليّل، تذكرة الفقهاء ( ١)
 .٢٢، ٢١: ٢انظر: منهاج الصاحلني ( ٢)



  

فإّن القدر املتيّقن من هذا الدليل هو ثبوت هذه الوالية يف حال مراعاة الدولة لتحقيق املصالح، 
أّن العقل حيكم بوالية الدولة أو السلطة يف إدارة شؤون الناس يف أمٍر ال يرجع بخرٍي وال يعلم 

وال يدفع ّرشًا عن الناس، فيكون دليل الوالية بنفسه مقّيدًا يف هذه احلال بخصوصّية املصلحة 
 يف سلوك الدولة وعملها.

بمعنى  ،ذات سمة إطالقّية ابأّهن  ، معتقدينمرومن هنا لو أخذنا بأدّلة الوالية العاّمة لويّل األ
فمن املمكن أن نتمّسك باإلطالق ـ عىل تقدير انعقاده ـ إلثبات مطلقة،  ةا حتوي داللة لفظيّ ّهن أ

 يكفي عدم الوقوع يف امعدم اجلمود عىل مبدأ لزوم مراعاة املصلحة من قبل السلطة؛ وإنّ 
املجتمع يف سالم واإلب وقوع إجراءات ال توجأّي اختاذ يمكنها ّن السلطة أاملفسدة، بمعنى 

 .مقّرراهتا رضورة حتصيل املصلحةبع يف كّل املفاسد والسلبيّات، وال يلزم عىل السلطة أن تتّ 
هذا إذا فهمنا من دليل العقل أّنه يقرص الوالية عىل حال املصلحة، أّما لو فهمنا إلزاَمه 

األدّلة اللفظية ال تستطيع بمراعاة املصلحة وهنيه عن حالة الالمصلحة والالمفسدة، فإّن 
مقاومته يف هذه احلال. وإثباُت وجود حكم عقيل ـ باملعنى الدقيق للكلمة هنا ـ من النوع الثاين 

 ليس سهالً.
ربة البرشّية والسرية جعرب مقاربة املوضوع من خالل الت، العلامءيظهر من بعض ما  ـ ٢

جراءاهتا عىل قة ملصالح الناس وتقوم باختاذ إقّ العقالئية، فإّن العقالء يعرفون الدولة بوصفها حم
ال ترجع  لزام الناس بأمورٍ إقانون املصلحة، وليس هلا سلطة خارج هذا القانون، وال حيّق هلا 

 رضر.دفع عليهم بفائدة وال ب
احلكومة ليست من خمرتعات الرشيعة، بل كانت أمرًا  إنّ «يقول الشيخ مكارم الشريازي: 

س والشارع املقدّ  ،ةن قديم األّيام حني اختار اإلنسان احلياة االجتامعيّ بني العقالء م دائراً 
عت بني العقالء حلفظ مصالح املجتمع وغبطة ا ّرش ومن املعلوم أّهن . أمضاها بقيود ورشوط

ى حّقها، ولكن كّل يدعيه، فاحلكومة عىل الناس صغريهم وكبريهم، وإن قّل من قام هبا وأدّ 
س، فال يكون الفقيه وال غريه جمازًا يف األخذ بغري ما فيه رشع املقدّ هذا األساس قد أمضاها ال

 .»مصلحة للناس
                                                             

 .٤٨٨ـ  ٤٨٧الشريازي، بحوث فقهّية مهّمة: ( ١)



 

وإذا رسنا مع مقاربة الشيخ الشريازي، وهي مقاربة يف تقديري صحيحة، فالبد أن نفهم 
عمومات ومطلقات دليل الوالية الذي جيعل للسلطة املتوّلية إلدارة االجتامع اإلسالمي 

، جمّرد مشري إىل البناءات العقالئّية، غاية األمر أّهنا أضافت بعض القيود صالحيًة ونفوذاً 
والرشوط، وهذا يعني أّن السلطة شأٌن برشي تدّخلت الرشيعة فيه باإلمضاء وفقًا حلاجات 
البرش، وأّهنا مل تقم سوى بوضع بعض الضوابط أو القيود اإلضافّية، وغالبًا ما كانت هذه 

ًة حلامية املسألة الدينّية، وليست أمرًا إضافّيًا يف مصالح االجتامع الضوابط والقيود راجع
البرشّي، وعليه فال يمكن لنا فهم اإلطالقات من دليل الوالية لغري حال املصلحة؛ ألّن هذه 
اإلطالقات ليست يف مقام بيان حدود الصالحيات بنحو التأسيس، بل يف مقام بيان من جتعل 

مسبقًا يف حياة العقالء، واملمضاة رشعًا يف النصوص الدينية والتجربة له الصالحّيات املقّررة 
 النبوّية وغريها.

، ، نلمسها يف كلامت السيّد اخلمينيجّداً  ولعّل إشارات تؤّيد هذه الفكرة، ولو تأييدًا خفيفاً 
 .فراجع

يل جعل ما استند إليه الشيخ مكارم الشريازي نفسه، وهو بعض الروايات العمدة يف دل ـ ٣
وهو من أحسن ما يدّل عىل والية » جماري األمور«حديث  نّ إ«الوالية للحاكم، حيث قال: 

ال  ،جماري أمور إصالح املجتمع وإقامة نظام األّمة بيده ينادي بأعىل صوته أنّ  ،الفقيه أيضاً 
اية وكذا رو أو مل يكن فيه هذا وال ذاك. ،جمارهيا بام يريدها وإن كان فيه رضر عىل األّمة

، ط بكيان األّمة وحياهتا وسعادهتاا إشارة إىل احلوادث املهّمة التي ترتبفإّهن » احلوادث الواقعة«
الرجوع إليهم إّنام هو إلصالح أمر احلوادث،  بل لو قلنا بأهنا تشمل كّل حادثة فال شّك أنّ 

 كم بام يريد.ض إىل الفقيه يأيت بام يشاء وحياألمر مفوّ  واألخذ بام هو أنفع وأصلح، ال أنّ 
 .»وكذلك احلال يف غري هاتني الروايتني

فلو صّح أّن هذه الروايات تدّل عىل الوالية العاّمة للفقيه،  إال أّن هذا االستدالل ضعيف،
فهي مطلقة، حتمل قيدًا لبّيًا واضحًا يف عدم شموهلا حلال املفسدة أو الرضر؛ إذ هو معلوم من 
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هذا النوع حلال عدم الرضر وعدم النفع معًا، فالبّد من فرض الرشع، لكنّه ليس فيها قيد من 
تقّيد فيها ناشئ عن مشريّيتها للبناءات العقالئيّة يف أمر السلطة، وإال فال تقّيد فيها بحّد نفسها، 

 ومن ثّم فيكون االستدالل هبا هنا غري صحيح، بل ترجع للدليل السابق.
هلا من جهة، وبعض النصوص التي ترشد هلذا األمر االعتامد عىل التجربة النبوّية وأمثا ـ ٤

من جهة أخرى، فتجربة النبّي وعيّل مل يقع فيها إال ما هو صالح األّمة ال غري، كام أّن النصوص 
الكثرية البالغة حّد التواتر تقريبًا ترشد لرضورة حتصيل املصلحة، مثل آية التمكني التي أرشنا 

البّد للناس من أمري بّر أو فاجر، يعمل يف إمرته «من أّنه بالغة ما ورد يف هنج الإليها سابقًا، و
املؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ اهللا فيها األجل، وجيمع به الفيء، ويقاتل به العدو، تأمن به 

، وكذلك توجيهات اإلمام عيل ملالك األشرت يف عهده، »ويؤخذ به للضعيف من القوّي  ،السبل
يل والرعّية، وغري ذلك الكثري ممّا يرشح طبيعة مهّمة الوالة يف املفهوم وما ورد يف حقوق الوا

 .الرشعي اإلسالمي
وذلك أّنه من الصعب لنا أن ُنثبت أّنه مل يصدر  ؛وهذا الدليل قابل للمناقشة يف بعض زواياه

يف مجيع أّي قرار ال رضر فيه وال نفع، فإثبات هذا األمر تارخيّيًا  عن النبّي أو اإلمام عيلّ 
يكاد يكون مستحيًال، ومن ثّم فاالستناد للتجربة عسري هنا، كام أّن ترّصفات النبّي وعيل 

النصوص التي تدّل عىل مهاّمت الوايل ال تنفي واليته يف أمور فرعّية غري ضاّرة وال نافعة لألّمة، 
مقّررات احلاكم بل تدّل عىل أّن مصالح األّمة جيب أن تراعى وأن ال يلزم رضر عىل األمة من 

 ةدلّ أال فلو انعقد إطالق يف إالسابقة، و ةوالدولة، فهذا الدليل ال يصلح سوى مؤّيد لألدلّ 
 كام هو واضح. ،دًا هلذا اإلطالقيل مقيّ لمل يكن هذا الد ،الوالية

االستناد إىل اإلمجاع الفقهي عىل رضورة رعاية الويّل يف كّل جمال من جماالته للمصلحة،  ـ ٥
 ان ويلَّ اليتيم أم القارص أم األّمة.سواء ك

وهذا اإلمجاع إذا تّم التأّكد من وجوده يف الوالية الصغرى من نوع الوالية عىل القارصين 
وأمثاهلم، فإّن إحرازه يف الوالية الكربى يبدو صعبًا جدًا؛ إذ ال يظهر منهم التفاٌت هلذا 

ما يف األمر أّهنم جممعون عىل أّن  املوضوع أو كونه مطروحًا من طرفهم هبذا الوضوح، كّل 
                                                             

 .٤٩١ـ  ٤٨٨املصدر نفسه: ( ١)



 

احلاكم عليه أن يراعي املصلحة وعدم الرضر، أّما الترصفات التي ال رضر وال مصلحة فيها 
 فال يظهر وجه واضح يف كوهنم ملتفتني إىل ذلك.

نعم، قد يقال بأّهنم حيث اشرتطوا يف الواليات الصغرية الغبطَة واملصلحة، فهذا يعني أّهنم 
رتطون ذلك يف الواليات الكبرية، وتبدو هذه األولوّية مقنعة حّقًا، بل لنا أن نقول باألوىل يش

بأّهنم حيث أمجعوا عىل اشرتاط املصلحة يف الواليات الصغرية، فنتمّسك بأنفسنا بدليل 
األولوّية إلثبات املصلحة يف الواليات الكبرية؛ إذ بعد أن ثبت رشطها يف تلك الواليات يثبت 

 ر عينه يف الوالية العظمى عىل األّمة.رشعًا األم
إذ  شهرة لو أثبتنامها تارخيّيًا،الّن املناقشة األساسّية هنا تكمن يف مدركّية هذا اإلمجاع أو أإال 

حيتمل جدًا استنادهم لسائر األدّلة هنا ويف باب الوالية عىل القارصين، فكيف نتمّكن من اختاذ 
هذا ولنا عودة قريبًا لفكرة  د صدر من الرشيعة فعًال؟إمجاعهم طريقًا إلثبات أّن احلكَم ق

 األولوّية.
االستناد إىل األصل العدمي، بافرتاض أّن األصل هو عدم جعل الوالية ألّي ويّل عىل  ـ ٦

أّي متوىّل عليه، خرج منه صورة مراعاة املصلحة، ويبقى الباقي حتت األصل العدمي، وهذا 
رباءة يف سلوك الويّل نفسه؛ إذ قد يقال بأّن األصل أّنه جيوز األصل حاكم ومقّدم عىل أصالة ال

له الترّصف فيام ويّل عليه، خرج منه صورة املفسدة، ويبقى الباقي حتت أصالة الرباءة، لكّن 
أصالة الرباءة هنا حمكومة حلدود واليته، فإذا كان األصل العدمي موجبًا أو كاشفًا عن تقيّد 

 ك إلجراء الرباءة.الوالية، فال معنى بعد ذل
إال أّنه من الواضح أّن االستناد هلذا األصل هنا متوّقٌف عىل عدم وجود إطالق يف دليل 

أّما لو قال شخص بأّن دليل جعل الوالية دليٌل لفظي، وهو  جعل الوالية للحاكم أو غريه،
يٍل ُلبّي حيظى يف نفسه بإطالق، فإّن مقتىض اإلطالق هو االعتامد عليه يف غري ما خرج بدل

 معلوم من نوع الترّصف املفسدي، وهبذا ال يغدو هناك معنى للحديث عن األصل العدمي.
وهذا يعني أّن البحث سوف يرجع لطبيعة أدّلة جعل الوالية للحاكم ـ فردًا كان أو جهًة ـ 

لدليل الثاين املتقّدم هنا آنفًا، والذي وافقنا عليه، وهبذا يتعاضد ا وهو ما يعيدنا إىل الدليل الثاين
 املشار إليه مع هذا الدليل السادس، إلثبات رشط الغبطة واملصلحة يف السياسة الرشعيّة.

مال اليتيم، حيث قال تعاىل:  أن نستند إىل فحوى النّص القرآين ومؤّيداته يف التعامل مع ـ ٧



  

(، فهذا النّص ٣٤، واإلرساء: ١٥٢عام: )األن ﴾..َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿
يلزم بالتعامل مع مال اليتيم بالتي هي أحسن، وهذا يعني رضورة اختيار أحسن اخليارات يف 
التعامل معه، وما مل يكن هناك أحسن فال جيوز الترّصف يف ماله، والترّصف يف ماله بال مصلحة 

يه العرف ترّصفًا أحسن، ولو مل يكن ال يسمّ )ولو كانت دفع مفسدة قادمة لوال هذا الترّصف( 
 فيه مفسدة.

وانطالقًا من هذا التفسري يمكن اّدعاء أّنه إذا كان مال اليتيم توّجهنا اآليات للترّصف 
األحسن فيه، وتنهانا عن غريه، فبطريق أوىل أن تكون والية الدولة أو السلطة مقّيدة بالترّصف 

 باألحسن، وليس إال ما فيه املصلحة.
 ةعامّ  اآلية«فيام أثاره أمثال السيّد اخلوئي من أّن  أّن مشكلة االستدالل هبذا الدليل تكمنإال 

 ،أحد ب بامل اليتيم لكّل عن التقرّ  ىتنه اأم غريمها، فإّهن  اً دّ َج  مأ أحد، سواء كان أباً  لكّل 
وليس جعل الوالية لألب واجلد ولو مع عدم املصلحة فيه،  ة عىلصها بالروايات الدالّ فنخّص 

فقط،  باألب واجلدّ  النحصار املوضوع يف الروايات ؛عموم من وجه حتى يعمل بقواعده بينها
احلكم وارد عىل املوضوع  ولكنّ  ،احلكم وعمومه يف اآلية وإن كان األمر كذلك مع مالحظة

 .»د يف اآليةاملتعدّ  الواحد فقط يف الرواية وعىل
ن دليل جعل الوالية ناظرًا لنمط سلوك الويّل، وليس إّنام تستحكم لو كا بيد أّن هذه املشكلة

ألصل جعل الوالية له، وإال فلو كان ناظرًا ألصل جعل الوالية، فإّن جمّرد عدم التقييد 
؛ ألّن اآلية ناظرة إىل تعيني عرفاً  باملصلحة ال يوجب تقييد اآلية، بل العكس هو الصحيح

، بينام الروايات ناظرة ملن هو املتويّل أمر اليتامى، السلوك املناسب يف التعامل مع أموال اليتامى
فيكون نظر اآلية هنا أكثر وضوحًا ورصاحة وحاكميّة يف الرؤية العرفّية من الروايات التي 
جتعل الوالية، فعموم اآليات يف جهة نظرها حمّكم، ما مل يكن يف دليل جعل الوالية خاصية 

وم به العرف يف فهمه، سواء طابق القوالب األصوليّة وهذا ما يق إضافّية ناظرة لنوع السلوك.
 أم ال.

                                                             
ـ  ٢٦١: ٣. وانظر ملزيد متابعة لتعليقاته رمحه اهللا: املصدر نفسه ٢٦٣: ٣اخلوئي، مصباح الفقاهة ( ١)

٢٧٠. 



 

أضعف بكثري  وبعبارٍة أخرى: إّن داللة أدّلة جعل الوالية عىل الشمول لغري حال املصلحة
من داللة هذه اآلية عىل مراعاة املصلحة ملن يتعامل مع مال اليتيم؛ ألّن نقطة االرتكاز املتصلة 

ا تعاجلها الروايات املتعّلقة بجعل الوالية، فتقّدم عليها، بل لك أن ببحثا تعاجلها اآلية أكثر مم
تقول بأّن دليل جعل الوالية عندما يكون لفظّيًا يولد حمكومًا هلذا القانون القرآين، بل لعّل 
جعل الوالية ملثل األب واجلّد إرشاد ملا هو قائم يف العادة بني الناس يف تلك األزمنة فيكون 

جبًا لتعيني سلوك الويل والويص وغريمها املوجود قبل دليل جعل الوالية، بل خطاب اآلية مو
لزم ختصيص ربام لو قلنا بخروج عمل الويل والويص عن حتت قانون هذه اآلية الكريمة ل

بناًء عىل أّن جعل الوالية الزمه سلب حّق الترّصف لآلخرين غري األكثر املستهجن عرفًا، 
وال يسلم للسيد اخلوئي هنا إال أن طلقًا ما مل يكن هناك إذن من الويل، األولياء يف مال اليتيم م

ونفرتض أّن عنوان اليتيم ال ينعقد مع وجود األب لعدم كفاية يكون ناظرًا خلصوص األب، 
خارج عن فرض الومعه ال حاجة له لكّل هذه املقاربة؛ ألّن موت األم يف صدق عنوان اليتيم، 

 .القبول بصفة اليتم بفقد األمّ يف هذا البحث يظهر من اخلوئي موضوع اآلية، لكّن الذي 
بل ربام حيّق لنا أن نقول ـ لو أردنا السري عىل طريقتهم يف فهم املوضوع ـ بأّن النسبة هنا هي 
العموم واخلصوص من وجه، خالفًا ملا أفاده السيد اخلوئي، فدليل الوالية يعطي الوالية يف 

فسدة، بينام اآلية تلزم بالترصف عىل وفق املصلحة، سواء للويل أو دائريت: املصلحة وعدم امل
غريه ـ بناء عىل كون املخاطب هبا عاّمًا، وليس األولياء واملتوّلني رشعًا ألمر اليتيم ـ فيقع 
التعارض يف ترّصف الويل بام ليس فيه مفسدة، فاآلية ترفضه، فيام دليل جعل الوالية جييزه، 

وال يكون الويل ولّيًا يف حال عدم املفسدة؛ ألّن دليل واليته سقط هنا  فيتساقطان يف الويل،
بالتعارض من وجه، فرُيجع يف ترّصفه لآلية بمالحظة كونه غري ويّل؛ فيلزم العمل بام فيه 
املصلحة، بل لنا أن نقول بأّنه يف مورد تعارض العاّمني من وجه هنا يؤخذ باآلية، وتطرح داللة 

 للقرآن الكريم. احلديث ملخالفتها
ىل اليتيم إّن التعّدي من مال أيقة التي بّيناها، قد يقال بروعىل تقدير ختّطي هذه املشكلة بالط

، فلم جيعل يد الويّل ة التي أوالها القرآن الكريم ألحوال اليتامى؛ نظرًا للخصوصيّ غريه صعٌب 
أكثر، إذ لعّل يف تقييدها نوعًا أو غريه مبسوطة فيه، بينام يف الوالية العاّمة جعل اليد مبسوطة 

بناء عىل القول بأّن األحكام الوضعّية تكون خاّصًة عىل السلطة الرشعيّة، النوعي من احلرج 



  

ّن السلطة أذ هذا معناه ؛ إمرشوطة باملصلحة، وليس اشرتاط املصلحة جمّرد حكٍم تكليفي
ثم  ، أو قامت بإنجاز مشاريع،ةة داخلية أو خارجيفاقّيات اقتصاديّ ترشعّية لو قامت باجراء اال

شاريع قّيات أو املافتفإّن الزمه رشعًا بطالن هذه اال ألّي مصلحة، قةً قّ عدم كوهنا حم تبنّي 
عدم  ن تكون الرشيعة قد اقترصت عىلأوهلذا يمكن  ،عادةً  نواعها املختلفة، وهذا فيه حرٌج أب

، وإن كان هذا عن أموال اليتامى يسلطة، فال نتمّكن من التخطّ إدارة المر ؛ تسهيًال ألاملفسدة
دًا جّيداً   .الدليل مؤيِّ

وبناء السياسة العاّمة التي نخرج هبا أّننا ال نلمس إطالقًا يف دليل جعل الوالية  والنتيجة
بل غالبها، إن مل يكن مجيعها، ليس يف مقام البيان من هذه الرشعّية لغري حال مراعاة املصلحة، 

م البيان يظهر منه االهتامم بأمر املصلحة، أو اإلشارة إىل البناء العقالئي الناحية، وما كان يف مقا
فعىل السلطة الرشعّية اعتبار مراعاة والتجربة البرشّية القائمة عىل مراعاة املصلحة، وعليه، 

حتقيق املصالح ودفع املفاسد هو األصل يف أنشطتها وواليتها، فال حيّق هلا الترّصف باملقّدرات 
 نات دون رصد حساب املصالح واملفاسد بحيث يكون الناتج مصلحًة لألّمة.واإلمكا

Î¾Ë·�A ÊC ÎÕÛËºA À·�AÑèÍ¦jrºA ÑmBÍnºA ÑZ»v� ÈN²Ü¦Ê , 
عن فكرة احلكم احلكومي بيشء من التفصيل، وقلنا بأّن » شمول الرشيعة«حتّدثنا يف كتاب 

احلكم نوع من اإلنشاء القانوين املفيض التفسري املدريس لفكرة حكم احلاكم كانت تقوم عىل أّن 
لإللزام، فهو ليس إخبارًا عن حكم اهللا كام هي حال الفتوى، بل فيه خصوصّية إضافّية وهي 
قيام احلاكم بإنشاٍء قانوين وجعل ووضع قانوين معنّي، وذلك هبدف فّض التنازع والوصول إىل 

أزمة اإللزاميّة، وإال فسوف نواجه نقطة ال ُيسمح معها بخلق تفريغ حلكم القايض من سلطته 
 عدم إمكانية البّت يف القضايا القضائّية أو القضايا النزاعية العاّمة يف الشأن العام.

إنشاء إنفاذ نجد تكريسًا قوّيًا ملقولة أّن احلكم هو هـ(، ١٢٦٦وبمجيء املحّقق النجفي )
لكن دخولنا  يشء خمصوص. ، حلكٍم رشعّي أو وضعي أو موضوعهام يفاهللا من احلاكم، ال من

جمال القرن العرشين أحدث تناميًا يف مقولة احلكم من فضائها القضائي أو شبه القضائي 
مفهوم حكم احلاكم أو فلنقل: دور )التنازع( إىل فضاء رحب يف إطار االجتامع السيايس، ف

بعض العلامء احلاكم يف إدارة املجتمع، يبدو أّنه انتقل بشكل واضح يف القرن العرشين عند 



 

واملفّكرين من مرحلة اإلجراء وتسييل األحكام الرشعّية عىل أرض الواقع، إىل مرحلة سّن 
 .القوانني ووضع الربامج اهلادفة إلدارة املجتمع

 إّن ما يالحظ أّنه يوجد توّجهان يرتبطان بمساحة احلكم احلكومي:
 كومي هي مساحة إجرائّية،التوّجه األّول: وهو التوّجه الذي يرى أّن مساحة احلكم احل

وهذا يعني أّن احلاكم ال يقوم بوضع يشء قانوين، بل يستخدم مقولة احلكم لكي جيعل أمرًا 
 .قانونيًا ما نافذًا غري قابل للنقض ومنّجزًا بشكل قاهر

التوّجه الثاين: وهو التوّجه الذي يوّسع من مساحة احلكم احلكومي، نحو القول بأّن ويّل 
وال خيضع يف سّن هذه القوانني لتنجيز  بسّن قوانني إىل جانب القوانني الرشعّية،األمر يقوم 

 .حكم ثابت من قبل، بل خيضع لقانون املصلحة
عن الفرق بني  العديدة التي حتّدثت ةت واألدلّ ايضًا يف الكتاب نفسه النظريّ أوقد استعرضنا 
وقلنا بأّنه توجد أربع نظريات نوي، كم الوالئي، وكذلك بني احلكومي والثااحلكم األّويل واحل

 أساسّية هي:
، وهو ما فهمه كثريون من اإلمام إّن احلكم احلكومي معدود ضمن األحكام األولّيةـ  ١

 اخلميني.
وعادًة ما ُتنسب هذه النظرّية إىل  ّن األحكام احلكومّية تندرج ضمن األحكام الثانوّية،ـ إ ٢

من اختار هذه  نّ نا أحنا النفي ورأييف صّحة النسبة، ورّج  وقد ناقشناالسيد حمّمد باقر الصدر، 
 .وليس السيد الصدر يالشيخ حمّمد تقي جعفرالنظرّية هو 

ترى أّن بعض األحكام احلكومّية ثانوّية، وهي لتفصيل يف حال احلكم احلكومي، ا نظرّيةـ  ٣
وهذا ما يظهر  ن املصلحة،فيام بعضها اآلخر متحّرر من القيود الثانوّية هذه، بل ينطلق من عنوا

 .من كالم الشيخ جوادي آميل، وذهب إليه رصحيًا الشيخ عباس عيل عميد الزنجاين
نظرّية التغاير التام بني ثنائي: األّويل والثانوي، وبني احلكم الوالئي احلكومي أو احلكم ـ  ٤

 .ي اجلرجاين وغريهجع الديني السيد حممد عيل العلوأمثال املرقلنا بأّنه يلوح من و القضائي،
بحيث يكون احلكم الوالئي أو القضائي أو وقد توّصلنا هناك إىل صّحة النظرّية الرابعة، 

السلطاين أو احلكومي.. حكاًم مغايرًا لسائر األحكام نتيجة تغاير واضعه، حتى لو التقى معها 
ام جاعل األحكام ، في(ويّل األمرالدولة )يف بعض احلاالت، فجاعُل هذا احلكم هو القايض أو 



  

األولّية والثانوّية هو اهللا سبحانه، والقايض وويّل األمر ال يقومان فقط بتطبيق األحكام عىل 
احلاالت، بل يضيفان إىل ذلك عملّيًة إنشائّية قانونّية يضعان عربها حكاًم جديدًا إضافّيًا مل يكن 

سلة من النتائج القانونّية، موجودًا من قبل، وعىل أساس وجوده ووالدته احلادثة ترتّتب سل
مثل بطالن حّق النقض أو اإللزام لغري العاملني أو غري ذلك. وتعّدد مصدر اجلعل القانوين هو 
الذي يرّبر وجود حكمني متشاهبني أحيانًا يف مورد واحد دون استحالة عقلّية أو عقالئّية، مها 

رع سبحانه فهناك حكامن غري احلكم احلكومي واحلكم األّويل أو الثانوي، أّما عند الشا
متشاهبني، فإذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين فيام يأمران مطلقًا، ثم أمر الوالد ابنه بصالة الظهر 
قبل انتهاء وقتها، فهنا يلحق االبَن حكٌم بوجوب صالة الظهر، ويلحقه حكٌم آخر بوجوب 

أّن اهللا أوجب الصالة عىل إطاعة أحكام والده، وأحكام الوالد ليست هنا جمّرد اإلخبار عن 
املكّلفني، بل هي إنشاء إلزاٍم ُارسي من قبل الوالد لولده يف أن يقوم بالصالة هبدف حتقيق 

 مصالح األحكام األوليّة.
نسبّيًا، وهبذا يكون  واملدرسّيني هذه النظرّية الرابعة توافق فهم مشهور املتقّدمنيرأينا أّن و

ّلق بأمٍر فيه حكم أّويل رشعي تارًة، وحكم ثانوي رشعي احلكم احلكومي إنشاء قانوين يتع
أخرى، أو ال يكون فيه حكٌم البّتة، بل يكون من جمال منطقة الفراغ احلقيقّية فيكون سلطان 

 .التقنني فيه بيد السلطة الرشعّية عىل قانون املصلحة
ّنه يلزمنا أ، إال ملصلحةّهنا تعّرفنا العالقة بني احلكم احلكومي واأورغم  ،مةهذه املقّد بعد 

ّن دليل جعل احلاكمّية للسلطة الرشعّية بمنحه هذه احلاكمية أوهي  رشح نقطة مهّمة جدًا هنا،
املصلحة يف املرحلة التطبيقيّة، وهي مصلحة االنسجام القانوين،  جتّلياتهلا يقّدم لنا أحد أهّم 

ـ اته، فهذا ال يعني احلاكم لصالحيّ ّنه عندما نقول باحلكم احلكومي املنبثق عن ممارسة أوذلك 
بأّن ممارسة احلاكم للحكم احلكومي هي احلالة االستثنائّية، ـ كام يتصّور الكثريون اليوم 

والفقيه يف املناسبة الفالنّية،  صدر حكاًم حكومّيًا ووالئّياً فقيه الفالين أفيذكرون مثًال أّن ال
ة هي احلالة االستثنائيّة التي األحكام احلكوميّ ّن إصدار أ، وك أخرىاآلخر فعل ذلك يف مناسبةٍ 

 .، إىل جانب املامرسات القضائّية للقضاةنعرفها يف جمال السياسة الرشعيّة
                                                             

 .٣٥٨ـ  ٣٢٠راجع: حيدر حّب اهللا، شمول الرشيعة: ( ١)



 

تضعه يف للحكم احلكومي مصلحّية قيمة  بدًا، بل إّن أهمّ أإّن هذه الصورة ليست صحيحة 
ة تعّدد شكاليّ الدولة، وتالفيه إيف نظام  توحيده القواننيتكمن يف سّلم مصالح السياسة الرشعيّة 

فعندما تنتسب سلسلة القوانني املنبثقة عن  ،الفتاوى واملواقف القانونية والفقهّية يف املجتمع
 ّن احلاكم يقوم بإنشاء حكمٍ أتها، فهذا معناه يّ مالسلطة ودليل حاك ةسات الدولة لرشعيّ مؤّس 

ال حكمه احلكومي للزم عدم إمكان حكومي بمجمل هذه القوانني املتصلة بالشأن العام، ولو
نزال عقوبات أو غريها باملخالفني املنطلقني يف خمالفتهم من إجراء حماسبات أو مراقبات أو إ

من دليل رشعيّة السلطة يف الفقه  قوة اإللزام دّ يرات رشعيّة، فالقانون يستمفتاوى وترب
ل القوانني يف البالد إىل مرجعيّات ة احلاكمة حتويئيل خيّول احلاكم أو اهليلاإلسالمي، وهذا الد

شؤون الفردّية اخلاّصة غري املتصلة بمنطقة الشأن العام، ال المة للجميع يف سياق قضايا ملزِ 
 نفوذ سلطة الدولة.

إّن مقولة احلكم احلكومي املنبثقة من جعل الرشعيّة للسلطة  وهبذا نخرج بالنتيجة اآلتية:
لحة يف السياسة الرشعّية، ومن ثّم فالسياسة الرشعّية تعتمد احلاكمة، متثل أحد أهّم أركان املص

وهذه خطوة فكرة احلكم احلكومي، هبدف إجياد تناسق يف املجتمع، وتكريس مرجعّية القانون، 
وال  مهّمة توجب االنتقال من نفوذ الفتوى إىل نفوذ القانون يف الدولة اإلسالميّة املعارصة،

جعله يف سياق تن لوحده لو كّل قانيضمتأو جهًة ـ لكي  تكان ـ فرداً السلطة الرشعيّة تاج حت
يف السياسة الرشعّية لننتقل من  سات القانونية نافذةً جعل املؤّس  ااحلكم احلكومي، بل يكفيه

، دون حاجة ألفكار من نوع توحيد املرجعّية والوالية يف إىل مرحلة القانون ىلة الفتوحمر
، أو إبطال مقولة بام يوّحد الوالية واملرجعّية يف ويّل األمرشخٍص واحد، أو اشرتاط األعلمّية 

تعّدد املرجعّيات الدينيّة، وال غري ذلك من األفكار التي طرحت يف العقود األخرية، وال حتظى 
 .بمستند رشعي مقبول، فضًال عن أن حتظى بموافقة أغلبّية الفقهاء

 الفقه اإلسالمي حلّل مشكلة عدم وهبذا نكتشف أّن فكرة احلكم احلكومي التي انبثقت يف
قطعّية حكم القايض وفّض املنازعات، تفرض نفسها بالعقلّية ذاهتا يف جمال الشأن العام 

 باآللّية عينها.و
وال أقول بأّن كّل األمور تنجيل هبذا التخريج الفقهي، بل يمكن الوصول حللول كبرية 

احلكومّية الصادرة حائزة يف نفسها عىل  عىل أن تكون األحكام بمساحة عالية يف هذا السياق،



  

 »وجهة نظر رشعّية«احلّد األدنى من املعقولّية واملقبولّية الدينّية، بحيث يمكنها أن حتظى بسمِة 
تكون  وعىل أن وإال جاز نقضها بعد العلم ببطالهنا جزمًا، ة زمكانية معّينة خاّصة،ولو يف حلظ

 متنازعًا عليه. السلطة نفسها حمّل قبول، وليست موضوعاً 
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قاصدي ـ عاّمة، ة التفكري املليّ آة بنستعاردنا االأأعني هبذا السؤال أّن كلمة املصلحة ـ لو 

من مصالح  مّ عيمكن أن تعني مصالح الرضورة أو الرضورات فقط، ويمكنها أن تعني األ
ن تكون نوع أّن املصلحة هل يلزم أ بمعنى ،لح التحسينّية أو نحو ذلكالرضورة أو املصا

بحيث يكون احلصول  ،أو حرج اجتامعي شديد ةصلو تركناها لوقعنا يف مشكلة عوي مصلحةٍ 
 ىل هذا احلّد؟إضوع ال يصل وّن املأعليها رضورة من رضورات االجتامع اإلسالمي أو 

قه السيايس، وهو حدود والية احلاكم أو سلطة يف الف مهمّ  هذه القضّية ذات صلة بملّف 
ّطى إطار الرضورات أو أّن سلطتها تقف عند حدود خالدولة، فهل متلك الدولة سلطًة تت

 ؟وما حيتاجه املجتمع الرضورة
 بدًا، فام معنى الرضورة هنا؟يبدو غري منطقي أو مفهوم أقد السؤال هذا 

فنحن نؤمن بالدولة بحّدها  ،وها هي سلطة رضورةإذا كنّا نعتقد بأّن سلطة الدولة أو نحأ ـ 
ار هنا هو الرضورة يونقّلص من سلطتها لتالمس حاالت الرضورة، وهذا يعني أّن املع األدنى،

ن صعيد الشأرشعيّة للحاكم ال تثبت له عىل الّن الوالية أوقواعد التزاحم ال غري، فمن يعتقد ب
رج واملرج، أو من باب حفظ الدين يف مقابل زوال ال من باب حفظ النظام يف مقابل اهلإالعام 

فال يعطي احلاكم من صالحيات العمل ّنه يعتقد بالسلطة بحّدها األدنى، أالرشيعة، فهذا يعني 
 سوى ما أجلأت إليه الرضورات.

فاملجتمع من  الرضورة هنا ليست فردّيًة بالتأكيد، بل هي رضورة املجتمع،مصالح لكّن 
خاّصة يف وراته ومصاحله التي ال يمكنه االستغناء عنها لكي يبقى ساملًا، حيث هو جمتمع له رض

وهذه الرضورات تؤخذ بعني االعتبار يف حساب نظرّية املصلحة ظّل تسابق حضاري وأممي، 
هنا، ومن ثّم فنحن هنا قد نطّبق قواعد التزاحم ليس عىل األفراد بل عىل املجتمع نفسه، كام 

 عند مناقشة نظرّية اإلمام اخلميني يف قضّية العالقة بني النّص واملصلحة.أملحنا إىل ذلك سابقًا 
بني املصلحة واحلّق، ومها الركنان  التوازنوربام حتاول هذه النظرّية أن ُحتدث نوعًا من 



 

األكثر جدالً يف الفلسفة السياسّية، فبعض الفالسفة عرب التاريخ كانوا ينترصون للحقوق أكثر 
قصود املصالح غري الفردّية(، فيام فريق آخر كان ينترص للمصلحة أكثر من من املصالح )امل

 .احلّق، وَينُْتُج عن ذلك أو ُينْتُِج ذلك حتديد مساحة سلطة الدولة
، بل هي أوسع من رضورة ذا كنّا نعتقد بأّن سلطة الدولة الرشعّية ليست سلطةَ أّما إب ـ 

يعني  ممّا ،هذا يعني أّننا نؤمن بالدولة بحّدها األعىل، فوغري ذلك ح التحسينيةذلك تشمل املصال
بل يدها مبسوطة ة وفقه الرضورة املجتمعيّة، ات القهريّ ّن السلطة غري حمكومة لنظام األولويّ أ

، ومن ثّم يمكنها تقييد سلطات األفراد وحرّياهتم بام تراه من مصلحة ولو كانت يف هذا املجال
 .دون الرضورّية

قيمة الدولة لو ب إليه السّيد اخلميني، وبعض نصوصه تفيد أّنه يرى أّن وهذا هو ما ذه
ف وـ ومنها الرضورة والتزاحم ـ فس الثانوّيةة ورصت يف سياق مفهوم األحكام األوليّ ُح 

 .، وجعل الوالية للحاكم سيصبح بال معنىضمونميصبح مفهومًا مفّرغًا من 
والية السلطة يف اإلسالم ليس فيه إطالق أو  ـ كام ذكرنا سابقًا ـ أّن دليل والذي نرّجحه

عموم أو اقتضاء داليل، يمنح السلطة نفوذًا يتخّطى منطق الرضورة ما مل يكن ذلك نتيجة 
وكّل ما ألّن املواضعة يف نفسها متنح أطرافها سلطة. مواضعة بني الشعب والسلطة احلاكمة، 

نزيل القوانني الرشعيّة األولّية والثانوّية عىل يفيده دليل جعل احلاكمّية ـ ولو كان لفظّيًا ـ هو ت
أرض الواقع، وسّن قوانني جديدة بفعل الرضورة املجتمعيّة أو بفعل مواضعة متفق عليها ال 

 غري.
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ة، هي نظرّية تنفيذية يعتقد مجهور فقهاء املسلمني بأّن نظرّية املصلحة يف السياسة الرشعيّ 

إجرائيّة، ولكّن ممارساهتم وتنظرياهتم هلا تعطي أّن السلطة احلاكمة هلا جمال سّن القوانني التي 
ال وجود هلا يف الرشيعة هبدف تأمني املصالح العليا واملقاصد السامية للدين يف اخللق، وقد 

                                                             
انظر حول االجتاهات الفلسفّية بني احلّق واملصلحة: مهناز بيات كميتكي ومهدي بالوي، باز خواين ( ١)

 .١٥٥ـ  ١٢٣: ٤٧ت دولت در برتو نظريه تعادل، جمّلة حقوق عمومي، العدد دكرتين مصلح



  

يعة، باعتبار أّن السلطة بسنّها تداول الفقه اإلسالمي انسجام هذا التصّور مع فكرة شمول الرش
جمموعة القوانني ال تقوم سوى باالشتغال يف منطقة الفراغ أو أّن قوانينها ليست سوى مقّررات 

 ال غري.
وقلنا بأّن نظرية الفراغ أو حّق  ،»شمول الرشيعة«لكنّنا بحثنا بالتفصيل املوّسع يف كتاب 

ا بفراٍغ حقيقي يف الرشيعة، وأّن بعض الوقائع التقنني للبرش إذا قبلناه بمعنى حقيقي، أي قلن
ليس هلا تغطية قانونّية، بل هلا تغطية قيمية فقط، أو أّهنا حماطة بحدود اهللا، ال أّهنا قد ّرشع فيها 
رشع اهللا بام يف ذلك رشع اإلباحة، فهذا يعني أّن سلطتي: العنوان الثانوي، واملواضعة والعقد 

ال ممارسة حّق التقنني فيام ال قانون للرشع فيه، األمر الذي يؤّدي االجتامعي، تعطيان احلاكم جم
إىل إمكان سّن القوانني يف غري منطقة الرضورة وفقه األولوّيات، إذا كان حّق التقنني هذا ناجتًا 

 عن مواضعة برشّية غري منافية يف ذاهتا ومضموهنا للرشع.
فقط، وأّن التقنني مرفوض وإّنام هي أّما لو قلنا بأّن منطقة الفراغ هي منطقة مباحات 

مقّررات، فهذا يوصل إىل النتيجة نفسها، لكنّه يناقض نظرّية الشمول الترشيعي، ومن ثّم فال 
حيّق للقائلني بشمول الرشيعة منح احلاكم سلطة التقنني ولو باسم املقّررات، وال اعتبار منطقٍة 

 نظرّية السيد اخلميني يف تقّدم حكم احلاكم ما سلطًة له باسم منطقة الفراغ، حتى لو ذهبوا إىل
عىل مجيع األحكام األولّية والثانوّية، متّسكًا بإطالق دليل جعل الوالية؛ ألّن هذا معناه أّن حكم 
احلاكم املخارج للحكم األّويل والثانوي ـ ومها جمموع الرشيعة ـ كاشف عن نقصان الرشيعة 

 قول بالشمولّية.، واملفروض هو النفسها وعدم شمولّيتها
ات لويّ وفقه األومن هنا، ليس أمامهم للتوفيق بني نظرّيتهم وسلطة احلاكم، إال مرجعّية 

، رغم أّن هذه املرجعّية سوف توصل يف النهاية مّرًة أخرى إىل نقيض وقانون الرضورة ال غري
ساوي سّن الرشيعة الشموليّة؛ انطالقًا مما قلناه يف حمّله من أّن مرجعية العنوان الثانوي ال ت

للقوانني التفصيليّة يف دائرة هذا العنوان، بل هو العقل اإلنساين الذي يقوم بذلك بدافع من 
 .ال نطيل، حتى »شمول الرشيعة«العنوان الثانوي نفسه، فراجع حتليلنا يف كتاب 
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رشعيّة؛ ألّن حمّل يف موضوعات املصلحة يف السياسة الطالة ُاريد اإلوال  ،كتفي هبذا القدرأ



 

بحثها األساس هو الفقه السيايس وقواعد العمل فيه، ولسنا هنا بصدد تلك البحوث املوّسعة، 
بل أحببت هنا أن ُايضء إضاءة خاطفة عىل بعض النقاط الرئيسة يف هذا املوضوع؛ كي نتمّكن 

 من احلصول عىل صورة جامعة ملوضوعة املصلحة يف الدرس الرشعي عمومًا.
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 ندرس يف هذا الفصل:
 معايري املصلحة يف االجتهاد والسياسة التطبيقّية. ـ ١

 املصلحة ووعي الواقع، أمهّية معرفة املوضوعات يف تشييد فقه املصلحة.ـ  ٢

 وسائل إثبات املصلحة، الضوابط واالُسس.ـ  ٣

 .صلحة غري املنضبطخماطر فقه املـ  ٤





 
 
 
 
 

fÍÇ� 
 ضوابط قدالّن أكثر هذه أرغم واملصلحة يعّد األكثر أمهّية يف تقديري،  البحث يف ضوابط

ا بمعيار تصّور الدين هلا، هخاّصة جلهة حتديد املصلحة وربط ،اضيةامللعنا عليه يف البحوث اطّ 
قارئ عىل أخذ صورة كاملة لاملساعدة  ؛هنا مع يشء من التنظيم الكنّنا سوف نحاول فهرسته

 ضوع نسبّيًا.وعن امل
دات يلزم األخذ هبا يف التعامل مع فقه املصلحة، ضوابط عىل شكل حمدّ اليبدو موضوع 

واملصلحة  ،ساسًا يف االجتهاد الرشعيأوهذه الضوابط ال فرق فيها هنا بني املصلحة بوصفها 
 هذه الضوابط تقريبًا متثل قاساًم مشرتكًا جرائّية، فكّل ة واإليّ ساسًا يف السياسة الرشعأبوصفها 

 ي املصالح.بني نوعَ 
فالفقه السنّي  الشيعي والسنّي يف تقديري، :وختتلف ذهنية ضوابط املصلحة بني الفقهني

رشعّية الة واخلروج عن املعايري ع يف العلامنيّ وة خشية الوقحصلميذهب ملامرسة ضوابط لل
ًا بكون املصلحة ال تناقض أصول االجتهاد األخرى، كالكتاب هلذا جتد اهتامم ة العاّمة،الدينيّ 

والسنّة والقياس واإلمجاع وغري ذلك، بينام عىل الصعيد الشيعي اإلمامي نحن نجد خشيتني 
 من املصلحة، تستدعيان تنّوعًا لدى الفقيه اإلمامي يف تناول القضّية، مها:

 أ ـ خشية االنجرار نحو َعْلَمنَة الرشيعة.
 ة االنجرار نحو خلع الثوب السنّي الفقهي عىل الفقه الشيعي.ب ـ خشي

وهو الصعيد املشرتك بني السنّة والشيعة يف موضوع البحث هنا،  فعىل الصعيد األّول،
، والتي ُنرشت عام جهانگري صالح بورنالحظ ـ عىل سبيل املثال ـ املقالة التي كتبها 

                                                             
أحد أبرز وأكرب رموز احلركة  ،االسم احلقيقي هو سعيد حجاريان ، وأنّ مستعار ه اسمٌ املعروف أنّ ( ١)

 م، وأصيب عىل إثرها بإعاقة.٢٠٠٠، والذي جرت حماولة اغتياله يف إيران، عام ة يف إيرانصالحيّ اإل



  
سوبة عىل اإلصالحّيني اإليرانّيني، فهذه املقالة املح »كيان«من جمّلة  ٢٤م، يف العدد ١٩٩٥

اعتربت أّن الفقه الشيعي حتّرك نتيجة فقه املصلحة من الفقه اجلواهري نحو الَعلمنة، وأّن 
 مآالت األمور تتجه نحو تكوين فقٍه آخر يعتمد العقل البرشي مرجعًا يف اإلدارة والسلطة.

كانوا يرّصون عىل إجياد التوفيق  ناإليرانّيني الذيوقد انتقد هذه املقالة العديد من الباحثني 
واملواءمة بني فكرة املصلحة التي أطلقها أمثال السيد اخلميني، والفقه اجلواهري املدريس يف 

 االجتهاد اإلمامي، والذي كان اخلميني نفسه يفتخر به ويدعو إليه.
ملصلحة، فيفرض مثال آخر هنا عىل املقلب السنّي، يكشف عن الشعور بخطر فكرة ا

احلديث عن ضوابطها، هو حركة النقد السنّية خالل العقود األخرية الُطروحات اإلمام 
الطويف، ومن أبرزها نقد الشيخ البوطي له، فإّن هذا النقد ـ يف سياق حديث البوطي عن 
ضوابط املصلحة ـ يكشف لنا عن القلق من تقديم العقل عىل النّص، ومن الذهاب نحو علمنة 

 لطة يف اإلسالم.الس
فنحن نالحظ يف األروقة الداخلّية للمؤّسسة الدينّية الشيعّية قلقًا من  أّما عىل الصعيد الثاين،

فكرة التوّسع يف قضّية املصلحة، وأّن ذلك عىل حساب الرشيعة، ويأيت متأثرًا بالفكر السنّي 
الفريق قلقه من أّن . ويبدي هذا حتت اسم املقاصد واألهداف وسعة والية األمر وغري ذلك

الفقه الشيعي يف العقود األخرية بدأ يتجه نحو اليشء عينه الذي لطاملا انتقده يف سلوك اخللفاء 
الثالثة األوائل، ويف الفقه السنّي وتفكري علامئه الذي كان يصنّف تفكريًا تربيرّيًا للسلطة، فكّل 

األقّل، تصبح مفهومة ومعقولة  السياسات التي سلكها أبو بكر وعمر وعثامن أو أغلبها عىل
ومنطقيّة وقابلة للتربير، يف ظّل فقه املصلحة، خاّصة باملعنى الذي طرحه السّيد اخلميني، ومل 
يكن لدهيم سوى خطأ واحد وهو أخذ اخلالفة من عيّل، ومن ثّم فعىل االجتهاد اإلمامي أن 

الء اخللفاء، والتي باتت متثل جزءًا يتخىّل عن تلك السلسلة النمطّية املوروثة من االنتقادات هلؤ
ال يتجزأ من وعي اإلمامّية لصورة هؤالء اخللفاء وفهمهم، فنحن اليوم نقوم بالكثري من 
عنارص الشبه فيام سلكه هؤالء من قبل، بعد أقّل من نصف قرن عىل إمساكنا بالسلطة، ومن ثّم 

ء كانت مثالّيًة ناجتة عن عدم وعي فالفقه اإلمامي انتبه إىل أّن تلك اإلشكالّيات عىل اخللفا
التجربة السلطوّية، وهذا ما خييف التيار املدريس التقليدي يف الفضاء اإلمامي؛ ألّنه يزرع يف 

 الوعي اإلمامي تربيرًا حقيقّيًا لسلوك اخللفاء يف الكثري مما اعتُرب خرقًا للرشيعة من قبلهم.



  

بل يبدو أّن األهّم هو حتويل املصلحة إىل  ،حة مهاّمً ليبدو احلديث عن ضوابط املص ،من هنا
 نسق من مسار، وليس جمّرد تشخيص، كام أملحنا من قبل.

واجلدير بالذكر هنا أّن عنوان ضوابط املصلحة هو عنوان له حضور يف االجتهاد السنّي 
بدءًا من بحث املصلحة املرسلة ووصوالً ملجموعة موضوعات ذات صلة ببحث املصالح 

ام ال نكاد نجد عنوانًا من هذا القبيل يف االجتهاد اإلمامّي إال يف العقود األخرية، واملقاصد، في
 وغالبًا ما كانت مصادر هذه البحوث مستقاًة من التجربة السنّية.

èÍ»·ºA Ä¾ ÑZ»v�A ÑGo·§ºBIÊ ÑèÍÕl�A � IAËzºA È³® ÐeÛÊ , 
صلحة عرب القول بأّنه ال ير احلديث عن ضوابط املارب تربقحياول الدكتور البوطي أن ي

 ةىل جانب الكتاب والسنّ إحة، ليف الرشع ومصدر منفرد باسم املص يوجد عندنا يشء مستقّل 
 لنا نّي برشيعة ليتالات ال عرب استقراء جزئيّ إليها إل ألّن املصلحة مل نتوّص  مجاع والقياس؛واإل

ات هذا حكام هي جزئيّ ، بينام األكيّل  أحة مبدلة عىل املصالح، وهبذا نستنتج أّن املصّهنا مبنيّ أ
ّنه ، وهذا يعني أق عربهااته، فهو قائم هبا يف احلقيقة ومتحقّ  بدون جزئيّ يّل ، وال وجود للككيّل ال

عدم داللة األقّل البد من داللة الرشع عليه أو عىل  ،معنّي  ما يف أمرٍ  ق من مصلحةٍ لكي نتحقّ 
 رشع عىل عكسه.ال

ة دلّ ات القائمة يف األال يمكن أن تتغّلب املصلحة عىل اجلزئيّ ونتيجة كالم البوطي هنا أّنه 
ة املصلحة، وهبذا تولد ة االستقراء يف قضيّ ألّن هذا يقف عىل النقيض من مرجعيّ  الرشعّية؛

 ق االنسجام بني الكيّل إذ من دون هذه الضوابط ال يتحقّ  مصلحة؛فكرة الضوابط العاّمة لل
 واجلزئي.

إذ لو استقّل هبا فإّن  ؛اتك املصلحة يف اجلزئيّ رستقالل العقل بديرفض البوطي ا ،ومن هنا
 ةبطال الكثري من األدلّ إثانية  االستغناء عن دليل الرشع، ومن جهةٍ ـ   أوىلمن جهةٍ ـ ذلك يعني 

ة التي نالحظ أّن العقل هنا وهناك يرى فيها املفسدة أو يرى املصلحة يف خارجها، التفصيليّ 
وابط املصلحة عن مفهوم رشوط املصلحة، فإّن مفهوم الضوابط يعني وبذلك يمتاز مفهوم ض

بينام وإن توّمهناه مصلحة، من األصل  ما هو خارج هذه الضوابط ليس مصلحةً  نّ أعند البوطي 
ّن أ، غاية األمر مصلحةً يمكن أن يكون رشوط الرشط يعني أّن ما خرج عن هذه المفهوم 



  
خالل بحيث خترج سائر املصالح عن هذه الرشوط، ومن نة معيّ  املصلحة املأخوذة هلا رشوطٌ 

 .ذلك نفّك قدرة العقل عىل مواجهة النصوص يف تشخيص املصالح
، هذه املحاولة من البوطي نجد هلا حضورًا يف تفكري الشاطبي بوضوح يف مواضع خمتلفة

ّس لنا واهلدف منها ربط املصلحة بالرشع، وليس ربط الرشع باملصلحة، بمعنى أّن من يف
وبذلك تكون اخلطوة األوىل لفهم املصلحة هو النّص، وليس من يفّس النص هو املصلحة، 

ند فقد ع ثمّ  ،الرشيعة هي متابعة النصوص؛ الكتشاف مفهوم املصلحة يف الرشع ومدياته
ق من وجود املصلحة بمفهومها الرشعي يف املوارد املنصوصة حقّ النصوص نذهب نحو الت

 .لكي نتكّهن بوجود احلكم املناسب مع الرشع يف هذا املورد ،املنصوصنحو املورد غري 
واملنهج الذي يؤمن باستقالل العقل يف  ،وهبذا نجد افرتاقًا يف طريقة التفكري بني هذا املنهج

وينطلق من قانون املالزمة لكي  ،درك املصالح واملفاسد واحلسن والقبح يف األفعال اجلزئّية
يضًا، فإّن بني هاتني الطريقتني بونًا شاسعًا، إذ الطريقة املقاصدّية أبذلك  ّن الرشع حيكمأ يثبت

يستمع  لحي جيب أنّن العقل يف تفكريه املصأتعترب  ،ة التي ينترص هلا البوطي وكثريونالشاطبيّ 
ة عقلّية مسبقة، ّن الرشع بنفسه ثبت عرب مقوالت عمليّ أرشع، بينام الطريقة املقابلة تعترب إىل ال

 د العقل العميل قبل ورود الرشع؟!يكن فرض جتمميف يفك
بل وقدرات العقل  ة العقل العميل ومدركاتهحجيّ  إىل التنازع يفومرّد هذا االختالف 

ّن أذا قلنا بإحة، فلوهذا التنازع يف غاية األمهيّة عىل مستوى فكرة ضوابط املص، النظري أيضاً 
حة هنا جيب لك للمصسنّة الرشيفة، فإّن املدرِ لل املصلحة املدركة جيب أن ال تكون خمالفةً 

 هلا؟ عن ضوابطَ  مك هلذه املصلحة التي نتكلّ حتديده، فمن هو املدرِ 
فمن غري املعقول أن يكون  بمفهومه الكالمي واألصويل، ك هو العقل العميلفإذا كان املدرِ 

ن هذا العقل العميل، ثقت مبة النّص انيف سياق من التفكري العديل؛ ألّن حجيّ  ،حمكومًا للنّص 
 بل كيف ُيعقل سلب احلجيّة عن العقل هذا؟!، ا هلاً كون حمكومين أفكيف يمكن 

مثل  ،العامل اإلسالمي اإلشكالية التي وقعت فيها بعض التيارات الفكرّية يفوهذه هي 
ومًا وتابعًا للنّص يف كة اخلراسانّية، فكيف يمكن فرض كون العقل حموالتفكيكيّ  ةاإلخباريّ 

                                                             
 .١١٧ـ  ١١٥نظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ا( ١)



  

ته كان عرب العقل؟ فهل ميكانيزما العقل حتّولت يف احلالتني أو ّن إثبات هذا النّص وحجيّ أني ح
 للنّص هنا. تحّول ال إطالق القول بأّن العقل حمكومٌ الذا حتّولت جيب تفسري هذا إال؟ و

ك هو العقل العريف وليس العقل العميل )بمفهومه الشامل لفكرة تباين ذا كان املدرِ إوأّما 
عقالء كام يراه الفالسفة(، فإّن تقييد حركته باملصلحة معقولة، لكّن هذا التقييد ليس وضعًا ال

هذه املصلحة العرفيّة ليس هلا  نّ احلقيقة أ بل القضيّة يف ،عىل حركة العقل يف املصلحة لرشطٍ 
فمن الطبيعي أن  رشع هلا حجّيةً الأعطى إذا حجّية يف نفسها حتى تقف يف مقابل الرشع، و

يقة رال يكون قد نقض نفسه بنفسه بطإو ،ل بعدم معارضتها لهدة من األوّ ته هلا مقيّ تكون حجيّ 
 غري معقولة.

ن ندرس من هو أليس املهم وضع ضوابط للمصلحة فقط، بل قبل ذلك جيب  ،عليه وبناءً 
ال تنا يف جمصولّية؟ ما هي نظريّ ارّية األبته املنطقية واالعتوما هي حجيّ  ؟ك للمصلحةاملدرِ 
ة اإلدراك العقيل للمصالح واملفاسد برصف النظر عن الرشع، فهل للعقل قدرة ذلك من حجيّ 

نسري خلف العقل يف إدراك املصالح واملفاسد عند فقدان ام ّننا إنّ أّنه أعجز من ذلك، وأاألّول أو 
السبيل  هبل من باب أنّ  ،ىل حقيقة املصالح واملفاسدإال من باب أّنه يوصلنا  ،السبل األخرى

 ليها، ومن ثّم فال يمكن هلذا العقل الوظيفي أن يواجه النّص.ر األكثر قربًا إاملتوفّ 
ديث وكّل املنارصين هلا يف العرص احل ةشاطبيّ الوهبذا نكتشف أّن طريقة مقاربة املدرسة 

ألّن  ؛هي طريقة غري دقيقة ،ملوضوع العالقة بني املصلحة والنّص يف سياق إنتاج الضوابط
فاسد، املة العقل اإلنساين يف كشف املصالح ون تسبقها طريقة أخرى، وهي حجيّ أروض املف

فلسنا بحاجة بعد ذلك ملقاربة  ،شاعرة يف تفكرينا ومل نمنح هذا العقل قدرة االكتشافأفإذا كنّا 
 ةّن املصلحة ال معنى حلجيّ نقول بأ البوطي يف أّن املصلحة ناتج االستقراء، بل لنا من األّول أن

 ماالستقراء أ خاللسواء ثبت بناء الرشيعة عىل املصالح من  ،الكشف العقيل والبرشي عنها
 .مستقل عامّ  دليلٍ  خاللمن 

اإلنساين يقوم بوضع مفاهيم عمالنّية لتنظيم أمور اإلنسان  ّن العقلأ والذي يرتّجح بالنظر
ملواضعات البرشّية، وتستمّد ة قيمتها من انيّ اليف عالقاته البرشّية، وتأخذ هذه املفاهيم العم

تغذيتها من التجربة املتواصلة التي كشفت عن إنتاج هذه املفاهيم ملصالح معقولة، وهذا يعني 
ّن بذلك صل له ظوحي ،ّن السلوك عىل وفق هذه املفاهيم هو الراجحأّن العقل البرشي يرى أ



  
ح والفساد، بل هذه فعال هي حقيقة الصالة يف األّنه يكتشف حقيقة خارجيّ أوترجيح، ال 

ة بدرجة عالية، وعليه فالعقل ليست لديه قدرة تعيني املصالح واملفاسد احلقيقّية، األمور نسبيّ 
وحيث ال يوجد لديه موره عرب املواضعات، أة بتنظيم يّ نالبل يقوم من خالل هذه املفاهيم العم

 .ما يلزمه وحيّركه نحو غريها فهو يعتربها مرجعًا له
ة قدرة مواجهة الوحي، يف كشف املصالح لدى هذا العقل يف جتربته التارخييّ ومن ثّم ليست 

ردنا نسبة كومًا للنّص، السيام لو أحم واملفاسد، بل هو عقل وظيفي حيث ال علم، وهبذا يظّل 
إذن فهو عقل عريف عقالئي تواضعي  شاف هذا العقل للمصالح.ترشيعة عرب اكالىل إيشء 

 ليًا.مطلقًا متعا جتريبي، وليس عقًال كليّاً 
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 يفّكك علامء الرشيعة اإلسالميّة مكّونات احلكم الرشعي وما يرتبط به عىل الشكل اآليت:

 ـ احلكم عينه. ١
 تعّديًا.إذا مل يكن م» املوضوع«ـ متعّلق احلكم، ويف بعض األحيان قد يطلقون عليه اسم  ٢
 .»املوضوع«ـ متعّلق املتعّلق، وكثريًا ما يطلقون عليه اسم  ٣

فإذا قلنا: رشب اخلمر حرام، فإّن احلكم هو احلرمة، واملتعّلق الذي تعّلق به احلكم وانصّب 
عليه هو الرشب، بينام اخلمر هي متعّلق املتعّلق؛ ألّن الرشب اتصل هبا وتعّلق هبا وارتبط. مع 

ّننا عندما نبّسط القضّية باملثال الذي ذكرناه ال نريد أن نغفل عن أّن تعريف هذه اإلشارة إىل أ
قضّية ليست بسيطة، بل كانت مسحًا للنقاش يف » املوضوع ـ احلكم ـ املتعّلق«الثالثة: 

 املدّونات الفقهيّة واألصوليّة.
ق، كام تعنيه دراسة وعرب هذه العملّية ثالثية األطراف يبدأ الفقيه بدراسة احلكم واملتعلّ 

املوضوع يف اجلملة؛ لكّن التجربة التارخيّية لالجتهاد الرشعي تعطي أّن علامء الرشيعة مل يكونوا 
ليخوضوا دائاًم يف املوضوعات، بل كانت لدى الكثري منهم وجهة نظر تعتقد بأّن املوضوع 

نا مصداق املوضوع )فضًال عن مصاديق املوضوع( يقع أحيانًا خارج إطار وظائفهم، فلو أخذ
مثاالً، وقلنا بأّن الفقيه قال: ال جتوز الصالة يف الثوب املتنّجس، فإّن الثوب املتنّجس هنا هو 
موضوٌع طبقًا للتقسيم الثالثي الذي أملحنا إليه، والفقيه هنا يقول بكّل وضوٍح ورصاحة بأّن 



  

سًا ـ ليس من وظيفتي مصداق هذا املوضوع ـ أي هذا الثوب الذي يملكه زيٌد ويكون متنجّ 
إثباته أو نفيه، أي ليس من وظيفتي أن ُاثبت أّن هذا الثوب نجس أو غري نجس، بل هي وظيفة 

 املكّلفني أنفسهم.
لقد أّدت عملّية التمييز الدقيق هذه والتي توّلدت عرب مراكمة التجربة االجتهادّية وعالقة 

ام من جهة أخرى.. أّدى ذلك لبحوث الفقيه باألسئلة والوقائع من جهة وعالقة املكلف هب
مرّكزة بني الفقهاء يف حدود مسؤولّيات الفقيه عن القضايا التي متثل موضوعات لألحكام 

وما هو الذي يدخل ضمن وظائف الفقيه أو ضمن نفوذ رأيه رشعًا عىل اآلخرين،  الرشعّية،
ذي أوضحناه وما هو الذي ال يدخل ضمن ذلك، وتوّسع هذا البحث من شكله البسيط ال

 آنفًا، ليّتخذ أبعادًا خمتلفة يمكن مراجعتها يف ثنايا أعامل الفقهاء واألصولّيني.
هة، ال يمكنه االستغناء عن دراسة  إال أّن الفقه نفسه بوصفه منظومة قانونّية موجِّ

برصف النظر عن تّقوم وصف الفقاهة هبا أو ال، وبرصف النظر عن  املوضوعات اخلارجّية،
نها ضمن حدود حجّية فتوى الفقيه أو ال، فالفقه اليوم بسمته التوجيهّية العاّمة ال دخول تعيي

يمكنه أن يأخذ جزءًا من القضايا ويرتك جزءًا آخر عىل مستوى العملّية البحثّية؛ إذ يف بعض 
األحيان سوف يبدو ذلك بمثابة َبرت للدراسة الشاملة ملوضوع البحث، خاّصة يف ضوء الرؤية 

ثنائّية الثابت واملتغرّي ـ وما يرتبط هبا من قضايا املعارصة مرجعّية املصلحة ول بأّن التي تقو
واملواكبة ـ ذات صلة وثيقة بكيفّية فهمنا ملوضوعات األحكام، فكثريًا ما نرى موضوعات 
األحكام ثابتة، فنعطي نفس احلكم السابق، يف حني ُتبدي تعقيداُت احلياة موضوعات األحكام 

للخبري الفاحص احلصيف، بام يلزم أن تتغرّي األحكام تبعًا هلا، وهذا أحد تفاسري مقولة متغرّية 
اشتهرت يف العقود األخرية، وهبذا نجد اليوم من  ، والتي»ثري الزمان واملكان يف االجتهادتأ«

يتحّمس حلرص صفة الفقيه بمن لديه خربة يف األحكام واملوضوعات املتصلة هبا معًا؛ ألّن 
 ى ال حتّلق يف اهلواء، بل تالحق مبارشًة الواقع اخلارجي.الفتو

وعىل هذا التأسيس ـ أّي قانون التغرّي يف حركة الفتوى بتبع تغرّي الواقع ـ قال القرايف مجلته 
إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك، ال جُتِره عىل ُعرف بلدك، واسأله «املشهورة: 

فتِه به دون عرف بلدك واملقّرر يف كتبك، فهذا هو احلّق عن عرف بلده، وأجِره عليه، وأ
الواضح. واجلمود عىل املنقوالت أبدًا ضالٌل يف الدين وجهل بمقاصد علامء املسلمني 



  
 .»والسلف املاضني

واليوم نحن نالحظ أّن الفتاوى تطلق للكرة األرضيّة كّلها، وما يرفع املشكلة هنا رغم 
سات والظروف واملواضعات بني البلدان والشعوب، هو تنّوع قيود اختالفات األعراف واملالب

 الفتوى وتشقيقاهتا، وإال عادت ناقضًة لقواعدها السليمة.
وهذا ما يفتح عىل قضايا كثرية من نوع ما طرحه بعض الباحثني من تنويع الفقه إىل فقه 

ضها جاء يف سياق وبع ،فبعض األحكام جاء يف سياق فقه التمكني ،استضعاف وفقه متكني
عايف وبعضها فقه مدين ضتسفقه مّكي ا هابعض :قولأن أ، ولعّل بإمكاين ستضعاففقه اال

ما شئت فعرّب، فإّن طبيعة  ،ما قبل الفتح وبعضها فقه ما بعد الفتح هأو بعضها فق ،ّكنممت
ومن  ،و ذاكأ ّف لمن الفقهني يف هذا امل ّي أنا من مصاديق نّ أالواقع الذي نعيش يفتح عىل تعيني 

 و هناك.أحكام التي تالحقنا يف هذه اللحظة هنا أّي من األتعيني  ثمّ 
ـ بوصفها موضوعًا خارجّيًا ـ لصّب العنوان العام والواقع هذا يعني أّن وعي املصلحة 

عليها أو لصّب شكل عالقتها بالغايات واملقاصد الدينّية أو لتعيني نسبتها للرشيعة من حيث 
 لفة، ذلك كّله رهني وعي عميق بالواقع وتعقيداته.املوافقة واملخا

عىل أنواعها تفرض عىل حركة الفقه صلًة ـ ومن بينها املصالح ـ إّن دراسة املوضوعات 
وبني  عجيبة بسلسلة طويلة من العلوم البرشّية، وتشّكل حلقة وصل بني احلوزات واجلامعات،

اإلنسانّية منها أم التجربية الطبيعية؛ ألّن مجيع املثّقف والفقيه، وبني الفقه وسائر العلوم، سواء 
هذه العلوم تتصل وهلا إسهام يف قضايا تصنّف من ضمن موضوعات األحكام أو ما له صلة 

 بذلك.
إّن اعتامد الفقه اإلسالمي واملاكينة املساعدة له عىل هذه الدائرة الواسعة من الدراسات 

، سوف يقّلل من نسبة األخطاء التي قد نقع هبا ة الزمكانّيةوامليدانيّ  العلمّية التجربّية واإلنسانّية
خاّصة يف جمال السياسة الرشعّية، بل يف قضايا تتصل باملوضوعات أو املتعّلقات أو نحو ذلك، 

وجتعلنا أقرب لواقع املطلوب رشعًا، بدل االكتفاء أحيانًا بإجراء مطلق اجتهاد املصلحة، 
                                                             

 .٣١٤: ١القرايف، الفروق ( ١)
 .١٥٠القريش، اإلسالم املمكن: ( ٢)



  

حماسبة األمور من زاوية نظرّية رصفة. إّننا بحاجة اليوم األصول العملّية أو العدميّة، و
ملؤّسسات كاملة تشتغل عىل هذه القضايا وهو ما بدأ يظهر هنا وهناك بام يبرّش باخلري إن شاء 

 اهللا.
ال أهدف هنا لدرس قضّية تعيني املوضوعات أو املصالح؛ ألّن هذا موضوع قائم بنفسه، 

، واملهم جدًا فيه هو كون ابط؛ لكي يظهر قريبًا متييزه عنهابل جعلته جمّرد متهيد لفكرة الضو
معرفة املصلحة بالعقل البرشي التجريبي العريف يقينّيًة أو حّجة، أّما تعيني املصالح عىل أساس 

 الوهم والظّن غري احلّجة والتخمني واالستنسابات الذوقّية ونحو ذلك، فال قيمة له.

§MÊ ,ÑZ»v�A  IAËy :�I lÍÍ¿NºAPBèÌËºÊÝA ÀmiÊ ,ÑZ»v�A �Í 
قد يقع الباحث هنا يف إشكاليّة عميقة خيلط فيها عّدة ملفاٍت ببعض، وهي: ماذا نريد من 

 فكرة ضوابط املصلحة؟
 يف سياق اجلواب عن هذا السؤال تظهر ثالثة تصّورات:

وة أو إّن ضوابط املصلحة هي املعايري التي من خالهلا نضع يدنا عىل أّي سلوك أو خط ـ ١
 وهذا ما كنّا نلمح إليه قبل قليل. ، فنقول: هذا فيه مصلحة أو فيه مفسدة.أو واقع عمل
إّن ضوابط املصلحة هي املعايري التي من خالهلا نضع هرم األولوّيات يف الرشيعة،  ـ ٢

 فنعرف ما هو األوىل وما هو األقّل أولوّيًة، فنرسم اخلارطة تبعًا لذلك.
ودين هنا بالتأكيد، فكّل هذه الضوابط التي صط املصلحة غري مقهذان املفهومان لضواب

لوي، بل تعيني املصلحة يف وقيلت أو تقال ال عالقة هلا بتعيني الفعل نفسه أو حتديد موقعه األ
ة من العنارص لوحتتاج لسلس ،وليست بسيطة ،كام رأينا آنفاً  ة شاّقة جداً  عمليّ الفعل املعنّي 

، وإن كانت عمليّة التعيني هذه البّد هلا أن لحة بمفهومها احلايل هناضوابط املص دى جمرّ تتخطّ 
 متّر بمفهوم األهداف والغايات وختضع للضوابط لكي تكون سليمة.

كام قلنا ، وأعقد عملّيًا وتطبيقّيًا، ة نظرّياً دفإّهنا عملية معقّ  ،اتوكذلك احلال يف فقه األولويّ 
ن ضوابط باملعنى األّول والثاين من املستحيل عمليًّا أن ، األمر الذي يعني أّن احلديث عمن قبل

يوصلنا إىل توافق؛ ألّن هذا النوع من البحث عن الضوابط يظّل يف حمّل االختالف الدائم، 
وخيتلف الباحثون والفقهاء والعاملون يف ضوابط املصلحة يف داخل منظومة فقه األولوّيات، 



  
 ذاك.وكذلك داخل تعيني هذا الفعل بعينه أو 

 .من هنا فاملراد من الضوابط يف موضوع بحثنا هو املعنى الثالث
املفهومني كام هي احلال مع وليس مفهومًا إجيابّيًا  ،سلبي ضوابط املصلحة مفهومٌ  ـ ٣

ّهنا سلسلة من املعايري التي هلا قدرة نفي مصلحة أالسابقني، ونعني باملفهوم السلبي هنا 
ات، وهبذا نخرج جيايب فهو من توابع البحث يف فقه األولويّ اإل ، أّما املفهومضة، ال غريرتمف

 من نوع: ،باتايف بعض الكت »ضوابط املصلحة«طلق عليه أ اممّ  سلسلةً 
 أ ـ املصلحة هي األمر الرضوري.

 مر األكثر نفعًا عىل املستوى الكّمي )املصلحة العاّمة(.ب ـ املصلحة هي األ
 ستوى الكيفي.املىل كثر نفعًا عاألج ـ املصلحة هي 
 نفع األبقى.الد ـ املصلحة هي 

 .هـ ـ املصلحة هي األهمّ 
 ون.نه اخلرباء املختّص و ـ املصلحة ما عيّ 

 مقابل ما هو فردي. ،اً حة ما كان اجتامعيّ لز ـ املص
فهذه التعريفات تلتقي مع فقه األولوّيات، وكّل واحد منها بحاجة ملا يثبته، بينام نحن نريد 

وابط املصلحة جمّرد وضع حدود يمنع ختّطيها، ومن ثم فام هو داخل هذه احلدود غري هنا من ض
 متعنّي بالرضورة، بل هو حمدود ال غري، وقد يتعنّي بعنارص مساعدة.

بل يظّل الباب مفتوحًا  وهبذا ال نوجه إشكالية أّن هذه الضوابط ال تساعدنا عىل التعيني،
سم قرار التعيني بسهولة، بل ليس التعيني، ولن ُحي  للنقاش، فإّن اهلدف من هذه الضوابط

 اهلدف حتديد ما هو غري متعنّي أو ما هو خارج دائرة الفرضيّات املصلحّية.
نتعّرض هنا باختصار لبعض الضوابط التي يلزم مراعاهتا يف سياق االشتغال عىل أّية حال، و

د جرى احلديث عنه فيام مىض، بنظرّية املصلحة وقواعدها. وكثري من تفاصيل هذه الضوابط ق
 رش له من قبل.لكنّنا نخترصه هنا، ونشري ملا مل نُ 

                                                             
، ره يافتي نو به ضوابط تشخيص مصلحت، از ضابطه تا بيگديل وعيل أصغر فرج بورانظر: عطاء اهللا ( ١)

 .٩٤ـ  ٧٩: ٢فرآيند، جملة سياست هاي راهربدي وكالن، العدد 



  

١  _ ÑZ»v�A ©Ë²ÊºA Ä¿y µBÍn�AfuB³(BÇÃèÌfMÊ ÑZ»v�A ÑèÍ²ÜaC) Ï 
رضورة هو إعادة تعريفها وفهمها، وأهّم رشط لفهمها هو أّول معايري االشتغال باملصلحة 
حة لضعي، ونقصد من هذا الضابط األّويل أّن مفهوم املصمتييزها عن مفهوم املنفعة بمعناه الو

ينسبق منه اليوم ـ كام قلنا من قبل ـ املعاين املادية والبرشّية الدنيوّية أكثر من ارتباطه باملعاين 
ّن األخذ باملصلحة هو نوع من حتييد القيم أتصّور خروّية واألخالقيّة، وهلذا يُ ة واألالدينيّ 

 الدينية.
ملصلحة ـ سواء كانت أساسًا يف االجتهاد فيام ال نّص فيه، أم أساسًا يف التطبيق إّن قاعدة ا

، واألخالقي والقيمي والعمل ـ ال تعني مفهومها املادي املحض، بل تعني مفهومها الديني
ففي املرحلة األوىل نحن نذهب إىل الدين ألخذ تصّوره عن املصلحة، وبعد اخلروج بفهمه 

نبدأ رحلتنا العملّية مع قاعدة املصلحة، وهذا ما يعني أّن املصلحة  للمصلحة وتعريفه هلا
التطبيق وليست مفهومًا خمارجًا للدين مفروضًا عليه، بل هي مفهوم ال يولد يف االجتهاد 

، وإال فنحن نتحّدث أو تفويضه لنا يف التعريف قبل أن يقوم الدين نفسه بتعريفهمعًا الرشعي 
 يف هذه احلال. عن جمال خارج إطار الدين

أحدها املالءمة ملقاصد «يقول الشاطبي ـ بمناسبة حديثه عن رشوط املصالح املرسلة ـ: 
 .»من دالئله من أصوله وال دليالً  الرشع بحيث ال تنايف أصالً 

بل يذهب الشاطبي أبعَد من ذلك يف سياق تأكيده عىل مرجعّية املقاصد القطعّية والتالؤم 
ة الدليل الظنّي والقطعي عىل احلكم الرشعي، وال خيوض يف قضّية مسألمعها، حيث يطرح 

حجّية القطع، بل يراها واضحة، كام ال هتّمه كثريًا الفكرة التي تقول بأّن الظنّي البد أن يكون 
راجعًا إىل القطعي بمعنى قيام الدليل القطعي عىل حجّيته، فإّن هذا ما يعتربه متداوالً بني 

، إّنام حياول الشاطبي أن يضيف أمرًا آخر، وهو أّن األدّلة الظنيّة معلومة األصوليني ومعروفاً 
احلجّية، إذا قامت عىل إثبات يشء، لكّن ذلك اليشء مل يكن له ما يوافقه من أمٍر قطعي ولو عام 

 فهل يكون حّجة أو ال؟
يفّكر  إّن الشاطبي هنا مل يعد يفّكر بحجّية الدليل من حيث رجوع دليله إىل القطع، بل

                                                             
 .٣٦٤: ٢طبي، االعتصام الشا( ١)



  
بحجّية الظّن الناتج عن إعامل الدليل الظنّي احلّجة من حيث كونه موافقًا ألصٍل قطعي أو ال؟ 
فلو فرضنا أّن خرب الواحد احلّجة دّل عىل حكم خمالف ألمر مقطوع يف الكتاب لزم طرحه، بل 

لك، وهبذا لو دّل عىل حكٍم ليس هناك ولو قاعدة عاّمة أو مؤرش كيّل عىل وفقه، لكان األمر كذ
تطرح األحكام الغريبة غري املتسقة مع الفضاء الكيّل ولو مل تعارضه، وهذه نتيجة مهّمة للتفكري 

 املقاصدي والنُُّظمي معًا.
هنا يثري الشاطبي أّن حجّية الدليل الظنّي قد ال تكون مرشوطة فقط بقيام الدليل القطعي 

يكون عىل وفق كّل واحد منها ما جيعله منسجاًم عىل احلجّية، بل يلزم يف ناتج األدّلة الظنية أن 
 .مع قاعدة أو كلّية رشعية أو بتعبري آخر منسجاًم مع املزاج الرشعي العام

إّن الشاطبي وإن مل يظهر منه موقف حاسم يف هذه القضية، لكّن إثارهتا تفتح الباب عىل 
هذا مزاج الشاطبي يف األدّلة ، وإذا كان التعامل مع احلجج الظنّية يف الرشع بطريقة خمتلفة

 النصّية احلّجة كخرب الواحد فكيف باملصلحة وأمثاهلا حيث ال نّص؟!
أّي قاصد يف الدين، بحة عن نظرّية الغايات واملآالت وامللبناًء عليه، ال تنفصل نظرّية املص

الغايات  ىلإّن فقيه املصلحة يقصد من اجتهاده أو تطبيقه الوصول أل معنى اخرتنا املقاصدّية؛
الفهم املغلوط الشائع أّننا نبحث عن فقه وال ، رشع، وليس جتميد الرشع أو ختّطيهالاملحّددة يف 

املصلحة كي نتحّرر من القيود الرشعّية، وأّن فقيه املصلحة يقف متامًا مقابل فقيه النّص، وهذه 
 شكالية تواجه فقه املصلحة اليوم، وذلك عىل ناحيتني:إأكرب 

إّهنا توّجه فقه املصلحة نحو مفهوم للمصلحة خمارج للدين، وهذا ما ُينتج  وىل:الناحية األ
 االعتقاد بأّن نظرّية املصلحة تفيض إىل العلمنة.

 إّهنا تفّرغ فقه النّص من مقاصد الرشيعة، ومن عقلّية األولوّيات. الناحية الثانية:
عن التعامل مع الرشيعة ضمن  وأعتقد بأّن أدبّيات بعض فقهاء الدولة الدينّية يف حديثهم

وكان جيب عليهم ولو مل يكونوا قاصدين له، سياق السلطة، كان سببًا يف حدوث هذا التصّور، 
استحضار مفهوم فقه األولوّيات من جهة، وفقه املقاصد والغايات من جهة ثانية؛ إلعادة إنتاج 

مر هبذه الطريقة املعروضة يف حديثهم عن سلطة ويل األمر، وإال فهذا التغّول يف سلطة ويّل األ
                                                             

 .٢٠٧ـ  ١٨٤: ٣انظر: الشاطبي، املوافقات ( ١)



  

أدبّيات بعض اإلسالميّني توحي، بل لعّلها جتّر بالفعل إىل نوع من هيمنة عقل ويّل األمر عىل 
خمتلف األحكام الرشعّية، فقط وفقط ألجل بقاء سلطة سياسّية للدين، وكأّن مفهوم السلطة 

ة ليس سوى قضّية شبه هامشّية! السياسّية هو املقصد الرشعي، فيام مفهوم تنزيل القيم الدينيّ 
العام تضع اإلمامة نفسها  امع أّن العديد من النصوص الدينية التي تتحّدث عن اإلمامة بمعناه

يف سياق إقامة الرشيعة، وليس العكس، فهي خادم لتحقيق الرشع وليست هي التي حتظى 
 بأولوّية عىل حتقيق القيم والغايات الرشعّية.

من األمور الدينية ملصلحة بقاء مرشوع الدولة هو يف حّد نفسه خماطرة  إّن التضحية بالكثري
كبرية، ولو كان بحّجة أّن تطبيق الرشيعة لن يكون ممكنًا يف هذا العرص، فإذا مل يكن ممكنًا ألّن 
الناس ال تريد تطبيق الرشيعة، فهذا يعني أّن علينا ترك مرشوع الدولة حتى تتوّفر معطياته 

يف نفس  علينا النظر جمّددًا بقراءة اجتهادّية موضوعيّة متحّررة من إرث املاضني املوضوعّية أو
األحكام التي نسبناها للرشيعة عّلنا نكتشف أّننا كنّا عىل خطأ فيها، فنذيب جبل اجلليد بني 
الناس وبني الرشيعة، أّما أن نضّحي بأحكام الرشيعة وبقسٍم وافر منها يف ميدان التطبيق؛ 

مة بقاء السلطة، فهذا أمٌر غري مفهوم إال يف ضوء اعتبار السلطة هي غاية الرشيعة ألجل سال
والشواهد التارخيّية عمًال، وهو مفهوم مل أجد شاهدًا مقنعًا له، بل خمتلف النصوص الدينّية 

 تعطي عكس ذلك.
، وقد قلنا سابقًا بأّن وضع فقه املصلحة ضمن سياق املقاصد والغايات وفقه األولوّيات

يعني رضورة والدة اجتهاد جديد يف أوساطنا يغّطي بالدّقة حاجات هذه األمور، ومن دون 
ذلك سوف نبقى يف درجة عالية من االستنسابّية. وإذا كان بعض الفقهاء ما يزال متحّسسًا من 
فكرة فقه املقاصد، خاّصة يف الفضاء الشيعي اإلمامي؛ ألّنه مل يقم بإنتاجها بنفسه بطريقة 

مة مع أصوله االجتهادّية، ومل يَر فيها سوى شكلها الذي ال ينسجم معه، فإّن االجتهاد منسج
هو باب مهم جدًا يف هنضة الفقه ـ عرب النصوص أو عرب تنقيح املناط ـ العليل أو التعلييل 

اإلسالمي اليوم، وهو اجتهاٌد يفتّش عن العلل يف النصوص، كي يسري خلفها حيث يمكن، 
 ّهل فهم مساحة أوسع من دائرة النّص عرب األخذ بالعّلة.األمر الذي يس

ونستخلص ممّا تقّدم أّن احلديث عن فقه املصلحة جيب أن يصاحبه تقييد بمثل املصلحة 
الرشعّية، أو املصلحة من منظور الدين أو نحو ذلك، وعىل األقّل املصلحة من منظور غري 



  
 مناقض للدين.

ة، وعالقة لحث يف النظرية االسالميّة يف فهمها للمصهذا املوضوع يفتح عىل رضورة البح
بمحّددات مهّمة للغاية، حتتاج الجتهاد من نوع خمتلف، سالمي ة املصلحة يف الفقه اإلنظريّ 

 وذلك مثل:
وهو موضوع شديد  ، أخالق الفضيلة..العدالةأ ـ عالقة نظرّية املصلحة بنظرّيات من نوع 

 وإىل يومنا هذا. سقراط د يف الفلسفة السياسّية منذالتعقي
ـ الدين/احلركة اإلسالميّة ـ األّمة ـ  )الدولة ـ األّمة الثّيةثب ـ عالقة نظرّية املصلحة ب

مة أو مصالح األّمة ،(الدين ؟ وهل تتالزم أو ال؟ أو مصالح الدين وأّن مصالح الدولة هي املقدَّ
 ف عليها؟ة وأهّيا املتوقَّ فوهل تتوّقف واحدة منها عىل األخرى أو ال؟ وأهّيا املتوقِّ 

بمعنى أّن نظرّية املصلحة هل تتغّلب عىل  ج ـ عالقة نظرّية املصلحة بنظرّية سلطة القانون،
القانون وتكون فوقه، عىل األقّل يف جمتمع حيكمه قانون إسالمّي أو أّن نظرّية املصلحة ال يمكن 

نّية القائمة يف املجتمع، وإال كان ختّطي أن تغدو فاعلة ميدانّيًا إال بمرورها عرب القنوات القانو
القنوات القانونّية بنفسه نقضًا للمصالح بشكل أعظم ولو عىل املدى البعيد، وهو ما يفتح عىل 

 مرجعية تشخيص املصلحة وعالقة الفقيه ـ كّل فقيه ـ بام يقع ضمن دائرة الدولة.
حمكومة للمصلحة أو حاكمة  بمعنى هل السلطة د ـ عالقة نظرّية املصلحة بالسلطة نفسها،

فالسلطة )أيُّ سلطٍة نفرضها مرجعًا يف املصالح كالسلطة السياسّية الرشعّية أو سلطة  ؟فيها
املرجعّية الدينّية( متثل إحدى أهّم مرجعّيات تعيني املصالح، فكيف نضمن أّن تعيينها 

ىل مرجعّية السلطة يف للمصلحة موافق لغايات الرشيعة؟ وما هي اآللّية التي تفرض توازنًا ع
 تعيني املصالح بحيث ال تنحرف هذه السلطة يف نشاطها املصلحي عن مقاصد الرشيعة؟

هذه املحّددات وأمثاهلا تقع ضمن رسم خارطة األولوّيات والوعي املقاصدي الرشعي، 
 لنفهم طريقة تعامل الرشيعة مع هذه امللّفات لو كان هلا رأي فيها بالفعل.
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هذا الضابط من ضوابط املصلحة يف الفقه اإلسالمي ليس سوى نتيجة طبيعّية، وهو أخّف 
من الضابط األّول، ففي الضابط األّول كان املطلوب هو أن تقع املصلحة يف سياق الغايات 



  

 صد.ياق غري مناقض للغايات واملقاحة يف سلواملقاصد، بينام يف هذا الضابط يكفي وقوع املص
والفرق بني احلالتني أّننا يف احلالة األوىل نعترب مقاصد الرشيعة وغاياهتا وعللها مقصودات 
رشعّية، ال بمعنى أّهنا واجبات أو أعامل مستقّلة، بل هي أهداف يلزم التحّرك نحوها، وهي يف 

ال نالحظ حاليًا النظرّية املقاصدّية السائدة تكاد تغّطي كّل احلياة، بينام يف الضابط الثاين نحن 
 أهدافًا حمّددة علينا التوّجه نحوها، بقدر ما نالحظ عدم اصطدامنا بالرشيعة ونصوصها.

ففي االجتهاد  وهنا يظهر الفرق بني االجتهاد املقاصدي واالجتهاد التفكيكي املسائيل،
بلة املقاصدي يميل املقاصدّيون جلعل األهداف الدينيّة والرشعّية قادرة عىل أن تكون الق

ملختلف سلوكيّات األفراد واجلامعات، بينام يف االجتهاد التفكيكي املسائيل يميل الفقهاء جلعل 
كّل مسألة هلا حكمها اخلاّص من األدّلة الرشعّية، وعليه فإذا قلنا بأّن الرشيعة غري شاملة 

نحو مقاصد  ملختلف مرافق احلياة، فهذا يعني أّن الفقيه املقاصدي ما يزال يوّجهني يف العادة
الرشيعة؛ ألّهنا عىل صلة بمختلف السلوكّيات من وجهة نظره، بينام فقيه املسألة يمكن أن 
يرجع خايل الوفاض، ومن ثّم فغاية ما يطلبه منّي هو أن ال أمارس املصلحة يف سياٍق يواجه 

 نتائجه الرشعّية يف الدائرة التي خرج هو فيها بنتائج رشعّية من النصوص.
شف أّن فقه املسألة يطالبني، حني يتوّقف عن استنتاج أمٍر معنّي، بعدم خمالفة وهبذا نكت

 سائر األمور، بينام فقه الغاية يطالبني بجعل حركتي يف سياق حتقيق أمور حمّددة من َقبل.
وعىل أّية حال، فرشط عدم مناقضة الكتاب والسنّة هو الذي يفتح الباب عىل النقاش مع 

وقد سبق لنا أن بحثنا بالتفصيل يف هذا املجال، وقلنا بأّن نظرّية الطويف  مثل اإلمام الطويف،
، وإال فهي باطلة ال أساس هلا، فال )اجتهاد داخل ـ رشعي( يمكن خترجيها بفهم مقاصدي

 نعيد.
وعندما نتكّلم عن عدم معارضة املصلحة للكتاب والسنّة، فنحن نتكّلم عن الناتج من 

رشوط العملّية االجتهادّية يف الكتاب والسنّة، حائزة عىل صاف وعملّية اجتهاد كاملة األو
فالسنّة البد وأن تكون ثابتة، وهي مع الكتاب ثّمة قواعد لفهم الدالالت فيهام وأنامطها، ومن 
هنا ال أجد حاجة للكثري من التطويالت التي أفاض فيها العالمة البوطي حيث خرج عن 

 ».ضوابط املصلحة«تابه أصل املوضوع يف بعض األحيان يف ك
حة املعتمدة عىل قياس، فهذا النوع من للة مهّمة، وهي احلديث عن املصنعم هنا مسأ 



  
ذا عارضت نّصًا يف الكتاب والسنّة فام هو إصول الفقه السنّي عىل املشهور، فأحة حّجة يف لاملص

 املوقف؟
ذا خالفت إة عىل القياس ـ يّ ّن القياس ـ ومنه املصلحة املبنأهل السنّة أاملعروف بني علامء 

ينهم كالم يف إمكان األخذ ّما لو خالف القياس الدليل الظنّي، فبأالدليل القطعي ال يؤخذ به، 
يمه عىل الدليل الظني كخرب الواحد أو ال، واألغلب عىل تقديم الدليل الظنّي عىل به وتقد

 م عليهام عند كثريين.قدّ  ة،من دليل الكتاب والسنّ  خّص أالقياس، نعم إذا كان القياس 
لكن تبقى قضّية هنا، وهي أّن عدم معارضة الكتاب والسنّة جيب أن يشمل عدم معارضة 

 خمتلف القوانني التي حتكم حركة الترشيعات يف الكتاب والسنّة، ومنها قانون األولوّية.
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السياسة الرشعيّة ونظرّية املصلحة خمتَلف فيه  يبقى هنا موضوع مهّم وهو أّن معيار عمل

بني أمزجة مدارس الفقه اإلسالمي، ففيام نجد أّن مزاجًا يعترب أّن معيار السياسة الرشعّية هو 
النّص، يتجه فريق آخر إىل جعل املعيار هو عدم خمالفة النّص، فنحن هنا بني مزاجني يف 

عّل رشَط املوافقة للمقاصد هو نوع من تذليل عقبة احلقيقة: مزاج املوافقة ومزاج املخالفة، ول
رشط املوافقة؛ ألّن رشط املوافقة إذا كان يعني أّن كّل حركة يف السياسة الرشعّية جيب أن يكون 
خلفها نّص بعينه ولو بنحو العموم واإلطالق الداّلني، فهذا يعني إرباكًا كبريًا يف حركة 

الجتاهات احلديث عن مفهوم عدم املخالفة بدل مفهوم السياسة الرشعّية، هلذا فرض يف بعض ا
املوافقة، ثم رأينا أّن مفهوم املوافقة بنفسه حتّول إىل نوع من املوافقة الروحيّة املضمونّية وليس 

 املوافقة النصّية التطابقّية.
 املوقف من هذا املوضوع يف تأرجحه بني الضابط األّول والثاين يف غاية األمهّية عىل مستوى

فإذا أخذنا رشط النّص التطابقي فنحن أمام إجهاض  معيارّية املصلحة يف السياسة الرشعّية،
لدور املصلحة يف السياسة الرشعّية بل ويف االجتهاد معًا، إال بإرجاع عملّيات املصلحة إىل نوع 

، من الدليل الرشعي كالقياس أو غريه، كام بحثناه سابقًا يف الفصل الثاين من هذا الكتاب
وسيكون دور املصلحة منحرصًا يف عمليّة تشخيص املوضوعات اخلارجّية، ال يف عملية اختاذ 

 ون مرجعه النّص نفسه.تدبري قانوين؛ ألّن التدبري القانوين جيب أن يك



  

بن عقيل احلنبيل وبعض الفقهاء، ونقلها لنا ابن قيم اإّن املناظرة التي جرت بني أيب الوفاء 
ففيام اعترب الفقيه اآلخر أّن السياسة الرشعية ليست إال ما  ،ة عالية هناأمهيّ  تعترب ذات ،ةاجلوزيّ 

وافق الرشع، قال أبو الوفاء احلنبيل بأّهنا ما يكون الناس معه أقرَب إىل الصالح وأبعَد عن 
الفساد وإن مل يرّشعه الرسول وال نزل به وحي، مؤّكدًا عىل أّن مفهوم املوافقة يعني مفهوم عدم 

خالفة ال غري، وقد اعترب ابن قيم اجلوزّية هذه القضية مثارًا للكثري من القلق واملزالق ويف امل
غاية األمهّية، ورأى أّن خطأ الفقهاء يف تغطية الوقائع فتح الباب عىل الوالة باب ممارسة 

ة السياسة الرشعّية خارج النّص مما أحلق الرضر، ويف الوقت عينه اعترب أّن السياسة الرشعيّ 
 .ليست إال تطبيق العدل املأمور به، ومن ثم فهو حيّذر من اإلفراط والتفريط يف هذه القضّية

هذه األفكار تظّل مقلقة ملن يقول بشمول الرشيعة باملعنى التفصييل للكلمة، أّما عىل 
ني مسلكنا يف نفي الشمول الترشيعي التفصييل فال مشكلة إطالقًا؛ إذ يمكن لإلنسان سّن القوان

فيام مل يرد فيه نّص، عىل أن تكون هذه القوانني غري منافية للرشع، بل أن تكون موافقة 
 للمقاصد والغايات وغري ناقضة هلا.
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منها ذكر هذا الضابط الدكتور البوطي معتربًا أّن من معايري املصلحة املعتمدة أن ال يلزم 

الترشيعات من حيث األمهّية تارًة ومن مراتب رشح  نتفويت مصلحة أهّم أو مساوية، وبعد أ
استدّل هلذا الضابط ببعض األدّلة التي تساق إلثبات قانون  ،ذلك نحوشموليّة أخرى والحيث 

بعض ة عىل ترتيب الترشيعات من حيث املستوى واألمهيّة، خامتًا بنيّ باألولوّية، وأّن الرشيعة م
 .األمثلة من قضايا التزاحم واألولوّيات

ا نريد هنا أن نتوّقف قليًال مع البوطي يف نواحلديث عن فقه األولويات تقّدم فال نعيد، لكنّ 
 حتليله هذا، وذلك:

املصلحة عدم كوهنا موجبًة لتفويت  مل يتضح يل ملاذا اعترب البوطي أّن من رشط أّوالً:
                                                             

 .٥١٧ـ  ٥١٢: ٦انظر: ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني ( ١)
 .٢٦٢ـ  ٢٤٨انظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ( ٢)



  
ملشكلة لو اعتربنا املصلحة موجبًة لذلك؟ وملاذا يمنع أن تكون مصلحة مساوية؟ فأين تكمن ا

بواحدة منهام  كذلك ما دامت املصلحتان متساويتني من حيث املستوى، ومل يوجب األخذُ 
 أمر إضايف؟ تفويَت 

 عن أّي مصلحة يتكّلم البوطي هنا؟ ثّمة احتامالت ثالثة: ثانيًا:
ملحكومة يف الرشع بحكٍم مفروغ منه، ومن ثّم أن يقصد املصلحة الكامنة يف األفعال ا ـ ١

فهو مل يقم بأّي يشء سوى بإعامل فقه األولوّيات لرتجيح حكٍم عىل آخر، وحيث إّن كّل حكم 
رة له، كان تقديم األهّم عىل املهّم تقدياًم للمصلحة األهّم عىل املصلحة  تقف خلفه مصالح مربِّ

 املهّمة.
 .يه فقهاء املسلمنيوهذا املعنى نوافق عليه ويتفق عل

أن يقصد املصلحة يف خارج إطار املنصوص عليه وضمن إطار االجتهاد املصلحي،  ـ ٢
بمعنى أّننا نكتشف يف فعٍل ما مصلحًة معّينة، وال يكون يف هذا الفعل نّص حيكم فيه، فنجري 

 قواعد املصالح املرسلة مثًال ونحكم فيه برضورة اإلتيان به، وهنا:
هذه املصلحة التي نريد بناء حكم رشعي عليها غري منصوص، مصلحًة إذا واجهت  أ ـ

أخرى ال نّص فيها أيضًا، فنحن نجري قواعد األمهيّة هبدف استخراج احلكم يف حالة 
التصادم، وهذا صحيح ومنطقي متامًا؛ ألّن احلكم فيام ال نّص فيه ال يمكن أن يولد عىل أساس 

صلحة تستدعي حكاًم، وإذا كانت هذه املصلحة تعارضها املصلحة املرسلة إال إذا ثبت وجود م
مصلحة أهّم، فهذا يعني أّننا مل نتأّكد بعُد من وجود هذه املصلحة يف احلساب العام، ألّن 
حاصل الكس واالنكسار بني املصالح يفرض أخذه بعني االعتبار، لتكون النتيجة هي 

 ها.رسلة حكمَ بقانون املصالح املنستخرج املصلحة احلقيقيّة التي 
هذا إذا كان تزاحم املصلحتني دائمّيًا، أّما لو كان اتفاقّيًا ويف بعض احلاالت، فاملفروض أن 
تقوم نظرّية املصلحة املرسلة بإنتاج حكمني تابعني هلاتني املصلحتني، وبعد إنتاجهام يقع 

 امًا.التزاحم بينهام يف بعض احلاالت، فنطبق فقه األولوّيات، وهذا أمر منطقي مت
أّما لو كانت هذه املصلحة غري املنصوص حكمها والتي نتكّلم عنها هنا، تواجهها  ب ـ

مصلحة ثّمة نّص متعّلق هبا، ففي هذه احلال ال معنى للحديث عن األهّم واملهّم؛ ألّن 
املفروض أّن نظرّية املصلحة املرسلة ال تستطيع أن تعمل يف ظّل وجود نّص، واملفروض أّن 



  

ّص يف الطرف اآلخر هنا يؤّدي إىل جعل املصلحة التي نتكّلم عنها ملغاًة إذا كانت وجود الن
العالقة بني املصلحة التي نتكّلم عنها وبني مصلحة املنصوص تصادمّيًة بشكل دائم، بحيث ال 
يمكن حتقيقهام معًا، أّما لو مل يكن األمر كذلك فنرجع لقواعد التزاحم بعد استخراج حكم 

 املنصوصة بقاعدة املصالح املرسلة. املصلحة غري
حة يف هذا لعمل قانون املصّن احلاكم يُ أار تبحة يف السياسة الرشعّية، باعليقصد املص نأ ـ ٣

ذا رأى احلاكم مصلحتني أو مصلحة ومفسدة إاملجال، وليس يف جمال االجتهاد الرشعي، ف
 ، فهنا:املوقف، وال يمكن التوفيق تتجاذبان

 جامع أو كيّل أو أصل املصلحة يف السياسة الرشعّية رشٌط، أو أّن الرشط فقط إذا قلنا بأنّ  أ ـ
عدم املفسدة، ففي هذه احلال حيّق للحاكم اختيار أّي من املصلحتني، ما دام اختياره ال خيرج 

 اته.عن حدود صالحيّ 
قًا مع مفهوم أّما لو قلنا بأّن املطلوب يف السياسة الرشعّية هو اّتباع األصلح، ولو انسيا ب ـ

تقّدمت اإلشارة لذلك سابقًا، ففي هذه احلال وقد األحسن يف آية التعامل مع أموال اليتامى، 
يلزمه األخذ باألصلح، وترك األقّل أمهّيًة، ومع التساوي يمكنه األخذ بأهّيام، وهبذا عىل احلاكم 

 .أن جيري يف مرحلة جعل حكمه قوانني التزاحم بني املالكات نفسها أيضاً 
 وهبذا تكون هذه املسألة تابعة لنظرّية املصلحة يف السياسة الرشعّية وحدودها.

ـ كام فعلنا ـ من هنا، نعّلق عىل الشيخ البوطي بأّنه كان من األفضل أن يفّكك القضّية 
 لتتضح الصورة أكثر.

أضف إىل ذلك كّله أّن رشط عدم تفويت مصلحة أهّم، يمكن اعتباره مندرجًا يف رشط 
ؤم مع السياسة العاّمة للرشيعة ومقاصدها )الرشط األّول(؛ باعتبار أّن من مقاصدها التال

 مراعاة مراتب األحكام.

٤ èÍ¦ËyË�A ¼JnºA eB¿N¦A _ÑZ»v�A PBJQá Ñ (PBJQáA  IAËy) 
ة بواقعها حا الضابط عن الضوابط الثالثة املتقّدمة، فتلك كانت ضوابط للمصلخيتلف هذ
رضت كتابًا أو سنّة، اذا عإواء اكتشفناها نحن أم ال، فكّل مصلحة ال قيمة هلا س ،العيني الثبويت

بناء عىل شمول الرشيعة أو  ،ذا مل تقع يف سياق حتقيق غايات الرشيعةإوكّل مصلحة ال قيمة هلا 



  
ّنه أبينام هذا الضابط هنا يرجع للمصلحة بوجودها اإلثبايت عند اإلنسان نفسه، بمعنى غاياهتا، 

 صالح اخلارجّية.املذات  فق تفكرينا، وليس إىلإىل حدود املصلحة يف اُ يرجع 
صلحة التي عىل املشاف تة املعتربة رشعًا وعقالً يف اكواملقصود من اعتامد السبل املوضوعيّ 

حكومي يف السياسة الرشعّية،  يف املصالح املرسلة أو جعل حكمٍ  ساسها نريد اكتشاف حكمٍ أ
ة ملعرفة املصالح واملفاسد، وهي يلزمهام مراعاة ضوابط موضوعيّ  نافذةالّن الفقيه أو السلطة أ

ضوابط يفرضها العقل التجريبي البرشي تارًة والنّص الرشعي تارًة أخرى، ويمكن لنا ذكر 
 بعضها عىل سبيل املثال:

١_  ٤ A ÑèÍ§Uj¾ _ Ñ®j§¾ � ÏÊ��A ¼³§ºÑZ»v�A (ÎÇ³¯ºA ¼³§ºA eÊfY Îöð�) 
 فرتض فيه املصلحة،ني يف املجال الذي تُ االعتامد عىل اخلرباء واملختّص ا هو أّول األمور هن

ضابط الذي علينا لفإّن ا ،ونريد تعيني املصلحة ،ذا كنّا نبحث يف قضايا متصلة باالقتصادإف
قالء يف هذا عني يف ذلك، عمًال بدليل العقل والرشع والىل املختّص إالتزامه هو الرجوع 

ة وال ة يتّم تشخيصها من خارج سياق الوعي بموضوعها فهي منفيّ املوضوع، وكّل مصلح
بل رشط بنيوي يف  ،قيمة هلا، وهذا يعني أّن املشورة هبذا املعنى ليست جمّرد حكم تكليفي حمض

هبا تارًة أو جعل قانون املتعّلق متهيدًا الكتشاف احلكم الرشعي  ،نا عىل املصلحةدوضع ي
 حكومي أخرى.

 ًا ما مل ينطلق هذا اليقنيال قيمة له موضوعيّ  قني باملصلحة أو ظّن قوّي أمرٌ إّن احلصول عىل ي
ر اآلن عن ظعتنى هبا، برصف النال فهي مصلحة موهومة ال يُ أو الظّن من خربة يف املوضوع، وإ

 لزامية نتائج الشورى أو ال.إ
يراه بعض الفقهاء ـ كام  ّن احلاكم ربام ال يثبت دليٌل أوهو  ،بعد من ذلكأبل ثّمة أمر آخر 

صدار إراد الفقيه يغدو وضعه خمتلفًا لو أ لزامه بنتائج املشاورات هذه، لكنّ إبالفعل ـ عىل 
خيص الفقيه للمصلحة شّن تأل ؛ساس املصلحة عمًال بمثل قاعدة املصالح املرسلةأفتوى عىل 

ناس وال الوم لزمًا لعمساسها إصدار الفتوى يمكن أن ال يكون مُ جّية التي يريد عىل أاخلار
ن أاملصلحة بمفهومها الرشعي، فالفقيه حيّق له مصداق ملقّلديه فيام لو اختلفوا معه يف تعيني 

ة، لكنّه غري قادر عىل تعيني هذا الفعل نيّ يحيّدد املفهوم الرشعي للمصالح يف ضوء النصوص الد



  

 ترتّكب من جزء ةيّ ّن هذه العملًا؛ ألهية بوصفه فقحة الدينيّ لّنه مصداق للمصأأو ذاك عىل 
م ووهو تنزيل هذا املفه ،بيقيطوآخر عميل ت ة،وهو مفهوم وعنارص املصلحة الرشعيّ  ،نظري

ة أو الفعل اخلارجي غري املنصوص حكمه يف الكتاب والسنّة ونحومها من عىل احلالة اخلارجيّ 
 ة األصلّية.األدّلة الرشعيّ 

يفرض إلزامّية فهمه للجزء العميل، وهذه والفقيه عندما يبّت يف اجلزء النظري ال يوجد ما 
مشكلة عويصة تواجه نظرّية املصلحة املرسلة وأمثاهلا يف مرحلة التنزيل؛ بل هي مشكلة تواجه 
خمتلف الفقهاء املسلمني بمدارسهم، حيث يتدّخلون كثريًا يف تعيني املصاديق العينّية اخلارجّية 

 أّهنم بذلك ال ُيصدرون حكاًم، بل فتوى! الزمنيّة، رغم أّن ذلك ليس من وظيفتهم، ورغم
 بل ثّمة أمر يتصل باحلاكم نفسه يف جمال اعتبار حكمه، فلو ذهب أغلب اخلرباء يف موضوعٍ 

ة، لكّن الفقيه احلاكم در واملفسرض إىل كونه مرّضًا رضرًا بالغًا باملفهوم الديني للاقتصادي معنّي 
حة التي لمن األسباب، فهل املص ّي سبٍب ذلك، ألأو احلاكم ولو مل يكن فقيهًا مل يوافق عىل 

 ،ّهنا مصلحة عاّمةأينطلق منها احلاكم يف السياسة الرشعّية هي مصلحة تنشأ من قناعاته، أو 
، أو يف االجتامع النخبوي املعني بموضوع بمعنى تنشأ من كون ذلك مقبوالً يف االجتامع العام

ساس املفهوم الديني أيك الوعي االجتامعي عىل ، بعد األخذ بعني االعتبار حترهذه املصلحة
ة عاّمة؟ حة ال غري؟ وبتعبري آخر هل املصلحة هنا عقالنية شخصّية أو هي عقالئية مجعيّ لللمص

 ؟م األخذ بهام يلزم عىل احلاكهّي وأ
هذا األمر يتصل اتصاالً وثيقًا بكون املصلحة يف السياسة الرشعّية قائمة عىل حمورّية الفرد 

مة عىل حمورّية مسار مؤّسيس ملزم للفرد نفسه وله قّوة ضغط عليه، كام أرشنا لذلك أو قائ
 سابقًا، وتفصيله وبحثه يف الفقه السيايس اإلسالمي، فال نطيل هنا.

 »فكر أولوّيات«وهبذا نلتقي مع الدكتور طه جابر العلواين عندما حاول أن ُيثبت أّننا أمام 
ّن فكالمه من جهٍة صحيح؛ أل ،فحسب »ولوّياتفقه أ«، وليس »علم أولوّيات«بل 

صلة  امبل هل ،ة الداخلّيةعند حدود املقاربات الفقهيّ  انال يقف ،ات وفقه املصلحة عموماً األولويّ 
ال يمكن  ،اهكلّ  ةفام مل تتعاضد اخلربات اإلنسانيّ  ومن ثمّ  ،يناأعميقة بالواقع اخلارجي كام ر

                                                             
 .٧٨ـ  ٦٥انظر: العلواين، مقاصد الرشيعة: ( ١)



  
، بل نحن بحاجة وهو علم الفقه ،ص يف علم واحدملتخّص ة اخلروج بنتائج من مقاربة فرديّ 

 .لنوع من املعارف البينّية العابرة للتخّصصات، كام ستؤّكده النقطة الثانية اآلتية

٢_  ٤ fmB¯�AÊ �Bv�A ÀÇ® � eB§IÝA ©èËÃMÊ ¼aAfNºA Î¦Ê ÑèÍ§Uj¾ _ 
بمعنى أّن  ملصالح واملفاسد،ة لرصد ادبعاد املتعّد اعتامد الرؤية ذات األثاين األمور هنا هو 

الفقيه أو احلاكم ال ينطلقان من رؤية املوضوع من زاوية واحدة، بل يلزمهام االنطالق يف 
املوضوع من زواياه كّلها التي تتصل به، وطبعًا قدر اإلمكان، فرّب موضوٍع له زاوية سياسّية، 

الجتامعّية والرتبوّية وغريها، ومن ولكّن له زوايا وأوجهًا ال تظهر إال للخبري، من نوع زواياه ا
الطبيعي أّن تعيني املصلحة يف الفعل حيتاج للكثري من رصد شبكة عالقات الفعل بنواٍح 

 .متعّددة، األمر الذي يزداد تعقيدًا يف املجال االجتامعي العامّ 
                                                             

جناب « :د كامل مرتضويرسالته إىل السيّ الصدر، يف  ال بأس هنا بنقل نصٍّ داّل للسّيد حمّمد باقر( ١)
حّجة اإلسالم واملسلمني احلاج السّيد كامل مرتضوي دامت بركاته. السالم عليكم ورمحة اهللاَّ 

نكتب إليكم هذه السطور بمناسبة رسالة شفهّية وصلتني من سامحتكم بتوّسط الفاضل . وبركاته.
ه اهللاَّ تعاىل، فقد ذكر يل أّنكم كّلفتموه بتبليغي مالحظتكم حول األملعي الشيخ عبد اهللاَّ اخلنيزي حفظ

كم بكفرهم رشعًا، وطلبكم منّي االحتياط يف ذلك. وكان الفتوى بطهارة املنتحلني لإلسالم ممّن ُحي 
بوّدنا أن تكتبوا إيلَّ بذلك، فإّين أتلّقى كّل ما تتفّضلون به بكّل اعتزاز وتقدير. وعىل أّي حال، فإّين 

ريد أن أرشح لكم هبذه املناسبة واقع اخلصوصّيات الدينّية أغري أّين  ..ثّمن مالحظتكم الرشيفةأ
واملالكات الرشعّية التي أحلظها يف هذا املقام ويف أمثاله، فإّين أعرف أّن جمّرد متامّية امليزان العلمي 

ام الدليل الرشعي عىل فتوى والدليل الفقهي عىل حكم ال يستلزم الترصيح به، وأعرف أّنه يف حالة قي
خمالفة ملا هو املعهود يف أذهان املترّشعة يمكن للفقيه أن ال يربز تلك الفتوى رعايًة لعواطف مجلة من 
األخيار واألبرار، واجتنابًا ملا قد يصيبه من تأّثرهم وانكامشهم عنه، أنا أعرف ذلك، ولكن يف مقابل 

ذها بعني االعتبار؛ إذ تنعكس عيلَّ أوضاع الشيعة يف ذلك قد توجد جهات وحيثّيات ال بّد من أخ
خمتلف أنحاء العامل ومدى ما يمكن أن يكون لفتوى معّينة من أثر يف رفع احلرج عن مجلة منهم يف مجلة 
من البقاع يف الدنيا، أو من أثر يف تأليف قلوب من حوهلم أو رفع األذى عنهم. فعىل سبيل املثال: أنا 

يزنا املعّظم عن أوضاع الشيعة يف عامن ومسقط وهم يعيشون يف كنف اخلوارج ويف أعرف كثريًا يا عز
ظّلهم ويقاسون من البناء عىل نجاسة هؤالء الشدائد يف حياهتم العملّية واإلحراجات املستمّرة، بل 

ن يواجهون يف كثري من األحيان ردود الفعل وعكس العمل من قبل اآلخرين، فإذا تّم لدى الفقيه امليزا
 



  

                                                                                                                                                             
الرشعي للفتوى بالطهارة أليس يدعوه وضع أمثال هؤالء إىل الترصيح بذلك رفعًا للحرج عنهم 
وحفاظًا عىل كرامتهم؟! وهكذا األمر يف مجلة من املواقع األخرى. وكذلك احلال يف الغالة الذين 

التقريب، يمكن تقريبهم نحو التشّيع احلقيقي، ويكون للتعامل معهم عىل أساس الطهارة أثر يف هذا 
أفليس هذا األثر يدعو الفقيه إىل إيثار اإلعالن عاّم تّم عليه الدليل يف نظره بينه وبني اهللاَّ تعاىل؟! 
وأتذّكر أّن شخصًا من أجّلة علامء تربيز ومن املحّبني واملخلصني لنا قد كتب لنا بعد صدور تعليقتنا 

وتبديل ذلك باالحتياط. وذكر  كتابال عىل منهاج الصاحلني يطلب السكوت عن فتوى طهارة أهل
ونجاستهم، فهم  الكتاب دامت بركاته أّن مجلة من األخيار يف تربيز تعّودوا عىل استخباث أهل

ينقبضون عّمن يقول بالطهارة، وقد كتبت إليه دامت بركاته أّين أعلم بذلك، ولكنّي أالحظ يف نفس 
ويقعون يف حمنة من ناحية القول بالنجاسة، حّتى  الكتاب الوقت اآلالف ممّن هياجر إىل بالد أهل

حّدثني الثقات أّن مجلة من املتدّينني الذين هاجروا إىل هناك تركوا الصالة وخرجوا تدرجيًا من التدّين 
رأسًا ألّهنم يرون النجاسة حمدقًة هبم، فريفعون يدهم عن أصل الفريضة، فلو أوقفني املوىل القدير 

بني يديه وقال يل: كيف سّببت بعدم إبرازك للفتوى التي تراها النحراف  سبحانه وتعاىل للحساب
هؤالء وإحراج الكثري من الناس واستدراجهم إىل املعصية، فامذا سوف أقول؟ إّنني أهّيا السّيد اجلليل 

ه أعاين نفسّيًا وروحّيًا معاناة شديدة يف مثل هذه املواقف، وأخشى كثريًا أن أترّصف ترّصفًا أؤثر في
مصلحتي اخلاّصة عىل مصلحة الدين، فأنا أعلم أّن هناك عددًا من الصاحلني واملترّشعة األبرار قد 
أخسهم شخصّيًا بسبب إبراز الفتوى املذكورة التي هي عىل خالف املعهود يف أذهاهنم، وقد يقولون: 

وا الدين، وإّنام يرتكوين إىل ما لنا وهلذا الفقيه ولنرتكه. ولكّن هؤالء إذا قّدر هلم أن تركوين فلن يرتك
ء. إذن فلن خيسهم الدين، وإّنام أخسهم أنا فقيه آخر، لن يرتكوا الصالة، لن تتهّدد كرامتهم بيش

شخصّيًا إذا مل يوجد من يرشح هلم واقع احلال ويرفع ما يف نفوسهم. وأّما أولئك الذين يقعون يف 
جتاه ذلك فيتحّللون تدرجيًا من واجباهتم، فإّهنم  ضائقة من القول بالنجاسة ويصيبهم الضعف الديني

سيخسهم الدين رأسًا. وعلم اهللاَّ أّين وقفت يف حلظات عديدة أوازن بني اخلسارتني، وكانت نفيس 
خرى بأّين بحاجة إىل جواب أمام اهللاَّ أأحيانًا تقول يل: حافظ عىل وضعك، ولكن أحّس من ناحية 

د اجلليل أّن ما صدر منّا من فتوى مل يكن ملجّرد الرغبة يف أن نربز كّل ما تعاىل. وهكذا جتدون أهّيا السيّ 
تّم الدليل عليه ثبوتًا، وإّنام هو نتيجة معاناة من هذا القبيل، وألجل املوازنة بني أوضاع الشيعة 
وحاجاهتم ومتطّلبات ظروفهم يف خمتلف األماكن والبقاع، وحفاظًا عىل مجلة من املصالح الدينّية 
العاّمة ولو باملجازفة ببعض املصالح اخلاّصة، فاالحتياط والتخّوف من أن أؤثر ذايت عىل ديني هو 
الذي جعلني أقف من حيث الفتوى بالطهارة املوقف الذي ترون، وإّين أؤّمل من لطف اهللاَّ تعاىل 

توّلد من ذلك، وحسن رعايته وعلمه بنّية هذا العبد أن يعصمنا من السلبّيات واملنفّيات التي قد ت
 



  
و هنا ويبد هذه القضية تواجه السلطة السياسّية كام تواجه نشاط املؤّسسة الدينية أيضًا،

رضورة أن ال يتّم البّت يف أّي قضّية من منطلق املصلحة إال بعد عرض ذلك عىل خرباء 
متنّوعي الرؤية، يرون األمور كّل من زاويته املتخّصصة وعيونه الراصدة، أّما أن جيلس فقيه يف 

ءة بيته أو سلطة سياسية يف أروقتها الضّيقة لتعطي مواقف وأحكامًا وفتاوى انطالقًا من قرا
فردّية أو مجاعّية تعيش كّلها يف فضاء واحد، وهو فضاء املؤّسسة الدينيّة أو اجلامعة السياسّية 
الواحدة، فهذا ما جيّر عىل املسلمني استنتاجات منقوصة وفهومًا مغلوطة لقضايا املصالح 

يس ، وهذا هو الذي يفرض حتّول معرفة املصلحة إىل مسار مؤسَّ واملفاسد يف اإلطار الزمكاين
 .معريف متكامل، وليس إىل تشخيص فرد بعينه

بل هنا قد يقال بعدم جواز بّت الفقيه أو غريه يف قضّية هلا زوايا متعّددة، وليس هو خبريًا 
هبا، بناًء عىل القول بأّن غري الفقيه ال جيوز له االعتامد عىل قناعاته اآلتية من االستامع إىل خرباء 

له أن يذهب فرياجع  ال حيّق » العامي«املدرسّيون يقولون عادًة بأّن  ، فالفقهاءالفقه ونتائجهم
ثم يعتمد عىل وثوقه وما يظهر له  ،ىل مواقفهمإفيستمع  ،جمموعة من الفضالء والفقهاء

غري  »العامي«هذا  ذا كان ظنّ نّه، بل يرون ظنّه غري موضوعي، فإح جدًا يف ظويرتّج 
حة ذات الزوايا لفإّن ظّن الفقيه باملص ،ةفقهيّ الص بالدراسات ّنه غري متخّص أل ؛ضوعيوم

ولن يصبح هبذا الظّن أو الوثوق لن تكون له قيمة،  ددة املنطلقة من وعي خربوي متعدّ املتعدّ 
الذي حصل عنده من مراجعة اخلرباء عاملًا حتى يرجع له املقّلدون من باب رجوع اجلاهل إىل 

ثلهم من العوام الذين حصل هلم وثوق بقول بعض العامل، وإال كان رجوع اجلاهلني ملن هم م
األطّباء يف موضوٍع معني.. كان هذا الرجوع رجوعًا لعاملٍ! نعم الرجوع للفقيه يف فهم مفهوم 

 املصلحة الرشعيّة ال إشكال فيه، أّما يف تعيني املصالح خارجًا فليس عىل إطالقه.
                                                                                                                                                             

.. ١٣٩٧شعبان  ٨حمّمد باقر الصدر.  .ويقّيض من العلامء الصاحلني من أمثالكم من يوضح وضعي.
هذه هي  (.٤٨٩ـ  ٤٨٥، ومضات، ص ١٧)موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر، ج

 معنّي املعياَر قضّية التعقيدات يف مالحظة املصالح واملفاسد، ال اعتبار املصلحة واملفسدة يف إطارٍ 
 النهائي جلميع االُطر!

ال ُاريد هنا أن ُاثبت أو أنفي صّحة هذا االستنتاج الذي يطرحه الفقهاء عادًة، بل أحاول إجراء ( ١)
 مداخلة عىل بناءاهتم ونظرّياهتم، هبدف إلزامهم بنتيجة نظرّياهتم يف مكان آخر.



  

، كأن حييل األمر خر حلّل القضيّةآ هنا أن يعتمد سبيالً هبذا كّله نعرف أّن عىل الفقيه و
أو يعرض وجهات نظر املختّصني له، بل ال حيّق له اإلفتاء بناًء  للمكّلف فيجعل الفتوى معّلقةً 

عىل تقليده هو ألحد املختّصني أو ألغلبّيتهم؛ ألّن هذا التقليد ُيلزمه هو، ولكنّه ال يلزم 
م من املختّصني، فتبقى الفتوى يف روحها اآلخرين لو اختلفوا معه، خاّصة لو كانوا بأنفسه

 .معّلقة
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بمعنى  ثبوت املصلحة بنحو معترب رشعًا عىل مستويات قّوة االحتامل،ثالث األمور هنا هو 

و اليقني العريف أو الظّن املعترب، أّن متويّل هذه املصلحة جيب أن تثبت عنده بنحو اليقني القاطع أ
وأّما مطلق الظنون أو التخمينات فال يمكنها أن ُتعطي رشعّيًة إلنفاذ املصلحة عىل أرض 
الواقع، نظرًا لتصادم املصلحة ـ يف السياسة الرشعيّة عادًة ـ مع مصالح األفراد وحرّياهتم 

أن يكون ختّطيه بمستوى احتاميل معترب واستهالك طاقاٍت مادية وبرشّية يف األّمة، وهو أمر يلزم 
 رشعًا ومرّبر أخالقّيًا.

ويف هذا السياق يأيت رشط عقالنّية املصلحة، بمعنى أّن املصلحة البّد أن تكون بحيث لو 
ومن ثّم فال يمكن للفقيه أو احلاكم،  ُعرضت عىل العقول لكانت قابلة للحساب واملحاسبة،

شخصّية الفردّية ـ االعتامد عىل ما ال يمكن حماكمته، من نوع من حيث شخصّيتهام العاّمة ـ ال ال
الطرق الروحّية أو املنامات أو املحاسبات النجوميّة أو غريها مما قد يقال بأّنه غري قابل للتعقيل 
أو املحاكمة، فرشط املحاكمة رضوري هنا من الناحية اإلجرائّية عىل املبنى القائل بأّن املصلحة 

ليست مسألة تشخيص فردي مربئ لذّمة صاحبه، خاّصة لو قلنا بأّنه ال جيوز مسار مؤّسيس، و
للقايض أن يقيض بعلمه الفردي الشخيص ولو كان حسيًّا، دون أن خيضع لقواعد اإلثبات 

 القضائي املرعّية اإلجراء.
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ًة عاّمة، ورغم أمهّيتها العليا تبقى املشكلة األخطر هذه الضوابط التي تكّلمنا عنها تظّل كليّ 

يف حماوالت التحايل عليها، وهنا نقف أمام اجلانب األخالقي للسلوك، إذ قد جتّر املصالح 



  
الشخصيّة أو الفئوّية أو املذهبيّة أو السياسّية أو حتى اخلوف من السلطان والقّوة احلاكمة، أو 

و مذاهب أو ديانات.. جتّر هذه كّلها الفقيه أو احلاكم أو معاداة أحد من أفراد أو تيارات أ
ّن أو الفرار من مآزق، ومن هنا نجد أغريمها للتوّسل بفكرة املصلحة بغية تصفية حسابات 

أو تصبح تربيرًا لسلطات ظاملة، أو تصبح  ،حة قد تصبح تربيرًا للفرار من الدينلفكرة املص
اآلخرين ممّن قد نختلف معهم يف الدين أو املذهب أو الفئة امرسات غري أخالقّية جتاه ربيرًا ملت

 واجلامعة.
إّن القلقني من فقه املصلحة قلقون من حتّول هذا الشعار إىل وسيلة لطمس احلقائق، أو 
لطمس الدين، أو للتالعب به، أو ملنح اإلنسان سلطَة التفّوق عليه، بحيث يغدو الدين عىل 

نمط من التفكري. وسريُة أهل البيت النبوي تدّل عىل حجم اخلوف من املدى البعيد قربانًا هلذا ال
 التوّرط يف هذا النمط من الفقه املصلحي.

فهذه احلركة تعترب  هذا األمر نالحظه عىل سبيل املثال يف حركة نقد التقريب بني املذاهب،
ة الفقه أّن مصلحة التقريب هذه، وهي مصلحة مهّمة يف نفسها، تبدو اآلن ـ بسبب عقليّ 

، يف فضاء ال يؤمن بالفقه املصلحي مثل الفضاء اإلمامي ،املصلحي التي تسّمي نفسها أحياناً 
ـ موجبًة لتقديم العالقات مع اآلخرين عىل احلقيقة املذهبيّة أو التارخيّية،  بالعنوان الثانوي

جل حتقيق أل ،لة اإلسالمّيةة ونحاول حذفها من املخيّ نا نطمس احلقيقة التارخييّ بحيث بدأ
التقارب، بام يشبه ما يقال بأّنه حصل يف بعض البلدان العربيّة من عدم بّث اآليات التي تعترب 

 موجبةً تبدو أو  وين..يسالم مع الكيان الصهالة اقيّ فسلمني عقب توقيع اتداء املعاليهود أعدى أ
وما هل بيته، أو اهللا والنبّي رباءة من أعداء الّن مفهوم أفنجد  ،ةة الدينيّ من التالعب بالقضيّ  لنوعٍ 

ة أخذ بالتاليش ألجل مقوالت مصلحيّ يتبعه ويتجىّل فيه مثل اللعن ومثالب رموز اآلخرين، 
إىل حّد قمنا بثورة ضّد املوروث املذهبي لتصفيته ريب وحفظ النظام وغري ذلك، قمن نوع الت

 .من كّل ما يمكن أن يزعج اآلخرين!
                                                             

تي أؤمن هبا، إىل املنطلق السيايس، رغم أّنه يف نفسه من هنا، شخصّيًا ال أميل يف قضّية التقريب، ال( ١)
معقول ولو يف بعض الظروف، بل أعترب أّن قضّية التقريب جيب أن تنطلق من منطلق عقائدي 
واجتهادّي عميق، جتعل التقريب أساسًا من داخل الرؤية الدينّية األصلّية واألصيلة، وليس عنوانًا 

 يف ذلك يف أكثر من موضع، ودافعت عن فكريت هذه يف أكثر من ثانوّيًا يف هذا اإلطار، وقد كتبُت 
 



  

قريب ـ تقّدم أنموذجًا بارزًا لقلق التيارات الدينية واملدرسّية من إّن هذه العينة ـ عينّة الت
 مرشوع التفكري املصلحي يف الرشيعة اجتهادًا أو تطبيقًا.

ة سالميّ ة اإلهو ختيّل احلركة السياسيّ وني من التفكري املصلحي، مثال بارز آخر لقلق املدرسيّ 
ّن املهم هو الوصول للسلطة أواعتبار  الرشيعة،ة للدين وة والتطبيقيّ مهاّمهتا الدعويّ  تدرجييًا عن

ّننا أركات اإلسالمّية بء بعض احلوالتأثري السيايس يف املجتمع، بل لقد ّرصح غري واحد من زعام
ون باجلانب السيايس فقط، بل نجدهم  معنيّ امة واملساجد، وإنّ ني بالدعوة الدينيّ يّ نغري مع

ليس  ،صالح املجتمعلون هبا يف إة وال يتدّخ يّ ون الطرف عن الكثري من القضايا الدينيغّض 
 !نة من مجهورهمة معيّ وعدم خسارهتم ملساحة شعبيّ  ،سوى هبدف بقائهم يف نفوذهم السيايس

 أوبد ،ة نحو مكان آخرنا من مهامتنا الدينيّ رُج ُخي  أحي بدلّن التفكري املصأأليس معنى هذا 
 ؟!من حياتنا هيّمش املوضوع الديني بشكل تدرجيي
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بوصفه  ،اد، وهو أصل فكرة جممع تشخيص مصلحة النظامالعديد من النقّ  همثال ثالث يثري

، وخلف ذلك مرجعّية املصلحة يف فكر ة يف إيرانسة عليا يف التجربة اإلمامّية الشيعيّ مؤّس 
سيسه الذي تّم تأ)والفكر الذي يقع خلفه( أّن هذا املجلس ذ يعترب الناقدون إ ؛ياإلمام اخلمين

وما يراه جملس  ،اإلسالمي )الربملان( ىبه جملس الشوراالشتباك بني ما يصوّ  خلفيّة فّض  عىل
ّن جملس صيانة الدستور أة املصلحة املرسلة السنيّة، فاملفروض ال نظريّ إ، ليس صيانة الدستور

للدستور  ظر يف مصّوبات جملس الشورى اإلسالمي، من حيث كوهنا موافقةً يقوم بالن
ذلك ساس املصلحة؟! إّن معنى أوالرشيعة، فام معنى وضع جملس أعىل حيكم بني الطرفني عىل 

ة كربى تسرّي حركة التجربة اإلسالمّية سة قانونيّ ىل وضع مؤّس هو أّن فقه املصلحة وصل بنا إ
ث عن قانوين يتحدّ  نظر جملسٍ  بام جيّمد وجهة ،يف ضوء ذلك وحتكم ،صلحةاملساس أعىل 

ـ يف كثري من  لاخلالف بني من يقونحّل ن أعقل رات الربملان، فكيف يُ خمالفة الرشيعة يف مقرّ 
ومن يريد هذا  )جملس صيانة الدستور( ةللنصوص الدينيّ  هذا احلكم خمالٌف  نّ أباألحيان ـ 

 .. كيف نحّل هذا اخلالف عرب جملسٍ لس الشورى اإلسالمي()جم ةاحلكم برؤيته العقلية البرشيّ 
                                                                                                                                                             

 مناسبة.



  
بل ما هو أبعد منها وهو االجتهاد يف  ةليس هذا هو املصالح املرسلأ؟! عّيتهصلحة مرجيعترب امل

 .؟! أمل جيّرنا مسلك املصلحة نحو معايري االجتهاد السنّي؟!مقابل النّص 
هو املصلحة املرسلة؛ ألّن املصالح  فهذا ليس ال ُاريد هنا أن أخوض يف جدل هذا البحث،

املرسلة يف االجتهاد السنّي تبدأ حيث ال نّص، بل بعد فرض كون مقّررات الربملان خمالفة 
للرشع والنصوص، تصبح هذه املصلحة ملغاة وفقًا ألصول االجتهاد السنّي؛ بل األصّح لو 

عىل النّص، عىل مسالك الطويف ُاريد اإلشكال هنا أن جُتعل هذه احلالة من نوع تقديم املصلحة 
التي حتّدثنا عنها من قبل، وهو ما يعترب حمّل توافق يف رفضه بني املذاهب اإلسالمّية بالتفسري 
السائد له، كام بحثناه من قبل. نعم إشكالّية املصالح املرسلة قد تأيت عىل أصل فكرة املصلحة 

عضهم يعترب أّن نظرّية املصلحة عند السيد اخلميني من وجهة نظر هؤالء الناقدين، بل ب
اخلمينيّة هي بعينها نظرّية املصلحة يف الدولة الوضعّية، وهي ستجّرنا متامًا إىل النمط البورقيبي 

 يف التعامل مع الدين!
طبعًا، ال ُاريد هنا املوافقة عىل إشكالّية الناقدين، فقد ُذكرت ردوٌد يف هذا الصدد يمكن 

ع أّن وظيفة جممع تشخيص مصلحة النظام ال تقرتب من جمال من نو للمهتّمني مراجعتها،
األحكام الرشعّية، بل هي تشتغل عىل تشخيص املوضوعات، وتصّحح للطرفني املتنازعني 
)الربملان واملجلس الدستوري( نظرهتام للموضوع والقضّية، وعرب ذلك يكون عمل هذا 

فيه، ال غري، وأين هذا من املجلس ليس سوى توفري املناخ حللول عنوان ثانوي أو ن
االستصالح أو مواجهة النصوص؟! بل يذهب بعٌض آخر إىل أّن املراد بكلمة النظام يف جملس 
تشخيص مصلحة النظام، هو نظام األّمة والشعب ومصاحله، وليست إال مقاصد الرشيعة 
وغايات الدين، ومن ثّم فعمل جممع تشخيص مصلحة النظام هو عمٌل يقع ضمن السياق 
املقاصدي أو فقه األولوّيات، وجيعل املقاصد حتكم عىل الفروع اجلزئّية واحلاالت اخلارجّية 

 املوردّية، وليس املراد من النظام هو السلطة احلاكمة.
اخلميني، عرب مثل إحالتها إىل السّيد كام حاول الكثريون الدفاع عن نظرّية املصلحة عند 

 .، فراجعرة القياس واالستحسان واملصالح املرسلةمعيار الدليل العقيل؛ لتحريرها من فك
                                                             

، حكومت ديني ومصلحت اندييش در نظام ودیملزيد من التفصيل، راجع: حسن عاشوري لنگر( ١)
 



  

فإّنني مل أقصد من ، ااألمثلة التي ذكرهُت وبرصف النظر عن صّحة ما يقوله املدرسّيون هنا يف 
لكن تبقى القضّية تثري قلقًا بالنسبة لكثريين، ممّن لدهيم احلّس الديني ذكرها أن أتبنّاها متامًا، 

 ومحل اهلّم الديني عمومًا.
لكّن كّل هذا الوجه اليسء ملامرسات فقه املصلحة، ال يشّكل موجبًا للقلق من اعتامد منهج 

ة هذا الفقه عىل ثبوت مرجعيّ  بناءً  ،التطبيق مسواء يف جمال االجتهاد أ ،هذا الفقه ضمن ضوابطه
ليست ة، واملخاطر النامجة عن االعتامد عىل فقه املصلح قّيةّن كّل هذه املساوئ األخالأل فيهام؛

ن تقع يف االجتهاد أهذا الفقه، وال هي من نتائجه اخلاّصة؛ بل هي بأمجعها يمكن  من خواّص 
 يف النصوص نفسها، وإن بدرجة خمتلفة.
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زال صلحة ما يهو أّن اجتهاد امل ،الفارق الرئيس بني خماطر اجتهاد النّص واجتهاد املصلحة

شخصّيًا؛ بمعنى أّن الفقيه أو السلطة متارس هذا االجتهاد انطالقًا من العنرص الذايت السلطوي 
معروضًا عاّمًا جتهاد االأن يصبح هذا  ،لتفادي خماطر اجتهاد املصلحة ؛لدهيام، فيام املطلوب

حة فإّن كون لنًا بحّجة املصذا اختذ موقفًا معيّ إأمام اآلخرين بغية النقد واإلبرام، فاحلاكم 
ير سياسته املوقف قد صدر من احلاكم ال يسمح بذاته بعدم مساءلة احلاكم والطلب منه ترب

ة هذه أو تلك يف إدارة السلطة، ووضع رؤية واضحة لآلخرين تدافع عن نفسها من الرشعيّ 
 حة وأمثاهلا.لمفاهيم املص خالل

إطار النصوص، فإّن كونه  خارجباملصلحة ن يفتي احلال يف الفقيه الذي يريد أوكذلك 
ن نذهب نحو مرحلة أفقيهًا ال يعني ثبوت حّق له يف إخفاء منطلقات فتواه هذه، بل جيب علينا 

وما هي الدراسات التي  ؟ين أتيت هبذه الفتوىأمن  :ل هذا الفقيهأاملحاسبة الفتوائّية، لنس
طالق العنان إوهذا ما يفرض علينا  ؟رت لديك لالنطالق بفتوى من هذا النوعتوفّ 

                                                                                                                                                             
فقه املصلحه در فقه يگاه ؛ وجمتبى أكربى، جا١٣١ـ  ١٠٧: ٢٦امامت وخالفت، جمّلة حضور، العدد 

 ٧٥١؛ وعليدوست، فقه ومصلحت: ١٦ـ  ١: ١١بجوهش فرهنگ، العدد  سياسى امام مخينى، جمّلة
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 .١٩٨ـ  ١٩٤من الباحثني، دراسات يف الفكر السيايس عند اإلمام اخلميني: 



  
صدر فيه الفقيه أو احلاكم قراراهتام أيف جمال املوضوع الذي وأصحاب الرأي ني ختّص ملل

رات احلاكم أو وّ امرسة النقد العلني لتصإطالق العنان هلم بمصلحة.. ساس املأوفتاوهيام عىل 
صدار إة طيّ الفقيه، األمر الذي جيعل الفقيه أو احلاكم عرضة للنقد املرّكز بام خيّفف من اعتبا

، وجيعل القضية يف موقع احلكومّية كذلكحكام صدار األإساس املصلحة أو أالفتاوى عىل 
 .املراقبة واملحاَسبة واملساءلة

ق علنّيًة، ونقوم بذلك بوضع يبطة املصلحة يف مرحلة التهبذه الطريقة تصبح حماكمة نظريّ 
التضييق عليه، بام يفرض عليه  مّ يمكنها نقده ومن ث سلطة موازية لسلطة الفقيه أو احلاكم،

 ة.يّ حكام مصلحأو أصدار فتاوى ل قبل إالكثري من العم
رضار فقه املصلحة، ال تعني أف من إّن هذه العمليّة التي نقوم هبا إلجياد توازن خارجي خيفّ 

، بل نحن نحاسب املسار الذي سار فيه فقه بالرضورة ة احلاكم أو الفقيهأّننا نحاسب أخالقيّ 
ة فراطيّ ينطلقان يف التوّرط يف إ ال فاحلاكم أو الفقيه ـ فردًا كانا أو مجاعة ـ ربامإ، وعنده لحةاملص

حة ال من باب سوء األخالق، بل من باب محاية الدين أو اإلسالم أو النظام لفقه املص
ىل الدين، إاإلسالمي، ففي بعض األحيان قد يتوّرط الفقيه بمصالح ترجع جلذب الناس 

ليه أو إىل الدين، إيناسب الرخصة يف حياة الناس، هبدف متييل قلوهبم  و فقه مصلحةٍ فيميل نح
 .ًا من حيث ال يشعر بمصالح أخرىمضحيّ 
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 ،سابقةاألمثلة الوهبذا يمكن لفقهاء املصلحة أن يقوموا هبجمة مرتّدة ضّد خصومهم يف 

م يامرسون بأنفسهم فقه املصلحة، فتجد بعضهم ّهن أفهؤالء اخلصوم يمكن املالحظة عليهم ب
يرّبر أو يتغاىض عن الكذب الذي يأيت به بعض اخلطباء والشخصّيات هبدف ـ فقط ـ حتبيب 

رض إّن السكوت عن العَ  .الناس بأهل البيت النبوي أو جذب الناس إىل االعتقاد املذهبي
ة املذهبّية هو نوع من التفكري املصلحي يف بعض و الكاذب أحيانًا للدين يف القضيّ العبثي أ

مرّبراته، وهكذا مستلزمات اجلدل الطائفي واملذهبي بام حتمله من الكذب واملراوغة والتحايل 
ىل حتقيق مكسب عىل اآلخر إعىل احلقيقة واإلخفاء لبعض جوانبها وغري ذلك، هبدف الوصول 

وهكذا مصلحي، حتى لو مل نسّمه تفكريًا مصلحّيًا،  يف بعض منطلقاته تفكريٌ املذهبي، هو 



  

احلال يف خصوم احلركة اإلسالمّية السياسّية الذين يقيمون الدنيا أحيانًا وال ُيقعدوهنا ألجل 
قضّية مذهبّية شكلّية بسيطة، بينام ال ينبسون ببنت شفة، فضًال عن أن يقوموا بجهد، يف 

خاطر الوجودّية والسياسّية عىل األّمة، فال جتد هلم حضورًا يف سوح اجلهاد، مواجهة أخطر امل
وال يف مواجهة أعداء األّمة، بل قد ال جتد يف أدبّياهتم القضايا الكربى لألّمة، وإّنام يقفون يف 

 موقع تربير ترّصفات السلطات احلاكمة تارًة، والرموز الدينّية تارًة أخرى.
هو أّن الضبط املوضوعي واألخالقي، ووضع فقه املصلحة يف سياق  ما ُاريد أن أصل إليه

عام، وليس يف سياق شخيص، فال يأخذ مرجعّيته من شخص احلاكم أو الفقيه، بل احلاكم 
والفقيه بفقهه املصلحي يأخذ مرجعيّته من املرّبرات التي يبدهيا يف املحافل العلمّية واملختّصة، 

هذا كّله يمكن أن يساعد عىل ختفيف حّدة املخاطر النامجة عن  بام يضع رقابًة عليه وحماسبة،
 .، لكنّه ال يزيلها بالتأكيدإعامل فقه املصلحة

وهبذا نتوّصل إىل نتيجة، وهي أّن الفقيه أو احلاكم عليهام قبل إصدار الفتاوى أو األحكام 
لتأخذ هذه  ى أو احلكم،املصلحّية، هتيئة النخب والقاعدة املعنّية باملرّبرات املوضوعّية للفتو

املرّبرات مسارها العام، فتتحّول إىل وجهة نظر، فيكون عربها إنشاء الفتوى أو احلكم، فنحن 
(، ولسنا أمام فتوى مفاِجئة، وهبذا تتحّول نتائج فقه املصلحة إىل processأمام مسار عمالين )

، رغم أّن قيمة املصدر هلا تظّل امعطيات قابلة للتقويم، وليست قيمتها من جمّرد قيمة امُلْصِدر هل
 .حمفوظة ضمن حدودها الرشعّية
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مل يعد يمكن للفقه اإلسالمي واالجتهاد الرشعي أن يقف مكتوف األيدي أمام مقولة 
 املصلحة، بوصفها عنرصًا رئيسًا من عنارص التفكري العميل عند البرش، ويف الرشيعة اإلسالمّية،

سالمي عنه، وقيام الفقه اإل سان ال يمكنه أن ينفّك نمن حياة اإل يفالتفكري املصلحي جزء بنيو
ة ن ينفّك عن قضيّ أنيا ال يمكنه اإلنسان يف احلياة الد يم نفسه بوصفه عالجًا ملشاكلدبتق

 اين القائم عىل الرشيعة بامنسواألفعال حيث ال تنفّك عن النتائج فإّن السلوك اإل .املصلحة
رض الواقع، وهذه النتائج هي حقيقة قائمة غري أهلا، ستكون له نتائج عىل  يقّدمه الفقه من فهمٍ 

 ان العمل، والذهاب خلف التربيرات ال فائدة منه يف تقديري.دمنفصلة عنه يف مي
ومن ثّم  ؟صلحة، فهل هي نتائج خري أو نتائج ّرش ة املوالنتائج ذات صلة عميقة بقضيّ 

االمتثايل سيقّدم نفسه يف املصلحة التي تكمن من وراء هذا الترشيع املتعّلق به، ل الفقهي قفالع
 ن يفّك نفسه عن ذلك.أوال يمكنه 

قل عّن هذا االختفاء لن يفهمه الأل خروية لن ينقذه هنا؛اختفاء الفقه وراء تربيرات اُ  إنّ 
مام هتّربًا من املنافسة أا أو دارهتإعاء قدرة سحابًا من احلياة أو تراجعًا عن ادّ ناإلنساين سوى ا

 .ة واالجتامعّيةفرديّ لالتيارات األخرى التي تّدعي تنظيم حياة اإلنسان يف الشؤون ا
من هنا يلزمنا أن نفكر بذهنّية نتائجّية قائمة عىل أّن خلف الترشيعات مصالح، ومن ثم 

الح والنتائج وإمكانية فوراء امتثاهلا نتائج، وهذا ما يضعنا أمام رضورة التفكري يف هذه املص
 االعتامد عليها ضمن املنظومة الرشعّية، وليس من خارج إطار هذه املنظومة.

لقد الحظنا أّن االجتهاد اإلسالمي مل يغب عن فكرة املصلحة، لكنّه كان ينفتح عليها يف 
تاح فة تربيراهتا يف هذا االنظ عليها يف جمال آخر، وكان للمدارس الفقهيّ ميدان ويتحفّ 

التحّفظ، لكنّها مجيعًا اتفقت ـ مهام أطلقت التسميات ـ عىل رضورة وعي البعد النتائجي و
 وامر الفقه اإلسالمي.أطاعة إل اً سللسلوك الذي يمثل انعكا



  
صلحة انطالقًا ّن الفقه اإلمامي الذي ظّل حذرًا من فكرة املوما جيعلنا نفّكر بجدّية هنا هو أ

اء بقّوة، وهذا ما يفرض علينا ضة، دخل اليوم هذا الفمن قناعات قائمة عىل معطيات جادّ 
صلحة، وإعادة النظر يف كّل القضايا املتصلة ة التعامل مع فكرة املالتفكري بجدّية يف قوننة عمليّ 

وضوع ر جديد حول هذا امللبناء تصوّ  ؛سواء تلك التي كان الرتاث يوافق عليها أو خيالفها ،هبا
 هي والديني واإلنساين عاّمة.ات الوعي الفقتجدّ يف ضوء مس
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منا هذا الكتاب ة استهدفنا منها رشح األمور بصورة أّوليّة مدخلّية، قّس بعد مقّدمات متهيديّ 

 إىل فصول:
بنيويًا حتتيًا ثبوتيًا للترشيعات اً ساسأة املصلحة بوصفها يف الفصل األّول، درسنا نظريّ 

وهو املعروف بقاعدة تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد، وحّللنا هذه القاعدة  ة،الدينيّ 
وإمكاناهتا، وأدّلة إثباهتا أو نفيها، يف ضوء املدارس املتنّوعة يف الرتاث الرشعي والكالمي 

 والفلسفي عند املسلمني.
لواقعي ـ بعد دراسة أصل القاعدة ومركز املصلحة فيها عىل مستوى احلكم اوقد خلصنا 

إىل أّن األدّلة النصّية وما أفصحت به الرشيعة عن ذاهتا وكشفت به نفسها، مؤّيدًة والظاهري ـ 
هناك مسارًا عاّمًا يف الرشيعة تكمن مرّبرات وجود تثبت أّن بالشواهد العقلّية والعقالنّية، 

 لألحكام ترشيعاته يف مصالح ومفاسد كائنة يف األفعال والسلوكّيات التي متثل متعلَّقاً 
الرشعّية، وقد قلنا بأّن هذا املفهوم ال يعني بالرضورة أّن املتعلَّقات حاملة للمصالح الكاملة 
ولو قبل جميء الترشيع، بل ربام يلعب دخول الترشيع عىل اخلّط دورًا ـ إحيانًا ـ يف إيالد مصالح 

 يف الفعل مل تكن موجودة من قبل.
ترشيع باملصالح واملفاسد ال يقف عند احلدود الفردّية، بل وقد أّكدنا عىل أّن مفهوم عالقة ال

يتخّطاها للمساحات االجتامعّية، فاملرّشع ال ينظر بالرضورة إىل العنرص الفردي، بل يرى 
املجتمع بوصفه كائنًا برشّيًا عمالقًا، فيصدر له ترشيعات ترجع ملصاحله التي تتحّلل إىل 

ألدنى، وهذا معنى أّن املصالح واملفاسد تتزاحم لكي مصالح راجعة ألغلب األفراد باحلّد ا
حيصل نتيجة تنافسها حالٌة من الكس واالنكسار املوصلة لوالدة مصلحة هنائّية ذات درجة 



  

معّينة، فليس هناك فعٌل حيمل صالحًا باملطلق إال نادرًا، والعكس صحيح، وهلذا تعترب مرحلة 
حالة إمكانّية ـ يف التعامل مع الرشيعة بام هي  تزاحم املالكات مرحلة جيب وعيها ـ بوصفها

جمموعة قوانني، وهذا التزاحم املالكي ليس يف مرحلة احلكم الظاهري فقط، بل هو أيضًا يف 
 مرحلة األحكام الواقعّية.

إّن فهم طبيعة العالقة بني الترشيعات واملصالح وأّن مركز املصلحة قد ال يتطابق متامًا ـ 
ات الفردّية ـ مع مركز الترشيع ومصّب احلكم، سوف يساعدنا كثريًا يف خاّصة عىل املستوي

التخّلص من الفهم احلريّف للترشيعات، والذي ُيقحمنا يف مقاربات فلسفيّة غري معروفة يف 
 احلياة العقالئية القانونّية، األمر الذي يمكنه أن يفهمنا الترشيع بشكل أفضل.

فلم يقم لدينا شاهد واضح  اعدة بوصفها كليًّة مطلقة،املعطيات مل ُتسعفنا حلسم الق لكنّ 
الراجعة عىل  يؤّكد أّن قانون التبعيّة، وبتعبري أوسع وأدّق: قانون العالقة بني احلكم واملصلحة

، يغّطي مجيع األحكام الرشعّية عىل اإلطالق، لكن يف الوقت عينه ال نملك أّي شاهد العباد
 سبحانه وتعاىل غري هذا املنطلق، األمر الذي ُيبقي باب عىل وجود منطلقات ترشيعيّة للموىل

 االحتامل مفتوحًا، وإن كان ضعيفًا من الناحية العمليّة.
يف الفصل الثاين، وهو الفصل املخّصص لدراسة املصلحة بوصفها قاعدًة يف االجتهاد 

 :ثالثة وراجعلنا البحث يف حم الرشعي،
بوصفها العمود الفقري لتنشيط  صالح املرسلة،املحور األول: يف نظرية االستصالح وامل

يقنٌي أو اطمئنان  ،إذا حصل لإلنسان لسبٍب أو آلخرإىل أّنه  وقد توّصلنااملصلحة يف االجتهاد، 
باحلكم الرشعي نتيجة اليقني أو االطمئنان باملالك أو لغري ذلك، فليس هناك شّك يف أّن 

 ة اليقني واالطمئنان.املوقف هو ثبوت هذا احلكم الرشعي نتيجة حجيّ 
أّما القول بأّن هناك آلّية كلّية عاّمة يمكنها أن توّفر لنا هذا اليقني أو االطمئنان بشكٍل 

ليس ومعطيات مقنعة، موضوعي يف الوقائع احلادثة أو غري املنصوصة، فهو أمر مل توّفره لنا أّي 
ّية النصوص الرشعّية، بل هناك من آلّية عاّمة سوى مرجعّية العمومات واملطلقات، أي آل

مطلق األدّلة االجتهادّية الثابتة، بحيث تكون يف داللتها أو مفادها شاملًة للواقعة التي نبحث 
عنها، فليس هناك قاعدة مستقّلة اسمها االستصالح جتري الستنباط احلكم الرشعي فيام ال 

 . دليل من األدّلة املعروفة عليهنّص فيه وال



  
بشمول الرشيعة لكّل وقائع احلياة، هلذا نعترب أّن ما ال دليل عليه من  حيث إّننا ال نؤمنو

األدّلة احلّجة املعتربة، كالنصوص الكتابية واحلديثّية الثابتة صدورًا وداللة، ينبغي فيه إجراء 
أصالة عدم اجلعل القانوين من املوىل سبحانه، بال حاجة لتكّلف اختالق قواعد اجتهادّية 

رًا من ضياع الرشع، إذ هو غري معلوم الوجود أصالً، ال أّنه معلوم الوجود، للوصول إليه حذ
 وجيب ـ بأّي ثمن ـ الوصول إليه.

إّن التقريبات االستداللية التي قّدمت لصالح تأسيس قاعدة منهاجيّة يف االجتهاد من هنا ف
اىل فيام ال نّص الرشعي باسم املصالح املرسلة، بحيث يتّم من خالهلا استخراج أحكام اهللا تع

فيه وال دليل عليه، كّلها خضعت لدينا للنقاش والنظر، وجمّرد ظّن املصلحة، بل حتى اليقني 
هبا، ال يعطي ظنًّا باحلكم الرشعي أو يقينًا به بالرضورة، بل لو أعطى ظنًّا فإّن هذا الظّن ال دليل 

 عىل اعتباره وحجّيته.
اهليئة االجتامعّية للمسلمني أو الدولة أن يعتمدوا  إّن غاية ما يمكن لنا إثباته هو أّن عىل

فاملصلحة املدَركة بالعقل اإلنساين رشٌط يف سّن  املصلحة أو عدم املفسدة يف سياستهم الرشعّية،
القوانني يف دائرة منطقة الفراغ، ومتوّلو شؤون املجتمع اإلسالمي مسؤولون عن العمل ملا فيه 

مقّرراهتم وقوانينهم ليس حكاًم رشعيًّا استنبطناه باملصلحة،  صالح املسلمني، لكّن الناتج عن
وإّنام هو حكم والئي سلطاين إداري تدبريي وجب عىل الرعّية طاعته، ولكنّه ليس جزءًا من 

 منظومة الرشيعة اإلسالمية يف نفسه، كام رشحنا ذلك يف نظرّيتنا يف شمول الرشيعة.
قبل أن يقوم املتوّلون لشؤون فنحن ن ملصلحة املرسلة،وهذا هو الفارق بيننا وبني القائلني با

سلمني بوضع قوانني معيارها املصلحة املوائمة مع مقاصد الرشيعة وغاياهتا، وغري املعارضة امل
للنصوص واألحكام الرشعّية، بل نرى لزوم ذلك رشعًا، لكنّنا ال نفّس الناتج القانوين هلذه 

 يف الواقعة، وإّنام هو حكُم البرش فيها، وهو حكم واجب العملّية بكونه استكشافًا حلكم اهللا
 مثًال. السلطة الرشعّيةالطاعة لوجوب طاعة 

وأعتقد لو أّن االجتهاد السنّي ختىّل منذ البداية عن فكرة الشمولّية، مل يكن بحاجة جلعل 
 لسلسلٍة قانونية املصالح املرسلة أداًة يف االجتهاد، بل لقبل هبا بوصفها أداًة يف التقنني منتجةً 

لكنّها ال متثل جزءًا من  وإجرائيّات واجبة الطاعة يف هدي قواعد الرشع وكلّياته ومقاصده،
الرشيعة، وهبذا نفهم سرية الصحابة والتابعني واخللفاء األوائل، بل سرية أهل البيت أيضًا، 



  

نى، ال أّهنم كانوا يرّشعون فإّن ما اعُترب منهم أّنه ترشيعات املصلحة كان يف كثرٍي منه هبذا املع
 ترشيعات مستهدفني بذلك نسبتها للرشيعة بعنواهنا ووصفها بالرضورة.

وقد سعينا لتفكيك املفهوم جلّيًا يف البداية، وحتديد ما  املحور الثاين: يف االجتهاد الذرائعي،
ستنباط القائم هو املعنّي أو يفرتض أن يكون املعنيَّ باالجتهاد الذرائعي، الذي هو شكل من اال

عىل مصلحة الغاية واملآل، حيث يوجد لبس كبري يف عالقة هذا النوع من االجتهاد مع جمموعة 
من القواعد األصولّية والفقهّية، ثم انتقلنا لسد أدّلة الذرائعّيني عىل منهجهم والتي كانت 

الستقراء الذي ساقوه، متنّوعًة بني أدّلٍة عقالنية ونقليّة، حيث توّقفنا بشكٍل مفّصل مع دليل ا
 وحّللناه بام توّفر لدينا من أدوات حتليل ومناقشة وتقويم.

وقد توّصلنا بعد رحلة مع االجتهاد الذرائعي إىل عدم املوافقة عليه بوصفه قانونًا كلّيًا 
جيري العمل عليه يف كّل موارد العالقة الكثريّية وما زاد بني الوسائل والغايات، لكنّنا قلنا بأّن 
االجتهاد الذرائعي يمكن القبول به يف حدود قواعد ُاخر ـ بمقدار ثبوهتا يف االجتهاد الرشعي ـ 
من نوع مقّدمة الواجب ومقّدمة احلرام، وقانون التزاحم وتقديم األهم عىل املهّم، ومسألة 

بني اإلعانة عىل اإلثم والتعاون عليه، وبعض أشكال االستدالل العقيل )النظري أو العميل( امل
عىل القطع واليقني ال عىل الظّن، والعناوين الثانوية من نوع نفي الرضر ونفي احلرج وغري 
ذلك. أّما ما هو غري ذلك، وال حيمل أّي دليل نّيص خاص يف مورده، فال يمكن األخذ به يف 

 قانون الذرائع.
وقلنا بأّن قانون  رشيعة،لكنّنا أعدنا إنتاج االجتهاد الذرائعي وفقًا لنظرّيتنا يف عدم شمولّية ال

الذرائع يف اجلملة قانون عقالئي ويرجع بمصالح عىل الناس، وهلذا يمكن اعتباره إحدى 
مرجعيّات الدولة اإلسالمّية يف إدارة املصالح العاّمة للمسلمني ضمن فقه األولوّيات دون أن 

لتي ذكرها الذرائعيّون بوصفها بل نحن نرى أّن مجلة من املوارد ا يكون ناجته حكاًم رشعّيًا إهلّيًا،
شواهد لنظرّيتهم، وهم يامرسون االستدالل االستقرائي، ليست سوى مصاديق للسياسة 

 الرشعّية التي قام هبا النبّي أو أهل البيت أو اخللفاء أو الصحابة.
ويف هذا املحور درسنا بالتفصيل نظرّية اإلمام  املحور الثالث: العالقة بني النّص واملصلحة،

جرينا مقارنة بينها وبني نظرّية اإلمام اخلميني، ورسنا يف رحلة مطّولة بعض أوكذلك  طويف،ال
ويف طمن ال ن يكون قد بنى عليها كّل كشفة لنا أو املفرَتضة التي يمكن أاملستندات املن عاليشء م



  
نا ختريج مناها، ثم حاولة ورسدنا املناقشات العديدة وقوّ تهام، وحّللنا األدلّ واخلميني نظريّ 

 .ة الطويف بإعادة إنتاجها من جديدنظريّ 
الطويف واخلميني صحيحة يف تقديم املصلحة أّن نظرّية  والذي توّصلنا إليه بعد هذا التعديل

عىل النّص، لكن عرب عملّية إعادة التفسري أو اإلنتاج التي قّدمناها هلام، وهي تقع يف سياق 
ّيات من جهة، ويف إطار نظرّية املقاصد الرشعّية من جهة قواعد احلاكمّية واألمهيّة وفقه األولو

 ثانية.
أّن تعديل املصلحة من مفهومها املخاِرج للنّص إىل مفهومها املقاصدي املداخل قلنا بو

اإلشكالّيات عن نظرّية اإلمام الطويف، بعد التسليم بكلّية النظرّية أهّم للنّص يوجب رفع 
، كام أّن تعديل فكرة إطالق والية ويّل األمر نحو فكرة إعادة املقاصدّية بوصفها أصالً موضوعاً 

إنتاج مفهوم العناوين الثانوّية وقواعد األولوّيات يف السياق النظامي والسيايس يوجب أيضًا 
رفع اإلشكالّيات عن نظرّية اإلمام اخلميني، بعد التسليم بكلّية تقّدم السيايس عىل غريه يف 

 موضوعًا.الترشيعات بوصفها أصالً 
ة فصل الثالث، والذي خّصصناه لدراسة املصلحة بوصفها قاعدة يف اإلدارة التطبيقيّ اليف  اأمّ 

وليس يف االجتهاد الرشعي املنتج للفتاوى، فقد قسمنا البحث عىل حمورين  رشعّية،الوالسياسة 
 أيضًا:

مسار هذا املوضوع عن  ثنا بدايةً وقد حتدّ  عد التزاحم،وات وقااملحور األّول: فقه األولويّ 
ات ولويّ القواعد التي يقوم عليها فقه األ وهنضته يف العرص احلديث، ثم دخلنا بالتحليل يف

فسدنا قاعدة  ،واملعايري التي يعتمدها يف تقديم الترشيعات املتزامحة يف مرحلة العمل والتطبيق
ورأينا أّن عمدة فقه مهّية، م املرشوط بالقدرة العقلية، وقاعدة األوقاعدة تقدّ  ،البدائل بنوعيها

األولوّيات قائمة عىل فكرة املفاضلة يف األمهّية بني الترشيعات، وأّن سائر القواعد إّما ليس 
 بصحيح أو ليس بذي بال أو يرجع لقاعدة األمهيّة.

وكذلك يف معايري اكتشاف  ،شكاهلا وفرضياهتاعدة األمهية بالتفصيل يف ألنا قاحلّ من هنا، 
ة، ثم صيّ نج ـ روخا ،من املهم، ونّوعنا هذه املعايري إىل معايري داخل ـ نصيّة همّ التكليف األ

عنارص كيفّية وكمّية، وتوّقفنا مع جممل هذه البحوث، لنخرج  ةرسدنا يف املعايري الداخل ـ نصيّ 
دانّية بنتيجة أّن فقه األولويات يف غاية األمهّية، وأّنه تنقصه املقاربات التفصيلّية الفقهّية املي



  

للمفاضالت بني الترشيعات، وليس املهّم فيه فقط التنظريات الكّلية لقواعد التزاحم، كام فعل 
 علامء أصول الفقه اإلسالمي.

ومل نتجاوز فقه األولويات إال بعد مقاربة سلسلة من القواعد االجتهادية ذات الصلة والتي 
والتي استخرجنا هلا تفسريين وافقنا عىل تتبعه وتنتمي إليه من نوع قاعدة دفع األفسد بالفاسد، 

األّول منهام وهو مصداق من مصاديق قاعدة التزاحم، ورفضنا الثاين وهو تغيري الواقع األفسد 
 نفسه، وهي نتيجة اعتربناها يف غاية األمهّية يف الفقه من قبل اآلخرين بسلوٍك فاسد من املغريِّ 

 اإلسالمي.
لواجبات واملحّرمات، يف خالف مثل ابن تيمية والشاطبي، كام درسنا قاعدة األولوّية بني ا

ورأينا أّنه ال توجد قاعدة ترجيحّية عاّمة بني الواجب واحلرام، بل ختتلف باختالف معايري 
 األمهّية. وليس وجوُب فعٍل أو حرمته بمعيار ترجيحي ـ ولو أّويل ـ يف ميدان فقه األولوّيات.

ثم ختمنا ومل نوافق عليها، دة أوىل من جلب املصلحة، قاعدة درء املفسوتعّرضنا أيضًا ل
ة وقانون سالميّ ات يف الرشيعة اإللويّ وبتحليل النسبة وعنارص التشابه والتاميز بني فقه األ

ضمن إعادة  عتربنا أّن هذا القانون صحيح، لكن، واوالفكر امليكافييل» الغاية ترّبر الوسيلة«
خاّصة ة عليه يف الرشيعة اإلسالميّة وقواعد الفقه اإلسالمي، إنتاٍج له، وحّددنا القيود املفروض

فليس هذا القانون بصحيح عىل كليّته، وال هو بمرفوض بطالن نظرّية دفع األفسد بالفاسد، 
 .كلّياً 

ومل نرد أن  املحور الثاين: املصلحة أساسًا يف إدارة السلطة السياسية والسياسة الرشعّية،
ّن الكثري من فروعه تنتمي إىل مباحث الفقه السيايس أل ؛لتفاصيلا ندخل يف هذا املحور يف

ا حاولنا الربط والتجسري بني مباحث الفقه السيايس وموضوع نقّلة، لكنّ توحتتاج لدراسات مس
ة هنا، وهل السياسة الرشعية تعتمد املصلحة ة املصلحة الرشعيّ املصلحة الرشعيّة، من نوع هويّ 

ونحو  ؟ومن هو املتويّل لتعيني املصالح يف السياسة الرشعّية ؟فسدةد عدم املأو األصلح أو جمرّ 
 .مما عاجلناه باختصار ذلك

وقلنا بأّن من ضوابطها االنسجام مع  ثنا عن ضوابط املصلحة،ويف الفصل الرابع: حتّد 
مقاصد الرشيعة، وعدم معارضة الكتاب والسنّة، وال معارضة ما هو األهّم من الترشيعات، 

نا عن ضوابط إثبات املصلحة، لنختم ببعض خماطر فقه املصلحة وآلّيات تقليص هذه ثم حتّدث



  
 املخاطر.

 ,LBN·ºA ÑºBmi ÎÕBª È³® �G ÑZ»v�A È³® f¦AË² PAjR§J¾ Ä¾Î�BÃ¾ ¨¾BU 
وقد ظهر مبعثرًا يف ثنايا هذا الكتاب  ،بالنسبة يل ةما ُاريد أن أوضحه هنا هو يف غاية األمهيّ 

ات املصلحة بحوث هذا الكتاب مثل نظريّ قطه، وهو أّن جممل تأن يل بحيث يمكن للقارئ
ة والرشعّية، ساسًا يف السياسة التطبيقيّ أواملصلحة بوصفها  ،يف االجتهاد الرشعي بوصفها أداةً 

ني منذ قديم األّيام ليست سوى جتليات مت والبحوث التي تداوهلا علامء املسلاهذه النظريّ 
لكنّهم كانوا قلقني ومضطربني  ،ّرهم جّرًا نحو هذا النمط من التفكرية كانت جتمتبعثرة لذهنيّ 

مقاصد «، وهلذا حاول أمثال الدكتور جارس عودة يف كتابه ة ضبط هذه القواعديف عمليّ 
طرَح رؤية منظومّية للمقاصد، معتربًا أّن  »الرشيعة كفلسفة للترشيع اإلسالمي، رؤية منظوميّة

نت مع مباحث املصلحة والعّلة واملناسبة وغريها، وهذا ما تؤّكده البدايات املبّكرة لذلك كا
املسارات التارخيّية لنظرية املقاصد ووالدهتا من رحم القياس مع اجلويني، ثم حتّررها يف عرص 

 .العّز بن عبد السالم من البحوث القياسية ومتفّرعاهتا
قات ّن متفرّ ألقارئ جّيدًا ـ هو ه ابّ نرجو أن يتالقضّية بحسب حتلييل الشخيص ـ وأ إّن جوهر

ن الفقيه املسلم كان مسكونًا بقراءة ما وراء السطور قه املصلحة ختربنا يف الغالب عن أقواعد ف
يف النصوص الدينيّة من جهة، وبالتفتيش عن بناء هرمي للترشيعات أو النصوص يمّكنه من 

من جهة  غاية والغرض واملغزىتقديم بعضها عىل بعض وفقًا آللّيات تعتمد فكرة املصلحة وال
 .ثانية

إّن الفقيه املؤمن باملصالح املرسلة إّنام يقوم بفرض الغايات واملبادئ الترشيعّية ـ وهي 
حكام ة األتبعيّ التعليل املصلحي العاّمة أو املصالح التي تقوم األحكام عليها، كام تقّرره قاعدة 

ّن ما أويعترب  ،ا يتجاوز النّص حيث يفتقدهساسًا يف االجتهاد، فهو هنأواملفاسد ـ  حللمصال
ليه، وهذا معنى أّن روح التفكري املقاصدي كانت موجودة إليه النّص يمكن يل اللجوء إهيدف 

تفكري الذي ينبني عىل نقطة البداية يف ترشيع األحكام من قبل المع االستصالح، أعني به 
ني ة عند املقاصديّ صالح املساّم حتقيق املي وه ،ونقطة الغاية من وراء هذا الترشيع عنده ،املوىل

، وعند فريق ثالث بمبادئ الترشيع العلياباملقاصد، وعند غريهم باألهداف أو الغايات، 



  

 .وهكذا
ّن املرّشع أيفّكر بذهنّية املوىل سبحانه، فيعترب  ،وكذلك الفقيه الذرائعي كام هو واضح

صل تبارات املقاصد، فاملقاصد هي األمة العوكعل الوسائل والذرائع حمهلذا فهو جي ؛مقاصديٌّ 
ه حيمل هذه نّ أسبحانه عىل  فهم املرّشعَ أّنه رشيعات عىل الذرائع، ولوال التمن سلسلة يف نزول 

 ّكر هبذه الطريقة.فن يأما كان يمكنه  ة يف التقننية املقاصديّ الذهنيّ 
وقضايا من ن التطبيق، ة وميداعيّ رشاليف باب السياسة  حةلاملصمع فقه األمر عينه نجده 

ّن الفقيه إلو تركنا قليًال فكرة التزاحم، فنوع العنوان الثانوي واحلكم الوالئي وغري ذلك، 
ه عىل مقاصد وغايات اتترشيع ةكرة املرّشع القائمفونًا بكث عن هذا كّله كان مساملسلم ملا حتدّ 

هذه املقاصد والغايات  قفقًا لتحقين يسنّا القوانني وأّن الدولة أو املجتمع عليهام أو ،يستهدفها
 وما ينسجم معها.

كان  ،تعّددةاملة سالمي رغم متاوجه بني املدارس الرشعيّ أّن االجتهاد اإلهذا كّله يعني 
ما وراء سطور النصوص /ن يتقّمص العقل املقاصدي )مبدأ الترشيعات ـ الغاية منهايسعى أل

غري ـ يف تقديري أحيانًا ـ و ،شكل قواعد قلقةعقل عىل الظهر هذا لكنّه كان يُ  ،(وحرفّياهتا
 هبدف:ّن املطلوب هو إعادة النظر يف مرشوع ما وراء سطور النصوص أناضجة، وهذا يعني 

وهي املالكات واملصالح الواقعّية التي عىل أساسها قامت  البحث يف العلل الثبوتّية،ـ  ١
نوعّية املالكات املنظورة للشارع، ، و»طرق كشف املالكات«الرشيعة، وهذا ما يرتبط بمباحث 

والنظام ومناهج معرفة املقاصد كاإلستقراء، ، واملقاصد الرشعّية الرضورّية العاّمة وغريها
 .اهلرمي للرشيعة وفقًا للغائّيات

وهي املعايري واملناطات التي ُوضعت األحكام يف النصوص  ـ البحث يف العلل اإلثباتّية، ٢
منطوق بعض بل التي تكشف أحيانًا عن أّن ما يف ك عىل وفقها، عليها؛ لتدور معها وتتحرّ 

ليس هو احلكم بالرضورة، بل خلفه توجد األحكام احلقيقيّة، وهو جمّرد جتلٍّ هلا،  النصوص
وهنا تأيت بحوث: املناطات ـ العلل ومباحث القياس ـ إلغاء اخلصوصّية ـ كون النّص يف مقام 

 وضوع ـ مذاق الشارع ـ الفهم التارخيي الزمكاين، وغري ذلك.ذكر املثال ـ مناسبات احلكم وامل
يت التفريعات من نوع الرتجيح بالعلل يف أومن خالل العلل الثبوتية واالثباتية ومباحثهام، ت

حي أو لمقام التعارض والتزاحم وغري ذلك، وتأيت فكرة فهم النص فيام يسّمى بالفهم املص



  
 إحياء النصوص التعليليّة يف الكتاب والسنّة وغري ذلكيت فكرة تأالفهم العليل الغائي، و

 .الكثري
هذا املرشوع هو ما نريد أن نستكمل به مشوارنا هذا ضمن الكتاب الالحق من هذه 

 السلسلة، إن شاء اهللا تعاىل، حيث هناك سنتعّرض ملختلف هذه البحوث.
املصلحّية التي وعليه، فقد حاولنا يف هذا الكتاب أن نرصد بعض أهّم أسس البحوث 

سوف تساعدنا الحقًا بحول اهللا، يف دراسة امللّفات املشار إليها؛ هبدف تكوين رؤية منظومّية 
لالجتهاد الرشعي )اجتهاد املعنى( قد تلتقي أحيانًا وقد متتاز ُاخرى عن الرؤئ السائدة هنا 

 وهناك.
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 بسيطة نحو أحد أضالع دراسة لقد حاولت يف هذا الكتاب املتواضع أن أخطو خطوةً 

مس املبادئ تن يلأاالجتهاد الذي حياول  أي ،»اجتهاد املعنى«الرشيعة، وهو ما ُاسّميه هنا: 
سعفه اجتهادي تُ  متخّطيًا ـ بمعونة منهٍج  ،راض واملناطاتغوالغايات واملقاصد واملصالح واأل

منّشطًا نفسه عىل صعيد فهم ، وضمن قواعد حمّددة النّص  النصوص نفسها ـ حرفياِت  هدوتؤيّ 
 .الرشيعة تارًة، وتنزيلها وتطبيقها عىل الواقع تارًة أخرى

حللقة الحقة، سوف أكمل فيها إن شاء اهللا رؤيتي » دخالً م«كان هذا الكتاب متهيدًا و 
 املتواضعة ألحد جوانب دراسة الرشيعة اإلسالمّية.

ني واملشتغلني بمجال الدراسات أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوّفقنا وخمتلف الباحث
الرشعّية، للنظر والتأّمل والفحص والتبرّص يف الكتاب والسنّة، بام يمّكننا من تقديم أفكار 

 عّلها تسعف اليوم يف إضافة لبنة لرصح املعرفة الرشعية العريق.
إّن ما جاء يف هذا الكتاب من صواب وحقيقة فهو من اهللا وحده، وليس يل فيه فضل، وما 

اء من خطأ واشتباه وهفوة فهو من نفيس، ألتمس فيه العذر واملغفرة منه سبحانه، ومن القراء ج
 األعزاء.

وال حترمنا البصرية يف دينك، وال جتعل الدنيا أكرب ّمهنا، اللهم وفقنا ملا حتّب وترىض لنا، 
 واجعلنا ممّن تنترص به، وتّب علينا واغفر لنا.. آمني.
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دار الكتاب املقّدس يف العامل العريب، الكتاب املقّدس )كتب العهد القديم والعهد اجلديد(،  .٢

 م.١٩٨٣
نرش مكتبة النجاح ومكتبة فريوزآبادي،  حترير املجّلة،حممد حسني،  ،هـ(١٣٧٣آل كاشف الغطاء ) .٣
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، مؤّسسة اسامعيليان، إيران، الطبعة األوىل، كتاب البيعحممد عيل،  هـ(،١٤١٥راكي )األ .١١
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، جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة لفقهّية امليرّسةاملوسوعة احممد عيل، األنصاري،  .١٨
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 النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران.

 .الفصول الغروّية يف األصول الفقهية، حجري، حممد حسنيهـ(، ١٢٦١اإلصفهاين ) .٢٦
، حتقيق: رمضان هناية الدراية يف رشح الكفايةحممد حسني،  هـ(،١٣٦١اإلصفهاين الكمپاين ) .٢٧

 م.١٩٩٥كىل زاده املازندراين، انتشارات سيد الشهداء، إيران، الطبعة األوىل، 
 الطبعة األوىل. كاسب،احلاشية )الثانية( عىل املحمّمد،  هـ(،١٣٣٢إمامي اخلوانساري ) .٢٨
 مقاصد األحكام الرشعّية وغاياهتا، دراسة يف سبل اكتشاف املالكات،حمّمد عيل،  أيازي، .٢٩

تعريب: عيل عباس الوردي، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة 
 م.٢٠٠٩األوىل، 

، عامل الكتب، م الكالم، املواقف يف علعضد الدين عبدالرمحن بن أمحدهـ(، ٧٥٦اإلجيي ) .٣٠
، وأيضًا نرش وحتقيق: عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[بريوت، 

 م.١٩٩٧بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، دار الكتب رشح خمترص ابن احلاجبعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد، هـ(، ٧٥٦اإلجيي ) .٣١

 م.٢٠٠٤، العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل
، دار الفقه للطباعة والنرش، إيران، الطبعة دروس متهيدية يف القواعد الفقهّية ،باقراإليرواين،  .٣٢

 .هـ١٤٢٨الرابعة، 
 دار الفكر العريب.ابن حنبل، حياته وعرصه آراؤه وفقهه، حممد،  م(،١٩٧٤أبو زهرة ) .٣٣
 فكر العريب.دار المالك، حياته وعرصه آراؤه وفقهه، حممد،  م(،١٩٧٤أبو زهرة ) .٣٤
عز الدين أبو حامد بن هبة اهللا بن حممد بن حممد بن احلسني، هـ(، ٦٥٦ابن أيب احلديد املعتزيل ) .٣٥

حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، الطبعة األوىل،  رشح هنج البالغة،
 م وما بعد.١٩٥٩

النهاية يف غريب املبارك بن حممد، جمد الدين أبو السعادات  هـ(،٦٠٦ابن األثري اجلزري ) .٣٦
 م.١٩٨٥مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان، قم، إيران، الطبعة الرابعة،  احلديث واألثر،



  
، الرسائر احلاوي لتحرير الفتاويحممد بن منصور بن بن أمحد، هـ(، ٥٩٨ابن إدريس احليّل ) .٣٧

إيران، الطبعة الثانية،  حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم،
 هـ. ١٤١١

ختريج: عامر اجلزار  جمموع فتاوى ابن تيمية،تقي الدين أمحد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية احلراين ) .٣٨
 م.١٩٩٧وأنور الباز، دار اجليل، الطبعة األوىل، 

إقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب تقي الدين أمحد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية احلراين ) .٣٩
ق: نارص بن عبد الكريم العقل، دار اشبيليا، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة حتقي اجلحيم،

 .م١٩٩٨ الثانية،
ختريج وتعليق: حمّمد  جمموعة الرسائل واملسائل،تقي الدين أمحد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية احلراين ) .٤٠

 رشيد رضا، جلنة الرتاث العريب.
حتقيق وتعليق وتقديم: حممد  فتاوى الكربى،التقي الدين أمحد،  هـ(،٧٢٨ابن تيمية احلراين ) .٤١

عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
 .م١٩٨٧

، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، خمترص املنتهى األصويل هـ(،٦٤٦ابن احلاجب املالكي ) .٤٢
 م.٢٠٠٤الطبعة األوىل، 

صحيح ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي،  هـ(،٣٥٤ي )ابن حّبان البست .٤٣
ـ(، حتقيق وختريج: شعيب  هـ٧٣٩)عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ـ  برتتيب ابن بلبان

 م.١٩٩٣األرنؤوط، مؤّسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
اإلحكام يف أمحد بن سعيد بن حزم،  عيل بن هـ(،٤٥٦ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري ) .٤٤

 نرش زكريا عيل يوسف، القاهرة.أصول األحكام، 
 دار صادر، بريوت، لبنان. املسند،أمحد،  هـ(،٢٤١ابن حنبل ) .٤٥
نرش املؤّلف، اململكة العربّية  علم مقاصد الشارع،عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عيل،  ابن ربيعة، .٤٦

 م.٢٠٠٢السعودّية، الطبعة األوىل، 
كتاب  زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد، هـ(،٧٩٥ابن رجب احلنبيل ) .٤٧

 دار املعرفة، لبنان. الذيل عىل طبقات احلنابلة،
القايض أبو الوليد حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن أمحد القرطبي األندليس )ابن هـ(، ٥٩٥ابن رشد ) .٤٨

تنقيح وتصحيح: خالد العطار، إرشاف: مكتب د، بداية املجتهد وهناية املقتص رشد احلفيد(،



  

 م.١٩٩٥ البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،
حتقيق ودراسة: حمّمد الطاهر  مقاصد الرشيعة اإلسالمّية،حممد الطاهر،  م(،١٩٧٣ابن عاشور ) .٤٩

 .م٢٠٠١ امليساوّي، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية،
قواعد األحكام أبو حمّمد عز الدين )العّز( بن عبد العزيز،  هـ(،٦٦٠ابن عبد السالم الشافعي ) .٥٠

مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلّيات األزهرّية، مرص، يف مصالح األنام، 
 م. ١٩٩٤

 الفوائد يف خمترصأبو حمّمد عز الدين )العّز( بن عبد العزيز،  هـ(،٦٦٠ابن عبد السالم الشافعي ) .٥١
حتقيق: صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل  أحكام املقاصد املعروف بالقواعد الصغرى،

 م. ١٩٩٧منصور، دار الفرقان للنرش والتوزيع، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 
حتقيق:  قرآن،أحكام الالقايض أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعافري املالكي، هـ(، ٥٤٣ابن العريب ) .٥٢

 حممد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.
املحّرر الوجيز يف أبو حممد عبد احلّق بن غالب املغريب الغرناطي، هـ(، ٥٤٦ابن عطّية األندليس ) .٥٣

لبنان،  حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمّية، بريوت، تفسري الكتاب العزيز،
 م.١٩٩٣الطبعة األوىل، 

دار  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،أبو الفالح عبد احلّي،  هـ(،١٠٨٩ابن العامد احلنبيل ) .٥٤
 إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

، حتقيق وضبط: عبدالسالم معجم مقاييس اللغةأبو احلســـني أمحد، هـ(، ٣٩٥ابن فارس ) .٥٥
 م.١٩٩١ت، لبنان، الطبعة األوىل، حممد هارون ، دار اجليل، بريو

دار الكتاب العريب،  املغني،موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد،  هـ(،٦٢٠ابن قدامة احلنبيل ) .٥٦
 بريوت، لبنان.

، دار الكتب العلمية، غريب احلديثأبو حممد عبد اهللا بن مسلم،  هـ(،٢٧٦ابن قتيبة الدينوري ) .٥٧
 م.١٩٨٨بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

، اعالم املوقعني عن رب العاملنيشمس الدين حممد بن أيب بكر، هـ(، ٧٥١ابن قيم اجلوزية ) .٥٨
حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 

 هـ. وأيضًا: مراجعة تعليق وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، لبنان.١٤٢٣
، لسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املرصي،  هـ(،٧١١ابن منظور اإلفريقي ) .٥٩

 هـ.١٤٠٥نرش أدب احلوزة، قم، إيران، 



  
، مؤسسة النرش احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرةيوسف، هـ(، ١١٨٦البحراين ) .٦٠

 .]بدون تاريخ[اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران 
، تصحيح وحتقيق: اجلامع الصحيحأبو عبداهللا حممد بن إسامعيل اجلعفي،  هـ(،٢٥٦بخاري )ال .٦١

؛ وأيضًا م١٩٩٠مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري والياممة، دمشق وبريوت، الطبعة الرابعة، 
 .ه١٤٠١طبعة دار الفكر للطبع والنرش، 

، حتقيق: السّيد مهدي حاسناملأبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد،  هـ(،٢٨٠أو  ٢٧٤الربقي ) .٦٢
، قم، إيران، الطبعة األوىل، ^الرجائي، املعاونّية الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت

 هـ.١٤١٣
دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل،  سّد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمّية،حمّمد هشام،  الربهاين، .٦٣

 م. ١٩٩٥
م الشيخ حسني عيل املنتظري، نرش تفّكر، ، بقلهناية األصولحسني، هـ(، ١٣٨٠الربوجردي ) .٦٤

 هـ.١٤١٥إيران، الطبعة األوىل، 
املعهد العاملي  نظرّية التعليل يف الفكرين الكالمي واألصويل، توصيف ومراجعة،عبد النور،  بزا، .٦٥

 م.٢٠١١للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكّية، الطبعة األوىل، 
مصابيح الّظالم يف رشح ن حممد أكمل املعروف بالوحيد، حممد باقر ب هـ(،١٢٠٥البهبهاين ) .٦٦

 حتقيق ونرش: مؤّسسة العالمة املجّدد الوحيد البهبهاين، إيران، الطبعة األوىل،مفاتيح الرشائع، 
 هـ.١٤٢٤

دار البحوث للدراسات  املصالح املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي،حمّمد أمحد،  بوركاب، .٦٧
 م.٢٠٠٢الرتاث، اإلمارات العربّية املّتحدة، الطبعة األوىل، اإلسالمّية وإحياء 

مؤّسسة  ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمّية،حمّمد سعيد رمضان،  م(،٢٠١٣البوطي) .٦٨
 الرسالة، لبنان.

انتشارات شفق، قم، إيران، الطبعة  مباحث األصول،حمّمد تقي الفومني، هـ(، ١٤٣٠هبجت ) .٦٩
 األوىل.

انتشارات شفق، قم، إيران، الطبعة  وسيلة النجاة،ّمد تقي الفومني، حمهـ(، ١٤٣٠هبجت ) .٧٠
 .م٢٠٠٢الثانية، 

جممع اإلمام املهدي، إيران، الطبعة األوىل،  منهاج الصاحلني،املريزا جواد، هـ(، ١٤٢٧التربيزي ) .٧١
 .هـ١٤٢٦



  

حجري، مطبعة مهر، أوفست،  أوثق الوسائل يف رشح الرسائل،موسى، هـ(، ١٣٤٠التربيزي ) .٧٢
 .]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[انتشارات كني نجفي، قم، إيران، 

حتقيق وترمجة:  مناظرات يف أصول الرشيعة اإلسالمّية بني ابن حزم والباجي،عبد املجيد،  تركي، .٧٣
عبد الصبور شاهني، مراجعة: حمّمد عبد احلليم حممود، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

 م.١٩٩٤ الطبعة الثانية،
حتقيق ودراسة: خالد  كتاب إثبات العلل،أبو عبد اهللا حمّمد بن عيل،  هـ(،٣٢٠كيم الرتمذي)احل .٧٤

 م.١٩٩٨زهري، نرش: كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية يف الرباط، املغرب، الطبعة األوىل، 
 .]بدون مشخصات[ إحقاق احلقنور اهللا الشهيد،  هـ(،١٠١٩التسرتي ) .٧٥
دار املعارف النعامنية، باكستان،  رشح املقاصد يف علم الكالم،دين، سعد الهـ(، ٧٩١التفتازاين ) .٧٦

 م.١٩٨١الطبعة األوىل، 
، منشورات الريض، قم، رشح املواقفأبو احلســن عيل بن حممد بن عيل، هـ(، ٨١٦اجلرجاين ) .٧٧

 .]بدون رقم وال تاريخ[إيران، عن مطبعة السعادة، مرص، 
املعهد العاملي للفكر  ة ملفهوم احلاكمّية، رؤية معرفّية،األبعاد السياسيّ هشام أمحد عوض، جعفر،  .٧٨

 م.١٩٩٥اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكّية، الطبعة األوىل، 
، حتقيق: أمحد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسامعيل بن محادهـ(، ٣٩٣اجلوهري ) .٧٩

 .م١٩٥٦وىل، عبدالغفور عّطار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األ
الربهان يف إمام احلــرمني أبو املعالــي عبدامللك بن عبداهللا بـن يوســف، هـ(، ٤٧٨اجلويني ) .٨٠

عّلق عليه وخّرج أحاديثه صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية،  أصول الفقه،
 م.١٩٩٧بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مكتبة دار املنهاج، اململكة  لذرائع يف باب البدعة،إعامل قاعدة سّد احممد بن حسني،  اجليزاين، .٨١
 ـ.ه١٤٢٨العربية السعودّية، الطبعة األوىل، 

غنائم األّيام يف مسائل احلالل املريزا أبو القاســم بن احلسن، هـ(، ١٢٣١اجليالين القّمي ) .٨٢
إيران، حتقيق: مكتب اإلعالم اإلسالمي، فرع خراسان، نرش مركز اإلعالم اإلسالمي،  واحلرام،

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 
حتقيق: مكتب  رسائل املريزا القمي،املريزا أبو القاســم بن احلسن، هـ(، ١٢٣١اجليالين القّمي ) .٨٣

اإلعالم اإلسالمي، فرع خراسان، نرش مركز اإلعالم اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 
 .هـ١٤٢٧



  
 القوانني املحكمة يف األصول املتقنة،احلسن،  املريزا أبو القاســم بنهـ(، ١٢٣١اجليالين القّمي ) .٨٤

 .هـ١٤٣١ حجري. وأيضًا طبع دار املحّجة البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة،
، تصحيح وإعداد: مرتىض جامع الشتاتأبو القاسم بن احلسن،  هـ(،١٢٣١اجليالين القمي ) .٨٥

 م.١٩٩٢رضوي، انتشارات كيهان، إيران، الطبعة األوىل، 
، نرش: املؤّلف، قم، إيران، ، التعليقات واهلوامش عىل مباحث األصولكاظم احلسينيي، احلائر .٨٦

 الطبعة األوىل.
حممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة الثانية،  ، فقه العقود،كاظم احلسينياحلائري،  .٨٧

 هـ.١٤٢٣
نتشار العريب، مؤّسسة اال احلديث الرشيف، حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج،حيدر،  حب اهللا، .٨٨

 .م٢٠١٧بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، مؤّسسة االنتشار العريب، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويمحيدر،  حب اهللا، .٨٩

 .م٢٠١١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، مؤّسسة البحوث املعارصة، بريوت، إضاءات يف الفكر والدين واالجتامعحيدر،  حب اهللا، .٩٠

 .م٢٠١٥ـ  ٢٠١١ن، الطبعة األوىل، لبنا
، مؤّسسة الفقه املعارص، بريوت، لبنان، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارصحيدر، حب اهللا،  .٩١

 .٢٠١٥ـ  ٢٠١١الطبعة األوىل، 
مؤّسسة االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  حجّية احلديث،حيدر،  حب اهللا، .٩٢

 م.٢٠١٦
دار  لرشيعة، بحوث يف مديات املرجعية القانونّية بني العقل والوحي،شمول ا حيدر، حّب اهللا، .٩٣

 م.٢٠١٨ روافد، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
، دار اهلادي، بريوت، دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظرّية املقاصدعيل،  حّب اهللا، .٩٤

 م.٢٠٠٥لبنان، الطبعة األوىل، 
، حتقيق وإرشاف: الفصول املهّمة يف أصول األئمةسن، حممد بن احل هـ(،١١٠٤احلر العاميل ) .٩٥

، إيران، الطبعة األوىل، 'حممد بن حممد احلسني القائيني، مؤّسسة معارف إسالمي إمام رضا 
 هـ.١٤١٨

 ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعةحممد بن احلسن،  هـ(،١١٠٤احلر العاميل ) .٩٦
هـ، والطبعة ١٤١٢ياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل، إلح ^حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت



  

 هـ.١٤٢٩الثالثة، 
، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة السابعة، ، أصول الترشيع اإلسالميعيلحسب اهللا،  .٩٧

 م.١٩٩٧
 م.١٩٧١ دار النهضة، الطبعة األوىل، نظرّية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، حسني حامد، حّسان، .٩٨
 فقه املصلحة وتطبيقاته املعارصة. د،حسني حام حّسان، .٩٩

دار التدمرّية، اململكة العربّية  اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي،وليد بن عيل،  احلسني، .١٠٠
 م.٢٠٠٩ السعودّية، الطبعة الثانية،

مركز املصطفى  مقاصد الرشيعة ودورها يف عملّية االستنباط عند الفريقني،حيدر،  احلسيني، .١٠١
 م.٢٠١٦والنرش، إيران، الطبعة األوىل،  العاملي للرتمجة

حتقيق: حمّمد  مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة،حممد جواد، هـ(، ١٢٢٦احلسيني العاميل ) .١٠٢
باقر اخلاليص، نرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة 

 هـ.١٤١٩األوىل، 
 ، املجمع العاملي ألهلــول العاّمــة للفقه املقارناألصحممد تقي، هـ(، ١٤٢٤احلكيم ) .١٠٣

 .م١٩٩٧، إيران، الطبعة الثانية، *البيت 
، دار إحياء الرتاث العريب، مستمسك العروة الوثقىحمسن الطباطبائي، هـ(، ١٣٩٠احلكيم ) .١٠٤

 بريوت، لبنان.
بريوت،  دار التعارف للمطبوعات، منهاج الصاحلني،حمسن الطباطبائي، هـ(، ١٣٩٠احلكيم ) .١٠٥

 م.١٩٨٠لبنان، 
، مكتبة بصرييت، قم، إيران، الطبعة اخلامسة، حقائق األصولحمسن، هـ(، ١٣٩٠احلكيم ) .١٠٦

 هـ.١٤٠٨
، مؤّسسة املنار، قم، إيران، الطبعة املحكم يف أصول الفقهحممد سعيد الطباطبائي، احلكيم،  .١٠٧

 .م١٩٩٤األوىل، 
ين بحر العلوم، دار الزهراء، بريوت، بقلم: عّز الد بحوث فقهّية،حسني،  م(،١٩٧٤احليّل ) .١٠٨

 م.١٩٧٣ لبنان، الطبعة الثانية،
، حّققه: حممد حسني معارج األصولنجم الدين جعفر بن احلسن، هـ(، ٦٧٦املحقق احليّل ) .١٠٩

الرضوي الكشمريي، مطبعة رسور، إيران؛ وايضًا طبع مؤّسسة االمام عيل، لندن، اململكة 
 م.٢٠٠٣املتحدة، الطبعة األوىل، 



  
رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل نجم الدين جعفر بن احلسن، هـ(، ٦٧٦ملحقق احليل )ا .١١٠

 هـ.١٤١٥، انتشارات استقالل، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، واحلرام
، هنج احلق وكشف الصدقمجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، ٧٢٦العالمة احليل ) .١١١

منشورات دار اهلجرة؛ إيران، الطبعة  احلسني األرموي،تقديم: رضا الصدر، تعليق: عني اهللا 
 هـ.١٤٢١ـ؛ والطبعة اخلامسة، ه١٤١٤الرابعة، 

كشف املراد يف رشح جتريد مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر،  (،هـ٧٢٦العالمة احليّل ) .١١٢
 ، تصحيح وتقديم وتعليق: حسن حسن زاده آميل، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعةاالعتقاد

 هـ.١٤١٦جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة السادسة، 
خمتلف الشيعة يف أحكام مجال الدين احلســن بن يوسف بن املطّهر، هـ(، ٧٢٦العالمة احليّل ) .١١٣

بدون [عة، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الرشي
 .]هـ وما بعد١٤١٢اآلخر الطبعة األوىل من تاريخ تاريخ يف بعض األجزاء ويف بعضها 

، حتقيق تذكرة الفقهاءمجال الدين احلســن بن يوســف بن املطّهر، هـ(، ٧٢٦العالمة احليّل ) .١١٤
وما بعد،  هـ١٤١٤إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  *ونرش: مؤسسة آل البيت 

 وأيضًا الطبعة القديمة.
هناية الوصول )األصول( مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر، (، هـ٧٢٦العالمة احليّل ) .١١٥

حجري. وأيضًا حتقيق: إبراهيم البهادري، نرش مؤّسسة اإلمام الصادق،  إىل علم األصول،
 .هـ١٤٢٦إيران، الطبعة األوىل، 

إيضاح أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف بن املطّهر،  هـ(،٧٧١فخر املحققني احليل ) .١١٦
 هـ.١٣٨٧املطبعة العلمية، قم، إيران، الطبعة األوىل،  يف رشح إشكاالت القواعد، الفوائد

مركز  تكوين ملكة املقاصد، دراسة نظرّية لتكوين العقل املقاصدي،يوسف بن عبد اهللا،  ْحيتو، .١١٧
 م.٢٠١٣نامء للبحوث والدراسات، لبنان واململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 

بقلم: عالء السامل،  رشح احللقة الثانية للشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر، ،كاملاحليدري،  .١١٨
 م.٢٠٠٧دار فراقد، إيران، الطبعة األوىل، 

بقلم: حممود نعمة اجليايش، دار ، الظّن، دراسة يف حجّيته وأقسامه وأحكامه، كاملاحليدري،  .١١٩
 م.٢٠٠٨فراقد، إيران، الطبعة األوىل، 

مكتبة العبيكان، اململكة العربّية  علم املقاصد الرشعّية،بن خمتار، نور الدين  اخلادمي، .١٢٠
 م.٢٠٠١السعودّية، الطبعة األوىل، 



  

، حتقيق: مهدي درر الفوائد يف احلاشــية عىل الفــرائدحممد كاظــم،  (،هـ١٣٢٩اخلراساين ) .١٢١
إيران، الطبعة شمس الدين، مؤّسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، 

 هـ.١٤١٠األوىل، 
مؤّسســة النرش اإلسالمي التابعة  كفاية األصــول،حممد كاظم، هـ(، ١٣٢٩اخلراساين ) .١٢٢

 هـ.١٤١٥جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .]غري حمّدد املشّخصات[ منهاج الصاحلني،الوحيد، اخلراساين،  .١٢٣
، تصحيح وتعليق: سيد مهدي شمس األصول فوائدحممد كاظم، هـ(، ١٣٢٩اخلراساين ) .١٢٤

 هـ.١٤٠٧الدين، مؤّسسة الطبع والنرش يف وزارة اإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 
مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة  بداية املعارف اإلهلّية يف رشح عقائد اإلمامّية،حمسن،  اخلّرازي، .١٢٥

 هـ.١٤١٨، جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة
دار الفكر العريب، مرص،  بحوث ومقاالت يف الترشيع اإلسالمي،عيل،  م(،١٩٧٨اخلفيف ) .١٢٦

 م.٢٠١٠ الطبعة األوىل،
 دار الفكر العريب، مرص.أسباب اختالف الفقهاء، عيل،  م(،١٩٧٨اخلفيف ) .١٢٧
دار القلم،  مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نّص فيه،عبد الوهاب،  م(،١٩٥٦خالف ) .١٢٨

 م.١٩٩٣ويت، الطبعة السادسة، الك
 هـ.١٣٩٠دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  حترير الوسيلة،روح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٢٩
حديث الطلب واإلرادة )رشح حمّمد املحمدي اجليالين(، روح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣٠

 .هـ١٤٢١مؤّسسة العروج، إيران، الطبعة األوىل، 
، حتقيق ونرش: مؤّسســة أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفايةوح اهللا، رهـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣١

 .هـ١٤١٥، والطبعة الثانية، هـ١٤١٣تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،  كتاب الطهارة،روح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣٢

 ـ.ه١٤٢١، إيران، الطبعة األوىل
، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، كتاب البيعروح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣٣

 هـ.١٤١٥إيران، الطبعة اخلامسة، 
، بقلم الشــيخ جعفر السبحاين، مؤّسسة هتذيب األصــولروح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣٤

 ـ.ه١٤٢٣وىل، تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األ
، بقلم: حمّمد حسن قديري، مؤّسسة تنظيم ونرش كتاب البيعروح اهللا، هـ(، ١٤٠٩اخلميني ) .١٣٥



  
 هـ.١٤٢٩آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام حتريرات يف األصولمصطفى، هـ(، ١٣٩٨الشهيد اخلميني ) .١٣٦
 هـ.١٤١٨اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

، مؤسسة إسامعيليان، جامع املدارك يف رشح املخترص النافعأمحد،  هـ(،١٤٠٥اخلوانساري، ) .١٣٧
 هـ.١٤٠٥إيران، الطبعة الثانية، 

بقلم )تقرير( السيد حممد رسور  مصــباح األصول،أبو القاســم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٣٨
هـ؛ وأيضًا طبعة ١٤١٢ية، الواعظ احلسيني البهسودي، مكتبة الداوري، إيران، الطبعة الثان

 .ـه١٤٢٨، ٣مؤّسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، ط
، بقلم السيد رضا اخللخايل، املعتمد يف رشح املناسكأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٣٩

 .م١٩٨٥منشورات دار العلم، إيران، الطبعة الثانية، 
، إيران، الطبعة الثامنة ، نرش مدينة العلممنهاج الصاحلنيأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٠

 هـ.١٤١٠والعرشون، 
، بقلم الشيخ مستند العروة الوثقى، كتاب اخلمس واإلجارةأبو القاسم،  هـ(،١٤١٣اخلوئي ) .١٤١

 م.١٩٨٥مرتىض الربوجردي، نرش لطفي، 
، بقلم املريزا حممد عيل التوحيدي التربيزي، مصباح الفقاهةأبو القاسم،  هـ(،١٤١٣اخلوئي ) .١٤٢

 .م١٩٩٦ان، الطبعة الرابعة، أنصاريان، إير
بقلم املريزا  كتاب الطهارة،، التنقيح يف رشح العروة الوثقىأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٣

وما بعد؛ وأيضًا ضمن  هـ١٤١٠عيل التربيزي الغروي، دار اهلادي، قم، الطبعة الثالثة، 
 .هـ١٤٢٦انية، جمموعة األعامل نرش: مؤّسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، الطبعة الث

التنقيح يف شــرح العــروة الوثقى، مباحث االجتهاد أبو القاســم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٤
، بقلم املريزا عيل الغروي التربيزي، دار اهلادي للمطبوعات، قم، إيران، الطبعة الثالثة، والتقليد
 هـ.١٤١٠

، نرش مدينة رواةمعجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٥
هـ، وأيضًا ١٤٠٣ (،العلم آية اهللا العظمى اخلوئي، قم، إيران، الطبعة الثالثة )عن بريوت

 ه.١٤١٣الطبعة اخلامسة، 
، بقلم السّيد عيل اهلاشمي دراســات يف علم األصــولأبو القاســم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٦

 هـ.١٤١٩ألوىل، الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة ا



  

، بقلم الشيخ حممد إسحاق حمارضات يف أصول الفقهأبو القاسم، هـ(، ١٤١٣اخلوئي ) .١٤٧
 .]بدون رقم وال تاريخ[الفّياض، إنتشارات إمام موسى الصدر، إيران، 

 ، طبع أمحد الشريازي.السبع الشدادحمّمد باقر، هـ(، ١٠٤١املريداماد االسرتآبادي ) .١٤٨
دار الثقافة للنرش والتوزيع،  الذرائع يف جرائم القتل، دراسة مقارنة،سّد ماجد سامل،  الدراوشه، .١٤٩

 م.٢٠٠٨عاّمن، األردن، الطبعة األوىل، 
 حّجة اهللا البالغة،الشيخ أمحد املعروف بشاه ويل اهللا بن عبد الرحيم،  م(،١٧٦٢الدهلوي ) .١٥٠

 م. ٢٠٠٥حتقيق: السيد سابق، دار اجليل، لبنان، بريوت، الطبعة األوىل، 
تقديم: عبد املجيد الرشيف، دار املدار اإلسالمي،  جدل األصول والواقع،محادي،  يب،ذو .١٥١

 م.٢٠٠٩بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، دار التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(حممد بن عمر بن احلسني،  (،هـ٦٠٦الفخر الرازي ) .١٥٢

 الكتب العلمية، طهران، إيران، الطبعة الثانية.
، دراسة املحصول يف علم أصول الفقهحممد بن عمر بن احلسني،  هـ(،٦٠٦الفخر الرازي ) .١٥٣

 .م١٩٩٢وحتقيق: طه جابر فياض العلواين، مؤّسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
، حتقيق: السيد أمحد فقه القرآنقطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهللا،  هـ(،٥٧٣الراوندي ) .١٥٤

 هـ.١٤٠٥لنجفي، قم، إيران، الطبعة الثانية، احلسيني، مكتبة املرعيش ا
، حجري، مؤّسسة آل البيت إلحياء بدائع األفكاراملريزا حبيب اهللا، هـ(، ١٣١٢الرشتي ) .١٥٥

 .]بدون مشّخصات[الرتاث، 
فقه الرضا )الفقه الرضوي املنسوب إىل اإلمام عيل بن موسى، هـ(، ٢٠٢اإلمام الرضا ) .١٥٦

، ×حياء الرتاث، نرش املؤمتر العاملي لإلمام الرضاحتقيق: مؤّسسة آل البيت إل الرضا(،
 هـ.١٤٠٦مشهد، إيران، الطبعة األوىل، 

هنج أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد، هـ(، ٤٠٦]مجع[ الرشيف الريض )  .١٥٧
 ، حتقيق: حممد عبده، نرش دار املعرفة، بريوت، لبنان ]بدون تاريخ[.البالغة

، بقلم السّيد عبدالصاحب احلكيم، منتقى األصولحلسيني، حممد اهـ(، ١٤١٨الروحاين ) .١٥٨
 هـ.١٤١٤الطبعة األوىل، 

مكتبة االلفني، الكويت، الطبعة الثانية،  منهاج الصاحلني،حممد،  هـ(،١٤١٨الروحاين ) .١٥٩
 م.١٩٩٤

، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة الثالثة، فقه الصادقحممد صادق، الروحاين،  .١٦٠



  
 وما بعد. هـ١٤١٢

 م.١٤٠٤ منهاج الصاحلني،حممد صادق، الروحاين،  .١٦١
، قم، إيران، الطبعة األوىل، �، مدرسة اإلمام الصادق ، زبدة األصولحممد صادقالروحاين،  .١٦٢

 هـ.١٤١٢
دار الكلمة للنرش والتوزيع، مرص، الطبعة  الذريعة إىل مقاصد الرشيعة، أمحد،الريسوين،  .١٦٣

 م.٢٠١٦األوىل، 
دار الكلمة للنرش لتقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمّية، نظرّية ا أمحد،الريسوين،  .١٦٤

 .م١٩٩٧والتوزيع، مرص، الطبعة األوىل، 
تقديم: طه جابر العلواين، نرش املعهد  نظرّية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، أمحد،الريسوين،  .١٦٥

 م.١٩٩٥، العاملي للفكر اإلسالمّي، الواليات املتحدة األمريكّية، الطبعة الرابعة
دار الكلمة للنرش والتوزيع، مرص، الطبعة  حمارضات يف مقاصد الرشيعة، أمحد،الريسوين،  .١٦٦

 .م٢٠١٣الثانية، 
دار الكلمة للنرش والتوزيع، مرص، الطبعة األوىل، مدخل إىل مقاصد الرشيعة،  أمحد،الريسوين،  .١٦٧

 .م٢٠١٣
مّية معارصة، دار اهلادي، سلسلة قضايا إسال من أعالم الفكر املقاصدي، أمحد،الريسوين،  .١٦٨

 م.٢٠٠٣ بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
منشورات جريدة الزمن، املغرب، الطبعة  الفكر املقاصدي، قواعده وفوائده، أمحد،الريسوين،  .١٦٩

 م.١٩٩٩األوىل، 
دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  املدخل الفقهي العام،مصطفى أمحد،  م(،١٩٩٩الزرقا ) .١٧٠

 م.٢٠٠٤
حتقيق: حممد  املنثور يف القواعد،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا،  هـ(،٧٩٤ )الزركَش .١٧١

 م.٢٠٠٠حسن إسامعيل، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، دار البحر املحيط يف أصول الفقهبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا، هـ(، ٧٩٤الزركَش ) .١٧٢

 .م٢٠٠٠لبنان، الطبعة األوىل،  الكتب العلمية، بريوت،
دار اخلري، دمشق وبريوت، الطبعة الثانية،  الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي، ،وهبةالزحييل،  .١٧٣

 م.٢٠٠٦
دار املكتبي، سوريا، الطبعة الذرائع يف السياسة الرشعّية والفقه اإلسالمي،  ،وهبةالزحييل،  .١٧٤



  

 .م١٩٩٩األوىل، 
الكشاف عن حقائق ر اهللا حممود بن عمر اخلوارزمي، أبو القاسم جاهـ(، ٥٣٨الزخمرشي ) .١٧٥

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي  التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
 .م١٩٦٦وأوالده، مرص، 

 ختريج الفروع عىل األصول،أبو املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد،  هـ(،٦٥٦الزنجاين ) .١٧٦
 م.١٩٨٢ة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، حتقيق: حمّمد أديب صالح، مؤسس

تعليل الرشيعة بني السنّة والشيعة، احلكيم الرتمذي وابن بابويه القمي خالد،  زهري، .١٧٧
سلسلة قضايا إسالمّية معارصة، دار اهلادي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، نموذجني، 

 م.٢٠٠٣
تعليق وعناية: حمّمد يسي، دار  سالمي،املصلحة يف الترشيع اإلمصطفى،  هـ(،١٣٩٨زيد ) .١٧٨

 اليس للطباعة والنرش، مرص.
الصحيفة السجادية عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب،  هـ(،٩٤اإلمام زين العابدين ) .١٧٩

إرشاف: حممد باقر نجل السيد املرتىض  اجلامعة ألدعية اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم،
قيق ونرش: مؤّسسة اإلمام املهدي، إيران، الطبعة األوىل، املوحد األبطحي اإلصفهاين، حت

 .هـ١٤١١
احلاشية عىل احلكمة املتعالية يف األسفار العقلّية مال هادي،  هـ(،١٢٨٩أو  ١٢٨٨السبزواري ) .١٨٠

 م.١٩٨١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثةاألربعة، 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود  ألشباه والنظائر،ا عبدالوهاب بن عيل، هـ(،٧٧١السبكي ) .١٨١

 م.١٩٩١وعيل حمّمد معّوض، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
دار املعرفة،  فتاوى السبكي،أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف، هـ(، ٧٥٦السبكي ) .١٨٢

 بريوت، لبنان.
بقلم: حممد حسن الرضوي ومصطفى  ّية،أسس النظام السيايس عند اإلمامحممد، سند،  .١٨٣

 .هـ١٤٢٦االسكندري، نرش مدين، إيران، الطبعة األوىل، 
بقلم: عيل األسدي، نرش مكتبة  احلداثة العوملة اإلرهاب يف ميزان النهضة احلسينّية،حممد، سند،  .١٨٤

 م.٢٠٠٦فدك، إيران، الطبعة األوىل، 
مركز األبحاث العقائدّية، إيران، الطبعة  نرش: بحوث معارصة يف الساحة الدولّية،حممد، سند،  .١٨٥

 هـ.١٤٢٨األوىل، 



  
اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترّصفات، دراسة مقارنة يف  عبد الرمحن بن معّمر،السنويس،  .١٨٦

 دار ابن اجلوزي، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل،أصول الفقه ومقاصد الرشيعة، 
 هـ.١٤٢٤

، بقلم السّيد منري السّيد عدنان القطيفي، نرش الرافد يف علم األصولني، عيل احلسي السيستاين، .١٨٧
 .هـ١٤١٤مكتب السيستاين، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 هـ.١٤٢٤، نرش مدين، إيران، الطبعة الثامنة، منهاج الصاحلنيعيل،  السيستاين، .١٨٨
نرش عىل موقع  هـ،١٤٣٦بقلم: حممد عيل الرّباين،  االستصحاب، عيل احلسيني، السيستاين، .١٨٩

 تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.
مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة  بدائع البحوث يف علم األصول،عيل أكرب،  السيفي املازندراين، .١٩٠

 وما بعد. هـ١٤٢٩جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثانية، 
املوافقات يف موسى،  أبو إسحاق إبراهيم بن هـ(،٧٩٠الشاطبي اللخمي الغرناطي املالكي ) .١٩١

، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، اململكة العربّية السعودّية، أصول الرشيعة
م، وايضًا حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة ١٩٩٧الطبعة األوىل، 

 .م٢٠٠٤السادسة، 
دار  االعتصام،ق إبراهيم بن موسى، أبو إسحا هـ(،٧٩٠الشاطبي اللخمي الغرناطي املالكي ) .١٩٢

 م.١٩٩٧إحياء الرتاث العريب ومؤّسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
بدون [، دار املعرفـــة، لبنــــان كتــاب األمحممــد بن إدريــس، هـ(، ٢٠٤الشافعي ) .١٩٣

 .]تاريخ
ونرش: أبو جمتبى، قم، إيران،  ، حتقيقالنّص واالجتهادعبد احلسني، هـ(، ١٣٧٧رشف الدين ) .١٩٤

 هـ.١٤٠٤الطبعة األوىل، 
، إعداد: رضا أستادي، األمانة املدخل إىل عذب املنهلأبو احلسن، هـ(، ١٣٩٣الشعراين، ) .١٩٥

العامة للمؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالد الشيخ األنصاري، إيران، الطبعة 
 م.١٩٩٤األوىل، 

تعليل األحكام، عرض وحتليل لطريقة التعليل وتطّوراهتا يف د مصطفى، حمم م(،١٩٩٧شلبي ) .١٩٦
 م.١٩٤٧ الطبعة األوىل، مطبعة األزهر، عصور االجتهاد والتقليد،

مدى احلاجة لألخذ بنظرّية املصالح املرسلة يف الفقه اإلسالمي )فقه سعد حمّمد،  الشناوي، .١٩٧
 م.١٩٨١طبعة الثانية، مقارن ـ مقارنات والفكر الغريب(، نرش: املؤّلف، ال



  

املحارضات )آثار حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني، هـ(، ١٣٩٣الشنقيطي ) .١٩٨
دار عامل الفوائد، مّكة املكّرمة، امللكة العربّية  (،١١ـ  ٩الشيخ العالمة حمّمد األمني الشنقيطي 

 هـ.١٤٢٦ السعودّية، الطبعة األوىل،
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق من علم د بن عيل بن حممد، حممهـ(، ١٢٥٠الشوكاين ) .١٩٩

، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان ]بدون تاريخ، وال رقم الطبعة[؛ وكذلك حتقيق: األصول
سامي بن العريب األثري، مؤّسسة ريان، ودار الفضيلة، بريوت والرياض، لبنان والسعودية، 

محد عزو عناية، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، م؛ وأيضا حتقيق: أ٢٠٠٠الطبعة األوىل، 
 ه.١٤٢١الطبعة الثانية، 

، مكتبة اإلنجلو امللل والنحلعبد الكريم بن امحد، هـ( ٥٤٨الشهرستاين أبوبكر حممد بن ) .٢٠٠
؛ وأيضًا منشورات الرشيف الريض، قم، إيران، م١٩٨٨املرصّية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٨٨الطبعة الثالثة، 
، حتقيق: القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربيةحممد بن مّكي، هـ(، ٧٨٦الشهيد األّول ) .٢٠١

 عبداهلادي احلكيم، منشورات مكتبة املفيد، قم، إيران ]دون رقم الطبعة وال تاريخ النرش[.
، سالممسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلزين الدين اجلبعي العاميل،  (،هـ٩٦٥الشهيد الثاين ) .٢٠٢

 .ه١٤٢٥. والطبعة الثالثة، هـ١٤١٣مؤّسسة املعارف اإلسالمّية، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
تقريرات آية اهللا حممد حسن بن حممود املعروف باملجّدد الشريازي،  هـ(،١٣١٢الشريازي ) .٢٠٣

هـ(، حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت^ ١٢٩٠، بقلم: املوىل عيل الروزدري )املجّدد الشريازي
 حياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل.إل

ترمجة وإعداد وتقديم: حيدر حّب اهللا،  مقاربات يف التجديد الفقهي،يوسف،  الصانعي، .٢٠٤
 .م٢٠١٠مؤّسسة االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

الطبعة األوىل،  مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، حمّمد يف القرآن،رضا، م(، ١٩٩٤الصدر ) .٢٠٥
 .م١٩٧٨

بحوث يف علم األصول )مباحث األلفاظ ومباحث حممد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٦
هـ؛ وأيضًا طبعة ١٤٢٨ـ  ١٤٢٣بقلم: حسن عبدالساتر، إيران، الطبعة األوىل،  احلجج..(،

 هـ.١٤٢٤الدار اإلسالمّية يف بريوت، 
ة الكاملة ، من ضمن املجوع٣، جدروس يف علم األصولحممد باقــر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٧

ملؤلفاته، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، وأيضًا طبعة دار الكتاب اللبناين ودار 



  
م، وأيضًا ١٩٨٦م، والطبعة الثانية ١٩٧٨الكتاب املرصي، بريوت والقاهرة، الطبعة األوىل، 

 هـ.١٤٢٦نرش مركز األبحاث والدراسات التخّصصّية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة، 
ضمن موسوعة اإلمام الشهيد حممد باقر الصدر،  ، ومضات،حممد باقر هـ(،١٤٠٠در )الص .٢٠٨

 هـ.١٤٢٩ )طبعة املؤمتر العاملي(، نرش دار الصدر، الطبعة األوىل، ١٧مج
بقلم وتقرير السيد كاظم احلائري، نرش:  مباحث األصول،حممد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢٠٩

 هـ.١٤٠٨، ١ه. وط١٤٢٥، ٢ضًا طبعة دار البشري، طاملؤّلف، قم، إيران، الطبعة األوىل؛ وأي
، بقلم السّيد حممود اهلاشمي، مؤّسسة بحوث يف علم األصولحممد باقر، هـ(، ١٤٠٠الصدر ) .٢١٠

 هـ.١٤١٧دائرة معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، 
تصحيح ، التوحيدحممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القّمــي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١١

وتعليق: هاشم احلسيني الطهراين، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، إيران 
 ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[.

حتقيق: قسم  ، األمــايل،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القّميهـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٢
عثة، طهران، إيران، الطبعة األوىل، الدراسات اإلسالمية يف مؤّسسة البعثة، نرش مؤّسسة الب

 .هـ١٤١٧
، املكتبة احليدرية، علل الرشائعحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٣

 .م١٩٦٦النجف، العراق، 
، ×عيون أخبار الرضاحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٤

 .هـ١٤٠٤ؤّسسة األعلمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: الشيخ حسني األعلمي، م
، تصحيح: عيل معاين األخبارحممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القّمي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٥

 .م١٩٨٢أكرب غفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، 
، كامل الدين ومتام النعمةابويه القّمي، حممد بن عيل بن احلســني بن بهـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٦

حتقيق عيل أكرب غّفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة 
 .هـ١٤٢٢الرابعة، 

، كتاب من ال حيرضه الفقيهحممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القّمي، هـ(، ٣٨١الصدوق ) .٢١٧
فاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، صّححه وعّلق عليه: عيل أكرب غ

 هـ.١٤٠٤إيران، الطبعة الثانية، 
الكتاب الثالث من سلسلة كتاب مركز الفقاهة، دار  فقه املصالح واملفاسد،فاضل،  الصفار، .٢١٨



  

 م.٢٠٠٨ العلوم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
، باعتناء حممد تاب الوايف بالوفياتكصالح الدين خليل بن أيبك، هـ(، ٧٦٤الصفدي ) .٢١٩

املحجري، دار النرش فرانـز رشتايز شتوتغارت، مطابع دار صادر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 
 .]بدون تاريخ[

، حتقيق وختريج وتعليق: حبيب املصنّفأبو بكر عبد الرزاق بن مهام،  هـ(،٢١١الصنعاين ) .٢٢٠
 الرمحن األعظمي، نرش املجلس األعىل.

ترمجة: رعد احلجاج،  اإلمام اخلميني، منهجه يف االجتهاد ومدرسته الفقهّية، سعيد،ي فر، ضيائ .٢٢١
 م.٢٠١٥مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

مؤسسة النرش  رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل،عيل،  هـ(،١٢٣١الطباطبائي ) .٢٢٢
 .هـ وما بعد١٤١٤عة املدّرسني، إيران،الطبعة األوىل، اإلسالمي التابعة جلام

، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، امليزان يف تفسري القرآنحممد حسني، هـ(، ١٩٨١الطباطبائي ) .٢٢٣
 . وايضًا طبع مجاعة املدّرسني، قم، إيران.م١٩٧٠بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، حتقيق وختريج: محدي عبد املعجم الكبريأبو القاسم سليامن بن أمحد،  هـ(،٣٦٠الطرباين ) .٢٢٤
 املجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

، انتشارات االحتجــاجأبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــب،  (،هـ٦الطربيس )ق  .٢٢٥
 هـ.١٤١٣أسوة، إيران، الطبعة األوىل، 

جممع البيان يف تفسري )لعلوم( بو عيل الفضل بن احلسن، أمني اإلسالم أ (،هـ٦الطربيس )ق  .٢٢٦
م؛ وأيضًا نرش األعلمي يف بريوت، ١٩٨٨، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، القرآن

 .ـه١٤٢٥الطبعة الثانية، 
، مؤّسسة تفسري جوامع اجلامعأمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلســن،  هـ(،٦الطربيس )ق .٢٢٧

 .هـ ١٤١٨مي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، النرش اإلسال
، تقديم: خليل جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر حممد بن جرير،  هـ(،٣١٠الطربي ) .٢٢٨

امليس، ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، 
 .م١٩٩٥

، النشأة املستأنفة، دار م القرآن إىل إسالم احلديث، من إسالجورج م(،٢٠١٦طرابيَش ) .٢٢٩
 م. ٢٠١٠الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالنّيني العرب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

، عامل الُبلبل يف أصول الفقهسليامن بن عبد القوّي،  هـ(،٧١٦الطويف الرّصرصي احلنبيل ) .٢٣٠



  
 م.١٩٩٩الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 .كتاب التعيني يف رشح األربعنيسليامن بن عبد القوّي،  هـ(،٧١٦الطويف الرّصرصي احلنبيل ) .٢٣١
حتقيق:  رسالة يف رعاية املصلحة،سليامن بن عبد القوّي،  هـ(،٧١٦الطويف الرّصرصي احلنبيل ) .٢٣٢

 م.١٩٩٣أمحد عبد الرحيم السايح، الدار املرصّية اللبنانّية، الطبعة األوىل، 
، حتقيق حممد رضا العّدة يف أصول الفقهحممد بن احلسن أبو جعفر، هـ(، ٤٦٠الطويس ) . .٢٣٣

 هـ.١٤١٧األنصاري القمي، مطبعة ستارة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
، تصحيح وتعليق: املبسوط يف فقه اإلمامّيةحممد بن احلسن أبو جعفر، هـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٤

؛ وأيضًا نرش ه١٣٨٧آثار اجلعفرّية، إيران،  حممد تقي الكشفي، نرش املكتبة املرتضوية إلحياء
 .هـ١٤٢٢مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني حممد بن احلسن، هـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٥
ّقق الطباطبائي، إيران، حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكتبة املح وأصحاب األصول،

 هـ.١٤١٧وأيضًا طبعة مؤّسسة نرش الفقاهة، إيران، الطبعة األوىل، هـ؛ ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
)رجال الكيش(،  اختيار معرفة الرجال أليب عمرو الكَّش حممد بن احلسن، هـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٦

سة الطباعة حتقيق وتصحيح: حممد تقي فاضل امليبدي والسّيد أبو الفضل موسويان، مؤس
م، والطبعة السابقة ٢٠٠٣والنرش، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

 .ـه١٤٢٤بتحقيق وتعليق: حسن املصطفوي، نرش آثار العالمة املصطفوي، الطبعة الرابعة، 
أمحد  ، حتقيق وتصحيح:التبيان يف تفســـري القـــرآنحممد بن احلســــن، هـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٧

 .]بدون تاريخ ورقم الطبعة[حبيب قصري العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان 
، دار الكتب ، االستبصار فيام اختلف من األخبارحممد بن احلسنهـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٨

وأيضًا طبعة: حتقيق حسن املوسوي  هـ،١٣٩٠اإلسالمّية، طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .م١٩٨٤ار الكتب اإلسالمّية، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، اخلراساين، د

، دار الكتب اإلسالمية، طهران، إيران، هتذيب األحكامحممد بن احلسن، هـ(، ٤٦٠الطويس ) .٢٣٩
هـ، وأيضًا حتقيق وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلراسان، دار الكتاب ١٣٩٠الطبعة الثالثة، 

 .ـه١٣٦٤اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 
دار املحّجة والية الفقيه يف حكومة اإلسالم، ، حممد حسني احلسيني، هـ(١٤١٦الطهراين ) .٢٤٠

 .هـ١٤١٨البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
)املعهد العاملي للفكر  املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية،يوسف حامد،  م(،١٩٨٨العامل ) .٢٤١



  

، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة الثانية، اإلسالمي(، الدار العاملّية للكتاب اإلسالمّي 
 م.١٩٩٤

دار الكتب العلمية، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إسامعيل بن حممد، هـ(، ١١٢٦العجلوين ) .٢٤٢
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، 

، بقلم: حممد رضا الطباطبائي، املطبعة تنقيح األصولآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٣
 م.١٩٥٢ف، العراق، احليدرّية، النج

، جممع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة مقاالت األصولآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٤
 هـ.١٤٢٠املحّققة األوىل، 

، بقلم الشيخ حممد تقي الربوجردي هناية األفكارآقا ضياء الدين، هـ(، ١٣٦١العراقي ) .٢٤٥
 .]بدون تاريخ[سني، قم، إيران النجفي، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرّ 

دار الصفوة، مرص، الطبعة األوىل،  املقاصد العاّمة للرشيعة اإلسالمّية،بن زغيبة،  عّز الدين، .٢٤٦
 م.١٩٩٦

أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف  هـ(،٨٥٢العسقالين ) .٢٤٧
 رفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.، دار املعفتح الباري رشح صحيح البخاريبابن حجر، 

معجم الفروق اللغوية أبو هالل ونور الدين،  هـ(،١١٥٨هـ( واجلزائري )٣٩٥العسكري ) .٢٤٨
(، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، )احلاوي لكتايب العسكري واهلاليل

 .هـ١٤١٢إيران، الطبعة األوىل، 
املعهد العاملي للفكر االسالمي  و تفعيل مقاصد الرشيعة،نحمجال الدين،  م(،٢٠١٧عطية ) .٢٤٩

 م.٢٠٠٣ ودار الفكر، الواليات املتحدة األمريكّية وسوريا، إعادة طبعة عام
اهليئة املرصّية العاّمة  القيم الرضورّية ومقاصد الترشيع اإلسالمي،فهمي حمّمد،  علوان، .٢٥٠

 م.١٩٨٩ للكتاب،
، مؤّسسة الرسالة، تاب املحصول يف علم أصول الفقههوامش ك ، طه جابر،م(٢٠١٦العلواين ) .٢٥١

 .م١٩٩٢بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
سلسلة قضايا إسالمّية معارصة، دار اهلادي، مقاصد الرشيعة، طه جابر،  م(،٢٠١٦العلواين ) .٢٥٢

 م.٢٠٠١ بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
بن قّيم اجلوزّية وأثره يف اختياراته سّد الذرائع عند اإلمام اسعود بن مّلوح سلطان،  العنزي، .٢٥٣

 م.٢٠٠٧الدار األثرّية، عاّمن، األردن، الطبعة األوىل،  الفقهّية،



  
الشبكة العربّية  الدولة املدنّية، نحو جتاوز االستبداد وحتقيق مقاصد الرشيعة،جارس،  عودة، .٢٥٤

 م.٢٠١٥لألبحاث والنرش، بريوت والقاهرة والدار البيضاء، الطبعة األوىل، 
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الواليات  مقاصد الرشيعة، دليل املبتدئني،جارس،  ودة،ع .٢٥٥

 م.٢٠١١املتحدة األمريكّية وبريطانيا، الطبعة األوىل، 
تعريب: عبد  مقاصد الرشيعة كفلسفة للترشيع اإلسالمي، رؤية منظومّية،جارس،  عودة، .٢٥٦

 ، الواليات املتحدة األمريكّية، الطبعة األوىل،اللطيف اخلّياط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
 م.٢٠١٢

 عمدة القاري رشح صحيح البخاري،بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد،  هـ(،٨٥٥العيني ) .٢٥٧
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

، حتقيق: كتاب التفسريحممد بن مسعود بن عّياش السّلمي،  هـ(،٣٢٠) العّيايش السمرقندي .٢٥٨
 م الرسويل املحاليت، املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، إيران.هاش

دار األرقم بن أيب  املستصفى من علم األصول،أبو حامد حممد بن حممد، هـ(، ٥٠٥الغزايل ) .٢٥٩
 .]بدون تاريخ[األرقم، بريوت، لبنان، 

عة ، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطب، املنخولأبو حامد حممد بن حممدهـ(، ٥٠٥الغزايل ) .٢٦٠
 .هـ١٤٠٠الثانية، 

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك أبو حامد حممد بن حممد، هـ(، ٥٠٥الغزايل ) .٢٦١
حتقيق: محد الكبييس، رئاسة ديوان األوقاف يف اجلمهورّية العراقّية، مطبعة اإلرشاد،  التعليل،
 م.١٩٧١ العراق،

دراسة وتدقيق: حمّمد خري  الدين،إحياء علوم أبو حامد حممد بن حممد، هـ(، ٥٠٥الغزايل ) .٢٦٢
م؛ وايضًا نرش: ٢٠٠٢طعمة حلبي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.١٩٨٦دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
دار الغرب اإلسالمّي،  مقاصد الرشيعة اإلسالمّية ومكارمها،عالل،  م(،١٩٧٤الفايس ) .٢٦٣

 م.١٩٩٣ خلامسة،الطبعة ا
، الوافية يف أصول الفقهعبداهللا بن حممد البرشوي اخلراساين، هـ(، ١٠٧١الفاضل التوين ) .٢٦٤

حتقيق: السّيد حممد حسني الرضوي الكشمريي، جممع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة املحّققة 
 .هـ١٤١٢األوىل، 

بسيوين  أصولّية فقهّية، املقاصد عند اإلمام الشاطبي، دراسةحممود عبد اهلادي،  فاعور، .٢٦٥



  

 م.٢٠٠٦ للطباعة، صيدا، لبنان، الطبعة األوىل،
، حتقيق: مهدي املخرومي وإبراهيم ترتيب كتاب العنياخلليل بن أمحد،  هـ(،١٧٥الفراهيدي ) .٢٦٦

 .هـ١٤١٤السامرائي، تصحيح: أسعد الطّيب، نرش أسوة، إيران، الطبعة األوىل، 
دار الفكر العريب، مرص، الطبعة  املعارصة لسّد الذرائع،التطبيقات يوسف عبد الرمحن،  الفرت، .٢٦٧

 .م٢٠٠٣األوىل، 
دار املالك، بريوت، لبنان، الطبعة  تفسري من وحي القرآن،حممد حسني، م(، ٢٠١٠فضل اهللا ) .٢٦٨

 م.١٩٩٨الثانية، 
الفقيه واألّمة، تأّمالت يف الفكر احلركي والسيايس واملنهج حممد حسني، م(، ٢٠١٠فضل اهللا ) .٢٦٩

إعداد: مصطفى الشوكي، نرش دار املالك، بريوت، لبنان،  جتهادي عند اإلمام اخلميني،اال
 .م٢٠٠٠الطبعة األوىل، 

 م.٢٠٠٣الطبعة التاسعة،  فقه الرشيعة،حممد حسني، م(، ٢٠١٠فضل اهللا ) .٢٧٠
نرش مكتب الشيخ الفياض، مطبعة أمري، قم، إيران،  منهاج الصاحلني،حممد إسحاق، الفياض،  .٢٧١

 وىل.الطبعة األ
، دار املصباح املنري يف غريب الرشح الكبريأمحد بن حممد بن عيل املقرئ، هـ(، ٧٧٠الفيومي ) .٢٧٢

 هـ.١٤٠٥اهلجرة، إيران، الطبعة األوىل، 
العاّمة،  '، نرش مكتبة أمري املؤمنني الوايفحممد حمسن،  (،هـ١٠٩١الفيض الكاشاين ) .٢٧٣

 هـ.١٤٠٦إصفهان، إيران، الطبعة األوىل، 
، حتقيق: السّيد حمسن ، الصايف يف تفسري القرآنحممد حمسن (،هـ١٠٩١اشاين )الفيض الك .٢٧٤

؛ وأيضًا طبعة مكتبة هـ١٤١٩احلسيني األميني، دار الكتب اإلسالمّية، إيران، الطبعة األوىل، 
 .هـ١٤١٦الصدر، طهران، إيران، الطبعة الثانية، 

ن عبد الرمحن الصنهاجي شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس ب هـ(،٦٨٤القرايف ) .٢٧٥
دراسة وحتقيق: حمّمد أمحد رّساج وعيل  كتاب الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق،املرصي، 

 م.٢٠٠١مجعة حمّمد، دار السالم للطباعة والنرش، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل، 
جي شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاهـ(، ٦٨٤القرايف ) .٢٧٦

حتقيق: حمّمد حّجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  الذخرية، املرصي،
 م.١٩٩٤

نرش مركز نامء للبحوث إشكالّية احليل يف البحث الفقهي، عبد اهللا بن مرزوق،  القريش، .٢٧٧



  
 .م٢٠١٢ والدراسات، لبنان واململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل،

اإلسالم املمكن، دراسة تأصيلّية يف فقه املسافة بني فهم النّص وتطبيقه، بن حمّمد، ماهر  القريش، .٢٧٨
نرش مركز نامء للبحوث والدراسات، لبنان واململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 

 م.٢٠١٣
مكتبة وهبة،  يف فقه األولوّيات، دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنّة،يوسف،  القرضاوي، .٢٧٩

 م.١٩٩٦ة، مرص، الطبعة الثانية، القاهر
املرجعّية العليا يف اإلسالم للقرآن والسنّة، ضوابط وحماذير يف الفهم  يوسف، القرضاوي، .٢٨٠

 م.١٩٩٢ مكتبة وهبة، القاهرة، مرص، والتفسري،
 االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمّية، مع نظرات حتليلّية يف االجتهاد املعارص،يوسف،  القرضاوي، .٢٨١

 م.١٩٩٦لكويت، الطبعة األوىل، دار القلم، ا
، تصحيح: اجلامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري،  هـ(،٦٧١القرطبي ) .٢٨٢

 م.١٩٨٥أمحد عبد احلليم الربدوين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
، يف معرفة احلالل واحلرام ينابيع األحكامعيل بن إسامعيل املوسوي، هـ(، ١٢٩٨القزويني ) .٢٨٣

حتقيق وتصحيح: عيل العلوي القزويني وعبد الرحيم اجلزمئي القزويني، مؤّسسة النرش 
 هـ.١٤٢٤االسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

، حتقيق: عيل تعليقة عىل معامل األصولعيل بن إسامعيل املوسوي،  هـ(،١٢٩٨القزويني ) .٢٨٤
ي القزويني، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، العلو

 .هـ١٤٢٢
 اجلامع الصحيح،أبو احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم،  هـ(،٢٦١القشريي النيسابوري ) .٢٨٥

 املعروف بصحيح املسلم، دار الفكر، بريوت، لبنان.
نرش مكتبة وهبة، مرص، قه يف اإلسالم، تارخيًا ومنهجًا، الترشيع والف مّناع،م(، ١٩٩٩القّطان ) .٢٨٦

 م.٢٠٠١ الطبعة اخلامسة،
، حتقيق ونرش: مؤّسسة املعارف زبدة التفاسرياملوىل فتح اهللا بن شكر اهللا، هـ(، ٩٨٨الكاشاين ) .٢٨٧

 هـ.١٤٢٣اإلسالمّية، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
، حتقيق ونرش: ملقاصد يف رشح القواعدجامع اعيل بن احلسني، هـ(، ٩٤٠املحّقق الكركي ) .٢٨٨

 .هـ١٤٠٨مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
دار القرآن الكريم، إيران، الطبعة األوىل، إفاضة العوائد، حممد رضا،  هـ(،١٤١٤الكلپايكاين ) .٢٨٩



  

 هـ.١٤١١
ريم، إيران، الطبعة األوىل، دار القرآن الك هداية العباد،حممد رضا،  هـ(،١٤١٤الكلپايكاين ) .٢٩٠

 هـ.١٤١٣
، تصحيح: عيل أكرب غّفاري، دار الكتب الكايفحمّمد بن يعقوب،  (،هـ٣٢٩الكليني الرازي ) .٢٩١

؛ وأيضًا طبعة مؤّسسة دار احلديث يف إيران م١٩٨٨اإلسالمية، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 
 .ه١٤٢٤الثة، بتصحيٍح جديد، وأيضًا طبعة دار األسوة، إيران، الطبعة الث

مركز فقه األئّمة األطهار، قم،  األحكام الواضحة،حممد الفاضل،  هـ(،١٤٢٨اللنكراين ) .٢٩٢
 .هـ١٤٢٤إيران، الطبعة اخلامسة، 

تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة )كتاب حممد الفاضل،  هـ(،١٤٢٨اللنكراين ) .٢٩٣
 .هـ١٤٠٩، (، املطبعة العلمّية، إيران، الطبعة األوىلالنجاسات وأحكامها

حترير وحوار: عبد اجلبار الرفاعي، دار جمموعة من الباحثني، مقاصد الرشيعة )آفاق التجديد(،  .٢٩٤
 م.٢٠٠٢الفكر ودار الفكر املعارص، بريوت ودمشق، الطبعة األوىل، 

ترمجة: عبد الرحيم  جمموعة من الباحثني، دراسات يف الفكر السيايس عند اإلمام اخلميني، .٢٩٥
 م.٢٠٠٢غدير، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، احلمراين، دار ال

، مؤّسسة بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهارحممد باقر، هـ(، ١١١١املجليس ) .٢٩٦
هـ؛ وأيضًا طبعة انتشارات الفقه، الطبعة األوىل، ١٤٠٣الوفاء، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 .ه١٤٢٧
، حتقيق: مهدي األخيار يف فهم هتذيب األخبار مالذحممد باقر،  هـ(،١١١١املجليس ) .٢٩٧

 هـ.١٤٠٦الرجائي، نرش مكتبة املرعيش النجفي، قم، إيران، 
، دار الكتب مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسولحممد باقر، هـ(، ١١١١املجليس ) .٢٩٨

م. وأيضًا تصحيح: هاشم الرسويل، دار ١٩٨٤اإلسالمية، طهران، إيران، الطبعة الثانية، 
 ه ش.١٣٨٤اب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، الكت

، تعليق: روضة املّتقني يف رشح من ال حيرض الفقيهحممد تقي، هـ(، ١٠٧٠املجلّيس األّول ) .٢٩٩
حسني املوسوي الكرماين وعيل پناه اإلشتهاردي وفضل اهللا الطباطبائي، نرش: بنياد فرهنك 

 .هـ١٤٠٦هـ و ١٣٩٩اسالمي، إيران الطبعة األوىل والثانية، 
؛ وأيضًا م٢٠٠٥دار اهلادي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  فهم الدين والواقع،حييى،  حممد، .٣٠٠

 الطبعة الثانية.



  
املصلحة املرسلة وتطبيقاهتا املعارصة يف احلكم والنظم السياسّية،  عبد احلميد عيل محد، حممود، .٣٠١

 م.٢٠٠٩ رسالة جامعّية يف جامعة النجاح الوطنّية، فلسطني،
قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمّية، دراسة أصولّية يف ضوء  مصطفى بن كرامة اهللا، خمدوم، .٣٠٢

 م.١٩٩٩ دار اشبيليا، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، املقاصد الرشعّية،
دار الكتاب  املدخل للفقه اإلسالمي، تارخيه ومصادره ونظرّياته العاّمة،حمّمد سالم،  مدكور، .٣٠٣

 م.١٩٩٦رص والكويت، الطبعة الثانية، احلديث، م
، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش العناوينمري عبد الفتاح احلسيني، هـ(، ١٢٥٠املراغي ) .٣٠٤

 هـ.١٤١٧اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
، المالذخرية يف علم الكعيل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي، هـ(، ٤٣٦املرتىض ) .٣٠٥

حتقيق: السّيد أمحد احلسيني، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، 
 هـ.١٤١١

الذريعة إىل أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي، هـ(، ٤٣٦املرتىض ) .٣٠٦
 ، تصحيح وتعليق: الدكتور أبو القاسم ُكرجي، دانشَكاه طهران، إيران،أصول الرشيعة

 م.١٩٨٤
أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم هـ(، ٤٣٦املرتىض ) .٣٠٧

، إعداد السيد مهدي الرجائي، تقديم وإرشاف: رسائل الرشيف املرتىضاملوسوي البغدادي، 
 .هـ١٤٠٥السيد أمحد احلسيني، دار القرآن الكريم، إيران، 

إشكالّية جتديد أصول الفقه )حوارات  رمضان، أبو يعرب وحممد سعيداملرزوقي والبوطي،  .٣٠٨
 م.٢٠٠٦ دار الفكر، ودار الفكر املعارص، لبنان وسورية، الطبعة األوىل، لقرن جديد(،

 م.٢٠١٤نرش رابطة العلامء السورّيني، الطبعة األوىل،  فقه األولوّيات،حمّمد يارس،  املسدي، .٣٠٩
نرش اهلادي، إيران،  م أبحاثها،اصطالحات األصول ومعظ، الشيخ عيل، م(٢٠٠٧املشكيني) .٣١٠

 هـ.١٤١٣الطبعة اخلامسة، 
تفسري كنـز حممد بن حممد رضا بن إسامعيل بن مجال الدين القّمي،  هـ(،١١٢٥املشهدي ) .٣١١

حتقيق: آقا جمتبى العراقي، نرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم،  الدقائق،
 هـ.١٤٠٧إيران، 

ترمجة: حسن عيل اهلاشمي،  مدخل إىل العلوم اإلسالمّية،مرتىض،  هـ(،١٣٩٩مطّهري ) .٣١٢
مراجعة: عبد اجلبار الرفاعي وعيل مطر، دار الكتاب اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، 



  

 م.٢٠٠٦
 �، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت دالئل الصدق لنهج احلقحممد حسن، هـ(، ١٣٧٥املظفر ) .٣١٣

 هـ.١٤٢٢األوىل، إلحياء الرتاث، إيران، الطبعة 
مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي،  أصول الفقه،حممد رضا، هـ(، ١٣٨١املظّفر ) .٣١٤

 هـ.١٤١٥قم، إيران، الطبعة الثانية، 
، حتقيق وتعليق: حممد جواد الطرحيي، مؤسسة عقائد اإلماميةحممد رضا،  هـ(،١٣٨١املظفر ) .٣١٥

 هـ.١٤١٧اإلمام عيل، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة التفسري الكاشفحممد جواد،  م(،١٩٧٩مغنّية ) .٣١٦

 .م١٩٩٠م. والطبعة الرابعة، ١٩٨١الثالثة، 
 م.١٩٨٣، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، التفسري املبنيحممد جواد،  م(،١٩٧٩مغنّية ) .٣١٧
من سلسلة  ٥، مج تصحيح اعتقادات اإلمامية، حممد بن حممد بن النعامنهـ(، ٤١٣املفيد ) .٣١٨

 م.١٩٩٣املصنّفات، دار املفيد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي، هـ(، ٤١٣املفيد ) .٣١٩

لطبعة األوىل، إلحياء الرتاث، قم، إيران، ا �حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت  عىل العباد،
 .هـ١٤١٣

، حتقيق: احلسني استاد األمايلحممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي، هـ(، ٤١٣املفيد ) .٣٢٠
ويل وعيل أكرب غفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، إيران، الطبعة 

 .هـ١٤١٤وزيع، بريوت، لبنان، ـ؛ وأيضًا طبعة دار املفيد للطباعة والنرش والته١٤١٤الثانية، 
تصحيح  االختصاص،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي،  هـ(،٤١٣املفيد ) .٣٢١

وتعليق: عيل أكرب الغفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، 
 م.١٩٩٣الطبعة الثانية، 

مؤسسة النرش  املقنعة،ربي البغدادي، حممد بن حممد بن النعامن العك هـ(،٤١٣املفيد ) .٣٢٢
 هـ.١٤١٠اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

مدرسة اإلمام عيل، قم، إيران، الطبعة األوىل،  نفحات القرآن،نارص،  مكارم الشريازي، .٣٢٣
 هـ.١٤٢٦التصحيح الثاين، 

اإلمام عيل، قم، إيران، الطبعة األوىل، ، نرش مدرسة أنوار الفقاهةنارص، مكارم الشريازي،  .٣٢٤
 .هـ١٤١٨



  
نرش مدرسة اإلمام عيل، قم، إيران، الطبعة بحوث فقهية مهّمة، نارص، مكارم الشريازي،  .٣٢٥

 .هـ١٤٢٢األوىل، 
طريق الوصول إىل مهاّمت علم األصول، أصول الفقه بأسلوب نارص،  مكارم الشريازي، .٣٢٦

ني ساعي فرد، دار نرش اإلمام عيل بن أيب ، إعداد وحتقيق: حممد حسحديث وآراء جديدة
 .هـ١٤٣١ طالب، إيران، الطبعة األوىل،

مدرسة اإلمام عيل، قم، إيران، الطبعة  العروة الوثقى مع التعليقات،نارص،  مكارم الشريازي، .٣٢٧
 هـ.١٤١٨األوىل، 

، بريوت، ، دار إحياء الرتاث العريب، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنـزلنارصمكارم الشريازي،  .٣٢٨
 .م٢٠٠٢لبنان، الطبعة األوىل، 

، بقلم أمحد املقديس، نسل جوان، إيران، الطبعة الثانية، أنوار األصولنارص، مكارم الشريازي،  .٣٢٩
 هـ.١٤١٦

، احلكمة املتعالية يف األسفار حممد بن إبراهيم القواميهـ(، ١٠٥٠مال صدرا الشريازي ) .٣٣٠
 م.١٩٨١، ، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثةدار إحياء الرتاث العريبالعقلّية األربعة، 

 م.٢٠١٠نرش مدين، إيران، الطبعة األوىل،  نظرّية التزاحم احلفظي،أياد،  املنصوري، .٣٣١
دار الفضيلة،  سّد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،إبراهيم بن مهنا بن عبد اهللا،  املهنّا، .٣٣٢

 .م٢٠٠٤اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 
األموال ونظرّية العقد يف الفقه اإلسالمي مع مدخل لدراسة حمّمد يوسف،  م(،١٩٦٣موسى ) .٣٣٣

 م.١٩٩٦و  ١٩٨٧ دار الفكر العريب، مرص، الفقه وفلسفته،
الطبعة  ، دروس يف فقه الكتاب والسنّة، البيوع منهج وتطبيقه،حمّمد يوسف م(،١٩٦٣موسى ) .٣٣٤

 م.١٩٥٣األوىل، 
، بقلم الشيخ حممد عيل الكاظمي اخلراساين، فوائد األصولحسني، حممد هـ(، ١٣٥٥النائيني ) .٣٣٥

مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة، )بعض األجزاء 
 .]هـ١٤٠٤بدون تاريخ إالّ املجلد األول فهو [ (،طبعة ثالثة

و القاسم اخلوئي، حتقيق ونرش ، بقلم أبأجود التقريراتحممد حسني، هـ(، ١٣٥٥النائيني ) .٣٣٦
هـ؛ وأيضًا طبعة مؤّسسة مطبوعات ١٤٢٠مؤّسسة صاحب األمر، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 ديني، إيران.
، الفهرست أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي الكويفهـ(، ٤٥٠النجايش ) .٣٣٧



  

إلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، حتقيق: موسى الشبريي الزنجاين، مؤّسسة النرش ا )الرجال(،
؛ وأيضًا طبعة دار األضواء يف بريوت، وكذلك حتقيق هـ١٤١٦قم، إيران، الطبعة اخلامسة، 

 .هـ١٤٣٧وتقديم حمّمد باقر ملكيان للطبعة األوىل املحّققة من بوستان كتاب يف إيران، لعام 
، دار إحياء الرتاث سالمجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلحممد حسن، هـ(، ١٢٦٦النجفي ) .٣٣٨

 .]بدون تاريخ[العريب، لبنان، الطبعة السابعة، 
، حتقيق ونرش: مستند الشيعة يف أحكام الرشيعةأمحد بن حممد مهدي، هـ(، ١٢٤٥النراقي ) .٣٣٩

 .هـ١٤٢٠إىل  ١٤١٥إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  �مؤّسسة آل البيت 
حتقيق: رضا ُاستادي، نرش مؤمتر املوىل  معة األصول،جاحممد مهدي،  هـ(،١٢٠٩النراقي ) .٣٤٠

 هـ.١٤٢٢مهدي النراقي، إيران، الطبعة األوىل، 
دار الكتب العلمّية،  أثر املصلحة يف السياسة الرشعية،صالح الدين حممد قاسم،  النعيمي، .٣٤١

 بريوت، لبنان.
ه وتطبيقها عىل اجلامع ملسائل أصول الفقعبد الكريم بن عيل بن حممد،  م(،٢٠١٤النملة ) .٣٤٢

 م.٢٠٠٠، مكتبة الرشيد، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، املذهب الراجح
، حتقيق ونرش: مؤّسسة آل مستدرك الوسائل ومستنبط املسائلحسني، هـ(، ١٣٢٠النوري ) .٣٤٣

 هـ وما بعد.١٤٠٧إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  )ع(البيت 
املجموع حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي، هـ(، ٦٧٦النووي ) .٣٤٤

 ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان.رشح املهذب
رشح حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي،  هـ(،٦٧٦النووي ) .٣٤٥

 م.١٩٨٧دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  صحيح مسلم،
تقديم: حممد  روضة الواعظني وبصرية املتعظني،حممد بن الفتال،  هـ(،٥٠٨بوري )النيسا .٣٤٦

 مهدي السيد حسن اخلرسان، منشورات الريض، قم، إيران.
أضواء وآراء، تعليقات عىل كتابنا بحوث يف علم حممود، م(، ٢٠١٨اهلاشمي الشاهرودي ) .٣٤٧

م، والطبعة الثانية، ٢٠١٠ألوىل، ، نرش دائرة معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة ااألصول
 م.٢٠١٢

نرش مكتب السيد حممود اهلاشمي،  منهاج الصاحلني،حممود، م(، ٢٠١٨اهلاشمي الشاهرودي ) .٣٤٨
 م.٢٠١١إيران، الطبعة الثانية، 

حتقيق: حسني  عيون احلكم واملواعظ،أبو احلسن عيل بن حمّمد الليثي،  هـ(،٦الواسطي )ق  .٣٤٩



  
 ث، إيران، الطبعة األوىل.احلسني البريجندي، دار احلدي

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الواليات  فقه األولوّيات، دراسٌة يف الضوابط،حمّمد، الوكييل،  .٣٥٠
 م.١٩٩٧املّتحدة األمريكّية، الطبعة األوىل، 

مقاصد الرشع بني اإلفراط والتفريط، بحث يف تأصيل مالك مصطفى،  وهبي العاميل، .٣٥١
 م.٢٠٠٧ت، لبنان، الطبعة األوىل، دار اهلادي، بريو األصول،

عناية األصول يف مرتىض حممد بن حممد باقر بن حسني، هـ(، ١٤١٠اليزدي الفريوزآبـادي ) .٣٥٢
 هـ.١٤٠٠، انتشارات فريوزآبادي، قم، إيران، الطبعة الرابعة، رشح كفاية األصول

لطليعة للطباعة والنرش، دار ا حفرّيات املعرفة العربّية اإلسالمّية، التعليل الفقهي،سامل،  يفوت، .٣٥٣
 بريوت، لبنان.

الدار السعودّية للنرش والتوزيع، اململكة  الرشيعة اخلالدة ومشكالت العرص، أمحد زكي، يامين، .٣٥٤
 م.١٩٨٣العربّية السعودّية، الطبعة الرابعة، 

]بدون إحتاف القاصد بنظم أحكام وقواعد املقاصد،  حمّمد سعد بن أمحد بن مسعود،اليويب،  .٣٥٥
 [.مشخصات

 مقاصد الرشيعة اإلسالمّية وعالقتها باألدّلة الرشعّية، حمّمد سعد بن أمحد بن مسعود،اليويب،  .٣٥٦
 م.١٩٩٨دار اهلجرة للنرش والتوزيع، اململكة العربّية السعودّية، الطبعة األوىل، 

:ÑÍmiB¯ºA ¨UAj�AÊ ieBv�A 
م وفرهنك اسالمي، نرش بجوهشكاه علو درآمدى بر فلسفه احكام،حسنعيل عيل،  اكربيان، .٣٥٧

 م.٢٠١٧ إيران، الطبعة األوىل،
قاعده عدالت در فقه اماميه. حوارات مع عّدة شخصّيات مثل  حسنعيل عيل، اكربيان )إعداد(، .٣٥٨

الشيخ يوسف الصانعي والشيخ أْحد املبلغي والشيخ حمّمد تقي شهيدي والشيخ حممد جمتهد 
قم، إيران، الطبعة األوىل،  نرش بجوهشكاه علوم وفرهنك اسالمي، شبسرتي وغريهم،

 م.٢٠٠٦
إعداد: جواد  جايگاه مصلحت در قانون گذاری كيفری ايران،محيد دهقان،  چاچكامی، .٣٥٩

 م.2011يوسفى ساداتى، نرش بوستان كتاب، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
 انتشارات كيهان، إيران. مذاهب إسالمي،ديدگاه منابع اجتهاد از حممد إبراهيم، اجلنايت،  .٣٦٠
 م وما بعد.١٩٩٩، مركز نرش إرساء، قم، الطبعة األوىل، تفسري تسنيمعبداهللا، وادي آميل، ج .٣٦١



  

 صحيفه إمام.روح اهللا،  هـ(،١٤٠٩اخلميني ) .٣٦٢
نرش: سازمان انتشارات بجوهشَكاه وفرهنك  روش شناسى حكم،حمّمد،  عرب صاحلي، .٣٦٣

 م.٢٠١٦ اسالمي، إيران، الطبعة الثانية،
، نرش سازمان انتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه ومصلحتفقه أبوالقاسم،  عليدوست، .٣٦٤

 م.٢٠١٧اسالمي، إيران، الطبعة الرابعة، 
، نرش سازمان انتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه فقه وعقلأبوالقاسم،  عليدوست، .٣٦٥

 م.٢٠٠٦اسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، 
مصلحت خصوىص از منظر مبنا وقلمرو قاعده تقّدم مصلحت عمومى بر يد اهللا،  حممودي، .٣٦٦

 م.٢٠١٩نرش مهر امري املؤمنني، إيران، الطبعة األوىل، فقه، 
 مرشوح وقائع جلسه مراجعات قانون اسايس. .٣٦٧
(، جمموعة آثار )املجموعة الكاملة ألعامل الشهيد مطهريمرتىض،  هـ(،١٣٩٩مطّهري ) .٣٦٨

 انتشارات صدرا، قم، إيران، الطبعة األوىل.
 انتشارات صدرا، قم، إيران.ْحاسه حسينى، مرتىض، هـ(، ١٣٩٩مطّهري ) .٣٦٩
 انتشارات صدرا، قم، إيران.سريى در سريه نبوى، مرتىض، هـ(، ١٣٩٩مطّهري ) .٣٧٠
بژوهشای نرش مركز  تشخيص مصلحت در آيينه فقه وحقوق،أمحد حبيب،  نژاد )نجاد(، .٣٧١

 اسالمی صدا وسيام مجهوری اسالمی ايران.
نرش فقه  ، مع حوار مع الشيخ يوسف الصانعي،قاعده عدالت ونفي ظلمهادي،  قابل جامي، .٣٧٢

 م.٢٠١١الثقلني، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

:PBÌjrÃºAÊ PBÌiÊfºA 
جمّلة فرهنگ بجوهش، إيران،  جايگاه فقه املصلحه در فقه سياسى امام مخينى،جمتبى،  اكربى، .٣٧٣

 م.٢٠١١، صيف عام ١١العدد 
تي نو به ضوابط تشخيص مصلحت، از ره يافعطاء اهللا وعيل أصغر،  بيگديل وفرج بور، .٣٧٤

 م.٢٠١٣ ،٢جملة سياست هاي راهربدي وكالن، السنة األوىل، العدد  ضابطه تا فرآيند،
جملة فقه اهل بيت، إيران، العدد  مصالح مرسله وامكان حجّيت آن،حمّمد عيل،  التسخريي، .٣٧٥

 .٤٠ـ  ٣٩
جمّلة نصوص معارصة،  اهات،العمل الثقايف بني تنّوع الرؤى وتعّدد االجت حيدر، حّب اهللا، .٣٧٦



  
 م.٢٠٠٦، ربيع عام ٦بريوت، لبنان، العدد 

أصالة العقالئّية يف عملّية الترشيع الديني، ودورها يف إثراء فرضّيات البحث  حيدر، حّب اهللا، .٣٧٧
 م.٢٠١٧ ، خريف عام٤٨جمّلة نصوص معارصة، بريوت، لبنان، العدد  الفقهي،

 يف الرشيعة اإلسالمّية، قراءة مدخلّية لنظرّية الدوائر نظام احلامية والتأمنيحيدر،  حّب اهللا، .٣٧٨
، ٤٦جمّلة االجتهاد والتجديد، بريوت، لبنان، العدد  الثالث يف شبكة الترشيعات القانونّية،

 م.٢٠١٨ربيع عام 
جمّلة االجتهاد والتجديد،  ازدواجّية دور املصلحة يف الفقه السيايس الشيعي،صادق،  حقيقت، .٣٧٩

 م.٢٠١٥ـ  ٢٠١٤ ، خريف وشتاء عام:٢٩ـ  ٢٨العدد بريوت، لبنان، 
جمّلة انديشه  نقش مصلحت در حكومت اسالمى از ديدگاه امام مخينى،صادق،  حقيقت،  .٣٨٠

 م.٢٠١٦ ،٦سيايس در اسالم، إيران، العدد 
دروس منشورة عىل موقعه  بحوث يف طهارة اإلنسان/بحوث يف فقه املرأة،كامل،  احليدري، .٣٨١

 بكة العنكبوتّية.الرسمي عىل عىل الش
 م.٢٠٠٠، ١٦جمّلة فقه أهل البيت، العدد  التلقيح،حمسن،  اخلرازي، .٣٨٢
جمّلة حتقيقات حقوقي، العدد  مفهوم مصلحت عمومي،حمّمد ومهناز،  راسخ وبيات كميتكي، .٣٨٣

 ، إيران.٥٦
 ، مرص.١٧، م١٠جمّلة املنار ج التعريف بكتاب االعتصام،حمّمد رشيد،  م(،١٩٣٥رضا ) .٣٨٤
موقع  حوار حول املصلحة والنظام اإلسالمّي،عيل أكرب هاشمي،  م(،٢٠١٧رفسنجاين ) .٣٨٥

-http://ijtihadnet.ir/%D9%81%D9%82%D9%87باللغة الفارسّية: » اجتهاد«
%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/. 

حمارضة( تقرير حول امللتقى العلمي التخّصيص عيل أكرب هاشمي، ) م(،٢٠١٧رفسنجاين ) .٣٨٦
 ، السنة الثامنة.٣١جمّلة فقه أهل البيت، العدد  حول الفقه والفلك،

جمّلة جامعة اإلمام  مقايسه جايكاه مصلحت در فقه اماميه واهل سّنت،مهدي،  رهرب، .٣٨٧
 .م٢٠٠٣ عام، ربيع ١٧الصادق، إيران، العدد 

جمّلة الفكر اإلسالمي التابعة ملجمع  تبعّية األحكام للمصالح واملفاسد،جعفر،  الساعدي، .٣٨٨
 .هـ١٤٢٢ ،٢٩الفكر اإلسالمي يف إيران، العدد 
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 م.١٩٩٥، عام ٢٤جمّلة كيان، إيران، العدد  فرآيند عريف شدن فقه شيعه،جهانگري،  صالح بور، .٣٨٩
 م.١٩٩٥قد ونظر، إيران، العدد الثاين عرش، جمّلة ن مصلحت در فقه، أمحد،عابدي،  .٣٩٠
جمّلة  حكومت ديني ومصلحت انديَش در نظام امامت وخالفت،حسن،  عاشوري لنگرودی، .٣٩١

 م.١٩٩٧، شتاء عام ٢٦حضور، إيران، العدد 
تبعّيت احكام از مصالح  عبد الكريم وحممد حسن وقربان، عبد اهللا نجاد ورّباين وجالل،  .٣٩٢

، ٦٨معرفتى در دانشكاه اسالمي، إيران، السنة العرشون، العدد  جمّلة مطالعات ومفاسد،
 م.٢٠١٦خريف عام 

منهج اإلستصالح وتطبيقاته يف املذهب  حنان عبد الكريم وحمّمد خالد، القضاة ومنصور، .٣٩٣
 .م٢٠١٥، ٣، العدد ٤٢جمّلة دراسات، علوم الرشيعة والقانون، مجالشافعي، 

سّد الذرائع وتطبيقاته يف املذهب الشافعي،  ّمد خالد،حنان عبد الكريم وحم القضاة ومنصور، .٣٩٤
 .م٢٠١٥، ٢، العدد ٤٢جمّلة دراسات، علوم الرشيعة والقانون، مج

جملة فقه، إيران،  مصلحت در فقه شيعه وباسخ به شبهات روشنفكرى،عيل أكرب،  كالنرتي، .٣٩٥
 ، السنة العارشة.٣٦العدد 

 دكرتين مصلحت دولت در برتو نظريه باز خواينمهناز بيات ومهدي،  كميتكي وبالوي،  .٣٩٦
 م.٢٠١٥ ، السنة السابعة عرشة،٤٧جمّلة حقوق عمومي، إيران، العدد  تعادل،

قاعدة درء املفاسد مقّدم عىل جلب املصالح، مؤمتر تطبيق حمّمد بن عبد العزيز،  املبارك، .٣٩٧
 القواعد الفقهّية عىل املسائل الطبّية، اململكة العربّية السعودّية.

جمّلة بجوهشهاى اخالقى،  قاعده أهم ومهّم ونظريه غري اخالقي توجيه،حمّمد هادي،  ح،مفتّ  .٣٩٨
 م.٢٠١٧هـ.ش/١٣٩٥السنة السادسة، العدد الثالث، ربيع عام 

جمّلة الفكر اإلسالمي الصادرة عن جممع الفكر  إطاللة عىل فلسفة الفقه،مهدي، مهريزي،  .٣٩٩
 هـ.١٤١٨ ،١٩ـ  ١٨اإلسالمي يف إيران، العدد 

قاعدة درء املفسدة مقّدم عىل جلب املصلحة، دراسة أصولّية حسن بن إبراهيم،  اهلنداوي، .٤٠٠
 م.٢٠١١، ١٧جمّلة الرشيعة والدراسات اإلسالمّية، العدد فقهّية، 
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 ١٦٥ ............. (اإلنشائي االجتهاد) املرسلة املصالح أو االستصالح نظرّية: األّول املحور
 ٢٤١ ..................................... الذرائعي واالجتهاد املصلحة نظرّية: الثاين املحور
 ٣٣٧ .......................................... واملصلحة النّص  بني العالقة: الثالث املحور

 ٣٩٩ ........................................ التزاحم وقانون األولوّيات فقه: األّول املحور
 ٥١٩ ...................... الرشعّية والسياسة السلطة إدارة يف أساساً  املصلحة: الثاين املحور
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 ٩ ................................................................................. متهيد
 ٩ .....................أمهّية البحث، ملاذا العودة نحو فقه املصلحة والتوّجهات املقاصدّية؟

 ١٦ .............................. موقُع فقَهي: املصلحة واملقاصد يف خارطة العلوم الدينيّة
 ١٨ ............................................ فقه املصلحة واملقاصد بني السنّة والشيعة

 ٢١ ........................................................... فصول الدراسة وخطواهتا
 ٢٣ ................................................... حول هذا الكتابنقاط مهّمة جّدًا 

 ٢٥ .......................................................................... ويف النهاية

 
 ٣١ ............................................................................... متهيد

 ٣٢ ..................................... معنى املصلحة واملفسدة يف اللغة واملجال التداويل
 ٣٨ ............. دة )التبعّية/التعليل املصلحي العام( والتكوين األّويل هلاأّوالً: تأصيل قاع

 ٣٩ .................................... تبعّية الفعل اإلهلّي التقنيني للمالكات واألغراض
 ٤٣ ...................................... ل بالغرض وقانون التبعيّةمقارنة بني تعليل الفع

 ٤٥ ..................... فّك االرتباط بني األصول الكالمّية يف الفعل اإلهلي وقانون التبعيّة
 ٤٧ ............................. ة، بني األدّلة والردوداالجتاهات واملواقف من قانون التبعيّ 

 ٤٧ ......................... ـ اجتاه تبعّية األحكام ملصالح العباد، األدّلة واملالحظات ١
 ٤٨ ............................. بعيّةأ ـ املستندات ذات الطابع العقالين إلثبات الت

 ٤٨ ........أ ـ أ ـ برهان استحالة الرتجيح بال مرّجح، مداخالت حتليلية ونقدّية
 ٥٣ .............................. أ ـ ب ـ مرجعّية صفة احلكمة يف الباري تعاىل



  
 ٥٥ .................... أ ـ ج ـ مرجعيّة التسامل واإلمجاع اإلسالمي، قراءة نقدّية

 ٥٦ .. أ ـ د ـ مرجعّية مفهوم تكريم اإلنسان يف تأصيل قاعدة التبعيّة، نقد وتعليق
 ٥٦ ....... أ ـ هـ ـ مرجعّية ثنائّية احلسن والقبح يف خواّص األفعال، قراءة نقدّية

 ٥٨ ..................... أ ـ و ـ مرجعّية مفهوم غائّية العبادة للخلق، نقد وتفنيد
 ٥٨ ............................... أ ـ ز ـ استلزام نفي القاعدة لسّد باب الفقه!

 ٦٠ ... أ ـ ح ـ البعد األخروي يف تكريس املصلحة أساسًا للترشيعات، مراجعة تأّملّية
 ٦١ .................... أ ـ ط ـ مرجعّية صفتَي: الرأفة والرمحة يف املوىل سبحانه

 ٦٣ ................... ب ـ املستندات ذات الطابع النقيل والنّيص، توليفة متواشجة
 ٧٢ ........................................... وقفة تقويميّة لتوليفة املستند النّيص 

 ٧٤ ............... ـ اجتاه نفي التبعّية أو حترير القانون من املصلحة، األدلّة والشواهد ٢
 ٧٦ ........ ـ النّص القرآين وحتريم الطّيبات عىل بني إرسائيل، حتليل وتعليق ١ـ  ٢
 ٧٨ ........ ـ توظيف قّصة أصحاب السبت يف نفي مقولة التبعّية، نقد وتفنيد ٢ـ  ٢
 ٨٠ ........ ـ مبدأ النسخ وحترير التكليف من املصالح واملفاسد، قراءة نقدّية ٣ـ  ٢
 ٨٠ ..... ـ نسف بنية الترشيعات خلرافة التبعّية )برهان احليدري(، تأّمل ونقد ٤ـ  ٢
 ٨٢ ............. ـ قانون التبعّية يف معيار ثبات الرشيعة وخلودها، رّد وتعليق ٥ـ  ٢
 ٨٤ .............. ـ النّص القرآين وحتريم اخلمر رغم نفعها! توضيٌح ومناقشة ٦ـ  ٢
 ٨٦ ..................... ـ برهان اللوازم الفاسدة لفكرة التبعّية، ردٌّ وجواب ٧ـ  ٢
 ٩١ ....... ـ حترير الترشيع من املالكات لتعايل اهللا عن املساءلة، جواب نقدي ٨ـ  ٢
 ٩٢ ............. ـ شواهد قانونّية آبية عن التعقيل يف مناخ التبعيّة، ردٌّ وإبطال ٩ـ  ٢
 ٩٢ .................... ـ حتويل القبلة وإبطال قانون التبعّية، مؤاخذة نقدّية ١٠ـ  ٢
 ٩٣ ....ـ قانون التبعيّة واملفارقة الكالمّية )حماولة احليدري(، تفكيٌك وتفنيد ١١ـ  ٢

 ٩٦ .................................................. نتيجة البحث يف أصل قانون التبعّية
 ٩٦ ................................................. ثانيًا: مركز املصلحة يف قانون التبعيّة



  

 ٩٧ ........... ـ مركز املالك )املصلحة..( يف األحكام الواقعّية، فرضّيات وحماوالت ١
 ٩٧ ........................... ـ افرتاض املالك يف املتعّلق عينه قبل احلكم به ١ـ  ١

 ١٠٠ .............................. الشيخ الالرجياين وحماولة إضافّية قابلة للنقاش
 ١٠١ .............................. لقانوين نفسهـ افرتاض املالك يف اجلعل ا ٢ـ  ١

 ١٠٢ ............................... نظرّية املحّقق اخلراساين والتفاسري املتعّددة هلا
 ١٠٦ ... ناقشاتـ افرتاض التفصيل يف املالك بني املتعّلق واجلعل، شواهد وم ٣ـ  ١

 ١٠٧ ......... ـ نظرّية املصلحة الترشيعّية ومقولة األوامر االمتحانّية ١ـ  ٣ـ  ١
 ١١١ ................. ّيةـ املصلحة الترشيعّية ومسألة العبادات القرب ٢ـ  ٣ـ  ١
 ١١٨ .............. ـ مصلحة اجلعل القانوين وفكرة ترشيعات التقّية ٣ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٢ ...................... ـ مفهوم مصلحة اجلعل يف األدّلة النصّية ٤ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٦ ............... ـ برهان التاميز بني مساحَتي: املصلحة والترشيع ٥ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٨ ................... ـ التمييز بني ُحسن الفعل وُحسن اإللزام به ٦ـ  ٣ـ  ١
 ١٢٨ .......... ـ خروج األحكام الوضعّية عن دائرة مالك املتعّلقات ٧ـ  ٣ـ  ١

 ١٣١ ........ ـ افرتاض انفتاح باب االحتامالت بني اجلعل واملتعّلق وغريمها ٤ـ  ١
 ١٣٣ .......................... مديات معقولّية فكرة املصلحة يف اجلعل القانوين نفسه

 ١٣٧ .................................. حماولة إنتاج فهم جديد لفكرة املالك يف املتعلَّق
 ١٤٣ ................................................ نتيجة البحث يف مركز املصلحة

 ١٤٣ ............ ـ مركز املالك )املصلحة..( يف األحكام الظاهرّية، عرض مستعجل ٢
 ١٤٦ .................................. اجلعل القانوينـ اختزان املصلحة يف  ١ـ  ٢
 ١٤٦ ............ ـ قيامة املصلحة يف حفظ مصالح الواقع )التزاحم احلفظي( ٢ـ  ٢
 ١٥٢ ........................................... ـ نظرّية املصلحة السلوكّية ٣ـ  ٢
 ١٥٣ ...................................................... ـ نظرّية السببّية ٤ـ  ٢

 ١٥٤ .............. بني التبعّية ونظرّية القياس، دفع إشكالّية التناقض عن الفكر األشعري



  
 ١٥٦ ............................. نتيجة البحث يف قانون التبعّية )التعليل املصلحي العام(

 ١٦٣ ...................................... متهيد )النظريات السياقية للتفكري املقاصدي(

 املحور األّول
 (اإلنشائي االجتهاد) نظرّية االستصالح أو املصالح املرسلة

 ١٦٥ ............................................................................. متهيد
 ١٦٨ ............................ تنويع: املناسب واملصلحة، خطوة لتحديد نطاق النظرّية

 ١٧١ ................................ املواقف الرئيسة من موضوعة البحث، عرض إمجايل
 ١٧٨ ...................... قيود تعريف االستصالح والفرق بني املصالح املرسلة والبدعة

 ١٨٦ ......................... نظرّية املصلحة املرسلة، الشواهد واألدّلة، وقفات وتأّمالت
 ١٨٦ ................ ـ مرجعّية األدّلة التارخييّة )سرية الصحابة واإلمجاع اإلسالمي( ١
 ١٩٠ ........ ـ مرجعّية العقل النظري يف تأصيل املصالح املرسلة، بيانات ومناقشات ٢

 ١٩٠ ................................... ـ برهان بطالن الرتجيح بال مرّجح ١ـ  ٢
 ١٩٤ .......................... ـ برهان استلزام نقص الرشيعة، قراءة نقدّية ٢ـ  ٢
 ١٩٥ .. ـ برهان العبور من املصلحة إىل احلكم )الربهان اللّمي(، تعليق نقدي ٣ـ  ٢
 ٢٠٠ ..... ـ من تناهي النصوص دون الوقائع إىل حجّية االستصالح، تأّمل وتفنيد ٤ـ  ٢
 ٢٠١ ........................ ـ معقولّية املصالح وتربير االعتامد، نقد وحتليل ٥ـ  ٢

 ٢٠٤ ................ إعادة إنتاج االستصالح من نظرّية مقاصد الرشيعة أو من القياس
 ٢١٠ ..... ـ مرجعّية نصوص الكتاب والسنّة يف رشعّية االستصالح، حتليل ومناقشة ٣

 ٢١٠ ............ ، وتأصيل حجية القياس واالستصالح»االعتبار«ـ مفهوم  ١ـ  ٣
 ٢١٢ ........................... ـ القضاء بالظاهر وتربير استظهار املصلحة ٢ـ  ٣



  

 ٢١٣ ...... ـ اإلمام الطويف واستخراج حجّية املصلحة من قاعدة نفي الرضر ٣ـ  ٣
 ٢٢٠ ......... نصوص مبادئ الترشيع العليا وتأصيل منهجّية االستصالحـ  ٤ـ  ٣

 ٢٢٢ ........................ ـ نظرّية املصلحة املرسلة يف سياق حجّية العقل العميل ٤
 ٢٣١ ............................................ عدة املصالح املرسلةتصّورنا املختار لقا

 املحور الثاين
 نظرّية املصلحة واالجتهاد الذرائعي

 ٢٤١ ............................................................................. متهيد
 ٢٤٢ .................................... مفهوم الذرائع، تصوير أّويل يف اللغة واملصطلح

 ٢٤٤ ................. نظرية الذرائع والتباس القواعد األصولّية )كشف شبكة العالقات(
 ٢٤٤ ........................................ بني الذرائع ومقّدمة الواجب واحلرام أ ـ

 ٢٥١ .................. »سّد الذرائع، احليل، قانون تبعّية األحكام لألسامء«ب ـ ثالثّية 
 ٢٥٤ .............................................. التزاحم ج ـ بني الذرائعّية وقانون

 ٢٥٨ .................. د ـ بني االجتهاد الذرائعي املالكي واالجتهاد الوسائيل الشافعي
 ٢٦٠ ........................... هـ ـ بني االجتهاد الذرائعي وقاعدة اإلعانة عىل االثم

 ٢٦١ ................................ و ـ بني االجتهاد الذرائعي واالجتهاد املقاصدي
 ٢٦٢ .................................. هل ثّمة بدائل عن الذرائعّية يف االجتهاد اإلمامي؟

 ٢٧٢ ....................................................التعريف املختار لقانون الذرائع
 ٢٧٣ ............................... االجتهاد الذرائعي، األدّلة واملرّبرات الدينية والعقلّية

 ٢٧٣ ............. من عقالنّية الترشيع إىل قانون الذرائع )إشكالّية نقض الغرض( ـ ١
 ٢٨١ .............. ـ بناء االجتهاد الذرائعي عىل نظرّية املصالح املرسلة، تعليق ونقد ٢
 ٢٨٣ .............. ـ املرجعيّة التارخيّية يف إثبات الذرائعّية )سرية الصحابة واخللفاء( ٣
 ٢٨٥ ......................... ـ مرجعّية النّص الديني يف تأصيل االجتهاد الذرائعي ٤



  
 ٢٨٥ ....................... ـ جمموعة النصوص القرآنّية، وقفات وحتليالت ١ـ  ٤
 ٢٩٢ ........................ ـ جمموعة النصوص احلديثّية، تأّمالت فاحصة ٢ـ  ٤

 ٢٩٨ ......................... سّد الذرائع يف بنية الرشيعةإفتاء اإلمام حمتاطًا وعالقته ب
 ٣٠٥ ............................ ـ مرجعّية االستقراء يف تكريس االجتهاد الذرائعي ٥

 ٣١٠ ................................................. وقفات مع املستند االستقرائي
 ٣١٠ ................................. أ ـ البنية الذرائعّية للرشيعة وسؤال اإلمكان

 ٣١١ ........... ب ـ تأثري البنية الذرائعّية للرشيعة عىل االستيعاب القرآين القانوين
ظّية الذرائعّية بني الثبات والتأقيت  ٣١٣ ....................... ج ـ األحكام التحفُّ

 ٣١٥ .........د ـ األحكام االحتفاظّية الذرائعّية، ونظام شواهد اإلثبات والرتجيح
د يف هوّية احلكم بني األصلّية والذرائعّية  ٣١٨ ..... هـ ـ املرجعّية القانونّية عند الرتدُّ

 ٣٢٠ .......................................... و ـ مشكالت االستقراء الذرائعي
 ٣٢١ ........................................... ـ مشكلة استنتاج الذرائعّية ١
 ٣٢٣ ..................................... ـ مشكلة حرصّية الفهم الذرائعي ٢
 ٣٢٤ ........................................... ـ طفرة االستقراء الذرائعي ٣

 ٣٢٦ ................................. حماولة إلنتاج الذرائعّية يف فضاء الفقه املجتمعي
 ٣٢٨ ............... هل نقض احليل الرشعّية موقوف عىل األخذ باالجتهاد الذرائعّي؟

 ٣٣٠ .............. الذرائعّية وشواهد اإلنكار، وقفات مع مقاربات ابن حزم األندليس
 ٣٣٤ ........ رؤيتنا للذرائعّية، من الفتوى إىل السياسة الرشعيّة و..وفق فقه األولوّيات

 املحور الثالث
 العالقة بني النّص واملصلحة

 ٣٣٧ ............................................................................. متهيد
 ٣٣٨ .............................. طويف وفكرهاملواقف وااللتباسات يف شخصّية اإلمام ال



  

 ٣٤١ ............................ الطويف ونظرّية تقديم املصلحة عىل النص، بيان وترشيح
 ٣٤٧ ..................................... نظرّية الطويف ومسلسل االنتقادات واملناقشات

 ٣٤٨ ................... ـ من تقديم املصلحة عىل النّص إىل تقديم النّص عىل النّص  ١
 ٣٤٨ ..................... ـ استحالة معارضة النّص للمصلحة، أو عبثّية االفرتاض ٢
 ٣٤٩ .................. ـ املصلحة من التوحيد إىل الُفرقة، أو وهم توحيدّية املصلحة ٣
 ٣٥٢ ................................ ـ عالقة النصوص األّولّية بحديث نفي الرضر ٤
 ٣٥٦ .............................. ـ الطويف ومفارقة التمّسك باإلمجاع ضّد اإلمجاع ٥
 ٣٥٧ . ـ من نقد سعة النص إىل نقد النّص نفسه، هل اجتهد الطويف يف مقابل النّص؟! ٦
 ٣٦١ ............ ـ الشيخ أبو زهرة وهتمة تقديم الطويف املصلحة عىل الدليل القطعي ٧
 ٣٦٣ ....................... ـ الطويف والشيعة وفكرة النسخ والتخصيص بعد النبيّ  ٨
 ٣٦٥ ................................................. ـ البوطي وتناقضات الطويف ٩

 ٣٦٧ ............ ـ مفارقة التخصيص باملصلحة مع إباء النصوص عن التخصيص ١٠
 ٣٦٨ ................ ملعامالت عند الطويفـ مديات منطقّية التمييز بني العبادات وا ١١
 ٣٧٠ ـ حتّديات العقل، هل يمكن الدفاع عن الطويف بإعادة إنتاج نظرّيته مقاصدّيًا؟ ١٢

 ٣٧٧ .................. ل فكرة تقديم املصلحة عىل النصوصمن الطويف إىل اخلميني، حتلي
 ٣٨١ ....................... بني الطويف واخلميني، قراءة مقارنة يف عنارص االلتقاء والتاميز

 ٣٨٧ ................................................ مينيوقفة تقويمّية لنظرّية اإلمام اخل
 ٣٨٨ ............................................ نتيجة البحث يف عالقة النّص باملصلحة

 ٣٩٧ ............................................................................. متهيد



  
 املحور األّول

 فقه األولوّيات وقانون التزاحم
 ٣٩٩ ............................................................................. متهيد

 ٤٠٢ ..................... فكرة األولوّيات والتزاحم يف الرتاث الفقهي واملنجزات احلالية
 ٤٠٧ ............................... نظرّيات يف حقيقة التزاحم واملوقف فيه، عرض عابر

 ٤٠٨ ........................... قاعدة التزاحم وتأصيل فقه األولوّيات، األدّلة والشواهد
 ٤١٤ ...... هل ثّمة مفارقة بني التزاحم وانسداد معرفة املصلحة عند الظاهرّية واإلمامّية؟!

 ٤١٩ ........................... أّوالً: قواعد الرتجيح يف فقه األولوّيات وحاالت التزاحم
 ٤٢١ .......................... ـ تقديم ما ال َبَدل له عىل ما له البدل )قاعدة البدائل( ١

 ٤٢٢ ................. ـ البدائل الَعْرضيّة، أو البدائل داخل التكليف الواحد ١ـ  ١
 ٤٢٣ ....................... إعادة إنتاج مفهوم البدائل يف تطبيقات احلياة املعارصة

 ٤٢٣ ..................... ـ البدائل الطولّية، أو البدائل بني تكاليف متعّددة ٢ـ  ١
 ٤٢٧ .......................... حماولة لتخريج البدائل الطولية وفقًا لقانون األمهّية

 ٤٣٠ ................ ـ تقديم املرشوط بالقدرة العقلّية عىل املرشوط بالقدرة الرشعّية ٢
 ٤٣٥ .......................................... ـ الرتجيح بمعيار األمهّية واألولوّية ٣

 ٤٣٥ ...................................... يف حال العلم باألمهّيةـ املوقف  ١ـ  ٣
 ٤٣٧ ...................................... ـ املوقف يف حال حمتمل األمهّية ٢ـ  ٣
 ٤٤٠ .................................. ـ املوقف يف حال قّوة احتامل األمهيّة ٣ـ  ٣
 ٤٤١ ................................ ـ املوقف يف حال قّوة األمهّية املحتملة ٤ـ  ٣
 ٤٤٢ ................. ـ املوقف يف حال تساوي االحتامالت )عدم الرتجيح( ٥ـ  ٣

 ٤٤٣ .............................................. التزاحم يف التكاليف غري اإللزامّية
 ٤٤٦ .............................................. ثانيًا: وسائل إثبات األمهّية واألولوّية

 ٤٤٧ ............... يني( يف تعيني األمهّية علاًم أو احتامالً ـ املعيار النّيص )الداخل ـ د ١



  

 ٤٤٧ ............................................. ـ العنرص الكيفي النوعي ١ـ  ١
 ٤٤٨ ................................ أ ـ إطالقات النصوص وآلّية فهم األمهّية

 ٤٤٩ ....................ب ـ بيانات حتديد األمهّية اهلرمّية يف النصوص الدينيّة
 ٤٤٩ ............................. ج ـ نصوص املآالت والعواقب والعقوبات

 ٤٥٠ ........................ د ـ نصوص التنزيل والتشبيه؛ للحّث أو التهويل
 ٤٥٠ ................................. هـ ـ نصوص التفضيل واملفاضلة املعّينة

 ٤٥١ ............................................. و ـ نصوص األدّلة الثانوّية
 ٤٥٢ ............... ز ـ مناسبات احلكم واملوضوع يف الوعي العريف والعقالئي

 ٤٥٤ ...................... ح ـ املنهج األولوي الداخل ـ ديني، عّينات ونامذج
 ٤٥٥ ............................ ط ـ التمييز بني القطعي والظنّي من األحكام

 ٤٥٦ ..... ي ـ تقديم مصلحة اجلامعة عىل مصلحة الفرد، واألكثرّية عىل األقلّية
 ٤٥٨ .............................. ك ـ أولوّية النفوس واألعراض عىل غريها

 ٤٥٨ .... ل ـ األولوّية بمعيار موافقة املقاصد الرشعّية العليا )والرتجيح باملآل(
 ٤٦١ ............................................ ـ العنرص الكّمي العددي ٢ـ  ١

 ٤٦٤ ....... ـ املعيار االجتهادي )اخلارج ـ نّيص/االجتهاد األولوي( يف تعيني األمهّية ٢
 ٤٦٦ ............................... عد يف فضاء فقه األولوّيات وقانون التزاحمثالثًا: قوا

 ٤٦٧ .................................................... ـ قاعدة دفع األفسد بالفاسد ١
 ٤٦٨ ................... ألفسد، والتحّفظ عىل قاعدة دفع ا»الغاية ترّبر الوسيلة«ناقدو 

 ٤٧٠ ....................... قاعدة دفع األفسد بالفاسد، مفهومان وتفسريان وموقفان
 ٤٨١ .... العكس(ـ األولوّية بني التحريم والوجوب )مراعاة الواجب أوىل من احلرام أو  ٢

 ٤٨٤ ...................... قراءة نقدّية يف االجتاهني املختلفني )اجتاه الشاطبي وابن تيمية(
 ٤٨٩ ..................... التـ قاعدة درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، حتليل وتأمّ  ٣

 ٤٩١ .............................. ـ أدّلة القاعدة ومرجعّيتها الدينّية والعقالنّية ١ـ  ٣



  
 ٥٠٠ ............... ـ هل فرُض التساوي بني املصلحة واملفسدة فرٌض واقعّي؟! ٢ـ  ٣
 ٥٠٢ ........................ـ قاعدة الدرء وثقافة التعطيل، إشكالّيات معارصة ٣ـ  ٣
 ٥٠٥ ...... ـ فقه املستقبلّيات، هل تقّدم املفسدة املحتملة عىل املصلحة املحتملة؟ ٤ـ  ٣
 ٥٠٧ ........ ـ القاعدة بني مفهومي املصلحة واملنفعة، مشكلة االلتباس الداخيل ٥ـ  ٣

 ٥٠٩ ...................................... ـ فقه األولوّيات ومنطق الغاية ترّبر الوسيلة ٤

 املحور الثاين
 املصلحة أساسًا يف إدارة السلطة والسياسة الرشعّية

 ٥١٩ ............................................................................. متهيد
 ٥٢١ ................................صلحة بني الفكرين السياسينّي: الغريب واإلسالميامل

 ٥٢٤ ............................................. مفهوم املصلحة، التباسات وتفسريات
 ٥٢٧ .............................. وضعيمتايز أّويل بني املصلحة بمفهومها اإلسالمي وال

 ٥٢٨ ........................... نظرّية املصلحة يف السياسة الرشعّية بني العينية واملواضعة
 ٥٣٠ .................... ةاملعيار املقاصدي الديني وقواعد حماسبة السياسة الرشعّية الزمنيّ 

 ٥٣٤ ....... من املتويّل ملسؤولّية حتديد مقاصد السياسة الرشعّية التي تقوم عليها املصلحة؟
 ٥٣٥ ................ تصحيح خطأ شائعاملصلحة بني مواجهة األحكام األولّية وإجرائها، 

 ٥٣٧ ..................... بني عدم املفسدة ورعاية املصلحة، معياران يف السياسة الرشعّية
 ٥٤٥ .................... الرشعّيةاحلكم الوالئي أو احلكومي، وعالقته بمصلحة السياسة 

 ٥٤٩ .................. أّي مصلحة تستند إليها السياسة الرشعّية؟ مصالح الرضورة أو..؟
 ٥٥٠ .......................... نظرّية املصلحة يف السياسة الرشعية من اإلجراء إىل التقنني

 ٥٥١ ....................................................................... كلمة أخرية



  

 ٥٥٧ ............................................................................. متهيد
 ٥٥٩ ....................... املصلحة من الكلّية إىل اجلزئّية وبالعكس، والدة فقه الضوابط

 ٥٦٢ ........... واقع؟املصلحة ووعي الواقع واملوضوع، هل تراجع الفقه برتاجع وعيه لل
 ٥٦٥ .................. التمييز بني: ضوابط املصلحة، وتعيني املصلحة، ورسم األولوّيات

 ٥٦٧ ............. ّينها(ـ وقوع املصلحة ضمن السياق املقاصدي )أخالقّية املصلحة وتد ١
 ٥٧٠ ................................................... ـ عدم مناقضة الكتاب والسنّة ٢

 ٥٧٢ ........................................... املصلحة بني موافقة النّص وعدم خمالفته
 ٥٧٣ .................... أو عدم تفويت مصلحة أهمّ » فقه األولوّيات«ـ مراعاة قواعد  ٣
 ٥٧٥ ..................... ـ اعتامد السبل املوضوعّية إلثبات املصلحة )ضوابط اإلثبات( ٤

 ٥٧٦ . ـ مرجعّية العقل اخلربوي يف معرفة املصلحة )ختّطي حدود العقل الفقهي( ١ـ  ٤
 ٥٧٨ ........... ـ مرجعّية وعي التداخل وتنّوع األبعاد يف فهم املصالح واملفاسد ٢ـ  ٤
 ٥٨١ ............. ـ مرجعّية االعتبار الرشعي لإلثبات من زاوية القّوة االحتاملّية ٣ـ  ٤

 ٥٨١ .................................... خماطر فقه املصلحة غري املنضبط، أمثلة وعّينات
 ٥٨٣ .... ؟»جممع تشخيص مصلحة النظام«ملاذا ُيبدي بعض الباحثني الشيعة قلقًا دينّيًا من فكرة 

 ٥٨٥ ............................ كيف نعمل عىل تاليف خماطر عدم انضباط فقه املصلحة؟
 ٥٨٦ ....... هل نجا خصوم فقه املصلحة من بعض السلبّيات التي يتهمون هبا هذا الفقه؟!

 ٥٩١ ............................................................................. متهيد
 ٥٩٢ ........................................ رحلة قصرية يف أهّم نتائج الكتاب وفصوله

 ٥٩٨ ......... رسالة الكتاب، من مبعثرات قواعد فقه املصلحة إىل فقه غائي مناطي جامع



  
 ٦٠٠ ................................................................... خلتام كلمةويف ا

 ٦٠٣ .......................................................... املصادر واملراجع العربيّة
 ٦٣٢ .........................................................املصادر واملراجع الفارسية

 ٦٣٣ ............................................................. الدوريات والنرشيات

 
 ٦٣٩ .................................................................. الفهرس اإلمجايل

 ٦٤١ ....................................................... فهرس املحتويات التفصييل
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