
  



 
َواَءُهمح َلَفَسَدِت االقائل يف حمكم التنزيل: احلمد هلل  قُّ أَهح َرحُض لسَّمَ }َوَلِو ات ََّبَع احلَح َواُت َواْلح

رِِهمح ُمعحِرُضوَن{ ]املؤمنون: َوَمنح ِفيِهنَّ َبلح  رِِهمح فَ ُهمح َعنح ِذكح َناُهمح ِبذِكح  الرب   أبنذلك ؛ [71أَتَ ي ح
 وترك وإرادهتم مشيئتهم على التدبري وأجرى املشركون هؤالء يهوى مبالو عمل  ذكره تعاىل
 يعرفون ال أهنم وذلك؛ فيهن ومن واْلرض واتاالسم لفسدت كارهون،  له هم الذي احلق

 مشيئتهم على جارية اْلمور كانت  فلو والفاسد، التدبري من والصحيح اْلمور عواقب
 خلق من فيهن   ومن واْلرض السموات تقر   مل احلق ، على الباطل أكثرهم إيثار مع وأهوائهم

 .(1)ابحلق قام ذلك ْلن هللا؛
د وعلى آله وصحبه ومن وااله؛ صالن على سيدان حمموالصالة والسالم اْلمتان اْلكم

"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال القائل فيما صح عنه: 
؛ فقد تركنا النيب صلى هللا عليه وسلم على شريعة بيضاء ليلها كنهارها ال حتتاج (2)"…هالك

 .(3)إىل تتمة، وال تفتقر إىل زايدة
فقد تنامى يف اآلونة اْلخرية وكثر التشويش، وتعالت اْلصوات من دعاة  أما بعد؛

التغريب والعلمانية، وكذا من احلداثيني العصريني؛ فنادوا بتعطيل بعض النصوص الشرعية 
ومبخالفة أحكامها بدعوى أهنا ال حتقق املصلحة للناس، بل ذهبوا إىل ما هو أبعد من هذا؛ 

}َكُُبَتح  .(4)، وَرَموحا مجيًعا الشريعة عن ِشرحاينَة  النصوص الشرعيةفقالوا بتقدمي املصلحة على 
 .[5َكِلَمًة ََتحرُُج ِمنح أَف حَواِهِهمح ِإنح يَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكِذاًب{ ]الكهف: 

 : العنوان معاين مفردات
 .(5)اإلهدار: مبعىن اإلبطال واإللغاء واإلمهال

  عليه وسلم.والنص: كتاب هللا تعاىل، وسنة نبيه صلى هللا
 .(6)واملراد ابملصلحة هنا: جلب املنفعة أو دفع املضرة

 هدار النص بدعوى املصلحة:إمنشأ شبهة 
 تلك الشبهة وبؤرهتا اليت ارتكزوا عليها يف أطروحاهتم أمران:  أصل

الدنيا واملعاش ومسائل االجتماع واحلكم بتنظيم أمور  ما يتعلق تومههم أن أوهلما:
 وال دخل للتشريع يف تنظيمها، ويتبع ذلك رد مجيع اْلحكام املتعلقة هبا. مرتوكة للعقل،



ما خيص مسائل وقضااي العامل : "-حد دعاة تلك الفكرة أ -يقول حممد عابد اجلابري 
فإن ابن خلدون يرى أن الشارع ال يفرض  ،وبصفة عامة شؤون االجتماع ،املادي احملسوس

ولذلك كان الوحي يف اْلعم  ،يع جزئيات وتفاصيل حياتناا يشمل مجا حمددً ا معينً علينا نظامً 
 ،ا ابلتكاليف الشرعية، أما شؤون الدنيا وأمور املعاش ومسائل االجتماع واحلكمالغالب خاص  

قوانني احلكم والسياسة ميكن أن تعتمد على العقل ، ويقول أيًضا: "(7)"فهي مرتوكة للعقل
والقبيح إىل  ،إمنا هو اجتناب املفاسد إىل املصاحل ْلن جوهرها ؛دون احلاجة إىل شرع ،وحده

  .(8)"وهذا وذاك تتم معرفته ابلتجربة ،احلسن
زعمهم أبن النصوص الشرعية تعارض حتقيق املصاحل للناس، ومن مث تقدم رعاية  الثاين:

ه( يف ثنااي  716الطويف )هو جنم الدين  عنه ذلكاملصاحل على النص، ولعل أشهر من ُفهم 
يف  "التعيني يف شرح اْلربعني"رعاية املصاحل يف كتابيه: "شرح خمتصر الروضة"، وعن  كالمه

، على أن الطويف قد صرح ببيان (9)شرحه للحديث الثاين والثالثني = "ال ضرر وال ضرار"
 مذهبه، وأنه إمنا يرجح رعاية املصاحل يف العادات واملعامالت وحنوها، وليس يف العبادات. 

فإن قيل: مل ال جيوز أن يكون من مجلة ما راعاه من مصاحلهم نصب " يقول الطويف:
 اْلحكام؟ هلم على معرفة النص واإلمجاع دلياًل 

قلنا: هو كذلك، وحنن نقول به يف العبادات، وحيث وافقا املصلحة يف غري العبادات، 
ذلك هي  ؛ ْلن رعايتها يفوإمنا حنن نرجح رعاية املصاحل يف العادات واملعامالت وحنوها

فإهنا حق الشرع، وال يعرف كيفية إيقاعها إال  ؛قطب مقصود الشرع منها، خبالف العبادات
 .(10)"من جهته نص ا أو إمجاًعا

يستند إليه يف أتصيل أً أن يتخذ من كالم الطويف متك (11)وقد حاول بعض املعاصرين
لتحلل من ربقة صل إىل افكرة تقدمي اْلهواء واملصاحل املتومهة على النص الشرعي، ومنه يتو 

 وببيان حقيقة مذهب الطويف ينهدم هذا اْلساس الذي ارتكنوا إليه.    التكاليف الشرعية،
 حتقيق مذهب الطويف:

قبل قليل  -عنه  عُبتال يفوتين يف هذا املقام التنبيه على حقيقة مذهب الطويف: وقد 
ن الطويف نفسه أرجع تقدمي قل عنه"؛ ْلبقويل: "ُفهم عنه"، وعدلت عن قول بعضهم: "نُ  -

  .ا على احلديث: "ال ضرر وال ضرار"اعتمادً  ؛املصلحة على النص بقيودها



أن الطويف يوجب تقدمي رعاية املصلحة بطريق التخصيص والبيان، ال  وبيان ذلك:
بطريق التعطيل واإلهدار، وشتان بني اْلمرين، فإن الطويف يُعِمل النصوص وال يهملها، 

، وهم دعاة إهدار النص ردة عن الدليل على النصاجملصلحة ول بتقدمي املخبالف من يق
 .(12)بدعوى خمالفته للمصلحة

مث إن قوله عليه الصالة والسالم: والقارئ احلصيف مدعو إىل النظر يف قول الطويف: "
إذ الضرر هو املفسدة، فإذا  ؛ا، واملفاسد نفيً "ال ضرر وال ضرار" يقتضي رعاية املصاحل إثباتً 
 ْلهنما نقيضان ال واسطة بينهما. ؛نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو املصلحة

أقواها النص واإلمجاع، مث مها إما أن يوافقا رعاية  (13)وهذه اْلدلة التسعة عشر
دلة الثالثة على إذ قد اتفقت اْل ؛املصلحة، أو خيالفاها، فإن وافقاها فَِبَها َونِعحَمت، وال نزاع

ورعاية املصلحة املستفادة من قوله عليه الصالة والسالم: النص واإلمجاع احلكم، وهي 
وإن خالفاها وجب تقدمي رعاية املصلحة عليهما بطريق التخصيص  ،"ال ضرر وال ضرار"

 والبيان هلما، ال بطريق االفتيات عليهما والتعطيل هلما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق
 .(14)"البيان

  والتسليم للخصم: وعلى التنزل
أبن الطويف يقول بتقدمي  -جداًل  –وعلى طريقة اجلدل العلمي يقال هلؤالء: سلمنا 

من السابقني واملعاصرين له والالحقني  -على النص، فإن خالفه مع مجاهري العلماء  لحةاملص
، وإمنا هو أشبه ابلقسمة الناس من قبيل اخلالف النظري الذي ال ينبين عليه عمل يف واقع -

ْلن الطويف نفسه مل أيت مبثال واحد يصلح تطبيًقا لتلك الدعوى؛ يقول الدكتور  العقلية؛
الريسوين: "مل أيت ]يعين: الطويف[ مبثال واحد حقيقي يدل على التعارض الذي افرتضه بني 

  . (15)النص واملصلحة، فبقي رأيه جمرد افرتاض نظري"
 النزاع:حترير حمل 

ال بد  –إهدار النص بدعوى رعاية املصلحة  –قبل اخلوض يف تفنيد تلك الشبهة  
 من فصل النزاع بني املختلفني، فيقال: 

حمل النزاع يف هذه القضية: هو افرتاض وجود تعارض بني داللة النصوص الشرعية 
 ورعاية املصلحة.



املتضمنة إلغاء النص  –فبينما نرى أصحاب تلك الشبهة يقدمون املصلحة املتومهة  -
 على النص، فُيعِملون تلك املصلحة امللغاة ويهدرون النص. -

، وميكن إمجال مذهبهم يف (16)ذلك يف همو قد خالففإننا نرى علماء الشريعة قاطبة  -
 أمرين: 

واملصاحل املعتُبة، بل بينهما  لشرعيةحقيقي   بني النصوص ا : ال وجود لتعارض  أوهلما
 طابق تم.ت

بني النصوص الشرعية واملصاحل املتومهة اليت مل يعتُبها  احقيقيً  اد تعارضً قد جناثنيهما: 
الشارع احلكيم، بل إن الشارع قصد إىل خمالفة تلك املصاحل املتومهة وجعلها ملغاة، وابلتايل ال 

 تلك املصلحة من إلغاء النص.جيوز تقدميها على النص؛ ملا تضمنته 
ما اعتقده العقل مصلحة : "يف تفصيل ذلك بقوله شيخ اإلسالم ابن تيميةوقد أجاد 

 الزم له:  كان الشرع مل يرد هبا فأحد أمرينوإن  
  .إما أن الشرع دل عليه من حيث مل يعلم هذا الناظر -

املصلحة هي املنفعة احلاصلة  ْلن ؛أو أنه ليس مبصلحة وإن اعتقده مصلحة -
ويكون  ،ا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنياوكثريً  ،الغالبة أو
ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس } :منفعة مرجوحة ابملضرة، كما قال تعاىل فيه ُقلح ِفيِهَما ِإمثح

ِعِهَما َُبُ ِمنح نَ فح ُُهَما َأكح   .[219 ]البقرة: {َوِإْثح

 ،مما ابتدعه الناس من العقائد واْلعمال من بدع أهل الكالم وكثري
ا وحق   ،اوأهل امللك، حسبوه منفعة أو مصلحة انفعً  ،التصوف وأهل الرأي وأهل

  .ومل يكن كذلك ،وصواابً 
بل كثري من اخلارجني عن اإلسالم من اليهود والنصارى واملشركني والصابئني 

عليه من االعتقادات واملعامالت والعبادات حيسب كثري منهم أن ما هم  ،واجملوس
ن حَيا َوُهمح } ،مصلحة هلم يف الدين والدنيا ومنفعة هلم ََياِة الدُّ الَِّذيَن َضلَّ َسعحيُ ُهمح يف احلح

ُمح حُيحِسُنوَن ُصن حًعا{ ]الكهف:  وقد زين هلم سوء عملهم فرأوه  ،[104حَيحَسُبوَن َأهنَّ
 ا. حسنً 



قد  ،كان استحسانه أو استصالحه  يئ،ا ما هو سنً فإذا كان اإلنسان يرى حس
 .(17)"يكون من هذا الباب

أنه ميكن إرجاع القضية إىل التمييز بني املصاحل، فما كان منها  :خنلص مما سبق
مهماًل عند الشارع أمهلناه وأهدرانه،  د الشارع اعتُبانه، وما كان ملغي امعتُبًا عن

وأما النص فهو معمول به بكل حال، وال خالف بني أهل العلم قاطبة يف 
 .(18)ذلك

من  "إهدار النصوص بدعوى املصلحة"فإنه ميكن الرد على شبهة  إذا تبني هذا:
 جهتني؛ كل واحدة منهما كافية يف حتقيق املقصود، وابجتماعهما تدمغ الشبهة، ويندفع

َمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم الحَويحُل ممَّا االغرتار هبا؛ قال تعاىل:  قِ  َعَلى الحَباِطِل فَ َيدح }َبلح نَ قحِذُف اِبحلَح
 :[18َتِصُفوَن{ ]اْلنبياء: 

 النظرية العلمية.األوىل: اجلهة 
 التطبيقية العملية.    الثانية:واجلهة 

 :النظرية العلمية هةبدعوى املصلحة من اجلدفع إهدار النصوص اجلهة األوىل: 
ميكن دفع شبهة إهدار النصوص الشرعية بدعوى رعاية مصاحل العباد من وجوه علمية 

 كثرية، ومبجموعها حيصل القطع ببطالن تلك الشبهة:
: جاءت    العباد: الشريعة لتحقيق مصاحلأوالا

أن تشريع اْلحكام وفرض التكاليف إمنا جاء على الكلية قد دلت نصوص الكتاب 
 رجبلب النفع واملصلحة هلم، أو بدفع الضر لتحقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل؛ 

 :ذلك، ومن النصوص الدالة على واملفسدة عنهم
ُت َعَليحُكمح نِعحَميِت َورَ يقول هللا جل ثناؤه:  - َمح َملحُت َلُكمح ِديَنُكمح َوأمتح ِضيُت } الحيَ وحَم َأكح

اَلَم ِديًنا{   [.3املائدة : ]َلُكُم اإلحِسح

 وجه الداللة:
أن الكمال املذكور يف اآلية الكرمية هو أن هللا تعاىل شرع على لسان خامت النبيني 

 .(19)من اْلعمال ما فيه صالح اخللق على أمت الوجوه



َنا اويقول هللا سبحانه:  - َرحَض َوَما َواِت لسَّمَ }َوَما َخَلقح نَ ُهَما اَلِعِبنيَ َواْلح ( َما 38) بَ ي ح
ثَ َرُهمح اَل يَ عحَلُمونَ  قِ  َوَلِكنَّ َأكح َنامُهَا ِإالَّ اِبحلَح   [.39 -38الدخان: ]{ َخَلقح

َناُكمح َعبَ ثًا{ تعاىل: } وقال - َا َخَلقح ُتمح أمنَّ  [.115املؤمنون: ]أََفَحِسب ح

 :من اآليتني وجه الداللة
واْلرض إال ابحلق  الذي ال يصلح التدبري إال ما خلقنا السموات ": الطُبي يقول

 .(20)"به

لِيَ ُقوَم  قال تعاىل: }َلَقدح أَرحَسلحَنا ُرُسَلَنا اِبلحَبيِ َناِت َوأَن حزَلحَنا َمَعُهُم الحِكَتاَب َوالحِميزَانَ و  -
طِ   .(21)[. أي: لكي يقوموا ابلعدل25احلديد: ]{ النَّاُس اِبلحِقسح

ِدي لِلَّيِت ِهَي أَق حَومُ ِإنَّ َهَذا قال تعاىل: } - ، أي: إن القرآن [9{ ]اإلسراء: الحُقرحآَن يَ هح
 .(22)أصوبيهدي لليت هي 

على العلة أو احلكمة  -يف العبادات وغريها  -كما صرحت كثري من اْلدلة اجلزئية 
من تشريع اْلحكام اليت دلت عليها، وهي ترجع يف مجلتها إىل حتقيق مصاحل العباد يف الدنيا 

 واآلخرة، وهي مع كثرهتا ميتنع إحصاؤها، ومنها:
َشاِء  َوأَِقِم الصَّاَلةَ تشريع الصالة يقول تعاىل ذكره: } - ِإنَّ الصَّالَة تَ ن حَهى َعِن الحَفحح

 .[45العنكبوت: ] {َوالحُمنحَكرِ 
َواهِلِمح َصَدَقًة ُتَطهِ رُُهمح َوتُ زَك ِ ويف تشريع الزكاة يقول سبحانه:  -  يِهمح هِبَا{}ُخذح ِمنح أَمح

 .[103: ]التوبة
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليحُكُم الصِ َياُم َكَما  }ايَ ويف تشريع الصوم يقول جل وعز:  -

 .[183ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنح قَ بحِلُكمح َلَعلَُّكمح تَ ت َُّقوَن{ ]البقرة: 

َوَعَلى ُكلِ  َضاِمر   جِ  أَيحُتوَك رَِجاالً َوأَذِ ن يف النَّاِس اِبحلحَ }ويف تشريع احلج يقول تعاىل:  -
َهُدوا َمَناِفَع هَلُمح  م  مَّعحُلوَمات  َعَلى  أَيحِتنَي ِمن ُكلِ  َفج   َعِميق  لَِيشح َم اَّللَِّ يف َأايَّ َوَيذحُكُروا اسح

َها  -27احلج: ] {َفِقريَ َأطحِعُموا الَباِئَس الوَ  َما َرَزقَ ُهم مِ نح هَبِيَمِة اْلَن حَعاِم َفُكُلوا ِمن ح
28].  



يُن ُكلُُّه َّللَّ ويف اجلهاد يقول سبحانه: } - َنٌة َوَيُكوَن الدِ  { َوقَاتُِلوُهمح َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ح
َن حَفال: ] واملعىن: لئال يفتنهم هللا، أي: يزيدهم ضالاًل بسبب خمالفتهم عن  .[39اْلح

 .(23)أمره سبحانه، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم

}َوَلُكمح يف الحِقَصاِص َحَياٌة اَي أُويل اْلَلحَباِب َلَعلَُّكمح ويف تشريع القصاص يقول تعاىل:  -
أي: تنحقن بذلك الدماء، يقول الشيخ السعدي: " .[179]البقرة:  تَ ت َُّقوَن{

ْلن من عرف أنه مقتول إذا قتل، ال يكاد يصدر منه القتل،  ؛وتنقمع به اْلشقياء
 انذعر بذلك غريه وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غري ل مقتواًل وإذا رئي القات

القتل، مل حيصل انكفاف الشر، الذي حيصل ابلقتل، وهكذا سائر احلدود 
 .(24)"الشرعية، فيها من النكاية واالنزجار، ما يدل على حكمة احلكيم الغفار

َتطَاَع "اَي معشر الشَّ ويف تشريع النكاح يقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  - َباب من اسح
َصُن لِلحَفرحِج، ؛ِمنحُكم الحَباَءة فليتزوج َتطع فَ َعَليِه  فَِإنَُّه أََغضُّ لِلحَبَصِر، َوَأحح َومن مل يسح

، وفيه التصريح ابملصلحة من ترغيب الشباب يف الزواج، (25)اِبلصَّوحِم فَِإنَُّه َلُه َوَجاء"
 والعالج ملن عجز عن حتصيل متطلباته.

ريع العالقات االجتماعية بني املسلمني يقول النيب الكرمي صلى هللا عليه ويف تش -
َعلح »وسلم:  َفَع َأَخاُه فَ لحيَ فح َتطَاَع ِمنحُكمح َأنح يَ ن ح  .(26)«َمِن اسح

لذا كان من الشائع املشهور لدى مجهور العلماء، ووصل إىل حد التسليم والقطع به 
جاءت لتحقيق ن أحكام الشريعة اإلسالمية عند املسلمني كافة على اختالف ثقافاهتم: أ

 دارين؛ وقد تكرر ذكر ذلك على لسان العلماء: مصاحل العباد يف ال
من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن يقول العز بن عبد السالم: "

وأن مجيع  ،أو لألمرين ،أو لدرء مفسدة أو مفاسد ،مجيع ما أمر به جللب مصلحة أو مصاحل
أو جلب مصلحة أو مصاحل أو  ،عنه لدفع مفسدة أو مفاسد ىهني عنه إمنا هن ما

 .(27)"لألمرين
 .(28)"اْلحكام الشرعية إمنا شرعت جللب املصاحل أو درء املفاسدويقول الشاطيب: "

 قد مجعت املصاحل كلها.اإلسالمية أن الشريعة اثنياا: 



 أن هناك مصاحل للناس يف معاشهم مل -أعين أصحاب تلك الشبهة  –يدعي هؤالء 
 تلتف الشريعة املطهرة إليها، وابلتايل تقدم رعاية تلك املصاحل على النصوص الشرعية.

معلاًل ذلك بتعارض  م فرضية صيام رمضان؛ومن أمثلة ذلك قول عبد اجمليد الشريف بعد
  .(29)حيتاجان جلهد كبري!صوم رمضان مع مصلحة العمل واإلنتاج اللذين 

 شبهتهم يف ذلك: واجلواب عن 
، وأهنا مل هتمل العمل مبصلحة قد مجعت املصاحل كلها اإلسالمية أن يقال: أن الشريعة

معتُبة قط، ومن يقول بغري ذلك فقد اهتم الشريعة أبهنا انقصة غري كاملة، ويف هذا تكذيب 
يخ اإلسالم ابن تيمية، فقد قال: للقرآن الكرمي؛ وهذا املعىن قد ورد يف كالم ش

وأمت  ل هللا تعاىل قد أكمل لنا الدين، بأن الشريعة ال هتمل مصلحة قطاجلامع:  والقول"
عليه وسلم، وتركنا على  النعمة، فما من شيء يقرب إىل اجلنة إال حدثنا به النيب صلى هللا

 .(30)"هالك كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال  البيضاء ليلها
الشريعة مل هتمل من أمر املصاحل واملفاسد ومعىن هذا أن الدكتور الريسوين: " ويقول

 وما ال تشمله نصوصها اخلاصة، فقد مشلته نصوصها العامة. ،شيئاا، قليالا كان أو جليالا 
 ابلنظر إىل حكم الشرع فيها -وقد يشكل هذا مع ما هو معروف من تقسيم املصلحة 

 . (31)"ُبة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلةإىل ثالثة أنواع: مصلحة معت -
 وحل هذا اإلشكال هو ما سنتطرق إىل تفصيله يف النقطة اآلتية. 

 اثلثاا: املصاحل على ثالثة أقسام:
 :(32)املصاحل من جهة اعتبار الشارع احلكيم هلا تنقسم إىل ثالثة أقسام

إهدارها؛ أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك املصلحة وعدم  األول: -
ومثال ذلك: اإلسكار ابلنسبة إىل حترمي اخلمر؛ فإن الشارع احلكيم حرم كل 

 مسكر؛ حتقيًقا ملصلحة احلفاظ على العقل.
وعدم اعتبارها، تلك املصلحة  على إهدارمن الشرع أن يدل دليل خاص  الثاين: -

تكفريه من امرأته، فمصلحة الزجر والردع يف َتصيص  كما لو ظاَهَر امللكُ 
ابلصوم؛ ْلن الصوم هو الذي يردعه عن العود إىل مثل ذلك، أما اإلعتاق 

واإلطعام فهو أسهل شيء على امللوك؛ ْلهنم ال يبالون به خِلِفَّته عليهم، ولكن 



}مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَالُوا  :الشرع الكرمي ألغى هذه املصلحة وأهدرها، كما قال تعاىل
رِيُر َرقَ َبة {    [.3 :]اجملادلةفَ َتحح

فهذا قول ابطل وخمالف لنص الكتاب : "-يف استنكار هذا القول  -يقول الغزايل 
وفتح هذا الباب يؤدي إىل تغيري مجيع حدود الشرائع ونصوصها بسبب  ،ابملصلحة

 . (33)"تغري اْلحوال

الشرع الكرمي ال يُ لحغي اعتباَر مصلحة  وحيكم إبهدارها إال لتحصيل مع العلم أبن 
مصلحة أخرى أهم يف نظر الشرع منها؛ ْلن عتق الرقبة وإخراجها من الر ِق أهم يف 

 لِك ابلصوم لينزجر ابلتكفري بذلك. َ نظر الشرع من التضييق على امل
وال على تلك املصلحة  على اعتبارمن الشرع يدل دليل خاص  أال الثالث: -

 .، وهي ما يطلق عليه اْلصوليون "املصلحة املرسلة"إهدارها
وقد عمل ابملصاحل املرسلة مجهور العلماء، ومن أكثرهم إعمااًل هلا اإلمام مالك رمحه 

مجع ، ومن أوضح اْلمثلة على العمل بتلك املصاحل: كليٌ   هللا؛ ابعتبار أنه قد شهد هلا أصلٌ 
، املصحف وكتابته؛ فإنه مل يدل عليه نص من قبل الشارع، ولذا توقف فيه أبو بكر وعمر أواًل 

حتققوا من أنه مصلحة يف الدين تدخل حتت مقاصد الشرع يف ذلك، ومثله ترتيب حَّت 
 مل يشهد له دليل الدواوين وتدوين العلوم الشرعية وغريها؛ ففي مثل تدوين النحو مثاًل 

خاص، ولكنه شهد له أصل كلي قطعي يالئم مقاصد الشرع وتصرفاته، حبيث يؤخذ حكم 
 .(34)ا إىل وسائط إلدراجه فيهوإن كان حمتاجً ا هذا الفرع منه، وأنه مطلوب شرعً 

أن الشارع احلكيم اعتُب قسمني من أقسام املصاحل، وأهدر الثالث وهو  مقصود ذلك:
للنص ومعارضتها والسبب يف رد الشارع لتلك املصاحل املتومهة هو مصادمتها املصاحل امللغاة، 

ا للشرع، نص   ما يصادم يف حمل   الغزايل: "؛ يقول ، تعارًضا يتضمن إلغاء النص ابلكليةالشرعي
  . (35)"يتضمن اعتباره تغيري الشرع؛ فهو ابطل عندان

 لمصلحة املعتربة:احلاكمة لضوابط رابعاا: ال
هناك جمموعة من الضوابط احلاكمة العتبار املصلحة أو إهدارها، فعلى كل من 

تلك املصاحل وإعماهلا على  يتصدى للكالم عن املصلحة واالستدالل هبا أن يقوم مبراعاة
 وجهها الصحيح، وإال وقع يف رد النصوص.



ومن فوائد تلك الضوابط احلاكمة حتديد املعيار الذي حيكم املصاحل؛ ْلن املصاحل 
شخص آخر، كون ضررًا على الشخصية لألفراد َتتلف، فما يكون مصلحة لشخص قد ي

 آخر.وما يكون مصلحة يف وقت معني قد يكون مفسدة يف وقت 
ا يف ا على قوم ال منافع، أو تكون ضررً كثري من املنافع تكون ضررً يقول الشاطيب: "

ٌ وقت أو حال، وال تكون ضررً  يف كون املصاحل واملفاسد مشروعة أو  ا يف آخر، وهذا كله بنيِ 
 .  (36)"ممنوعة إلقامة هذه احلياة، ال لنيل الشهوات

 حتافظ على مقصود الشرع:الضابط األول: املصلحة املعتربة هي اليت 
الطريق لضبط املصاحل املعتُبة هو حمافظة تلك املصاحل على مقاصد الشريعة املتفق 

 عليها، الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات.
انبنت الشرعية على قصد احملافظة على املراتب الثالث من يقول الشاطيب: "

الشريعة  مبثوثة يف أبوابالضرورايت واحلاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه 
 .(37)وأدلتها"

وصالح اخللق يف  ،فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللقويقول الغزايل: "
ومقصود الشرع من  ،احملافظة على مقصود الشرع :حتصيل مقاصدهم، لكنا نعين ابملصلحة

ا يتضمن فكل ماخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، 
، وكل ما يفوت هذه اْلصول فهو مفسدة ودفعها حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

 .( 38)"مصلحة

 الضابط الثاين: العقل ال يستقل إبدراك املصلحة الشرعية املعتربة:
، وقد اتفق املسلمون على أن املصلحة ال تكون (39)ليس كل مصلحة معتُبة شرًعا

وال يستقل العقل بدركها مبفرده، بل ال بد له من نور الشرع؛  معتُبة إال إذا شهد هلا الشرع،
 ليستضيء به.

والعقل ال يستقل إبدراك الطريق اخلاص ويف هذا املعىن يقول بدر الدين الزركشي: "
يعني له ذلك الطريق، فهو أمر مسلم، فال بد من وجود دليل  يف جلب املصلحة إال بدليل

 .(40) ا أم غريهمعرفة املصلحة، سواء أكان الدليل نص  يرشد العقل إىل الطريق اخلاص يف 



املراد ابملصلحة عندان ما فهم رعايته يف حق اخللق من جلب املصاحل ويقول الشاطيب: "
، فإذا مل يشهد الشرع ابعتبار على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال ،ودرء املفاسد

 .(41)املسلمني" ا ابتفاقبرده، كان مردودً  ذلك املعىن، بل شهد
فأين ما ينتهجه أصحاب تلك الشبهة من اعتبار املصاحل ابلعقل اجملرد، بل وتقدميها على 

 نصوص الشرع؟!
وال غرو يف هذا فإنك جتدهم أيتون أبحكام مل يقل هبا أحد من أهل اإلسالم قاطبة، بل 

إىل َتلي املرأة وخيالفون املعلوم من الدين ابلضرورة، ومن اْلمثلة على ذلك: دعوة بعضهم 
 . (42)مصاحلها لعن احلجاب حتقيًقا للمصلحة؛ بدعوى أن احلجاب يعوق حركة املرأة ويعرق

 املصاحل ال تتبع األهواء:الثالث: ضابط ال
مما ال شك فيه أن أهواء الناس وطبائعهم خمتلفة، وال ميكن أن تستقيم حياة الناس، وال 

 من الناس هلواه. تتحقق مصاحلهم احلياتية مع اتباع كل واحد
ا واملفاسد املستدفعة إمنا تعتُب من حيث تقام رعً يقول الشاطيب: "املصاحل اجملتلبة ش

احلياة الدنيا للحياة اْلخرى، ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية، أو درء 
 .(43)"مفاسدها العادية

قُّ  ودليل ذلك يف كتاب هللا تعاىل: َرحُض  }َوَلِو ات ََّبَع احلَح َواَءُهمح َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلح أَهح
رِِهمح ُمعحِرُضوَن{ ]املؤمنون:  رِِهمح فَ ُهمح َعنح ِذكح َناُهمح ِبذِكح  .[71َوَمنح ِفيِهنَّ َبلح أَتَ ي ح

 بدعوى املصلحة من الناحية التطبيقية العملية: وصاجلهة الثانية: دفع إهدار النص
يات اليت ادعوا فيها رعاية املصلحة، وأهدروا يف مقابل وصلنا إىل الرد على بعض اجلزئ

ذلك النص الشرعي، وسبيلنا يف ذلك هو إعمال ما تقدم بيانه يف اجلهة اْلوىل النظرية 
 العلمية.

 :بدعوى املصلحة شبهة إسقاط صيام رمضان
ذهب الرئيس التونسي السابق بورقيبة إىل أن صيام املسلمني لشهر رمضان يسبب 

م دعا العمال إىل 1961، ويف عام –زعم  – عمال، ويؤدي إىل ضعف اإلنتاجتعطيل اْل
 .(44)عد من اجلهاد اْلكُباإلفطار حتقيًقا لرفع اإلنتاج الذي يُ 

 .(45)مث رأينا عبد اجمليد الشريف ينظِ ُر هلذه الدعوة، ويزعم خمالفة الصيام ملصلحة العمل!



 اجلواب عن الشبهة:
شرع هللا تعاىل الصيام يف رمضان لتحقيق مصلحة العباد يف الدنيا واآلخرة؛ فيقول  
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليحُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنح قَ بحِلُكمح َلَعلَُّكمح  }ايَ تعاىل: 

بة هلل تعاىل سر ا وعالنية، وال خيفى ، والتقوى ُتكسب صاحبها املراق[183تَ ت َُّقوَن{ ]البقرة: 
 انعكاس ذلك على أداء الصائم لعمله.

: إن نقص اإلنتاج بسبب الصيام ادعاء بغري دليل، وميكن ملن خالفهم مث يقال هلؤالء
أن يقولوا بعكس كالمهم فيقولوا: إن الصيام يزيد اإلنتاج،  –وهم اْلمة اإلسالمية أبسرها  –

 وهو يف مصلحة العمل.
وأصل نظريتهم هذه آتية من الشيوعية اليت تنظر إىل اإلنسان على أنه كالسن يف 

الدوالب أو أنه ماكينة إنتاج، وعطلوا الناحية الروحية والدوافع االميانية؛ وهي أكُب حمفز 
، وعندما حرم اإلنسان من هذه القيمة حدثت ثورات اإلنتاج؛ كثورة للعمل لدى اإلنسان

 ليني وغريها.العمال على الرأمسا
ترك سهل عليه ياعتاده استجابة ْلمر هللا؛ وكذلك فإن الصائم الذي يرتك احلالل الذي 

 الذي هُني عنه؛ وهذا بال شك حافز لإلنتاج ودافٌع للجودة واإلتقان. احلرام 
وإىل القارئ الكرمي هذه القصة اليت تدل على أن للصيام أتثريًا إجيابي ا على العمل 

كان حيتفي   اأن رجَل أعمال إسباني  الريسوين عن أحد أقاربه  اج، فيحكي الدكتوروزايدة اإلنت
 يئةبعماله املغاربة الذين كانوا يصومون ويصلون، وكان يشجعهم على الصيام، ويعتين بته

ْلنه كان جيد من اإلخالص واجلدية واْلمانة ما ال جيده يف غريهم  ؛طعام فطورهم وسحورهم
 .(46)تديننيمن املسلمني غري امل

 شبهة خلع املرأة حلجاهبا بدعوى املصلحة:
قد أشرت إىل تلك الشبهة والقائلني هبا سابًقا عند الكالم على الضابط الثاين من 

 الضوابط احلاكمة للمصلحة املعتُبة، فال حاجة للتكرار.
 اجلواب عن تلك الشبهة:

جاءت الشريعة بصيانة املرأة واحلفاظ عليها، ومل جتعلها سلعة يستمتع هبا، وهذه 
الدعوات الغريبة خللع احلجاب وسفور املرأة ال تستند إىل عقل وال منطق صحيح، ويبقى 



السؤال هلؤالء: أي مصلحة يف االزدراء ابملرأة وكشفها ملفاتنها؟! وأي عالقة بني عمل املرأة 
نتيجة تكشفها؟! إنك إذا  الغرب؟! وأي مصلحة حصلتها املرأة يف بضوابطه وحجاهبا

 وجهت تلك اْلسئلة إىل دعاة تلك الشبهة فلن جتد جوااًب مقنًعا، ولو من اجلهة العقلية.
د فوائد احلجاب للمرأة وحتقيقه للمصاحل هلا وللمجتمع لطال املقام،  ولو ذهبتُ  ْلعدِ 

ن شهادات كثرية للغربيني يف أورواب وغريها وسأكتفي يف هذا الصدد بشهادة واحدة م
 يشهدون بفوائد احلجاب للمرأة وحتقيقه للمصاحل.

روز ماري: "احلجاب شيء أساس يف الدين اإلسالمي؛ ْلن الدين ممارسة عملية تقول 
أيًضا، والدين اإلسالمي حدد لنا كل شيء، كاللباس، والعالقة بني الرجل واملرأة، واحلجاب 

جملتمع، ويكف  الفتنة امة املرأة، وحيميها من نظرات الشهوات، وحيفظ كرامة احيافظ على كر 
من أن السرتة ليست يف احلجاب ؤ مي اجلنسني من االحنراف، وأان ألذلك فهو حي ؛بني أفراده

 فحسب، بل جيب أن تكون العفة داخلية أيًضا، وأن تتحجب النفس عن كل ما هو
 .(47)"سوء

 دعوى املصلحة:شبهة رفض قطع يد السارق ب
يرى الدكتور حممد عابد اجلابري أن قطع يد السارق كان مناسًبا يف وقته وظروفه،  

حيث مل تكن سجون وال سلطة تقوم حبراستها والقيام على شؤون من فيها، مث يقول: "وإذن 
فقطع يد السارق تدبري معقول متاًما يف جمتمع بدوي صحراوي يعيش أهله على احلل 

   .(48)والرتحال"
 اجلواب عن الشبهة: 

شرعت احلدود يف اإلسالم لتحقيق مقاصد ثالثة: أتديب اجلاين، وإرضاء اجملين عليه، 
 .(49)وزجر املقتدي ابجلناة

ىل زجر الناس عن وهذه املقاصد ال تتغري بتغري الزمان واملكان، وقوة العقوبة تؤدي إ
مقارنة بني تطبيق عقوبة قطع يد السارق أو إبعالن تطبيقه، وعقوبة سجنه،  اقرتافها، وأبدىن

سيتضح أنه بتطبيق عقوبة قطع يد السارق أو حَّت ابإلعالن عن تطبيقه ستنخفض نسبة 
 على مستوى الفرد واجملتمع. املصاحلحتقيق وال خيفى ما يف هذا من السرقات بنسبة كبرية، 



: "وفضاًل عن ذلك فإن -رض رده على تلك الشبهة يف مع -يقول الدكتور الريسوين 
مدرسة ممتازة لتعليم اإلجرام وربط العالقات بني  –يف كثري من احلاالت  –السجن يشكل 

 .(50)فهاتن مفسدتن ال بد من وضعهما يف امليزان"…اجملرمني
وبعد عرض تلك الشبهات والرد اإلمجايل عليها يتضح لنا مدى احنطاط العقل البشري 

يف تصور املصلحة، وليتأمل القارئ احلصيف الصورة الناجتة عن ترك املسلم للصيام، وخلع 
 نتيجة: غياب التقوى، وضياع كرامةاملرأة للحجاب، وتعطيل قطع يد السارق، ماذا ستكون ال

َ أَيحُمُر اِبلحعَ اجملتمع وانتشار للفساد، أليس يف هذا مصادمة صرحية لقوله تعاىل:  ِل }ِإنَّ اَّللَّ دح
َشاِء َوالحُمنحَكِر َوالحبَ غحِي يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ  َساِن َوِإيَتاِء ِذي الحُقرحََب َويَ ن حَهى َعِن الحَفحح ُروَن{ َواإلحِحح

 ؟!.[90]النحل: 
فليحذر املؤمن من تلك الدعوات اليت هتدم القيم وتفسد اْلخالق وتسعى لنشر        

وثقى؛ فإن هللا تعاىل هو اخلالق وهو أعلم مبا َيصلح خللقه الفساد، وليستمسك ابلعروة ال
َِبرُي{ ]امللك: وُيصلحهم؛   .[14}َأاَل يَ عحَلُم َمنح َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخلح

صلى هللا عليه وسلم فالشريعة اليت بعث هللا هبا رسوله ومن أمجل ما قاله ابن القيم: " 
 .(51)"يف الدنيا واآلخرةهي عمود العامل، وقطب الفالح والسعادة 

 .(57 /19تفسري الطُبي )( 1)

(، من حديث العرابض بن س  ارية رض  ي 2(، وأبو نعيم يف املس  ند املس  تخرج على ص  حيح مس  لم )43(، وابن ماجه )17142خرجه أمحد يف املس  ند )أ( 2)
ص   حيح حديث الش   اميني. اه                   . وص   ححه اْللباين يف الس   لس   لة (: وهذا حديث جيد من 36 /1هللا عنه، وقال أبو نعيم يف املس   ند املس   تخرج على ص   حيح مس   لم )

 (.937الصحيحة )

 (.216 /6يض القدير للمناوي )ف( 3)

 (.295 /1موه عن شراينة: مثل يقال ملن اجتمعوا عليه ورموه عن قوس واحدة. والشراين: شجر يتخذ منه القسي. ينظر: جممع اْلمثال )ر( 4)

 (.266 /2(، ومشارق اْلنوار للقاضي عياض )852 /2ر: الصحاح للجوهري )ينظ( 5)

 (.238 /2وضة الناظر البن قدامة )ر( 6)

  .(79 :مد عابد اجلابري )صحمل" فكر ابن خلدون: العصبية والدولة"( 7)

 (.80ملرجع السابق )ص: ا( 8)

مجال الدين القامسي ونشره ضمن جمموعة رسائل يف اْلصول ابالعتماد على نسخة واحدة  الشيخُ كالَمه   استلَّ وكالم الطويف ليس يف رسالة مستقلة، وإمنا ( 9)
دار الكتب املص   رية، مث خمطوطة، مث حممد رش   يد رض   ا يف جملة املنار العدد العاش   ر، مث مص   طفى زيد يف رس   الته املص   لحة يف التش   ريع اإلس   المي ابالعتماد على نس   خيت 

ه مص     ادر التش     ريع اإلس     المي فيما ال نصَّ فيه، مث الدكتور أمحد عبد الرحيم الس     ايح ابس     م رس     الة يف رعاية املص     لحة! وهو عنوان اْلس     تاذ عبد الوهاب خالف يف كتاب
 . تاب "التعيني"من ك (19يف هامش )ص:  أمحد حاج حممد عثمانوهذه الفائدة ذكرها اْلستاذ  موهم.

 .(241 /1ني )التعيني يف شرح اْلربع( 10)

 .(95مد إبراهيم مُبوك )صحمل" تزييف اإلسالم وأكذوبة الفكر اإلسالمي املستنري"نظر: ي( 11)

 عدة مقاالت تناقش كالم الطويف تفصياًل، وقد جاءت يف ثالثة أجزاء: -مركز سلف للبحوث والدراسات  -يف مركزان و( 12)
  /https://salafcenter.org/64، ورابطها: "بني النص واملصلحة ، التأصيل والشبهات"اجلزء اْلول بعنوان: 

  /https://salafcenter.org/76اجلزء الثاين بعنوان: "بني النص واملصلحة، مذهب الطويف واجلواب عنه"، ورابطها: 
  /https://salafcenter.org/112"، ورابطها: واملصلحة، أدلة الطويف من السنة والرد عليهابني النص اجلزء الثالث بعنوان: "

                                         

https://salafcenter.org/64/
https://salafcenter.org/76/
https://salafcenter.org/112/


                                                                                                                     
 العلماء غريها. إن أدلة الشرع تسعة عشر ابالستقراء، ال يوجد بني" بقوله: (237 /1) "التعيني يف شرح اْلربعنيهذه اْلدلة يف كتابه "قد ذكر الطويف ( 13)

ها: املصلحة املرسلة، واثمنها: االستصحاب، وتسعها: الُباءة اْلصلية، وعاشرها: العوائد، احلادي عشر: أوهلا: الكتاب، واثنيها: السنة، واثلثها: إمجاع اْلمة، ورابعها: إمجاع أهل املدينة، وخامسها: القياس، وسادسها: قول الصحايب، وسابع

 ع أهل الكوفة، الثامن عش     ر: إمجاع العش     رة، التاس     ع عش     ر: إمجاع اخللفاءعش     ر: س     د الذرائع، الثالث عش     ر: االس     تدالل، الرابع عش     ر: االس     تحس     ان، اخلامس عش     ر: اْلخذ ابْلخف، الس     ادس عش     ر: العص     مة، الس     ابع عش     ر: إمجا االس     تقراء، الثاين 
 …".اْلربعة

 .(238 /1التعيني يف شرح اْلربعني )( 14)

 (.38لنص، الواقع، املصلحة" للدكتور الريسوين )ص: الجتهاد: ا"ا( 15)

 انء على ما تقدم من حتقيق مذهب الطويف.ب( 16)

 (.345 -344 /11مجوع الفتاوى )م( 17)

 (.198 /1نظر: تيسري علم أصول الفقه للجديع )ي( 18)

 (.542 /1نظر: اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية )ي( 19)

 .(41 /22تفسري الطُبي )( 20)

 (.237 /4اد املسري البن اجلوزي )ز( 21)

 (.213 /2فسري العز بن عبد السالم )تينظر: ( 22)

 (.560 /5نظر: أضواء البيان للشنقيطي )ي( 23)

 .(85تفسري السعدي )ص: ( 24)

 (، من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.1400(، ومسلم )1905خرجه البخاري )أ( 25)

 جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما. ( من حدث2199جه مسلم )أخر( 26)

 .(53الفوائد يف اختصار املقاصد )ص: ( 27)

 .(311 /1املوافقات )( 28)

 (.64نظر: "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" لعبد اجمليد الشريف )ص: ي( 29)

 (.344 /11مجوع الفتاوى )م( 30)

 .(238نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب )ص: ( 31)

 .(33 -32ط عامل الفوائد )ص: « حماضرات الشنقيطي»ضمن  -املصاحل املرسلة ينظر: ( 32)

 .(174املستصفى )ص: ( 33)

 ط. دار ابن عفان(.  -32 /1( من املوافقات )4ن حتقيق د. عبد هللا دراز للموافقات، ينظر: هامش رقم )م( 34)

 .(210شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل )ص: ( 35)

 .(65 /2املوافقات )( 36)

 .(172 -171 /3املوافقات )( 37)

 .(174املستصفى )ص: ( 38)

 مر معنا أن املصاحل من جهة اعتبار الشارع هلا على ثالثة أقسام.قد ( 39)

 .(42 /3تشنيف املسامع جبمع اجلوامع )( 40)

 .(610 -609 /2االعتصام )( 41)

، وعبد من حارب احلجاب يف اْلمص ار املختلفة، ومنهم: حممد ش حرور، ونوال الس عداوي وحممد س عيد عش ماويمجاعة م(، وقد أش ار يف اهلامش إىل 410ينظر: العلمانيون والقرآن الكرمي للدكتور أمحد إدريس الطعان )ص: ( 42)
  اجمليد الشريف، وحسني أمحد أمني، وغريهم.

 .(63 /2املوافقات )( 43)

 (.39نظر: "االجتهاد النص، الواقع، املصلحة" للريسوين )ص: ي( 44)

 (.64نظر: "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" لعبد اجمليد الشريف )ص: ي( 45)

 ورابطه   ا:م 2013/  4/1بت   اريخ  على موقع   ه الش                خص                ي، نظر: مق   ال "النص واملص                لح   ة بني التط   ابق والتع   ارض" لل   دكتور الريس                وين، ي( 46)
http://www.widesoft.ma/raissouni/def...gue=6&info=348 . .وقد أطال يف رد تلك الشبهة وتفنيد ابطلها 

  http://iswy.co/e10r4tاآليت: رابط ا على ال(، وهناك شهادات أخرى انظره70ينظر: كتاب املرأة واْلسرة املسلمة )ص: ( 47)

 (.61 -60: "وجهة نظر" للجابري )ص: ينظر( 48)

 (.501 /3قاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور )م( 49)

ورابطه    ا: م 2013/  4/1بت    اريخ  على موقع    ه الش                خص                ي، ينظر: مق    ال "النص واملص                لح    ة بني التط    ابق والتع    ارض" لل    دكتور الريس                وين، ( 50)
http://www.widesoft.ma/raissouni/def...gue=6&info=348 .وقد أطال يف رد تلك الشبهة وتفنيد ابطلها . 

 .(12 /3رب العاملني ) إعالم املوقعني عن( 51)
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