
 

 

المصلحة في التشريع  223

 اإلسالمي

 
 
 
 
 

 ملحــق الرسـالـة
 ماذا قال الطوفي في المصلحة ؟

 (توثيق وتحقيق  )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  224

 اإلسالمي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  225

 اإلسالمي

 بيـن يـدي النـص

عندما بدأُت أدرس الطوفي ورأيه في رعاية المصلحة _ لم أكن 

أشك أبدًا في أن له في هذا الرأي رسالة؛ فقد وجدت إجماًعا من 

ورأيتهم يتحدثون بها حديث الواثق المعاصرين على هذه الحقيقة، 

 المتثبت الذي ال يخالجه شك فيما يقول.

وكنت أعلم أن المصدر الذي استمدوا جميعًا منه _ هو المجلد 

يؤكد لي  - أيًضا –التاسع من مجلة المنار، فرجعت إليه، وإذا هو 

مجموعة  (1)إذ يقول: "وقد طبعت في هذه األيامهذه الحقيقة؛ 

ل، لبعض أئمة الشافعية والحنابلة والظاهرية، رسائل في األصو

منها رسالة لإلمام نجم الدين الطوفي الحنبلي، المتوفى سنة 

هـ، تحدث فيها عن المصلحة بما لم نر مثله لغيره من الفقهاء، 716

وقد أوضح ما يحتاج إلى اإليضاح منها في حواشيها: الشيخ جمال 

مدققين، فرأينا أن ننشرها الدين القاسمي، أحد علماء دمشق الشام ال

بحواشيها في المنار؛ لتكون تبصرة ألولي األبصار، وهي 

 .(2)هذه..."

غير أني لم أكد أمضي في دراستي شوًطا، حتى وجدت نفسي 

أمام إجماع آخر من الذين كتبوا عن الطوفي، فقد أغفلوا جميعهم 

رسالته في المصلحة، مع أنهم تحدثوا عن جميع مصنفاته، حتى 

 ي لم يعثر عليه منها...الذ

                                      
صدر فيه الجزء العاشر من  م( وهو التاريخ الذي1906هـ )أكتوبر 1324شوال  (1)

 المجلد التاسع.
 .745المصدر السابق ص (2)
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وأمام هذين اإلجماعين _ أدركت أن ثمت حلقة مفقودة البد 

للوقوف على الحقيقة من الوصول إليها... فهل للطوفي حقًّا رسالة 

في رعاية المصلحة؟ وإذا صح هذا فما السر في إجماع الذين 

 ترجموا له على إهمالها، مع حرصهم على تتبع آثاره العلمية؟.

أرجع إلى األصل الذي نقلت عنه "المنار" وعرفَّت رأيت أن 

به، فلما فعلت وجدت في آخر تعليقات القاسمي عليها _ هذه 

الكلمات: "كان أشار بتجريد هذا المبحث األصولي الواسع من 

شرح الطوفي لألربعين النووية، في شرح الحديث الثاني والثالثين: 

ثم تفرغت لتجريده  " _ أحد العلماء األعالم،ال ضرر وال ضرار"

هـ، وبذلت الجهد في تصحيحه، 756من نسخة مخطوطة عام 

وطويت من أصله جمالً؛ اقتصاًرا على ما يتعلق بهذا الفن، ثم 

ل فوائده، وينقح مباحثه وقواعده، ويذكر نظائره  علَّقت عليه ما يكم ِّ

شعبان عام  6آخرها مساء الثالثاء، في وشواهده، في بضعة أيام 

 ...(1)الحمد هلل أوالً وآخًراهـ، و1324

وبدا لي كأني وجدت الحلقة المفقودة التي كنت أبحث عنها، بعد 

أن أدركت السر في إجماع المؤرخين على إهمال رسالة الطوفي في 

المصلحة، وعدم عدها بين آثاره العلمية... ولم يكن هذا السر إال أنها 

ه، ثم أعان على لم تُكتب رسالة مستقلة، بل كتبت ضمن أحد مؤلفات

ها لم يكن أحد كتبه في األصول،  الجهل بها أن الكتاب الذي ضمَّ

 وإنما كان كتابًا في الحديث، هو شرحه لألربعين النووية...

                                      
 .69أصول الفقه( بدار الكتب المصرية ص 612النسخة رقم ) (1)
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كان شرح الطوفي لألربعين النووية معروفًا لي، أعني أني 

خوا للطوفي على عد ه ضمن آثاره  وجدت شبه إجماع من الذين أرَّ

، والصفدي، وابن حجر، (1)جب ذكره ونقل عنهالعلمية، فابن ر

_ عدوه ضمن مصنفات الرجل. أما  (2)والسيوطي، والخوانساري

صاحب كشف الظنون، فقد ذكر الطوفي ضمن شراح األربعين 

، ولكن أيكفي هذا للتعريف بكتاب أصبح هو المصدر (3)النووية

 األول لرسالتي؟.

لكتاب إلى الطوفي، إن التحقيق العلمي يقتضيني أن أوثق نسبة ا

وأن أبحث في التاريخ الذي أُل فه فيه، والبلد الذي كان يقيم به 

حينذاك؛ فلعل للزمن أو للبيئة أثًرا في رأيه الذي سجله فيه، والذي 

 نقدمه هنا...

كذلك يقتضيني التحقيق العلمي أن أعثر على الكتاب نفسه؛ فإن 

دراسة رأي  تحقيق النص هو حجر األساس فيما أنا بسبيله من

الرجل ومناقشته... وإن اإلنصاف ليحتم عليَّ أال أحكم على الرجل 

بما فهمه القاسمي أو غيره من كالمه؛ فلعل خطأ قد وقع فيه 

ل الرجل نتيجة خطأ لم يقع  القاسمي أو غيره، وما ينبغي أن أحم ِّ

                                      
(، والنسخة 2/366انظر: الذيل على طبقات الحنابلة له: النسخة المطبوعة ) (1)

 (.3/357تاريخ( ) 1523المصورة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم )
)وهي النسخة  11ظر: المجلد األول بالجزء الثالث من أعيان العصر صان (2)

تاريخ(، والدرر الكامنة  1091المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
، وروضات 262( وما بعدها، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص2/154)

 .323الجنات في أحوال العلماء والسادات ص
 (.1/491نون )كشف الظ (3)
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 فيه!.

وبدت هذه المرحلة من العمل شاقة طويلة، لكنها على مشقتها 

قة مجدية... فقد مضيت أطوف بالمكتبات العامة أسأل كانت شائ

فهارسها، وأتصفح كل ما كتب للتعريف بما فيها من مخطوطات، 

وانتهى بي التطواف إلى فهارس الخزانة التيمورية، بدار الكتب 

المصرية، فإذا ضالتي تنتظرني هناك، وبشكل ضاعف من 

ال واحدة، سعادتي؛ ذلك أن ما وجدته كان مخطوطتين من الكتاب 

وكان بينهما من الفروق ما يوحي بأن جهدًا شاقًّا شائقًا سيبذل؛ 

الستخالص النص كما كتبه صاحبه، ال كما فهمه وجرده 

القاسمي... وصح ما توقعته؛ فقد اقتضاني تحقيق النص في 

النسختين جهدًا كبيًرا، لكني كنت أجد لذة النصر ونشوته كلما وف ِّقت 

 مضيت إلى غايتي!. إلى شيء فيه... وكذلك

وبدأ الكتاب يجيبني عن كل ما اختلج به صدري من أسئلة؛ فقد 

وضح لي منذ بدأت اقرأ مقدمته أن تفكير الطوفي وتعبيره يبدوان 

في كل فقرة منه، وإذًا فالكتاب للطوفي، لم ينسب إليه خطأ، ولم 

 يدس عليه!.

ورأيت في الصفحة األخيرة من إحدى نسختيه هذه الكلمات 

ح أن الطوفي هو قائلها: "وكان ابتدائي فيه يوم االثنين ا لتي أرج ِّ

ثالث عشر ربيع اآلخر، وفراغي منه يوم الثالثاء ثامن عشرينه، 

كالهما سنة ست عشرة وسبعمائة، بمدينة قوص من أرض 
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، فعرفت الزمن "(1)، ومصليًا على رسول الصعيد، حامدًا هللا 

حت  الذي كتب فيه، والمكان الذي رأى فيه النور ألول مرة، ثم رجَّ

أن ما عرفته هو الحقيقة؛ ألن الطوفي في ذلك التاريخ كان يقيم 

 .(2)بقوص حقيقة، وكان منصرفًا إلى الدرس، والتأليف، واالطالع

كذلك رأيت على هامش النسخة نفسها ما يؤكد أن تاريخ 

هـ، وهو نفس التاريخ التي أثبتته فهارس 1023نسخها هو عام 

وهي التي  -زانة التيمورية لهذه النسخة، أما النسخة الثانية الخ

فقد أعياني أن أجد فيها دليالً على  - وصفتها الفهارس بأنها قديمة

تاريخ نسخها، لكن الذي تأكد لي أنها ليست هي النسخة التي نقل 

القاسمي عنها ما سماه رسالة في المصالح المرسلة للطوفي؛ ذلك 

تزيد  - على ما طوى منها باعترافه -مطبوعة أن نسخة القاسمي ال

عما في هذه النسخة، ويقطع  - في بعض المواضع -قدًرا كبيًرا 

هذا بأن نسختنا هذه ليست مصدرها، كما يثبت أن نسخ الكتاب 

 ثالث ال اثنتان فقط، وإن لم تتح لنا رؤية الثالثة.

ي وتكش ف لي في أثناء التحقيق أن الرسالة كما جردها القاسم

_ تنقصها في بعض المواضع فقرات طويلة، تمث ِّل جانبًا وأسماها 

ا من جوانب رأي الطوفي في المصلحة؛ فكالمه عن اإلجماع   -هامًّ

قد طواه القاسمي كله، مكتفيًا  -على طوله وضرورته للموازنة 

بإشارة إليه، وكالمه عن اختالف األئمة، ومنشأ هذا االختالف في 

                                      
، وكلتاهما في 328، أما النسخة الثانية فرقمها 184ص 446النسخة رقم  (1)

 حديث التيمورية. 
 انظر: الفصل األول في الباب األول من رسالتنا؛ فقد ترجمنا له هناك. (2)
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هو أيًضا، ولكن دون إشاره إليه، مع أنه  نظره _ طواه القاسمي

 ضروري للوقوف على الرأي كامالً.

كذلك تكشفت لي نواحي نقص أخرى في الرسالة كما طبعها 

القاسمي؛ فهو أحيانًا يذكر أحد القسمين دون اآلخر، وفي أحيان 

أخرى يختصر حيث يخل االختصار بالمعنى المراد، ويتصرف في 

 ن الطوفي لم يقصده، وهكذا...عبارة الطوفي بما يبدو أ

وجعلت همي أن أتحرى عبارة الطوفي كما سجلها بنفسه، وأن 

م للنص الذي قاله صورة أقرب ما تكون إلى الحقيقة، ومن ثم لم  أقد ِّ

أسمح لنفسي بتصحيح خطأ ظننت أن مصدره هو الطوفي نفسه؛ إذ 

إن له  كان هذا زائدًا على الغاية التي توخيتها وأنا أحقق النص، ثم

 مكانة في رسالتي...

وقبل أن أقدم النصَّ كما حققته، أحب أن أصف المخطوطتين في 

وهي التي رمزت إليها بالحرف  -إجمال سريع: فأما النسخة القديمة 

صفحة، وأما النسخة الثانية أو ]ب[  225فيبلغ عدد صفحاتها  - )أ(

جًما... صفحة، مع أنها هي األصغر ح 184فال يتجاوز عدد صفحاتها 

والسر هو دقة الخط الذي كُتبت به الثانية كما يبدو من موازنة 

[، واألوليان للنسخة القديمة، 5،4[ بالصورتين ]3،2الصورتين ]

 واألخيرتان للنسخة الحديثة، وجميعها بالحجم الطبيعي للنسختين...

وثمت صورة أخرى هي الصورة األولى... وهي لغالف 

لت عليها ترجمة  النسخة القديمة، كما يبدو من تأملها، وقد سج ِّ

من ترجمته في الذيل  -فيما يبدو لي  -موجزة للمؤلف، مختصرة 

 على طبقات الحنابلة البن رجب.
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ولقد راعيت في اختيار الصورتين الثانية والثالثة أنهما 

للصفحتين اللتين بدأ الطوفي بهما كالمه في شرح الحديث، 

ال وحرصت وأنا أختار الصورتين الر ابعة والخامسة على أن تسج ِّ

قدًرا من كالم الطوفي عن الخالف بين األئمة، موصوالً بكالم 

أثبتته نسخة القاسمي؛ ليتضح بعض الفرق بين النص كما حققته، 

 وكما جرده هو.

وأخيًرا، فهذا هو النص أقدمه كما اطمأننت إليه... وإن للشيخ 

الً أشكره له؛ ذلك أنه القاسمي في هذه الصورة التي انتهى إليها فض

لوال إشارته إلى شرح األربعين في ختام الرسالة لما اهتديت 

بسهولة إلى مصدرها، وال أتيح لي تحقيقها وتوثيق نسبتها إلى 

 صاحبها.

وإذا كنت قد بذلت جهدًا كبيًرا في التحقيق، وتحملت ألوانًا من 

_ فإن كل  العناء، وأنا أوازن النسخ األربع التي اعتمدت عليها فيه

ما أرجوه أن يكون قد حالفني من التوفيق كفاء ما بذلت من الجهد، 

وأن يجد الباحثون فيما انتهيت إليه جديدًا يخدم المعرفة، وييسر 

 الوصول إلى الحقيقة.

 وهللا أسأل أن يقبله قبوالً حسنًا، وأن ينفع به...
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 (*)الحديث الثاني والثالثون

أن رسول هللا  أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري  عن

 " :حديث حسن، رواه ابن ماجه  (1)"ال ضرر وال ضرارقال

والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن 

مرسالً، فأسقط أبا سعيد. وله طرق  يحيى عن أبيه عن النبي 

 يقوى بعضها ببعض.

                                      
حديث تيمور، وهي التي رمزنا إليها  168ص 328انظر: المخطوطة رقم  (*)

حديث تيمور، وهي التي رمزنا إليها  125ص 446م بالحرف ]أ[، والمخطوطة رق
بالحرف ]ب[. أما مطبوعة القاسمي فقد رمزنا إليها بالحرف ]جـ[، وأما مطبوعة 

 المنار فقد رمزنا إليها بالحرف ]د[.
(، 4/228(، والدارقطني )2341(، وابن ماجه )2862أخرجه أحمد )( 1)

 والطبراني في الكبير 
 . بن عباس ( من حديث عبد هللا11/228)

( من حديث 10/133(، والبيهقي )2340(، وابن ماجه )22272وأخرجه أحمد )
 عبادة 

 .ابن الصامت 
( من حديث أبي 6/69(، والبيهقي )2345(، والحاكم )3/77وأخرجه الدارقطني )

 .سعيد الخدري 
( عن أم المؤمنين 268(، والطبراني في االوسط )4/277وأخرجه الدارقطني )

 رضي هللا عنها. عائشة
 .( من حديث أبي هريرة 4/228وأخرجه الدارقطني )

( من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا 5193وأخرجه الطبراني في األوسط )
 عنهما.

( من 2/86( والطبراني )2200وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )
 حديث ثعلبة 

 .ابن أبي مالك 
 ( عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسالً.1461وأخرجه مالك في الموطأ )

 قال النووي: وله طرٌق يقوي بعضها بعًضا. اهـ.
قال ابن الصالح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي 
الحديث ويُحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. اهـ. انظر: جامع العلوم 

 (.2/211والحكم البن رجب )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

المصلحة في التشريع  239

 اإلسالمي

 لفظه، ومعناه:الكالم على إسناده، و
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 سند الحديث

 أما إسناده، فالكالم عليه في مواضع:

]الخدري[ بخاء معجمة مضمومة، بعدها دال مهملة  أحدها:

ساكنة، نسبة إلى قبيلة من األنصار، وإنما ضبطت هذا اللفظ على 

ظهوره؛ ألن بعض مشايخنا الفضالء أخبرني أنه تنازع هو وولده 

معجمة أو مهملة؟ دري، هل هو بدال في الخ - وكان أيًضا فاضالً  -

فأخبرهما ، وأنهما سأال عن ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 

 أنها بدال مهملة.

في ]المسند والمرسل[ وهما من ألقاب  الموضع الثاني:

الحديث، فالمسند: المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد، 

ثين[، وأي راو والمرسل: ما حذف من إسناده الصحابي ]عند المحد ِّ 

 .(1)كان ]عند األصوليين[

أن الحديث اللي ِّن أو الضعيف من جهة الضبط  الموضع الثالث:

قد يقوى بالشواهد المنفصلة، حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به، 

كالمجهول من الناس إذا وجد مزكيًا صار عدالً تقبل شهادته 

 وروايته.

لحديث، لكن يوافقه ثم الشاهد قد يكون كتابًا، مثل أن يضعف ا

ظاهر آية أو عموم فيقوى بهما، ويتعاضدان على صيرورتهما 

 دليالً.

وقد يكون سنة: إما عن راوي الحديث نفسه أو غيره، وقد قيل 

 في المثل:

                                      
 في ]ب[: عند األولين. (1)
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 فضعيفـان يغلبـان قويـا!  ال تخـاصم بواحد أهل بيــت 

 وقال اآلخر:

بالكسر ذو حنق   إن القداح إذا اجتمعـن فرامهـا 

 طش أيدوب

 (1)فالكسر والتوهين  عزت فلم تكسر، وإن هي بددت

 للمتبدد

قلت: فكذلك األسانيد اللي ِّنة، إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي، 

إحداهما إلى  (2)في قلتين نجستين ضمت كما قال الشافعي 

األخرى: صارتا طاهرتين، وله نظائر. فإذًا هذا الحديث ثابت يجب 

 .(3)العمل بموجبه

 الحديثلفظ 

ا وضرًرا،  ه ضرًّ ه يضرُّ وأما لفظه فالضرر: مصدر ضرَّ

ه ضراًرا، وفي التنـزيل:  ه يضارُّ َوال والضرار: مصدر ضارَّ

 (4)والضرر: إلحاق مفسدة بالغير ،[231:البقرة] تُْمِسُكوهُنَّ ِضَراًرا

مطلقًا، والضرار: إلحاق مفسدة به على جهة المقابلة، أي كل منهما 

" بزيادة وال إضرارحبه، ويروى هذا الحديث: "يقصد ضرر صا

، وهو مصدر أضرَّ به إضراًرا إذا ألحق به ضرًرا، وهو في (5)ألف

 معنى الضرر.

                                      
 في ]ب[: والتهوين. (1)
 في ]ب[: جمعت. (2)
 في ]ب[: بوجوبه. (3)
 هكذا أدخل )ال( على كلمة غير، مع أن هذا ال يجوز. (4)
 هكذا ورد في ]أ،ب[، مع أن المزيد هنا همزة ال ألف. (5)
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" فيه حذف، أصله ال لحوق أو ال ضرر وال ضراروقوله: "

إلحاق ضرر بأحد، وال فعل ضرار مع أحد. ثم المعنى ال لحوق 

لتقييد بالشرع؛ ضرر شرًعا إال بموجب، خاص، مخصص. أما ا

فألن الضرر بحكم القدر اإللهي ال ينتفي، وأما استثناء لحوق 

الضرر بموجب خاص _ فألن الحدود والعقوبات ضرر الحق 

 بأهلها، وهو مشروع باإلجماع، وإنما كان ذلك لدليل خاص.

شرًعا فيما عدا ما استثني؛ ألن هللا  (1)وإنما كان الضرر منتفيًا

  :يقول 

 ُُُِكُا اْلُْْسَر َوال يُِريُد ُُِكُا اْلعُْسرَ يُِريُد للا  :[185]البقرة ، ُيُِريُد للا

ُْْكْا ِمْن َحَرج  ، [28]النساء: أَْن يَُخف َِف َعْنُكاْ   َما يُِريُد للاُ ِلَْْجعََل َعلَ

يِن ِمْن َحَرج   ،[6]المائدة: ُْْكْا فِي الد ِ ، وقال [78]الحج: َوَما َجعََل َعلَ

: "ونحو ، (2)": السهلةُعثت ُالحنْفْة السمحة"، "الدين يسر

حة بوضع الدين على تحصيل النفع  ذلك من النصوص المصر ِّ

_ لزم وقوع منفيًّا شرًعا  (3)والمصلحة، فلو لم يكن الضرر والضرار

 الخلف في األخبار الشرعية المتقدم ذكرها، وهو محال.

 معنى الحديث

يه من نفي الضرر والمفاسد شرًعا، وأما معناه فهو ما أشرنا إل

وهو نفي عام إال ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقديم مقتضى 

هذا الحديث على جميع أدلة الشرع، وتخصيصها به في نفي 

                                      
 نظري.في ]أ[ منفيًّا، وهذا الذي اخترته هو ما جاء في ]ب[، وهو أدق في  (1)
 ذكرت هذه الصفة في )أ، ب( ضمن الحديث، كأنها إحدى كلماته. (2)
 في ]أ[: اإلضرار، بدالً من الضرار، وقد ذكر قبل أنها رواية في الحديث. (3)
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الضرر وتحصيل المصلحة؛ ألنَّا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع 

م تضمن ضرًرا _ فإن نفيناه بهذا الحديث كان عمالً بالدليلين، وإن ل

ننفه به كان تعطيالً ألحدهما وهو هذا الحديث، وال شك أن الجمع 

 بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها.

 أدلة الشرع

: إن أدلة الشرع تسعة عشر بابًا باالستقراء، ال يوجد (1)ثم نقول

بين العلماء غيرها، أولها الكتاب، وثانيها السنة، وثالثها إجماع 

، وخامسها القياس، وسادسها (2)إجماع أهل المدينةاألمة، ورابعها 

قول الصحابي، وسابعها المصلحة المرسلة، وثامنها االستصحاب، 

، الحادي عشر (3)وتاسعها البراءة األصلية، وعاشرها العوائد

االستقراء، الثاني عشر سد الذرائع، الثالث عشر االستدالل، الرابع 

ألخف، السادس عشر عشر االستحسان، الخامس عشر األخذ با

العصمة، السابع عشر إجماع أهل الكوفة، الثامن عشر إجماع 

، التاسع عشر إجماع الخلفاء األربعة، وبعضها متفق (4)العترة

عليه، وبعضها مختلف فيه، ومعرفة حدودها، ورسومها، والكشف 

 عن حقائقها، وتفاصيل أحكامها _ مذكور في أصول الفقه.

" يقتضي رعاية ضرر وال ضرارال " ثم إن قول النبي 

                                      
دها القاسمي من كالم  (1) بهذا الكالم عن أدلة الشرع تبدأ الرسالة التي جرَّ

 علم أن أدلة الشرع... إلخ.الطوفي، وقد أورده هناك )بعد البسملة( بعبارة: ا
في ]أ،ب[: إجماع المدينة، وقد زدت )أهل( تمشيًا مع ما اصطلح عليه  (2)

 األصوليون، وكذلك ورد في ]ج،د[ .
 هكذا ذكر هذا الدليل في ]أ،ب[، أما في ]جـ،د[ فقد ذكر بلفظ )العادات(. (3)
 ]أ،ب[.د[ هنا: )عند الشيعة( وهي زيادة ال وجود لها في زادت ]جـ، (4)
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، والمفاسد نفيًا؛ إذ الضرر هو المفسدة، فإذا (1)المصالح إثباتًا

الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ ألنهما نقيضان  (2)نفاها

 ال واسطة بينهما.

 أقوى األدلة

وهذه األدلة التسعة عشر أقواها النص واإلجماع، ثم هما إما أن 

حة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت وال يوافقا رعاية المصل

إذ قد اتفقت األدلة الثالثة على الحكم، وهي النص ؛ (3)نزاع

ال ضرر وال " :واإلجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله 

"، وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما، بطريق ضرار

هما والتعطيل التخصيص والبيان لهما، ال بطريق االفتئات علي

 لهما، كما تقدَّم السنة على القرآن بطريق البيان.

وتقرير ذلك أن النص واإلجماع إما أال يقتضيا ضرًرا وال 

مفسدة بالكلية، أو يقتضيا ذلك، فإن لم يقتضيا شيئًا من ذلك فهما 

فإما أن يكون  -لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضرًرا (4)موافقان

يهما أو بعضه، فإن كان مجموع ]أي الضرر[ مجموع مدلول

                                      
د[ زيادة )ونفيًا( هنا، وهي زيادة على ما في ]أ،ب[، مفسدة للمعنى؛ إذ في ]جـ، (1)

المصالح إنما تراعى إثباتًا، والمفاسد إنما تراعى نفيًا، وكما ال يجوز أن تراعى هذه 
 إثباتًا ال يجوز أن تراعى المصالح نفيًا.

مير على رجوعه للضرر هكذا في جميع النسخ، والذي يبدو لي أن تذكير الض (2)
أولى من تأنيثه على رجوعه للمفسدة؛ إذ لفظ الضرر هو المنفي في الحديث، وجواب 

 )إذا(: لزم إثبات النفع.
 في ]جـ،د[: وال تنازع. (3)
 في ]جـ،د[: موقوفان، وهو تحريف مفسد المعنى. (4)
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ال : "مدلوليهما، فالبد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله 

"، وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات، وإن ضرر وال ضرار

كان الضرر بعض مدلوليهما _ فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل، 

ال ضرر : "وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما بقوله 

 .(1)"؛ جمعًا بين األدلةضرار وال

ال : "ولعلك تقول: إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله 

ال تقوى على معارضة اإلجماع لتقضي عليه " _ ضرر وال ضرار

بطريق التخصيص والبيان؛ ألن اإلجماع دليل قاطع، وليس كذلك 

رعاية المصلحة؛ ألن الحديث الذي دل عليها واستفيدت منه ليس 

أولى _ فنقول لك: إن رعاية المصلحة أقوى من  (2)، فهيقاطعًا

أدلة الشرع؛ ألن األقوى من  (3)اإلجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى

 بالكالم في المصلحة واإلجماع: (4)األقوى أقوى. ويظهر ذلك

 المصلحة

ها، وبيان اهتمام الشرع بها،  أما المصلحة فالنظر في لفظها، وحد ِّ

                                      
رًرا وردت هذه العبارة المفصلة في ]جـ،د[ مبتورة هكذا: "وإن اقتضيا ض (1)

فإما أن يكون مجموع مدلوليهما ضرًرا، والبد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله 
" :؛ جمعًا بين األدلة" وهي بهذا الشكل ال يفهم منها معنى ال ضرر وال ضرار"

 سليم...
في ]جـ،د[ "فهو"، وال وجه لتذكير الضمير؛ ألن مرجعه رعاية المصلحة،  (2)

ه ما دام الحديث الذي ثبتت به المصلحة ليس قاطعًا _ والمقصود باألولوية هنا أن
 فالمصلحة التي ثبتت به أولى في أال تكون دليالً قاطعًا. 

 -وهو الوارد في ]أ،ب[  -في ]جـ،د[ "أنها من أدلة الشرع"، وما ذكرته هنا  (3)
 هو النتيجة السليمة للمقدمة المذكورة قبله.

 الم".هكذا في )ب(، وفي ]جـ،د[ "من الك (4)
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 وأنها مبرهنة..

مفعلة من الصالح، وهو كون الشيء على  (1)فهو لفظهاأما )أ( 

هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته 

 .(2)الصالحة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب به

فهي السبب المؤدي إلى  (3)بحسب العرفحدها )ب( وأما 

لربح، وبحسب الشرع هي الصالح والنفع، كالتجارة المؤدية إلى ا

السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة، ثم هي تنقسم 

إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات، وإلى ما يقصده لنفع 

 كالعادات. (4)المخلوقين وانتظام أحوالهم

 فمن جهة اإلجمال والتفصيل:ُْان اهتمام الشرع ُها )جـ( وأما 

أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكْا َمْوِعَظةٌ ِمْن يَا  :أما اإلجمال فقوله 

قُْل ُِفَْضِل .الصُُّدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِْنَ  فِيَرُ ُِكْا َوِشفَاٌء ِلَما 

ا يَْجَمعُونَ  ٌْْر ِممَّ ، 57]يونس: للاِ َوَُِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْلَْْفَرُحوا ُهَو َخ

 ، وداللتهما من وجوه:[58

، (5)حيث اهتم بوعظهم قَْد َجاَءتُْكْا َمْوِعَظةٌ  :قوله  دها:أح

                                      
في ]أ[: "أما لفظها مفعلة"، وقد وجدت العبارة في ]ب[ كما نقلتها هنا، وكما  (1)

 ذكرت في ]جـ،د[.
في ]جـ،د[: كالقلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة، والسيف على هيئة  (2)

 المصلحة للضرب، وقد وردت العبارة صحيحة في ]أ[ ومحرفة في ]ب[.
 خطأ واضح.في ]أ[ "بحسب العرفة" وهو  (3)
وهو ما  -في ]جـ،د[ "وإلى ما ال يقصده لحقه كالعادات" وما ورد في ]أ،ب[  (4)

 أدق في نظري... -نقلته هنا 
 في ]جـ،د[ "حيث إنه توعدهم"، وهو تحريف لما نقلته هنا عن المخطوطتين. (5)
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، (2)؛ إذ في الوعظ كفهم عن الردى(1)وفيه أكبر مصالحهم

 وإرشادهم إلى الهدى.

وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، يعني الوجه الثاني: 

 من شك ونحوه، وهو مصلحة عظيمة.

 بالهدى. (3)وصفه الوجه الثالث:

وصفففه بالرحمففة، وفففي الهففدى والرحمففة غايففة  الراُههع:الوجههه 

 المصلحة.

هللا ورحمته، وال  (5)ذلك إلى فضل (4)إضـافة الوجه الخامس:

 يصدر عنهـما إال مصلحـة عظيمة.

فَبِذَِلَك  :، فقوله (6)أمره إياهم بالفرح بذلك الوجه السادس:

نئة إنما يكونان _ هو في معنى التهنئة لهم، والفرح والته فَْلَْْفَرُحوا

 لمصلحة عظيمة.

ا يَْجَمعُونَ  :قوله  الوجه الساُع: . والذي يجمعونه هَُو َخٌْْر ِممَّ

هو من مصالحهم، فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهم، واألصلح من 

 المصلحة غاية المصلحة.

فهذه سبعة أوجه من هذه اآليات تدل على أن الشرع راعى 

                                      
 في ]جـ،د[: "صالحهم"، وما ورد في ]أ،ب[ هو ما أثبته هنا. (1)
 األذى"...في ]جـ،د[: " (2)
في )أ(: "وصف" وهو باإلضافة إلى الضمير ينسق وأسلوب الوجه الرابع  (3)
 بعده.
 في ]جـ،د[: "إسناد" بدل إضافة. (4)
 في ]جـ،د[: "إلى فعل هللا" وهو تحريف للفظ الوارد في النص. (5)
ذكر الوجه السادس في ]جـ،د[ هكذا "الوجه السادس: الفرح بذلك لقوله..."  (6)
 لته هنا عن المخطوطتين ترجمة أمينة للنص القرآني.وما نق
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ولو استقرأت النصوص لوجدت على مصلحة المكلفين واهتم بها، 

 ذلك أدلة كثيرة.

من جملة ما راعاه من  (2)أن يكون (1)فإن قيل: لم ال يجوز

مصالحهم نصب النص واإلجماع دليالً لهم على معرفة األحكام؟ _ 

 (3)قلنا: هو كذلك، ونحن نقول به في العبادات، وحيث وافقا

المصالح في  (5)رعاية (4)المصلحة في غير العبادات، ونحن نرجح

قطب  (7)والمعامالت ونحوها؛ ألن رعايتها في ذلك هي (6)العادات

مقصود الشرع منها، بخالف العبادات فإنها حق الشرع، وال يعرف 

ا وإجماًعا.  كيفية إيقاعها إال من جهته نصًّ

 وأما التفصيل ففيه أبحاث:

ال  معللة أم ال: حجة المثبت أن فعالً  في أن أفعال هللا  األول:

منـزه عن العبث، وأن القرآن مملوء من  علة له عبث، وهللا 

 تعليل األفعال نحو 

 َنَِْن َواْلِحَساب النافي أن  (8). وحجة[5]يونس: ِلتَْعلَُموا َعَدَد الس ِ

                                      
 في ]أ[: "لم يجوز"، وهو نقص بعكس المعنى. (1)
 في ]ب[: "تكون" وهو تأنيث ال وجه له. (2)
هكذا بضمير االثنين العائد على النص واإلجماع كما في ]أ،ب[... أما ]جـ،د[  (3)

 وجه له. فقد ورد فيهما الفعل مسندًا إلى المفرد الغائب، وال
في ]جـ[: "وإنما نرجح"، وفي ]د[: "وإنما ترجع" بتحريف الفعل، أما ]أ،ب[  (4)

ففيهما: ونحن نرجح، وهو أدق؛ ألن فيه نسبة الترجيح إلى المؤلف، على حين أن في العبارة 
 المحرفة ادعاء التسليم بالترجيح...

 تحريف. هكذا في ]أ،جـ،د[، أما ]ب[ ففيها ]عامة[ بدل رعاية، وهو (5)
لم تذكر العادات في ]جـ،د[ مع أن ]أ،ب[ اتفقتا على ذكرها، وهو في نظري أنسب  (6)

 من الحذف.
( هكذا بضمير المؤنث العائد إلى رعاية، كما وردت في ]أ،ب[... أما ]جـ،د[ 7)

 ففيهما "وهو" ومع أنه يناسب الخبر، فالضمير المؤنث أبلغ في رأيي... 
 ها في ]أ،ب[.هذه الواو ال وجود ل (8)
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كل من فعل فعالً لعلة فهو مستكمل بتلك العلة ما لم يكن له قبلها، 

محال.  على هللا فيكون ناقًصا بذاته كامالً بغيره، والنقص 

وأجيب عنه بمنع الكلية، فال يلزم ما ذكروه إال في حق المخلوقين، 

معللة بحكم غائية تعود بنفع المكلفين  والتحقيق أن أفعال هللا 

 .(1)وكماله؛ الستغنائه بذاته عما سواه وكمالهم، ال بنفع هللا 

لقه على خ من هللا  (2)أن رعاية المصالح تفض ل البحث الثاني:

 عند أهل السنة، واجبة عليه عند المعتزلة. حجة األولين أن هللا 

اإليجاب  (4)يجب عليه شيء، وأن(3) متصرف في خلقه بالملك، فال

بًا أعلى، وال أعلى من هللا  . وحجة اآلخرين أن هللا يستدعي موجِّ

  كلَّف خلقه بالعبادة، فوجب أن يراعي مصالحهم؛ إزالة لعللهم في

ذلك تكليفًا بما ال يطاق أو شبيًها به. وأجيب عنه  (5)وإال لكان التكليف،

 وتقبيحه، وهو باطل عند الجمهور. (6)بأن هذا مبني على تحسين العقل

،؛ حيث التزم والحق أن رعاية المصالح واجبة من هللا 

 إِنََّما التَّْوَُةُ َعلَى للاِ في  (7)التفضل بها، ال واجبة عليه، كما قلنا

: إن قبولها واجب منه ال عليه. وكذلك الرحمة في قوله [17نساء:]ال

                                      
معللة بحكم  في ]ب[ وردت هذه العبارة محرفة هكذا: "والتحقيق أن أفعال هللا  (1)

وكماله، الستغنائه بذاته عما سواه"،  غايته، فيعود بنفع المكلفين، فكمالهم ال ينفع هللا 
 وليس في ]جـ،د[ كلمة "وكماله".

 ـ،د[.في ]ب[: "بفضل هللا" وما هنا هو ما ورده في ]أ،ج (2)
 في ]ب[: "وال"، والفاء أنسب هنا كما في ]أ[.  (3)
في النسخ األربع: وألن، والسياق يقتضي حذف الالم ليمكن العطف على ]أن  (4)

 هللا[ قبله.
 هكذا في ]ب[، أما في ]أ[ فقد حرف الفعل إلى )فكان(. (5)
 في ]ب[: "الفعل"، وهو تحريف. (6)
؛ فإن ِإنََّما التَّْوَُةُ َعلَى للاذا: "كما في آية "وردت هذه العبارة في ]جـ،د[ هك (7)

 قبولها إلخ" وواضح أنها بهذا الشكل ال تثبت أنه هو القائل...
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 : َْحَمة  ، ونحو ذلك...(1)[54]األنعام: َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق: هل البحث الثالث: 

راعى مطلقها في جميع محالها، أو أكملها في جميع محالها، أو 

؟ أو راعى مطلقها في بعض وأكملها في أوسطها في جميع محالها

بعض؟ أو أنه راعى منها في كل محل ما يصلحهم وينتظم به 

 .(2)حالهم؟ األقسام كلها ممكنة، وأشبهها األخير

في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل، وهي  البحث الراُع:

من الكتاب، والسنة، واإلجماع، والنظر. ولنذكر من كل منها يسيًرا 

 .(3)ضرب المثال؛ إذ استقصاء ذلك بعيد المنالعلى جهة 

 َولَُكْا فِي اْلِقَصاِص َحَْاةٌ أما الكتاب فنحو قوله تعالى: 

، [38]المائدة: َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما، [179]البقرة:

 َانِي فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِمائ انَِْةُ َوالزَّ  [2]النور: ةَ َجْلَدة  الزَّ

وهو كثير. ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم 

إال  ، وبالجملة فما من آية من كتاب هللا (4)مما ذكرنا ظاهرة

                                      
في السورة  12وفي ]جـ،د[ "كتب ربكم على نفسه الرحمة" وهي اآلية:  (1)
 نفسها.
الث هكذا وردت الفقرة في ]أ،ب[، أما في ]جـ،د[ فقد وردت هكذا: "البحث الث (2)

في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق هل راعاها مطلقًا، أو راعى أكملها في 
بعض، وأسفلها في بعض، أو= =أنه راعى منها في الكل ما يصلحهم وينتظم به 

 حالهم؟ األقسام كلها ممكنة" وواضح أنه قد وقع فيها تصرف مفسد للمعنى.
ستقصاء ذلك يتعذر" وقد حرف هكذا في ]جـ،د[، أما في ]أ،ب[ فالعبارة: "إذ ا (3)

 الفعل في ]ب[ إلى: يعتذر.
في ]أ، جـ،د[: "بما ذكرناه ظاهر" وال بأس بذكر الضمير، ولكن كيف ال  (4)

 يؤنث خبر "رعاية"؟ إنه تحريف بنقل التاء المربوطة من مكانها.
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في غير هذا  (1)وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح، كما بيناه

 الموضع..

 ال يبع ُعضكا على ُْع ُعض، وال: "وأما السنة فنحو قوله 

يبْع حاضر لباد، وال تنكح المرأة على عمتها أو خالتها؛ إنكا إن 

وهذا ونحوه في السنة كثير؛ ألنها  (2)"فعلتا ذلك قطعتا أرحامكا

بيان الكتاب، وقد بيَّنا اشتمال كل آية منه على مصلحة، والبيان 

 على وفق المبيَّن.

مدي إال من ال يعتد به من جا -وأما اإلجماع فقد أجمع العلماء 

على تعليل األحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم  -الظاهرية 

في ذلك مالك؛ حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص 

بها، بل الجميع قائلون بها، غير أنه قال بها أكثر منهم، وحتى إن 

، ومن ثم علل (3) المخالفين في كون اإلجماع حجة قالوا بالمصالح

، وجواز السلَم (4)برعاية حق الجار ومصلحتهوجوب الشفعة 

واإلجارة بمصلحة الناس، مع مخالفتهما للقياس؛ إذ هما معاوضة 

 بالمصالح. (5)على معدوم، وسائر أبواب النقد ومسائله معلل

                                      
 في ]جـ،د[: كما بينتهما، وهو تحريف. (1)
 .، من حديث أبي هريرة (1076ومسلم )(، 2723( أخرجه البخاري )2)

( من حديث عبد هللا بن عباس 11/337وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )
 ا وهذا لفظه.رضي هللا عنهم

في ]جـ،د[ اقتضبت هذه العبارة، فوردت مفسدة للمعنى المقصود هكذا: "وأما  (3)
ى تعليل عل -إال من ال يعتد به من جامدي الظاهرية  -اإلجماع فقد أجمع العلماء 

األحكام بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة الجميع قائلون بها، وحتى إن المخالفين في 
 كون اإلجماع حجة قالوا بالمصالح".

 هذه الكلمة سقطت من ]جـ،د[. (4)
هكذا في ]أ[ أما في ]ب[ فقد ذكر الفعل المضارع المبني للمجهول بدالً منها...  (5)

 وفي ]جـ،د[ حرفت إلى "العلل".
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راعى  وأما النظر فال شك عند كل عقل صحيح أن هللا 

شهم: مصلحة خلقه عموًما وخصوًصا: أما عموًما ففي مبدئهم ومعا

ينالون بها أما المبدأ فحيث أوجدهم بعد العدم، على الهيئة التي 

يَا أَيَُّها اإِلْنَساُن َما  :مصالحهم في حياتهم، ويجمع ذلك قوله 

َك َُِرُ َِك اْلَكِرياِ  اَك فَعََدلَكَ .َغرَّ ِ ُصوَرة  َما .الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ فِي أَي 

الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيء   :وقوله ، [8-6]االنفطار: َشاَء َركَّبَكَ 

 .[50]طه: َخْلقَهُ ثُاَّ َهَدى

وأما المعاش فحيث هيَّأ لهم أسباب ما يعيشون به ويتمتعون، من 

ذلك قوله  (1)خلق السموات واألرض، وما فيهما وما بينهما، وجماع

 : َُو الَِّذي َخلََق لَُكْا َما فِي األَْرِض َجِمْعًاه :[29]البقرة، 

 َُر لَُكْا َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي األَْرِض َجِمْعًا ِمْنه  َوَسخَّ

أَلَْا نَْجعَِل  :، وتفصيله بعض التفصيل في قوله [13]الجاثية:

 إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِمْقَاتًا: (2)إلى قوله [6]النبأ: األَْرَض ِمَهاًدا

أَنَّا َصبَْبنَا .ُظِر اإِلْنَساُن إِلَى َطعَاِمهِ فَْلَْنْ  :، وفي قوله [17]النبأ:

إلى قوله [ 25، 24]عبس: اْلَماَء َصبًّا
(3) : َمتَاًعا لَُكْا

 .[32]عبس: َوألَْنعَاِمُكاْ 

، حيث (4)وأما خصوًصا فرعاية مصلحة المعاد في حق السعداء

                                      
: "ألم نجعل في ]جـ،د[ وردت هذه العبارة هكذا: "وجميع ذلك في قوله  (1)

 األرض..." وقد أكملتها على هذا النحو من ]أ،ب[.
ِجبَاَل أَْوتَاًدابقية اآليات:  (2) ْا أَْزَواًجا  َوالْ ْا   َوَخلَْقنَاكُ َوَجعَْلنَا نَْوَمكُ
بَاتًا ا  سُ َل ِلبَاسً ْْ ا  َوَجعَْلنَا اللَّ ْا َسْبعًا ِشَداًدا  َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاشً نَا فَْوقَكُ ْْ  َوَُنَ

 اًجا اًجا  َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّ َزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ ِلنُْخِرَج ُِِه َحبًّا   َوأَْن
فَافًا  َونَبَاتًا  [.16-6]النبأ: َوَجنَّات  أَلْ
  َوِعنَبًا َوقَْضبًا  فَأَْنبَتْنَا فَِْها َحبًّا  َشقَْقنَا األْرَض َشقًّا ثُاَّ بقية اآليات:  (3)

 [. 26-24]عبس: َوفَاِكَهةً َوأًَُّا َوَحَدائَِق ُغْلبًا  َوَزْيتُونًا َونَْخالً 
 وردت هذه العبارة في ]جـ،د[: فرعاية مصالح العباد السعداء... (4)
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 .(1)هداهم السبيل ووفقهم لنيل الثواب الجزيل، في خير مقيل

التحقيق إنما راعى مصلحة العباد عموًما؛ حيث دعا وعند 

ط (2)الجميع إلى اإليمان الموجب لمصلحة المعاد ، لكن بعضهم فرَّ

ا ثَُموُد فََهَدْينَاهُْا فَاْستََحبُّوا :     بعدم اإلجابة، بدليل قوله  َوأَمَّ

، وتحرير هذا المقام أن الدعاء [17]فصلت: اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى

ح لوجودها كان كان  ل للمصلحة المصح ِّ عموًما، والتوفيق المكم ِّ

َوللاُ يَْدعُو إِلَى َداِر السَّالِم َويَْهِدي  :خصوًصا، بدليل قوله 

ا، وهدى [25]يونس: َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراط  ُمْستَِقْا   ، فدعا عامًّ

ا.  ووفق خاصًّ

ه في مصلحة خلق إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي هللا 

مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في األحكام 

الشرعية؛ إذ هي أعم  
، فكانت بالمراعاة أولى. وألنها أيًضا من (3)

مصلحة معاشهم؛ إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وال 

معاش لهم بدونها، فوجب القول بأنه راعاها لهم. وإذا ثبتت رعايته 

ها بوجه من الوجوه، فإن وافقها النص واإلجماع إياها، لم يجز إهمال

وغيرهما من أدلة الشرع فال كالم، وإن خالفها دليل شرعي وف ِّق 

 بينه وبينها بما ذكرناه: من تخصيصه بها، وتقديمها بطريق البيان.

                                      
 في ]ب[: كل مقيل. (1)
جـ،د[ ذكرت كلمة "العباد" في الموضعين؛ وفي ]أ،ب[ ذكرت كلمة في ] (2)

"المعاد" في الموضعين، وقد رأيت أن الصواب موزع بين هذه النسخ؛ فأبقيت كلمة 
"العباد" على ما جاءت في ]جـ،د[، أي في الشطر األول من العبارة، وأبقيت كلمة 

 هذا استقامت العبارة..."المعاد" في الشطر األخير منها كما وردت في ]أ،ب[، وب
 هكذا في ]أ،ب[، أما في ]جـ،د[ فقد ذكر "أهم" بدالً منها. (3)
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فقد دل  عليه ما ذكرناه  (1)وأما أن رعاية المصلحة مبرهنة)د( 

 .(2)من اهتمام الشرع بها، وأدلته

 اإلجماع

فالنظر في لفظه وحده، وأدلته، واالعتراض  (3)وأما اإلجماع

 عليها ثم معارضتها.

فهو إفعال من جمع يجمع، وهو في اللغة:  (4)أما لفظه)أ( 

 العزم، واالتفاق.

 على كذا إذا عزموا، وإذا اتفقوا أيًضا. (5)يقال: أجمع القوم

ألمة على اصطالًحا، فهو اتفاق مجتهدي هذه اوأما حد ه )ب( 

 أمر ديني.

 فالكتاب، والسنة، والنظر.وأما أدلته )جـ( 

 أدلته من الكتاب

 أما الكتاب فمنه آيات:

ُسوَل ِمْن َُْعِد َما تَبَََّْن لَهُ  :قوله  األولى: َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ

                                      
 .234، 233ارجع إلى هذا الملحق ص (1)
سقطت "أن" من هذه العبارة في ]ب[، وذكر حرف الجر )على( دون  (2)

 الضمير المجرور به؛ فاضطربت العبارة هناك...
،د[، واكتفي باإلشارة إليه بعبارة: "ثم حذف الجزء الخاص باإلجماع من ]جـ (3)

قال الطوفي بعد بيانه اإلجماع وأدلته ومعارضتها". وقد رأيت إثباته؛ لتمكن الموازنة 
بين المصلحة واإلجماع على ضوئه، فمن أجل هذا تحدث عنه الطوفي هنا... 

 ب[. - 133أ[ ]ص - 178]ص
 في ]ب[: "ألفاظه"، وهو تحريف.( 4)
 القول"، وهو محرف عن القوم. في ]أ[ "أجمع (5)
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َّبِْع  َْْر َسبِِْل اْلُمْؤِمنَِْن نَُول ِِه َما تََولَّى َونُْصلِ اْلُهَدى َويَت ِه َجَهنََّا َغ

توعَّد من  أنه  (1)ووجه داللتها ،[115]النساء: َوَساَءْت َمِصًْرا

شاق  الرسول، واتبع غير سبيل المؤمنين، والوعيد ال يكون إال على 

فعل محرم، أو ترك واجب. واإلجماع هو سبيل المؤمنين، وقد وقع 

 الوعيد على تركه فهو محرم، فاتباعه واجب.

 وجوه كثيرة أقواها ستة: واالعتراض عليه من

أن الوعيد في اآلية على شيئين: مشاق ة الرسول، واتباع  أحدها:

، وال يلزم من وجوب (2)غير سبيل المؤمنين، فهما جميعًا واجبان

الشيء مع غيره وجوبه منفردًا؛ لجواز أن يكون اآلخر شرًطا فيه، 

 أو ركنًا له.

واالستغراق، أن الالم في المؤمنين تحتمل العهد  الثاني:

وبتقدير كونها للعهد ال يتم الدليل؛ الحتمال إرادة جماعة من 

المؤمنين مخصوصة، كالصحابة أو بعضهم، كما ذهب إليه 

الظاهرية من أن الحجة في إجماع الصحابة ال غير؛ ألن الخطاب 

 ، فيختص بهم.(3)لهم وفي عصرهم

 (4)أن اإلضافة في "غير سبيل المؤمنين" ليست محضة الثالث:

؛ ألن غير ال تعرف باإلضافة لشدة إبهامها، وحينئذ ال تدل اآلية 

                                      
لم تذكر كلمة وجه في ]أ[، ولم تذكر واو العطف في ]ب[ وقد رأيت أن  (1)

 العطف أنسب.
لعله يعني بوجوبهما ضرورة وجودهما للوعيد، وإال فهما ممنوعان ال  (2)

 واجبان...
 في ]أ[ حرفت هذه الكلمة إلى "وفي غيرهم". (3)
 تحريف. في ]أ[: "ليست مختصة"، وهو (4)
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على ترتب الوعيد على كل فرد من اتباع غير سبيل المؤمنين؛ إذ 

ذلك  (1)يبقى تقدير اآلية: ويتبع أمًرا مغايًرا لسبيل المؤمنين، فيحمل

 (2)األمر على غير سبيلهم في اإليمان، وحينئذ يقصر الوعيد على

 الرسول والكفرة، وال دليل فيه على اتباع اإلجماع.مشاق ة 

وفي هذا الوجه نظر؛ ألن الكالم في سياق الشرط، والنكرة في 

سياق الشرط تعم كما في سياق النفي، ويمكن دفع هذا النظر بأن 

يحمل األمر المذكور في قوله "ويتبع أمًرا مغايًرا لسبيل المؤمنين" 

يدل عليه سياق اآلية بعدها وهو الكفر، و (3)على معهود معين

 وقبلها؛ فإنها في الكفر والكفار.

ويمكن تقرير هذا الوجه ابتداء بأن منع العموم في سبيل 

 (5)على سبيلهم في خصوص اإليمان؛ فيكون (4)المؤمنين يحمل

الوعيد على مخالفتهم فيه بالكفر، وهذا غير ما قدرته أوالً؛ ألن هذا 

لعموم المغايرة التي دلت  (6)ذاك منعٌ منٌع لعموم سبيل المؤمنين، و

 عليها غير.

أن السبل ثالثة: سبيل المؤمنين، وسبيل غير المؤمنين،  الراُع:

والسبيل المتوسطة بينهما، ال سبيل هؤالء، وال سبيل هؤالء، بل 

وجود هذه  (7)السبيل المباحة التي ال وعد عليها وال وعيد. وبتقدير

 وجوب اتباع سبيل المؤمنين.الواسطة _ ال يتم الدليل على 

                                      
 في ]أ[: "وينفع". (1)
وردت هذه الكلمة في ]أ[: "يعبر"، وفي ]ب[: "يضر"، وأعتقد أنها محرفة في  (2)

 النسختين عما هنا.
 في ]أ[: حرفت هذه الكلمة إلى "مغير". (3)
 ورد هذا الفعل في ]أ[: "فيحمل"، وفي ]ب[: "يحتمل"، وكالهما تحريف. (4)
 طربت العبارة فيها.سقط هذا الفعل من ]ب[ فاض (5)
 في ]ب[ ذكرت هذه الكلمة بدون الالم في الموضعين. (6)
 في ]ب[: "وتقرير..". (7)
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أن اآلية مقابلة للتي في الجملة الشرطية، ومعطوفة  الخامس:

، وفي التي قبلها خصال ثالث؛ فوجب أن يكون المراد (1)عليها

المؤمنين فيها أضداد تلك الخصال الثالث؛ تصحيًحا  (2)بغير سبيل

قبل هذه: للمقابلة، وتحقيقًا لها في اآليتين. بيان ذلك أن اآلية التي 

 َْْر فِي َكثِْر  ِمْن نَْجَواُهْا إاِلَّ َمْن أََمَر َُِصَدقَة  أَْو َمْعُروف  أَْو ال َخ

ُْتِغَاَء َمْرَضاِة للا فََسْوَف نُْؤتِِْه  َْْن النَّاِس َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك ا إِْصالح  َُ

ُسوَل ِمْن َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ (: (3) ، )ثم قابلها بقولهأَْجًرا َعِظًْما

َْْر َسبِِْل اْلُمْؤِمنِْنَ  ، [115]النساء: َُْعِد َما تَبَََّْن لَهُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغ

أي في األمر بالصدقة والمعروف واإلصالح، بأن أمر بأضداد 

ذلك، وهذا تأويل له ظهـور في اآلية، ولو لم يكن إال مجرد احتماله 

 .(4)قدح في داللة اآلية على المطلوب

بتقدير تسليم ما ذكرتم، فإنما يدل على وجوب اتباع  السادس:

 (5)اإلجماع، ونحن نقول به في العبادات وأشباهها من المقدرات

التي ال تعلم إال بالنص أو ما قام مقامه، ]والنـزاع إنما هو في تقديم 

المصلحة عليه بطريق البيان؛ لكونها أقوى منه، وليس في دليلكم ما 

 .(6)يمنع من ذلك[

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا  :قوله  اآلية الثانْة: َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْا أُمَّ

                                      
 في ]أ،ب[: "والعطف"، وهو تحريف عما هنا. (1)
 في ]أ،ب[ سبيل دون )بغير(، والمعنى يتطلبها. (2)
 هذه الزيادة من ]ب[، وهي ضرورية، وقد سقطت من ]أ[. (3)
ة في ]أ[ هكذا: "بأمرنا من راد ذلك. وهذا تأويل له ظهور وردت هذه العبار (4)

 في اآلية، ولو لم يكن احتماله قدح في داللة اآلية على المطلوب".
 في ]أ[: "المفردات": وهو تحريف. (5)
في ]ب[ ذكرت هذه العبارة هكذا: "والنـزاع لنا هنا في تقديم المصلحة عليه  (6)

وليس في دليلكم ما يتبع ذلك". وفي ]أ[: "لكونه بطريق البيان؛ لكونها أقوى منه، 
 أقوى منه"، مع أن الضمير يعود إلى المصلحة.
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، وجه داللتها أن الوسط هو العدل [143]البقرة: سُشَهَداَء َعلَى النَّا

الخيار، والعدل الخيار ال يصدر عنه إال الحق، واإلجماع صادر عن 

 هذه األمة العدول الخيار، فليكن حقًّا.

راض عليه أن العدل إنما يلزم صـدور الحق عنه واالعت

بطريق الظاهر، فيما طريقه الصـدق والكـذب، وهو نقل األخبـار 

وأداء الشـهادات، أما فيما طريقه الخـطأ والصـواب في 

 اسـتخراج األحـكام واالجتـهاد فيها _ فال.

فإن قيل: إذا ثبت عدالة األمة لزم أنهم ال يجمعون إال عن مستند 

طع، والقاطع يجب العمل به _ قلنا: ال نسل ِّم أنهم ال يجمعون إال قا

اإلجماع بجواز انعقاده عن  (1) عن قاطع، وقد صرح جمهور مثبتي

األمارات كالقياس وخبر الواحد، بل قد ذهب كثير إلى انعقاد 

؛ بناء على أن (2)اإلجماع ال عن مستند أصالً، بل بالبحث المحض

على حكم كان اتفاقها حجة، عن  (3)اتفقتاألمة معصومة، فكيفما 

 مستند كان أو غيره.

سل منا أنهم ال يجمعون إال عن قاطع، لكن ما المراد بالقاطع؟ إن 

أريد به القاطع العقلي الذي ال يحتمل النقيض، فمثله نادر ومتعذر 

في أدلة الشرع، وبتقدير وجوده ال نسل م أنه يخالف المصلحة فيعود 

                                      
في ]أ[ وردت هذه العبارة محرفة هكذا "وقد صرح الجمهور مبين اإلجماع  (1)

بجواز االنعقاد عن األمارات". وفي ]ب[ حرفت هكذا: "وقد صرح جمهور مبين 
د غلب على ظننا أن الكلمة محرفة عن مثبتي اإلجماع بجواز انعقاده إلخ"... وق

 اإلجماع...
 في ]أ،ب[ "بالتبحيث"، وهو تحريف... (2)
وردت هذه الكلمة في ]أ[: "انعقد"، وفي ]ب[: "انعضت"، وكلتاهما تحريف  (3)

 لما أثبته هنا.
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أريد به القاطع الشرعي، فقد بيَّنا أن أدلة الشرع  إلى الوفاق. وإن

تسعة عشر، وليس فيها ما يمكن دعوى القطع فيه إال اإلجماع، 

 والنص، ورعاية المصلحة...

أما اإلجماع فال يجوز اعتباره في مستند اإلجماع؛ ألنه إثبات 

الشيء بنفسه، ولو اعتبر كان نزاعنا فيه كالنـزاع في فرعه المنعقد 

 عنه.

وأما النص فهو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما 

صريح في الحكم، أو محتمل، فهي أربعة أقسام. فإن كان 

متواتًرا صريًحا، فهو قاطع من جهة متنه وداللته، لكن قد يكون 

محتمالً من جهة عموم أو إطالق، وذلك يقدح في كونه قاطعًا 

العموم واإلطالق مطلقًا. فإن فرض عدم احتماله من جهة 

ونحوه، وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث ال يتطرق إليه 

احتمال بوجه _ منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فيعود إلى 

الوفاق. وإن كان آحادًا محتمالً فال قطع، وكذا إن كان متواتًرا 

محتمالً، أو آحادًا صريًحا ال احتمال في داللته بوجه؛ لفوات 

 حد طرفيه إما متنه أو سنده...قطعيته من أ

وأيًضا فإن اإلجماع أقوى من النص، فإذا نازعناكم في اإلجماع 

حنا عليه المصلحة، فالنص بذلك أولى، فانتفت بذلك دعوى  ورجَّ

القطعية في مستند اإلجماع من جهة اإلجماع والنص، فلم يبق إال 

نقوله؛  رعاية المصلحة، فإذا استند اإلجماع إليها فهو موافق لما

ألنا نعهد في األحكام المصلحة، سواء كانت بواسطة إجماع أو 
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 نحوه، أو بغير واسطة..

ة  أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  :قوله  اآلية الثالثة: َْْر أُمَّ ]آل  كُْنتُْا َخ

عليهم تعديل لهم،  وهو ثناء عليهم، وثناء هللا  (1)[110عمران:

العتراض على الذي فليكن إجماعهم حجة. واالعتراض عليه كا

 قبله.

 فهذه ]هي[ اآليات المستدل بها على اإلجماع من القرآن.

 أدلة اإلجماع من السنة

أمتي ال تجتمع على وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم: "

 ، وما ورد بمعناه.(2)"ضاللة

وجه االستدالل به أنه ورد بألفاظ كثيرة، وروايات متعددة ]بلغت 

ر المعنوي كشجاعة علي وكرم حاتم، وداللته قاطعة التوات (3)درجة[

في وجوب اتباع اإلجماع، فصار في قوة النص القاطع إسنادًا ومتنًا 

 على المطلوب، فيجب اتباعه.

واالعتراض عليه بأن هذا الخبر، وإن تعددت ألفاظه ورواياته 

هذا  (4)_ ال نسل م أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي؛ ألنا إذا عرضنا

بر على أذهاننا، وسخاء حاتم وشجاعة علي ونحوهما من الخ

المتواترات المعنوية _ وجدناها قاطعة بثبوت الرأي الثاني، غير 

                                      
نُوَن ُِاهلل َولَْو آَمَن تَأُْمُروَن ُِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤمِ وبقية اآلية:  (1)

ًْْرا لَُهْا ِمْنُهُا اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُا اْلفَاِسقُونَ   .أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخ
 تقدم تخريجه.( 2)
في ]أ[: "بمبلغ التواتر"، وفي ]ب[: "بلغ التواتر المعنوي"، وقد آثرت  (3)

 تصحيحها هكذا..
 ف.في ]أ[: "اعترضنا"، وهو تحري (4)
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 ، قاطعة باألول، فهو إذًا في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علي 

وهما متواتران، وما دون المتواتر ليس بمتواتر، فهذا الخبر ليس 

 ...(1)اضةبمتواتر، لكنه في غاية االستف

فإن قيل: تلقته األمة بالقبول، فدل على ثبوته _ فجوابه من 

 وجوه:

ال نسل م تلقيها له بالقبول؛ إذ منكرو اإلجماع كالنظ ام،  أحدها:

لو  -فيما عدا إجماع الصحابة  -والشيعة، والخوارج، والظاهرية

 تلقوه بالقبول لما خالفوه.

قبول احتجاج باإلجماع، أن االحتجاج بتلقي األمة له بال الثاني:

 وهو إثبات الشيء بنفسه.

سل منا تلقيهم له بالقبول، لكن قبوالً مظنونًا ال مقطوًعا  الثالث:

به، والظن ال يصلح مستندًا لإلجماع المدَّعى قطعيته، وكونه أقوى 

أدلة الشرع، بحيث تسفك به الدماء، وترتب عليه األحكام القواطع؛ 

 لضعيف، وللقاطع على المظنون.إذ ذاك تفريع للقوي على ا

سل منا أنه بلغ رتبة التواتر، ولكن ال نسل م أنه قاطع في وجوب 

اتباع اإلجماع؛ الحتمال أنه أراد بها "ال تجتمع على ضاللة 

الكفر"، فال يكون حجة في وجوب اتباع اإلجماع، فيما سوى 

 اإليمان المقابل للكفر.

ظا؛ فإنه من شذ شذ في اتبعوا السواد األع: "فأما نحو قوله 

                                      
]ب[: "لكن في غايته االستفاضة"، وقد فاضة"، وفي في ]أ[: "لكن غاية االست (1)

 آثرت تصحيحها على ما ظننته الصواب.
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فإنما المراد به طاعة األئمة _  (1)"النار، ويد للا مع الجماعة

اسمعوا وأطْعوا : "واألمراء، وترك الخروج عليهم، بدليل قوله 

من مات تحت راية " :، وقوله (2)"وإن تأمر علْكا عبد حبشي

 .(4)"مات مْتة جاهلْة، (3)عصبْة

 من الكتاب والسنة سؤاالن.اإلجماع  (5)ثم يرد على ]أدلة[

استدالل بظواهر سمعية؛ إذ ال قاطع فيها،  (6)أنها أحدهما:

لورود اإلشكاالت المذكورة عليها، والظواهر السمعية إنما وجب 

 الدور. (7)االحتجاج بها باإلجماع، فلو أثبت اإلجماع بها لزم

أن "المؤمنين" في اآلية و"أمتي" في الخبر تقتضي كل الثاني: 

قد افترقت بموجب النص على  (8)ن، وجميع األمة، لكن األمةمؤم

ثالث وسبعين فرقة، فنحن نقول بموجب الدليل: )وإن ما اجتمعت 

حجة قاطعة يجب  (9)عليه األمة بجميع فرقها الثالث والسبعين

اتباعها(، لكن مجموع األمة بفرقها إنما أجمعوا على اإليمان باهلل 

ك . وال جرم أن إجماعهم في تلك ورسله، ومسائل يسيرة بعد ذل

أمتي ال تجتمع على : " المسائل حجة، وبهذا يظهر سر قوله 

                                      
هذه الجملة من ]ب[ وقد وجدتها هناك: "يد هللا على الجماعة" فصححتها، أما  (1)

صة، ]أ[ فال توجد فيه هذه الجملة، وال جواب أما، والكالم كله بعد ذلك من ]ب[ خا
 حتى أنبه إلى وجوده في ]أ[، وقد تقدم تخريج الحديث.

 .( من حديث أنس بن مالك 7142أخرجه البخاري )( 2)
 رسمت هذه الجملة في األصل هكذا )عمعه(. (3)
 ( من حديث جندب بن عبد هللا البجلي.1850أخرجه مسلم )( 4)
 سقطت هذه الكلمة من جميع النسخ مع أن المعنى يتطلبها. (5)
ورد هذا الضمير مذكًرا في جميع النسخ، مع أنه يعود على أدلة اإلجماع، ال  (6)

 على اإلجماع نفسه.
 في ]األصل[: "لزوم"، وهو تحريف. (7)
 في ]األصل[: "اآلية"، وهو تحريف. (8)
 في ]األصل[: "الثالث وسبعين"، وهو خطأ. (9)
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 "، أي أمتي بفرقها.ضاللة

 دليل اإلجماع من النظر

وأما النظر، فألن الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء، مع 

استفراغ الوسع في االجتهاد، وإمعان في طلب الحكم _ يمتنع في 

بإجماع اليهود  (1)م على الخطأ، واعترض عليه بالنقضالعادة اتفاقه

ضاللتهم، مع كثرتهم،  (2)والنصارى وسائر أهل الملل على

وفضلهم، واجتهادهم، وإمعانهم في النظر؛ ثم هم مخطئون بإجماع 

 المسلمين.

 معارضة أدلة اإلجماع

 فمن وجوه: (3))د( وأما معارضة أدلة اإلجماع

أو  (4)حجة لكان إما لذات المجمعين أنه لو كان اإلجماعأحدها: 

لشهادة الشرع لهم بالعصمة، واألول باطل؛ إذ المجمعون ليسوا 

؛ إذ ال يلزم من فرض عدم عصمتهم محال (5)معصومين بذاتهم

لذاته، والثاني باطل؛ ألن شهادة الشرع بعصمتهم إما متواترة، لكن 

ود، فظهر تواترها ممنوع كما تقرر، أو آحاد، وهو ال يفيد المقص

 أن اإلجماع ليس بحجة.

تفترق أمتي على ثالث وسبعْن : "قوله  الوجه الثاني:

                                      
"بأنه منقوض"؛ ألن هكذا وردت الكلمة في األصل، وكان واجبًا أن يقال:  (1)

 مثل هذا المصدر يجب أن يكون مؤوالً.
 سقط حرف الجر "على" من األصل. (2)
 .252، 251انظر هذا الملحق ص (3)
 في ]األصل[: "المجتمعين"، وهو تحريف. (4)
 في ]األصل[: "بذاته"، وهو تحريف. (5)
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"، فنقول: المراد ال تجتمع أمتي على ضاللةمع قوله: " (1)"فرقة

باألمة التي ال تجتمع على ضاللة إما مجموع الفرق الثالث 

 والسبعين؛ أو الفرقة الناجية منهم...

لوجهين: أحدهما: أن منهم من  فإن أريد مجموع الفرق لم يصح

ال يقول باإلجماع، فال يصح اعتبار إجماع من ال يرى اإلجماع 

حجة، والثاني: أن من فرق األمة من يكفر ببدعته، والكافر ال يعتبر 

 في اإلجماع...

وإن أريد الفرقة الناجية، فليست مجموع األمة، بل هي ثمن 

زًءا، فيبقى تقدير تسع األمة تقريبًا: جزء من ثالثة وسبعين ج

الحديث: ثمن تسع أمتي ال يجتمع على ضاللة، أو جزء من ثالثة 

، وهو ركيك من (2)وسبعين جزًءا من أمتي ال يجتمع على ضاللة

 .الكالم ال يجوز نسبة مثله إلى النبي 

أن عثمان بن عفان واإلمامين قبله حجبوا األم  الوجه الثالث:

يحجبها ابن عباس إال بثالثة،  عن الثلث إلى السدس بأخوين، ولم

فَِإْن يقول:  وناظر عثمان في ذلك حيث قال لعثمان: "إن هللا 

ِه السُُّدسُ َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَلُ  وليس األخوان إخوة في  ،[11]النساء: م ِ

، وهذا (3)لسان قومك"، فقال عثمان: "إني ال أدع أمًرا كان قبلي"

كان حجة لما خالفه ابن عباس ولو احتجاج من عثمان باإلجماع، 

لظاهر القرآن ابتداء، ولما أقره عثمان على خالفه دواًما، بل كان 

                                      
 (، وابن2640(، والترمذي )4596(، وأبو داود )27510أخرجه أحمد )( 1)

 . وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.(، من حديث أبي هريرة 3991ماجه )
في ]األصل[: "ثالث وسبعين" بدون التاء، وال تجتمع بضمير المؤنث مع أن  (2)

 مرجعه لفظ )جزء(. وكالهما تحريف من الناسخ في عبارة المؤلف.
 .(9/258(، وابن حزم في المحلى )4/278أخرجه الطبري في التفسير )( 3)
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يأخذ على يده، ويرده إلى إجماع الناس. وهذا يدل على أن اإلجماع 

دون ظواهر النصوص في القوة، كما فعله ابن عباس؛ حيث قدَّم 

الثالثة  الخلفاء (1)ظاهًرا من ظواهر الكتاب على اإلجماع خصصه

 ومن في عصرهم.

أن الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض  الوجه الراُع:

وعدم الماء، وخالف ابن مسعود حيث قال: "لو رخصنا لهم في هذا 

_ ألوشك أن يبرد على أحدهم الماء، فيتيمم، وهو يرى الماء". 

فاحتج أبو موسى عليه باآلية، وحديث عمار، فلم يلتفت. وهذا ترك 

واإلجماع بمجرد المصلحة، ثم اشتهر هذا عن ابن  (2)للنص

مسعود، ولم ينكر عليه أحد، فهو في ذلك إما مصيب أو مخطئ، 

فإن كان مصيبًا لزم جواز ترك النص واإلجماع بالمصلحة 

ونحوها، وهو المطلوب. وإن كان مخطئًا لزم خطأ أهل اإلجماع 

از ترك اإلجماع؛ في ترك اإلنكار عليه، فأحد األمرين الزم: إما جو

لفعل ابن مسعود، أو وقوع اإلجماع على الخطأ؛ إلقرار الصحابة 

 ابن مسعود على خطئه، وكال األمرين قادح في اإلجماع.

الماء؛ فإن قيل: ال نسل م انعقاد اإلجماع على التيمم عند عدم 

اتفاق الصحابة على ترك  (3)وال نسل مابن مسعود فيه، لمخالفة 

فبطل ما مسعود قوله؛ لرد أبي موسى عليه،  اإلنكار على ابن

                                      
 في ]األصل[: "خصصوا" وال معنى له، فلعله تحريف عما ذكرته. (1)
العبارة في ]األصل[: "وهذا ترك النص"، وأرى أنه ال مفر من تصحيحها  (2)

إلى أحد وجهين، فإما أن تكون: "وهكذا ترك..." وإما: "هذا ترك للنص"، وقد آثرت 
 األخير.
 في جميع النسخ: "فال"، والصواب ما ذكرته. (3)
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_ قلنا: بتقدير ]أن[ ابن مسعود احتججتم به على القدح في اإلجماع 

لم يخالف اإلجماع، فقد خالف النص الذي هو أصل اإلجماع لمجرد 

ال تقولون بترك النص لقياس وال مصلحة، فهو  (1)المصلحة، وأنتم

ه الصحابة على الخطأ، ولزم المحذور،  إذن مخطئ عندكم، وقد أقر 

وأما رد أبي موسى على ابن مسعود، فهو مناظرة وجدال ال رد 

 .(2)إنكار، والفرق بينهما واضح

واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح في اإلجماع وإهداره 

بالكلية، بل نحن نقول به في العبادات والمقدرات ونحوها، وإنما 

ال ضرر : "ادة من قوله غرضنا بيان أن رعاية المصلحة المستف

" _ أقوى من اإلجماع، ومستندها أقوى من مستنده، وقد وال ضرار

 ظهر ذلك مما قررنا في دليلها، واالعتراض على أدلة اإلجماع...

 لماذا تقدم المصلحة على النص واإلجماع؟

يدل على تقديم رعاية المصلحة على النصوص  (3)وإنما

 ه، وجوه:واإلجماع، على الوجه الذي ذكرنا

إذًا  (4)أن منكري اإلجماع قالوا برعاية المصالح، فهي أحدها:

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

                                      
 في ]األصل[: "وأنهم ال يقولون...". (1)
هكذا وردت هذه الفقرة في ]األصل[، وفي العبارة األخيرة منها ركاكة  (2)

 وضعف عن أداء المعنى المقصود بها.
هذا هو أول الكالم في ]جـ،د[ بعد الكالم الذي قاله الطوفي في اإلجماع و  (3)

 فظ: "ومما يدل".تركته النسختان. وقد ورد هذا الكالم فيهما بل
 في ]األصل[: "فهو"، ولعله يعني دليل رعاية المصلحة. (4)
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 فيه. (1)من التمسك بما اختلف

أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب  الوجه الثاني:

 الخالف في األحكام المذموم شرًعا، ورعاية المصالح أمر حقيقي

في نفسه ال يختلف فيه، فهو سبب االتفاق المطلوب شرًعا، فكان 

َواْعتَِصُموا َُِحْبِل للاِ َجِمْعًا َوال  :. وقد قال (2)اتباعه أولى

قُوا قُوا ِدينَُهْا َوَكانُوا ِشَْعًا ، [103]آل عمران: تَفَرَّ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

ال تختلفوا : " (3)وقال ،[159]األنعام: لَْسَت ِمْنُهْا فِي َشْيء  

َْْن في مدح االجتماع:  ، وقد قال (4)"فتختلف قلوُكا َوأَلََّف َُ

َْْن قُلُوُِِهْا َولَِكنَّ قُلُوُِِهْا لَْو أَْنفَْقَت َما  فِي األْرِض َجِمْعًا َما أَلَّْفَت َُ

ْْنَُهاْ  وكونوا عباد للا : "وقال ، [63]األنفال: للا أَلََّف َُ

 .(5)"إخوانًا

تأمل ما حدث بين أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر _  (6)ومن

علم صحة ما قلنا، حتى إن المالكية استقلوا بالمغرب، والحنفية 

بالمشرق، فال يقار  أحد المذهبين أحدًا من غيره في بالده إال على 

من الحنابلة إذا دخل إليهم  (1)، وحتى بلغنا أن أهل جيالن(7)وجه ما

                                      
( ورد الفعالن في ]جـ،د[ مسندين إلى واو الجماعة، أما في األصل فقد وردا 1)

 مبنيين للمجهول، وهذا أقوى في أداء المعنى المقصود.
بسبب في ]األصل[: "ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه، وال يختلف هو  (2)

 االتفاق المطلوب شرًعا، فكان تابعه أولى".
 في ]األصل[: "وقوله"، وكذلك في ]جـ،د[ والمناسب: "وقال". (3)
 .من حديث أبي مسعود البدري (، 432أخرجه مسلم ) (4)
 .، من حديث أنس بن مالك (2559(، ومسلم )6065( أخرجه البخاري )5)
ب وارد في ]أ،ب[ وقد حذف من ]جـ،د[ هذا الكالم عما حدث بين أئمة المذاه (6)

 ولم يشر إليه بشيء.
في ]األصل[: "وال يعاد أحد المذهبين أحدًا من غيره في بالده إال على وجه  (7)

 ما"، وقد رأيت تصحيحها حسب السياق.
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تلوه وجعلوا ماله فيئًا: حكمهم في الكفار... وحتى بلغنا أن حنفي ق

بعض بالد ما وراء النهر من بالد الحنفية كان فيه مسجد واحد 

للشافعية، وكان والي البلد يخرج كل يوم لصالة الصبح، فيرى ذلك 

المسجد، فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق؟. فلم يزل كذلك حتى 

ب ذلك المسجد بالطين واللبِّن، فأعجب الوالي أصبح يوًما وقد سد با

ل إمامه على غيره في  ذلك. ثم إن كالًّ من أتباع األئمة يفض ِّ

تصانيفهم ومحاوراتهم، حتى رأيت حنفيًّا صنَّف مناقب أبي حنيفة، 

كأبي يوسف، ومحمد، وابن المبارك، -فافتخر فيها بأتباعه 

ض بباقي المذاهب:-ونحوهم  ، ثم قال يعر ِّ

 إذا جمعتنا ياجرير المجامع  ك آبائي فجئني بمثلهمأولئ

وهذا شبيه بدعوى الجاهلية، وغيره كثير. وحتى إن المالكية 

يقولون: الشافعي غالم مالك، والشافعية يقولون: أحمد بن حنبل 

غالم الشافعي، والحنابلة يقول: الشافعي غالم أحمد بن حنبل، 

 من أتباع أحمد.وقد ذكره أبو الحسن القرافي في الطبقات 

والحنفية يقولون: إن الشافعي غالم أبي حنيفة؛ ألنه غالم محمد 

بن الحسن، ومحمد غالم أبي حنيفة، قالوا: لوال أن الشافعي من 

وحتى إن  أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن ننصب معه الخالف.

الشافعية يطعنون بأن أبا حنيفة من الموالي، وأنه ليس من أئمة 

وج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي، وأنه الحديث، وأح

ليس قرشيًّا، بل من موالي قريش.. وال إماًما في الحديث؛ ألن 

                                                                                               
اسم لبالد كثيرة من وراء بالد طبرستان، وأنه ليس فيها مدينة كبيرة، إنما هي  (1)

ال... وقد نسب إليها من ال يحصى من أهل العلم في كل فن، قرى في مروج بين جب
 .(3/194معجم البلدان )وعلى الخصوص في الفقه. انظر: 
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لم يدركا  (2)، مع أنهما(1)البخاري ومسلًما أدركاه ولم يرويا عنه

إماًما إال رويا عنه، حتى احتاج اإلمام فخر الدين، والتميمي، في 

االستدالل على هاشميته، وحتى إلى تصنيفهما مناقب الشافعي، 

جعل كل فريق يروي السنة في تفضيل إمامه، فالمالكية رووا: 

يوشك أن تضرب أكباد اإلُل، فال يجدون أحًدا أعلا من عالا "

"األئمة من والشافعية رووا:  قالوا: وهو مالك. (3)"المدينة

عالا قريش أو " (5)""تعلموا من قريش وال تعلموها، (4)قريش"

قالوا: ولم يظهر من قريش بهذه الصفة إال  (6)"األرض علمً مل ا

يكون في أمتي رجل يقال له النعمان هو الشافعي، والحنفية رووا: "

سراج أمتي، ويكون فْها رجل يقال له محمد ُن إدريس هو أضر 

يكون في أمتي رجل ، والحنابلة رووا: "(7)"على أمتي من إُلْس

                                      
ال ضرر وال في ]أ[: "ولم يلقياه"، وهو آخر ما ورد فيها شرًحا لحديث: " (1)
 "، أما المذكور بعدُ، فقد أخذته من ]ب[.ضرار
 السياق يقتضي هذا التصحيح.في ]األصل[: "ولم يدركا" وأعتقد أن  (2)
(، والبيهقي في 307(، والحاكم )2680(، والترمذي )7920أخرجه أحمد )( 3)

 السنن الكبرى 
، قال الترمذي: حديث حسن. اهـ. وقال الحاكم: (، من حديث أبي هريرة 1681)

(: حديث نظيف 8/56صحيح على شرط مسلم. اهـ. وقال الذهبي في سير أعالم النبالء )
 ناد غريب المتن. اهـ.اإلس
(، والنسائي في الكبرى 11898(، وأحمد )32388أخرجه ابن أبي شيبة )( 4)

، وأخرجه ( من حديث أنس بن مالك 5081(، والبيهقي في السنن الكبرى )5942)
 الطبراني في األوسط 

(، والبيهقي 449(، والضياء في المختارة )6962(، والحاكم في المستدرك )3521)
، والحديث حسن بمجموع طرقه، انظر من حديث علي بن أبي طالب  (8/143)

 (.2/69كشف الخفا )
(، وابن أبي عاصم في السنة 32386أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف )( 5)

 .( من حديث سهل بن حثمة 1515)
، ( من حديث عبد هللا بن مسعود 1522أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )( 6)

 قال الحافظ 
جر: طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أفادت قوة، وعلم أن للحديث ابن ح

 (.2/69أصالً.اهـ من كشف الخفا للعجلوني )
صلى هللا عليه ( منسوبًا إلى النبي 3/46ذكره ابن حبان في المجروحين ) (7)
، في ترجمة مأمون بن أحمد السلمي قال ابن حبان: من طريق أنس ابن مالك  وسلم
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"؛ أو كما على سنتي سْر األنبْاء (1)يقال له أحمد ُن حنبل يسْر

 قال، فقد ذهب عني لفظه.

وقد ذكر أبو الفرج الشيرازي في أول كتابه المنهاج: "واعلم أن 

ال يصح، أما الرواية  (2)هذه األحاديث ما بين صحيح ال يدل ودال  

في مالك والشافعي فجيدة، لكنها ال تدل على مقصودهم؛ ألن )عالم 

س، فعلماء المدينة كثير، وال اختصاص المدينة( إن كان اسم جن

لمالك دونهم، وإن كان اسم شخص فمن علماء المدينة الفقهاء 

السبعة وغيرهم من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم، وكانوا حينئذ 

أشهر منه، فال وجه لتخصيصه بذلك، وإنما حمل أصحابه على 

ذلك حمل الحديث عليه كثرة أتباعه، وانتشار مذهبه في األقطار، و

" ال اختصاص األئمة من قريش" أمارة على ما قالوا.. وكذلك:

، وقد احتج به (3)للشافعي به، ثم هو محمول على الخلفاء في ذلك

" ال اختصاص تعلموا من قريشأبو بكر يوم السقيفة، وكذلك: "

" فابن عباس عالا قريش يمل األرض علًماألحد به. أما قوله: "

  ق به لسبقه، وصحبته، ودعاء النبييزاحم الشافعي فيه، فهو أح

، فكان يسمى (4)"اللها فقهه في الدين وعلمه التأويلله في قوله: "

                                                                                               
ضع على الثقات من األحاديث ورواها عنهم ... ثم ذكر الحديث. قال ابن حبان: ومما و

( في 247كان دجاالً من الدجاجلة. اهـ قال أبو نعيم األصبهاني في كتاب الضعفاء )
اع، يروي عن الثقات مثل  ترجمة مأمون بن أحمد السلمي: من أهل هراة خبيث َوض 

دث عن أحمد الجوباري الكذاب عن عبد هشام بن عمار ودحيم الموضوعات، وفيما ح
هللا بن معدان األزدي عن أنس مسندًا: "يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس 
أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي". 

قاري ومن المسلمين اللعنة.اهـ قال علي ال مثله يستحق من هللا تعالى ومن الرسول 
في موضوعاته الكبرى: هو موضوع باتفاق المحدثين.اهـ نقالً عن كشف الخفا 

 (.53للعجلوني)
 في ]األصل[: "يصيد... صيد"، وهو تحريف. (1)
 في ]األصل[: "أو ذلك"، وال معنى له. (2)
 في ]األصل[: زيادة "وردوا" على ذلك... وهي زيادة ال داعي لها في نظري. (3)
(، من حديث عبد هللا بن عباس 2477، ومسلم )(143ي )( أخرجه البخار4)
 .هللا عنهما رضي
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بحر العلم وحبر العرب، وإنما حمل الشافعية الحديث على الشافعي 

الشتهار مذهبه، وكثرة أتباعه، على أن مذهب ابن عباس مشهور 

 بين العلماء ال ينكر".

نيفة وأحمد بن حنبل فموضوعة باطلة "وأما الرواية في أبي ح

" فأورده ابن الجوزي في هو سراج أمتيال أصل لها: أما حديث: "

الموضوعات، وذكر أن مذهب الشافعي لما اشتهر أراد الحنفية 

إخماله، فتحدثوا مع مأمون بن أحمد السلمي، وأحمد بن عبد هللا 

في مدح  وكانا كذابَين وضاَعين، فوضعا هذا الحديث (1)الخوشاري

. وأما [32]التوبة: َويَأَُْى للا إاِلَّ أَْن يُتِاَّ نُوَرهُ أبي حنيفة وذم هللا، 

الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعًا؛ ألنا قدمنا أن أحمد كان 

، وأشدهم بها إحاطة، حتى ثبت أنه كان يذاكر (2)أحفظ الناس للسنة

جت مسندي  (3)تأليف من سبعمائة ألف ألف حديث، وأنه قال: خرَّ

، فما لم حديث وخمسين ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين هللا 

تجدوه فيه فليس بشيء. ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيَرازي 

في مناقب أحمد ليس في مسنده، فلو كان صحيًحا لكان ]هو[ أولى 

التي ضيق األرض  (4)الناس بإخراجه واالحتجاج به في محنته

 ذكرها" اهـ.

فانظر باهلل أمًرا يحمل األتباع على وضع األحاديث في تفضيل 

أئمتهم، وذم بعضهم، وما مبعثه إال تنافس المذاهب في تفضيل 

                                      
 هذه الكلمة في ]األصل[ مطموسة ال تكاد تقرأ، وقد رجحت أنها هكذا. (1)
 في ]األصل[: "السنة" بدون الالم، وهو تحريف. (2)
 هكذا في األصل. (3)
 في ]األصل[: "في محبته"، وهو تحريف. (4)
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على رعاية المصالح الواضح بيانها، الساطع  (1)الظواهر ونحوها

برهانها، فلو اتفقت كلمتهم بطريق ما _ لما كان شيء مما ذكرنا 

 عنهم.

خالف الواقـع بين العلماء تعارض واعلم أن من أسباب ال

الروايات والنصوص. وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك 

عمر بن الخطاب؛ وذلك أن أصحابه استأذنوه في تدوين السنة 

ال أكتب مع القرآن ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك، وقال: " (2)في

اكتبوا ألُي شـاه خطبة قال: " "، مع علمه أن النبي غْره

، قالوا: فلو ترك (4)"قْدوا العلا ُالكتاُةوقال: " (3)"الوداع

ن كل واحد منهم ما روى عن النبي  ِّ النضبطت  الصحابة يدو 

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

ن روايته؛ ألن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم  الصحابي الذي دوَّ

 ونحوهما.إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم 

                                      
تثبيته إال تناسهم في المذاهب في تحيكهم الظواهر  في ]األصل[: "وما (1)

 ونحوها...".
 في ]األصل[: "من". (2)
 .، من حديث أبي هريرة (1355(، ومسلم )2434( أخرجه البخاري )3)
(، والحاكم في المستدرك 497(، والدارمي )26427أخرجه ابن أبي شيبة )( 4)

اكم: وقد صحت الرواية أن عمر ، وقال الح( موقوفًا على عمر بن الخطاب 1/187)
 ( وابن الجوزي في 1/365قاله. وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ،)

( عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 97، 96، 95العلل المتناهية من ثالث طرق )
رضي هللا عنهما . قال ابن الجوزي: هذه الطرق كلها ال تصح أما الطريقان األوالن، 

بن مؤمل قال أحمد أحاديثه مناكير، وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال  ففيهما عبدهللا
أبو حاتم بن حبان: ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد وأما الطريق الثالث ففيه 
إسماعيل بن يحيى قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل وقال ابن حبان: يروي 

ال يحل الرواية عنه بحال، وقال  الموضوعات عن الثقات وما ال أصل له عن األثبات
 الدارقطني: كذاب متروك.اهـ
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]أنه[ قد ثبت في السنة معارضة النصوص  :(1)الوجه الثالث

بالمصالح ونحوها في قضايا، منها: معارضة ابن مسعود للنص 

 واإلجماع في التيمم، بمصلحة االحتياط في العبادة، كما سبق...

ال يصلْن : "-ألصحابه حين فرغ من األحزاب- ومنها قوله 

قبلها، وقالوا:  (3)، فصلى بعضهم(2)"أحٌد العصر إال في ُني قريظة

 "لم يرد منا ذلك"، وهو شبيه بما ذكرنا...

لوال قومك حديثو عهد ُاإلسالم، لعائشة: " ومنها قوله 

، وهو يدل على أن (4)"لهدمت الكعبة وُنْتها على قواعد إُراهْا

بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة 

 .(5)الناس

ا أمرهم بجعل الحج عمرة، قالوا: "كيف وقد  ها أنه ومن لمَّ

، وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه (6)سمينا الحج؟"

 بما نحن فيه...

ا أمرهم بالتحلل توقفوا تمسًكا بالعادة،  (7)وكذلك يوم الحديبية، لمَّ

                                      
 .261انظر: هذا الملحق ص (1)
(، من حديث عبد هللا بن عمر رضي 1770ومسلم )(، 946( أخرجه البخاري )2)

 هللا عنهما.
في ]جـ،د[: "فصلى أحدهم"، وما هنا هو ما في ]األصل[ وهو أقرب، بدليل  (3)

 "وقالوا" بعده.
ألا تري أن قومك لما في حديث عائشة رضي هللا عنها: " ة إلى قوله إشار( 4)

"، قالت: "يا رسول هللا، أال تردها على ُنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إُراهْا؟
(، 4484". أخرجه البخاري )لوال حدثان قومك ُالكفر لفعلتقواعد إبراهيم؟"، فقال: "

 (.1333ومسلم )
 تتالف".في ]األصل[: "لمصلحة ال (5)
(، من حديث جابر بن عبد هللا 1240ومسلم )(، 1568( أخرجه البخاري )6)

 رضي هللا عنهما.
 ]هكذا في ]جـ،د[. أما في ]ب[ فقد حرفت إلى: "ذلك". (7)
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وقال:  في أن ال حل قبل قضاء المناسك، حتى غضب النبي 

 ...(2)"فال يفعل؟ (1)ُالشيءمالي آمر "

بعث  ومنها ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي 

"، فوجده عمر من قال: ال إله إال للا دخل الجنةأبا بكر ينادي: "

 ...(4)"(3)فردَّه، وقال: "إذًا يتكلوا

، (5)وكذلك ردَّ عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح

 لمصلحة...وهو معارضة لنص الشرع با

ما روى الموصلي أن رجالً دخل المسجد يصلي،  (6)ومنها

"، اذهب فاقتلهألبي بكر: " فأعجب الصحابة سمته، فقال النبي 

فذهب فوجده يصلي، فرجع عنه، ثم أمر عمر فرجع كالهما يقول: 

"كيف أقتل رجالً يصلي؟" ثم أمر عليًّا بقتله، فذهب فلم يجده، فقال 

. فهذان الشيخان (7)"ا اختلف في أمتي اثنانلو قتل م: "النبي 

تركا النص، وال مستند لهما إال استحسان إقباله على العبادة، وال 

نهْت عن قتل : "يقال: إنما تركا هذا النص على قتله بقوله 

                                      
 في ]ب[: "بشيء"، وقد آثرت ما في ]جـ،د[ وهو ما أثبته هنا.( 1)
 (. 2734انظر صحيح البخاري )( 2)
 وهو تحريف.في ]ب[: "يتكلموا"،  (3)
مجمع( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  -1/15أخرجه أبو يعلى الموصلي )( 4)

 وقال: في إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك. اهـ
 .( من حديث أبي هريرة 88أخرجه ابن منده في اإليمان )( 5)
 ( لم يرد هذا المثال في ]جـ،د[.6)
مجمع( من حديث أنس بن مالك  -6/226أخرجه أخرجه أبو يعلى الموصلي )( 7)
 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أبو يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه ،

الجمهور وفيه توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح.اهـ وله شاهد عند أحمد 
 . ( من حديث أبي بكرة 19918)
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؛ ألن ذلك نسخ في حق هذا الشخص بهذا النص (1)"المصلْن

نما كان تركهما األمر بقتله إ (2)الخاص المتأخر، وظهر أن

استحسانًا منهما مجردًا، وهو من باب ما نحن فيه: من معارضة 

لم ينكر عليهما  النصوص ونحوهما بالمصالح، هذا مع أن النبي 

ب عليهما، بل سل م لهما حالهما،  ترك أمره، وال عاتبهما، وال ثرَّ

وأجاز اجتهادهما ؛ لما علم من نيتهما وصدقهما في ذلك _ فكذلك 

ية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد من قدَّم رعا

به  ، وانتظام حالهم، وتحصيل ما تفضَّل هللا (3)إصالح شأنهم

عليهم من الصالح، وجمع األحكام من التفرق، وائتالفهما عن 

 االختالف. فوجب أن يكون جائًزا، إن لم يكن متعينًا.

شرع ]فوجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة ال

من مسائل االجتهاد على أقل أحواله، وإال فهو راجح متعين، كما 

 .(4)ذكرنا[

فقد ظهر بما قررناه أن دليل رعاية المصالح أقوى من دليل 

اإلجماع، فليقدم عليه وعلى غيره من أدلة الشرع عند التعارض، 

 بطريق البيان.

 اعتراضات وردود عليها

دلة الشرع بقياس مجرد، فإن قيل: حاصل ما ذهبتم إليه تعطيل أ

                                      
منذري: في إسناده . قال ال( من حديث أبي هريرة 4928أخرجه أبو داود )( 1)

أبو حاتم الرازي فقال: مجهول.اهـ وأخرجه أبو يعلى  أبو يسار القرشي سئل عنه
وأورده الهيثمي في المجمع  ( من حديث أنس بن مالك 39(، والبزار )90)
 ( وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك.اهـ 6/226)

 أن وجودها ضروري الستقامة الجملة. في ]ب[ بدون "أن" هذه، ويبدو (2)
 في ]ب[: "يقصد ترك إصالح"، وهو تحريف واضح. (3)
 الكالم الذي بين قوسين هنا _ سقط من ]جـ،د[. (4)
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وهو كقياس إبليس فاسد الوضع واالعتبار _ قلنا: هذا وهم واشتباه، 

االنتباه، وإنما هو تقديم دليل شرعي على أقوى منه،  (1)من نائم بعيد

اإلجماع على وجوب العمل بالراجح، كما قدمتم أنت  (2)وهو دليل

 اإلجماع على النص، والنص على الظاهر..

ٌْْر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَار  َوَخلَْقتَهُ ِمْن وهو:  -وقياس إبليس  أَنَا َخ

لم يقم عليه ما قام على رعاية المصالح من  - [12]األعراف: ِطْن  

البراهين، وليس هذا من باب فساد الوضع، بل من باب تقديم 

 الراجح كما ذكرنا.

رع، فإن قيل: الشرع أعلم بمصالح الناس، وقد أودعها أدلة الش

وجعلها أعالًما عليها تُعرف بها، فترك أدلته لغيرها مراغمة 

ومعاندة له _ قلنا: أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم. وأما 

كون ما ذكرناه من رعاية المصالح ترًكا ألدلة الشرع بغيرها 

فممنوع، بل إنما تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها، مستند إلى 

"، كما قلتم في تقديم اإلجماع على ر وال ضرارال ضر: "قوله 

جعل لنا طريقًا إلى معرفة مصالحنا  غيره من األدلة، ثم إن هللا 

عادة، فال نتركه ألمر مبهم، يحتمل أن يكون طريقًا إلى المصلحة 

 وأال يكون...

: إجماع األمة حجة قاطعة، فال تخالَف _ قلنا: إن (3)فإن قيل

كقولنا:  (4)قطع العقلي الذي ال يحتمل النقيضعنيتم بكونه قاطعًا ال

                                      
 في ]جـ،د[: "بعد"، وهو تحريف لما في األصل. (1)
 هكذا في ]جـ،د[، أما في ]ب[ فقد وردت: "وهو متعين اإلجماع...". (2)
 جوابه ساقطان من ]جـ،د[...هذا االعتراض و (3)
 في ]األصل[: "الذي يحتمل نقيض..." وهو تحريف. (4)
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الواحد نصف االثنين _ فال نسل م أن اإلجماع قاطع بهذا المعنى. 

إلى دليل قاطع، فقد سبق تفصيل جوابه في  (1)وإن عنيتم به استناده

االعتراض على داللة اآلية الثانية من أدلة اإلجماع. وإن عنيتم به 

الدعوى، ومحل النـزاع بيننا، أنه ال يجوز خالفه _ فهو عين 

 وعندنا يجوز خالفه بأقوى منه، وقد بيَّناه.

فإن قيل: خالف األمة في مسائل األحكام رحمة واسعة، فال 

يحويه حصرهم من جهة واحدة؛ لئال يضيق مجال االتساع _ قلنا: 

هذا الكالم ليس منصوًصا عليه من جهة الشرع حتى يُمتثل، ولو 

ثم الوفاق أرجح من مصلحة الخالف، فتقدَّم، مصلحة  (2)كان لكان 

ما ذكرتموه من مصلحة الخالف بالتوسعة على المكلفين معاَرض 

_ اتبع تعرض منه، وهو أن اآلراء إذا اختلفت وتعددت  (3)بمفسدة

قال  (4)بعٌض رخص المذاهب، فأفضى إلى االنحالل والفجور، كما

 بعضهم:

كل مسـألة بقول في   فاشرب ولُط واْزنِّ وقامر واحتجج 

 إمام...

يعني بذلك شرب النبيذ، وعدم الحد في اللواط على رأي أبي 

حنيفة، والوطء في الدبر على ما يعزى إلى مالك، ولعب الشطرنج 

 على رأي الشافعي...

                                      
 في ]األصل[: "إسناد" وهو محرف في نظري عما ذكرته. (1)
 في ]األصل[: "لكن"، وهو تحريف. (2)
 في ]األصل[: "لمفسده"، وهو تحريف. (3)
 هذا المثال وشرحه ليس في ]جـ،د[. (4)
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وأيًضا، فإن بعض أهل الذمة ربما أراد اإلسالم، فيمنعه كثرة 

؛ ألن الخالف (1)الخالف، وتعدد اآلراء؛ ظنًّا منه أنهم يخطئون

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث بالطبع، ولهذا قال هللا تعالى:  (2)مبعود عنه للا نَزَّ

ق بعضها  [23]الزمر: ِكتَاًُا ُمتََشاًُِها أي يشبه بعضه بعًضا، ويصد ِّ

بعًضا، ال يختلف إال بما فيه من المتشابهات، وهي ترجع إلى 

ح المستفادة من المحكمات بطريقها. ولو اعتمدت رعاية المصال

" على ما تقرر _ ال تجد طريق الحكم ال ضرر وال ضرار: "قوله 

يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد اإلسالم،  (3)وانتهى الخالف، فلم

 من أهل الذمة وغيرهم.

فإن قيل: هذه الطريقة التي سلكتها إما أن تكون خطأ فال 

يها أو ال. فإن يُلتفت إليها، أو صوابًا: فإما أن ينحصر الصواب ف

انحصر لزم أن األمة من أول اإلسالم إلى حين ظهور هذه 

الطريقة على خطأ؛ إذ لم يقل بها أحد منهم. وإن لم ينحصر، 

فهي طريق جائزة من الطرق، لكن طريق األئمة التي اتفقت 

اتبعوا السواد : "األمة على اتباعها أولى بالمتابعة؛ لقوله 

_ فالجواب أنها ليست  (4)"الناراألعظا، فإنه من شذ شذ في 

خطأ لما ذكرنا عليها من البرهان، وال الصواب منحصر فيها 

قطعًا، بل ظنًّا واجتهادًا، وذلك يوجب المصير إليها؛ إذ الظن في 

                                      
 ]جـ،د[.سقط هذا التعليل من  (1)
 في ]جـ،د[: "منفور منه". (2)
 هذا االستنتاج ساقط من ]جـ،د[. (3)
 تقدم تخريجه.( 4)
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العرفيات كالقطع في غيرها. وما يلزم على هذا من خطأ األمة 

فيما قبله الزم على كل ذي رأي أو طريقة انفرد بها غير 

بوق إليها. والسواد األعظم الواجب اتباعه هو الحجة والدليل مس

الواضح؛ وإال لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم؛ ألن 

 السواد األعظم. (1)العامة أكثر، وهم

 أعلم بالصواب. وهللا 

 بين الطوفي واإلمام مالك

التي ذكرناها مستفيدين لها من الحديث  (2)واعلم أن هذه الطريقة

لمذكور _ ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه ا

مالك، بل هي أبلغ من ذلك، وهو التعويل على النصوص واإلجماع 

في العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح في المعامالت 

 وباقي األحكام..

 أدلة العبادات

ت وتقرير ذلك أن الكالم في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادا

والمقدرات ونحوها، أو في المعامالت والعادات وشبهها، فإن وقع 

اعتبر فيه النص واإلجماع ونحوهما من األدلة. غير  (3)في األولى

أو يتعدد، فإن اتحد مثل أن كان  (4)أن الدليل على الحكم إما أن يتحد

فيه آية أو حديث أو قياس أو غير ذلك ثبت به. وإن تعدد الدليل مثل 
                                      

 جـ،د[: "وهو"، وقد آثرت عودة الضمير إليهم مجموًعا.في ]ب، (1)
 في ]جـ،د[ زيادة "هي" ههنا، وهي زيادة تفسد المعنى. (2)
 في ]ب[: "األول"، وهو تحريف. (3)
 ن واحدًا فقط؛ بدليل مقابله، وهكذا في سائر ما يأتي.يقصد: يتوحد، أي يكو (4)
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آية وحديثًا وقياًسا واستصحابًا ونحوه _ فإن اتفقت األدلة أن كان 

على إثبات أو نفي ثبت بها، وإن تعارضت فيه فإما تعارًضا يقبل 

الجمع أو ال يقبله. فإن قبل الجمع جمع بينهما؛ ألن األصل في أدلة 

الشرع اإلعمال ال اإللغاء، غير أن الجمع بينهما يجب أن يكون 

يلزم معه التالعب ببعض األدلة. وإن لم بطريق قريب واضح، ال 

يقبل الجمع، فاإلجماع مقدم على ما عداه من األدلة التسعة عشر، 

والنص مقدم على ما عدا اإلجماع، ثم النص منحصر في الكتاب 

والسنة، ثم ال يخلو، إما أن ينفرد بالحكم أحدهما أو يجتمعا فيه، فإن 

ة، فإن انفرد به الكتاب، فإما أو السن (1)انفرد به أحدهما فإما الكتاب

أن يتحد الدليل أو يتعدد، فإن اتحد بأن كان في الحكم آية واحدة 

ا أو ظاهًرا فيه، وإن كانت مجملة فإن كان  عمل بها إن كانت نصًّ

احتماليها أو احتماالتها أشبه باألدب مع الشرع عمل به،  (2)أحد

مع الشرع جاز  وكان ذلك كالبيان. وإن استوى احتماالها في األدب

األمران، والمختار أن يتعبد بكل منهما مرة، وإن لم يظهر وجه 

 وقف األمر على البيان. (3)األدب فيهما

كان في الحكم منه آيتان  (5)بأن -تعدد الدليل من الكتاب  (4)وإن

فإن اتفق مقتضاهن فكاآلية الواحدة، وإن اختلف: فإن قبل  -فأكثر 

لم يقبل  (1)ص أو تقييد أو نحوه، وإنبينهن  بتخصي (6)الجمع جمع

                                      
 في ]ب[: "فإما الكتاب والسنة"، وهو تحريف. (1)
 في ]ب[: "إحدى"، وهو تحريف. (2)
 في ]جـ،د[ سقط الجار والمجرور. (3)
 في ]ب[: "فإن"، والمناسب ما في ]جـ،د[. (4)
 في ]جـ،د[: "فإن كان"، وهو تحريف عما أثبتناه. (5)
 سقطت هذه الكلمة من ]ب[، فبقي الشرط هناك دون جواب. (6)
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الجمع: فإن علم نسخ بعضها بعينه، فالعمل على ما سواه، وإن لم 

، وليستدل عليه بموافقة (2)يعلم نسخ بعضها، فالمنسوخ منهما مبهم

السنة غيَره؛ إذ السنة بيان الكتاب، وهي إنما تبي ِّن ما ثبت حكمه ال 

 ما نُسخ.

إن كان فيه حديث واحد _ فإن صح وإن انفردت السنة بالحكم: ف

عمل به كاآلية الواحدة، وإن لم يصح لم يعتمد عليه، وأخذ الحكم 

، وإال فمن االجتهاد إن ساغ، مثل أن يعمل (3)من الكتاب إن وجد

فيه  (4)بما هو أشبه باألدب مع الشرع، وتعظيم حقه، وإن لم يسغ

 االجتهاد وقف على البيان.

فإن صحت جميعها: فإما أن  -ث وإن كان فيه أكثر من حدي

، فإن تساوت في الصحة، فإن (9)في الصحة أو تتفاوت (5)تتساوى

فإن قبل الجمع جمع  (6)اتفق مقتضاها فكالحديث الواحد، وإن اختلف

بموافقة  (7)بينهما، وإال فبعضها منسوخ، فإن تعين وإال استدل عليه

وإن لم تصح  الكتاب أو اإلجماع غيَره، أو بغير ذلك من األدلة.

فإن كان الصحيح منها واحدًا فكما لو لم يكن في الحكم إال  -جميعها 

حديث، وإن كان الصحيح أكثر من واحد فإن اتفقت عمل بها، وإن 

اختلفت جمع بينها إن أمكن الجمع، وإال فبعضها منسوخ كما سبق 

 فيما إذا كان جميع األحاديث صحيًحا.

                                                                                               
 في ]ب[: "فإن لم" بالفاء؛ والمكان للواو. (1)
وردت هذه العبارة في ]جـ،د[ هكذا: "فإن علم نسخ بعضها بعينه فبها؛ وإال  (2)

 فالمنسوخ منهما مبهم".
 في ]ب[: "يوجد". (3)
 في ]ب[: "يتبع"، وهو تحريف. (4)
 اوى"، ويتفاوت.في ]ب[: "يتس (5)
 هكذا في ]ب[، أما ]جـ،د[ فقد ورد الفعل فيهما "اختلفت"، وهو تحريف. (6)
 في ]ب[: فاالستدالل عليه، وهو تحريف. (7)
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بعضها أصح من بعض: فإن فإن كان  -وإن تفاوتت في الصحة 

 (1)اتفق مقتضاها فال إشكال، وهي كالحديث الواحد. وإن تعارض

 فإن قبلت الجمع جمع بينها، وإن لم تقبله قد م األصح فاألصح.

اتفق فكالحديث  (2)ثم إن اتحد األصح ُعمل به، وإن تعدد: فإن

الواحد، وإن تعارض جمع بينه إن قبل الجمع، وإال فبعضه منسوخ: 

 ن، أو مبهم يستدل عليه بما سبق.معي

فإن اتفقا عمل بهما،  -وإن اجتمع في الحكم كتاب وسنة 

فإن أمكن الجمع  -وأحدهما بيان لآلخر أو مؤكد له. وإن اختلفا 

َخ به،  بينهما جمع، وإن لم يمكن: فإن اتجه نَْسُخ أحدهما باآلخر نُسِّ

تاب؛ ألنه وإن لم يتجه فهو محل نظر وتفصيل، واألشبه تقديم الك

 األصل األعظم، فال يترك بفرعه.

 هذا تفصيل القول في أحكام العبادات.

 أدلة المعامالت

 أما المعامالت ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر:

فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا. فإن اتفقا 

بات فبها ونعمت، كما اتفق النص واإلجماع والمصلحة على إث

األحكام الخمسة الكلية الضرورية، وهي قتل القاتل والمرتد، وقطع 

والشارب، ونحو ذلك من األحكام التي  (3)السارق، وحد القاذف

وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة. وإن اختلفا، فإن أمكن الجمع 

، مثل أن يحمل بعض األدلة على بعض األحكام (4)فاجمع بينهما

                                      
 في جميع النسخ: "تعارضت" وهو خطأ؛ ألنه مقابل "فإن اتفق مقتضاها". (1)
 سقط هذا الشرط والفعل الذي قبله من ]ب[، ففسد المعنى هناك... (2)
 في ]ب[: "وحد القذف"، والمناسب ما في ]جـ،د[. (3)
 في ]جـ،د[: "فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع..." وقد آثرت ما في ]ب[. (4)
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 (1)وجه ال يخل بالمصلحة، وال يفضي واألحوال دون بعض، على

أو بعضها، وإن تعذر الجمع بينهما قدمت إلى التالعب باألدلة 

"، وهو ال ضرر وال ضرار" :المصلحة على غيرها؛ لقوله 

خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة، فيجب تقديمه. 

وألن المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات األحكام، 

 وباقي األدلة كالوسائل، والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل.

 عندما تتعارض المصالح...

ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض، فتحتاج إلى ضابط يدفع 

محذور تعارضها، فنقول: كل حكم نفرضه فإما أن تتمحض 

مصلحته أو مفسدته، أو يجتمع فيه األمران. فإن تمحضت مصلحته 

لت. وإن (2)فإن اتحدت - [ ]بأن كان فيه مصلحة واحدة[ حص ِّ

تعددت ]بأن كان فيه مصلحتان أو مصالح[ فإن أمكن تحصيل 

ل الممكن. وإن تعذر ما زاد على  ل، وإن لم يمكن حص ِّ جميعها حص ِّ

ل  -المصلحة الواحدة  فإن تفاوتت المصالح في االهتمام بها حص ِّ

ا باالختيار، إال األهم منها، وإن تساوت في ذلك حصلت واحدة منه

 أن يقع ههنا تهمة فبالقرعة.

وإن تمحضت مفسدته، فإن اتحدت دفعت، وإن تعددت فإن 

درئ منها الممكن، فإن  (3)أمكن درء جميعها درئت، وإن تعذر
                                      

 في ]ب[: "وال يقتضي إلى..." وهو تحريف. (1)
وردت العبارة في ]جـ،د[ هكذا: "كل حكم تفرضه فإما أن تتمحض مصلحته،  (2)

ابل إما، وقد أشارت ]د[ إلى هذا. ثم عثرت على العبارة في فإن اتحد... إلخ" بدون مق
]ب[ كما أثبتها هنا غير أني آثرت "بأن" على "فإن" بعد الفعلين "اتحدت، وتعددت"؛ 

 ألن المذكور بعد كل منهما تفسير له، ال تفريع عليه.
 في ]جـ،د[: "تعددت"، وهو تحريف؛ ألنه مقابل: "فإن أمكن...". (3)
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فإن تفاوتت في عظم  -واحدة  (1)تعذر درء ما زاد على مفسدة

قرعة المفسدة دفع أعظمها، وإن تساوت في ذلك فباالختيار، أو ال

 .(2)إن اتجهت التهمة

فإن أمكن تحصيل  -وإن اجتمع فيه األمران المصلحة والمفسدة 

المصلحة، ودفع المفسدة تعين، وإن تعذر فعل األهم من تحصيل أو 

في األهمية، وإن تساويا فباالختيار، أو القرعة إن  (3)دفع إن تفاوتا

 اتجهت التهمة.

ة ومفسدة، وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان، أو مصلح

_ اعتبرنا  (4)وترجح كل واحد من الطرفين من وجه دون وجه

أرجح الوجهين تحصيالً أو دفعًا، فإن استويا في ذلك عدنا إلى 

 االختيار أو القرعة.

"، يُتوصل ال ضرر وال ضرار: "فهذا ضابط مستفاد من قوله 

به إلى أرجح األحكام غالبًا، وينتفي به الخالف بكثرة الطرق 

قوال، مع أن في اختالف الفقهاء فائدة عرضت خارجة عن واأل

المقصود، وهي معرفة الحقائق التي تتعلق باألحكام، وأعراضها 

ونظائرها، والفروق بينها، وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة 

 الرأي... 

 لماذا لم تعتبر المصلحة في العبادات؟

                                      
،د[: مصلحة، وهو خطأ من الناسخ أو سهو من المؤلف؛ إذ المفسدة جـفي ]ب، (1)

 هي التي تدرأ ال المصلحة.
 في ]ب[: "إن تحققت تهمة". (2)
 في ]ب[: "أو يتفاوتان"، وهو تحريف. (3)
 في ]ب[: "فرجع كل واحد من الطرفين وجه دون وجه...". (4)
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العبادات  وإنما اعتبرنا المصلحة في المعامالت ونحوها دون

للشرع خاص به، وال يمكن معرفة  (1)وشبهها؛ ألن العبادات حق

ا وكيفًا وزمانًا ومكانًا إال من جهته، فيأتي به العبد على ما  حقه كمًّ

رسم له. وألن غالم أحدنا ال يعد مطيعًا خادًما له إال إذا امتثل ما 

ا رسم له سيده، وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك ههنا. ولهذا لم

، تعبَّدت الفالسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع _ أسخطوا هللا 

وضلوا وأضلوا، وهذا بخالف حقوق المكلفين، فإن أحكامها 

هي المعتبرة، وعلى  (2)سياسية شرعية وضعت لمصالحهم، فكانت

 تحصيلها المعول.

من أدلته؛ ألنا  (3)وال يقال: إن الشـرع أعلم بمصـالحهم فلتؤخذ

 (5)المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها (4)عايةقد قررنـا أن ر

 وأخص ها، فلنقدمها في تحصيل المصالح.

ثم هذا إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجاري 

العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم، فهي 

عن معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدًا 

إفادتها علمنا أن ا أُحلنا في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص 

لما كانت ال تفي باألحكام علمنا أنا أُحلنا بتمامها على القياس، وهو 

                                      
 في ]ب[: "حق الشرع"، وهو تحريف. (1)
 وكانت" بالواو، وما في ]ب[ هو المناسب.في ]جـ،د[: " (2)
 في ]ب[: "فيؤخذ...". (3)
في ]جـ،د[: "أن المصلحة"، وفي ]ب[: "أن غايت المصلحة"، وقد رأيت  (4)

 تصحيحها إلى رعاية المصلحة.
في ]ب[: "من أقواها"، والعبارة بدون ]من[ أكثر تمشيًا مع ما سبق أن  (5)

 قرره...
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 اإلسالمي

 إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، بجامع بينهما.

 أعلم بالصواب. وهللا 
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