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َمُة »   «الُمَقد ِّ
يمِّ حِّ ْحَمنِّ الره  بِّْسمِّ َّللاهِّ الره

 

احلمد هلل الذي شرع للعباد ما ينفعهم يف دنياهم وعند املعاد ، أمحده على إكمال دينه وإمتام نعمته ، ورضاه 
فسدات اإلسالم لنا دينا ، وأشهد أن ال إله إال هللا ، أخرب أنه لو اتبع احلق أهواء من يف السماوات واألرض ل

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، املبعوث ابمللة احلنيفية السمحة ، صلى هللا عليه وعلى أصحابه وأتباعه 
 وسلم تسليما كثريا ، وبعد : 

 
فقد رأيت احلاجة لبحث املصلحة عند احلنابلة لتضارب النقل عنهم يف ذلك وعدم ضبط مذهبهم فيها ، 

املصلحة مما تضاربت أقوال الناس فيه ، وهو ابب دخل علينا منه  فالقى ذلك رغبة ملحة يف نفسي ، ألن
يف العصر خفافيش عطلت النصوص ، وحاولت هدم الشريعة كلها نظرا ملا يزعمونه من املصاحل ، وألهنم 

وهو  -وجدوا كلمة متشاهبة عند الطويف فطاروا هبا فرحا وتركوا أقوال األئمة من العلماء ألن مقالة الطويف 
﴿ َوَمْن َأَضلُّ ِمََّن اتَـَّبَع توافق أهواءهم ، فخالفوا النصوص الكثرية الناهية عن اتباع اهلوى  -نابلة من احل

ْلَبُه َعْن ِذْكِراَن َواتَـَّبَع [، 50] سورة القصص اآلية  َهَواُه ِبَغْْيِ ُهًدى ِمَن اَّللَِّ ﴾ ﴿ َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَ
 [ .  28اآلية  ] سورة الكهفَهَواُه ﴾ 

 
فهذا املنهج منهج ضال خيالف منهج أهل اإلميان الذين يستمعون مجيع األقوال مث يقارنون بينها ويتبعون 

 أحسنها ، فكانوا بذلك هم أولو األلباب وأصحاب اإلميان فلله درهم . 
 

 وقد جعلت هذا البحث من مقدمة ومتهيد عن تعريف املصلحة لغة واصطالحا وفصلني : 
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 الفصل األول : يف تتبع آراء احلنابلة يف املصلحة :

 املبحث األول : آراء متقدمي احلنابلة : اإلمام أمحد وابن عقيل وابن قدامة وابن برهان واجملد . 
 املبحث الثاين : آراء متوسطي احلنابلة : شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن النجار والطويف . 

 متأخري احلنابلة : ابن بدران والدكتور الرتكي والربيعة والدريويش واملنصور .  املبحث الثالث : آراء
 

 الفصل الثاين : يف حكم املصلحة عند احلنابلة :
 املبحث األول : يف املعتربة .
 املبحث الثاين : يف امللغاة .

 املبحث الثالث : يف املرسلة .
 

 وخامتة يف خالصة القول يف هذه املسالة .
 

 هللا عز وجل أن يوفقين للحق وأن يلهمين الصواب بفضله ومنه .وأسأل 
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 متهيد يف تعريف املصلحة لغة واصطالحا :
 

 املبحث األول: تعريف املصلحة لغة :
 

 .  (1)ساد ، واالستصالح نقيض االستفساداملصلحة واحدة املصاحل مأخوذة من الصالح ضد الف
 

 : املبحث الثاين: تعريف املصلحة اصطالحا
 

 : أقسام اختلفت تعاريف العلماء للمصلحة بناء على مراد كل واحد منهم ، وذلك على 
لحة هي جلب املنفعة ودفع من أراد تعريف املصلحة مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: املص األول :
 . (2)املضرة

س أو درء مفسدة وقال د . الرتكي : املصلحة الوصف الذي يكون يف ترتيب احلكم عليه جلب منفعة للنا
 وهو أدق من األول . (3)عنهم

وقال د . الربيعة : املصلحة يف االصطالح : املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم 
. فهذا حصر للمصلحة يف  (4)ما يفوت هذه األصول أو خيل هبا ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وماهلم ودفع

 . هذه اجلوانب وهي ال تنحصر فيها 
 

 من أراد تعريف املصاحل املرسلة :  الثاين :
 

ة راجحة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : املصاحل املرسلة : هو أن يرى اجملتهد أن هذا الفعل جيلب منفع
 وهذا تعريف جيد .  (5)وليس يف الشرع ما ينفيه

                                                

 .243/  1، القاموس المحيط 384ـ  383 /1الصحاح: مادة '' صلح ''  (1)

 . 169روضة الناظر، ص  (1)

 .413أصول مذهب اإلمام أحمد، ص   (2)

  .190األدلة المختلف فيها، ص  (3)

 .342/  11مجموع فتاوى شيخ اإلسالم،  (4)
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يشهد هلا دليل معني من  وقال د . املنصور : هي األوصاف اليت تالئم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن مل

 . (1)الشرع ابالعتبار واإللغاء وحيصل من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس
 

من أراد تعريف االستصالح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة : هو استنباط احلكم يف واقعة ال نص  الثالث :
 .(2)فيها وال إمجاع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة

 

                                                

 .452/  1وابن تيمية، أصول الفقه  (5)

 .221األدلة المختلف فيها،  (6)
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 الفصل األول: تتبع آراء احلنابلة يف املصلحة :
 

 املبحث األول : آراء متقدمي احلنابلة :
 
 اإلمام أمحد :  - 1

املصاحل  -قال ابن دقيق العيد : الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا النوع 
ا يف تباره يف اجلملة ، ولكن هلذين ترجيحويليه أمحد بن حنبل ، وال يكاد خيلو غريمها من اع -املرسلة 

 .  (1)االستعمال هلما على غريمها
 

وقال القرايف : هي عند التحقيق يف مجيع املذاهب ألهنم يقيسون ويفرقون ابملناسبات وال يطلبون شاهدا 
 .  (2)نعين ابملصلحة املرسلة إال ذلك ابالعتبار ، وال

 
أمحد يف أول كتابه: " إعالم املوقعني " مل يذكر املصاحل املرسلة  ابن القيم رمحه هللا حني عد أصول مذهب

 منها . 
 

وكثري من املتأخرين ينسب لإلمام أمحد القول ابملصاحل املرسلة ، ألنه حكم على قضااي كثرية أبحكام معينة ، 
ألن اإلمام وهذه األحكام توافق املصلحة ، فمن هنا فاإلمام يقول ابعتبار املصاحل ، وهذا ليس بصحيح 

أمحد مل ينص على أن موجب احلكم هو املصلحة ، مث هذه القضااي بعضها ورد يف أحاديث ، وبعضها 
 يشمله عموم النصوص ، وبعضها ورد عن الصحابة ، فاإلمام أخذ هذه األحكام من ذلك . 

 
يف هنار رمضان  ولنضرب لذلك مثال: أهنم قالوا : أبن اإلمام أمحد قال بتغليظ احلد على من شرب اخلمر
 -ي بن أيب طالب حلرمة الشهر ، وقالوا: إن هذا عمل ابملصلحة املرسلة وليس كذلك بل هذا وارد عن عل

، ومثله قتل اجلماعة ابلواحد ، قالوا: هو بناء على املصلحة املرسلة وليس كذلك ، بل  (3)-رضي هللا عنه 

                                                

 .422أصول مذهب أحمد، ص  (1)

 .170المذكرة، للشنقيطي، ص  (2)

 .168 /3أخرجه الطحاوي، '' مشكل اآلثار ''،  (1)
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 يكن نص وال اختالف بني الصحابة، بل ما مل ومن أصول أمحد العمل بقول الصحايب (1)ألنه قول صحايب
 . (2)حكي ذلك إمجاعا للصحابة

 
 أبو الوفاء ابن عقيل :  - 2

نقل ابن القيم عن ابن عقيل يف الفنون أنه قال: جرى يف جواز العمل يف السلطنة ابلسياسة الشرعية أنه هو 
ال ما وافق الشرع . . فقال ابن عقيل : احلزم ، وال خيلو من القول به إمام ، فقال الشافعي : ال سياسة إ

السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول . فإن 
أردت بقولك إال ما وافق الشرع أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح ، وإن أردت ال سياسة إال ما نطق 

د جرى من اخللفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ، فق
 . (3)اي اعتمدوا فيه على مصلحة األمةابلسنن ، ولو مل يكن إال حتريق عثمان املصاحف ، فإنه كان رأ

 
 أبو حممد ابن قدامة املقدسي :  - 3

ضمنها االستصالح وهو اتباع ذكر ابن قدامة يف كتابه روضة الناظر بعض األدلة املختلف فيها وذكر من 
ال خالف  املصلحة ، وجعلها ثالثة أنواع: معترب ابلشرع وهذا هو القياس ، وما شهد الشرع ببطالنه وهذا 

 يف بطالنه ملخالفته للنص . 
 

وما مل يشهد له الشرع إببطال وال اعتبار معني ، وهو ثالثة أنواع: ما يقع يف مرتبة احلاجيات ، وما يقع 
حسني والتزيني ورعاية حسن املناهج يف العبادات واملعامالت ، فهذان الضرابن ال نعلم خالفا يف أنه موقع الت

 ال جيوز التمسك هبما من غري أصل . 

                                                

( عن علي، وعبد الرزاق 348/  9( كتاب الديات عن عمر، وابن أبي شيبة )227/  12أخرجه البخاري، ) (2)
   ( عن ابن عباس.479/  9)

 .490 /1المغني،  (3)

 .13الطرق الحكمية، ص  (4)
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والضرب الثالث: ما يقع يف رتبة الضرورايت ، وهي ما عرف من الشارع االلتفات إليها ، فذهب مالك 
يس حبجة . . مث ذهب يستدل . . والصحيح أن ذلك لوبعض الشافعية إىل أن هذه املصلحة حجة . 

 . (1)لقوله

وإمنا قلنا قال بعض  -يريد املصلحة املرسلة  -لكن قال الطويف : قال بعض أصحابنا: ليست حجة 
 -يعين ابن قدامة  -أصحابنا ومل أقل أصحابنا ألين رأيت من وقفت على كالمه منهم حىت الشيخ أاب حممد 

قوا يف توجيه األحكام يتمسكون مبناسبات مصلحية يكاد الشخص جيزم أبهنا ليست يف كتبه؛ إذا استغر 
مرادة للشارع ، والتمسك هبا يشبه التمسك حببال القمر ، فلم أقدم على اجلزم على مجيعهم بعدم القول 

 . (2)قال هبا فيكون ذلك تقوال عليهم هبذه املصلحة خشية أن يكون بعضهم قد

 
 :  اجملد ابن تيمية - 4

قال اجملد : املصاحل املرسلة ال جيوز بناء األحكام عليها ، قاله ابن الباقالين ومجاعة املتكلمني ، وهو قول 
 . (3)أخري أصحابنا أهل األصول واجلدلمت
 
 أبو اخلطاب :  - 5

ل قال اجملد : وقد ذكر أبو اخلطاب يف تقسيم األدلة الشرعية أن االستنباط قياس واستدالل ، واالستدال
 . (4)هو املصاحل يكون أبمارة وعلة ويكون بشهادة األصول واالستدالل ابلعلة أو األمارة

 

                                                

 (.170ـ  169روضة الناظر، ص ) (1)

 .424أصول مذهب اإلمام أحمد، ص  (2)

 .450المسودة، ص  (3)

  ، وبحثت عنه في مظانه من التمهيد فلم أجده .451المسودة، ص (4)
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 املبحث الثاين: آراء متوسطي احلنابلة :
 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية :  - 1

قال: الطريق السابع املصاحل املرسلة . . . فهذه الطريق فيها خالف مشهور ، فالفقهاء يسموهنا املصاحل 
لة ، ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها االستحسان ، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم املرس

وإهلاماهتم فإن حاصلها أهنم جيدون يف القول والعمل مصلحة يف قلوهبم وأدايهنم ويذوقون طعم مثرته ، وهذه 
راض والعقول واألداين ، مصلحة ، لكن بعض الناس خيص املصاحل املرسلة حبفظ النفوس واألموال واألع

وليس كذلك؛ بل املصاحل املرسلة يف جلب املنافع ويف دفع املضار ، وما ذكروه من دفع املضار . . . وجلب 
املنفعة يكون يف الدنيا والدين . . . فمن قصر املصاحل على العقوابت اليت فيها دفع الفساد عن تلك 

 . ليحفظ اجلسم فقط فقد قصر  -اخلمسة  -األحوال 
 

وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام به ، فإن من جهته حصل يف الدين اضطراب عظيم ، وكثري من األمراء 
والعلماء والعباد رأوا مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل ، وقد يكون منها ما هو حمظور يف الشرع ومل 

ري منهم أمهل مصاحل جيب اعتبارها يعلموه ، ورمبا قدم على املصاحل املرسلة كالما خبالف النصوص ، وكث
شرعا بناء على أن الشرع مل يرد هبا ، ففوت واجبات ومستحبات ، أو وقع يف حمظورات ومكروهات ، وقد 

يكون الشرع ورد بذلك ، وحجة األول: أن هذه مصلحة والشرع ال يهمل املصاحل بل قد دل الكتاب 
هذا أمر مل يرد به الشرع نصا وال قياسا ، والقول ابملصاحل  والسنة واإلمجاع على اعتبارها ، وحجة الثاين: أن

يشرع من الدين ما مل أيذن به هللا غالبا ، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان والتحسني العقلي 
 والرأي وحنو ذلك . . . لكن بني هذه فروق . 

 
قد أكمل لنا الدين وأمت النعمة ، فما من والقول اجلامع : أن الشريعة ال هتمل مصلحة قط ، بل هللا تعاىل 

، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ال  -صلى هللا عليه وسلم  -شيء يقرب إىل اجلنة إال حدثنا به النيب 
يزيغ عنها بعده إال هالك . لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع مل يرد هبا فأحد أمرين الزم له: 

من حيث مل يعلم هذا الناظر ، أو أنه ليس مبصلحة وإن اعتقده مصلحة ، ألن إما أن الشرع دل عليه 
املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة وكثريا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا ويكون فيه 

اِس َوِإْْثُُهَما َأْكََبُ ِمْن نـَْفِعِهَما ﴿ ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبٌْي َوَمَناِفُع ِللنَّ منفعة مرجوحة ابملضرة ، كما قال تعاىل : 
[ وكثري مما ابتدعه الناس من العقائد واألعمال من بدع أهل الكالم وأهل  219] سورة البقرة اآلية  ﴾
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التصوف وأهل الرأي وأهل امللك ، حسبوه منفعة أو مصلحة انفعا وحقا وصوااب وليس كذلك فإذا كان 
 . (1)استصالحه قد يكون من هذا الباب كان استحسانه أواإلنسان يرى حسنا ما هو سيئ  

 
 : أنه تردد يف العمل ابملصلحة املرسلة حىت إنه ليكاد أن مينعها ألسباب : -رمحه هللا  -فخالصة كالمه 

 قد أكمل الدين ، والدين من كماله استقصى مجيع املصاحل .  -عز وجل  -أن هللا  - 1

الذين اعتمدوا على اإلهلامات واألذواق معتربين ذلك مصلحة ال بد منها ما رآه من تصرفات الصوفية  - 2
 فدخل كثري من املغرضني من هذا الباب فشوهوا اإلسالم وطمسوا حمياه . 

ما رآه من اجلرأة على العمل ابملصاحل بدون تثبت مما أدى إىل فتح ابب الفوضى واالضطراب يف  - 3
ومل تكن كذلك  -بناء على هذا األصل  -لعباد مصاحل فاستعملوها الدين ، حيث رأى كثري من األمراء وا

 وقد يكون منها ما هو حمظور يف الشرع مل يعلموه . 

ما رآه من الشبه يف بعض الوجوه بقول املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقلي ، وقد يؤدي إىل أن يشرع  - 4
 العبد من الدين ما مل أيذن به هللا . 

ملصاحل املرسلة إىل فتح الباب على مصراعيه بدون تقييد بنظام الشرع فجلب كثريا من جر القول اب - 5
البدع يف العقائد واألعمال ، كما اختذها كثري من امللوك واحلكام سلما وطريقا سهال يسلكونه يف ظلم الناس 

 . (2)هبم يف أموآله م وأنفسهموإنزال األذى 

 
 ابن قيم اجلوزية :  - 2

كلها شريعة مبناها وأساسها احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ، وهي عدل كلها ، ومصاحل  قال : إن ال
 لكن هذا يف املصاحل املعتربة من الشارع ال املرسلة .  (3)، ورمحة كلها ، وحكمة كلها

 وابن القيم حني عد أصول أمحد مل يذكر املصاحل املرسلة منها . 
 
 
 جنم الدين الطويف :  - 3

                                                

 .345ـ  342/  11مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمّية،  (1)

 .468ـ  467 /2أصول الفقه وابن تيمية،  (2)

 .14 /3إعالم الموقعين،  (3)
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ال ضرر وال  »سب بعض احملدثني للطويف رسالة يف شرح األربعني النووية تكلم يف أثنائها على حديث : ن
وقال فيها بتقدمي املصلحة على النص بطريق التخصيص والبيان بشرط أن يكون احلكم من أحكام  «ضرار 

العبادات أو املقدرات  املعامالت أو العادات أو السياسات الدنيوية أو شبهها ، ال أن يكون من أحكام
وحنوها ، ألن العبادات حق للشارع خاص به ، وال ميكن معرفة حقه كما وكيفا وزماان ومكاان إال من جهته 

 . (1)عقل يف فهم معانيها على التفصيلفيأيت به العبد مبا رسم له ، فأحكام العبادات واملقدرات ال جمال لل
 
 ابن النجار الفتوحي :  - 4

ف وأحال ثالثة أضرب: معترب ابلشرع ، وابطل ابلشرع ، والثالثة املرسلة حكى فيها اخلال جعل املصلحة
 .  (2)على الكالم يف املناسبة

ويف الكالم على املناسب جعله ثالثة أضرب: أحدها: دنيوي وجعله أقساما: ضروري ومكمله ، وحاجي 
وقال: وليست هذه املصلحة حبجة ، ونقل ومكمله ، وحتسيين ، فجعل املناسب من ابب املصاحل املرسلة ، 

 اخلالف فيها ، ودلل على عدم حجيتها . والثاين: أخروي ، والثالث: إضايف . 
مث قسم املناسب إىل أقسام: مؤثر ومالئم وغريب ، والغريب هو الذي مل يشهد له غري أصله ابالعتبار ، 

 .(3)ثبت إلغاؤه مردود ابالتفاقالذي قال: واملرسل الغريب ليس حجة عند اجلمهور ، واملرسل 

 

                                                

(  المصلحة في التشريع اإلسالمي ونجم الدين الطوفي ملحق برسالة ) '' ال ضرر وال ضرار ''شرح حديث  (1)
 .46ـ  16

 .432/  4شرح الكوكب المنير،  (2)

  .181ـ  159/ 4شرح الكوكب المنير،  (3)
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 املبحث الثالث: آراء متأخري احلنابلة يف املصلحة :
 
 عبد القادر بن بدران :  -ا 

قال: ) واملختار عندي اعتبار املصاحل املرسلة ، ولكن االسرتسال فيها وحتقيقها حيتاج إىل نظر سديد 
ا مسالكة على ذلك األصل ومهيئة لقبوله سخطنا وتدقيق ، وإين أرى غالب األحكام يف أايمنا اليت حنن فيه

ما مل يرد  أم رضينا( . . . إىل أن قال: )من ذلك ما يقوله احلنابلة ابلرجوع إىل العرف يف القبض واحلرز وكل
 . (1)من الشرع حتديد فيه (

 
 وجعل العرف يف ما مل يرد حتديده يف الشرع من ابب املصلحة املرسلة ليس بسديد . 

 
 كتور عبد هللا الرتكي : الد  - 2

عرف أوال املصلحة مث ذكر أقسامها وحصر اخلالف يف املصلحة املرسلة مث قال: ) واخلالصة أن املصاحل 
على القول هبا لدى احلنابلة أو غريهم ليست عمال ابلرأي وحده وكل ما أفىت به األئمة بناء على املصلحة 

 وذلك اعتبار هلا يف اجلملة( . فإمنا هي مصلحة شهد الشرع جلنسها ابالعتبار 
قال: ) والذي أرجح وأراه أخريا أن بناء األحكام على املصلحة ليس مقصورا عليها فقط ، بل ال بد أن 

يكون الشارع اعترب جنس هذه املصاحل فال يرتك حتديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشر فهم ال يستطيعون 
نا أن البشر يستطيعون حتديد املصاحل واملفاسد مث يبنون عليها ذلك استقالال دون سند من شرع هللا ، ولو قل

األحكام وتكون تشريعا يف حقهم ألجزان هلم وضع التشريعات ، مث إن القول أبن هناك مصاحل أغفلتها 
الشريعة طعن يف كماهلا ومشوهلا وعمومها وقد دلت األدلة القاطعة على إكمال هللا للدين ، وحفظه من 

ديل ، وعليه فإذا كان جنس املصلحة قد اعتربه الشارع جاز بناء احلكم عليها إذا مل يوجد أي التغيري والتب
 دليل آخر مقدم عليها . 

وال جيوز للمسلم أن يتصرف يف تشريع ما مل جيعل هللا له ذلك احلق ، وكثري من األمور املبنية على املصاحل  
ظمة كل هذه قد أعطى هللا أصحاهبا حقوقا يتصرفون يف كالسياسة الشرعية والوالايت العامة واخلاصة واألن

 .  (2)وإن مل ينص على جزئيات التصرف (دائرهتا 
 

                                                

 .416/  1شرح روضة الناظر '' نزهة الخاطر العاطر ''،  (1)

 ( وما بعدها. 432أصول مذهب اإلمام أحمد، ) (2)
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 فخالصة كالمه: العمل ابملصاحل املرسلة بشروط : 
 عدم معارضة دليل آخر هلا .  - 1

 اعتبار الشارع جلنس املصلحة ، مبعىن أن تكون مالئمة لتصرفات الشارع .  - 2
 ون لألهواء والشهوات فيها مدخل . أن ال يك - 3

 أن يكون القائمون على حتديدها هم أهل الفقه والدين والعلم ابلشريعة .  - 4
 
 شيخنا الدكتور عبد الرمحن الدريويش :  - 3

عن املصاحل املرسلة إىل: أن املصاحل املرسلة حمتج هبا يف الشرع ، وحمتج هبا  -وفقه هللا يف رسالته  -ذهب 
 مة ودلل لذلك . عند األئ

 واشرتط العتبارها والعمل هبا : 
 أن ال ختالف نصا من الكتاب أو السنة أو إمجاعا .  - 1

 أن تكون مالئمة لتصرفات الشرع .  - 2

 أن يكودن حتديدها من العلماء .  - 3

 

 شيخنا الدكتور عبد العزيز الربيعة :  - 4

 . ما مل يشهد له ابعتبار وال إلغاءره ، وما شهد إبلغائه ، و قسم املصاحل املرسلة إىل : ما شهد الشرع ابعتبا
فما شهد الشارع ابعتباره فهو حجة ال إشكال فيه ، وما شهد إبلغائه فليس حبجة اتفاقا ، ألن يف اعتبارها 
خمالفة لنصوص الشرع ، وفتح هذا الباب يؤدي إىل تغيري حدود الشرائع ونصوصها ، ومن أمثلة هذا القسم 

 بتساوي األخ وأخته يف املرياث ، مث تكلم عن مذهب الطويف وخرقه اإلمجاع وأدلته ومناقشتها . القول 
مث ذكر النوع الثالث من املصلحة ، وهو ما مل يشهد له الشرع ابعتبار وال إبلغاء ، بل سكتت عنها الشواهد 

ر أو اإللغاء ، وهو املصلحة اخلاصة يف الشرع ) أي النصوص املعينة( اليت تدل على أحد األمرين االعتبا
 املرسلة . 

وجعلها نوعني: ما ورد على وفق النص ، واملالئم لتصرف الشرع . مث تكلم عن االستصالح معناه وأمثلته ، 
مث تكلم عن حكمه فقال: ) اتفقت كلمة العلماء على أنه ال جيوز االستصالح يف أحكام العبادات؛ ألهنا 

 العبادات كاحلدود والكفارات وفروض اإلرث . . .  تعبدية ، واملقدرات ألهنا مثل
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وإمنا اختلف العلماء يف حكم االستصالح فيما عدا أحكام العبادات واملقدرات ، وذكر املذهب األول 
 ابملنع ونسبه للمتأخرين ، واملذهب الثاين بناء األحكام على املصاحل بشرطني: 

 
 الستقراء أهنا مصلحة حقيقية ال ومهية . أن تثبت املصلحة ابلبحث وإمعان النظر وا - 1

أن تكون املصلحة عامة؛ ألهنا مقصودة للشارع خبالف املصلحة الشخصية . ونسب هذا القول  - 2
 لألئمة األربعة وغريهم . 

واملذهب الثالث للغزايل العمل هبا يف الضرورايت دون احلاجيات والتحسينيات . وحرر مذهبه ، ودلل لكل 
 . (1)ريا من هذه األدلة (ول وانقش كثق

مث قال: )املذهب الراجح هو القول حبجية االستصالح سواء كانت املصلحة اليت يراد بناء احلكم عليها 
واقعة يف مرتبة الضرورايت أم يف مرتبة احلاجيات أم يف مرتبة التحسينيات ، وأن املصلحة املرسلة أصل 

لة ضمن مقاصد الشرع وراجعة إىل حفظ مقصد من مستقل برأسه يف بناء األحكام عليها ، وهي داخ
.  ليها بل هي آخذة صفة االستقالل .مقاصده ، وليست راجعة إىل األصول االجتهادية األخرى املتفق ع

 . ) 
مث قال: ) بل إن االستصالح هو أخصب الطرق التشريعية فيما ال نص فيه ، وأكثرها أمهية ، إذ فيه املتسع 

 تقتضيها تطورات اخللق ، وفيه الغناء ملا حيقق مصاحلهم وحاجاهتم . لكنه حيتاج إىل الستنباط األحكام اليت
مزيد االحتياط يف توخي املصلحة وشدة احلذر من غلبة األهواء؛ ألن األهواء كثريا ما تزين املفسدة فرتاها 

 . (2)ا يغرت مبا ضرره أكرب من نفعه (مصلحة ، وكثريا م
 
 :  الدكتور صاحل املنصور - 5

قال: )وخنتار . . العمل ابملصلحة املرسلة مىت كانت مالئمة لتصرفات الشرع ومل تعارض نصا . . . . ، فإن  
 كان مث معارضة فاملصلحة ابطلة ملغاة( . 

مث قال: ) ولقد راعى الشارع مبدأ املصاحل يف تشريع األحكام وذلك مما يغلب على الظن اعتبار املناسب 
ألن العمل ابلظن واجب ، وأيضا فإن املصاحل اليت ألغاها الشارع نظرا ملا جتره من  املرسل فيجب العمل به

 املفاسد قليلة( . 

                                                

 . 257ـ  191أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها،  (1)

 .258، 257أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها،  (2)
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مث قال: ) وإننا نستطيع أن نقول: يكاد العلماء أن يتفقوا على القول هبا فهم يقولون برعاية األحكام 
ت إىل تقريره ، ومرجع هذه الشرعية للمصاحل فكل حكم شرعي مربوط حبكمته ، وأن احلكمة هي اليت دع

احلكمة إىل جلب املصاحل للعباد ودرء املفاسد عنهم ، وهذه احلكمة ظاهرة يف أكثر األحكام خصوصا 
 . (1)الت وقد ختفى يف بعض العبادات (املعام

 
 رأي غريب :  - 6

نصوص للذهب أحد املعاصرين إىل اعتبار املصلحة مطلقا وتقدميها على النصوص بدعوى أن هذا تقدمي 
 . (2)الكلية على النصوص اجلزئية

 
وهذا صادر من غري اجملتهدين ، فال ينظر إليه وال يعول عليه وال عربة به إطالقا ، فإنه ليس لديه آلة هذا 

الشأن ، فإذا قال قوال علم أنه يقوله عن جهل ، بل اإلمجاع منعقد على أن العامي يعصي هللا مبخالفة 
صلى هللا  -فكيف يكون اهلدى واإلصابة يف قول حمرم ، والنيب  (3)ماء يف حقه حراموأن خمالفة العلالعلماء 

. واألخبار تقتضي إجياب (4)ين يفتون بغري علم فيضلون ويضلونذم الرؤساء اجلهال الذ -عليه وسلم 
ُتْم ََل تـَْعَلُموَن ﴾مراجعة العلماء ، قال تعاىل:  [ ،  43]سورة النحل اآلية  ﴿ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

وعلى فرض تعارض النصوص الكلية العامة والنصوص اجلزئية اخلاصة ، فإن ذلك ال يفيد اطراح النصوص 
 اجلزئية اخلاصة ، بل يعمل هبا يف مكان خصوصها .

 

                                                

 .602ـ  600 /2أصول الفقه وابن تيمية،  (1)

 م.1989/  12/  15في  4035شرق األوسط، عدد جريدة ال (2)

 .392إحكام الفصول،  (3)

( كتاب العلم: باب رفع العلم 2673( كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم، ومسلم )194/  1رواه البخاري ) (4)
 وقبضه.
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 الفصل الثاين: حكم املصلحة عند احلنابلة
 

 املبحث األول: حكم املصلحة املعتربة :
 

معقول النص أو اإلمجاع  : ) ما شهد الشارع ابعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس احلكم من قال ابن قدامة
 . (1)( . ا هـ

 وهذا فيه نظر؛ ألن املصاحل املعتربة: املصاحل اليت تتعلق أبحكام منصوص عليها كحل البيع . 
 

شكال يف صحته إذ املصلحة يف ) ما شهد الشارع ابعتباره فهو حجة ال إ قال الدكتور عبد العزيز الربيعة :
هذا يرجع حاصلها كما يقول الغزايل إىل القياس . . . والدليل قائم ابعتباره ، فإنه نظر يف كيفية استنباط 
األحكام من األصول املثمرة ، ومثال ذلك: حفظ العقل فإنه مصلحة اعتربها الشارع ، فرتب عليها حترمي 

 التحرمي كل ما أسكر من مشروب أو مأكول حفظا هلذه املصلحة . اخلمر حفظا له ، فيقاس على اخلمر يف 
وكذلك حفظ النفس فإنه مصلحة اعتربها الشارع فرتب عليها وجوب القصاص يف القتل ابحملدد ، وجعل 
النضباط ذلك أوصافا وهو أن القتل عمدا عدواان ، فيقاس على القتل ابحملدد يف وجوب القصاص القتل 

 (2)حفظا ملصلحة حفظ النفس (. ا هـ ل العمد العدوانابملثقل جبامع القت
 

 ومما ال جدال فيه أن املصلحة اليت اعتربها الشارع متفق على اعتبارها . 
 

                                                

 .169روضة الناظر،  (1)

 .192ـ  191أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها،  (2)
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 املبحث الثاين: املصلحة امللغاة :
 
 آراء احلنابلة فيها :  -ا 

صلحة الغية ال عربة هبا ، مجيع العلماء على أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان خيالف األدلة الشرعية فإن امل
وقد وقع اإلمجاع على ذلك عدة قرون ، فتتابعت العصور على عدم اعتبار ما يظن كونه مصلحة إذا كان 

 خيالف دليال من األدلة الشرعية . 
وخرق الطويف هذا اإلمجاع ، فقال بتقدمي املصلحة على النصوص من ابب التخصيص والبيان ، وساق أدلة 

 :  اعلى مذهبه نسوقه
 

 أدلة الطويف : 
 «ال ضرر وال ضرار  »حديث :  الدليل األول :

 فالضرر واملفاسد منتفية شرعا . 
ولو كان ذلك الضرر يف اتباع النصوص فإن الضرر يزال شرعا ، مما يدل على تقدمي املصاحل على النص ، 

 . ألدلة عمال هبذا احلديثلى مجيع افنفي الضرر والضرار يستلزم رعاية املصلحة ، فيجب تقدميها إذن ع
 وأجيب : 

أبن احلديث فيه ضعف وأحسن درجاته أن يكون حسنا لغريه ، فيكون من أقل درجات احلديث  -أ 
 املقبول ، فكيف يقدم على مجيع األدلة الشرعية . 

اد أن هذا احلديث خرب آحاد ، وغريه من األدلة متواتر نقال ومعىن ، وال يقول عاقل بتقدمي خرب آح -ب 
 على املتواتر . 

أن احلديث نفي للضرر والضرار ، والضرر هو كل ما عده الشارع كذلك ، فاألحكام الشرعية ال ضرر  -ج 
فيها ، فال تعارض بينها وبني احلديث ، فكل له جمال خيالف اآلخر ، إذ احلديث هني للعباد بطريق النفي 

 [ .  233] سورة البقرة اآلية  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها ﴾ ﴿ ََل ُتَضارَّ عن اإلضرار ابلغري ، كما قال تعاىل: 
أن احلديث عام ، واألدلة الشرعية األخرى يف جماهلا خاصة ، وإذا تقابل العام واخلاص قدم اخلاص فيما  -د 

 خيتص به . 
 أن هذا االستدالل مبين على أن املصاحل يتصور أن تعارض النصوص وهو خطأ ظاهر .  -هـ 
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أن الشرع اهتم ابملصلحة مجلة وتفصيال وبىن عليها األحكام ، فإن أحكام هللا معللة مبصلحة  : ينالدليل الثا
 العباد ، فيجب علينا أن نسري على هذا املنهج فنحكم ابملصاحل ولو خالفت النصوص . 

 وأجيب : 
تعارض  أبن هذا الدليل مبين على تضمن أحكام الشرع للمصاحل ، وأصل املسألة حكم النصوص اليت

 املصاحل ، فالدليل خيالف الدعوى ويبطلها . 
 

مصلحة خلقه يف مبدئهم ومعادهم ومعاشهم مث  -عز وجل  -قال: من احملال أن يراعي هللا  الدليل الثالث :
 يهمل مصلحتهم يف األحكام الشرعية فهي أوىل ، كيف وهي من مصلحة معاشهم . 

 وأجيب : 
 هللا يف فعله ، وهللا عز وجل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون .  أن هذا االستدالل اعرتاض على -أ 

أن مقتضى هذا الدليل تضمن األحكام الشرعية للمصاحل ، فإذا كانت األحكام الشرعية متضمنة  -ب 
 للمصاحل فكيف يوجد التعارض بينهما . 

 
والتمسك مبا اتفق عليه أوىل أن رعاية الشارع للمصلحة حمل وفاق ، واإلمجاع حمل خالف ،  الدليل الرابع :

 من التمسك مبا اختلف فيه . 
 وأجيب : 

أن هذا االستدالل مبين على اإلمجاع على املصلحة ، وهو يتضمن يف نفسه تضعيف دليل اإلمجاع .  -أ 
 وهذا تناقض . 

ن ختتلف كل ال تالزم بني القول برعاية املصاحل ، وبني تقدمي رعاية املصاحل على اإلمجاع ، فاملسألتا -ب 
 واحدة منهما عن األخرى ، وكل من قال ابملصلحة قدم اإلمجاع عليها . 

أن اخلالف يف املصاحل قدمي معروف ، وال وجه إلنكار هذا اخلالف ، فالقائلون ابإلمجاع وحجيته  -ج 
 أكثر من القائلني برعاية املصاحل . 

رج والنظام ، وهم حمجوجون ابألدلة الشرعية أن املخالف يف اإلمجاع شذاذ ، كالشيعة ، وبعض اخلوا -د 
 الكثرية الدالة على اعتباره . 
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أن الشيعة ال يقولون برعاية املصاحل ؛ ألهنا رأي ، والدين ال يقال ابلرأي وإمنا يتلقى عن املعصوم ،  -هـ 
ماع األمة على واخلوارج خمتلفون يف أمرها ، وهم يقولون : إن احلكـم إال هلل ، ونقل عن النظام جواز اجت

 . (1)الرأي والقياس ، ورعاية املصاحل تعتمد على الرأي والقياس ، فكيف يقول النظام برعاية املصاحل
أن املتفق عليه هو رعاية الشارع للمصلحة ، واملراد ابلبحث هنا هو اتباعنا للمصلحة املخالفة  -و 

 مصلحة وبني اتباع املصاحل املخالفة للنصوص . للنصوص الشرعية ، وفرق بني رعاية الشارع لل
أن الدليل مبين على أن الشارع رعى املصاحل ، ومعناه : أنه استقصاها فلم يبق شيء منها مل يرعه ،  -ز 

فنصوصه راعية للمصاحل ، فاملصاحل والنصوص دائما جمتمعة فكيف يتصور التعارض بني النصوص وما 
 تضمنته من املصاحل . 

 
أن النصوص سبب للخالف يف األحكام ، ألن كثريا منها متعارض واملصلحة سبب  اخلامس :الدليل 

لالتفاق ؛ ألهنا ال ختتلف ، واتباع ما يؤدي إىل االتفاق مقدم على ما يؤدي إىل اخلالف إذ اخلالف مذموم 
 شرعا . 

 وأجيب : 
عنها االختالف والتناقض ، أن النصوص يصدق بعضها بعضا فال تتعارض ، فقد نفى هللا عز وجل  -أ 

 [ .  82] سورة النساء اآلية  ﴿ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثْيًا ﴾قال تعاىل : 
أن املصاحل خمتلفة ابختالف اآلراء واألهواء واألزمنة واألمكنة ، خبالف النصوص فهي ال ختتلف  -ب 

 ابختالف ذلك . 
أن هذا االستدالل مبين على دعوى اختالف النصوص ، سواء ما كان يف العادات أو العبادات أو  -ج 

املعامالت ، فهذا يقضي أن تعطى النصوص كلها نتيجة واحدة من أجل هذا االختالف والتعارض ، لكننا 
يجعل النصوص وبني العبادات ف -فيجعل املصاحل أوىل من النصوص  -نراه يفرق بني أحكام املعامالت 

 مقدمة على املصاحل . 
 

صلى هللا عليه  -أن هناك نصوصا قدمت املصلحة على النصوص ، ومن ذلك قول النيب  الدليل السادس :
، فصلى بعضهم قبلها ،  «ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة  »ألصحابه بعد األحزاب :  -وسلم 

                                                

، وأدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها  228في التشريع اإلسالمي ونجم الدين الطوفي ص المصلحة  (1)
 ( .206ص )
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لوال أن قومك  »حة إدراك الوقت( على النص ، وحديث : فقررهم على ذلك إذ فيه تقدمي املصلحة )مصل
حديثوا عهد بشرك هلدمت الكعبة فألزقتها ابألرض ، وجعلت هلا اببني اباب شرقيا واباب غربيا ، وزدت فيها 

 . «قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة ستة أذرع من احلجر ، فإن 
، فرتكه ملصلحة الناس . وذكر يف ذلك آاثرا عن  وهذا يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب

 الصحابة . 
 وأجيب : 

أن املصلحة أن اإلمام مطاع يف كل أوامره ، وأن الشرع يقدم على أهواء الناس ، ولكنه ترك هذه  -أ 
 املصلحة هنا للنصوص . 

النصوص يف أمور أن هذه القضااي حصلت يف أمور العبادة ، والطويف ال يقول بتقدمي املصاحل على  -ب 
 العبادات . 

أن املعارضة هنا ليست بني النصوص واملصاحل ، بل بني النصوص والنصوص ، إذ من السنة إقرار النيب  -ج 
 .  -صلى هللا عليه وسلم  -
ما ذكر من اآلاثر ما هي إال اختالف يف األفهام ، واجتهادات الصحابة منها ما أقروا عليها ، ومنها  -د 

عليها ، وقول الصحايب إذا خالف النص فال عربة به ، وهذه املعارضة اليت سلكها الصحابة  ما مل يقروا
 رضوان هللا عليهم مل تكن 

من قبيل النظر يف املصلحة اجملردة عن الدليل ، بل إهنم يستنـدون فـي ذلـك إلـى أدلـة أخرى ، فهذا اجتهـاد 
 فـي النصوص .

 
 تنبيه : 

تضمن بعض النصوص ضررا يعارض مصلحة راجحة ، وهذا خطأ وابطل ،  الطويف بىن رأيه على فرض
وعليه فتقدمي املصلحة على النص واإلمجاع حمال غري متصور الوقوع ، فإن فرض خمالفة املصلحة للكتاب 

والسنة واإلمجاع جمرد فرض ال واقع له ، ويشهد لذلك أنه مل يقدم ملا فرضه مثاال واحدا من الواقع ، 
هذا أن الطويف نفسه قد مهد لبيان كون هذا حماال إذ ساق األدلة على أن كتاب هللا جاء  واألعجب من

﴿ ََي َأيُـَّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن مهتما مبصاحل اخللق متضمنا هلا واستدل لذلك بقوله تعاىل : 



 21 «المصلحة عند الحنابلة » 

 

ْليَـْفَرُحوا ُهَو َخْْيٌ رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْْحٌَة لِ  ْلُمْؤِمِننَي * ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فـَ
 . (1)داللتها على ذلك[ ، وذكر سبعة وجوه ل 58-57 :] سورة يونس ِمَّا ََيَْمُعوَن ﴾ 

 
 أدلة اجلماهْي :  - 3

حة فال حيتمل أن تعارض املصلحة أن النصوص الشرعية قد اشتملت على املصاحل الراج الدليل األول :
 مطلقا . 

 
لو فتح ابب تغيري األحكام الثابتة ابلنصوص استنادا للمصاحل ، لكان يف ذلك اندراس معامل  الدليل الثاين :

الدين ابلكلية ، فهذا القول يفتح جمال العبث واللعب أبدلة الشريعة وأحكامها ، حبجة املصلحة بل قد يبيح 
الت الربوية وبعـض املسكرات ، وتوضع القوانني البشرية وتوجد احملرمات وحيارب شرع هللا الزان وبعض املعام

 . (2)ذ هللا األمة اإلسالمية من ذلكحبجة املصلحة املزعومة ، أعا
 

 أن النصوص مراعية للمصاحل ابإلمجاع ، فال سبيل لتعارض املصاحل مع النصوص .  الدليل الثالث :
 

لعلماء جممعون من العصور األوىل إىل عصر الطويف على أن العربة ابلنصوص ، وال أن ا الدليل الرابع :
 يلتفت ملا يتوهم كونه مصلحة ما دامت معارضة للنصوص . 

 
ة ] سور  ﴿ ُقْل ِفيِهَما ِإْْثٌ َكِبٌْي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكََبُ ِمْن نـَْفِعِهَما ﴾قوله تعاىل :  : الدليل اخلامس

 [ فقد أثبت مصاحل يف اخلمر وامليسر ومع ذلك فهما حمرمان ابالتفاق لقوله تعاىل :  219البقرة اآلية 

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَا ِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ﴿ ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
 [ .  90] سورة املائدة اآلية  ِلُحوَن ﴾تـُفْ 
 

                                                

 (.127أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها ، ص ) (1)

 (. 464أصول الفقه وابن تيمية ، ص ) (1)
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 املبحث الثالث : املصلحة املرسلة :
 

 حترير حمل النزاع : - 1
 

نقل كثري من العلماء عدم جواز االستصالح يف أحكام العبـادات ، ألهنـا تعبدية وليس للعقل سبيـل  -أ 
 إلـى إدراك املصلحة اجلزئية لكل منها . 

ـالح فـي أحكـام املقـدرات كاحلدود والكفارات وفروض اإلرث وشهور العدة بعد وكـذا ال جيـوز الالستص
 املوت أو الطالق ، ألهنا مثل أحكام العبادات حيث استأثر الشارع بعلم املصلحة فيما حدد به . 

 . (1)واختلف العلماء يف بناء األحكام على املصلحة املرسلة فيما عدا أحكام العبادات واملقدرات
االتفاق على عدم جواز بناء األحكام على املصاحل املرسلة يف  (2)كى ابن قدامة يف "روضة الناظر"ح -ب 

 رتبة احلاجيات والتحسينيات ، وحصر اخلالف فيما كـان يف رتبة الضرورايت . 
ويالحظ عليه عدم الضابط الدقيق الذي ميكن به معرفة الضرورايت من احلاجيات ، ثـم إن النزاع موجود 

 ضا يف رتبة التحسينيات واحلاجيات . أي
 

 منشأ اْلالف :  - 2
 

واملعاقد دون التهذيب  : معظم الغموض يف هذه القواعد منشؤه االكتفاء ابلرتاجمد . الرتكـي قال 
 . (3)ابألمثلة
بل  مل يذكر له العلماء مثاال صحيحا مطابقا له ، -املصاحل املرسلة  -: هذا النوع  د . صاحل املنصوروقال 

يكاد يكون متعذرا إذ أن املصاحل اليت قال هبا األئمة مصاحل مشهود جلنسها ابالعتبار ، وال يتصور أن توجد 

                                                

ملحق بالمصلحة في  ''' ال ضرر وال ضرار '( ، شرح حديث : 61المصلحة في التشريع اإلسالمي ص ) (1)
( ، األدلة المختلف في االحتجاج 97( ، مصادر التشريع فيما ال نص فيه ص )240التشريع اإلسالمي ص )

 ( .594( ، أصول الفقه وابن تيمية ، ص )226بها ص )

 ( .169ص ) (2)

  (.208( ، وإرشاد الفحول ، ص )414أصول مذهب اإلمام أحمد ، ص ) (3)
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، وهذا خالف ما أخرب هللا به  واقعة مسكوت عنها يف الشرع ، ألنه يلزم منه عدم إكـمال الدين والنعمة
(1) . 

ال يتصور حىت نتكلم فيه بنفي أو إثبات ، إذ  : والصحيح أن االستدالل املرسل يف الشرع الغزايل وقال
الوقائع ال حصر هلا وكـذا املصاحل ، وما من مسألة تفرض إال ويف الشرع دليل عليها إما ابلقبول أو ابلرد ، 

 . (2)خلو واقعة عن حكـم هللا تعاىلفإان نعتقد استحالة 
 

 نوع اْلالف :  - 3
 

ال يعتربوهنا أصال قائما بذاته من غري أن  -املصاحل  -ين يعتربوهنا : يف الواقع أن الذ د . صاحل املنصورقال 
يكون داال على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة ، فهم يف الواقع يعتربون األصل النصوص 

 . (3)بومقاصد الشريعة ، فصار ذلك خالفا لفظيا فحس
 

ء يف حكـم االحتجاج ابلالستصالح إىل األسباب اآلتية : يرجع اختالف العلما د . عبد العزيز الربيعةوقال 
: أهنم مل حيددوا املقصود ابعتبار االستصالح عند نقلهم اخلالف فيه ، فهل املقصود اعتباره أصال مستقال 
من أصول االجتهاد ، أو املقصود اعتباره يف مجلة دالئل االجتهاد األخرى ورده إليها ، فمن أنكره أنكر 

 . (4)وله يف دالئل االجتهاد األخرىمن احتج به أراد دخاستقالله ، و 
 وهذا فيه نظر ، فإن من نفى اعتبار املصاحل مل َيعلها من مجلة دَلئل اَلجتهاد . 

 
 أقوال احلنابلة يف املصاحل املرسلة :  - 4

 

 . (5)لة أصال شرعيا تبىن عليه األحكاممجهور متقدمي احلنابلة على عدم جعل املصلحة املرس -أ 
 . (1)كام الشرعية على املصاحل املرسلةوبعض املتقدمني وأكثر املتأخرين على جواز بناء األح -ب 

                                                

 (.459تيمية ، ص ) أصول الفقه وابن (4)

  (.395المنخول ، ص ) (5)

 (.469أصول الفقه وابن تيمية ، ص ) (1)

 األدلة المختلف في االحتجاج بها. (2)

( ، 450( ، المسودة آلل تيمية ، ص )169انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، البن قدامة ص ) (3)
 . 159/  4لكوكب المنير ، شرح ا 342/  11مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، 
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 أدلة اعتبارها :  - 5

 
أن بناء األحكام على املصاحل املرسلة فيه حتقيق ملصاحل الناس ، واألحكام الشرعية إمنا  الدليل األول :

ملبنية على املصلحة املرسلة شرعية ، حيث إن فيها حتقيقا شرعت لتحقيق مصاحل الناس ، فتكون األحكام ا
 . (2)ذا كانت شرعية فاالستصالح حجةملصاحل الناس ، وإ

لكن املنازع ينازع يف حتقيق املصاحل ابالستصالح ، فيقول : إن الشرع أبدلته قد استكمل املصاحل وقام 
لة ، وهذا يدل على عدم اعتبار بتحصيل مجيعها ، فال حاجة لبناء األحكام على املصاحل املرس

 . حاالستصال
 

أن الشريعة اإلسالمية عامة لكل الناس وخامتة للشرائع كلها ، ومستوعبة ملصاحل البشر على  الدليل الثاين :
إال إذا قلنا أبن االستصالح  اختالف وقائعهم وأمكنتهم وأزماهنم وأحوآله م ، ولن يتأتى وصفها بذلك

 . (3)حجة
 وأجيب : 

﴿ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم قد بني يف كتابه أنه قد أكمل الدين وأمت النعمة  -عز وجل  -هللا  أبن
[ فالشرع قد استكـمل املصاحل ، فاملصاحل مستكملة منذ  3] سورة املائدة اآلية  َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت ﴾

 ذلك احلني فال حاجة ابالستصالح . 
 

                                                                                                                                                            

/  2( ، أصول الفقه وابن تيمية 432، أصول مذهب اإلمام أحمد ، ص ) 416/  1نزهة الخاطر العاطر  (4)
( 257، المصالح المرسلة ، د . عبد الرحمن الدريويش ، أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها ، ص ) 600

. 

( ، روضة الناظر ، 237المختلف في االحتجاج بها ، ص) ( ، أدلة التشريع90مصادر التشريع ، ص ) (1)
 (.170ص )

( ، أدلة 33( ، المصلحة في التشريع اإلسالمي ، ص )90مصادر التشريع فيما ال نص فيه ، ص ) (2)
 ( .239التشريع المختلف في االحتجاج بها ، ص )
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أن املصاحل اليت بنيت عليها أحكام املعامالت وحنوها معقولة ، فقد شرع لنا ما يدرك العقل  ثالث :الدليل ال
نفعه وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره ، فاحلادثة اليت ال حكـم من الشارع فيها يكون حكـم اجملتهد فيها بناء 

 . (1)لشارعمبنيا على أساس معترب من اعلى ما يدركه عقله فيها من نفع أو ضرر 
 وأجيب : 

أبن العقل ال يدرك نفع مجيع ما شرع الشارع ، وال يدرك قدر مجيع ما هنى عنه الشارع ، فقد شرع لنا   -أ 
كل أمر فيه مصلحة راجحة ، ولو مل يدركـها العقل ، وحرم علينا كل ما فيه مضرة راجحة ولو مل يدرك 

 العقل ضرره . 
 اسا معتربا من الشارع مطلقا . أن نظر العقل واستحسانه ليس أس -ب 
 

 إحلاق املصاحل املرسلة ابملصاحل املعتربة لوجود املعىن املناسب فيه .  الدليل الرابع :
 وأجيب : 

أبن املصاحل املرسلة كـما أهنا من جنس املصاحل املعتربة ، هي أيضا من جنس املصاحل امللغاة ، فيؤدي إىل  
 نظر إىل حكـم واحد وهو حمال . كون الوصف الواحد معتربا ملغيا ابل

ونوقش هذا اجلواب : أبن ترجيح إحلاق املصاحل املرسلة ابملصاحل امللغاة على إحلاقها ابملصاحل املعتربة ، 
 ترجيح بال مرجح ، واألصل هو اعتبار األوصاف ال إلغاؤها . 

مرجح ، مث األصل هو اإللغاء للمصاحل وردت هذه املناقشة : بـأن إحلـاق املصـالـح املرسلة ابملعتربة ترجيح بال 
املرسلة ، ألن األصل يف األشياء أن ال تكون دليال وال حجة ، فمن قال خبالف األصل فقال بكوهنا حجة 

طلب منه الدليل ، فاألصل هو إلغاء حجية األمور املستدل هبا حىت تثبت حجيتها ابألدلة ، واألصل ال 
 لغاء املصاحل املرسلة . يطلب الدليل عليه ، فكان األصل هو إ

 
أنه إذا مل يفتح ابب االعتماد على املصاحل املرسلة مجد التشريع اإلسالمي ووقف عن  : الدليل اخلامس

 مسايرة األزمان والبيئات . 
 وأجيب : 

أن هناك وسائل أخرى سلكتها الشريعة لتنظيم أحوال البشر ابختالف األزمنة واألمكنة والبيئات ، مثل  -أ 
 اعد العامة ووسائل تطبيقها ، فيأيت اجملتهد فيجتهد يف تطبيقها على الوقائع احلادثة . القو 

                                                

 (.91ع فيما ال نص فيه ، ص )( ، مصادر التشري240دلة التشريع المختلف في االحتتجاج بها ، ص ) (3)
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أن هذا االستدالل معارض مبا هو مثله فيقال : أن بناء األحكام على املصاحل املرسلة ، يفتح اباب  -ب 
 للطعن يف الشريعة بكوهنا من وضع البشر ، وفيها نسبة للشريعة ابلنقص . 

 
ومنهم اخللفاء الراشدون عملوا ابالستصالح فيما طرأ  -رضي هللا عنهم  -أن الصحابة  سادس :الدليل ال

هلم من حوادث مل يكن فيها حكـم من قبل ، وليس هلا نظري فتقاس عليه ، فحكموا فيها أبحكام مبنية على 
 مصاحل مل يقم دليل معني على اعتبارها فدل ذلك على أن االستصالح حجة . 

 القضااي : ومن تلك 
صلى هللا عليه وسلم  -، لكن هذا املثال فيه نظر فإن النيب (1)القرآن -رضي هللا عنه  -أيب بكر مجع  -أ 
كان أيمر بكتابة القران وحبفظه ، واجلمع يف مصحف واحد من ابب الكتابة واحلفظ ، فهذا نوع من   -

 احلفظ فله أصل معني فال يصح االستدالل به هنا . 
رعية ملا رأى الناس ، وهذا إما أنه من ابب التعزير والسياسة الش(2)جلد شارب اخلمر مثانني أن عمر -ب 

، أو قياسا على حد القذف ، كما ورد عن عبد الرمحن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى (3)عتوا وفسقوا
 افرتى فأرى أن جلده حد الفرية . 

ذا قياس على املضطر فله أصله يف الشريعة ، ، وه (4)ر لتنفيذ حد السرقة عام اجلماعةوقف عم -ج 
 واحلدود تدرأ ابلشبهات . 

 من تضمني الصناع ، لكن هذا من ابب السياسة الشرعية .  -رضي هللا عنه  -ما ورد عن علي  -د 
من قتل له قتيل فهو  »، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة ، كحديث : (5)قتل اجلماعة ابلواحد -هـ 

وهذا عام يف القاتل الواحد واجلماعة ، أو من ابب قياس .  «ما أن يقاد ، إما أن يؤدى وإ خبري النظرين
 اجلماعة على الواحد . 

 

                                                

( كتاب التفسير 3102( كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن ، والترمذي برقم )10/  9رواه البخاري ، ) (1)
 .باب ومن سورة التوبة: 

باب ( كتاب الحدود : 1706( كتاب الحدود : باب الضرب بالجريد والنعال ومسلم )66/  12رواه البخاري ) (2)
   .حد الخمر

  كما ورد مصرحا به في رواية الشيخين. (3)

 . 27 /10، وابن أبي شيبة في المصنف  242/  10رواه عبد الرزاق في المصنف  (4)

 ( كتاب الديات : باب إذا أصاب قوم من رجل . . . من . من فعل عمر.226 /12خرجه البخاري ، ) (5)



 27 «المصلحة عند الحنابلة » 

 

 أنه يلزم من عدم اعتبار املصلحة املرسلة  الدليل السابع :
خلو كثري من احلوادث عن األحكام ضرورة كون النصوص متناهية واحلوادث غري متناهية ، وعموم الشريعة 

 . (1)يطها يف شيء أيىب ذلكوخلودها وعدم تفر 
 

 وأجيب : 
]سورة  ﴿ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِِت ﴾أبن هذا االستدالل يعارض قوله تعاىل : 

[ . وإن من  38م اآلية ] سورة األنعا ﴿ َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ﴾[ وقوله :  3املائدة اآلية 
إعجاز النصوص كوهنا مشلت مجيع األحكام جلميع الوقائع ، إما مباشرة أو داللة واستنباطا ، فاحلوادث ال 

 ميكن خلوها من األحكام الشرعية مطلقا . 
 سلة .مث ذلك ال يستلزم العمل ابملصاحل املرسلة ألنه قد يصار إىل الرباءة األصلية فال حاجة إىل املصاحل املر 

 
 أدلة املانعني : - 6

 

 59]سورة النساء اآلية ﴿ فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإََل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ﴾ قوله تعاىل :  الدليل األول :
َلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإََل اَّللَِّ ﴾[ ، وقال :    [ . 10] سورة الشورى اآلية  ﴿ َوَما اْختـَ

 وجه االستشهاد : 
أن بناء األحكام على املصاحل املرسلة ليس مشروعا ألن االستصالح ليس كتااب وال سنة ، واآلايت  -أ 

حصرت ما يرجع إليه يف الكتاب والسنة عند االختالف وما كان زائدا عنهما فليس حبجة ، وهبذا يتبني أن 
 االستصالح ليس حبجة . 

ران برد املتنازع فيه واملختلف عليه إىل الكتاب والسنة . وبرد االستصالح إىل أنه يف هاتني اآليتني أم -ب 
 الكتاب والسنة ال جنده فيهما . 

 وأجيب : 
أبن االستصالح يرجع إىل حفظ مقصود الشارع ، فإهنا وإن كانت مرسلة عن دليل معني من الشرع على 

لة طريقا من طرق الرد حكام إىل املصاحل املرساعتبارها ، إال أهنا معتربة مجلة ، وهبذا يكون إسناد األ
 . (1)املشروعة

                                                

 .348أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها ص  (6)
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أن الشرع قد استكمل املصاحل فرعاها كلها أبحكامه ، ألن الدين قد أكـمل يف العهد النبوي  الدليل الثاين :
[ . والقـول  3ائدة اآلية ] سورة امل ﴿ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت ﴾قال تعاىل : 

ابالستصالح يعين : أن هناك مصاحل ابقية مل يكفلها الشرع ، وهذا ينايف ما تقدم من إكـمال الدين وإمتام 
 النعمة . 

 

أن الدليل إمنا يكون شرعيا إذا جعله الشرع كذلك ، وليس هناك يف دليل صحيح صريح  الدليل الثالث :
 . على جعل االستصالح حكما شرعيا 

 

 أن الشرع مل يعترب املصاحل املرسلة ، فاملصلحة املرسلة ليست مشروعة لعدم اعتبار الشرع هلا .  : الدليل الرابع
 

أن املصاحل املرسلة مرتددة بني املصاحل امللغاة واملصاحل املعتربة وليس إحلاقها أبحدمها أوىل  : الدليل اخلامس
 من اآلخر . 

 وأجيب : 
ة وإن كانت مرسلة عن دليل معني من الشارع على اعتبارها ، إال أهنا معتربة منه على أبن هذه املصلح -أ 

 سبيل اجلملة ، فكان إحلاقها ابملعترب أوىل من إحلاقها ابمللغي . 
أن عدم االحتجاج ابالستصالح يعين إحلاق املصاحل املرسلة ابملصاحل امللغاة ، وليس إحلاقها هبا أوىل  -ب 

 صاحل املعتربة إذ هو ترجيح بال مرجح . من إحلاقها ابمل
ورد أبن األصل عدم كون األمور املستدل هبا أدلة حىت أييت الدليل الصحيح على كوهنا أدلة ، فمع ترددها 

 بني االعتبار واإللغاء يصار إىل األصل وهو عدم حجيتها . 
 ومعىن التوقف فيها عدم استخدامها دليال . وأيضا أن ترددها بني املصاحل امللغاة واملعتربة يلزمنا ابلتوقف فيها 

أن يف العمل ابملصاحل املرسلة جماال لألهواء والشهوات واألغراض فقد يغلب على املرء  الدليل السادس :
هواه فريى املفسدة مصلحة واملضرة منفعة ، فاإلنسان مهما كـمل ال أيمن أن يغلب هواه عليه وأن يزين له 

 السوء وجيعله حسنا . 
 

أن العقل قد ختفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد ، فالعقل مهما نضج ال أيمن من أن  الدليل السابع :
 خيفى عليه بعض وجوه النفع والضرر . 
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: أن بناء احلكم على املصاحل املرسلة بدون العلم أبن الشارع أثبت األحكام حفظا هلذه  الدليل الثامن
لعقل اجملرد وما كان كذلك فال يصح التمسك به ، فاالستصالح املصلحة وضع للشرع ابلرأي وحكـم اب

 ليس حبجة . 
وكون الشارع اعتربها ابجلملة ال يعين أنه عرف من الشرع احملافظة على ذلك بكل حكم يكون طريقا من 
طرق احملافظة على املصلحة ، فإنه مل يعرف من الشارع احملافظة على الدماء بكل طريق ، ولذلك مل يشرع 

املثلة وإن كانت أبلغ يف الردع والزجر ، ومل يشرع القتل يف السرقة ، فإذا ثبت حكما ملصلحة من هذه 
ي وحكما املصاحل مل يعلم أن الشرع حافظ على تلك املصلحة إبثبات ذلك احلكـم ، كان وضعا للشرع ابلرأ

 . (1)ابلعقل اجملرد
 وأجيب : 

احل ابألحكام املناسبة حلفظها ، ال بكل حكـم يكون طريقا أبن الشارع حافظ على كل واحدة من املص -أ 
من طرق احملـافظـة عليهـا دون نظـر لـألنسـب ، واجملتهـد فـي االستصالح مأمور ببذل جهده يف اختيار احلكـم 
األنسب حلفظ املصلحة ، وهي وظيفة منحها هللا إايه وجعل أتديته هلا على الوجه املطلوب أمانة يف عنقه ، 

 نسلبها منه حبجة أنه مل يعرف من الشارع أنه حافظ على كل واحدة من املصاحل بكل حكـم يكون فال
 طريقا من طرق احملافظة عليها . 

أن األحكام املبنية على هذه املصاحل من قبيل التعزيرات ال من قبيل احلدود ، والتعزيرات ال مانع من  -ب 
ـة واألزمنـة حفـاظا علـى املصلحة ، أما احلدود فال تتغري ، وإذا كان  تغيريها بتغري البيئـات واألحوال واألمكن

 كذلك بطل ما أاثروه . 
 

 أنه لو جاز االستصالح ملا احتجنا إىل بعثة الرسل .  الدليل التاسع :
 

أن جواز االستصالح يرتتب عليه مفاسد كثرية من وضع الشرع ابلرأي ، ومساواة العامي  الدليل العاشر :
  يف ذلك ؛ ألن كل واحد يعرف مصلحته ، ونسبة النقص إىل النصوص . للعامل

فإذا عملنا ابالستصالح وجعلناه دليال شرعيا ، فإن مما يدل عليه عدم االحتجاج ابالستصالح ذاته ملا 
 يرتتب عليه من أضرار . 

 وهذا استدالل ضعيف ؛ ألنه احتجاج ابالستصالح على عدم حجيته . 

                                                

 .170روضة الناظر ، ص  (1)
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أن القول ببناء األحكام على املصاحل املرسلة حصل منه اضطراب يف الدين عظيم ،  ر :الدليل احلادي عش
فكثري من األمراء والعلماء والعباد رأوا مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل وقد يكون منها ما هو 

 حمظور يف الشرع ومل يعلموه . 
ا ضلوا جبعل املصاحل من . بل إن النصارى إمن غالباالدين ما مل أيذن به هللا فالقول ابملصاحل املرسلة يشرع فـي

 . (1)شرعهم
 

أن القول ابالستصالح يشبه يف كثري من الوجوه التحسني العقلي ، فالتحسني العقلي  الدليل الثاين عشر :
 قول أبن العقل يـدرك احلسـن وحـده ، واحلسـن هـو املصلحـة . فـالقـول ابالستصالح من جنس قول املعتزلة

 ابلتحسني العقلي . 
أن العقول ختتلف فبعض العقول جتعل املصلحة يف جانب ، وعقول أخرى جتعل  الدليل الثالث عشر :

املصلحة يف جانب مناقـض له ، فأيهما يعتمد واملصاحل أمور تقديرية ختتلف ابختالف اآلراء والعقول 
 والبيئات . 

 

 شروط اعتبار املصلحة عند من قال هبا : - 7
 

 عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس .  - 1
اعتبار الشارع جلنس املصلحة ، فتكون املصلحة املرسلة مالئمة لتصرفات الشرع . وإن مل يكن هلا  - 2

 أصال معينا . 
 بد من أن يكون احملدد للمصلحة جمتهدا ؛ ألن تقدير املصاحل من ابب االجتهاد وشروط االجتهاد ال - 3

 توفرها فيه . 
 أن تكون املصلحة حقيقة ال ومهية ، ويعرف ذلك إبنعام النظر والبحث واالستقراء .  - 4
 أن تكون املصلحة عامة ال شخصية .  - 5
 أن ال يكون لألهواء والشهوات فيها مدخل .  - 6
 أن ال تكون يف العبادات وال يف املقدرات .  - 7

إنه ابستكمال املصلحة هلذه الشروط ال يبقى ملن منع االحتجاج هبا  املرسلة : قال الذين حيتجون ابملصاحل
 دليل صحيح . مما يدل على حجية االستصالح . 

 وهذا فيه نظر من جهتني : 
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أن هناك أدلة للمانعني من االحتجاج ابملصاحل املرسلة ال تزول ، كاالستدالل ابستكمال الشرع  األوَل :
خبفاء وجوه الضرر والصالح ، وشبه االستصالح ابلتحسني العقلي ، واختالف  للمصاحل ، واالستدالل

 العقول . 
أن املانعيـن لالحتجـاج بـاالستصالح يكفيهـم التمسك ابألصل ، فاألصل عدم حجية ما يستدل به  الثاين :

 اخلصم ، حىت يقيم اخلصم الدليل الصحيح القوي . 

 
 الرتجيـج :  - 8

 

فريقني : وجدت أنه ال حاجة إىل تقرير االستصالح دليال مستقال ، بل يكـفـي عنه عدة ابلنظر يف أدلة ال
 قواعد أخرى صحيحة منها : 

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .  -أ 
 الوسائل هلا أحكام املقاصد .  -ب 
 األصل يف العقود والشروط اجلواز والصحة .  -ج 
 مثله أهل الوالايت يف والايهتم( . تصرف اإلمام منوط ابملصلحة . )و  -د 
 صحة العمل ابلقرائن يف األحكام والقضية .  -هـ 

 
 ْثرة اْلالف :  - 9

 

ذكر يف : " ختريج الفروع على األصول " مثال واحد هلذه املسألة )املسألة السادسة من كتاب اجلراح( ، 
لية يف اختالف الفقهاء" مثالني ، وذكر الدكتور مصطفى اخلن يف : " أثر االختالف يف القواعد األصو 

والدكتور مصطفى البغا يف : " أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي " ذكر مخسة عشر مسألة ردها 
 إىل االختالف يف األخذ ابملصلحة املرسلة ، وميكن رد النزاع يف مجيع هذه األمثلة إىل أصول أخر . 

 

 .(1) على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وسلمهذا ما يبدو يل وهللا أعلم وصلى هللا
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