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 البــاب الثـاني
 والمصلحــة يالطــوف

 تمهيــد

)عرض الفصل األول: ماذا قال في المصلحة؟ 

 وتلخيص(

؟ )مناقشة الفصل الثاني: كيف اعتبر المصلحة أصلا 

 وتعقيب(

)تتبع  م لنا جديداا نافعاا؟الفصل الثالث: هل قد  

 ونتائج(
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 تمهيــــد
في المصلحة  اآلن، وقبل أن نعرض لرأي الطوفي -127

يجدر بنا أن نعرف ما قاله في المصلحة،  -و مناقشتهأبتلخيص 

 وأين قاله...

ة كما يجمع الفقهاء حلمصوالطوفي لم يؤلف رسالة في ال

المعاصرون، بل هو لم يتحدث عن المصلحة بهذا التفصيل في 

كتاب من كتبه في أصول الفقه على كثرتها، وإنما تحدث عنها وهو 

"، ضمن شرحه لألربعين ضرر وال ضرار اليشرح حديث "

النووية... ومن هذا الشرح جرد الشيخ جمال الدين القاسمي ما 

أسماه رسالة في المصالح المرسلة، ثم علق عليها تعليقات نبه في 

 على هذا الذي صنع، فأنصف الحقيقة والتاريخ!... (1)نهايتها

ى ولكن القاسمي آثر أن يدع كالم الطوفي في اإلجماع عل

طوله؛ اكتفاء باإلشارة إليه، مع أن الطوفي ادعى أن رعاية 

وأنها بهذا أقوى أدلة الشرع، ثم قال:  ،المصلحة أقوى من اإلجماع

 -، فكان طبيعيًّا (2)"ويظهر ذلك بالكالم في المصلحة واإلجماع"

أن ينقل كالمه في اإلجماع كما نقل كالمه في  -واألمر كذلك 

 ة بينهما!...المصلحة؛ لتمكن الموازن

في نظر  -كذلك طوى القاسمي من شرح الحديث فقرات هي 

أدلة لتقديم المصلحة على سائر أدلة الشرع،  -الطوفي على األقل 

 فهل كان من اإلنصاف للطوفي وللحقيقة أن تطوى؟.

                                      
( أصول الفقه بدار 613و 612من رسائل في أصول الفقه ) 69انظر ص (1)

 الكتب المصرية.
 من ملحق هذه الرسالة. 242انظر ص (2)
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وتصرف القاسمي في بعض عبارات الطوفي، فوسع من 

بل أفسده! مدلولها أحيانًا، وضيق مدلولها في أحيان أخرى، 

وأحسب أن اإلنصاف للرجل كان يقضي بنقل كالمه كما هو، ما 

 دام منسوبًا إليه!.

قلت إن القاسمي لم ينس في آخر التعليقات التي كتبها  -128

أن يشير إلى  -على ما أسماه "رسالة في المصالح المرسلة" 

مصدر هذه الرسالة في كتب الطوفي... وأحب اآلن أن أقرر أن 

مصدر ما  -وحده-لرسالة مع ثالث رسائل أخرى لم يكن طبع هذه ا

كتب لها من شهرة في أوساط الفقهاء، وإنما كان مصدر هذه 

الشهرة وسرها أن مجلة "المنار" قد نشرت الرسالة في الجزء 

، في باب أصول الفقه، تحت عنوان (1)العاشر من المجلد التاسع

ى النص"، وقدمت "أدلة الشرع، وتقديم المصلحة في المعامالت عل

بين يديها كلمة قصيرة، وأرشدت إلى المصدر الذي نقلت عنه، 

وهو الرسالة التي حققها وعلق عليها الشيخ    جمال الدين القاسمي، 

ثم كانت "المنار" أمينة في نقل الرسالة وحواشيها، فلم تكد تخطئ 

في نقل شيء عن األصل أو التعليق، حتى األخطاء المطبعية في 

؛ فقد نقلتها كما هي!. غير أنها أهملت التنبيه على أصل كليهما

الرسالة في كتب الطوفي، فلم تنقل عبارة القاسمي عن تجريده لها 

من شرح الحديث، مع أنها نقلت كل عبارة علق بها على الرسالة!. 

كان الخطأ الشائع بأن  -ومن هذا اإلهمال الذي يبدو غير مقصود 

أو بأن الطوفي قد ألف رسالة في للطوفي رسالة في المصالح, 

                                      
هـ، )أكتوبر 1324، وهذا الجزء صدر في شوال سنة 770-745ص (1)
 م(.1906
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المصالح، كما قرر ذلك صاحب "تعليل األحكام" وغيره من 

 المعاصرين.

ولم يكن بد من تحقيق هذا الذي نشره القاسمي، ونقله  -129

عنه صاحب المنار منسوبًا إلى الطوفي، فمضيت أبحث بين 

المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية، عن شرح الطوفي 

ن النووية، حتى عثرت في المكتبة التيمورية على نسختين لألربعي

منه بعد ألي. وقد وصفت فهارس هذه المكتبة إحدى النسختين بأنها 

هـ، 1023قديمة، وحددت التاريخ الذي نشرت فيه األخرى بعام 

فلما اطلعت على المخطوطتين وجدت ثانيتهما تحمل تاريخ نسخها 

رفيع. ولم أجد في الثانية الذي حددته الفهارس، في هامش بخط 

شيئًا يمكن االستدالل به على التاريخ الذي نسخت فيه. وقلت في 

نفسي: لعل هذه النسخة هي التي نقل عنها القاسمي، وحدد تاريخ 

هـ، أي بعد وفاة الطوفي بأربعين عاًما، غير أني 756نسخها بعام 

فحات لم أنعم بهذا الخاطر طويالً؛ فقد وجدت هذه النسخة تنقص ص

كاملة عن النسخة التي نقل عنها القاسمي، وما كان ممكنًا أن ينقص 

 األصل عن فرعه، فهما نسختان إذًا، ال واحدة.

واستطعت بعد جهد أن أحقق النص الذي شرح به  -130

"، وسجل فيه رأيه في اعتبار ال ضرر وال ضرارالطوفي حديث "

شرع... فلما انتهيت رعاية المصلحة دليالً شرعيًّا، بل أقوى أدلة ال

من تحقيقه إلى صورة أحسبها هي األصل، أو أقرب ما تكون إليه، 

وسجلت الفروق التي عثرت عليها بين نسخه األربع في أثناء 

رأيت أن أجعل منه ملحقًا لرسالتي؛ ليتسنى لكل من  -تحقيقي له 

يهمه هذا األصل أن يرجع إليه، فيقرأ فيه مذهب الطوفي كما سجله 
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 ال كما فهمه وجرده القاسمي أو غيره!... بنفسه،

إن  -وفي الفصل األول من فصول هذا الباب: أعرض  -131

ما تضمنه النص المحقق من آراء، ملتزًما طريقة الطوفي  -شاء هللا 

 في ترتيبها، بما يشبه أن يكون تلخيًصا لكالمه...

وفي الفصل الثاني: سأناقش هذه اآلراء واألدلة التي ساقها 

زيزها، معقبًا في كل مسألة بما بدا لي أنه صواب، موافقًا للرجل لتع

 فيه أو مخالفًا...

أما في الفصل الثالث واألخير: فسأتعقب آثار تلك اآلراء في 

معاصريه وفيمن جاءوا بعده حتى هذا العصر، مبينًا ما عسى أن 

 يكون فيها من جديد يمكن االنتفاع به...

  ومن هللا التوفيق...
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 فصل األولال
 عــرض وتلخيــص

يبدأ الطوفي كالمه عن المصلحة بتوثيق الحديث الذي  -132

جعل منه محور كالمه كله، فيذكر أوالً أنه حديث حسن، ثم يعود 

ي بعضها بعض"، ثم يقرر أن األسانيد اللينة  ِّ فيقول: "وله طرق يقو 

إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي. ويستنتج من هذا كله أن 

 ث ثابت يجب العمل بموجبه...الحدي

فمعناه  -وقد تكلم فيه بعد الكالم في إسناده  -أما لفظ الحديث 

نفي إلحاق المرء الضرر بغيره مطلقًا، وهذا هو نفي الضرر، ونفي 

إلحاقه الضرر بغيره على جهة المقابلة، وهو ما يعنيه نفي 

 الضرار...

ًعا إال والطوفي يشرح معنى الحديث بأنه: ال لحوق ضرر شر

بموجب خاص مخصص، ويعلل كون النفي من جهة الشارع بأن 

الضرر بحكم القدر اإللهي ال ينتفي، ثم يعلل االستثناء بأن هنالك 

ضرًرا مشروًعا، كالحدود والعقوبات على الجنايات، ثم يستدل 

النتفاء الضرر شرًعا ببعض النصوص؛ تمهيدًا لتقرير أن الدين قد 

والمصلحة؛ إذ لو لم يكن الضرر وضع على تحصيل النفع 

والضرار منفيين شرًعا، للزم وقوع الخلف في بعض األخبار 

 .(1)الشرعية، وهو محال

                                      
أدلة على أن الدين وضع على تحصيل  نقصد النصوص التي أوردها هناك (1)

 من ملحق هذه الرسالة. 239النفع والمصلحة. وانظر ص
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نفي الضرر والمفاسد شرًعا هو إذًا مقتضى الحديث،  -133

وهو نفي عام إال ما خصصه الدليل، فليقدَّم الحديث على جميع أدلة 

 الشرع إذًا، ولتخصص به هذه األدلة...

ذا يرى الطوفي، ثم يؤيد رأيه هذا بقوله: "ألنا لو فرضنا أن هك

أي كان الضرر بعض مدلوله كما  -بعض أدلة الشرع تضمن ضرًرا 

بهذا الحديث كان عمالً بالدليلين،  -أي الضرر  -فإن نفيناه  -سيأتي 

وإن لم تنفه به كان تعطيالً ألحدهما وهو هذا الحديث، والشك أن الجمع 

 ي العمل بها أولى من تعطيل بعضها".بين النصوص ف

وبهذه المناسبة يعد أدلة الشرع، فيحصرها باالستقراء في تسعة 

عشر هي: الكتاب، والسنة، وإجماع األمة، وإجماع أهل المدينة، 

والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، واالستدالل، 

، واالستحسان، واألخذ باألخف، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة

 ، وإجماع الخلفاء األربعة.-عند الشيعة  -وإجماع العنزة 

وبعد أن يحيل في معرفة حدود هذه األدلة، ورسومها، وتفاصيل 

يبين أن الحديث الذي معنا  -أحكامها على كتب أصول الفقه 

يقتضي رعاية المصالح إثباتًا والمفاسد نفيًا؛ ألن نفي الضرر 

ن ال واسطة بينهما. ثم يقرر أن يستلزم إثبات النفع؛ إذ هما نقيضا

النص واإلجماع هما أقوى األدلة التي عدها، وأنهما قد يوافقان 

المصلحة، وقد يخالفانها فليس بالزم عنده أن تكون المصلحة حيث 

 يكون النص واإلجماع!..

وال يتردد الطوفي بعد هذا في أن يوجب تقديم رعاية  -134
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فاها، ثم يصف هذا التقديم المصلحة على النص واإلجماع إذا خال

بأنه تخصيص وبيان لهما، ال افتيات عليهما، وبأن له نظيًرا هو 

 تقديم السنة على القرآن بطريق البيان.

ويشرح هذا اإلجمال بعد ذلك، فيقرر أنه ال نزاع حيث وافق 

النص واإلجماع المصلحة، بأن كانا ال يقتضيان ضرًرا بالكلية، 

فالبد أن  -كالحدود  -لوليهما ضرًرا، وأنه حيث اقتضى مجموع مد

يكون من قبيل ما استثني من الحديث، أما حيث كان الضرر بعض 

فإن اقتضاه دليل خاص وجب اتباع هذا الدليل، وإال  -مدلوليهما 

 وجب تخصيصهما بالحديث.

وهنا يثير اعتراًضا مبنيًّا على أن اإلجماع دليل قاطع،  -135

يالً قاطعًا؛ ألن الحديث الذي استفيدت وأن رعاية المصلحة ليست دل

منه ليس قاطعًا، فكيف تقدم عليه؟ ولكنه إذ يجيب في إجمال يدعي 

أن المصلحة أقوى من اإلجماع، وأنها بذلك أقوى أدلة الشرع؛ ألن 

األقوى من األقوى أقوى... ثم يتحدث عن المصلحة واإلجماع في 

ن الدليلين: اللفظ، تفصيل؛ ليثبت هذه الدعوى متناوالً في حديث ع

والحد، واألدلة، ومفردًا المصلحة ببيان اهتمام الشارع بها، 

 واإلجماع باالعتراض على أدلته ومعارضتها.

وإذا كانت المصلحة في اللغة هي كون الشيء على هيئة  -136

كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء كله، كالقلم يكون على هيئته 

لعرف هي السبب المؤدي إلى الصالحة للكتابة به، وكانت في ا

فإنها بحسب الشرع  -الصالح والنفع، كالتجارة تؤدي إلى الربح 

هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة، والعبادة هي 
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ما يقصده الشارع لحقه، أما العادة فهي ما يقصده لنفع المخلوقين 

 وانتظام أحوالهم...

المصلحة في إجمال؛ إذ ويبين الطوفي اهتمام الشارع ب -137

يَا أَيَُّها الن اُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِكُْم يذكر قوله تعالى: 

ُدوِر َوهُداى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِينَ  قُْل بِفَْضِل هللا .َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ

ا يَْجَمعُ  ، 57]يونس: ونَ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا هَُو َخْيٌر ِمم 

وواضح أن الذي جاء الناس فكان لهم وعًظا من ربهم، ، [58

وشفاء لما في صدورهم، وهدى ورحمة لمن آمنوا به، وخيًرا مما 

يجمعون، ثم استحق أن يسند إلى فضل هللا ورحمته، وأن يؤمروا 

الذي جاء ليس إال القرآن، فهو إذًا قد أولى مصالح هذا  -بالفرح به 

عناية كاملة فراعاها لهم، وعمل على تحقيقها بما وضع المكلفين 

 من شريعة، وما فرض في هذه الشريعة من أحكام.

ويفترض الطوفي هنا أن سائالً يقول له: لم ال يجوز أن يكون 

من جملة ما راعاه من مصالح المكلفين نصب النص واإلجماع 

عبادات، دليالً لهم على معرفة األحكام؟ ثم يسلم بهذا، ولكن في ال

وحيث وافق النص واإلجماع المصلحة في غير العبادات، ثم يجمل 

الفرق بين العبادات والمعامالت من هذه الجهة بأن العبادات حق 

ا أو إجماًعا، أما  الشارع، فلن تعرف كيفية إيقاعها إال منه نصًّ

المعامالت فإن رعاية المصلحة فيها هي قطب مقصود الشارع 

 منها.

ض الطوفي لبيان اهتمام الشارع بالمصلحة في وإذ يعر -138

 تفصيل، يتناول أربعة أبحاث...
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: أمعللة هي أم غير معللة؟ فيتحدث أوالً عن الخالف في أفعال هللا 

معللة  "أن أفعال هللا  -أن يسوق حجج المثبت والنافي بعد  -ليقرر 

َكم غائية تعود بنفع المكلفين وكمالهم، ال بنفع هللا  ماله؛ إذ هو وك بحِّ

 مستغٍن بذاته عما سواه"!

ويتحدث ثانيًا عن الخالف في حكم رعاية هللا تعالى لمصالح 

ٌل هي منه  على عباده كما يقول أهل السنة، أم  عباده: أتفضُّ

كما يقول المعتزلة؟ وبعد أن يقرر أن  -سبحانه  -واجبة عليه 

وهو مذهب  -مذهب المعتزلة مبني على التحسين والتقبيح العقليين 

 يقول: "والحق أن رعاية المصالح واجبة من هللا  -باطل شرًعا 

 حيث التزم التفضل بها، ال واجبة عليه".

وفي ثالث هذه األبحاث يتحدث الطوفي عن المصالح التي 

راعاها الشارع متسائالً: أهي مطلق المصالح في جميع المحال؟ أم 

المناسبة والمطلوبة  هي أكملها في جميع المحال؟ أم هي المصلحة

 في كل محل؟ ثم يقرر أن األخير هو أشبهها بالصواب.

أما في البحث الرابع فهو يسوق األدلة على رعاية الشارع 

 للمصلحة، من الكتاب، ومن السنة، ومن اإلجماع، ومن النظر...

والطوفي يورد في االستدالل بالكتاب على رعاية  -139

لسرقة والزنى، بوصفها أمثلة ال وَحدَّي االمصلحة آيات القصاص 

إال  من آية من كتاب هللا فما  -استقصاء، ثم يقول: "وبالجملة 

وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح، كما بيناه في غير هذا 

الموضع"، ولعله يعني كتابه "اإلشارات اإللهية إلى المباحث 

أن األصولية"؛ فقد تتبع فيه أصول الفقه، وهو يفسر القرآن؛ ليثبت 
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بما  -وفي أصول الدين  -النصوص قد جاءت في هذه األصول 

 يغني عن كل ما قاله الجدليون، والسوفسطائيون، والفالسفة...

وفي االستدالل بالسنة على رعاية المصلحة يورد حديث النهي 

عن البيع على البيع، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن نكاح المرأة 

ع األرحام، ثم يقرر أن نحو هذا على عمتها أو خالتها حتى ال تقط

 كثير في السنة؛ ألنها بيان الكتاب، والبيان على وفق المبيَّن.

وفي االستدالل باإلجماع هنا يقرر أن جواز السلَم واإلجارة مع 

مخالفتهما للقياس _ إنما اعتمد على رعاية مصالح الناس، وكذلك 

، ثم يقرر الشأن في وجوب الشفعة للجار، وفي أحكام كثيرة أخرى

-أن سائر أبواب المعامالت في الفقه تعلل بالمصالح، وأن العلماء 

قد أجمعوا على هذا، حتى  -إال من ال يعتد به من جامدي الظاهرية

 المخالفون في كون اإلجماع حجة.

وفي االستدالل بالنظر يتتبع رعاية هللا لمصالح خلقه في المبدأ، 

 وفي المعاش، وفي المعاد...

دأ حيث أوجدهم بعد العدم، على الهيئة التي ينالون بها ففي المب

 مصالحهم في حياتهم.

وفي المعاش حيث هيَّأ لهم أسباب ما يعيشون ويتمتعون به، من 

 خلق السموات واألرض، وما فيهما، وما بينهما...

وفي المعاد حيث هدى السعداء منهم السبيل، فوفقهم بطاعته 

 إلى نيل الثواب الجزيل.

فمحال أن يهمل  -م قد راعى لخلقه هذه المصالح وما دا
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مصلحتهم في األحكام الشرعية؛ إذ هي أعم فكانت بالمراعاة أولى، 

ثم هي من مصلحة معاشهم؛ إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم 

وأعراضهم، وال معاش لهم بدونها، فوجب القول بأنه راعاها لهم، 

 من الوجوه... وإذا ثبت رعايته إياها لم يجز إهمالها بوجه

ومرة ثالثة يفترض الطوفي أن النص واإلجماع قد يخالفان 

أن المصلحة هي التي  -كما قرر مرتين من قبل  -المصلحة، ليقرر 

تقد م حينئٍذ، وأن علينا تخصيص النص واإلجماع بهذه المصلحة أو 

كالنص واإلجماع في  -عنده  -بيانهما... وطبيعي أن سائر األدلة 

 هما!.هذا، بل بعد

ف الطوفي المصلحة، وبين اهتمام الشارع بها،  -140 هكذا عر 

 وأنها مبرهنة...

يعني العزم تارة،  -وهو إفعال من جمع  -أما اإلجماع فإن لفظه 

 واالتفاق تارة أخرى كما هنا...

 وحد ه اصطالًحا هو: اتفاق مجتهدي هذه األمة على أمر ديني...

 النظر... وأدلته من الكتاب، ومن السنة، ومن

والطوفي يذكر أن أدلة الكتاب على اإلجماع ثالث آيات، ثم 

يعترض على كل منها محاوالً إبطال االستدالل بها، قبل أن يورد 

 التي تليها..

ُسوَل  :أما اآلية األولى فهي قوله  -141 َوَمْن يَُشاقِِق الر 

َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تََول ى  ِمْن بَْعِد َما تَبَي َن لَهُ اْلُهَدى َويَت بِْع َغْيرَ 

ا ؛ ذلك أنها تتوعد من [115]النساء: َونُْصِلِه َجَهن َم َوَساَءْت َمِصيرا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  145

 اإلسالمي

شاق الرسول، واتبع غير سبيل المؤمنين، وإنما يكون الوعيد على 

وهو المتوعَّد  -فعل المحرم أو ترك الواجب، وسبيل المؤمنين هنا 

 لمجمع عليه، فاتباع اإلجماع واجب إذًا..هو ا -على تركه 

 غير أن هذا الدليل يعترض عليه الطوفي من ستة أوجه:

أن الوعيد على شيئين مجتمعين ال يلزم منه الوعيد على  األول:

كل منهما منفردًا؛ إذ قد يكون أحدهما شرًطا في اآلخر أو ركنًا له، 

 ومن ثم ال تدل اآلية على وجوب اتباع اإلجماع..

أن )ال( في المؤمنين يحتمل أن تكون للعهد، فيكون  لثاني:ا

المراد بهم الصحابة أو بعضهم؛ إذ كان الخطاب لهم وفي 

 عصرهم، واالحتمال يُسقط االستدالل كما هو مقرر...

أن اإلضافة في )غير سبيل( ليست محضة؛ لشدة إبهام  الثالث:

 غير.

، أي لسبيلهم فالمعنى ويتبع سبيالً مغايًرا لسبيل المؤمنين

بدليل  -وهو الكفر  -بوصفهم مؤمنين، أي مغايًرا في اإليمان 

السياق قبُل وبعدُ... وال دليل في هذا أيًضا على وجوب اتباع 

 اإلجماع...

أن هناك سبيالً متوسطة بين سبيلي المؤمنين والكفار،  الرابع:

وهي السبيل المباحة التي ال وعد عليها وال وعيد، فال دليل في 

 اآلية إذًا على وجوب اتباع سبيل المؤمنين...

أن اآلية مقابلة لآلية التي قبلها، ومعطوفة على  الخامس:

الجملة الشرطية التي فيها... وفي اآلية قبلها ثالث خصال هي 
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األمر بالصدقة أو المعروف أو اإلصالح بين الناس، فاتباع غير 

صال، ومجرد سبيل المؤمنين إذًا يعني األمر بأضداد تلك الخ

احتمال هذا التأويل يقدح في داللة اآلية على المطلوب، فكيف 

 وهو تأويل ظاهر؟...

على فرض تسليم ما ذكرتم من داللة اآلية على  السادس:

وجوب اتباع اإلجماع _ فليس فيها مانع من تقديم المصلحة عليها 

ماع بوصفها دليالً أقوى منه. وهذا التقديم هو محل النـزاع، ال اإلج

 نفسه...

وأما اآلية الثانية التي يوردها الطوفي دليالً على اإلجماع  -142

ةا َوَسطاا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى  فهي قوله تعالى: - َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُم 

إذ الوسط هو العدول الخيار الذين ال يصدر  ؛[143]البقرة: الن اِس 

صادًرا عنهم فهو إذًا حق واجب  عنهم إال الحق، وما دام اإلجماع

 االتباع...

محل اعتراض من حيث داللتها على  -كسابقتها  -وهذه اآلية 

اإلجماع؛ ذلك أن العدل إنما يلزم صدور الحق عنه بطريق الظاهر 

فيما طريقه الصدق والكذب خاصة، وهو نقل األخبار، وأداء 

األحكام  الشهادات، أما فيما طريقه الخطأ والصواب في استخراج

 فال... -ومن بينه اإلجماع  -واالجتهاد فيها 

وهنا يورد اعتراًضا مؤداه أن ثبوت عدالة األمة يستلزم أنها 

 -ال تجمع إال عن مستند قاطع، والقاطع يجب العمل به... ثم يؤكد 

أن جمهور مثبتي اإلجماع قد  -إذ يرد على هذا االعتراض 

رات المجردة، كالقياس وخبر صرحوا بجواز انعقاده بناء على األما
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الواحد، وأن كثيًرا من بينهم قد ذهبوا إلى انعقاده بناء على البحث 

المحض، أي دون مستند أصالً؛ إذ األمة معصومة، فكيفما كان 

اتفاقها فهو حجة واجبة االتباع، عن مستند كان هذا االتفاق أو عن 

 ال عن قاطع...غير مستند... وإذًا فغير مسلَّم أن األمة ال تجمع إ

 فما المراد بالقاطع؟ -وإذا سلَّمنا أن األمة ال تجمع إال عن قاطع 

فهو  -وهو الذي ال يحتمل النقيض  -إن أريد به القاطع العقلي 

 متعذر في أدلة الشرع، وإن وجد فال نسلم مخالفته للمصلحة.

وإن أريد به القاطع الشرعي فلن يكون إال واحدًا من ثالثة أدلة 

 إلجماع، والنص، ورعاية المصلحة...هي: ا

أما اإلجماع فال يجوز اعتباره في مستند اإلجماع؛ ألنه إثبات 

 الشيء بنفسه...

وأما النص فهو أربعة أقسام: متواتر صريح، فهو قاطع من 

جهة متنه وداللته، لكنه قد يكون محتمالً من جهة عموم أو إطالق، 

للمصلحة، ومتواتر وقد ال يحتمل من أي جهة فنمنع مخالفته 

محتمل، وآحاد صريح، وآحاد محتمل، وثالثتها ال قطع فيها كما هو 

 واضح...

وقد  -وإذا انتفى استناد قطعية اإلجماع إلى اإلجماع والنص 

لم يبق إال رعاية المصلحة، واستناد اإلجماع  -سلَّمنا بهذه القطعية 

ام رعاية في قطعيته إليها موافق لما نقول؛ ألنا نعهد في األحك

 المصلحة مطلقًا...

وهي الدليل الثالث من الكتاب على  -وأما اآلية الثالثة  -143

ٍة أُْخِرَجْت ِللن اِس تَأُْمُروَن فهي قوله تعالى:  -اإلجماع  ُكْنتُْم َخْيَر أُم 
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 [110]آل عمران: بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاهلل

داللتها أن ثناء هللا عليهم فيها يعني تعديله لهم، فإجماعهم ووجه 

 حجة إذًا، لكن يرد عليها ما ورد على اآلية السابقة من االعتراض.

ويستدل الطوفي لإلجماع من السنة بقوله عليه الصالة  -144

، مقرًرا أن األلفاظ (1)"أمتي ال تجتمع على ضللةوالسالم: "

رد بها بلغت رتبة التواتر المعنوي، وأنه والروايات المتعددة التي و

قاطع الداللة على وجوب اتباع اإلجماع، فصار في قوة النص 

 على المطلوب، فيجب اتباعه. -إسنادًا ومتنًا  -القاطع 

لكنه يورد اعتراًضا على هذا الدليل بأن بلوغه رتبة التواتر 

ة علي المعنوي غير مسلَّم؛ إذ هو في القوة دون سخاء حاتم وشجاع

ونحوهما، وما دون المتواتر ليس بمتواتر، وإن كان في غاية 

 االستفاضة...

وقد يقال: إن دليل ثبوت هذا الحديث هو تلقي األمة له بالقبول، 

 وهي دعوى يرد عليها من ثالثة أوجه:

أن منكري اإلجماع لم يتلقوه بالقبول بدليل إنكارهم  األول:

 القبول ادعاء ال يسلم ألصحابه.لإلجماع، فادعاء أن األمة تلقته ب

أن معنى تلقي األمة له بالقبول إجماعها على قبوله،  والثاني:

فاالحتجاج بهذا التلقي نوع من إثبات اإلجماع باإلجماع، وهو ال 

                                      
( من حديث أنس بن مالك 1220(، وعبد بن حميد )3950أخرجه ابن ماجه ) (1)
( هذا إسناد ضعيف لضعف أبي 4/169، قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)

ن حميد، وقد روي هذا الحديث من خلف األعمى واسمه حازم ابن عطار ورواه عبد ب
حديث أبي ذر وأبي مالك األشعري     وابن عمر وأبي نضرة وقدامة بن عبد هللا 

 الكالبي وفي كلها نظر قاله شيخنا العراقي رحمه هللا.اهـ
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 يجوز.

 -على فرض تسليمنا له  -: أن تلقي األمة له بالقبول والثالث

ماع المدعى مظنون ال مقطوع به، والظن ال يصلح مستندًا لإلج

قطعيتُه، وكونه أقوى أدلة الشرع؛ إذ ذاك تفريع للقوي على 

 الضعيف، وللقاطع على المظنون...

وقد نسلَّم بأن الحديث بلغ رتبة التواتر، غير أن هذا ال يعني 

تسليمنا بأنه قاطع في وجوب اتباع اإلجماع؛ الحتمال أنه أراد 

على الضاللة بهذا بالضاللة الكفر خاصة، فإن عدم اجتماع األمة 

ال ينفي أنها قد تجتمع على ضاللة أخرى، ومن  -المعنى الخاص 

ثم فهو ال يصلح دليالً على اتباع اإلجماع، في غير اإليمان المقابل 

 للكفر.

يد هللا على : "كذلك ال يصلح دليالً على اإلجماع قوله 

؛ (1)"شذ في النار -الجماعة، اتبعوا السواد األعظم؛ فإنه من شذ 

 إذ المراد به طاعة األئمة واألمراء، وترك الخروج عليهم.

وبعد أن يفرغ الطوفي من االستدالل على حجية اإلجماع  -145

يورد اعتراضين عامين على األدلة التي  -من الكتاب والسنة 

 ذكرها، واعترض على كل منها:

                                      
"، وأخرجه ابن اتبعوا السواد األعظم( بدون لفظة: "2167أخرجه الترمذي )( 1)

(، والحاكم في 154لكائي في شرح أصول االعتقاد )(، والال80أبي عاصم في السنة )
(، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وأشراط الساعة 391المستدرك )

 (، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. اهـ. وقد ضعفه الحاكم.368)
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أولهما: أنها ظواهر سمعية ترد عليها إشكاالت، وتثبت حجيتها 

مع أنه هو  -اإلجماع لعدم القاطع فيها؛ فإثبات اإلجماع بها  بطريق

 يستلزم الدور. -مثبت حجيتها 

وثانيهما: أن لفظ "المؤمنين" في اآلية يعم كل مؤمن، ولفظ 

"أمتي" في الخبر يشمل جميع األمة، غير أن األمة افترقت بموجب 

اهلل النص إلى ثالث وسبعين فرقة، ثم لم تجتمع إال على اإليمان ب

، ومسائل يسيرة أخرى، فهذه المسائل هي إذًا موضع ورسوله 

اإلجماع، ال جميع أحكام الدين، وواضح أنه ليس هو الذي محل 

 الدعوى، وأن اآلية والخبر لم يساقا دليلين عليه...

وهنا يكمل األدلة على اإلجماع باالحتجاج له من النظر،  -146

أهل الفضل والذكاء على الخطأ فيقرر أنه يمتنع في العادة أن يتفق 

مع كثرتهم، واستفراغهم الوسع والطاقة في االجتهاد، والبحث في 

الحكم، لكنه ينقض هذا الدليل؛ إذ يعترض عليه بإجماع أهل الملل 

األخرى على ضاللتهم، مع كثرتهم، وفضلهم، واجتهادهم، 

 وإمعانهم في النظر، ثم هم مخطئون بإجماع المسلمين.

ذا يتحدث الطوفي عن أربعة أوجه تعارض األدلة بعد ه -147

 على حجية اإلجماع، وهذه هي:

أنه البد العتبار اإلجماع دليالً من عصمة المجمعين، أو  األول:

 شهادة الشرع لهم بالعصمة، وكالهما باطل.

فوجه بطالنه أنه ال يلزم من فرض عدم  -أما أنهم معصومون بذاتهم 

 وقوعه محال.
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فوجه بطالنه أنه لم يتواتر،  -شهد لهم بالعصمة وأما أن الشرع 

 ال يفيد المقصود. -على فرض وقوعه  -واآلحاد 

أمتي ال تجتمع على : "أن "أمتي" في قوله  الثاني:

ال يصح أن يراد بها جميع الفرق؛ ألن من بينها فرقًا  - (1)"ضللة

كفرت ببدعتها، فلم تعد معتبرة في المجتمعين، وفرقًا أخرى ال 

 تقول باإلجماع، فال يُعتبر إجماعها إن كان.

وال يصح أن يراد بها الفرقة الناجية فقط من بين الفرق الثالث 

والسبعين؛ ألن تقدير الحديث على هذا ثُمن تُسع أمتي ال يجتمع 

على ضاللة، وهو أسلوب ركيك ال ينبغي أن ينسب مثله إلى 

ضاللة الكفر  ، فتعين إذًا أن يكون المراد بالضاللةالرسول 

 خاصة، وسقط هذا الدليل أيًضا.

أن ابن عباس قدم ظاهر النص على اإلجماع، في مسألة  الثالث:

 حجب األم عن الثلث إلى السدس باألخوين؛ فقد تمسك بظاهر اآلية

 ٌفَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوة :وناظر عثمان [11]النساء ،  ًفي ذلك قائال

ِه السُُّدسُ فَِإْن يقول:  له: "إن هللا   َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَلُم ِ

، وليس األخوان إخوة في لسان قومك". فأقره عثمان [11]النساء:

على خالفه، ولم يرده إلى اإلجماع، ويدل هذا على أن ظواهر 

                                      
( من حديث أنس بن مالك 1220(، وعبد بن حميد )3950أخرجه ابن ماجه )( 1)
(: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي 4/169ال البوصيري في مصباح الزجاجة )، ق

خلف األعمى واسمه حازم ابن عطار ورواه عبد بن حميد، وقد روي هذا الحديث من 
 حديث أبي ذر وأبي مالك األشعري 
وابن عمر وأبي نضرة وقدامة بن عبد هللا الكالبي وفي كلها نظر قاله شيخنا العراقي 

 ـ.رحمه هللا. اه
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 النصوص أقوى من اإلجماع.

إلجماع الصحابة على جواز  مخالفة ابن مسعود  الرابع:

 -فقد قال: "لو رخصنا لهم في هذا التيمم للمرض، وعدم الماء؛ 

، ومع (1)ألوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم، وهو يرى الماء"

فإن أحدًا لم ينكره عليه، فإن كان -أن هذا قد اشتهر عن ابن مسعود 

لزم أن  -هو المصيب في مخالفة النص واإلجماع إلى المصلحة

ن مخطئًا لزم تقديم المصلحة عليهما جائز، وهو المطلوب، وإن كا

خطأ أهل اإلجماع في ترك اإلنكار عليه... وكال األمرين قادح في 

 اإلجماع.

وهنا يورد اعتراًضا مؤداه أن مخالفة ابن مسعود تقدح في 

دعوى إجماع الصحابة أوالً، وإنكار أبي موسى عليه يقدح في 

دعوى خطئهم بترك اإلنكار عليه، ثم يقرر أن المحذور األول الزم 

ة حال؛ ألن ابن مسعود خالف النص الذي هو أصل اإلجماع على أي

دون إنكار من الصحابة عليه، وأن رد أبي موسى مناظرة وجدال 

 ال إنكار.

يقرر أن  -وقبل أن يفرغ الطوفي من حديثه عن اإلجماع  -148

غرضه ليس إهدار اإلجماع بالكلية؛ ألنه يقول به في العبادات 

يبين أن رعاية المصلحة المستفادة والمقدرات ونحوها، وإنما هو 

" أقوى من اإلجماع، وأن مستندها ال ضرر وال ضرارمن حديث "

أقوى من مستنده، كما ظهر ذلك مما قررناه في دليلها، وفي 

                                      
 (.345(، والبخاري )17866أخرجه أحمد )( 1)
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 االعتراض على أدلة اإلجماع، فهكذا يقول...

وهنا يحاول الطوفي أن يحتج لرأيه، فيقرر أن مما يدل  -149

هذه الوجوه  -صلحة على النص واإلجماع على تقديم رعاية الم

 الثالثة، )وأنا أنقلها هنا بعبارته(:

أن منكري اإلجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذًا محل  األول:

واإلجماع محل خالف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من وفاق، 

 التمسك بما اختلف فيه.

في  أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخالف الثاني:

األحكام المذموم شرًعا، ورعاية المصالح أمر متفق في نفسه ال 

 يختلف فيه، فهي سبب االتفاق المطلوب شرًعا، فكان اتباعها أولى.

وبعد أن يورد بعض النصوص التي تدعو إلى االتفاق، وتطالب 

يستطرد إلى ذكر ما حدث من تشاجر وتنافر بين أتباع األئمة  -به 

هب المشهورة، حتى لقد حاولت كل طائفة األربعة أصحاب المذا

منهم أن تتخذ من بعض نصوص السنة أدلة تنصر إمامها على 

غيرها من األئمة، فتكلف بعضها في تأويل أحاديث صحيحة؛ 

لتنطبق معانيها على إمامه، وجنح بعضها اآلخر إلى وضع أحاديث 

 لنفس الغرض!..

نافس والطوفي يخلص من هذا إلى أن مبعث التنافر هو ت

المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح 

الواضح برهانها، الساطع بيانها، وأنه لو اتفقت كلمتهم بطريق ما 
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 لما كان شيء من هذا الخالف!..

ومرة ثانية يؤكد أن من أسباب الخالف الواقع بين العلماء 

تعارض الروايات والنصوص، وينقل زعم بعض الناس أن عمر 

ذلك؛ إذ منع أصحابه من تدوين طاب كان هو السبب في بن الخ

مع القرآن غيره".  السنة عندما استأذنوه في ذلك، قائالً: "ال أكتب

، وقوله: (1)"اكتبوا ألبي شاه: "ولكنه يفترض علم عمر بقوله 

، ناقالً عن أصحاب هذا الزعم أنهم قالوا: (2)"قيدوا العلم بالكتابة"

 - كل واحد منهم ما روى عن النبي "فلو ترك الصحابة يدون 

في كل  النضبطت السنة، ولم يبق بين أحد من األمة وبين النبي 

ن روايته؛ ألن تلك الدواوين كانت  حديث إال الصحابي الذي دو 

 تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم وغيرهما".

أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص  الوجه الثالث:

لح ونحوها في قضايا، وهو يورد من هذه القضايا ثمانية بالمصا

                                      
 .( من حديث أبي هريرة 1355ومسلم )(، 2434( أخرجه البخاري )1)
(، 497(، والدارمي في السنن )26427أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )( 2)

(، والبيهقي 360(، والحاكم في المستدرك )358والرامهرمزي في المحدث الفاصل )

(، 396(،   وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )758السنن )في المدخل إلى 

 = (.88والخطيب البغدادي في تقييد العلم )
(، والقضاعي في مسند 624= وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )

(، والخطيب 4/142(، واألصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان )637الشهاب )
(، وفي تاريخ بغداد 440خالق الراوي وآداب السامع )البغدادي في الجامع أل

مرفوًعا. قال  ( عن أنس ابن مالك 94(، وابن الجوزي في العلل المتناهية )10/46)
ابن الجوزي: هذا حديث ال يصح، تفرد بروايته مرفوًعا عبد الحميد      ابن سليمان. 

ضعيف الحديث، قال: قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة، وقال الدارقطني: 
ووهم ابن المثنى في رفعه والصواب عن ثمامة أن أنًسا كان يقول ذلك لبنيه وال 

 يرفعه. اهـ.
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يرى هذه المعارضة متحققة فيها، ويخلص من ذلك إلى أن من قد م 

رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد إصالح شأنهم، 

به عليهم من الصالح،  وانتظام حالهم، وتحصيل ما تفضل هللا 

ها من االختالف _ وجب أن وجمع األحكام من التفرق، وائتالف

يجاز اجتهاده. ثم يستنتج من ذلك أن تقديم رعاية المصالح على 

باقي أدلة الشرع من مسائل االجتهاد على أقل أحواله وإال فهو 

 راجح متعين.

يقرر أن دليل رعاية المصالح  -ونتيجة لهذه الوجوه الثالثة 

يره من أدلة أقوى من اإلجماع، وأن واجبًا أن يقدم عليه، وعلى غ

 الشرع عند التعارض بطريق البيان.

يثير الطوفي بعد ذلك اعتراضات أربعة قد ترد على  -150

 مذهبه في رعاية المصلحة؛ ليجيب عن كل منها بما يعزز مذهبه.

ففي االعتراض األول: ينفي أن حاصل ما ذهب إليه تعطيل أدلة 

س؛ ألن كل الشرع بقياس مجرد فاسد الوضع واالعتبار كقياس إبلي

ما فعله ال يعدو تقديم دليل أقوى هو رعاية المصلحة على دليل 

 قوي هو اإلجماع، وهو تطبيق لمبدأ متفق عليه.

وفي االعتراض الثاني: يسلم بكون الشارع أعلم بمصالح 

المكلفين، وبأنه قد جعل أدلته أعالًما على هذه المصالح تعرف 

ي تقديم رعاية المصالح على المصالح بها، ولكنه يرفض التسليم بأن ف

أدلة التشريع معاندة له؛ إذ المصلحة دليل من هذه األدلة، بل هي دليل 

قد جعل لنا طريقًا إلى معرفة مصالحنا  راجح عليها، وما دام هللا 
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عادة، فينبغي أال نتركه ألمر مبهم يحتمل أن يكون طريقًا إلى 

 المصلحة، وأال يكون.

د على دعوى أن اختالف األمة في وفي االعتراض الثالث: ير

مسائل األحكام رحمة وَسعة بأنه ال نص في هذا حتى يتمثل، وبأنه 

ا  مصلحة الوفاق واجبة التقديم على فإن  -لو فرض أن فيه نصًّ

مصلحة الخالف؛ ألنها أرجح منها؛ إذ مصلحة الخالف تعارضها 

ه مفسدتان هما أن بعض الناس قد يتبع رخص المذاهب، فتنتهي ب

هذه الرخص إلى االنحالل والفجور... وأن بعض أهل الذمة ربما 

أراد اإلسالم فتمنعه كثرة الخالف؛ إذ الخالف مظنة الخطأ، والطبع 

ينفر منه غالبًا... وفي اتباع رعاية المصلحة توحيد لطرق الحكم 

 في طريق واحد، وإنهاٌء للخالف.

وأن  وفي االعتراض الرابع: يقرر أن طريقته ليست خطأ،

انحصار الصواب فيها أمر ظني اجتهادي ال قطعي، غير أنها مع 

هذا هي التي يجب أن تتبع؛ ألن الظن في العرفيات كالقطع في 

 غيرها.

أما أن هذا يستلزم خطأ األمة فيما قبله فال ضير فيه؛ إذ هو 

 وارد على كل ذي رأي أو طريقة لم يُسبق إليها.

فهو الحجة  -اعه في الحديث وأما السواد األعظم المأمور باتب

والدليل الواضح؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم أن يتبع العلماء العامةَ إذا 

 خالفوهم؛ ألن العامة أكثر، وهي السواد األعظم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  157

 اإلسالمي

وإذ يصل الطوفي إلى دعم طريقته في تقديم رعاية  -151

المصلحة على سائر أدلة الشرع، بإيراد األدلة ودفع االعتراضات 

ها ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه يقرر أن -

مالك، وإنما هي أبلغ من ذلك... ثم يجملها في قوله: "وهي التعويل 

على النصوص واإلجماع في العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار 

المصالح في المعامالت وباقي األحكام"، ثم يعود على هذا اإلجمال 

 بالتفصيل...

مقدرات تثبت األحكام بالدليل إن توحد، ففي العبادات وال

وباألدلة المتعددة إن اتفقت على اإلثبات، أو تعارضت وأمكن 

الجمع بينها على نحو ليس فيه تالعب ببعضها، فإن تعارضت ولم 

قدم اإلجماع على ما عداه، وقدم النص على ما  -يمكن الجمع بينها 

 سوى اإلجماع...

ا أو  وعندما يتوحد الدليل من الكتاب، فليعمل به إن كان نصًّ

ظاهًرا في الحكم، وليقدَّم أشبه احتماليه أو احتماالته باألدب مع 

الشارع إن كان مجمالً... فإن استوت احتماالته تعبد بكل منها 

 مرة... وإن لم يظهر وجه األدب وقف األمر على البيان...

نها آية وقد يتعدد الدليل من الكتاب، فتعتبر اآليتان أو اآليات كأ

واحدة إذا اتفق مقتضاهما أو مقتضاهن، وإال جمع بينهما أو بينهن 

بتخصيص أو تقييد أو نحوهما إن كان الجمع ممكنًا، وإال فإحدى 

 اآليتين أو اآليات منسوخة، يستدل عليها بموافقة السنة غيرها...

وعندما تنفرد السنة بالحكم، ويكون الدليل حديثًا صحيًحا واحدًا 
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ن يعمل به... فإن كان أكثر من حديث، وصحت جميعها وجب أ -

عمل بها جميعًا كما يعمل بالحديث  -بالتساوي، واتفق مقتضاها 

الواحد... فإن اختلف مقتضاها، وأمكن الجمع بينها جمع، وإال 

فبعضها منسوخ، فإن تعين فبها، وإن لم يتعين استدل عليه بموافقة 

لك من األدلة.. أما إذا لم يصح الكتاب أو اإلجماع غيره، أو بغير ذ

بعض األحاديث فبدهيٌّ أن يترك ويعمل بالصحيح وحده، وإذا 

 تفاوت في الصحة وجب أن يقدم األصح فاألصح...

فإما أن يتفقا أو يختلفا..  -وعندما يجتمع الكتاب والسنة في حكم 

فإن اتفقا فأحدهما بيان لآلخر أو مؤكد له... وإن اختلفا جمع بينهما 

أمكن الجمع، وإال نسخ أحدهما باآلخر إن اتجه النسخ، فإن لم  إن

 يتجه فاألشبه تقديم الكتاب؛ ألنه األصل، وال يترك األصل بفرعه...

 هكذا يفصل الطوفي القول في أحكام العبادات... -152

أما المعامالت ونحوها فالمقرر أن تتبع فيها مصلحة الناس.. ثم 

ى في ذلك فال كالم، كما اتفق النص إذا اتفقت معها األدلة األخر

واإلجماع والمصلحة على إثبات األحكام الخمسة الضرورية، وهي 

قتل القاتل والمرتد، وقطع السارق، وحد القاذف والزاني... وإن 

اختلفا، وأمكن الجمع بينهما بحمل بعض األدلة على بعض األحكام 

خالل دون بعض، على أال يكون فيه إ -مثالً  -أو األحوال 

بالمصلحة، وال تالعب ببعض األدلة _ جمع بينهما.. فإن تعذر 

ال ضرر وال : "الجمع قدمت المصلحة على غيرها؛ ألن قوله 
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خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة،  - (1)"ضرار

فيجب تقديمه؛ وألن المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين 

وسائل، والمقاصد واجبة التقديم بإثبات األحكام، وباقي األدلة كال

 على الوسائل...

ويشعر الطوفي، هنا، بأن المصالح والمفاسد قد  -153

 تتعارض، فيضع ضابًطا لدفع محذور تعارضها...

وكل حكم نفرضه فإما أن تتمحض مصلحته، وإما أن تتمحض 

مفسدته، وإما أن تجتمع فيه المصلحة أو المفسدة... فإن تمحضت 

ن كانت واحدة، وحصل عند التعدد جميعها إن مصلحته حصلت إ

أمكن؛ وإال فالممكن.. فإن تعذر تحصيل ما زاد على واحدة وكانت 

حصلت أهمها؛ فإن لم تتفاوت  -متفاوتة في درجة االهتمام بها 

 حصلت واحدة منها باالختيار، إال أن تقع تهمة فبالقرعة...

ودرئت وإن تمحضت المفسدة في أمر درئت إن كانت واحدة، 

جميعها عند التعدد إن كان ذلك ممكنًا، وإال درئ الممكن، فإن تعذر 

درئت أعظم المفاسد إن تفاوتت،  -درء ما زاد على مفسدة واحدة 

 وإال درئت واحدة منها باالختيار؛ أو بالقرعة إن اتجهت التهمة...

تعين تحصيل  -وإن اجتمعت المصلحة والمفسدة في أمر 

دة إن أمكن ، فإن تعذر قدم األهم من المصلحة، ودرء المفس

تحصيل أو دفع إن تفاوتا في األهميَّة، فإن تساويا قدم أيهما 

 باالختيار، إال أن تقع تهمة فبالقرعة....

                                      
 سيأتي تخريجه.( 1)
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وإن تعارضت مصلحتان، أو مفسدتان، أو مصلحة ومفسدة، 

اعتبر أرجح  -وترجح كل واحد من الطرفين من وجه دون وجه 

عًا، فإن استويا في ذلك اعتبر أيهما الوجهين تحصيالً أو دف

 باالختيار، أو بالقرعة...

وأخيًرا يعلل لرعاية المصلحة في المعامالت دون  -154

العبادات بأن أحكام المعامالت سياسة شرعية وضعت لمصالح 

المكلفين، فكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المعول... أما 

ا العبادات فهي حق للشارع خاص به، وال يمك ن معرفة حقه كمًّ

ومكانًا إال من جهته، فيجب إذًا أن نؤديها كما وكيفًا وزمانًا 

رسمت لنا، ال كما فعل الفالسفة إذ تعبدوا بعقولهم، ورفضوا 

 ، وضلوا وأضلوا!...الشرائع، فأسخطوا هللا 

يقرر أن المصلحة من أدلة الشرع،  -وفي ختام كالمه  - 155

هي معلومة للمكلفين بحكم العادة  بل هي من أقواها وأخصها، ثم

علمنا أنا أُحلنا  -والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدًا عن إفادتها 

في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لما كانت ال تفي 

باألحكام علمنا أن ا أُحلنا في تمامها على القياس، وهو إلحاق 

 المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما.

 أعلم بالصواب.  وهللا

 

* * * 
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 الفصل الثاني
 مناقشــة وتعقيــب

لعله قد وضح اآلن، وبعد أن عرضنا رأي الطوفي في  -156

 المصلحة _ أن هذا الرأي يقوم على ثالث قضايا:

أن المصلحة هي قطب مقصود الشارع، ومن ثم فهي  أوالها:

 .(1)أقوى أدلته وأخصها

يًّا أن تكون حيث النص أنه ليس ضرور والقضية الثانية:

القاطع أو إجماع المسلمين؛ فقد يعارض النص أو اإلجماع 

المصلحة، وفي هذه الحال يجب أن تقدم عليهما؛ بناء على القضية 

 .(2)السابقة

أن مجال هذا كله إنما هو العادات والمعامالت  والقضية الثالثة:

الشارع، ال مما يقصد به سياسة المكلَّفين، أما العبادات، فهي حق 

 .(3)يتلقى إال منه

م األدلة على كل من هذه القضايا  -157 ولقد أخذ الطوفي يقد ِّ

منذ بدأ يشرح الحديث؛ ذلك أن الحديث نفسه أول األدلة على 

قضيته األولى، فشرحه إذًا دعٌم للقضية وتوثيق لها، غير أنه ال 

على أن  يكتفي به، فهو يستدل عليها إجماالً، ثم يسوق أدلة تفصيلية

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 276-275، 245ص (1)
 276-275، 241تجد ذلك مكرًرا في جملة مواضع من كالمه، كما في ص (2)

 من الملحق.
 هذه الرسالة.من ملحق  278-276ص (3)
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الشارع قد راعاها.. يثبت هذا من الكتاب والسنة واإلجماع والنظر، 

ثم ال ينساه طوال حديثه، فهو يردده في كل مناسبة، ويعززه بكل 

 وسيلة.

بوصفها أصالً  -وكأنما يرى أن توثيق رعاية المصلحة  -158

ال يكفي لتقديمها على النص واإلجماع، مع أن هذا  -تشريعيًّا 

هو قضيته الثانية؛ فإننا نراه يستدل لهذا بإضعاف النصوص التقديم 

من حيث تعارضها، وبتوهين اإلجماع من حيث هو محل خالف 

بين العلماء... وفي هذا يتحدث عن خالف األئمة األربعة، وما 

انتهى إليه من تباغض؛ ليقرر في النهاية أن مبعث هذا الخالف 

جماع فيناقشها ... ويعرض ألدلة اإل(1)ومثاره هو النصوص

ويعترض عليها؛ ليخرج من مناقشتها، واالعتراض عليها بأن 

اإلجماع أضعف من المصلحة؛ إذ هو محل خالف، أما هي 

 .(2)فموضع اتفاق

ولكن لماذا ال نسير معه خطوة خطوة، من حيث بدأ إلى  -159

 حيث انتهى؟..

إنه يشرح الحديث، فيقرر أن معناه: "ال لحوق ضرر شرًعا إال 

موجب خاص مخصص"، ثم يقول معلالً هذا التقييد واالستثناء: ب

"أما التقييد بالشرع؛ فألن الضرر بحكم القدر اإللهي ال ينتفي، وأما 

استثناء لحوق الضرر لموجب خاص؛ فألن الحدود والعقوبات 

ضرر الحق بأهلها، وهو مشروع باإلجماع، وإنما ذلك لدليل 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 266-262ص (1)
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 اإلسالمي

ة في نفي الحرج، وابتناء خاص"، ثم يورد بعض النصوص القاطع

الشريعة اإلسالمية على السماحة واليسر؛ ليقول: "فلو لم يكن 

الضرر والضرار منفيًّا شرًعا، لزم وقوع الخلف في األخبار 

، ويعني هذا أن أدلة الشرع (1)الشرعية المتقدم ذكرها، وهو محال"

ال تعارض المصلحة قطعًا؛ إذ جنس الضرر منتف شرًعا، وما 

من هذا العموم ال يعدو الحدود والعقوبات، ثم هو قد استثني؛  استثني

ألن فيه مصلحة أهم؛ فاالستثناء نفسه نفي لضرر كبير بتحمل ضرر 

 أصغر منه، ولدليل خاص...

أفبعد هذا كله يقال: إن الحديث دليل على أن المصلحة تُقدم على 

 النص؟..

الحديث ولكن الطوفي يرى هذا؛ إذ يقرر أن مقتضى هذا  -160

يجب أن يقدَّم على جميع أدلة الشرع، وأن تخصَّص به هذه األدلة، 

ثم هو يحاول االستدالل على هذا؛ إذ يقول: "ألنا لو فرضنا أن 

ن ضرًرا، فإن نفيناه بهذا الحديث كان عمالً  بعض أدلة الشرع تضمَّ

بالدليلين، وإن لم ننفه به كان تعطيالً ألحدهما، وهو هذا الحديث. 

ك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل وال ش

 .(2)بعضها"

ل عليه أنه قد  وقبل أن نناقش هذه الدعوى، نحب أوالً أن نسج ِّ

ن بعض أدلة الشرع ضرًرا مجرد فرض، ثم جعل هذا  اعتبر تضمُّ

الفرض شرًطا للو، فأشعر بأنه غير واقع، ويعني هذا أن األساس 
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ديم رعاية المصلحة على النص _ الذي بنى عليه مذهبه في تق

 أساس موهوم ال وجود له، ففيم العناء بعد هذا؟.

ن ضرًرا، وأن  ولنفرض مع الطوفي أن بعض أدلة الشرع تضمَّ

واجبًا في مثل هذا الدليل أن يخصَّص بالحديث جمعًا بين األدلة _ 

فهل يعني هذا تقديم رعاية المصلحة على النص؟ أم هو نص 

ا فخصص  ه؟..عارض نصًّ

وحتى هذا الذي يسميه الطوفي تخصيًصا، أهو تخصيص 

حقيقة؟.. أعني هل من باب تخصيص العام أن يُسل ط نص  عام كهذا 

صه؟  ن ضرًرا جزئيًّا، فيخص ِّ الحديث الذي معنا على كل دليل تضمَّ

ص غيره إنما هو  أم األمر على عكس هذا تماًما؛ إذ الذي يخص ِّ

 الخاصُّ ال العام؟.

لطوفي يرى في تقديم رعاية المصلحة على النص إن ا -161

 ، نوًعا من تخصيص النص بالمصلحة، أو بيان المصلحة للنص 

غه؛ فإن السنة تقدَّم  -من حيث المبدأ  -وهو يقرر أن هذا  ِّ له ما يسو 

، مع أن مكان القرآن قبل السنة ال (1)على القرآن بطريق البيان

ص بعضها اآلخر؛ بعدها... ولسنا ننكر أن بعض أدلة الشر ع يخص ِّ

فهذه قضية مسلَّمة ال مراء فيها... غير أنَّا ال نفهم كيف يتفق مدلوال 

النص واإلجماع على الضرر؛ إذ العقوبات والحدود إنما تقام 

لمصالح هامة عامة خطيرة ، فكل ضرر تتضمنه هي ِّن ال وزن له 

ول إلى جانب هذه المصالح. وال نفهم أيًضا كيف يكون الضرر مدل

أحدهما دون أن يقتضيه دليل خاص، مع أن الطوفي نفسه قد صرح 
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" إنما استُثني لموجب ال ضرر وال ضراربأن ما استثني من عموم: "

... ومن ثم ال نستطيع أن نفهم أن رعاية (1)خاص مخصص

الضرر وال المصلحة المستفادة من قوله عليه الصالة والسالم: "

 صه أو تبي ِّنه!.." _ تقدَّم على النص فتخص ِّ ضرار

أترى الطوفي قد استشعر هذا، فأورد اعتراًضا مؤداه أن  -162

رعاية المصلحة ال تقوى على أن تعارض اإلجماع، فتقضي عليه 

بطريق التخصيص والبيان؛ إذ هو دليل قاطع وليست هي 

 .(2)كذلك؟

لكنه يثير هذا االعتراض؛ ليتحدث وهو يجيب عنه في 

ء من التفصيل، فلنر اآلن كيف يتحدث المصلحة وفي اإلجماع بشي

 في المصلحة.

إنه يحدها بحسب العرف، وبحسب الشرع، فيرى في  -163

الحدين أنها سبب ال غاية... فهي بحسب العرف: "السبب المؤدي 

، وهي بحسب (3)إلى الصالح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح"

.. (4)عادة" الشرع: "السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو

وقد يلقي تفسيره للفظها لغة بعض الضوء على هذين الحدين؛ فإنها 

عنده: "كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، 

، وواضح أن كون (5)كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به"

القلم على هيئته الصالحة للكتابة به هو المصلحة فيه، وأن كون 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 239انظر ص (1)
 سالة.من ملحق هذه الر 242انظر ص (2)
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 اإلسالمي

على هيئتها الصالحة للربح منها هو المصلحة فيها، لكن...  التجارة

 أهي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع أم هي مقصوده عينه؟.

لقد قرر وهو يحدها هنا أنها سبب إلى مقصود الشارع، وقرر 

وهو يحتج لتقديمها على غيرها من أدلة الشرع أنها بذاتها مقصوده، 

يقوم على اعتبارها سببًا كما بل قطب مقصوده... فإن كان مذهبه 

قرر هنا _ لم يسغ تقديمها على غيرها من األدلة؛ إذ هي جميعًا 

سواء في هذا. وإذا كان أساس مذهبه اعتبار رعاية المصلحة قطب 

وهو ما يبدو أنه  - (1)مقصود الشارع كما قرر في أكثر من موضع

ب إلى فكيف استساغ أن يحدها هنا بأنها سب -يعنيه في حرص عليه 

 نفسها؟.

د عموم  -164 والذي يبدو أن الطوفي كان معنيًّا بأن يؤك ِّ

المصلحة عنده، وأن المصلحة التي يعتبرها أقوى األدلة الشرعية 

 ليست هي المصلحة المرسلة...

يتضح هذا من قوله في حدها شرًعا: "هي السبب المؤدي إلى 

العبادات  ؛ فقد جعلها عامة في(2)مقصود الشارع عبادة أو عادة"

ح بعد ذلك بأن مجال رعاية المصلحة هو  والعادات، مع أنه صرَّ

 المعامالت والعادات، ال العبادات..

ه المصلحة المرسلة ضمن األدلة التسعة  ويتضح ثانيًا من عد ِّ

، ثم -(1)، وفي مقدمة اإلشارات اإللهية(3)في شرحه للحديث-عشر 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 276-275، 245ص (1)
 من ملحق هذه الرسالة. 243ص (2)
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وأنهما إن خالفا  تقريره أن أقوى هذه األدلة النص واإلجماع،

المصلحة وجب تقديم رعايتها عليهما؛ فإنها ال يمكن أن تكون 

 أضعف وأقوى منهما في وقت واحد!.

ويتضح ثالثًا من تصريحه بأن طريقته في اعتبار المصلحة 

، ومن (2)ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك

مالكية من اشتراط عدم الموازنة بين ما ذهب إليه هو، وما يراه ال

 !.(3)مصادمتها للنص

الذي معناه عدم -وْصف المصلحة إذًا حتى باإلرسال  -165

أمر يحرص الطوفي على تجنبه؛ فإنه يعتبر  -االعتبار وعدم اإللغاء

المصلحة عامة ال مصلحة مشروطة. وهو يرى أن كل مصلحة 

م المصالح إلى معتبرة، وملغاة ، ومرسلة مطلوبةٌ للشارع، فال يقس ِّ

مها إلى ضرورية وحاجيَّة  عن االعتبار واإللغاء، وال يقس ِّ

وتحسينية، وإن كان يشير إلى اتفاق النص واإلجماع والمصلحة في 

 .(4)األحكام الضرورية الخمسة

على أن الطوفي في شرحه لمختصر الروضة القدامية، يحكم 

إلى على هذه التقسيمات بأنها تعسف وتكلُّف، ويقرر أن الطريق 

 حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، ثم يشرح هذا.

ولننقل إليك هنا ما قاله هناك؛ فهو يلقي على رأيه بعض 

                                                                                               
 منه. 3انظر ورقة  (1)
 لة.من ملحق هذه الرسا 272ارجع إلى ص (2)
 من هذه الرسالة. 278-276تجد تحقيقًا لهذا االشتراط في ص (3)
 من ملحق هذه الرسالة. 275ص (4)
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 الضوء...

يقول الطوفي: "اعلم أن هؤالء الذين قسَّموا المصلحة إلى 

معتبرة، وملغاة، ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية _ تعسَّفوا 

لح أعم من هذا وأقرب، وتكلَّفوا؛ إذ الطريق إلى معرفة حكم المصا

وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشارع للمصلحة والمفسدة 

لناها،  ن مصلحة مجردة حصَّ إجماًعا، وحينئذ فنقول: الفعل إن تضمَّ

ن مصلحة من وجه  ن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمَّ وإن تضمَّ

، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع -ومفسدة من وجه

ح أو ُخي ِّرنا بينهما، كما قيل فيمن لم يجد المفسدة تو قفنا على المرج ِّ

من السترة إال ما يكفي أحد فرجيه فقط: هل يستر الدبر ألنه مكشوفًا 

أفحش، أو القبل الستقباله به القبلة، أو يتخيَّر لتعارض المصلحتين 

ح إما تحصيل المصلحة  والمفسدتين؟ وإن لم يستو ذلك، بل ترجَّ

 فعلناه؛ ألن العمل الراجح متعين شرًعا. -سدة وإما دفع المف

 وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة:

فمصلحته ظاهرة، مجردة أو  (1)أما المعتبرة شرًعا كالقياس

 راجحة.

وأما الملغاة كمنع زراعة العنب والشركة في سكنى الدار _ 

لحتها ضعيفة فألن المصلحة والمفسدة تعارضتا فيها، لكن مص

ومفسدتها عظيمة، فكان نفيها أرجح؛ لما يلزم من منع النفع المحقَّق 

                                      
 48، 47يقصد المناسب الذي ينبني عليه القياس، وهو المؤثر والمالئم. راجع ص (1)

 من هذه الرسالة.
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من زراعة العنب، واالرتفاق المحقَّق بالشركة في السكنى؛ ألجل 

مفسدة موهومة وهي اعتصار الخمر، وحصول الزنى، ولو سل م أن 

هذه المفسدة مظنونة لكنها غير قاطعة، والمصلحة التي تقابلها 

 .(1)فكان تحصيلها بالتزام المظنونة أولى من العكس"قاطعة، 

ر الطوفي إهماله المقصود لتقسيمات المصلحة،  -166 وهكذا يفس ِّ

عوا المصلحة  ج كل ما ذكره الذين نوَّ وهو يشرح الحديث، ثم يخر ِّ

على قاعدة أخرى، هي مقدار المصلحة أو المفسدة في الفعل، فكل 

فيه، أو كان جانب المصلحة فيه  فعل كان خالًصا للمصلحة ال مفسدة

وجب أن يُفعل، وكل فعل كان خالًصا للمفسدة ال  -هو األرجح 

وجب أن  -مصلحة فيه، أو كان جانب المفسدة فيه هو األرجح 

يترك، أما الفعل الذي يستوي ما فيه من مصلحة ومفسدة، فإن حكمه 

ح، أو التخيير بين فعله و  تركه...عنده هو التوقف في انتظار المرج ِّ

وبعبارة أخرى: إنما ينظر الطوفي إلى األفعال من هذه الجهة، 

وبهذا االعتبار... فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على ما فيه 

من مفسدة وجب أن يُفعل ولو لم يرد به نص، ولم يقع إجماع من 

المسلمين عليه، بل وجب أن يُفعل ولو خالف النص واإلجماع.. وما 

و راجحة على ما فيه من مصلحة وجب أن يترك، مفسدته خالصة أ

النصَّ واإلجماع. أما الفعل تستوي مصلحته  -هو أيًضا  -ولو خالف 

فحكمه التوقف  -والطوفي يفترض وقوعه  -ومفسدته من كل وجه 

ح أو التخيير، وال ينبغي أن يخالف النص أو  في انتظار مرج ِّ

استواء المصلحة اإلجماع فيه؛ ألنه ال يتأتى مع وجود أحدهما 

                                      
 (.1/416نزهة الخاطر العاطر، للشيخ ابن بدران الدمشقي ) (1)
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 اإلسالمي

 والمفسدة من كل وجه!..

ج الطوفي عليها كل ما  -167 على أن هذه القاعدة التي خرَّ

ذكر في تقسيم المصلحة، وهو ينقد هذا التقسيم في شرحه 

هذه القاعدة نفسها قد ذكرها في  -لمختصر الروضة القدامية 

"، ولكن بعبارة أخرى.. فهو ال ضرر وال ضرارشرحه لحديث: "

ر أنه يعول على النصوص واإلجماع في العبادات يقر ِّ 

والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح في المعامالت وباقي 

ثم يضع ضابًطا ليدفع محذور تعارض المصالح ، (1)األحكام"

أنه قد تستوي المصلحة  -هنا أيًضا  -ويفترض  (2)والمفاسد

والمفسدة في فعل من كل وجه، لكنه ال يتوقف هنا في انتظار 

ح كما توقف هناك، وإنما يجعل الحكم هو التخيير، إال أن ا لمرج ِّ

 .(3)تتجه تهمة فالقرعة

وال نحب أن نقف عند هذين الحكمين اللذين أصدرهما  -168

الطوفي على فعل واحد؛ ألن الفعل نفسه غير واقع في نظرنا، 

بالرغم من المثل الذي ذكره الطوفي له، ونعني به مشكلة مكشوف 

لذي ال يجد إال ما يستر به إحداهما؛ فالحقيقة أن ستر العورتين ا

ًحا... لكنا  القبل أولى؛ ألنه هو العورة الخاصة، ويكفي هذا مرج ِّ

 نقف عند هذا الفرض لنرى إلى أي مدى يمكن أن يتحقق؟.

وهنا نجد معاصًرا للطوفي من أعالم الحنابلة أيًضا وهو ابن 

هي ما تساوت مصلحته و -القيم يقول: "وأما المسألة الثانية 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 273، 272انظر ص (1)
 وما بعدها من ملحق هذه الرسالة. 276تجد هذا الضابط في ص (2)
 من ملحق هذه الرسالة. 277ص (3)
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 اإلسالمي

فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه  -ومفسدته 

آخرون، والجواب أن هذا القسم ال وجود له وإن حصره التقسيم، 

بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح 

المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، وأما 

ه أولى لمصلحته، وعدمه أولى لمفسدته، وكالهما فعل يكون حصول

متساويان _ فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي 

نفيه؛ فإن المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضرة، واللذة واأللم إذا 

تقابال، فالبد أن يغلب أحدهما اآلخر، فيصير الحكم للغالب. وأما أن 

يغلب أحدهما اآلخر فغير واقع؛ فإنه إما يتدافعا ويتصادما بحيث ال 

أن يقال: يوجد األثران معًا وهو محال؛ لتصادمهما في المحل 

الواحد، وإما أن يقال: يمتنع وجود كل من األثرين وهو ممتنع؛ ألنه 

ح، وهذا المحال إنما نشأ من  ترجيح ألحد الجائزين من غير مرج ِّ

البد أن يقهر فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، ف

 .(1)أحدهما صاحبه، فيكون الحكم له"

ر الواقع في المسألة، فالحقيقة أنه  ِّ وهذا الكالم هو الذي يصو 

ليس هناك فعل تستوي فيه المصلحة والمفسدة من كل وجه، ونتيجة 

ح، وليس  لهذا ليس هناك حكم بالتخيير أو بالتوقف في انتظار المرج ِّ

 هناك مجال للقرعة!..

د إلى حديث الطوفي في المصلحة بعد أن حدَّها، ونعو -169

فنجدُ أنه يبين اهتمام الشارع بها في إجمال؛ إذ يورد قوله تعالى: 

 يَا أَيَُّها الن اُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ُِكْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي

                                      
 هـ.751(، وقد توفي ابن القيم عام 2/17مفتاح دار السعادة ) (1)
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 اإلسالمي

ُدوِر َوُهداى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِينَ   َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك قُْل بِفَْضِل هللاِ .الصُّ

ا يَْجَمعُونَ  ؛ ذلك أنه [58، 57]يونس: فَْليَْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِمم 

يستخلص من هاتين اآليتين سبعة أوجه يدلُّ كل منها على اهتمام 

، ثم يقرر أننا لو استقرأنا النصوص لوجدنا (1)الشارع بالمصلحة

 على هذا االهتمام أدلة كثيرة...

ًرا ويعود ال طوفي فيبي ِّن اهتمام الشارع بالمصلحة تفصيالً، مقر ِّ

تُعلل بأحكام غائية لنفع  أن أفعال هللا  -بين يدي هذا التفصيل-

 المكلفين.

وأن رعاية هللا لمصالح عباده واجبة منه تفضالً، ال عليه، وأنه 

حيث راعى المصلحة راعى في كل محل ما يناسبه منها... وينتهي 

مصلحة  ل إلى أنه "من المحال أن يراعي هللا من هذا التفصي

خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في األحكام 

الشرعية؛ إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وال معاش 

لهم بدونها، فوجب القول بأنه راعاها لهم. وإذا ثبت رعايته إياها لم 

 .(2)يجز إهمالها بوجه من الوجوه"

ومع أن هذا الكالم صحيح في جملته وتفصيله _ فإن العجيب 

 -أي المصلحة-أن يتبعه الطوفي مباشرة بقوله: "فإن وافقها 

النص واإلجماع وغيرهما من أدلة الشرع فال كالم، وإن خالفها 

دليل شرعي وفق بينه وبينها، بما ذكرناه من تخصيصه بها، 

                                      
وما بعدها من ملحق هذه  243ارجع في تفصيل هذه األوجه السبعة إلى ص (1)

 الرسالة.
 من ملحق هذه الرسالة. 250ص (2)
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 اإلسالمي

أنه قد حكم بأن إهمال ، ووجه العجب (1)وتقديمها بطريق البيان"

الشارع للمصلحة محال، ثم فرض أن أدلته قد تصادمها، ورتب 

 على هذا الفرض حكًما!..

 -وكون الشارع قد نصب دليالً فما يثبت بها يعتبر مما أثبته هو 

غ له، وبخاصة أن الفرض الذي افترضه الطوفي هنا  ِّ تعقيد ال مسو 

 لم يقدَّم له مثال واحد من الواقع!..

فلو أن األدلة التفصيلية التي وهنا نحب أن نتمهل قليالً،  -170

قدَّمها الطوفي على رعاية المصلحة في الشريعة اإلسالمية كانت 

لقلنا إذ نراعي المصلحة عندما يصادمها  -أوامر من الشارع بها 

النص أو اإلجماع: إننا إنما ننفذ أوامر الشارع... لكن هذه األدلة 

نفسه للمصالح إلى الحد الذي حمل الطوفي تثبت رعاية الشارع 

على تقرير أنه لم يهملها بوجه من الوجوه، وأن من المحال أن 

يهملها، فكيف يفترض بعد هذا أن النص قد يعارضها؟ وكيف يبني 

مذهبًا في  -وهو أساس موهوم كما أسلفت  -على هذا االفتراض 

 رعاية المصلحة؟..

ئرة حول نفسه من حيث ال لقد أحكم الطوفي إغالق الدا -171

يدري، ثم لم يكفه أن يفترض أن له منفذًا منها إلى الخارج، 

 فافترض أنه ما زال خارجها...

إنه قد أثبت بما ال يقبل الشك أن الشارع قد راعى المصلحة في 

أدلته جميعًا... أما الكتاب فألنه ما من آية منه إال تشتمل على 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 248-246ص (1)
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 اإلسالمي

فمن حيث هي بيان للكتاب، . وأما السنة (1)مصلحة أو مصالح

. وأما اإلجماع فألن العلماء المعتد بهم (2)والبيان على وفق المبيَّن

جميعًا يعل ِّلون األحكام بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، حتى 

. وأما النظر فألن كل ذي (3)المخالفون منهم في كون اإلجماع حجة

دات في كل عقل صحيح يوقن بأن الغاية من أحكام المعامالت والعا

شريعة عادلة هي تحقيق مصالح الناس، وليس بين الشرائع أعدل 

من الشريعة اإلسالمية، فهي إذًا أجدر الشرائع برعاية المصالح... 

هكذا قرر الطوفي، فكيف ساغ في مذهبه بعد هذا أن يفترض 

مصادمة النصوص أو اإلجماع للمصلحة، وكيف يوث ِّق مبدأ رعاية 

لمصلحة ثم يفترض أن ما جاءت به هذه الشريعة اإلسالمية ل

 الشريعة قد تخالفه المصلحة، فيخصَّص بها؟.

نعم.. تتسع الشريعة اإلسالمية بما فيها من مرونة لرعاية  -172

المصالح التي لم يرد بها نص، ولم يجمع عليها، لكن هذه المصالح 

ال تخالف ما جاءت به الشريعة اإلسالمية، وإن لم تثبت بنص 

إجماع عليها بذاتها، ثم هي ال يمكن أن تكون مصلحة  خاص، أو

كلية بحال؛ ألن المصالح الكلية قد كفلتها هذه الشريعة بأكثر من 

دليل، وإنما هي مصالح جزئية جدَّت بعد عهد التشريع، فكان واجبًا 

 أن يشرع لها حكم يكفلها...

 هي إضافات ال معارضات، وشتان ما االثنتان!...

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 247-246ارجع إلى ص (1)
 من ملحق هذه الرسالة. 247ارجع إلى ص (2)
 من ملحق هذه الرسالة. 248ارجع إلى ص (3)
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 اإلسالمي

وهو يبدو أشبه  -لتترس الذي ذكره الغزالي أم مثال ا -173

، فإن فيه تعارًضا بين مصلحتين ال بين مصلحة -باالعتراض هنا 

ونص؛ ذلك أن في اإلبقاء على الترس من المسلمين رعاية 

لمصلحة هي حياة عدة أشخاص، وفي قتل هذا الترس من المسلمين 

ي أن رعاية لمصلحة أهم هي حياة المسلمين كافة، وما من شك ف

المحافظة على حياة المسلمين كافة أجدر بالرعاية وأولى بالتقديم... 

ومن ثم كانت شروط الغزالي للمصلحة التي تعتبر في هذه الحال؛ 

والكلية _ أصبحت  (1)فإنها متى توافرت لها الضرورية والقطعية

، وإن هي األولى باالعتبار، وأهدرت المصلحة األخرى في سبيلها

ثابتة  -أيًضا هي  -لنص؛ ألن هذه أهم، ثم ألنها كانت ثابتة با

 .(2)بالنص

وقد يدعي الطوفي أن مذهبه في تقديم المصلحة هو في  -174

ال حقيقته تخصيص نص بنص آخر، ال بالمصلحة؛ فإن حديث: "

" نص صريح في وجوب رعاية المصلحة ضرر وال ضرار

ن ضرًرا، ويعني هذا أن المصلحة ليس ص كل نص تضمَّ ت يخص ِّ

هي التي تقدَّم على النص، وإنما يقدَّم عليه نص آخر... غير أن هذه 

تعكس الوضع  -وهي بعض ما يفسَّر به مذهب الطوفي  -الدعوى 

في التخصيص كما أشرنا إلى ذلك من قبل؛ فإن الخاص هو الذي 

                                      
: "وال يريد الغزالي بالقطع ما يفيده ظاهر 391في أصول الفقه للخضري ص (1)

أنه ما ال يُتصور خالفه، بل ما غلب على الظن بدليل أمثلته، وما قاله أثناء اللفظ من 
 كالمه".
نجد مثال التترس وشروط الغزالي العتبار المصلحة في كتابه المستصفى  (2)

(1/294-296.) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  176

 اإلسالمي

ص العام ال العكس، وهذا النص: " " يراد ال ضرر وال ضراريخص ِّ

تخصيص كل نص في  -مه الشامل على عمو -به عند الطوفي 

مسألة فرعية يؤدي العمل به فيها إلى بعض الضرر، مع أن 

المفروض أن يخصَّص هو بهذه المسائل الفرعية على فرض 

وجودها، فيباح بعض الضرر فيها بنص خاص؛ استثناء من هذا 

 النص العام!..

وإتماًما لهذه النقطة من البحث حول عالقة المصلحة  -175

أن نناقش هنا ثالث دعاوى أوردها الطوفي، في _ نحب  بالنصوص

معرض استدالله على أن المصلحة تقدَّم على النص، وهذه 

 الدعاوى الثالث هي:

األولى: أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخالف في 

 ...(1)األحكام المذموم شرًعا

، والثانية: أن رعاية المصالح أمر متفق في نفسه ال يُختلف فيه

 ...(2)فهي سبب االتفاق المطلوب شرًعا

والثالثة: أنه قد يثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح 

 .(3)ونحوها في قضايا

وقد أورد الطوفي الدعويين األولى والثانية معًا، واستنتج منهما 

أن رعاية المصلحة أولى من اتباع النصوص؛ ألن االتفاق مأمور 

 ى وجوب االتفاق آيات وأحاديث...به... ثم أورد لالستدالل عل

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 261ارجع إلى ص (1)
 من ملحق هذه الرسالة. 261ارجع إلى ص (2)
 من ملحق هذه الرسالة. 269-267ايا في صراجع هذه القض (3)
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 اإلسالمي

وساق الطوفي ما حدث بين أئمة المذاهب وأتباعهم من التشاجر 

والتنافر؛ دليالً على صحة ما ادعاه من تعارض النصوص 

واختالفها... ولعله كان يعني بالنصوص هنا نصوص السنة 

خاصة؛ فقد تحدَّث بعد ذلك عما زعمه بعض الناس من أن السبب 

ر ابن الخطاب، وحكى ما روي عن عمر عندما في الخالف عم

 رفض أن يسمح ألصحابه بتدوين السنة...

أما الدعوى الثالثة فقد أردفها بعدة قضايا رأى فيها أمثلة تندرج 

 تحتها..

ونحن مع الطوفي في أن االتفاق مطلوب للشارع، ولكنا  -176

ال نرى أن النصوص تختلف أو تتعارض، بحيث تؤدي إلى 

المذموم شرًعا، بل نراها متفقة كفيلة بتحقيق مصالح االختالف 

 الخلق...

ولو أننا فرضنا أن النصوص متعارضة كما يزعم الطوفي _ فهل 

تكفي رعاية المصلحة للتخلص من التعارض الذي بينها؟ وعلى فرض 

 _ فهل يعتبر ضرورة أم هو األصل والقاعدة؟.أن هذا أيًضا صحيح 

صوص من االختالف والتعارض ما لسنا نسلم أوالً أن بين الن

يذمه الشارع وهو مصدر هذه النصوص؛ يوجب في األحكام خالفًا 

 فإن أيَّ عاقل ال يقبل هذا!.

ولسنا نسلم ثانيًا أن رعاية المصلحة أمر متفق في نفسه ال يختلف 

فيه، على حين تتعارض النصوص وتختلف؛ إذ المصلحة هي التي 

كن، واألزمنة... أما النصوص فهي ال تختلف باختالف البيئات، واألما

 تختلف في مكان وال في زمان عنها في آخر...
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 اإلسالمي

اتفاقًا يبلغ  وحقيقةً لم تتفق الروايات على أحاديث رسول هللا 

بكل منها مبلغ التواتر، غير أن هذا ال يعني أن األحاديث في 

أن  -من باب أولى  -مجموعها ليست مقطوًعا بها، وال يعني 

ن مجموع نصو ِّ وحدة متآلفة قطعية ص القرآن واألحاديث ال يكو 

 الداللة، بعد تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل!..

على أن الطوفي نفسه إذ يتحدث عن أدلة أحكام  -177

العبادات، وما قد يكون فيها من تعارض نتيجة لتعددها _ يضع 

ن الكتاب ضابًطا ال يتخلَّف للتوفيق بين النصوص المتعارضة، م

؛ فالنصوص المتعارضة يمكن التوفيق بينها إذًا من غير (1)والسنة

 رجوع إلى اعتبار المصلحة...

وإذ يتحدث بعد هذا عن أدلة أحكام العادات والمعامالت _ يضع 

ضابًطا للمصالح والمفاسد التي تتعارض؛ حتى يدفع محذور 

ه ال يختلف ، فالمصلحة إذًا ليست "أمًرا متفقًا في نفس(2)تعارضها

 فيه" بشهادته هو نفسه...

ا، بل هو يفصله؛ فيكشف  على أن الطوفي ال يكتفي بالتوفيق عامًّ

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 275-273انظر ص (1)
يحتكم األصوليون في هذا إلى قوانين، من بينها ما قاله الغزالي في  (2)

المستصفى.. وخالصته أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين ُعمل به، وإن لم يمكن وعرف 
وإال سقط االستدالل بهما، وبحث عن الحكم من التاريخ كان المتأخر ناسًخا للمتقدم، 

( منه. 394-2/392دليل آخر، فإن لم يوجد كان المجتهد مخيًرا بينهما. ارجع إلى     )
ًحا تتعلق بالسند والمتن،  هذا وقد ذكر الغزالي لترجيح نص على آخر سبعة عشر مرج ِّ

حات من األمور الخارجة عنهما، فارجع في تفصيل هذه األوجه إلى  وخمسة مرج ِّ
(. ثم ال تنس أن التعارض إنما هو في الظاهر فقط، 398-2/395كتابه المستصفى )

بحسب أفهامنا ومداركنا نحن ال بحسب الواقع؛ إذ الشريعة الواحدة الصادرة عن 
(، وأصول التشريع 4/63المعصوم ال تقبل أحكامها التناقض. انظر: الموافقات )

 .273اإلسالمي ص
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 به ما 

... أفيقال بعد (1)في المصلحة من ضعف حتى يضطر إلى القرعة

 هذا: إن 

 أقوى من النص؟!.. -كمصدر من مصادر التشريع  -المصلحة 

نص بالمصالح بقي أنه قد "ثبت في السنة معارضة ال -178

ونحوها"، في القضايا التي أوردها الطوفي وغيرها... لكن هذه 

المصالح التي زعم الطوفي أن النصوص قد عارضتها _ نصوص 

هي أيًضا في معظم تلك القضايا، فهي معارضة بين نص ونص، ال 

بين النصوص والمصالح كما يدعي... ومن السنة إقرار الرسول 

 (2)وسكوته كما هو واضح. .. 

                                      
 من الملحق. 277، 276أربعة مواضع من ص تجد ذلك في (1)
أما مسألة التيمم من الجنابة فليس سبب مخالفة ابن مسعود فيها هو مصلحة  (2)

االحتياط للعبادة كما ذكر الطوفي، بل هو تفسيره للمالمسة في قوله تعالى: "أو المستم 
مار، ثم إنه النساء" بأنها هي اللمس الذي ينقض الوضوء، وإنكاره اقتناع عمر بقول ع

قد روي عنه وعن عمر أنهما رجعا عن قولهما هذا.. وانظر: تفسير القرآن الحكيم 
(5/127.) 

عنه  وأما أداء بعض الصحابة لصالة العصر قبل وصولهم إلى بني قريظة مع نهيه 
فإنما كان ألنهم رأوا في هذا النهي أمًرا لهم بأن يعملوا على الوصول نهيًا مؤكدًا _ 

ل وقت العصر، ولم يروا فيه نهيًا عن الصالة نفسها، والطوفي نفسه يصرح إليها قب
 بهذا.

وأما ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم ألن قريًشا حديثو عهد بكفر 
 للمصلحة ليس فيها معارضة لنص ما... _ فهو رعاية من الرسول 

أمر الرسول بجعله عمرة  وأما التوقف عن جعل الحج عمرة بعد تسمية الحج، مع
_ فقد صار بإقرار الرسول له سنة، ولم تعد فيه معارضة لنص، بدليل أنهم لما توقفوا 

بالتحلل يوم الحديبية تمشيًا مع عادتهم في أال يتحللوا قبل قضاء  عن تنفيذ أمره 
لم يقرهم  المناسك _ غضب الرسول عليهم، فتحللوا ولم يعد هذا التوقف سنة؛ ألنه 

 ليه.ع
وأما رد عمر ألبي بكر ثم ألبي هريرة عن النداء في الناس بأن "من قال: ال إله إال هللا 

، فهو اجتهاد من عمر أقره -وقد اعتمد فيه عمر على مصلحة الناس فعالً  -دخل الجنة" 
 عليه، فصار سنة.  الرسول 
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على إثبات  -في إصرار  -وبعدُ، فقد حرص الطوفي  -179

قطعية رعاية المصلحة، كما يظهر من تلك األدلة الكثيرة التي 

ع النص إلى  حشدها، وهو يبي ِّن اهتمام الشارع بها... على حين نو 

متواتر صريح، ومتواتر محتمل، وآحاد صريح، وآحاد محتمل، ثم 

يعها حتى في المتواتر الصريح؛ ألنه حكم بأنه ليس قطعيًّا فيها جم

 ...(1)"قد يكون محتمالً من جهة عموم أو إطالق"

يبدو الطوفي  -وفي هذه التفرقة بين النص ورعاية المصلحة 

غير منصف؛ ذلك أنه إذا كانت األدلة التي ساقها تثبت أن رعاية 

فإن النصوص عامة أصل قطعي  -المصلحة عامة أصل قطعي 

لى أدلة، بل هي األصل األول واألقوى... وإذا كذلك دون حاجة إ

كان يريد أن يضفي صفة القطع على كل مصلحة جزئية؛ لمجرد 

فقد كان  -كونها من جنس المصالح التي أثبت رعاية الشارع لها 

اإلنصاف يقتضيه أن يضفي صفة القطع على كل نص في مسألة 

ن يعتبر جزئية؛ اكتفاء بكونه من جنس النصوص الشرعية... أما أ

المصلحة عامة فيحكم بأنها دليل قاطع، ثم ينظر إلى كل نص على 

فتفرقة  -حدة، ويحكم على النصوص كلها بأنها ليست قاطعة 

غ لها مجحفة ال مسو 
(2)... 

ومن ثم ال يُعتبر صحيًحا ما بناه على هذه التفرقة من تقديم 

                                                                                               
جب بقيت رواية الموصلي أن أبا بكر وعمر امتنعا عن قتل "الرجل الذي أع

قد أمرهما بقتله، على فرض صحتها... وواضح  الصحابة سمته"، مع أن الرسول 
 عليه، فصار بهذا اإلقرار سنة.  أنه اجتهاد من أبي بكر وعمر أقرهما الرسول 

 من ملحق هذه الرسالة. 255انظر ص (1)
واضح أن النصوص الجزئية التي تواردت على رعاية المصلحة لم تفد أكثر  (2)
طع بكونها دليالً شرعيًّا، وهذا المعنى ثابت للنصوص الشرعية جملة؛ بطبيعة من الق

 ورودها عن الشارع.
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ي رعاية المصلحة على النصوص؛ إذ الحقيقة أن كال األصلين قطع

من حيث هو دليل شرعي، فإذا ما نظرنا إلى الجزئيات التي تندرج 

... وهكذا سائر األدلة  تحت كل منهما _ وجدنا بينها القطعيَّ والظنيَّ

 المتفق عليها!..

ولعله ليس عجيبًا أن ينتهي الطوفي من قصة الخالف  -180

بين أئمة المذاهب إلى أن مبعثه ليس إال "تنافس المذاهب في 

ونحوها، على رعاية  -يريد ظواهر النصوص  -الظواهر  تفضيل

؛ ذلك أنه قد حكم (1)المصالح الواضح بيانها، الساطع برهانها"

بتعارض النصوص واختالفها، ورتَّب على هذا التعارض أحكاًما 

بينها من خالف.. فكون ظواهر النصوص هي  (2)يذم الشارع ]ما[

جيب وال مستغرب... وحدها السبب في خالف األئمة عنده غير ع

 - (3)كما رأينا -لكنه ال يمث ِّل الواقع وال يقاربه؛ إذ األئمة متفقون 

على أن الشارع قد راعى مصالح المكلفين فيما شرع لهم من أحكام 

في المعامالت والعادات، وعلى أن المصلحة يجب أن تراعى 

 وتبنى عليها األحكام:

 )أ( حيث ال نص، وال إجماع، وال قياس.

( وحيث تقتضي الضرورة رعايتها مع وجود النص )ب

 واإلجماع...

وإذًا فما بينهم من خالف في األحكام ليس مبعثه تفضيلهم 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 266ارجع إلى ص (1)
 .)م(هذه زيادة يقتضيها السياق ( 2)
-51راجع حديثنا عن المصلحة، وموقف األئمة من اعتبارها أصالً، في ص (3)
60. 
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ظواهر النصوص على رعاية المصلحة، والتبعة فيه ال تقع على 

عاتق النصوص.. ثم هو بعد هذا ال ينهض دليالً على أن رعاية 

 المصلحة تقدَّم على النص..

 . هل لي أن أهمس في أذن الطوفي بسؤال؟.واآلن.. -181

لقد قرر أن العبادات حق للشارع ال يعرف زمانه وال مكانه وال 

... ثم قرر أن النصوص (1)كيفيته إال من جهته، فلتؤخذ من أدلته

مختلفة متعارضة تسبب الخالف في األحكام، فكيف ساغ له أن 

 يناقض نفسه، فيجعل النصوص هي المصدر األول ألحكام

العبادات، ثم يحكم عليها بالتعارض واالختالف في أحكام 

 المعامالت!.

مرة ثانية يبدو لنا أنه لم يكن منصفًا، وهو ينظر هاتين النظرتين 

المختلفتين إلى دليل واحد هو النصوص؛ فقد كان عليه أن يعتبرها 

مختلفة متعارضة في العبادات أيًضا، فال يجعلها أهم مصادر 

. أو يعتبرها غير متعارضة، وال مختلفة إطالقًا فيبني األحكام فيها..

عليها أحكام المعامالت كما بنى عليها أحكام العبادات... أما أن 

ل عليها وحدها في العبادات والمقدرات ِّ يعو 
، ويعتبرها في أحكام (2)

المعامالت مختلفة متعارضة تفضي إلى الخالف المذموم شرًعا _ 

 نه تفرقة ليس لها ما يسوغها...فهذا ما ال يُقبل منه؛ أل

هكذا وقف الطوفي من النصوص، وهكذا وقف من  -182

                                      
 لحق هذه الرسالة.من م 275، 245انظر ص (1)
 وما بعدها من ملحق هذه الرسالة. 261ارجع إلى تفصيل ذلك في ص (2)
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اإلجماع عندما عرض لمدى داللته على أحكام العبادات، وأحكام 

المعامالت... بل هو لم يكتف في اإلجماع بما اكتفى به في 

النصوص؛ إذ ادعى اختالفها وتعارضها، فمضى يتعقب كل دليل 

ا عليه، محاوالً نقضه... ثم أورد على هذه األدلة من أدلته، معترضً 

 عامة معارضات توهنها، وتضعف من داللتها، ثم قال آخر األمر:

"واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح في اإلجماع وإهداره 

بالكلية؛ إذ نحن نقول به في العبادات والمقدرات ونحوها، وإنما 

ال ضرر : "ة من قوله غرضنا بيان أن رعاية المصلحة المستفاد

" _ أقوى من اإلجماع، وأن مستندها أقوى من مستنده، وال ضرار

وقد ظهر ذلك مما قررنا في دليلها، ومن االعتراض على أدلة 

 ...(1)اإلجماع"

ف اإلجماع بإيراد االعتراضات الكثيرة على أدلته؛  فهو يضع ِّ

عنده بأس ليظهر قوة المصلحة التي أورد أدلتها... ومن ثم لم يكن 

ما دام يتحدث عن أدلة األحكام في  (2)في أن يقضي على اإلجماع

المعامالت، أي حيث تنافسه أو تعارضه المصلحة؛ ثم يبني عليه 

نفسه األحكام، ويعتبره أقوى دليل على اإلطالق في العبادات 

 ونحوها؛ إذ المصلحة لن تضارَّ بهذا االعتبار فيها!.

اته على اإلجماع أو معظمها حقيقة أورد نفس اعتراض -183

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 261انظر ص (1)
هكذا عبَّر الطوفي، وهو يثير اعتراًضا على دعواه أن رعاية المصلحة تقوى  (2)

على معارضة اإلجماع، مع أنه قرر أن غرضه بيان قوة المصلحة، ال القدح في 
 من ملحق هذه الرسالة(. 242اإلجماع وإهداره بالكلية... )وانظر  ص
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بعض الذين سبقوه من علماء األصول، كابن حزم األندلسي، وابن 

قوا بين اإلجماع (1)الفركاح الدمشقي، واآلمدي ... لكن هؤالء لم يفر ِّ

في العبادات واإلجماع في المعامالت، كما فعل هو؛ إذ اعتبره 

أقوى دليل في العبادات، واعترض عليه وعارض داللته في 

ق منهم لم يجعل مجال اإلجماع العبادات ألنها  المعامالت... ومن فرَّ

عبادات، بل ألن مبناه فيها هو النقليات، فهو إجماع على الحكم 

دًا... مبني على النقل عن رسول هللا  ، ال على ذات الحكم مجر 

إذا لم يكن بد من التفرقة بين العبادات  -وقد كان المعقول 

كس األمر، فيجعل مجال بناء األحكام عليه هو أن يع -والمعامالت 

المعامالت ال العبادات؛ ألن منشأ فكرته هو مبدأ الشورى، ومجال 

التشاور وإعمال الفكر واختيار األصلح هو المعامالت، أو هذه 

 معظم مجاله على األقل.

أما العبادات فهي كما قال الطوفي نفسه: "حق للشرع خاص به، 

ا وكيفًا، وزمانًا ومكانًا إال من جهته، فيأتي وال يمكن معرفة حقه  كمًّ

به العبد على ما ُرسم له... ولهذا لما تعبَّدت الفالسفة بعقولهم، 

.. ومن ثم (2)، وضلوا وأضلوا"ورفضوا الشرائع _ أسخطوا هللا 

                                      
(، وشرح الورقات البن الفركاح 132، 4/131راجع: اإلحكام البن حزم ) (1)
 (.1/312وما بعدها، واإلحكام لآلمدي ) 116ورقة 

أقول: وهذا األصل المكين ينكره ابن حزم في غير النقليات؛ ألنه ظاهري، ويكاد 
 -ال ظواهرها فقط-وفي في غير العبادات؛ ألن مذهبه هو أن النصوص ينكره الط

سبب الخالف في األحكام المذموم شرًعا... فهل رأيت أعجب من هذا االتفاق بين 
هذين الطرفين، على إضعاف األصل الذي يقرر جمهور األصوليين أنه أقوى أصل 

 على اإلطالق؟!
 من ملحق هذه الرسالة. 278انظر ص (2)
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 اإلسالمي

 كان اإلجماع فيها في حكم النقل عن الشارع...

ا، وندع أدلة اإلجماع، واعتراض الطوفي عليه -184

 ومعارضته لها؛ لنسأل:

 لماذا نفترض معارضة اإلجماع للمصلحة؟.

 وما الذي يحملنا على هذا االفتراض دون مسائل يتحقق فيها؟.

وعلى فرض تحقق المخالفة بين اإلجماع والمصلحة في مسائل 

_ فما الذي يحول بيننا وبين اإلجماع على ما فيه المصلحة حيث 

 عليه؟.تحققنا وجودها في غير المجمع 

م فروًضا دون مثال واحد عليها، ثم يرت ِّب على  إن الطوفي يقد ِّ

ا هو تقديم المصلحة واعتبارها أقوى، مع أن  هذه الفروض مبدأ عامًّ

اإلجماع لم يقصر عن تحقيقها إال في افتراضه هو، ومع أنه يمكن 

أن يكفلها ويحققها في كل بيئة وفي كل عصر؛ ألنه "اتفاق 

في عصر من العصور بعد وفاته على  محمد  المجتهدين من أمة

.. (2)، وألن مبناه دائًما هو القياس أو المصلحة(1)حكم شرعي"

، وحيث كان -وهو ميسور في الحقيقة  -فحيث تيسَّر هذا االتفاق 

، لم يسغ لنا أن -وهو كذلك دائًما  -مبناه رعاية المصلحة أو القياس 

رتب على هذا نفترض معارضة اإلجماع للمصلحة، وأن ن

 االفتراض تقديم رعايتها عليه.

ويسوق الطوفي لتعزيز طريقته في تقديم رعاية  -185

                                      
 .51صول التشريع اإلسالمي صأ (1)
، وراجع اختـالف الفتوى باختالف األزمنة واألمكنة 63نفس المصـدر ص (2)

 (.3/27واألحـوال في إعالم الموقعين )
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 اإلسالمي

المصلحة على اإلجماع دعوى عجيبة حقًّا، هي أن رعاية المصلحة 

محل وفاق؛ ألن منكري اإلجماع قالوا بها!!. ووجه العجب في هذه 

الح، الدعوى هو ترتيبها على قول منكري اإلجماع برعاية المص

كأنهم هم فقط الذين ينتظر منهم الخالف، فإذا وافقوا لم يقع خالف 

 قط... مع أن القضيتين ليستا متالزمتين بهذا الوضع في الواقع!.

وبطريقة أخرى: قد يُسلَّم للطوفي أن الشيعة والخوارج والنظ ام من 

يقولون برعاية المصالح... وقد  -وهم منكرو اإلجماع  -المعتزلة 

م له أيًضا أن المصلحة محل وفاق بين العلماء.. أما أن تكون يُسلَّ 

فأمر ال يُسلَّم له؛ إذ ال مانع  -هذه القضية الثانية نتيجة لألولى فقط 

بعد قولهم  -من أن يقول منكرو اإلجماع برعاية المصالح، ثم تظل 

 محل خالف؛ ألن من العلماء من ال يقولون بها. -بها 

 منكرو اإلجماع بالمصلحة حقيقة؟..ومع ذلك فهل قال  -186

أما الشيعة فقد أسلفنا أنهم ال يقولون بالمصلحة؛ ألنها رأي، والدين 

... وإذًا فليس صحيًحا أنهم (1)ال يقال بالرأي، وإنما يتلقى عن معصوم

 يقولون برعاية المصالح.

، وهم على أية (2)وأما الخوارج فقد رأينا كالم أحد علمائهم فيها

في كتبهم مذاهب األئمة األربعة، ويختلفون في أمرها  حال يحكون

فيما شاع وتعورف عنهم ال في الحقيقة  -كما يختلف هؤالء األئمة 

 ، وإن كانوا أميل إلى قبولها، وبناء األحكام عليها.-

وأما النَّظَّام فلسنا ندري من أين للطوفي أنه يقول برعاية 

ز أن تجمع األمة كلها المصالح، مع أن الجاحظ قد نقل عنه أنه ي ِّ جو 

على الضالل من جهة الرأي والقياس، وأنه كما لم يؤمن باإلجماع 

                                      
 من هذه الرسالة. 77ارجع إلى ص (1)
 من هذه الرسالة. 78، 77انظر ص (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  187

 اإلسالمي
؛ إذ كان قليل اإليمان (1)لم يؤمن به لهذا الجواز -لعدم إمكانه 

قبل كل  -بالقياس والرأي.. وواضح أن رعاية المصلحة تعتمد 

 على القياس والرأي، فكيف إذًا كان يقول بها؟. -شيء 

أخيًرا... بعد أن بيَّن الطوفي اهتمام الشارع بالمصلحة و -187

إجماالً وتفصيالً، وأورد على أدلة اإلجماع ما استطاع من 

اعتراضات ومعارضات، وادَّعى تعارض النصوص، واالتفاق 

على المصلحة، والخالف في اعتبار اإلجماع دليالً شرعيًّا... 

على طريقته في  أخيًرا، وبعد هذا كله _ يثير أربعة اعتراضات

اعتبار المصلحة؛ ليجيب عنها بما يعزز هذه الطريقة... فهل وف ِّق 

 إلى ما أراد؟..

وهو يقوم على ادعاء أن الطوفي  -أما االعتراض األول  -188

فهو يجيب عنه بأنه لم يفعل شيئًا إال تقديم  -قد عطَّل أدلة الشرع

نده هو رعاية الدليل األقوى على سائر األدلة، والدليل األقوى ع

 ...(2)المصلحة

لكنا رأينا كيف انهارت األسس التي بني عليها، فلم تعد رعاية 

 المصلحة هي الدليل األقوى ، فوجب أال تُقَدَّم...

ومبناه أن ترك أدلة الشرع  -وأما االعتراض الثاني  -189

فيجيب الطوفي عنه بأن المصلحة دليل شرعي  -لغيرها معاندة له 

"، ال ضرر وال ضرار: "سواه، مستند إلى قوله راجح على ما 

وأن غيرها من األدلة مبهم يحتمل أن يكون طريقًا إلى المصلحة 

 وأالَّ يكون...

                                      
 .51انظر: االنتصار للخياط المعتزلي ص (1)
 الملحق.من  270-269راجع ص (2)
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مدى رعاية القرآن والسنة  -على ضوء كالمه هو  -وقد رأينا 

ال ضرر وال واإلجماع للمصلحة، وكيف يدل نفس الحديث: "

حتمال أن أدلة الشرع قد " على عكس ما ذهب هو إليه، من اضرار

تنافي المصلحة... فرعاية المصلحة إذًا ليست دليالً راجًحا على 

 أدلة الشرع، وترك هذه األدلة لها معاندة له!.

وهو قائم على أن رعاية المصلحة  -وأما االعتراض الثالث  -190

فجوابه عنده أنه ال نص حتى  -تقضي على ما في الخالف من سعة 

واجبة التقديم؛  -فرض وجود النص على  -حة الوفاق يمتثل، وأن مصل

 ...(1)ألنها أرجح من مصلحة الخالف

د رعايةُ المصلحة األحكاَم، وتُنهي الخالف  ولكن هل تَُوح ِّ

حقيقة؟ إن هذا غير ممكن؛ ألن المصلحة تختلف بحسب األمكنة 

واألزمنة واألحوال، فبناء األحكام عليها يستلزم تعدد الحكم في 

ثة الواحدة خضوًعا لقانونها... وإذًا فمصلحة الوفاق التي الحاد

يحرص الطوفي على تحقيقها _ ال يكفلها بناء األحكام على رعاية 

 ...(2)المصلحة

ومبناه أن طريقة األئمة أولى  -وأما االعتراض الرابع  -191

فقد أجاب عنه بأن الصواب منحصر في  -من طريقته باالتباع 

واالجتهاد، وهو كاف في العرفيات... وأن طريقته بطريق الظن 

                                      
 من ملحق هذه الرسالة. 271راجع ص (1)
لسنا مع الطوفي في أن اختالف األحكام في الفروع قد يصرف بعض من  (2)

أمر ال تستغني عنه  -والمصالح أيًضا  -يريد الدخول في اإلسالم؛ ألن اختالف األفهام 
مصلحة تحققها البشرية، وال تقوم بدونه... وإذًا فمصلحة الوفاق التي يدعي أن رعاية ال

 ليست مصلحة حقيقية، وال تكفلها رعاية المصلحة بقدر ما تكفلها النصوص.
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كون األمة مخطئة قبله _ الزم على كل ذي طريقة لم يُسبق إليها... 

 وأن السواد األعظم المأمور باتباعه هو الدليل، ال سواد الناس...

وقد رأينا كيف اجتهد وظن فأخطأ، فلم يعد الصواب منحصًرا 

.. ومن ثم لم تكن األمة في طريقته، بل لم تعد صوابًا على اإلطالق.

الذي من  -مخطئة قبله، ولم تعد بنا حاجة إلى تحديد السواد األعظم 

 .(1)بأنه هو الحجة والدليل -شذ عنه شذ في النار 

وهنا نعود إلى القضايا الثالث التي بنى عليها الطوفي  -192

مذهبه، والتي أشرنا إليها في أول هذا الفصل؛ لنرى ماذا تم في كل 

 وإلى أين انتهى بها وبنا المطاف؟.. منها؟

وهي أن المصلحة هي قطب مقصود  -وأولى هذه القضايا 

يبدو شطرها األول  -الشارع، ومن ثم فهي أقوى أدلته وأخصها 

معقوالً متفقًا مع المنطق؛ فالذي ال يشك فيه عاقل أن رعاية 

المصلحة العامة هي غاية كل تشريع عادل: من أجلها توضع 

، ولحمايتها تشرع الحدود والعقوبات، وبسببها تباح كل القوانين

المعاوضات المشروعة عادة، ولكن... أيعني هذا أنها أقوى األدلة 

الشرعية وأخصُّها؟ وكيف يستقيم هذا مع أن من بين هذه األدلة 

كالم هللا ورسوله، وهللا ورسوله أعلم بمصالح الناس وطرق 

                                      
من الذي قال: إن السواد االعظم يشمل العامة والجهلة وضعاف الرأي؟ وعلى  (1)

أي أساس تسيغ اللغة العربية أن معنى السواد األعظم هو الحجة والدليل؟ لسنا نعتقد 
من شمول كلمة السواد األعظم للعامة، ومن تفسيرها صحة ما يزعمه الطوفي هنا= =

بأنها هي الدليل؛ ولهذا أيًضا نرى أن طريقة األئمة أجدر باالتباع، بل هي وحدها 
 الجديرة به..
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 رعايتها؟..

وهي أنه ليس ضروريًّا أن تكون  -ة أما القضية الثاني -193

المصلحة حيث النص أو اإلجماع، وأنهما قد يعارضانها، وفي 

فقد وضح لنا مدى ما فيها من  -هذه الحال يجب تقديمها عليهما 

تناقض؛ إذ كيف يعارض النص المصلحة مع أنها قطب مقصود 

الشرع؟ وكيف يجمع علماء المسلمين على أمر وال تكون المصلحة 

، فضالً عن معارضته للمصلحة؟ ومن الذي يرى المصلحة في فيه

 أصحاب الرأي؟. -هم ال غيرهم  -غير ما يجمعون عليه، مع أنهم 

وهي أن مجال رعاية المصلحة  -وأما القضية الثالثة  -194

فنحن نقبل كالم الطوفي فيها، ونراه  -هو المعامالت ال العبادات 

ه في أن العبادات هي وحدها مصوًرا للحقيقة، غير أنا نختلف مع

مجال العمل باإلجماع، وأن المعول عليه في المعامالت هو 

رعاية المصلحة، كان في المسألة نص أو إجماع أو لم يكن؛ ذلك 

 أننا ال نرى رأيه في اإلجماع والنص، وبخاصة أنه لم 

م في كالمه على طوله مثاالً واحدًا لمسألة خالف فيها النص  يقد ِّ

 أو 

اع المصلحة، ولم يشترط في المصلحة أن تكون ضرورية اإلجم

 حتى 

ًغا لمخالفة النص أو اإلجماع ِّ ، ولم (1)تكون الضرورة مسو 

                                      
أو  -الذي يبدو لي أن الطوفي يرى أن مجال تقديم المصلحة على النص  (1)

الضرورية فهو يرى أن هو المصالح الحاجية والتحسينية، أما  -معظمه على األقل 
النص واإلجماع والمصلحة متفقة فيها غالبًا؛ إذ يقول: "... كما اتفق النص واإلجماع 
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 يشترط في 

المصلحة ما اشترطه المالكية والحنابلة فيها؛ حتى تخرج األهواء 

 واألغراض من مدلولها..

ص النص أو اإلجماع بمصلحة لم ]يضع[ لها  (1)وإال فمن يخص ِّ

من جنس المصالح التي  -على األقل  -القيود ما يقطع بكونها  من

 يرعاها الشارع، ويضع األحكام لتحقيقها؟.

والحق أن رعاية المصلحة أصل من األصول المعترف  -195

بها في الشريعة اإلسالمية، ما في هذا شك... وأن هذا األصل 

 يستقل ببناء األحكام عليه...

كفلها بذاتها نص، ولم يجمع فحيث وجدت مصلحة جزئية لم ي

على حكم خاص بها، ولم يسبق لها نظير يمكن أن تقاس عليه _ 

 وجب أن يوضع لها الحكم الذي يحققها.

وحيث وجدت مصلحة في مسألة نص الشارع أو أجمع 

فالمفروض أن تكون المصلحة مكفولة  -المسلمون على حكم فيها 

ورة قد تعارض هذه غير أن الضر، التحقيق بهذا الحكم ولو ظنًّا

وخضوًعا لهذه  -المصلحة بأخرى أقوى منها، فيجب حينئذ 

أن يشرع حكم يكفل أقوى المصلحتين، ولو خالف  -الضرورة فقط 

                                                                                               
والمصلحة على إثبات األحكام الخمسة الكلية الضرورية، وهي قتل القاتل والمرتد، 
وقطع السارق، وحد السارق، وحد القاذف والشارب، ونحو ذلك من األحكام التي 

من ملحق هذه الرسالة(.. وكأن  275دلة الشرع المصلحة". )انظر: صوافقت فيها أ
النصوص عنده لم تهتم بالمصالح الحاجية والتحسينية اهتمامها بالمصالح 

 الضرورية...
 في األصل: يوضع.( 1)
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 ...(1)النص واإلجماع

 أعلم... وهللا 

 

                                      
يحسن بنا هنا أن نورد فتوى يحيى بن يحيى الليثي تلميذ مالك، ألحد ملوك  (1)

في نهار رمضان عامدًا، وأراد التكفير بعتق رقبة؛ فقد المغرب، حينما أفطر بالوطء 
خالف يحيى نص الحديث القاضي بوجوب العتق أوالً وأوجب على الملك صوم 

 شهرين. وإنما نورد هذه الفتوى ألن للطوفي رأيًا فيها نحب أن نناقشه:
قال الطوفي: أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر _ فليس ببعيد إذا 

إليها اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي، بل هو من باب  أدى
االجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك االستفصال 
في حديث األعرابي، وهو عام ضعيف، فيخص بهذا االجتهاد المصلحي المناسب، 

والفقير في غير  وتخصيص العموم طريق مسلوك، وقد فرق الشرع بين الغني
(، نقالً عن شرح 1/417موضع، فليكن هذا من تلك المواضع. نزهة الخاطر العاطر )

 مختصر الروضة.
ونقول نحن: إذا كان هدف االجتهاد المصلحي هو تحقيق المصلحة _ فأين 
المصلحة هنا؟ إننا نراها في العتق؛ حيث تحرر رقبة، ويكسب المجتمع عضًوا صالًحا 

صيبه من التبعات، أما صيام الشهرين فأي مصلحة فيه إال مصلحة يسهم في حمل ن
االنزجار عن اإلفطار؟ وهي على فرض تحققها بعد صوم الشهرين تبدو موهومة 
التحقيق هنا؛ ألن الموسر الذي يجامع في شهر رمضان  ال يصوم شهرين متتابعين 

لما أفطر يوًما من تكفيًرا، ثم هو البد منزجر بالعتق؛ ألنه لن تستطيع اإلعتاق ك
 رمضان. 
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 الفصل الثالث

ـع ونتـــائج  تتَبُـّ

ال يكاد الدارس للطوفي يفرغ من قراءة ما كتب عنه،  -196

داخله الشك في أن للرجل رأيًا في رعاية المصلحة سجله في حتى ي

رسالة؛ ذلك أن الكتب التي ترجمت لحياة الطوفي، وتحدثت عن 

ثقافته وآثاره العلمية _ ليس من بينها كتاب واحد ذكر أن له في 

 رعاية المصلحة رسالة، على كثرة ما نسب إليه من مصنفات...

في ظاهرة أخرى، هي  وقد تكون هذه الظاهرة أحد األسباب

أن رأي الطوفي لم يظفر بما يستحق من مناقشة، بل هو لم يعرف 

أصالً فيما يبدو؛ فإننا ال نجد من بين معاصري الرجل من عني 

بعرض هذا الرأي ومناقشته، مع ما فيه من غرابة، ومع أن 

هؤالء المعاصرين كانوا ينحون في المصلحة غير منحاه، ويرون 

رى، حتى الذين عُرفوا منهم بحرية الرأي فيها غير الذي ي

والشجاعة في الحق، من أمثال اإلمامين ابن تيمية، وابن القيم، 

 وكالهما حنبلي مثله...

على أن الطوفي نفسه لم ير في رعاية المصلحة هذا  -197

الرأي الغريب إال في الفترة التي عاشها في قوص على ما يبدو، 

 رأيه لم يُعرف؟..فهل كان هذا سببًا آخر في أن 

لقد شرح مختصره لروضة الناظر في أثناء العام الذي أقامه 

حنا، وفي هذا الشرح عرض للمصلحة  في دمشق على ما رجَّ
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المرسـلة، فتحدث     فيها بشيء من الحرية، كما رأينا في 

، لكنه لم يبلغ (1)العبارة التي نقلناها عن شـرح "نزهة الخاطر"

حين لخَّص أخيًرا طريقته في رعاية  من هذه الحرية ما بلغه

المصلحة؛ ليفرق بينها وبين مذهب اإلمام مالك في المصلحة 

... فإذا ذكرنا أن رأيه األخير في تقديم رعاية المصالح (2)المرسلة

على النص واإلجماع إذا خالفاها _ لم يُذكر في رسالة خاصة، 

ا ولم يُشرح في كتاب من كتب األصول، مع أن لصاحبه كتبً 

_ أدركنا أنه كان طبيعيًّا ومعقوالً أال  (3)معروفة في هذا العلم

يعرف هذا الرأي!. وإذا ذكرنا أنه قد سجله ألول مرة في قوص، 

وأنه لم يرحل إلى قوص إال منفيًّا، بعد أن اضطهدته القاهرة 

وطاردته شيوخها _ عرفنا أن هذا الرأي لم يكن ليشيع في بيئة 

عوامل قد تعاونت على إخفائه، حتى لقد تنكرت لصاحبه، وأن ال

حرص ابن رجب على أال يشير إليه، في معرض اتهام صاحبه 

 !..(4)كان متحامالً عليه -فيما بدا لنا  -بالتشيع ، مع أنه 

                                      
من هذه الرسالة؛ لتقف على رأيه في اعتبار  164-163ارجع إلى ص (1)

المصلحة دليالً شرعيًّا، على ضوء الضابط الذي وضعه لهذا، وهو مقدار المصلحة أو 
أيًضا؛ للوقوف على رأيه في فتوى يحيى بن  183المفسدة في العمل، وارجع إلى ص

 يحيى الليثي.
في الفصل األول من  153من ملحق هذه الرسالة، وإلى ص 272ع إلى صارج (2)

 هذا الباب...
في الفصل الثاني من الباب األول في هذه الرسالة، فستجد أن  110راجع ص (3)

للطوفي في األصول: مختصر الروضة القدامية وشرحه، ومختصر الحاصل، 
يعة إلى معرفة ومختصر المحصول، ومعراج الوصول إلى علم األصول، والذر

أسرار الشريعة... كذلك للطوفي في قواعد الفقه كتب يمكن اعتبارها كتب أصول أيًضا 
 هي: القواعد الصغرى، والقواعد الكبرى، والرياض النواضر في األشباه والنظائر.

أكاد أجزم بأن ابن رجب قد اطَّلع على شرح الطوفي لألربعين النووية، وقرأ  (4)
، فقد نقل -وهو النص الذي ألحقته بهذه الرسالة  -ي والثالثين خاصة شرحه للحديث الثان

في ترجمته للطوفي كالًما من هذا النص، هو الذي نسب فيه الطوفي إلى بعض الناس 
من ملحق هذه  266بأنه كان السبب في اختالف الحديث. )راجع ص اتهام عمر 

ولعل إغفال ابن رجب [(.. ( ]ط368، 2/367الرسالة، والذيل على طبقات الحنابلة )
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 اإلسالمي

 وقد أشرت من قبل إلى اإلمامين الحنبليين: ابن تيمية،  -198

أولهما  كانا من بين معاصري الطوفي، وأنه قد لقي_  (1)وابن القيم

في دمشق خالل العام الذي قضاه فيها، وقبل مجيء كل منهما إلى 

مصر، ومحنتهما فيها... وأحب اآلن أن أشير إلى أن هذين 

يؤكدان في كتبهما  -على ما ُعرفا به من حرية الرأي  -اإلمامين 

الكثيرة أن النصوص ال تعارض المصالح، وإن كانت تدع بعض 

ليكون لها في كل مكان وعصر ذلك المصالح الجزئية دون حكم؛ 

 الحكم الذي يالئمها...

بل نحن نجد ابن تيمية يرى وجه المصلحة في األخبار 

قضى في رجل وقع  الضعيفة أيًضا؛ إذ يروي أن رسول هللا 

على جارية امرأته بأنه إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها 

 وللقواعد الفقهية. مثلها، ثم يؤكد أن هذا القضاء موافق للمصلحة

وابن تيمية يعل ِّل ضمان مثل هذه الجارية لسيدتها بأن ما 

صنعه الرجل بها اعتداٌء فيه إتالف لقيمتها، ومن أتلف شيئًا أو 
                                                                                               
لرأي الطوفي في المصلحة حرص منه على أال يشيع هذا الرأي، على أن الذي يبدو 

كما رجح  -لي مؤكدًا أنه لو كان رأي الطوفي في المصلحة يرجح أنه شيعي إمامي
لما تردد ابن رجب في االحتجاج به عليه،  -ذلك أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة 

م يفعل، فإن رأي الرجل ال يعدو أن يكون اجتهادًا أخطأ فيه، دون أن يصدر أما وهو ل
 فيه عن تشيع... 

من هذه الرسالة، وأما ابن القيم  87أما ابن تيمية فقد سبق التعريف به في ص (1)
فهو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام المدرسة الجوزية وابن 

هـ، سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وبرع 751، وتوفي سنة هـ691قي ِّمها. ولد في سنة 
في علوم متعددة، وال سيما التفسير والحديث وأصول الدين وأصول الفقه، والزم ابن 

، وهو العام الذي توفي فيه ابن تيمية. كان حسن 728حتى عام  712تيمية من سنة 
ال يعيبه. انظر: البداية القراءة والخلق، كثير التودد، ال يحسد أحدًا، وال يؤذيه، و

 (.14/234والنهاية )
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 اإلسالمي

 نقص من قيمته _ وجب عليه مثله...

ويعلل امتالك الرجل لها في حال المطاوعة بأنه لم يكن ثمت 

 اعتداء عليها بغير إرادتها...

ا تصير حرة إذا اعتدى عليها دون مطاوعة منها _ أما أنه

فابن تيمية يعلله بأن ما أصابها كان السبب فيه هو الرق، فوجب أن 

ض عنه بإزالة الرق عنها، وقد حكم النبي  في مثل هذه  تعوَّ

 .. (1)الحالة بالحرية

ين شجاعين،  -199 وهكذا يبدو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حرَّ

معينة ال يريان داعيًا للخروج منها، وهي دائرة  ولكن في دائرة

 النصوص...

نعم، يرى كالهما أن المصلحة تجب رعايتها، وبناء األحكام 

عليها، ولو لم يرد بها نص خاص، ولم يجمع عليها بذاتها علماء 

المسلمين، ولم يسبق لها نظير يصدق حكمه عليها، لكن هذا ال 

 -إلجماع للمصلحة، أو هو يعني بأية حال معارضة النصوص أو ا

ال يعني تقديم المصلحة على النص واإلجماع إن  -بعبارة أدق 

فرض أنها عارضتهما. وقد رأينا أن هذه النقطة قوام مذهب 

الطوفي كله، فهما إذًا ال يوافقانه في الرأي. وما كانا ليدعا رأيه 

لة المخالف دون مناقشة لو أنهما عرفاه، فهو إذًا لم يبلغهما بوسي

                                      
 .57، 56ارجع إلى رسالته في القياس ص (1)
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 ...(1)ما

كذلك يبدو أن رأي الطوفي لم يكن مثار نقاش قط بين  -200

معاصريه، ال ألنهم سمعوا به وأقروه، ولكن ألنه لم يبلغهم؛ فإنه لم 

ينقل لنا عن أحد منهم، سواء في مصر حيث ألَّف كتابه شرح 

األربعين، أو في الحجاز بعد ذلك حيث حج وجاور، أو في بلد 

في اعتبار المصلحة أصالً  -فن _ أن للطوفي الخليل حيث توفي ود

رأيًا خالف به جمهور األئمة والفقهاء، ولم ينقل بالتالي أن  -شرعيًّا 

هذا الرأي كان مثار نقاش أو جدل بينه وبينهم، بل لم ينقل لنا قط 

أنه خالف العلماء إال في موقعين لم يعين موضع الخالف في 

ي الرأي مع الحارثي، وهو كليهما، وأحد الموقفين هو خالفه ف

الخالف الذي كان سببًا مباشًرا في محنته بمصر، وثانيهما هو ما 

حكاه ابن حجر عن الكمال جعفر، بل أكد أنه قرأه بخطه حيث 

يقول: "كان القاضي الحارثي يكرمه ويبجله، ونزله في دروس، ثم 

ضوا أمر ه وقع بينهما كالم في الدرس، فقام عليه ابن القاضي، وفوَّ

إلى بعض النواب، فشهدوا عليه بالرفض، فضرب، ثم قدم قوص، 

 .(2)فصنف تنصيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظ فغيَّرها"

ومعنى هذا أن الطوفي لم يبقِّ على األلفاظ التي أنكرها الكمال 

 جعفر عليه، بل غيَّرها، فهي إذًا ليست رأيه في رعاية المصلحة..

                                      
يرى الشيخ محمد مصطفى شلبي صاحب "تعليل األحكام" أن الطوفي وابن  (1)

في  -أو يكادون  -تيمية وابن القيم هم األحرار الثالثة في مذهب أحمد، وأنهم متفقون 
نرى أن الشيخين يخالفان الطوفي كل المخالفة فيما موقفهم من المصلحة، أما نحن ف

ذهب إليه، وفي أدلته عليه. انظر رأي الشيخ شلبي في الشيوخ الثالثة في رسالته 
 . 379-377ص
 (.2/157الدرر الكامنة البن حجر ) (2)
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 اإلسالمي

فاظ التي أنكرها الكمال ولكن لماذا ال تكون هذه األل -201

جعفر على الطوفي هي ألفاظه في تعارض النصوص، وعدم حجية 

 اإلجماع في المعامالت، وفي تقديم رعاية المصلحة على النص؟..

نها في شرحه  ولماذا ال يكون الطوفي قد عدل عنها بعد أن دوَّ

للحديث، ثم لم تسمح له الظروف بتعقب إحدى نسخ الكتاب قبل 

 .محوها منه؟

إن بين أيدينا عدة مقدمات قد تنتهي بنا إلى هذه النتيجة، وإن 

بدت ظنية غير قاطعة في الداللة عليها؛ فقد ألَّف شرحه لألربعين 

في قوص بعد  -وهو الذي قرر فيه تقديم رعاية المصلحة-النووية 

... وألَّف (1)أن نُفي إليها، أو بعد أن قدمها كما يقول الكمال جعفر

دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب كتابًا في "

... ثم كان آخر كتبه على ما رجحنا هو "اإلشارات (2)والسنة"

وقد ألَّفه لغرضين يدور كالهما اإللهية إلى المباحث األصولية"، 

حول إثبات أن القرآن قد استوعب أصول الدين، وأصول الفقه، وأنه 

ع أن نعتبر هذا عدوالً .. أفنستطي(3)مصدر التشريع -ال غيره  -هو 

 من الطوفي عن رأيه في رعاية المصلحة؟.

ومهما يكن السبب في أن مذهب الطوفي لم ينل نصيبًا  -202

من الشهرة حتى عهد قريب _ فقد كان الرجل نفسه معروفًا لعلماء 

                                      
 123تستطيع أن ترجع إلى ما كتبناه عن هذا الكتاب من كتب الطوفي، في ص (1)

 لرسالة.وما بعدها من هذه ا
من  100]ط[، وإلى ص 378ارجع إلى الذيل على طبقات الحنابلة البن رجب ص (2)

 هذه الرسالة.
من  127ارجع إلى ما كتبه في هذا المعنى ضمن مقدمة الكتاب، وقد نقلناه في ص (3)

 هذه الرسالة.
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 اإلسالمي

الحنابلة وفقهائهم حتى أواخر القرن العاشر، بل لقد كان في نظر 

أي؛ فإن الشيخ عالء الدين محمد بن علي بعضهم إماًما مجتهدًا ذا ر

بن محمد الكناني العسقالني يشرح مختصره للروضة خالل القرن 

الثامن، ثم يتولى الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن نصر هللا الكناني 

 ..(1)نسخ الكتاب في القرن التاسع -وهو سبط الشارح  -العسقالني 

ول وتهذيب علم وعالء الدين المرداوي في كتابه "تحرير المنق

األصول" يذكره بين أصحاب أحمد الذين اعتد بآرائهم، ويذكر 

ضمن الكتب التي نقل منها وعنها مختصره لروضة الناظر، 

 .(2)وشرحه لهذا المختصر

وشهاب الدين الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير 

المسمى بمختصر التحرير" ينقل عنه كلما عرض لمسألة من 

، ثم يذكره ضمن مصادره التي (3)ه فيها رأيمسائل األصول ل

 اعتمد عليها، كما فعل شيخه.

ولكن الناس يجهلون الطوفي بعد هذا سنين طويلة، بل تمضي 

هذه السنون متتابعة كثيرة حتى تكتمل قرونًا قبل أن يبعث هو 

دها القاسمي من شرحه  ورأيه في المصلحة، بتلك الرسالة التي جرَّ

"؛ فقد قدَّم بين يديها ترجمة للطوفي ضرارال ضرر وال لحديث: "

                                      
حت من هذه الرسالة، وإلى هذا الشرح مخطوطًا بمكتبة األزهر ت 117، 113ارجع إلى ص (1)

 .أصول الفقه 283رقم 
أصول الفقه  302من النسخة المخطوطة المحفوظة تحت رقم  78انظر ورقة  (2)

 .120بدار الكتب المصرية، وارجع إلى ص
على سبيل المثال فقط؛ فستجده  412، 405، 388، 311، 26ارجع إلى صفحات  (3)

المؤلف في يذكر الطوفي ضمن أصحاب اآلراء في أصول المذهب... ثم اقرأ رأي 
، فستجد أنه ال يذكر للطوفي 388اعتبار المصلحة المرسلة أصالً عند الحنابلة في ص

ا فيها.  رأيًا خاصًّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  201

 اإلسالمي

أمينة وافية على إيجازها، ثم علَّق على الرسالة، ولم يستنكر شيئًا 

... وهذه الرسالة هي التي نقلها بتعليقاتها السيد (1)من آرائه فيها

، بعد أن قدَّم لها بكلمة ذكر فيها أن األحكام (2)رشيد رضا في المنار

وهي التي يعب ِّر عنها العلماء  -دارية السياسية والقضائية واإل

مدارها في الشريعة اإلسالمية على قاعدة درء  -بالمعامالت 

المفاسد وحفظ المصالح أو جلبها، وأن الطوفي قد تكلم عن 

المصلحة في رسالته بما لم يره لغيره من الفقهاء، وأنه إنما ينشر 

 هذه الرسالة؛ لتكون تبصرة ألولي األبصار.

يجهل الفقهاء وعلماء األصول نجم الدين الطوفي  ولم -203

بعد ذلك، وإن باعد بينهم وبين حقيقته أحيانًا تضارب اآلراء حوله، 

ا يخالف إمامه وجمهور علماء المذهب  فهل كان الرجل حنبليًّا حرًّ

مها على النص واإلجماع؟ أم هو كان شيعيًّا  في المصلحة، فيقد ِّ

تقدَّم المصلحة على النص؛ ألن النص ما إماميًّا ال يرى بأًسا في أن 

 زال عنده قابالً للنسخ بقول اإلمام المعصوم؟..

وهذا الرأي الذي رآه في المصلحة، ودعا إليه في إيمان به: 

هل يتفق وأصول الفقه اإلسالمي بصفة عامة؟ وإلى أي مدى يمكن 

 االعتداد به، وتفريع األحكام بناء عليه؟..

محمد زاهد الكوثري يعرض للطوفي إن الشيخ الجليل  -204

                                      
، وهي محفوظة بدار الكتب 69-39ارجع إلى رسائل في أصول الفقه ص (1)

 .613، وهناك نسخة أخرى رقم 612تحت رقم 
ء الذي صدر في شوال انظر: الجزء العاشر من المجلد التاسع ، وهو الجز (2)
(؛ فستجد هذه الرسالة منشورة هناك، ومعها تعليقات 1906هـ )أكتوبر 1324سنة 

 الشيخ القاسمي عليها 
 (.770 - 745)ص
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 اإلسالمي

 ورأيه في مقال له عن "شرع هللا في نظر المسلمين"، فيقول:

في محاولة  -يقصد المرجفين  -"ومن جملة أساليبهم الزائفة 

تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم: "إن مبنى التشريع في 

المعامالت ونحوها المصلحة، فإذا خالف النص المصلحة يترك 

، ويؤخذ بالمصلحة" فيالخيبة من ينطق بمثل هذه الكلمة، النص

ويجعلها أصالً يبني عليه شرعه الجديد، وما هذا إال محاولة نقض 

الشرع اإللهي؛ لتحليل ما حرمه الشرع باسم المصلحة، فسل هذا 

الفاجر ما هي المصلحة التي تريد بناء شرعك عليها؟ إن كانت 

طريق غير الوحي حتى عند المصلحة الشرعية، فليس لمعرفتها 

المعتزلة الذين يقال عنهم: إنهم يحك مون العقل... وإن كنت تريد 

المصلحة الدنيوية على اختالف تقدير المقدرين، فال اعتبار لها في 

نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي؛ إذ العقل كثيًرا ما يظن 

ائر المفسدة مصلحة بخالف الشرع. وأما المصلحة المرسلة وس

المصالح المذكورة في كتب األصول وكتب القواعد ففيما ال نص 

فيه باتفاق بين علماء المسلمين، فال يتصور األخذ بها عند مخالفتها 

 لحجج الشرع.

شر إلغاء النص باعتباره مخالفًا  -"وأول من فتح هذا الشر 

هو النجم الطوفي الحنبلي؛ فإنه قال في شرح حديث:  -للمصلحة 

": إن رعاية المصلحة مقدَّمة على النص وال ضرارال ضرر "

 واإلجماع عند التعارض.

"وهذه كلمة لم ينطق بها أحد من المسلمين قبله، ولم يتابعه 

بعده إال من هو أسقط منه، والقول بأن إجراء ذلك في المعامالت 
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 اإلسالمي

دون العبادات باعتبار أن العبادات حق للشارع، والمعامالت إنما 

لمصالح العباد، فكانت هي المعتبرة _ فرق بدون ُوضعت أحكامها 

فارق؛ ألن هلل أن يأمر بما شاء فيما شاء، من غير فارق بين أن 

يكون أمره في العبادات أو المعامالت، وهو الذي أباح أنواًعا من 

م أنواًعا منها، وكذا السلم والصرف واإلجارة، وغيرها  البيوع وحرَّ

المنكر من هذا المضل تسري خديعته من أبواب الفقه. فإذا راج هذا 

في األبواب كلها، ويكون شرع هللا أثًرا بعد عين!.. ولكن.. أبى هللا 

 إال أن يتم نوره.

"ومن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد تعارض حجج هللا 

من الكتاب والسنة واإلجماع؟ إن القول بذلك قول بأن هللا ال يعلم 

حتى يتصور أن تعارض مصالح عباده، فكأنهم أدرى بها 

مصالحهم األحكام التي دلت عليها أوامر هللا المبلَّغة على لسان 

رسوله، سبحانك هذا إلحاد مكشوف، ومن أعار سمعًا لمثل هذا 

 التقول، فال يكون له نصيب من العلم، وال من الدين.

"وليست تلك الكلمة غلطة فقط من عالم حسن النية تحتمل 

 بابها قاصد شر، ومثير فتن".التأويل، بل فتنة فتح 

م  ثم ينقل الكوثري رحمه هللا عن ابن رجب وابن مكتوم ما يدع ِّ

به رأيه في الطوفي، ويقول: "أفمثل هذا الزائغ يتخذ قدوة في مثل 

هذا التأصيل الذي يرمي إلى استئصال الشرع؟ وال يغترن القارئ 

؛ فإننا في الكريم بتلقيب بعض المهملين إياه باإلمام النجم الطوفي

زمن نرى من ال يصلح أن يكون إماًما في مسجد حارته يلقب 
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 ا هـ. (1)باإلمام الحجة!. وإلى هللا عاقبة األمر كله!"

وصاحب رسالة "تعليل األحكام" يتحدث عن الطوفي  -205

ورأيه في مواضع من رسالته، فيبدو مقتنعًا برأي الرجل في 

 على هذا الرأي... المصلحة، وإن لم يبد أنه اقتنع بأدلته

إنه في الموضع األول يقول: "... وهناك مذهب رابع 

خالصته أن المصالح يعمل بها مطلقًا، مرسلة أو غير مرسلة، 

ا أو إجماًعا متى كانت راجحة، لكن  ويعنى بها التي عارضت نصًّ

في صنف من األحكام ]هي[ المعامالت وما شابهها ، أما العبادات 

للمصلحة فيها... وهو رأي نجم الدين الطوفي والمقدرات، فال وزن 

حوا به قوالً، ولكن فتواهم  الحنبلي، وجماعة من العلماء لم يصر ِّ

 .(2)تؤيد ذلك"

وفي الموضع الثاني يقرر أنه لم ير عالًما أعلن هذا الرأي في 

صراحة غير الطوفي، ويذكر تاريخ وفاته، وأنه ألَّف في رأيه 

متن الغلو في بعض المواقف، وأن رسالة، لكنه يصفه بأنه ركب 

هذا ألجأه إلى االستدالل أحيانًا بما ال يسلم له، أو بما ال يفيد، 

ويضرب لهذا مثالً بادعائه االتفاق على المصلحة؛ ألن منكري 

اإلجماع قالوا بها، وبادعائه تعارض النصوص واختالفها... ثم 

ن يحمل على بعض من عرضوا للرد على الطوفي من المعاصري

                                      
هـ 1372. وقد طبع هذا الكتاب عام 261-257، 96-94مقاالت الكوثري ص (1)

ا وذاك، بدأت بعد وفاة مؤلفه؛ وجمعت مادته من المجالت العلمية المختلفة، وبسبب هذ
 به الحديث عن آراء المعاصرين في الطوفي ورأيه.

هـ 1362، وقد قدَّمها كاتبها للمناقشة عام 293، 292تعليل األحكام ص (2)
 (.1947هـ )1366م( ثم طبعت عام 1943)
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فاتهموه باإللحاد دون ذكر لألسباب... وهو يرى أن هذا ليس طريقًا 

 .(1)صحيًحا لمناقشة اآلراء، والحكم عليها بالصحة والفساد

وفي الموضع الثالث يقول: "وأما نجم الدين الطوفي فقد فتح 

باب المصالح على مصراعيه في أبواب المعامالت، وقدَّمها على 

، وتلك رسالته شاهدة بذلك، تكلم فيها كل دليل حتى النص واإلجماع

عن المصلحة بما لم يسبقه به أحد ممن تكلموا في هذا الباب، وإن 

. ثم يصفه بأنه أحد األعالم الثالثة (2)تغالى في بعض مواقفه"

 األحرار في مذهب الحنابلة، وهو يقصد باآلخرين: 

بقة التقليد ابن تيمية، وابن القيم، ويثني عليه بعد ذلك بأنه لم يدخل ر

في عنقه، فنضج عقله، وسمت أفكاره، ووقف على الشيء الكثير 

من أسرار الشريعة، وبأن غيره لو كان قد سلك هذا المسلك لصار 

الناس إخوانًا في هللا، غير متجافين وال متنابزين باأللقاب، ولكان 

 .(3)للشريعة وضع آخر غير ما هي عليه اآلن

محمد أبو زهرة يعرض رأي وأستاذنا الجليل الشيخ  -206

الطوفي، ويناقشه في كتابيه "مالك" و "ابن حنبل"، ثم هو يجزم أو 

يكاد يجزم في ثانيهما بأن الطوفي كان شيعيًّا إماميًّا؛ ألن الشيعة 

اإلمامية هم الذين يرون أن النص ما زال قابالً للنسخ، ثم إن ابن 

 ش رأيه؟..... ولكن كيف ناق(4)رجب قد قرر أنه كان شيعيًّا

                                      
من نفس المصدر، ونعتقد أنه يقصد بهذه الجملة الشيخ الجليل  295انظر: ص (1)

 سلفنا أنه يتهم الطوفي باإللحاد األقرع!..محمد زاهد الكوثري، وقد أ
 من نفس المصدر. 378ص (2)
 .379انظر نفس المصدر ص (3)
، وقد طبع 313-312ص اقرأ ما كتبه أستاذنا عن هذا االتهام في كتابه "ابن حنبل"  (4)

 هـ 1366عام 
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إنه يبي ِّن أوالً موضع النـزاع بين الطوفي وغيره من  -207

الفقهاء، فيقرر أنه "التعارض بين المصلحة المحققة والنص القاطع 

في سنده وداللته، فالطوفي فرض وقوع هذا التعارض، ومن ثم قدم 

المصلحة على النص.. والمالكيون ومن سلك مسلكهم من الحنابلة 

ا أن المصلحة ثابتة حيث ُوجد النص، فال يمكن غير الطوفي قررو

أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع يعارضها، 

أما النص الظني سندًا أو داللة، فهو كذلك عند ابن حنبل، ويمكن 

تخصيصه بالمصلحة عند مالك؛ ألن المصلحة عنده أصل مقطوع 

ي... وأما خبر به إن ثبتت بطريق قطعي، والقطعي يقدم على الظن

اآلحاد فإن معارضة المصلحة الراجحة المؤكدة له تعتبر مخالفة 

لمجموع الشواهد الشرعية المثبتة لطلب المصالح ودفع المضار، 

 ...(2)تكون تضعيفًا لنسبته عن طريق الشذوذ في متنه (1)ومن

وهو ثانيًا يستعرض أدلة الطوفي على دعواه الخطيرة،  -208

لة على نقيض ما ذهب إليه؛ إذ النصوص لو فيرى أنها أقوى دال

عارضت المصالح ما ساغ أن توصف بأنها موعظة وهداية 

ورحمة وشفاء، مع أن اآليتين اللتين ساقهما تؤكدان وصف 

النصوص بكل هذا... ولو كان في النصوص ضرر ما ساغ أن 

"، "ففرض التعاند بين ال ضرر وال ضراريقول الرسول: "

رض باطل إذًا، وما يبنى عليه من تقديم النصوص والمصالح ف

                                                                                               
وفي كليهما عرض للطوفي  م(،1946هـ )1364وطبع كتابه "مالك" عام م(، 1947)

 .ه بالمناقشةومذهب
 كذا باألصل، ولعلها: ]وقد[ أو ]ومن ثم[ )م(. (1)
 .308، 307ارجع في هذا إلى "ابن حنبل" ص (2)
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المصالح على النصوص القطعية في داللتها وسندها باطل 

 .(1)أيًضا"

وهو ثالثًا يناقش ما زعمه الطوفي من وضوح طريق  -209

المصالح، وإبهام طريق النصوص، ومن أن هذا يترتب عليه تقديم 

م يحتمل رعاية المصلحة؛ ألنه ال يصح أن نترك المصالح ألمر مبه

أن يكون طريقًا إلى المصلحة وأال يكون _ يناقش هذا الزعم؛ ليثبت 

من الواقع تضارب اآلراء حول المصلحة، وانحدار المذاهب من 

فلسفة الخاصة إلى متناحر العامة، فهذا فوضوي وذاك اشتراكي، 

وذلك يناصر رأس المال في قوة، وهذا يناصره باعتدال، وأولئك 

المناجم ملًكا للدولة لتكون منفعتها للكافة،  يدعون إلى أن تكون

وهؤالء يدعون إلى أن تكون األراضي على الشيوع لكل آحاد 

األمة، وهؤالء يمنعون الوراثة، وآخرون يجيزونها بقدر محدود، 

وينتهي من هذه  ،[53:المؤمنون] ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ و

 ين ال يقرهما أحد.المناقشة إلى أن هاتين المقدمت

أما األولى فألن من األمور ما ال يعرف وجه المصلحة فيه على 

 وجه اليقين.

وأما الثانية فألنه ال يمكن أن توجد مصلحة مستيقن بها، 

 .(2)ويعارضها نص قطعي في سنده وداللته

م على دعواه مثالً واحدًا؛  -210 وهنا يالحظ أن الطوفي لم يقد ِّ

ل االستقراء والتتبع، ثم يعقد موازنة بينه وبين ألنه لم يجده بعد طو

                                      
 .308نفس المصدر ص (1)
 .310-308ارجع إلى نفس المصدر ص (2)
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ق بينهم النظر، وهما ابن تيمية  فقيهين جمعهما به العصر، ولكن فرَّ

وابن القيم؛ فقد قرر كالهما أن النصوص ال يمكن أن تخالف 

المصالح... ثم يخرج من هذه الموازنة بأن مسلك الطوفي في 

هدين والمرجحين المصلحة بعيد عن مسلك كل المخرجين والمجت

في المذهب الحنبلي، "فهو رأي شاذ بين علماء الجماعة اإلسالمية 

... ومن ثم يوازن (1)عموًما، وعلماء المذهب الحنبلي خصوًصا"

بينه وبين الشيعة اإلمامية، ثم يحكم بأنه منهم، وينقل عن ابن رجب 

 ...(2)ما يعزز هذا الحكم

لوهاب خالف ويعرض أستاذنا الكبير الشيخ عبد ا -211

ف بالرجل في  للطوفي ومذهبه في المصلحة، وأدلته عليه، فيعر 

، ويذكر أن من بين (3)673إيجاز، محددًا تاريخ والدته بأنه سنة 

ال مؤلفاته رسالة في رعاية المصالح جعل محورها شرح حديث: "

م خالصة لمذهبه في المصلحة، ثم يسوق ضرر وال ضرار "، ويقد ِّ

تمثل بوضوح وجهة نظره، ويذكر أن خالصة بعض عباراته التي 

 أدلته على ما ذهب إليه ثالثة، هي:

ما ورد عن الشارع من نصوصه وتعليالت أحكامه  األول:

الدالة على أنه ما قصد من تشريعه األحكام إال تحقيق مصالح 

                                      
 .311، 310راجع نفس المصدر ص (1)
 .313-311راجع المصدر السابق ص  (2)
ام بذاته تاريًخا لميالد الطوفي، وقد رأينا أن حدد الزركلي في األعالم هذا الع (3)

 83-82، وهو ما نرجحه لسبب ذكرناه في ص657ابن حجر يحدد لتاريخ ميالده عام 
 من هذه الرسالة.
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الناس، فإذا سكت عن حكم واقعة، فقد أحالهم على عقولهم الستنباط 

 م...حكم فيها يحقق مصالحه

ال ضرر : "ما ورد في السنة الصحيحة من قوله والثاني: 

"؛ فهو نفي عام قاطع في نفي كل ضرر؛ ألن النكرة في وال ضرار

بين نصين ال  -حين يقع  -سياق النفي تعم... ومن ثم يقع التعارض 

بين نص ومصلحة... وكأن الشارع لما شرع أحكامه في المعامالت 

تنفيذها بما إذا لم يستلزم ضرًرا ، ودل والسياسة الدنيوية _ قيد 

 ".ال ضرر وال ضرارعلى هذا التقييد بقوله: "

أن المصلحة هي الدليل الراجح؛ ألنها هي المقصودة  والثالث:

من أحكام سياسة المكلفين، أما األدلة األخرى فوسائل، والمقاصد 

واجبة التقديم على الوسائل... ولهذا نسخت بعض األحكام الشرعية 

 ...(1)بأخرى لتبدل المصالح

وإذ يوازن بعد هذا بين المذاهب في االستصالح _ يقرر  -212

أن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة المرسلة إطالقًا فيما ال نص فيه، 

_ قد فتح بابًا للقضاء على النصوص، وجعل حكم وفيما فيه نص 

النص أو اإلجماع عرضة للنسخ بالرأي؛ ألن اعتبار المصلحة ما 

و إال مجرد رأي وتقدير، وربما قدر العقل مصلحة وبالروية ه

والبحث قدرها مفسدة، فتعريض النصوص لنسخ أحكامها باآلراء 

وتقدير العقول _ خطر على الشرائع اإللهية، وعلى كل القوانين، 

                                      
راجع في هذا الذي ذكره أستاذنا عن الطوفي وأدلته على مذهبه كتابه  (1)

هـ 1369ي عام ، وقد طبع هذا الكتاب ألول مرة ف91-89"االجتهاد بالرأي"   ص
 م(.1950)
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ثم هو قد سل م بأن العبادات والمقدرات ال مجال لالستصالح فيها، 

تي شرعت لحفظ الضروريات وسل م بأن األحكام الكلية ال

والحاجيات ال مجال فيها أيًضا لالستصالح؛ ألنها متفقة دائًما 

والمصلحة، ولم يورد أي مثال لجزئية ورد نص بحكمها وعارض 

هذا الحكم المصلحة؛ ليتبين مقدار المصلحة في رأيه، وعلى أي 

 ...(1)ضوء يقدرها"

يعرض لرأي أما أستاذنا الجليل الشيخ علي حسب هللا، ف -213

الطوفي ويحكم بأن فيه مغاالة، وفيه افتراض لما يبعد وقوعه، من 

تعارض المصلحة المحققة مع النص المقطوع به.. ثم هو يرى عند 

معارضة المصلحة للنص ترجيح المصلحة المقطوع بها على النص 

إن كانت ضرورية، وترجيح النص عليها إن كان تحسينية.. أما 

 ...(2)الضرورية عنده أرجح من إلحاقها بالتحسينيةالحاجية، فإلحاقها ب

ويرى أستاذنا الفاضل الدكتور محمد يوسف موسى أن  -214

رأي الطوفي في المصلحة إنما هو اجتهاد منه أخطأ فيه؛ إذ 

المصلحة دليل شرعي حقيقة، ولكن في دائرة النصوص فقط.. ولهذا 

ن هذا نوع ال ينبغي بحال أن تقدَّم مصلحة على نص عارضها؛ أل

 ...(3)من نسخ النص بالمصلحة، وقد مضى زمن النسخ

                                      
 .93المصدر نفسه ص (1)
هـ 1371، وقد طبع عام 88و 86راجع كتابه "أصول التشريع اإلسالمي" ص  (2)

 م(.1952)
ارجع في رأيه هذا إلى كتابه "األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي"  (3)
كالهما .. والكتابان 20-18، وإلى كتابه "البيوع: منهج وتطبيقه" ص 135-132ص

 م(.1953هـ )1372طبعا عام 
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وأخيًرا... فإن رأي الطوفي كان مثار مناقشة بين بعض  -215

كت اب العصر من المعنيين بالشئون اإلسالمية، على إثر ما نشرته 

مجلة رسالة اإلسالم لكاتب كبير تحت عنوان "نظام اإلسالم 

قال المجالس التشريعية والنيابية السياسي"؛ فقد دعا كاتب هذا الم

في العالم اإلسالمي إلى أن تنسخ ما تشاء من آيات القرآن وأحكامه، 

، بل إن بدعوى أن النسخ في القرآن لم ينته حكمه بوفاة الرسول 

، نقلت حق التشريع من [38]الشورى: َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ آية: 

"المشرع ابتداء، ثم غدا التشريع إلى كان هو  هللا إلى األمة، فاهلل 

... وقد رد عليه األساتذة محب الدين الخطيب، (1)األمة انتهاء"

والدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ عبد اللطيف السبكي، 

والشيخ محمود النواوي، بمقاالت نشروها في مجلتي األزهر 

وهو الدكتور محمد يوسف  -، وعقد أحدهم (2)ورسالة اإلسالم

موازنة سريعة في رده بين هذه الدعوى ورأي الطوفي،  - موسى

ف األستاذ محب الدين الخطيب  في  -فكان هذا سببًا في أن يعر 

بالطوفي ومذهبه، غير أنه لم ينصفه بما كتب عنه؛ فإن  -مقاله 

خطأه في االجتهاد ال يعني أنه كان متالعبًا بالمذاهب والعقائد، 

ان شيعيًّا حقيقة كما رأينا... على أن واتهامه بالتشيع ال يعني أنه ك

بعيد حتى في  -وهو يدور حول تقديم المصلحة على النص  -مذهبه 

، ففيم (3)نظر الكاتب نفسه عن مذهب الداعية إلى نسخ القرآن

                                      
)السنة الرابعة(، ومجلة رسالة  293، 292العدد الرابع من المجلد الرابع ص (1)

 اإلسالم تصدرها دار التقريب بين المذاهب بالزمالك في القاهرة. 
 من مجلة األزهر.  25انظر: السنة الرابعة من رسالة اإلسالم، والمجلد  (2)
[، وقد صدر في جمادى اآلخرة سنة 25( ]م6/696ر )انظر: مجلة األزه (3)
 م.1954فبراير سنة  15 -هـ 1372
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التحامل عليه، وادعاء أنه تالعب بالعقائد، مع أن مصنفاته التي 

فاضالً، حر الرأي، أتيح لنا االطالع عليها تتحدث بأنه كان عالًما 

 ؟!(1)واسع المعرفة

 وبعد... -216

فكيف تطورت النظرة إلى المصلحة منذ عهد الطوفي إلى 

 اليوم؟

 وماذا كان موقف الفقهاء منها بوصفها أصالً تشريعيًّا؟..

لقد عني بها الشاطبي في "الموافقات" ، فبيَّن "أن وضع 

 ..(2)ل معًا"الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلج

وفسَّر ما يريده بها فقال: "وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام 

حياة اإلنسان، وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية 

 .(3)والعقلية على اإلطالق؛ حتى يكون منعًما على اإلطالق"

ولكن الشاطبي يعقب تفسيره هذا للمصلحة بقوله: "وهذا في 

يكون؛ ألن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق مجرد االعتياد ال 

قل ت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كاألكل والشرب، 

واللبس والسكن، والركوب والنكاح، وغير ذلك؛ فإن هذه األمور ال 

تُنال إال بكد وتعب، كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة 

دة تفرض في العادة الجارية من حيث مواقع الوجود؛ إذ ما من مفس

                                      
 وما بعدها. 107( راجع الفصل الثاني من الباب األول في هذه الرسالة ص1)
 هـ.790(. وقد توفي الشاطبي سنة 2/2الموافقات ) (2)
 (.2/16نفس المصدر ) (3)
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 اإلسالمي

إال ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات 

 ...(1)شيء كثير"

وهو يبين بعد هذا "أن المصالح المجتلبة شرًعا والمفاسد 

المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة األخرى، ال 

ا العادية أو درء مفاسدها من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحه

، ثم يستدل لذلك بأن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين (2)العادية"

عن دواعي أهوائهم؛ حتى يكونوا عبادًا هلل... وبأن المنافع مشوبة 

بمضار، والمضار محفوفة ببعض المنافع عادة، وبأن الشأن في 

بأن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية ال حقيقية، و

األغراض في الشيء الواحد تختلف، مما يمتنع معه أن تكون هي 

 ...(3)مناط األحكام

كذلك بيَّن الشاطبي أن كون الشارع قاصدًا للمحافظة  -217

أصل من  -الضرورية والحاجية والتحسينية  -على القواعد الثالث 

أصول الشريعة، بل هو أصل أصولها... وأن مستنده لهذا قطعي 

 -ر أنه إنما يثبت من استقراء الشريعة: أدلتها ومقاصدها حتًما، غي

استقراء معنويًّا ال يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى 

بعض، بحيث يخلص من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه، كما 

تجتمع العامة على جود حاتم وشجاعة علي 
(4). 

                                      
 نفس المصدر. (1)
 (.2/25المصدر نفسه ) (2)
 (.27-2/25راجع المصدر نفسه ) (3)
 (.34-2/32راجع هذا بتفصيل في المصدر نفسه ) (4)
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 اإلسالمي

ن واهتم الشاطبي في "االعتصام" ببيان الفرق بي -218

المصالح المرسلة من جهة، وبين البدع واالستحسان من جهة 

أخرى؛ "ألن كثيًرا من الناس عدُّوا أكثر المصالح المرسلة بدًعا، 

ونسبوها إلى الصحابة والتابعين، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من 

، ومن ثم فس ر المراد بالمصلحة بأنه: "ما فهم (1)اختراع العبادات"

لخلق، من جلب المصالح ودرء المفاسد، على وجه رعايته في حق ا

، وفسَّر االستدالل المرسل بأنه: (2)ال يستقل العقل بدركه على حال"

"أن يوجد لما سكت عنه الشارع من المناسب جنس اعتبره الشارع 

، ثم بسطه بعشرة أمثلة ليبين (3)في الجملة بغير دليل معين"

ألوصاف المناسبة من ، وخلص منها إلى أنه البد في ا(4)وجهه

اعتبار ثالثة أمور هي: أن تكون مالئمة لمقاصد الشرع بحيث ال 

تنافي أصالً من أصوله.. وأن تكون جارية على المناسبات المعقولة 

التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول... وأن تكون راجعة 

 ...(5)إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي، ال تحسيني

ص الشاطبي إلى الفرق بين المصالح ومن هذه الشروط خل

المرسلة والبدع، فالمصالح تالئم مقاصد الشرع قطعًا، أما البدع 

فتناقضها في عامة أمرها... والمصالح مبنية على مناسبات معقولة 

 المعنى، أما البدع فتعبديات ال يعقل معناها عادة...

والمصالح ترجع إلى حفظ ضروري أو حاجي بالتخفيف 

                                      
 (.2/281)( االعتصام 1)
 (.2/284نفس المصدر ) (2)
 (.2/287نفس المصدر ) (3)
 (.306-2/287راجع هذه األمثلة مبسوطة في المصدر نفسه ) (4)
 (.313-2/307راجع في هذه الشروط المصدر نفسه ) (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  215

 اإلسالمي
 ج، أما البدع فزيادة في التكليف مضادة للتخفيف...ورفع الحر

وهكذا يتحصل أنه "ال تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة 

 ...(1)إال القسم الملغَى باتفاق الفقهاء، وحسبك به متعلقًا"

وإذ يفرق الشاطبي بعد هذا بين االستحسان والبدع _  -219

أنه استثناء من  يعرض للفرق بينه وبين المصالح المرسلة، فيقرر

القواعد بخالف المصالح المرسلة، ثم يمث ِّل لهذا بتضمين األَُجراء 

قائالً إنهم "مؤتمنون بالدليل ال بالبراءة األصلية، فصار تضمينهم 

في حيز المستثنى من ذلك الدليل، فدخل تحت معنى االستحسان 

 ...(2)بذلك النظر"

ستعمال مصلحة وهذه التفرقة مبنية على أن االستحسان هو "ا

فه في الموافقات ، وهكذا (3)جزئية في مقابلة قياس كلي"؛ فهكذا عر 

فه غير ابن العربي من علماء مذهب مالك، كما نقل هو نفسه  عر 

 ...(4)في االعتصام

وتمضي األعوام بعد الشاطبي، فال نرى في المصلحة  -220

حمد كالًما ذا وزن، حتى يخرج علينا شيخ جامع الزيتونة السيد م

الطاهر بن عاشور، منذ سبع سنوات بكتاب في "مقاصد الشريعة 

اإلسالمية" يقول في مقدمته: "وإني قصدت في هذا الكتاب 
                                      

 (.316-2/314اجع هذا في المصدر نفسه )ر (1)
 (.2/324نفس المصدر ) (2)
(3) (4/116.) 
(. وال يبعد عن هذا ما ذكره ابن العربي في تعريف 2/321االعتصام ) (4)

فه بأنه: "إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق االستثناء  االستحسان؛ فقد عرَّ
(. 2/320االعتصام ) والترخص؛ لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته".

فه في موضع آخر بأنه: العمل بأقوى الدليلين، قال: "فالعموم إذا استمر،  ولكنه عر 
والقياس إذا اطرد _ فإن مالًكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معنى .. ويستحسن أبو حنيفة أن يخصص بقول الواحد من الصحابة الوارد 

 (.2/319". االعتصام )بخالف القياس
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 اإلسالمي

خصوص البحث عن مقاصد اإلسالم من التشريع، في قوانين 

المعامالت واآلداب، التي أرى أنها جديرة بأن تخص باسم 

عاريف المصالح الشريعة، والتي هي مظهر ما راعاه الشارع من ت

والمفاسد وتراجيحها، مما هو مظهر عظمة الشريعة اإلسالمية بين 

بقية الشرائع والقوانين والسياسات االجتماعية؛ لحفظ نظام العالم، 

 .(1)وإصالح المجتمع"

ص القسم األول منه إلثبات أن للشريعة مقاصد من  وهو يخص ِّ

لمقاصد، وأن التشريع، وأن الفقيه محتاج إلى التعرف على هذه ا

أعظم طريق لذلك هو االستقراء: استقراء األحكام المعروفة 

.. يليه (3)، واستقراء األدلة على األحكام المشتركة في علة(2)عللها

 القرآن، والسنة إلخ...

ص القسم الثاني منه لبيان مقاصد الشريعة العامة... وفي  ويخص ِّ

ة، وأن المقصد العام هذا القسم يقرر أن هذه المقاصد مبنية على الفطر

من التشريع هو حفظ النظام بجلب المصلحة ودرء المفسدة، ثم يعرض 

                                      
هـ 1366. وقد طبع هذا الكتاب في تونس عام 8-7مقاصد الشريعة اإلسالمية ص (1)

 ألول مرة.
يرى المؤلف أن استقراء هذه األحكام يؤول إلى استقراء عللها، فيحصل العلم  (2)

بمقاصد الشريعة بسهولة؛ ألننا إذا استقرأنا علالً كثيرة متماثلة، في كونها ضابًطا 
لحكمة متحدة _ أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة، نجزم بأنها مقصد شرعي.. 

عن بيع التمر بالرطب،  وهو يمث ِّل لهذا بالنهي عن المزابنة؛ فقد سئل الرسول 
"، وهو إيماء إلى فل إذن" ولما قيل له: "نعم" قال: "أينقص الرطب إذا جف؟فسأل: "

 . 16-15لعوضين صأن علة التحريم هي الجهل بمقدار أحد ا
يمث ِّل المؤلف لهذا بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع الطعام بالطعام  (3)

نسيئة إذا حمل على إطالقه عند الجمهور، وعن احتكار الطعام؛ فإن استقراء عللها 
ينتهي بنا إلى العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة.. 

 .17-16ص
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 اإلسالمي

 للمصلحة بالتعريف، والتقسيم، إلخ...

أما القسم الثالث من الكتاب، فالمؤل ِّف يوقفه على بيان مقاصد 

التشريع الخاصة بأنواع المعامالت بين الناس، في تفصيل يتناول 

ت المالية، والقضاء، والشهادة، أحكام العائلة، والتصرفا

 والعقوبات...

 إنه يقول في تعريف المصلحة: -221

"يظهر لي أن نعرفها بأنها: وصف للفعل الذي يحصل به 

 ...(1)الصالح، أي النفع منه، دائًما أو غالبًا، للجمهور أو لآلحاد"

ر هذا النوع األخير منها   -وهو المصلحة الخاصة  -ثم يفس ِّ

يه نفع اآلحاد، باعتبار صدور األفعال من آحادهم؛ بأنها: "ما ف

ليحصل بإصالحهم صالح المجتمع المركب منهم، فااللتفات فيه 

ابتداء إلى األفراد، وأما العموم فحاصل تبعًا، مثل حفظ المال من 

السرف بالحجر على السفيه مدة سفهه، فذلك نفع لصاحب المال؛ 

. (2)ه، وليس نفعًا للجمهور"ليجده عند رشده، أو يجده وارثه من بعد

شرط البد منه  -في النهاية  -وبهذا يتضح أن عموم المصلحة 

 العتبارها، وإنما الفرق في االبتداء...

أما رأي السيد محمد الطاهر بن عاشور في اعتبار  -222

 المصلحة كما سجله في كتابه _ فلعل هذه الفقرة تلخصه:

                                      
 منه. 66ص  (1)
 منه. 67ص (2)
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 اإلسالمي

في  -ط بأدلتها "ال يخالف عالم بتصاريف الشريعة، محي

وجوب اعتبار مصالح هذه األمة ومفاسد أحوالها، عندما تنـزل بها 

النوازل، وتحدث لها النوائب، وأنه ال يترقب حتى يجد المصالح 

المبثوثة أحكامها بالتعيين، أو الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس، بل 

يجب عليه تحصيل المصالح غير المبثوثة أحكامها بالتعيين، وال 

الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس... وكيف يخالف عالم في اعتبار 

جنسها على الجملة، وبدون دخول في التفاصيل ابتداء؛ ثقة بأن 

الشارع قد اعتبر أجناس نظائرها، التي ربما كان صالح بعضها 

أضعف من صالح بعض هذه الحوادث؟ ثم أحسب أن عالًما ال 

األجناس المحدثة على أجناس يتردد بعد التأمل في أن قياس هذه 

نظائرها الثابتة في زمن الشارع، أو زمان المعتبرين من قدوة 

األمة، المجتمعين على نظائرها _ أولى وأجدر باالعتبار من قياس 

ها، بعضها على بعض؛ ألن  ها وخاص ِّ جزئيات المصالح، عام ِّ

جزئيات المصالح قد يتطرق االحتمال إلى أدلة أصول أقيستها، 

تعيين األوصاف التي جعلت مشابهتها فيها سبب اإللحاق  وإلى

، وإلى صحة المشابهة -وهي األوصاف المسماة بالعلل  -والقياس 

فيها؛ فهذه مطارق احتماالت ثالثة، بخالف أجناس المصالح؛ فإن 

أدلة اعتبارها حاصلة من استقراء الشريعة قطعًا أو ظنًّا قريبًا من 

ائمة بذواتها، غير محتاجة إلى تشبيه القطع. وإن أوصاف الحكمة ق

فرع بأصل، وإنها واضحة للناظر فيها وضوًحا متفاوتًا، لكنه غير 

 محتاج إلى االستنباط، وال إلى سلوك مسالكه...

أفليست هذه االمتيازات أجدر وأحق بأن تقاس على نظائر 
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 اإلسالمي

 ؟.(1)أجناسها الثابتة في الشريعة، المستقرأة من تصاريفها"

نه يقرر في موضع آخر أن أحكام الشريعة قابلة على أ -223

للقياس عليها، باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية، وهو يعني 

 ...(2)بالمقاصد العالية المصلحة والمفسدة

وفي موضع ثالث يتحدث عن عموم شريعة اإلسالم، وأنها 

صالحة لكل زمان ومكان، فيقرر أن هذه الصلوحية تحتمل عنده أن 

ر بكيفيتين:تص  وَّ

أوالهما: أن الشريعة قابلة بأصولها وكلياتها لالنطباق على 

مختلف األحوال، بحيث تساير أحكامها مختلف األحوال، دون 

 حرج، وال مشقة، وال عسر...

والكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور واألمم قابالً 

، وال عسر، للتشكيل على نحو أحكام اإلسالم دون حرج، وال مشقة

 كما أمكن اإلسالم تغيير بعض أحوال األمم التي اعتنقته...

َوَما َجعََل والكيفيتان متآيلتان، جمعهما معًا مغزى قوله تعالى: 

يِن ِمْن َحَرج ... ومن ثم تجنبت أصول [78]الحج: َعلَْيُكْم فِي الد ِ

النهي التشريع اإلسالمي التفريع والتحديد... وجاء في القرآن والسنة 

يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن عن كثرة السؤال بقوله تعالى: 

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم  أَْشيَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها ِحيَن يُنَز 

ِمْن قَْبِلُكْم ثُم  أَْصبَُحوا  قَْد َسأَلََها قَْومٌ .َعفَا هللاُ َعْنَها َوهللاُ َغفُوٌر َحِليمٌ 

                                      
 منه. 87ص (1)
 منه. 114، 113انظر: ص (2)
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 اإلسالمي

في الحديث  ، وقول رسول هللا [102، 101]المائدة: بَِها َكافِِرينَ 

عن أشياء؛ رحمة بكم غير نسيان،  -أي هللا  -وسكت الصحيح: "

... ومن هنا أيًضا كان مالك يكره افتراض (1)"فل تسألوا عنها

فروضة الوقوع: النوازل للتفقه، ويقول لمن يسأله عن حادثة م

 .(2)"دعها حتى تقع"

 -مد هللا في عمره  -وهكذا يثبت شيخ جامع الزيتونة  -224

رعاية الشارع للمصلحة، وكونها أصالً تشريعيًّا تبنى عليه األحكام 

دون حاجة إلى نص، وال إلى نظير يقاس عليه... لكنه ال يفترض 

فى شلبي أن المصلحة تقدَّم على النص كما فعل الشيخ محمد مصط

في رسالته "تعليل األحكام"؛ إذ أكد أن المصلحة تقدَّم على النص، 

وإن لم يرتض أدلة الطوفي على هذه الدعوى، ولم يقبل مغاالته 

فيها... وهذه الرسالة وإن لم تقتصر على المصلحة كمقاصد 

الشريعة اإلسالمية _ تناولت المصلحة في أحد أبوابها الثالثة، فلنر 

 ولتها...اآلن كيف تنا

إن كاتبها يعرف المصلحة، ويبي ِّن حجيتها ومذاهب  -225

الفقهاء فيها، ومجالها، وتعارضها مع اإلجماع ومع القياس.. ثم 

                                      
(، من 7114(، والحاكم في المستدرك )23/86أخرجه الطبراني في الكبير )( 1)

. وقد حس نه ابن السمعاني والنووي كما في جامع العلوم حديث أبي ثعلبة الخشني 
 (. وقال 2/150والحكم )
 ن أبي ثعلبة.ابن رجب: مكحول لم يصح له سماع م

(، 1/171وقد روى نحوه البزار، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (، من حديث أبي الدرداء 4/298والدارقطني )

 (: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. اهـ.1/171)
؛ فقد فص ل هناك وجه 99-92ة اإلسالمية" صانظر: كتابه "مقاصد الشريع (2)

 عموم الشريعة وصلوحيتها.
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يتعقب االستحسان في المذاهب األربعة؛ ليثبت أن بعض مواضعه 

أو أنواعه يعتمد على رعاية المصلحة، وأنه يقدَّم على النص 

 أحيانًا...

آرائه فيما مضى من هذه الرسالة، فلنكتف  وقد ناقشنا بعض

هنا بهذه الفقرة التي تمثل خالصة ما يراه في رعاية المصلحة؛ ألنه 

يرد فيها على من امتنعوا عن التصريح بالمصلحة سدًّا لذريعة 

 الفساد.

 يقول الشيخ محمد مصطفى شلبي:

"إن العمل بالمصلحة مشروع لألدلة الكثيرة المثبتة له، وقد 

ه الصحابة ومن بعدهم... ولما كان التصريح بذلك يفتح باب عمل ب

التعدي لحدود هللا وترك النصوص بما يظن أنه مصلحة، في وقت 

ف أمراء الجور والمستهترون إلى تحصيل رغباتهم، باستحالل  تشوَّ

الدماء واألموال باسم الشريعة، تحت ستار المصلحة _ أفتى العلماء 

ه المفسدة. وهذا اإلفضاء كما ترى ال يصل بمنع العمل بها؛ دفعًا لهذ

إلى درجة القطع أو الظن القريب منه؛ حتى يكون من النوع 

المجمع على سده، كما أنه ليس نادًرا حتى يكون من النوع المجمع 

على إلغائه، فلم يبق إال أنه من القسم المختلف فيه، وهو المتردد 

 بين أن يكون ذريعة أو ال يكون...

سد الذرائع نوًعا من المصلحة، ومن شرط العمل "ولما كان 

بالمصلحة عند كل من ذهب إليها أن تكون راجحة ال يترتب على 

العمل بها مفسدة أعظم منها _ لم يجز العمل بها إذا كانت 
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مرجوحة، أو لزم منها مفسدة تفوقها... ومن هنا ال يجوز أن نمتنع 

صد على االمتناع يق -عن التصريح بالمصلحة؛ ألنه سيترتب عليه 

مفاسد، منها: عزل الشريعة عن الناس، وقفل باب الترقي في  -

وجه األمة اإلسالمية، وتهيئة الفرصة للطاعنين على الشريعة 

اإلسالمية بالجمود والتأخر وعدم مسايرة الزمن... وألننا نستطيع 

أن ندفع المفاسد التي تترتب على التصريح بالمصلحة إذا نحن بينَّا 

لحة بحدودها وضوابطها، ثم قام حراس الشريعة بمراقبة المص

 .(1)التطبيق، فردوا على المخطئ عمله، وبيَّنوا للناس خطأه"

أحب أن أسجل هنا آراء في  -وقبل أن أختم هذا الفصل  -226

لها أساتذتي في كتبهم، وكان لها فضل كبير في  رعاية المصلحة سجَّ

نت فيها من رأي.  ..معاونتي على ما كوَّ

فأستاذي الشيخ عبد الوهاب خالف يرى أن الحق في هذا 

الموضوع "هو أن الوقائع التي ال نص على أحكامها، وال إجماع _ 

يُحكم فيها بما يحقق المصلحة التي ثبت بالبحث واالستقراء 

والموازنة أنها مصلحة حقيقية عامة، ويكون هذا الحكم حكًما 

ء على سنته... والوقائع شرعيًّا؛ ألنه حقق مقصود الشرع، وجا

التي فيها حكم بنص أو إجماع ال يعدل عن أحكامها إال في حال 

الضرورة، وهي إذا كان حكم النص أو اإلجماع يعارض مصلحة 

؛ فإنه يعدل عن حكم النص في هذه الجزئية (2)ضرورية قطعية كلية

                                      
 بتصرف واختصار كبير. 383، 382تعليل األحكام ص (1)
لسنا نفهم كيف تكون المصلحة الضرورية القطعية المخالفة للنص أو  (2)

 اإلجماع، مصلحة كلية؛ ولهذا نكتفي باشتراط أن تكون ضرورية قطعية. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  223

 اإلسالمي

للضرورة إلى ما يخالفه، ويكون هذا الحكم المخالف هو الحكم 

ي هذه الجزئية؛ ألن مواضع الضرورات مستثنيات، الشرعي ف

 ...(1)والضرورات تبيح المحظورات"

وأستاذي الشيخ محمد أبو زهرة يرى أن المراد بالمصلحة تلك 

المصالح التي تتفق مع أغراض الشارع اإلسالمي، وهي إقامة 

ا هو  جماعة فاضلة.. وأن المعتبر في كون الشيء نافعًا أو ضارًّ

األعظم.. وأنه ال يمكن أن يعارض نص مقطوع به مصلحة العدد 

 ...(2)مصلحة مقطوًعا بها

أما أستاذي الشيخ علي حسب هللا، فهو يرى أن تبنى األحكام في 

غير األمور التعبدية على المناسب المرسل، ما دام المقصود به حفظ 

مصلحة مشروعة، وما دام مالئًما لتصرفات الشارع العامة... وعند 

_ ترجح المصلحة المقطوع بها إذا كانت مصلحة للنص معارضة ال

ضرورية، ويرجح النص إذا كانت المصلحة تحسينية، وإلحاق 

 .(3)الحاجية بالضرورية أرجح من إلحاقها بالتحسينية

وفي هذه السطور التالية أقدم رأيي في المصلحة، كما  -227

 انتهيت إليه بعد هذه الدراسة:

صل بناء األحكام على المصلحة؛ ال محل للخالف في أ أوالا:

إذ هو من أقوى األصول الشرعية، وأثبتها، وأوالها بأن تبنى 

                                      
 .95رأي للشيخ عبد الوهاب خالف صاالجتهاد بال (1)
 .297، 296الشافعي. لمحمد أبي زهرة ص (2)
 .88أصول التشريع اإلسالمي للشيخ علي حسب هللا ص (3)
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األحكام عليه، ما دامت المصلحة مالئمة لمقاصد الشارع، وما دام 

 في بناء األحكام عليها رفع حرج...

تقدَّم المصلحة على النص واإلجماع حيث عارضتهما،  ثانياا:

لزم أن تكون كلية... ولكن هذا يعتبر وهي قطعية ضرورية، وال ي

 استثناء ال قاعدة.

يجب أن تكون المصلحة التي تبنى عليها األحكام حقيقية  ثالثاا:

ال موهومة، وعامة ال خاصة، وأن يتولى تقديرها أهل االجتهاد من 

الجماعة اإلسالمية؛ ألن مجال بناء األحكام عليها هو المعامالت، 

 د وحده...أي شئون الجماعة ال الفر

 أعلم بالصواب.  وهللا 

  

* * * 
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