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مل ّخص

تتواىل على هذه األمة قضااي معاصرة كثرية متس احلاجة إىل معرفة احلكم
فيها ،خاصة وأن كثرياً من هذه القضااي املعاصرة ،ال يتناوهلا النص مباشرة،

أو قد تكون يف متناول النصوص دون القطع ،فيختلف النظار يف حتقيق
مناط احلكم فيها ،ولذلك ينبغي أن ينظر إىل هذه النوازل بناءً على ما
مراعاة املقاصد واملصاحل املرتتبة على حتقيق مناط احلكم فيها ،حيث وأن
الشرع جاء من أجل جلب املصاحل ودرء املفاسد ،وهذه قاعدة متفق عليها
بني أهل العلم قدمياً وحديثاً ،ومن هنا أتيت أمهية حديث النيب صلى هللا
عليه وسلم" :من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين.)AL-Bukhari,1987(.
النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر التفقه يف الدين ،وليس التعلم ،إذ أن
اإلنسان قد يتعلم احلديث وحيفظه ،ولكنه يف منأى عن فقهه وفهمه،
ولذلك فإن مصاحل النصوص تتحدد بفقه وفهم العامل لداللة النصوص،
والناس يف هذا متباينون وهكذا خلقهم العليم اخلبري .وسوف تتطرق
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، تتعلق ابلرتجيح ابملصاحل من حيث األصالة،الدراسة إىل عدة قضااي مهمة
وأمهية الرتجيح ابملصاحل يف جتاوز بعض النقاط اخلالفية إىل ما فيه حتقيق
 مث كيفية. من خالل احلرص على ما فيه مصلحة راجحة،مقاصد الشرعية
الرتجيح ابملصاحل يف حتقيق مناط األحكام للقضااي املعاصرة ومدى إمكانية
.الفهم املصلحي للحكم

. القضااي املعاصرة، احلوكمة الرشيدة، الرتجيح، املصاحل:كلمات مفتاحية
ABSTRACT
There are many contemporary issues, which are subject to debate
among Muslim scholars. This study aims to introduce the concept
of legitimate benefits “maslahah shari’ah” as a new lens to allow
the scholars to solve their intellectual disagreements. Legitimate
benefits concept offers a foundation for scholars, to debate
concepts, and to reach an opinion that is applicable in the modern
society. Moreover, it allows the revising judgments to adapt to the
dynamic nature of our modern societies. The dynamic nature of
our modern societies is a source for many challenges to our
scholars, and on how they can issue verdicts in many issues that
have no clear mention in the traditional sources of Islamic
jurisprudence. Hence, the proposed concept of legitimate benefits
“maslahah shari’ah” which views the issues and the offered
solutions from the benefits that can be reflected on the society with
more emphasis on the changes between the old issues and the
issues for debate, milieu, differences between similar cases, and
the necessities that affect the issue. The study will discuss on
several important issues of interest. The first issue is the usage of
interest and its roots in Islamic jurisprudence. How the concept of
legitimate lenefits “maslahah shari’ah” can be utilized to achieve
the ultimate objectives of Shariah. In addition to providing a
rationale for applying the concept of legitimate lenefits “maslahah
shari’ah” to assess the merits and possible ramification of
scholarly opinion on contemporary issues, and how to evaluate the
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benefits of different scholar’s opinion to reach a better application
of scholarly opinion in our modern dynamic societies.
Keywords: maslahah, tarjih, Good governance, Contemporary
Issues

املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف خلق هللا أمجعني حممد
وعلى آله وصحابته الغر امليامني .أما بعد ،فإن العمل ابملصاحل من املسائل
القدمية احلديثة ،واليت أخذت حيزا كبريا من االهتمام ،وذلك لكون الشريعة
بنيت على أساس جلب املصاحل وحتقيقها ،ودفع املفاسد وتقليلها ،ولذلك
جند أن املصاحل واملفاسد هي املقصودة يف تشريع األحكام ،سواء كان هذا
على سبيل التضمن ،أو على سبيل الوضوح والبيان.
واملتتبع لنصوص الوحيني جيد أهنا مليئة ابالعتبارات املصلحية عند تعليل
األحكام املذكورة نصا ،إضافة إىل ما قرره اخللفاء الراشدون يف تعاملهم
مع كثري من القضااي ،واليت روعي فيها املصاحل الشرعية بوضوح عند تنزيل
احلكم على الوقائع واحلوادث والنوازل اليت أملت هبم.
مشكلة البحث
تتمثل إشكالية البحث يف أن كثرياً من القضااي املعاصرة حيصل حوهلا
خالفا بني الفقهاء والعلماء ،والبحث بصدد دراسة مدى إمكانية
التخفيف من اخلالفات الكبرية حول بعض القضااي املعاصرة ،من خالل
اعتماد املصاحل الشرعية كمرجح حقيقي عند االختالف ،حبيث تكون
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املصاحل املناطة حبكم الواقعة هي الفيصل يف حتديد مسار القضية وحكمها،
واالتفاق حول حكم معني حوهلا ،حىت يستجد جديد بشأهنا ،حينها
ميكن أن تدرس القضية مرة أخرى ،من خالل استيعاب النصوص الشرعية،
وحتديد احلكم فيها بناءً على املصاحل املتحققة حول القضية املدروسة.
الشريعة مبنية على املصاحل

عندما نعلم أن الشريعة مبنية على املصاحل ،فإنه عند النظر يف انزلة معينة،
ينبغي أن تعترب املصاحل ويغلب جانبها ،وذلك بناء على هذه القاعدة
اهلامة ،لكون املصاحل مرتبطة ابلشريعة ،وال ميكن بناء األحكام الشرعية
للنوازل املعاصرة يف منأى عن املصاحل الشرعية املعتربة ،لكوهنا جزء ال يتجزأ
من الشريعة.
إن هذا الفهم الناضج للشريعة ومقاصدها السامية اليت جاءت مقررة
العتبار املصاحل احلقيقية عند اختاذ حكم يف انزلة ما مل يكن وليد اللحظة،
وإمنا كان لصيقا للتشريع منذ أن نزل يف حلظاته األوىل ،ولقد قرر ذلك
العلماء واملتخصصون يف كتبهم ،أن فهم مقاصد الكتاب والسنة يقتضي
أصالة أن مجيع ما أمر به الشارع ،أو هنى عنه إمنا كان جللب نفع أو دفع
ضر ،أو لألمرين معا )AL-ssulami,1416h(. .قال ابن تيمية" :الشريعة
جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها ،فهي حتصل
أعظم املصلحتني بفوات أدانمها ،وتدفع أعظم الفسادين ابحتمال أدانمها،
 ...فهذا أصل ينبغي التفطن له( AL-ssulami,1416h(.
وقد اعترب كثري من العلماء وخاصة املالكية ،أن أساس بناء الشريعة على
املصاحل ،وأصلها هو قاعدة" :ال ضرر وال ضرار" والذي هو حديث النيب
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صلى هللا عليه وسلم ،وضربوا لذلك أمثلة من خالل ما يسمونه االرتفاق
أو االنتفاع ،وجعلوا دليل ذلك املصاحل الشريعة ،بل جعلوا املصاحل هي
العلة يف تقنني قاعدة" :ال ضرر وال ضرار" ومثلوا لذلك بقاعدة" :ارتكاب
أخف الضررين املتعارضني" ،)AL-ssulami,1416h( .بل أن العز بن عبد
السالم قد رد أحكام الشرع كلها إىل جلب املصاحل ودرء املفاسدAL-( .
)ssulami,1416h
النظر املصلحي يف تشريع األحكام
-1النظر املصلحي يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم

املتتبع حلياة النيب صلى هللا عليه وسلم جيدها طافحة يف مراعاة اجلوانب

املصلحية ،واالهتمام هبا وتقدميها على غريها ،ومن أ مثله ذلك ما يلي:
قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها" :لوال أن قومك
حديث عهد جباهلية ،ألمرت ابلبيت فهدم ،فأدخلت فيه ما أخرج منه،
وألزقته ابألرض ،وجعلت له اببني ،اباب شرقيا واباب غربيا ،فبلغت به أساس
إبراهيم" .)AL-Bukhari,1987( .جتلت يف هذا احلديث مصلحتان
متعارضان:
املصلحة األوىل :بناء البيت على قواعد إبراهيم.
املصلحة الثانية :مراعاة حال من أسلم جديدا من أن يفتنت يف دينه
بسبب هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم.
نظر النيب صلى هللا عليه وسلم يف هاتني املصلحتني ،ورجح املصلحة

األعظم نفعا ،وهي احملافظة على الدين ،مقابل ترك إعادة بناء البيت،
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وهذا مما ال شك فيه ترجيح وتغليب جلانب املصلحة املتحققة والكامنة يف
متسك الناس بدينهم ،وأتليفهم عليه ،واالبتعاد عن مفسدة االفتتان يف
الدين ،وهذا أمر يف غاية الوضوح يف نص حديث النيب صلى هللا عليه
وسلم "لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ".
ومن ذلك أيضا :ترك النيب صلى هللا عليه وسلم قتل املنافقني ،كعبد هللا
بن أيب ،والذين استحقوا القتل ،وذلك لنفاقهم وإيذائهم للنيب صلى هللا
عليه وسلم ،وترك إقامة حد القذف على ابن أيب الذي ولغ يف عرض النيب
صلى هللا عليه وسلم ،مع االستحقاق له ،وأقامه على بعض الصحابة،
كمسطح رضي هللا نه وغريه ،وما ذلك إال مراعاة للمصاحل واملفاسد
واملآالت ،وذلك يف نص قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال يتحدث
الناس أن حممدا يقتل أصحابه".)AL-Bukhari,1987( .
وهذا أمر ظاهر يف أن ترجيح اجلانب املصلحي للنازلة هو املراد شرعا
وعقال وفطرة فقد كان واضحا يف هذه القضية اليت أملت ابملسلمني ،وكيف
أن رأس املنافقني استحق القتل ،ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم نظر إىل
مآالت األمور ومصاحلها ومفاسدها وما يرتتب عليها ،ورجح جانب
مصلحي هام ،وهو السمعة اليت تعد من األمور اإلعالمية اهلامة لنشر
الدعوة بني الناس.
ومن ذلك أيضا :ما جاء من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن أعرابيا
ابل يف املسجد ،فثار إليه الناس ليقعوا به ،فقال هلم رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" :دعوه وأهريقوا على بوله ذنواب من ماء ،أو سجال من ماء،
فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين".)AL-Bukhari,1987( .
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هنا عدة مسائل حتتاج إىل النظر وهي كالتايل:
أوالً :أن البول يف املساجد ،وخاصة مسجد النيب صل هللا عليه وسلم،
يعد من احملرمات الكبرية ،لكون املساجد جيب أن تنزه عن مثل هذه
األمور.
اثنياً :وجوب اإلنكار على من يتبول يف املساجد.

اثلثاً :إرادة بعض الصحابة الوقوع يف األعرايب ،واإلنكار عليه بشدة ،لكونه
ارتكب امرأ ال ميكن السكوت عليه.

رابعاً :مراعاة عدم دراية األعرايب حبرمة املساجد ،إضافة إىل كونه حديث
عهد إبسالم.

البول يف املسجد منكر عظيم جيب إنكاره ،ولذلك قام بعض الصحابة
ليقعوا هبذا األعرايب ،ملا رأوا من وجوب اإلنكار عليه لفعلته اليت تعد
انتقاصا حلرمة مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن النيب صلى
هللا عليه وسلم جعل املسألتني :اإلنكار الشديد املناسب هلذا الفعل ،واللني
يف التعامل مع هذه النازلة ،يف حمك الرتجيح بني مصاحلها ومفاسدها،
فرجح صلى هللا عليه وسلم التعامل اللني ،الشتماله على مصاحل كبرية
منها:
 _1أتليف قلب هذا األعرايب وعدم تنفريه.
 _2حصر البول يف مكانه ليسهل تطهري البقعة اليت ابل فيها.
 _3احلفاظ على اجلانب األخالقي يف التعامل مع اآلخرين.
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أما إذا أقر من أراد اإلنكار الشديد ،فإن ذلك سيؤدي إىل مفاسد كبرية،
من أمهها:
 _4نفرة األعرايب عن اإلسالم.
 _5اتساع رقعة البول ،ورمبا صعب بعد ذلك تطهريها.
 _6اإلضرار بصحة األعرايب بسبب التخويف وانقطاع البول فجأة قد
يودي إىل إصابته ببعض األمراض ،وهذا اجلانب من املفاسد تعد كبرية يف
مقابل مصلحة اإلنكار الشديد.
أما اجلانب املصلحي ،يف فن التعامل واللني يف اإلرشاد واإلنكار ،يكون
أعلى بكثري ،يف حني أن املفاسد تتضاءل وتتالشى ،لكون هذا الفعل هو
احلكمة السديدة يف األقوال واألفعال.
(هذا فيمن كان حاله كحال األعرايب حبيث أنه ال يعلم جرم التبول يف
املساجد ،ولكونه حديث عهد إبسالم وتبوله يف املسجد كان ارجتاال لعدم
معرفته حبرمة املساجد ،أما لو جاء شخص وتبول يف مسجد من املساجد
لغرض إهانة املساجد وإغاظة املسلمني وإهانة ملقدساهتم ،فإنه مما الشك
فيه أن هذا احلال خيتلف عن حال األعرايب متاما ،وليس ابلضرورة أن يعامل
كما عامل النيب صلى هللا عليه وسلم األعرايب ،وذلك الختالف حاله عن
حال األعرايب ،فالشدة يف اإلنكار عليه هي املصلحة املتحققة ،بل أن
املصلحة يف هذه احلالة أتديبه أتديبا يتناسب مع قداسة وحرمة املساجد).
من هذه األمثلة وغريها ،يتضح األمر جبالء ،كيف كان النيب صلى هللا عله
وسلم يراعي املصاحل الشرعية ،ويرجح جانبها ويغلبها على غريها ،وذلك
ألن املصاحل هي املقصودة أصال من التشريع ،سواء كانت هذه املصاحل هلا
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تعلق ابلدين أو الدنيا ،والرتجيح ابملصاحل أيخذ شرعيته احلكمية من خالل
أقوال وأفعال النيب صلى هللا عليه وسلم.
النظر املصلحي يف حياة الصحابة
من خالل االستقراء ملا كان عليه صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
من االهتمام الكبري ابجلوانب املصلحية ،وترجيحها عند تعارضها بغريها،
وخاصة اخللفاء الراشدون ومن بعدهم ،يلحظ هذا األمر يف فقههم جبالء
ووضوح ،ومن ذلك:
مجع املصحف )Ibn Ragab,1408h( ،فقد تردد أبو بكر الصديق رضي هللا
عنه يف البداية ،يف مجع املصحف ،كما تردد أيضا عبد الرمحن بن عوف،
املكلف ابجلمع من قبل اخلليفة ،لكون هذا األمر قضية جديدة ،ولكن ملا
كان اجلمع هو املصلحة الراجحة ،اليت شرح هللا قلوب الصحابة هلا ،مت
اجلمع أبمر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حتقيقا لوعد هللا حبفظ
هذا الكتاب الكرمي ،فكان اجلمع مصلحة عظيمة جدا توارثتها األمة إىل
يومنا وإال أن يرث هللا االرض ومن عليها.
أمر عمر ابن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه بقتل اجلماعة ابلواحد( ،

Al-

 )bghawi,1983وهذه املسألة ،لو نُظر فيهاُ ،لوجد أن هناك مثة تعارض قد
يقود إىل القول بغري ما أمر به عمر ابن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه
وأرضاه ،ومن هذا ما يلي:
 _1مفسدة إزهاق كثري من النفوس مقابل نفس واحدة.
 _2فقدان لكثري من األسر ملن يعوهلم جراء هذا احلكم.
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إىل غري ذلك من املفاسد اليت قد ترتتب على هذا احلكم ،ولكن يف املقابل
فإن هناك حتصيل ملصاحل عظيمة القدر عامة النفع ،ولعل من أمهها ما
يلي:
 _ 1صون النفوس من االعتداء عليها ابملباشرة ،أو التحريض ،وهذه
مصلحة عامة حتفظ كيان الفرد واجملتمع أبسره.
 _2احلفاظ على األمن من خالل التأديب الفردي أو اجلماعي.
 _3احلفاظ على هيبة الدولة من االستخفاف هبا.
وهذه املصاحل راجحة على غريها ،ومرجحة ملا أمر به عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه ،من قتل اجلماعة ابلواحد ،من خالل هذا االستقراء ،يتبني
أمهية العمل ابملصاحل الشرعية ومراعاهتا يف التشريع اإلسالمي.
ومن ذلك أيضا :ما فعله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل
عنه ،من إسقاط سهم املؤلفة قلوهبم ،مع أنه من أصناف الزكاة الثمانية
ات لِْل ُف َقَر ِاء
اليت وردت يف القران الكرمي ،يف قوله تعاىل :ﭐﱡإِممنَا ال م
ص َدقَ ُ
ِِ
ِ
الرقَ ِ
والْمساكِ ِ
ني َعلَْي َها َوالْ ُم َؤلمَف ِة قُلُوبُ ُه ْم َوِيف ِ
ني َوِيف
اب َوالْغَا ِرم َ
ني َوالْ َعامل َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عليم حكيمم ]التوبة[٦٠ :
اَّلل َو م
يضةً م َن م
َسبِ ِيل م
اَّلل َوابْ ِن ال مسبِ ِيل فَ ِر َ
اَّللُ َ ٌ َ ٌ
أسقط عمر عنه سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة ،مع أهنا صنف من األصناف
الثمانية الذين تصرف هلم الزكاة ،وذلك ألن عمر رضي هللا عنه رأى أن
هذا الصنف كان أيخذ من الزكاة مراعاة ملصلحة املسلمني إذ كان فيهم
ضعف ,وكانوا يف حاجة إىل أتلف هذا الصنف ،ولكن ملا قويت شوكة
املسلمني ،ومل تعد احلاجة ماسة إىل أتليف هؤالء ،رأى عمر رضي هللا
عنه ،أن املصلحة تكمن يف عدم إعطاء هذا الصنف من الزكاة ،بل
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املصلحة يف منعهم لئال يظن ابملسلمني الضعف (Senior Scholars( ،وهذا
من ابب ترجيح املصاحل على غريها ,يف تقرير األحكام الشرعية ,ترجيحا

وتغليبا للجوانب املصلحية ,اليت حتتاج إليها الدولة يف سياستها الشرعية .
ومن ذلك أيضا :ترك عمر رضي هللا تعاىل عنه قطع يد السارق عام
الرمادة وقال" :ال أقطع يف عام سنة" (
 ،)Mawardi,1999وذلك لعموم البلوى ،ترجيحا جلانب مصلحي هام ،وهو
Ibnu Nugaim& AL-

أن قطع يد السارق ،إمنا يكون من أجل الردع عن ارتكاب مثل هذه
اجلرائم ،وهنا ال يتحقق هذا املقصد لكون السارق ،إمنا سرق ألجل دفع
املوت عن نفسه ،واحلفاظ على النفس من الضرورات املهمة اليت تقدم
على احلفاظ على املال ،فكان تغليب جانب مصلحة احلفاظ على احلياة،
أوىل من احلفاظ على مصلحة املال( .هذا األمر يعود إىل املوازنة بني
املصاحل واملفاسد والرتجيح بينهما ،والعمل بدرء احلدود عند وقوع
الشبهات ،وانتفاء الشروط واألركان مع وجود املوانع الشرعية).
ومن الرتجيح ابملصاحل أيضا :إبقاء األرض املفتوحة عنوة بيد أهلها،
ووضع اخلراج عليهم )Ibnu Taimiyah, 1990( ،ملصلحة مجاعة املسلمني
وتزويد بيت املال ابملوارد املالية ،ومثل هذه األمور من السياسة الشرعية
اليت يراعيها احلاكم يف حال النظر يف مصاحلها ومآالهتا ،وتغليب اجلانب
املصلحي يف سياسته لألمة ،ألن من أوىل األولوايت يف السياسة الشرعية
رعاية مصاحل اخللق ،مبا يضمن حتقيق دينهم ودنياهم.
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ومن ذلك :ترك اخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه للقصر يف احلج خوفا

من أن يظن بعض الناس :أن الصالة أصبحت ركعتني)AL-Shafei,1990( ،
وهذا مما ال شك فيه ترجيحا جلانب مصلحة عظيمة وهي تعليم الناس،
وتعريفهم بعدد ركعات الصالة ،لكيال حيدث بعد ذلك الشقاق يف عدد
ركعات الصالة جراء القصر ،وهذا من الفهم والفقه العميق ملقاصد الشارع
وحتقيق مصاحله ،واحلفاظ على الدين من أن يبدل أو حيرف ،جراء تطبيق
سنة قد تكون واجبة أو مستحبة ،وذلك من أجل احلفاظ على األصل.
ويف هذه املسألة نكته أخرى أكثر وضوحا يف أمهية تغليب وترجيح املصاحل
عند االختالف ،وهي أن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه خالف عثمان
رضي هللا عنه فيما ذهب إليه ،وأنكر عليه اإلمتام ،غري أنه عاد ليتم معه
وأيمت به فلما سئل عن ذلك ،قال رضي هللا عنه" :اخلالف شر" ،وهذا
هو عني الفهم والفقه ألحكام هذا الدين العظيم.
فاحلفاظ على وحدة الصف ،وعدم شق عصى الطاعة مصاحل ذات أمهية
كبرية يف ميزان الشريعة ،وتغليبها وترجيحها على غريها هو الدين الذي
جاءت به امللة واهلدي الذي دلت عليه الرسالة ،وغري ذلك يعد تنكبا
للحق واهلدى ،ومبالغة يف االبتعاد عن املقاصد الشرعية العظيمة.
ومن ذلك أيضا  :ما فعله اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه،

من نسخ املصاحف على حرف واحد ،وتوزيعها يف األمصار اتقاء الفتنة
ابخلالف )AL-Bukhari, 1987( ،وذلك ملا اتسعت رقعة البالد اإلسالمية,
وانتشر اخلالف يف بعض األمصار ،جراء اختالف القراءات فيما بينهم,
فأحس اخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه ابخلطر احملدق جراء االختالف
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يف القران الكرمي ،وأمر إبحراق مجيع املصاحف ،لتاليف مفسدة كادت أن
حتصل ،ولتحصيل مصلحة عظيمة ،وهي احلفاظ على آتلف القلوب
ووحدة الصف من أن يصيبه التمزق واالحنراف ،جراء االختالف يف قراءة
القران ,ووضع مصحفا واحدا ،ووزعه على األمصار ،وهو املصحف
العثماين ،وهذا دليل على اهتمام الصحابة ابملصاحل واحلفاظ عليها،
وترجيحها والرتجيح هبا عند التعارض .
ومن ذلك أيضا :ما أفىت به ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما حني سأل
سائل :أملن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ ،قال :ال ،إال النار ،فقال له جلساؤه
بعد أن ذهب الرجل :كنت تفتينا اي ابن عباس :أن ملن قتل توبة مقبولة،

قال :أين ألحسبه رجال مغضبا ،يريد أن يقتل مؤمنا.)Ibn Ashur, 1984( .
وقد ذكر ابن القيم كالما حول مثل هذه األمور اليت وردت عن أصحاب
النيب صلى إله عليه وسلم ،وذلك عند حكاية دعوة عمر إىل اإلفراد يف
احلج فقال رمحه هللا" :إن هذا وأمثاله سياسة جزئية حبسب املصلحة،
خيتلف ابختالف األزمنة ،فظنها من ظنها شرائع عامة الزمة لألمة إىل يوم
القيامة ،ولكل عذر وأجر ،ومن اجتهد يف طاعة هللا ورسوله فهو دائر بني
األجر واألجرين" (.)AL-gawziyah, n.d
طرق الرتجيح ابملصاحل وفيه مطالب
مسألة الرتجيح كثري ما يقررها العلماء يف كتبهم وأطروحاهتم ،والرتجيح بني
األقوال يف املسألة الواحدة خيضع لعدة أمور ،منها أمور داخلة تكون من
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املرجحات اليت يؤخذ هبا يف الرتجيح ،وهناك أمور خارجة قد جيعلها
املرجحون من املرجحات اهلامة اليت تغلب قوال على قول آخر ،والرتجيح
ابملصاحل من األمور اهلامة اليت جتمع بني املرجحات الداخلة ،لكون
النصوص اليت يستدل هبا مشتملة على املصاحل.
وتعد أيضا من املرجحات اخلارجية ،لكون املصاحل تعد من األدلة اخلارجة،
والقواعد اليت تستقل بذاهتا ،فهي اتبعة للنصوص من جهة أن النصوص
مشتملة عليها ،وهي أيضا مستقلة بنفسها عند انعدام النص يف االستدالل
على انزلة معينة ،أو وجوده مع اخلالف يف صحته رواية ،أو اخلالف يف
حمل داللته على النص ،حينئذ تكون املصاحل الشرعية اليقينية القطعية هي
احلاكمة املستقلة على األخذ بقول دون آخر ،وذلك نظرا الشتماله على
مصاحل عظيمة القدر ،جتعل منه القول الراجح يف املسألة ،أو يف النازلة
اليت حتتاج إىل بيان احلكم فيها ،وعلى هذا فإن الرتجيح ابملصاحل ،وخاصة
يف القضااي املعاصرة ،واليت تفتقر إىل النص الشرعي أمر يف غاية األمهية،
وذلك ملا يتطلبه واقعنا املعاصر ,والذي كثر فيه اخلالف واالختالف بني
علماء املسلمني ،وتوسع دائرة اخلالف فيما بينهم ليشمل مجيع فئات
املسلمني.
وليس هذا فحسب ،بل إنه أصبح احلكم على النوازل املتتالية يف هذا
العصر ،وكيفية االجتهاد يف تنزيل احلكم الشرعي هلا ،حيدد منهج كل فئة
واجتاهها وأفكارها ،ومن مث حيصل التعصب املقيت والتقليد دون النظر يف
مآالت هذه األمور ،وهذا واقع ملموس ال ينكره أحد.
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والرتجيح ابملصاحل يقودان إىل التجرد التام ،وعدم التعصب والتذبذب بني
املناهج الفكرية املعاصرة ،واليت ترى يف كثري من األحيان أن مصاحلها هي
احلاكم الفعلي على النازلة ،فيكون نتاج احلكم على النازلة نتاج مجاعة
وحزب وجمموعة ،وهذا ليس األحرى الذي جيب أن يكون ،فاملصاحل اليت
أحتدث عنها هي مصاحل األمة جمتمعة ،وليست مصلحة أحزاب أو
مجاعات أو فرق ،فاملصاحل املرجحة هي املصاحل الشرعية املتيقنة احلقيقة،
واليت تكون طريقا اىل حتقيق مقاصد الشارع.
أمهية الرتجيح ابملصاحل

يعترب الرتجيح ابملصاحل من املسائل اهلامة اليت جيب أن تراعى عند النظر
يف انزلة معينة تفتقر إىل النص الشرعي ،أو أن يكون النص ظين الورود أو
ظين الداللة أو كليهما ،أو أن يكون النص قطعي الورود قطعي الداللة،
لكن هناك بعض املالبسات اليت تكون غالبا يف واقع املدلول عليه وليست
يف واقع الدليل فيحتاج حينها اىل حتري مقاصد الشارع والعمل ابملصلحة
اليت خترجنا من حيز احلرج واملشقة إىل سعة اليسر.

والرتجيح ابملصاحل يتوقف على أمهية املصاحل ذاهتا ومدى األولوايت اليت
جيب أن تراعى يف الرتجيح بني قولني خمتلفني.
والعلم ابملصاحل واملفاسد ،واعتبارها وتقديرها ،واملوازنة بينها عند دراسة
القضااي املستجدة ،يعد من األمهية مبكان عند أهل العلم املتبصرين ،الذين
لديهم الوعي الكامل مبقاصد الكتاب والسنة ،اليت راعت املقاصد،
وشرعت األحكام ألجلها.
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قال الشاطيب" :األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها ،وإمنا قصد هبا
أمور أخرى هي معانيها وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها املشروعات"
(.)AL-Shatby,1997
وهذا يدل على األمهية العظمى ملعرفة أحكام الشريعة مبقاصدها
ومصاحلها ،وذلك ليتسىن عند النظر يف نقضية معينة سرب الواقعة والنازلة
سربا دقيقا من خالل النظر يف مصاحلها ومفاسدها ومآالهتا ،وذلك ألن
املصاحل واملفاسد ،ومعرفتها واعتبارها وبياهنا للناس ،أمر يف غاية األمهية ملا
فيه من اظهار حملاسن الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان ،ولبيان أن
الفقه اإلسالمي متجدد حي يدور مع األحداث والوقائع والنوازل ،ليعطي
كل انزلة حكمها بعيدا عن اجلمود واخلمول والتقوقع.
إضافة إىل أن اجلهل مبقصد احلكم الشرعي ومصاحله قد يدفع بعض الناس
إىل إنكاره ،والبحث عن مسوغات ملخالفته ،وخاصة يف هذا العصر اليت
كثرت فيه الفنت الفكرية وغري الفكرية ،واليت هجمت على املسلمني من
كل حدب وصوب.
ولذلك فإن مراعاة اجلانب املصلحي للحكم أمر له أمهيته يف إرساء قواعد
األحكام الشرعية بني اجملتمعات اإلسالمية وغريها ,فاحلاجة ملحة وماسة
ملعرفة هذا النوع من الفقه ,وهو فقه املصاحل واملقاصد الشرعية ,وهذا أمر
مشاهد يف فقه الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ,ومن ذلك ما ذكره ابن
القيم :يف كتابه إعالم املوقعني يف قصة املرأة اليت قالت لزوجها مسين
فسماها الطيبة فقالت :ال فقال هلا ما تريدين أن امسيك؟ قالت مسين خلية
طالق فقال :هلا فأنت خلية طالق فأتت عمر بن اخلطاب فقالت  :إن
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زوجي طلقين فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها وقال:
لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها.
قال ابن القيم تعليقا على هذه القصة" :وهذا هو الفقه احلي الذي يدخل
على القلوب بغري استئذان وإن تلفظ بصريح الطالق" (
 ،)1991وذلك ألن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مل يعترب الطالق ،وقد
كان لفظا صرحيا مراعاة ملقصد الزوج الذي مل يقصد بقوله" :أنت خلية
Ibn al-Qayyim,

طالق" الطالق وإمنا قصد تسميتها.
فمراعاة املقاصد واملصاحل يف األقوال واألفعال له اعتباره وأمهيته عند
الصحابة الكرام وعند األئمة اإلعالم ،كابن تيمية وابن القيم والشاطيب
وابن عاشور وغريهم ،من جهابذة العلم.
وإذا كانت املصاحل الشرعية يف هذه الدرجة من األمهية ،فإنه جدير هبا أن
تكون مرجحة بني األقوال املختلفة يف أحكام النوازل ,وهذا يعد من األمهية
مبكان ،حيث وأن القول الراجح يف انزلة أو مسالة معينة يكون وفق ما
حتق ق له من املصاحل الشرعية املعتربة ،وهذا هو املراد من التشريع عند تقرير
األحكام للمسائل والنوازل ،وهو مراعاة املصاحل الشرعية املعتربة ،فإذا أغفل
هذا اجلانب يف الرتجيح ونظران إىل جوانب أخرى ،فقد يرتتب على القول
هبا مفاسد ،أو تضييع ملصاحل عظمى وهذه خمالفة شرعية واضحة ،إذ أن
إمهال اعتبار املصاحل الشرعية عند حتقيق مناط احلكم يف انزلة يرتتب عليه
ضرر كبري ،لكون الشريعة جاءت من أجل جلب املصاحل وتكميلها ودرء

177

 | Vol 7, June 2018مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and law

املفاسد وتقليلها ،وهذه من القواعد العامة املهمة ،وذلك ملدى أمهية اعتبار
املصاحل واملفاسد عند الرتجيح بني األقوال املختلفة يف قضية معينة.
ولعل أمهية املصاحل أتيت من حيث أهنا هي املقصد العظيم لتشريع األحكام،
وقد أشار اإلمام الزركشي إىل هذا األمر وأن رعاية املصاحل أمر واقع يف
الشرع  ،بل إنه وضح أمهية املصاحل أكثر من هذا عندما سرد اخلالف يف
اعتبار املصاحل من عدمها فقال رمحه هللا تعاىل" :ولكن الذي عرفناه من
الشرائع أهنا وضعت على االستصالح ،دلت آايت الكتاب والسنة وإمجاع
األمة على مالئمة الشرع للعبادات اجلبلية والسياسات الفاضلة وأهنا ال
تنفك عن مصلحة عاجلة وآجلة" (.)Al Zarkashi, 2000
قال العز بن عبد السالم يف اعتبار املصاحل يف الرتجيح" :إذا عظمت
املصلحة أوجبها الرب سبحانه وتعاىل يف كل شريعة ،وكذلك إذا عظمت
املفسدة حرمها يف كل شريعة فإن تفاوتت رتب املصاحل واملفاسد فقد يقدم
الشرع بعض املصاحل يف بعض الشرائع على غريها وخيالف ذلك يف بعض
الشرائع ,وكذلك املفاسد ,فالقصاص يف شريعة موسى عليه السالم واجب
حقا هلل ,كما يف حد السرقة والزان ,وهو عندان حق للعبد مقرتن حبق الرب,
ورجح فيه حق العبد على حق الرب يف شرعنا نظرا للجاين ,وكذلك حرم
يف النكاح الزايدة على امرأة واحدة يف شرع عيسى عليه السالم ,نظرا
للنساء ,وكيال يتضررن بكثرة الضرائر واإلماء ,وأجازه سبحانه وتعاىل من
غري حصر يف شريعة موسى عليه السالم ملن قدر على القيام ابلوطء ومؤن
النكاح ،وأجاز يف شرعنا الزايدة على واحدة نظرا للرجال وحرم الزايدة
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على أربع نظرا للنساء ورمحة هبن وجوز وطء اإلماء من غري حصر نظرا
للرجال" ((al-Salami, 1416H
كيفية الرتجيح ابملصاحل

الرتجيح ابملصاحل يقوم على عدة أمور أمجلها يف الفروع التالية:

-1إجياد املصاحل وحتقيقها
إجياد املصاحل وحتقيقها ،يكون حبصر املصاحل يف القضية احلادثة ،واملوازنة
بينها ،إضافة إىل حصر املفاسد املرتتبة ،واملوازنة بينها وبني املصاحل ،وذلك
لتحصيل أعلى املصاحل عند الرتجيح ،ودفع أقوى املفاسد ،وهذا يعود إىل
كيفية املوازنة بني املصاحل واملفاسد ،والعناية إبجياد املصاحل وحتقيقها هي
مراد الشارع .قال الغزايل" :إن مقصود الشرع من اخللق مخسة :وهو أن
حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل ما يتضمن
حفظ هذه األصول اخلمسة فهي مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول
فهو مفسدة ،ودفعها مصلحة"( Al-Ghazali, 1993).
وإجياد املصاحل يكون حبصر املصاحل املرتتبة على إحلاق احلكم ابلنازلة من
حيث الكم والكيف ،مث ترتيبها على حسب األولوايت ،مث النظر يف مآالهتا
وأمهيتها ومدى إمكانية حتقيقها عند العمل ابحلكم امللحق ابلنازلة ،مث
ترجيح احلكم املشتمل على هذه املصاحل على األحكام واألقوال األخرى،
وذلك ألن مراعاة املصاحل املرتتبة على حكم النازلة هو املقصود شرعا
وعقال ،وهو احلق الذي البد منه لتنزيله ،وحتقيق مناط النازلة على ضوئه،
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وذلك ألن مراعاة املصاحل عند حتقيق مناط النازلة ،وقول احلكم فيها ،هو
الطريق السديد الذي يضمن شرعية احلكم على النازلة.
-2النظر فيما يطرأ على النازلة من تغريات

ويكون ذلك ابلنظر املستمر وسرب ما حتقق من املصاحل جراء إحلاق حكم
ما على انزلة ما ،حبيث يكون احلكم املناط ابلنازلة متوقفا على مدى دوام
املصاحل اليت يرجى حتقيقها ،فإذا تغريت املصاحل واملفاسد ،تغري احلكم بناء
على التغري احلاصل يف النازلة ،وذلك ألن املصاحل واملفاسد ليست قوالب
اثبتة ال تتغري ،فقد يكون حكم النازلة اليوم مباحا وغدا حمرما ،وذلك بناء

على ملتغريات اليت طرأت على النازلة ،ومن مث يتغري احلكم تبعا لتغري املصاحل
واملفاسد ،وذلك ألن املصاحل واملفاسد قل أن تكون اثبتة إال يف األحكام
النصية القطعية الثابتة اليت ال يعرتيها التغري.
أما األحكام والوقائع اليت ختضع للمصاحل فإهنا تتغري حسب الواقع الزماين
أو املكاين ،وعلى هذا يتعني على الناظر يف أحكام النوازل أن يكون متتبعا
للمتغريات واملستجدات اليت تطرأ على النازلة من زمان إىل زمان ،ومن
مكان إىل آخر ،ويتعهد مصاحل األحكام ومفاسدها ،فالغالبة هي
احلاكمة ،وإن تساوت أحلق احلكم بناء على "قاعدة درء املفاسد مقدم
على جلب املصاحل".
والتغري الذي يسبب تغري الفتوى يف النازلة بناء املصاحل له أسباب جنملها
يف اآليت:
أوالً :أسباب زمانية ،وذلك ألنه قد يصلح يف زمن ماال يصلح يف غريه،
وأعين هبذا ما يطرأ على احلكم من الوقائع واملستجدات.
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ومثال ذلك :إعادة تقيم العملية السياسية يف تونس من قبل املفكرين
واملتخصصني يف الشأن السياسي التونسي ،وذلك من خالل دراسة الوضع

السياسي املتأزم يف اجملتمع التونسي والفصام النكد الذي حصل بني
األحزاب السياسية ،من خالل االحتقان السياسي اخلطري ،إضافة إىل
االستقطاب اجلماهريي الذي كاد أن يؤدي إىل صراع تفقد بسببه الدلة
متاسكها واستقرارها ،وقد كان حزب النهضة قد حصل على أغلبية
األصوات والذي خيوله أن يشكل حكومة بناء على األغلبية اليت حصل
عليها ،بيد أن الوضع السياسي مل يكن مؤهال للبقاء يف احلكومة إىل هناية
الفرتة احملددة دستوراي ،فكانت املصلحة تستدعي أن يتوصل الفرقاء
السياسيون إىل آلية موحدة يتفق عليها اجلميع من أجل املرور من املربع
اخلطر الذي كان حيدق هبم مجيعا ،واستطاعوا حبمد هللا تعاىل التوصل إىل
حل يرضي اجلميع من خالل تشكيل حكومة كفاءات جديدة ومستقلة،
وهذا هو الفقه النري الذي يراعي الصاحل العام ،ويضحي ابلصاحل اخلاص
من أجل مقاصد عظيمة يبقى أثرها يف األمن واالستقرار والوائم والتماسك
االجتماعي ،والبعد عن الصراعات احلزبية والسياسية واليت غالبا ما تؤدي
إىل كوارث إنسانية عظيمة ،يفقد فيها اإلنسان حياته وأمنه واستقراره.
اثنياً :أسباب مكانية

مثال ذلك  :قيادة املرأة للسيارة وما يعرتيه من خالف ,وهذا اخلالف يف
غالبه مبين على اختالف األماكن اليت صدرت منه هذه الفتوى ,فعلماء
احلجاز يرون حترمي قيادة املرأة للسيارة ،العتبارات مصلحية أو مفاسد
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مرتتبة رأوها يف بلدهم ،وأهل مكة أدرى بشعاهبا ،فمن الصعوبة مبكان أن
نعمم هذا احلكم على مجيع البلدان ،وذلك الختالف املصاحل واملفاسد
املعتربة من بلد إىل آخر ،فال ميكن أن نطبق هذه الفتوى على املرأة يف
اندونيسيا أو ماليزاي ،وذلك ملا يرتتب عليها من مفاسد كبرية ،هي أكثر
من املصاحل اليت قد تكون مصاحبة للقول ابلتحرمي.
فاعت بار املكان يف احلكم على النازلة أمر يف غاية األمهية ،إذ أنه جيوز يف
بلد ماال جيوز يف غريه العتبارات مصلحية ،ولسنا بصدد تعديد املفاسد
أو املصاحل هلذه املسألة أو تلك ،بقد ما نريد من وضع أطر عامة يتبني
من خالهلا كيفية العمل والرتجيع ابملصاحل الشرعية.
اثلثاً :مراعاة الفروق بني الوقائع

مراعاة الفروق بني الوقائع الذي يتطلبه منا احلكم على النازلة ،والرتجيح
ابملصاحل حلكم دون آخر ،ويكون ذلك مبراعات خصوصيات الوقائع
والنوازل والفروق واألوصاف املؤثرة على احلكم ،وذلك ألن النوازل ختتلف

يف خصائصها عن بعضها البعض ،وكل خاصية تستدعي حكما ال ميكن
تطبيقه على نظائرها من النوازل ،سواء كان هذا الوصف املؤثر له تعلق
شخصي ،أو ابلنازلة نفسها.
ومثال ذلك :ما جاء يف احلديث النبوي "كان بني أبياتنا إنسان خمدج
ضعيف مل يرع أهل الدار إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث هبا ،وكان
مسلما ،فرفع شأنه سعد إىل رسول صلى هللا عليه وسلم فقال :اضربوه
حده ،قالوا :اي رسول هللا ،إنه أضعف من ذلك ،إن ضربناه مائة قتلناه،
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قال :فخذوا عثكاال فيه مائة مشراخ ،فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا
سبيله"( .رواه أبو داود يف سننه) ،والعثكال العذق من أعذاق النخل الذي
يكون فيه الرطب ويقال إثكال وأثكول .لسان العرب ،ابب :عتكل.
الشمراخ :الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة وهو يف النخل
مبنزلة العنقود من الكرم( .اتج العروس ،ابب :عثجل)
هذه احلادثة فيها مراعاة لوصف موثر ،وهو ضعف الرجل الذي ال يقوى
على حتمل السياط ،بل قد يؤدي به اجللد إىل املوت ،فروعي هذا الفارق
والوصف ،وأثر على احلكم القاضي جبلده مائة جلدة بقوله تعاىل :ﱡﭐ المزانِيَةُ
والمزِاين فَاجلِ ُدوا ُك مل و ِ
اح ٍد ِمْن ُه َما ِمائَ َة َج ْل َد ٍة ۖ َوَال َأتْ ُخ ْذ ُكم هبِِ َما َرأْفَةٌ ِيف ِدي ِن
ْ
َ
َ
ِ
اَّللِ إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن ِاب مَّللِ َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر ۖ َولْيَ ْش َه ْد َع َذابَ ُه َما طَائَِفةٌ ِم َن
م
ِِ
ني م }النور.{٢ :
الْ ُم ْؤمن َ
فمراعاة خصوصيات الوقائع والنوازل واألوصاف املؤثرة على احلكم فيها،
أمر يف غاية األمهية ،وإال لوقع الناس يف أمور ال حتمد عقباها ،وقد أشار
إىل ذلك ال الشيخ " :القصد من التشريع واألوامر حتصيل املصاحل ودرء
املفاسد حسب اإلمكان ،وقد ال ميكن إال مع ارتكاب أخف الضررين،
أو تفويت أدىن املصلحتني ،واعتبار األشخاص واألزمان واألحوال أصل
كبري ،فمن أمهله وضيعه فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية".
()Journal of Islamic Research,78
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رابعاً :مراعاة ما يطرأ على النازلة.

مراعاة الضرورات واحلاجات اليت تالمس النازلة عند تنزيل احلكم عليها،
وذلك ملا قد يطرأ من األمور الضرورية اليت تستدعي النظر إىل النازلة من
خالل مراعاة ما يالمسها من الضرورات واحلاجيات أو حىت التحسينيات،
ومن فتكون املسألة يف حالة ضرورة يراعى فيها ماال يراعى يف غريها،
وحيتمل يف حالة االستضعاف ما ال حيتمل يف حالة القوة.
النظر يف املآالت

النظر يف املآالت من املسائل اهلامة اليت جيب مراعاهتا واالهتمام هبا ،وذلك
ملا يطرأ على النازلة من متغريات ،وهذا أمر مقصود شرعا ،فقد يؤدي
احلكم على النازلة دون النظر إىل املآالت إىل أمور غري شرعية ،لكوهنا
ترتبت عليها مفاسد مضرة ،وإن كان احلكم يف أصله مباحا أو واجبا.
ومثال ذلك :تطبيق الشريعة ،وذلك الشتماهلا على مصاحل عظمى للناس،
ولكن إذا كانت هذه املصاحل املتولدة من التطبيق ستؤول إىل مفاسد أعظم،
ولذلك فإن املصلحة تكمن هنا يف التأين حىت تستقيم األمور وتستقر،
ويهيء الناس لقبول ذلك حىت يكون تطبيق الشريعة هو نبض الشارع
اإلسالمي حينها ستطالب اجلماهري حتما بذلك.
والدليل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادة
بنائها على قواعد إبراهيم ،وترك قتل املنافقني خشية أن يقول الناس حممد
يقتل اصحابه ،مع العلم ابملصاحل اليت ستحصل من قتلهم ،إال أن هذه
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املصاحل سرعان ما تؤول إىل مفاسد أكرب وأعظم ،فرتك النيب صلى هللا عليه
وسلم هذه األمور مراعاة للمآالت.
قال الشاطيب يف العامل احلاذق الذي يتنبه للمآالت" :إنه انظر يف املآالت
قبل اجلواب على السؤالت" ،)AL-Shatby,1997( .لذلك من األمهية مبكان
عند تنزيل احلكم على النازلة النظر والسرب ملا يلحق مصاحل احلكم ،أو
مفاسده من مآالت إجيابية أو سلبية" ،فاحلاكم إذا مل يكن فقيه النفس يف
األمارات ،ودالئل احلال ،ومعرفة شواهده ،ويف القرائن احلالية واجملالية،
كفقهه يف كليات األحكام أضاع حقوقا كثرية على أصحاهبا ،وحكم مبا
يعلم الناس بطالنه ،ال يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر مل يلتفت
إىل ابطنه وقرائن أحواله" (.)Ibn al-Qayyim, n.d
إن معاودة النظر والسرب للمآالت وتعهدها حيدث وائما بني الواقع واحلكم
على النازلة ،فإن مل حيدث ذلك الوائم ،فإنه جيب إعادة النظر يف النازلة
واحلكم عليها ،بناء على دفع أعلى املفاسد واستجالب أعلى املصاحل ،أو
قبول أهون الشرين بتفويت أعالمها ،مع احلرص على استجالب أعظم
املصلحتني بتفويت أدانمها.
قال الشاطيب" :النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا كانت
األفعال موافقة أو خمالفة ،وذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال
الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه
ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه تستجلب ،أو ملفسدة تدرأ" (AL-
.)Shatby,1997
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الفهم املصلحي للحكم

والفهم املصلحي للحكم يتمثل يف أمرين مها:

أوالً :اقتضاء احلكم ملصاحله األصلية قبل أن تطرأ العوارض واملتغريات.

وذلك ،كاحلكم بقطع يد السارق ،وإابحة الصيد ،ووجوب الصالة ،وما
أشبه ذلك ،لكون هذه األحكام مشتملة على مصاحل أصيلة قائمة هبا وال
تنفك عنها ،إال عند حدوث متغريات تطرأ على النازلة أو املسألة ،فيتغري
حكمها بناء على ما طرأ عليها ،وعند انتهاء الطارئ يعود احلكم إىل
أصالته السابقة.
اثنياً :اقتضاء احلكم ملصاحل تبعية تنشأ ملا يطرأ من عوارض على احلكم
األصلي.
وهذه الطوارئ ال تغري احلكم األصلي للقضية ،إال تغريا آنيا ،وهي مبثابة
املصاحل اآلنية اليت تكون قائمة لعلة ما ،فمىت مازالت هذه العلة انتهى
احلكم املتعلق ابلعلة املنتهية ،وعاد إىل أصالته ،والفهم املصلحي للحكم
البد أن يكون حتت نظر اجملتهد ،من أجل إحلاق األحكام الصحيحة
للنوازل واحلوادث املتغرية ،والثابتة على حد سواء.
مثال ذلك :حترمي قطع يد السارق يف أايم اجملاعات ،وحترمي الصيد ملن
قصد به اللهو ،وكراهة الصالة ملن يدافع األخبثان ،فاملسألة واحدة ،ولكن
حكمها يتغري بسبب ما يتلبس هبا من أمور خارجة عنها ،فحكم الصالة
الوجوب ،لكنها تكره يف وقت معني ،وقطع يد السارق من احلدود الالزمة
اليت جيب على اإلمام القيام هبا ،إال أنه حيرم تنفيذها يف وقت معني ،ملا
طرأ على املسألة من متغريات اقتضت املصلحة ،تغري احلكم فيها آنيا.
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ومثال ذلك أيضا :إقامة احلدود يف الغزو يف أرض العدو ممنوع شرعا

،

ملصلحة عظمى ،وهي خمافة أن يلحق من أقيم عليه احلد ابلكفار ،وما

يرتتب على ذلك من مفاسد كبرية ،كالردة وكشف أسرار املسلمني للعدو،
إىل جانب عوامل كثرية منعت من إقامة احلدود يف الغزو ،وهذه من
األصول اليت ينبغي مراعاهتا عند تنزيل احلكم على النازلة وحتقيق املناط.
وقد ضرب الشاطيب مثاال يتعلق ابلفهم املصلحي للحكم فقال" :ال بد
فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع ابلنسبة إىل كل انزلة ،فأما إن مل يكن
مث تعيني ،فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ،ويصح إفراده
مبقتضى الدليل الدال عليه يف األصل ما مل يتعني ،فالبد من اعتبار توابعه"
(.)AL-Shatby,1997
وعلى هذا فإنه البد من مراعاة األعراف والعادات عند تنزيل األحكام
على القضااي احلادثة ,إذ أنه قد يصلح يف بلد ما ال يصلح يف األخرى,
ومراعاة هذا األمر عند حتقيق املناط يعد من أهم ما جيب مراعاته ,إذا أنه
قد يصدر حكم ويعمم على املسلمني وحتصل بسببه مشقة كبرية ,وذلك
مثل فتوى حترمي املظاهرات ,واليت يتبناها البعض ،وذلك نظراً لظروف
حاصلة يف بلد معني ،فتعميم مثل هذه الفتوى على بلدان املسلمني
األخرى ،واليت ال يستطيع فيها الناس نزع حقوقهم واحلفاظ عليها إال عن
طريق هذه املظاهرات ،يعد نوعا من التعسف يف تعميم األحكام ،لكونه
خالف القواعد واألصول اليت جيب مراعاهتا عند حتقيق مناط املسألة على
انزلة معينة ،ومن ذلك الفهم املصلحي للحكم.
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نتائج الدراسة:

تشتمل نتائج الدراسة على ملحق تطبيقي يناقش األمهية التطبيقية للمصاحل
ودورها يف بناء احلوكمة الرشيدة يف القضااي املعاصرة.
ملحق تطبيقي للمصاحل ودورها يف بناء احلوكمة يف القضااي املعاصرة
أوال :عناصر املصلحة
-1عنصر الوضوح :أن تكون املصلحة واضحة املعامل ،ال يشوهبا خفاء،
أو توهم .مثل مصلحة بيع اخلمر ألجل التحصيل املادي.
-2عنصر الغلبة :أن تكون املصلحة هي الغالبة ،حىت وان شاهبا بعض

املفاسد .مثل :التعليم تعيني الكفاءات يف الوظائف ،حىت وان كانوا ليسوا
مسلمني ،فإن املصلحة غالبة يف ذلك ،يف اجناز العمل على أكمل وجه
وإن صاحب ذلك بعض املفاسد العرضية.
-3عنصر االستمرارية ولو مرحليا :الستمرارية ،وعدم التذبذب
والتأرجح ،ولو كانت تلك االستمرارية مرحلية .مثل :مصلحة االحجام
عن الثورات من أجل دحر احلاكم الظامل ،من أجل مصلحة احلفاظ على
ال مدولة ومؤسساهتا من التفكك واالحندار ،إىل حالة الفوضى اليت تكون
بسببها ضياع احلقوق ،وينتج عنها سفك للدماء وانتهاك للحرمات ،حىت
يتأكد املتخصصون أن املصلحة تغريت وأصبحت الثورة هي املصلحة.
-4عنصر إمكانية حتصيلها :جيب أن تكون املصلحة ممكنة احلصول.

مثال :مصلحة القتال من أجل إقامة اخلالفة ،واقعيا ليس ممكنة احلصول،
وإن أي جهد يبذل يف هذا الطريق يعترب ضرابً من ضياع الوقت واملال
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واالنفس .وإدخال البالد اإلسالمية يف حالة من الفوضى العارمة واليت
تؤثر سلباً على مجيع اجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
اثنيا منهجية الرتجيح ابملصاحل:

-1منهج التحقق من وجود املصلحة :التحقق من وجود املصاحل
وحصرها ،يف القضية املراد دراستها ،وهو ما يسمى عند األصوليني بتخريج
املناط .وهو خاص ابلقياس .لكن ميكن أن تطبق نفس املنهجية يف التعامل
مع املصاحل.
-2منهج مراعاة متغريات القضية :ويشتمل على متغريين أساسيني مها:
أ.متغريات زمانية ،وذلك ألنه قد يصلح يف زمن ماال يصلح يف غريه،
وأعين هبذا ما يطرأ على احلكم من الوقائع واملستجدات.
ب.متغريات مكانية :ما قد يكون مصلحة يف مكان ما ،قد يكون مفسدة
يف مكان آخر.

ج.منهج مراعاة الفروق يف القضية :ويعين ذلك مراعاة االوصاف املؤثرة

يف احلكم سواء كانت تلك االوصاف تتعلق أبحكام عامة ،او احكام
خاصة تتعلق ابألفراد.
مثال :ما جاء يف احلديث النبوي "كان بني أبياتنا إنسان خمدج ضعيف مل
يرع أهل الدار إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث هبا ،وكان مسلما،
فرفع شأنه سعد إىل رسول صلى هللا عليه وسلم فقال :اضربوه حده ،قالوا:
اي رسول هللا ،إنه أضعف من ذلك ،إن ضربناه مائة قتلناه ،قال :فخذوا
عثكاال فيه مائة مشراخ ،فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله".
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-3منهج املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف القضية :واملوازنة ختضع لعدة
مراحل:

أ.مرحلة املوازنة بني املصاحل واملفاسد ،وتقدمي درء املفسدة وجلب
املصلحة.
ب.مرحلة املوازنة بني املصاحل نفسها ،والعلم ابملصاحل مجيعها اذامل تتعارض،
او تقدمي أوىل املصلحتني على ادانمها ،العمال بقاعدة تقدمي األولوايت.
ج.مرحلة املوازنة بني املفاسد ،وحماولة حتاشيها مجيعا ان امكن ذلك ،واال
فرتتكب ادىن املفاسد لتحاشي اعالمها ضررا.
-4منهجية النظر يف مآالت القضية :النظر والسرب للمآالت وتعهدها

ُحيدث وائماً بني الواقع واحلكم على القضية ،فإن مل حيدث ذلك الوائم،
فإنه جيب إعادة النظر يف القضية ،ودراستها دراسة متأنية مسبورة اجلوانب،
حيت يتيسر احلاق احلكم املناسب هلا.

-5منهجية االدراك والفهم املصلحي للثابت واملتغري يف القضية:
والفهم املصلحي للحكم يتمثل يف أمرين مها:
ا.اقتضاء احلكم ملصاحله األصلية قبل أن تطرأ العوارض واملتغريات.مثال:
احلكم بقطع يد السارق ،وإابحة الصيد.
ب.اقتضاء احلكم ملصاحل تبعية تنشأ ملا يطرأ من عوارض على احلكم
األصلي .وهذه الطوارئ ال تغري احلكم األصلي للنازلة ،إال تغريا آنيا ،وهي
مبثا بة املصاحل اآلنية اليت تكون قائمة لعلة ما ،فمىت مازالت هذه العلة
انتهى احلكم املتعلق ابلعلة املنتهية ،وعاد إىل أصالته .مثال :قطع يد
السارق أايم اجملاعات.
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اثلثاً :مراحل الرتجيح ابملصاحل يف القضية

-1مرحلة دراسة القضية :جيب دراسة القضية من مجيع جوانبها ابلشكل
املطلوب ،وهو ما يسمى فقه الواقع ،فقه واقع املسألة ،حىت يتسىن احلاق
احلكم املناسب هلا.
-2مرحلة استقراء األدلة :استقراء األدلة ،سواء كانت نصية او عقلية،
او مصاحل تتحقق من ورائها منفعة وتندفع مفسدة.
-3مرحلة تنقيح املصلحة والتأكد من التطابق مع القضية :التحقق من

صالحية املصلحة ،واهنا ال ميكن ان تؤدي او تؤول إىل مفاسد ،وسرب
ذلك سربا دقيقا ،وبفضل القيام بدراسة ذلك عن طريق جممعات
متخصصة يف القضية املراد دراستها.
-4مرحلة بناء احلوكمة يف القضية بناء على املصلحة احملصلة :بعد
املرور ابملراحل السابقة والتأكد من صالحية احلكم للقضية املدروسة .يتم
حتقيق املناط .فتقرر القضية املدروسة ،ويقرر احلكم املناسب هلا ،وتذكر
املصاحل اليت ميكن حتصيلها جراء بناء ذلك احلكم .ويتم التأكد من ذلك
بناء على مؤشرات توضع كاختبار لصالحية احلكم.
ربعاً :مؤشرات حنقق املصاحل فيبناء احلوكمة الرشيدة يف القضية

-1مؤشر شرعي :ويشتمل على جانبيني هامني جيب توفرمها يف بناء
احلوكمة الرشيدة يف القضية ومها:

أ.مؤشر إجيايب :مل حيصل أي اختالل شرعي ،ليس هناك أي اعرتاض من
اجملامع الفقهية والقانونية املعترب.
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ب.مؤشر سليب :هناك اعرتاضات قوية ،حينها ينبغي إعادة دراسة
القضية ،أو النفاش واحلوار للوصول إىل توافق.

-2مؤشر اجتماعي :ويشتمل على جانبيني أساسيني مها:
أ.مؤشر إجيايب :حصل انسجام اجتماعي مع احلوكمة اخلاصة بقضية ماء.
ب.مؤشر سليب :حدث إختالل اجتماعي .حينها جيب إعادة دراسة
القضية بشكل أفضل ،أو القيام بتوعية اجتماعية تسهم يف دعم القضية
احملوكمة.
-3مؤشر سياسي :ويشتمل على جانبيني أساسيني مها:

أ .مؤشر إجيايب :حبيث ان احلوكمة كانت سببا يف دعم االستقرار السياسي
للبلد.
ب.مؤشر سليب :أدت احلوكمة إىل احتقان سياسية وصراع رمبا يؤدي إىل
كوارث أمنية واجتماعية خطرية .جيب إعادة دراسة القضية ،أو التوعية
السياسية اليت تضمن عدم حدوث أي اختالالت سياسية من شاهنا التأثري
السليب على السلم االجتماعي.
-4مؤشر تنموي :ويشتمل على جانبينب رئيسيني مها:
أ.مؤشر إجيايب :أدت احلوكمة إىل دعم التنمية وزايدهتا بشكل أفضل.
ب.مؤشر سليب :أدن احلوكة إىل كارثة تنموية خطرية ميكن أن تكون سبباً
يف تدهور اقتصادي خطري .ححينها جيب إعادة دراسة القضية.
خامسا :املصاحل ورحلة احلوكمة يف القضية
 -1قضية وفكرة :مكوانت احلوكمة ،تبدء ابلقضية املراد دراستها،
والفكرة اليت من خالهلا سوف تدرس القضية.
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 -2تناول مؤسسي مدروس :تناول القضية بشكل مؤسسي اسرتاتيجي
خيضع ملعايري علمية معرتف هبا دوليا.

 -3النتيجة :نتيجة دراسة القضية واخلروج حبكم يتناسب مع القضية.
 -4التقنني :املرحلة النهائية وهي التقنني للحكم حبيث يصبح قانون
معمول به وليس جمرد رأي أو فتوى ،يف أي جانب من اجلوانب
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
التوصيات:
تشتمل التوصيات على قضية مهمة وهي حتويل قضية احلوكمة اىل عمل
مؤسسي متناغم مع مراعاة مقاصد الشريعة وهناك مقرتح هلذا العمل
املؤسسي أن يكون ابلشكل التايل:
 -1أن تكون هناك مؤسسة للحوكمة كون احلوكمة ليست جمرد فتوى
ختضع لرأي شيخ ،أو إمام ،أو مذهب ،أو طائفة معينة ،وامنا
هي دراسة قضية بشكل تتكامل فيه عناصر املؤسسية املسؤولة.
 -2املؤمترات العلمية ،تسهم يف بناء مؤسسية احلوكمة الرشيدة ،إذا
ما روعي فيها املعايري العلمية الدقيقة يف دراسة القضااي ،ومل يكن
الغرض منها جمرد املشاركة ،وإمنا اإلسهام العلمي املتميز
 -3اجملامع الفقهية احلالية ،وإن كانت تضم عدد من النظار والعلماء،
إال أهنا حتتاج إىل ترقية لتكون مؤسسات حبثية ،تعتمد على املنهج
العلمي االسرتاتيجي احلديث يف دراسة القضية دراسة من جوانبها
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 حبيث خترج مبقررات مالئمة للقضية املدروسة،وأبعادها املختلفة
.مبا يعود ابملصلحة وحيقق مقاصد الشارع
 إذا ما، تسهم يف مؤسسية احلوكمة، الرسائل العلمية احملكمة-4
 أما. وفق املعايري العلمية العاملية،درست القضية بشكل متجرد
إذا تناولت القضية املدروسة ابلشكل الروتيين املعروف فإهنا تسهم
، وقد يكون هلا تبعات سلبية،يف عدم الوصول إىل احلقيقة املرجوة
.إذا افتقدت إىل املعيارية يف تناول القضااي
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