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ياسة  دور االجتهاد المقاصدي في  الشرعيةالس ِّ

 الدكتورة أم نائل بركاني*
 صلستخمال

 

ياسة  يتناول هذا البحث دور االجتهاد المقاصدي في التأصيل لموضوع تي ، باعتبار أنه من المواضيع ال رعيةالش  الس ِّ

وبالتالي  ،غيرات التي تمس المجتمعات اإلسالميةاإلسالمية، ومواكبتها لكل عصر، ومراعاتها للتالش ريعة  تجلت فيها مرونة

 وعلماء، واالجتهاد المقاصفففدي في األمة بصفففعة عامةذ لذلُ ت رل ال وي فيها والتعصفففيل في جا ياتها ألولي األمرا  كاما  

ياسفففة  رعية السففف ِّ  لياتك من جهة التأصفففيل يكوف بعهل النصفففوئ الجا ية واسفففتنباا األ كاا الكلية المبنية عل  مراعا الشففف 

 ومقاصدها، فيما يتعلق بممارسة وظيعة الوالية العامةا من تدبير أمور الرعية وشؤوف دينهل ودنياهلذ الش ريعة 

ياسفة  أما من جهة التطبيق فاالجتهاد المقاصفدي في رعية السف ِّ ، يضفب  كيعية تنايل األ كاا عل  الواعع يعد منهجا  الشف 

سد، بحيث تتحقق ثمر  هذه وذلُ بالموازنة بين المصالح فيما بينه سد فيما بينها، والموازنة بين المصالح والمعا ا، وبين المعا

ياسففة  الموازنة وهي تحديد وضففب  األولويات، واعتبار المتالت، ألف   رعية السفف ِّ في معناها ال ائ هي  منهج في التعامل الشفف 

الوظيعة أولي األمر، من أجل تحقيق مصفففالح النام، مع ذذذ، بحيث يقوا عل  هذه  واعتصفففاديا   واجتماعيا   مع الواعع سفففياسفففيا  

 إعامة العدل، وتحقيق األمن واالستقرارذ

البا ثة ستحاول بياف العالعة بين المقاصد والسياسة الشرعية، كما ستبين مرتكاات االجتهاد المقاصدي  وعليه فإف  

ياسة  في  الشرعية، عل  المستويينا النظري والتطبيقيذ الس ِّ
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ياسفففة  إف   رعية السففف ِّ باب من أبواب العقه في الدين، والقياا عل  تحقيق مصفففالح األمة في العاجل وا،جل، عوامها الشففف 

تجد د ونة والقدر  عل  التحقيق  العدل في المجتمع اإلسالمي، وهي مع ذلُ مصطبغة بالصبغة اإلنسانية، ومتسمة بروح المر

ر العلمي والتر الاماف والمكاف وأتغي  ومسفففاير   ذ فقد  أفرد بعض من العلماء هذا الباب بالتصفففنيي في القديل قاني وال التطو 

 ذ 1في بطوف كتب التعسير والعقه والتاريخ وشروح الحديث ه، وانتشرت كثير من مبا ثه ومسا لوالحديث

رعية  ياسففةوالسفف   نها، فهي تتطلب القدر  إجراءات وأعمال وتصففرفات، لتحقيق مصففالح الرعية، ودرء المعاسففد عالشفف 

عل  القياد  الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصالح عن اريق  سن التدبير والتأتي لما يراد فعله أو تركه، وكل هذا  يحتاج 

س   ستغالل كل اإلمكانات المتوفر  إل  خبر  وفطنة و سن تصرف فيما تتطلبه  سة الحكل وعياد  البالد، وعدر  عل   سن ا يا

لصففففحيح والدعيق، فسففففوء التقدير والتصففففرف، واالسففففتبداد بالرأي، وانعداا الحكمة، يؤدي إل  العسففففاد، والظلل عل  الوجه ا

والجورذ وعد بين ابن القيل خطور  هذا فقال: "وهذا موضففع مالة أعداا، ومضففلة أفهاا، وهو مقاا ضففنُ، ومعترل صففعب، 

ا بمصالح تقو عاصر  الالش ريعة  العجور عل  العساد، وجعلوا وا أهلأعوا الحقوق، وجر  فرا فيه اا عة فعطلوا الحدود، وضي  

العباد محتاجة إل  غيرها، وسففدوا عل  نعوسففهل ارع ا صففحيحة من ارق معرفة الحق والتنعيذ له وعطلوها ذذ وأفرات فيه 

ي معرفة من تقصففيرها فغت من ذلُ ما ينافي  كل هللا ورسففوله، وكلتا الطا عتين أتيت اا عة أخرى عابلت هذه الطا عة، فسففو  

 ذ2ما بعث هللا به رسوله وأنال به كتابه"

رعية  ياسففةفالسفف ِّ  من  يث الممارسففة العملية هي التوسففعة عل  وال  األمور في أف يعملوا ما تقضففي به المصففلحة الشفف 

ما ل في أف يعمل برع، وإف لل يقل عل  كل تدبير دليل جا ي، فهي إعمال لالجتهاد وتمكين للحاكمما ال ي الي أصففففول الشفففف  

رعية  األ كاا غلب عل  ظنه أنه مصفففلحة من األ كااذ وذلُ ألف   رعية، ليسفففت كلها منصفففوئ ياسفففة الشففف  المتعلقة بالسففف ِّ الشففف 

 ومقاصدها العامةذالش ريعة  عليها، بحيث تدل عليها أدلة جا ية، بل في أغلبها تشهد لها كليات

 

 

 

 

 

ياسة  تعريف    رعية:الش  الس ِّ

                                                 
ل ي)اإلمامة والس ياسة( البن عتيبة، و)األ كاا السلطانية( للماوردي، وأيضا  )نصيحة الملول(، و )تسهومن هذه المؤلعات: 1

لُ (، و )أدب الدنيا والدين(، كلها للماوردي، و)األ كاا السلطانية(النظر وتعجيل الظعر في أخالق الملُ( و )س ِّ   ،ياسة الم 
ياسة ا أيضا  ألبي يعلي العراء ، و)الس ياسة الش رعية في إصالح الراعي والرعي ة( البن تيمية، و)الطرق الحكمية في لس ِّ

ية، و )سراج الملول(  للطراوشي، و)التبر المسبول في نصيحة الملول(  للغاالي، و)الع ري الشرعية( البن عيل الجوز
في ا،داب السلطانية(  إلبن الطقطقي، و)بدا ع السلُ في ابا ع الملُ( البن األزرق، و) المنهج المسلول في سياسة 

ياسة  الملول ( للشياري، و )تهذيب الرياسة وترتيب ياسة  شهب الالمعة في( للقلعي، و )الالس ِّ بن رضواف ال النافعة (الس ِّ
 ، و ) سلول المالُ في تدبير الممالُ( البن أبي الربيع، وغيرهاذالمالقي

ياسة  ابن القيل، الطرق الحكمية في2  -19، ئ1998، 1الش رعية، تحقيق عصاا فارم الحرستاني، بيروت: دار الجيل، االس ِّ
 ذ20
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عية يسففوسففها سففياسففةذ ة بكسففر السففين مصففدر سففام يسففوم الدواب: راضففها وعني بها، فيقال سففام الر  ياسفف:السفف ِّ لغة

سوم فالف أمر بني فالف، أي ك لي  سوسهل، ويقال  سة عاا به، وسوسه القوا جعلوه ي سيا سة، وسام األمر  سوم الريا وال

سففت الرعية سففياسففة، وسففوم الرجل أمور النام بما لل يسففل فاعله، سففت الرعية سففياسففة:  سففياسففتهلذ وسفف  لُ أمرهلذ وسفف  إذا م 

 ذ 3أمرتها ونهيتها، وسام زيد األمر يسوسه سياسة: دبره وعاا بأمره

والمال ظ من هذه المعاني أنها محملة بكثير من الدالالت فهي إصفففالح واسفففتصفففالح، بوسفففا ل متعدد  من اإلرشفففاد 

 ذوالتوجيه والتأديب، والتدبير والتهذيب واألمر والنهي

 :ا  اصطالح

ياسة  إذا كانت   ذلُ ال يتل إال بدرء المعاسد، ـففف كما تدل عل  ذلُ لغة العرب ـففف تعني اإلصالح واالستصالحا فإف  الس ِّ

 نعية كلمةولقد اسفففتعمل الح ياسفففة الكاملة ال تتحقق إال بتحصفففيل المصفففالح وتكميلها، وتقليل المعاسفففد ودر ها وتعطيلهاذفالسففف ِّ 

ياسة   ين:فأالقوها عل  اصطال الس ِّ

وهي استصالح ال لق بإرشادهل إل  الطريق المنجي في الدنيا وا،خر ، فهي من األنبياء عل  ال اصة  ياسة العامة:الس  -1

والعامة في ظاهرهل وباانهل، ومن السففففففالاين والملول عل  كل منهل في ظاهره ال غير، ومن العلماء ورثة األنبياء 

 ذ4عل  ال اصة في باانهل ال غير

 ذ5: يقول ابن عابدين: وتستعمل أخص من ذلُ مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتلة الخاصةالسياس-2

ياسة  وعرفها ابن نجيل بقوله:  ذ6هي فعل شيء من الحاكل لمصلحة يراها، وإف لل يرد بذلُ الععل دليل جا يالس ِّ

ياسة  وعرفها ابن عقيل بقوله: ، وأبعد عن العساد، وإف لل يضعه يكوف معه النام أعرب إل  الصالح ما كاف فعال  الس ِّ

 ذ7، وال نال به و ي(ئ)الرسول 

 ذ8داب والمصالح وانتظاا األ وال،بقوله: القانوف العاا لرعاية ا وعرفها المقرياي

ياسة  وعرفها الشيخ عبد الر من تاج بقوله: س ِّ رعية ال هي األ كاا التي تنظل بها مرافق الدولة، وتدبر بها شؤوف الش 

ريعة، نازلة عل  أصفففولها الكلية، محققة أغراضفففها االجتماعية، ولو لل يدل مراعا  أف تكوف متعقة مع روح الشففف   األمة، مع

عليها شيء من النصوئ التعصيلية الجا ية الوارد  في الكتاب والسنة، فعدا داللة شيء من النصوئ الوارد  في الكتاب 

ياسة  والسنة عل  أ كاا  ذ  9 يضر وال يمنع من أف نسميها شرعية، التعصيال  الش رعية الس ِّ

                                                 
ذ والعيروز آبادي، مجد الدين،القاموم 108، ئ1990، 1، بيروت: دار صادر، ا 6ب، جأنظر: ابن منظور، لساف العر3 

ذ والرازي، م تار الصحاح، بيروت: مكتبة لبناف، )د، ا( ، 710، ئ1987، 2المحي ، بيروت: مؤسسة الرسالة، ا
 ذ252، ئ1988، 2ذ وعلعجي وعنيبي، معجل لغة العقهاء، عربي انجلياي، بيروت: دار النعا س، ا135، ئ1986

 ذ15ئ 4، ج1979ابن عابدين،  اشية رد المحتار عل  الدر الم تار، بيروت: دار العكر، 4 
  المصدر السابقذ5
 ذ76ئ 5، ج1993، 3ابن نجيل، البحر الرا ق شرح كنا الدعا ق، بيروت: دار المعرفة، ا6 
 ذ19ابن القيل، الطرق الحكمية، ئ7 
 ذ220ئ 2، ال ط  المقرياية، بيروت: دار صادر، جالمقرياي، تقي الدين أ مد بن علي8 

ياسة  عبد الر من، تاج،9   ذ8-7ئ 1، ج1953الش رعية والعقه اإلسالمي، القاهر ، دذ ا،الس ِّ



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد - تفكُّ  
 

م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

ياسة  وعرفها األستاذ عبد الوهاب خالف بقوله: س ِّ رعية ال ش  هي العمل بالمصالح المرسلة، ألف المصلحة المرسلة ال

 ذ10هي التي لل يقل من الشارع دليل عل  اعتبارها أو إلغا ها

ياسة  وعليه فإف   س ِّ رعية ال ش  ستنباا األ كااال ش   تعني با  للوعا ع واأل داث والمستجدات التي تنال باألمة، وللرعية ال

عل  األدلة العامة والقواعد الكلية، ومقاصففففد الشففففريعة، بما يحقق المصففففلحة  يرد فيها نص جا ي دال عل  الحكل فيها، بناء  

 العامة لألمةذ 

رعية  رعية" لل تكن مقيد   بداية  بقيد "ياسة الش  وعبار  "الس   ياسة  ع ا من أف  "ا انطالالش  وف هي اإلصالح، وال يكالس ِّ

ش   سة  رع، فكاف إاالق لعظ "اإلصالح  قيقي ا إال بما عرره ال يا س ِّ سة ا " بدوف عيد كافي ا في إفاد  المقصود من عبار  "ال يا س ِّ ل

رعية  هل القضففاءا صففارت عند الوال  وعند من تقلد ل (ئ)ياسففة الرسففول "، لكن مع ضففعي العلل وعدا العقه الجيد بسفف ِّ الشفف 

ياسة  رع، فا تيج إل  تقييدياسة " ت الي الش  "الس   ياسة  رعية إلخراج بالش  الس ِّ ياسة  الظالمة، وتسم الس ِّ رعية االس ِّ أ يان ا لش 

ريعة، وإاالع عل  كماالتها، وتضفففمنها لغاية مصفففالح ويقول ابن القيل ر مه هللا: "ومن له ذوق في الشففف   ياسفففة العادلةبالسففف ِّ 

العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسفففع ال ال ق، وأنه ال عدل فوق عدلها، وال مصفففلحة فوق ما تضفففمنته 

ياسفففة  من المصفففالح، تبين له أف من له معرفة بمقاصفففدها ووضفففعها،  العادلة جاء من أجاا ها وفرع من فروعها، وأف  السففف ِّ

ياسففة  غيرها البتة، فإف   ياسففةو سففن فهمه فيهاا لل يحتج معها إل  سفف ِّ  اسففة يريعة تحرمها، وسفف ِّ ياسففة ظالمة فالشفف  نوعاف: سفف ِّ السفف ِّ

: " فال يقال: ، ويقول أيضففا  11رعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها "عادلة ت رج الحق من الظالل العاجر، فهي من الشفف  

سة  " إف يا س ِّ ش  ال س ِّ  رع، بل هي موافقة لماالعادلة م العة لما نطق به ال سميها  سجاء به، بل هي جاء من أجاا ه، ونحن ن ة يا

تبع ا لمصطلحهل، وإنما هي عدل هللا ورسوله "
 ذ12

ياسة  المصلحة في  الشرعية:الس ِّ
ياسة  العكر  المحورية التي يؤسس عليها "االجتهاد المقاصدي" في إف   رعية الس ِّ ألول رعي اهي أف المقصود الش  الش 

ريعةذ فيكوف االجتهاد المقاصفدي المعسفد ، من أجل الوصفول إل  اسفتدالل سفليل، و فقه سفديد للشف  هو إعامة المصفلحة و درء 

ياسففة  في رعية السفف ِّ ريعة  عل  أمرين األول هو النظر إل  أ كاا عا ما  الشفف  في ضففوء مقاصففدها في جلب المصففالح و درء الشفف 

و الثاني هو النظر إل  معاني النصففففوئ وذلُ بتعليلها المعاسففففد، وال عبر  للنظر القياسففففي إذا أدى إل  خالف مقصففففودها، 

ياسة  رع من تشريعها، و دوف االكتعاء بظواهرهاذ وبما أف مداروالتوصل إل  مقاصد الش   حة عل  تحقيق المصلالش رعية الس ِّ

 اإلسالميةذ الش ريعة  العامة، فال بد من بياف معهوا المصلحة في

 

 

 

 

                                                 

ياسة  عبد الوهاب خالف،10   ذ6، ئ1987، 3الش رعية، بيروت: مؤسسة الرسالة، االس ِّ
ياسة  ابن القيل،11   ذ7الش رعية، ئالس ِّ
 ذ21ابق، ئالمصدر الس12 
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 تعريف المصلحة:

اإلصالح نقيض اإلستعساد، و أصلح الشيء بعد فساده أي أعامهذ و رأى اإلماا المصلحة في :  13المصلحة في اللغة

نظر في مصففالح النام، و هل من أهل المصففالح ال المعاسففدذ وأصففلح إليه: أ سففن، ] وا د  المصففالح أ أي الصففالح، و كذا

المعاسففد، و اسففتصففلح نقيض اسففتعسففدذذذ  والمصففلحة وا د  المصففالح، ونظر في مصففالح النام، و هل من أهل المصففالح ال

 ومطر  صالحة، أي كثير  من باب الكنايةذ 

من باب نصففففر و منع، و فيه لغة ثالثة عليلة، صففففلح ككرا كما في المصففففباح  و صففففلو ا   وصففففلح يصففففلح صففففال ا  

 والصحاحذ

ا عل  األفعال التي فيه و عليه فالمصففففلحة في اللغة اسففففل لوا د  من المصففففالح كالمنععة و المنافع، كما تطلق مجازا  

 صالح، أو المكاف الذي فيه صالح كبيرذ

 :  تعريف المصلحة اصطالحا  

سواء كونها وصعا   شريع الحكل، أو المصلحة كدليل شرعي، من هذه  وردت تعاريي كثير  للمصلحة  يترتب عل  ت

 التعاريي :

ثل علق  14جلب منععة أو دفع  مضفففر  "ن ععرفها بقوله " أما المصفففلحة فهي عبار  في األصفففل  : تعريف الغزالي-

صالح ال لق في تحصيل مقاصدهل " و وجلب المنععة و دفع المضر  مقاصد ال لق    عل  ذلُ " و لسنا نعني به ذلُ، فإف  

رع " و أورد بعد ذلُ األعسففاا ال مسففة وضففح مقصففوده من ذلُ بقوله: " لكنا نعني بالمصففلحة المحافظة عل  مقصففود الشفف  

إياها بقوله: " و مقصود الشرع من ال لق خمسة: و هو أف يحعظ عليهل دينهل و نعسهل، و عقلهل و  ع معصال  لمقصود الشر

للمصلحة فقال: " فكل ما يحعظها فهو مصلحة، و كل ما يعوتها فهو  نسلهل، و مالهل " ثل اعتبر هذه األصول ال مسة معيارا  

     ذ15معسد  و دفعها   مصلحة "

، و عد يعبر عن التحصففففيل بجلب المنععة و عن و بقاء   فها بأنها " ما يوافق اإلنسففففاف تحصففففيال  : عر تعريف الرازي

 : " المنععة عبار  عن اللذ  أو ما يكوف وسيلة إليها و عال أيضا   16اإلبقاء بدفع المضر  "

 طلوب بالذات هو اللذ و الموسيلة إل  اللذ  مطلوبة بالغري، المضر  عبار  عن األلل أو ما يكوف وسيلة إليه، و الو

      ذ17"

 : " المصالح أربعة أنواعا اللذات و أف   بياف  قيقة المصالح و المعاسد "أما العا بن عبد السالا فقد ذكر في فصل " 

 أسبابها، و األفراح و أسبابها، و المعاسد أربعة أنواعا ا،الا و أسبابها و الغموا 

                                                 
ذ العيروز آبادي، القاموم المحي ، 183، ئ2ذ الابيدي، تاج العروم، ج5160، ئ2ابن منظور، لساف العرب، ج13

 ذ293ئ
 ذ286، ئ1983، 2، بيروت: دار الكتب العلمية، ا1الغاالي، أبو  امد محمد، المستصع ، ج 14
 ذ287، ئ1المصدر السابق، ج15
، 1988، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ا2علل األصول، المجلد الثاني ، ج الرازي، محمد ف ر الدين، المحصول في16

 ذ319ئ
 ذ320، ئ2المصدر السابق، ج17
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 ذ 19خروية فقال: " و هي منقسمة إل  دنيوية و أخروية "ذ ثل عسمها إل  دنيوية و أ18أسبابها " و

 و عريب منه تعريي ابن عيل الجوزية للمصلحة إذ يقول: " هي النعيل و اللذ  و ما يعضي إليه، 

 ذ 20المعسد  هي العذاب و األلل و ما يعضي إليه "و

ده الشفففرع عباد  أو عاد ، ثل هي المصفففلحة هي: " السفففبب المؤدي إل  ما يقصففف ولقد ذهب نجل الدين الطوفي إل  أف  

فذكر الطوفي  ذ21تنقسفففل إل  ما يقصفففده الشفففارع بحقه كالعبادات، أو ما يقصفففده لنعع الم لوعين و انتظاا أ والهل كالعادات "

المعن  العرفي للمصلحة و هو كل سبب يؤدي إل  مقصود الشرعا العبادات و العادات كما ذكر أنها تنقسل إل  عسمين عسل 

شارع لحقه و هو العبادات، و عسل عصده الشارع ل لقه و نععهل و هو العاداتذفالمصلحة عند الطوفي هي الوسا ل عصده ال

 إل  المصالح ذ

و عرفها الشففففاابي بقوله: " و أعني بالمصففففالح ما يرجع إل  عياا  يا  اإلنسففففاف و تماا عيشففففه، و نيله ما تقتضففففيه 

ا عل  اإلاالق "أوصافه الشهوانية و العقلية عل  اإلاالق،  ن ع م   ت  يكوف م 
ذ و هذا التعريي يشير إل  مراتب المصالح، 22

و أف المصلحة ال تتوعي عل  مجرد عياا  يا  اإلنساف ]الضرورياتأبل إضافة إل  ذلُ تماا العيش و التنعل ]الحاجيات، و 

 ذالتحسيناتأ و هي المراتب الثالثة للمصالح المقصود  شرعا  

و  للجمهور أو غالبا   رف المصففلحة بقوله: " وصففي للععل يحصففل به الصففالح أي النعع منه دا ما  أما ابن عاشففور فع

ابن عاشففور ناع إل  اإلاالق المجازي أي إاالق السففبب و إراد  المسففبب، فالععل  ذ  يال ظ من هذا التعريي أف  23"ا، اد

 ي أثر للععل، أي نتيجة للسببذالذي  صل به النعع أو الصالح هو سبب المصلحة، وأما نعس المصلحة فه

" يشفففير إل  المصفففلحة ال الصفففة و  وعد عاا ابن عاشفففور بشفففرح التعريي الذي اعتر ه للمصفففلحة " فقولي " دا ما  

 " يشفففير إل  المصفففلحة الراجحة في غالب األ والذ و عولي " للجمهور أو ا، اد " إشفففار  إل  المطرد ، و عولي " أو غالبا  

" إشفففار  إل  النوع المعتبر  " أو " غالبا   ال صفففوئ، و تقييد الصفففالح أو النعع ب: " دا ما  ار العموا وأنها عسفففماف "، باعتب

 ذإذ ليس كل نعع معتبر شرعا   شرعا  

و عرف ابن عاشور المعسد  بقوله: " و أما المعسد  فهي ما عابل المصلحة و هي وصي للععل يحصل به العساد، أي 

 مهور أو ا، اد "للج أو غالبا   الضرر دا ما  

 من خالل هذه التعاريي يمكن مال ظة مايلي: 

المصففففففلحة تطلق و يراد بها النظر العادي الموافق للتعريي اللغوي لها، فالمصففففففلحة هي جلب المنععة أو دفع  أف   -1

 المضر  لذلُ سماها الغاالي بمقاصد ال لق ذ

 ارعذمقصود الش  رعي، فهي المحافظة عل  و يراد بها النظر الش   و تطلق أيضا   -2

 المصلحة تتضمن دفع المعسد ، فكل معسد  تدفع فهي جلب للمصلحة، أو محافظة عل  مصلحة موجود  ذ كما أف   -3

                                                 
 ذ12، ئ1،ج1994، 1العا ، عا الدين بن عبد السالا،عواعد األ كاا، بيروت: مؤسسة الرياف، ا18
 المصدر السابق ذ19
 ذ14، ئ2)د،ت(، جابن القيل، معتاح دار السعاد ، دار المتنبي، القاهر ، 20
 ذ21، ئ1964، 2زيد، مصطع ، المصلحة في التشريع اإلسالمي و نجل الدين الطوفي، القاهر :دار العكر العربي،ا21
 ذ25، ئ2الشاابي، أبو إسحاق إبراهيل بن موس ، الموافقات، شرح عبد هللا دراز، مصر: دار الكر العربي، )دذ ت(، ج22
 ذ65، ئ1988، 3شريعة، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، اابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد ال23
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ساف مصلحة إذ هنال فرعا   أف   -4 ش  ا تحقق جلب النعع أو دفع الضرر وبين ما يعتبره اإلن  مقصودا   رعبين ما اعتبره ال

 له ذ

ل  و هذا إف د عل  الوسا ل الموصلة إل  المقاصد، و لو مجازا   فتطلق أيضا   المصلحة تطلق عل  المقاصد، كما أف   -5

هذه الوسا ل ال بد أف تتضمن  الوسا ل تابعة لمقاصدها من جهة، و من جهة أخرى أف   عل  شيء فإنما يدل عل  أف  

سل بها فال يجوز التوالمصلحة في ذاتها و ال يكعي أف تعضي إل  المصلحة، و ذلُ ألنها عد تكوف معسد  في ذاتها 

 إل  المصلحةذ 

ارع، إذ ال يمكن ترل تقدير األمر من كونه مصفففلحة أو معسفففد  لألشففف ائ، فالمصفففلحة المعتبر  هي ما اعتبره الشففف  

فالنام ي تلعوف في تقدير المصالح بحسب النعع الذاتي من ش ص إل  آخر، فما يكوف مصلحة لش ص ال يكوف بالضرور  

ع و رق الغاالي بين مقاصد الش  ا هو مصلحة اليوا عد ال يكوف مصلحة بعد شهر أو سنة، لذلُ فر  مصلحة لش ص آخر، و م

المعيار الصففحيح في تقدير  رع، ألف  مقاصففد ال لق غير معتبر  إذا خالعت مقاصففد الشفف   مقاصففد ال لق، و كأنه يومإ إل  أف  

رغبات و الشففهوات و موافقة   الهوى فهي ليسففت مقصففود  المصففلحة إذا كانت تعني تحصففيل ال رع، إذ أف  المصففلحة هو الشفف  

ا ع ررع المعتبر   إذ لو اعتبرت األهواء  و الرغبات في تحديد المصففلحة في الشفف  و ليسففت داخلة ضففمن مقاصففد الشفف   أصففال  

َماَواسُ  لعسفففففدت السفففففماوات و األري لقوله تعال   َدسِّ السَََََ  ن   َولَوِّ ات بََع اْلَحقُّ أَْهَواءُهْم لَفَسََََََ سفففففور   َواْْلَْرُض َوَمن فِّيهِّ

 ذ71المؤمنوف، ا،ية: 

وعليه فتكوف المصلحة التي يقصدها العلماء هي المصلحة التي لل يشهد لها دليل جا ي أو نص خائ عل  االعتبار 

 ذو إنما شهدت لها أصول كلية و عواعد عامة باالعتبار

 : واصطالحا   تعريف المقاصد لغة  

 هي: 24ذ وهو في اللغة يطلق عل  عد  معاف قصد، و القصد و المقصد مصدر عصد عصدا  المقاصد جمع م لغة:

عاا، أو االعتااا، و الطلب، و اإلتياف، و التوجه، و النهوي نحو الشيء، يقال عصدت الشيء، و عصدت إليه إذا  -أ

 البته و أتيتهذ

ِّ قَْصُد الس بِّي  استقامة الطريق و منه عوله تعال  -ب    9سور  النحل، ا،ية:  لِّ َوَعلَى ّللا 
يَِّ   التوسفف  بين اإلسففراف و التقتير و منه عوله تعال  -ج ْد فِّي َمشََْ وعصففد في األمر   ذ19سففور  لقماف، ا،ية: َواْقصََِّ

 توس  و الب األسد  و لل يجاوز الحدذ عصدا  

 كما يطلق القصد أ يانا عل  العدلذ -د

 

 

 

 

                                                 
د )بكسر الصاد( اسل المكافذ 24 ذ  العيروز آبادي، القاموم 354-353، ئ3نظر: ابن منظور، لساف العرب، جاو مقصِّ

 ذ224ذ و الرازي، م تار الصحاح، ئ465-466، ئ2ذ  الابيدي، تاج العروم، ج396المحي ، ئ
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 :واصطالحا  

منهل في  26، السيما األصوليين25، أو مقاصد التشريع عند كثير من العلماء القدام ريعةورد مصطلح مقاصد الش      

، عدا ما ذكره الجويني بقوله: " عواعد كلية محد دا   مواضع م تلعة ضمن المبا ث األصولية، غير أنهل لل يضعوا لها تعريعا  

و هي إشار  منه إل  وجود عواعد كلية و  27ب "ال تكاد ت ع  و إف درست تعاصيل المذاهالش ريعة  ت امر العقول من أصول

ريعة  معاف عامة يجب عل  كل من ي وي في هذه أف يلتعت إليها، إذا ما أراد أف يعهمها، فتتعتح عريحته في مبا ث الشفففففف 

نها المعاني، و يعرف القواعد و المباني، و يرع  إل  مرع  عظيل من الكليات ال يدركه من تقاعد عل  االعتماد عليها، أل

 و  اول كلالش ريعة  ،  وأما العلماء المعاصروف فمنهل من عنوا بالعكر المقاصدي،  فاهتل بمقاصد28ريعةعوااع في هذه الش  

األصففل  رع دوف مقاصففد المكلي، مع أف  هذه التعاريي كلها تدور  ول مقاصففد الشفف   لها، غير أف   وا د منهل أف يضففع تعريعا  

ريعة  في مقاصفد ارع و مقاصفد المكلي، يقول الشفاابي: " و المقاصفد التي ينظر فيها: " عسفماف: ل مقاصفد الشف  أف تتناوالشف 

للمقاصففففد هو اإلماا ابن  ذ و أول من عدا تعريعا  29ارع، و ا،خر يرجع إل  مقاصففففد المكلي "أ دهما يرجع إل  عصففففد الشفففف  

ف كال منه  ما كما يأتي:عاشور  يث عسمها إل  عسمينا مقاصد عامة، و مقاصد خاصة وعر 

فها بقوله: " مقاصففد التشففريع العامة هي المعاني و الحكل الملحوظة للشففارع في جميع  مقاصََد التشََريع العامة:- و عر 

ريعة، فيدخل في هذا: أ وال التشففففففريع، أو معظمها بحيث ال ت تص مال ظتها بالكوف في نوع خائ من أ كاا الشفففففف  

حكل معاف في ال اني التي ال ي لو التشريع عن مال ظتها، و يدخل في هذا أيضا  و غايتها العامة، و المعالش ريعة  أوصاف

 ذ 30ليست ملحوظة في سا ر أنواع األ كاا، و لكن ها ملحوظة في أنواع كثير  منها"

فها بقوله: " الكيعيات المقصففففود  للشفففف   مقاصََََد التشََََريع الخاصََََة:- ارع لتحقيق مقاصففففد النام النافعة، أو لحعظ عر 

ل العامة في تصففرفاتهل ال اصففةذذذ و يدخل في ذلُ كل  كمة روعيت في تشففريع أ كاا تصففرفات النام، مثل مصففالحه

 دفع الضففففرر المسففففتداا في مشففففروعية عصففففد التوثق في عقد  الرهن، و إعامة نظاا المنال و العا لة في عقد  النكاح و

يعات ال التعر للمقاصففد " ألف   يعتبره تعريعا   ذ غير أف  مادي لعبيدي اعتري عل  تعريي ابن عاشففور بل ال31الطالق"

                                                 
ا،مدي و الرازي، و العا بن عبد السالا ، و ابن القيل وابن تيمية وغيرهلذ أنظر التطور التاري ي للعكر المقاصدي :  كالجويني، و الغاالي و25

وما بعدهاذ وبركاني، أا  40، ئ 1995، 4الريسوني، أ مد، نظرية المقاصد عند اإلماا الشاابي، فرجينيا: المعهد العالمي للعكر اإلسالمي، ا

 وما بعدهاذ  48، ئ2004، 1قاصدي عند العا بن عبد السالا،ماليايا: دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، انا ل، االجتهاد الم
 و ما بعدهاذ  40أنظر: الريسوني، نظرية المقاصد عند اإلماا الشاابي، العصل األول: فكر  المقاصد عند األصوليين، ئ26
ذ 274(، ئ 1979(، تحقيق مصطع   لمي و فؤاد عبد المنعل أ مد، )اإلسكندرية: دار الدعو ،  الجويني، غياث األمل في التياث الظلل ) الغياثي27

المرجع في هذه الش ريعة إل  عواعدها   دوث هذا، فإف  =ن الجويني في فصل " خلو الاماف عن المعتين و نقلة المذاهب "، أنه لو افتري و لقد بي  

" ما يتوعع وعوعه من الوعا ع ال نهاية له، و متخذ األ كاا متناهية، فكيي يشتمل ما يتناه  عل  ما ال يتناه  : يسأل عا ال   الكلية،  يث افتري سا ال  

و المشير إل  لدراية، و ها؟ " فأجاب الجويني بقوله: " للشرع مبن  بديع، و أم هو منشأ كل تعصيل وتعريع، و هو معتمد المعتي في الهداية الكلية و

" ثل يقول: " في كل أصل من أصول الش ريعة عاعد  تنال منالة القطب من الر   و األم من  … عل  الوعا ع مع نعي النهاية استرسال أ كاا هللا

 ذ  272-271المبن ، و توضح أنها منشأ التعاريع، و إليه انصراف الجميع، و المسا ل الناشئة منها تنعطي عليها "ذ غياث األمل، ئ 

 ذ 315ئالجويني، غياث األمل، 28

 ذ 5ئ 2الشاابي، الموافقات، ج29
 ذ 51ابن عاشور، مصدر سابق، ئ30
 ذ146ابن عاشور، مصدر السابق، ئ31
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ريعة  تكوف بهذا األسفففلوب، و إنما هو بياف و تعصفففيل للمواان التي تتلمس فيها المقاصفففد من تصفففر " و يقترح أف يقالشففف 

 ذ 32ريع "ارع في جميع أ وال التش  التعريي عل  القول " إف المقاصد هي الحكل المقصود  للش  

ريعة  " المراد بمقاصففد تعريف عالل الفاسََي:- الغاية منها، و األسففرار التي وضففعها الشففارع عند كل  كل من أ كامها الشفف 

"ذو المقصود "بالغاية" في هذا التعريي هو المقصد العاا للتشريع و هو " عمار  األري و  عظ نظاا التعايش فيها، و 

به من عدل و استقامة، و من صالح في العقل و العمل،  استمرار صال هما بصالح المست لعين فيها، و عيامهل بما كل ِّعوا

ذ  أما المقصففففود "باألسففففرار" في تعريي عالل 33و إصففففالح في األري و اسففففتنباا ل يراتها و تدبير لمنافع الجميع "

 العاسي فهي الحكل الجا ية التي عصدها الشارع في أ كامه الم تلعةذ

ريعة  لمقاصففففد أهدافبعد أف أالق عل  ا تعريف يوسََََف حامد العالم: - ريعة  اإلسففففالمية "المراد بأهدافالشفففف  الشفففف 

مقاصدها التي شرعت األ كاا لتحقيقها، و مقاصد الشارع هي المصالح التي تعود إل  العباد في دنياهل و أخراهل سواء كاف 

 و هو تعريي شامل لمقاصد الشارعذ 34تحصيلها من اريق جلب المصالح أو عن اريق دفع المضار "

 رع في جميع أ كامه أو معظمها أو هي الغاية من" المعاني و األهداف الملحوظة للشفففففف  عرفها وهبة الزحيلي :و  

ريعة  ذ وهذا التعريي جامع لتعريعي ابن عاشففور الذي 35و األسففرار التي و ضففعها الشففارع عند كل  كل من أ كامها "الشفف 

 صد ال اصة ذيتضمن المقاصد العامة، و عالل العاسي الذي يتضمن المقا

 " و نعني بالمقاصد القيل العليا التي تكمن وراء الصيغ و النصوئ  عرفها فتحي الدريني:

 ذ36يستهدفها التشريع جا يات و كليات "و

 ذ 37ألجل تحقيقها لمصلحة العباد"الش ريعة  هي الغايات التي وضعتالش ريعة  وعرفها أ مد الريسوني بقوله :"إف مقاصد

، وهو تعريي 38"ل طابن األ كاا و المعاني المقصود  من ا"إنها الغايات المصلحية المقصود  موعرفها الحسني: 

 شامل للمقاصد العامة و ال اصة و الجا يةذ 

 كما يأتي : الش ريعة  ويمكن إجمال تعريي مقاصد

ريعة  تعريي مقاصففد و التي  عصففد الشففارع  : هي المصففالح و المعاني و الحكل المبثوثة و المراعا   في األ كااالشفف 

 تحقيقها لمصلحة العباد في العاجل و ا،جل سواء أكانت معاني جا ية أو مصالح كليةذ 

 

 

 

                                                 
 ذ119، ئ 1992، 1لعبيدي،  مادي، الشاابي و مقاصد الشريعة، بيروت: دار عتيبة، ا 32
 ذ 30ئ،  1993، 5العاسي، عالل، مقاصد الش ريعة و مكارمها،  المغرب:دار المغرب اإلسالمي، ا 33
 ذ89، ئ 1،1991يوسي  امد العالل،  المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، فرجينيا: المعهد العالمي للعكر اإلسالمي، ا 34
 ذ 1017، ئ2، ج1986، 1الا يلي وهبة، أصول العقه اإلسالمي، دمشق: دار العكر، ا35
ياسة  فتحي الدريني، خصا ص التشريع اإلسالمي في 36  ذ194(، ئ 1987، 2وت: مؤسسة الرسالة، او الحكل، )بيرالس ِّ
 ذ7الريسوني، نظرية المقاصد عند اإلماا الشاابي، ئ37
، 1995، 1الحسني، إسماعيل، نظرية المقاصد عند اإلماا ابن عاشور، فرجينيا: المعهد العالمي للعكر اإلسالمي، ا 38

 ذ119ئ
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 عالقة المصالح بالمقاصد:

هي الطرق المعضية إليها وإف موارد األ كاا عل  عسمين: مقاصد و هي المتضمنة للمصالح و المعاسد، و وسا ل      

ل  تقوا عل  أسام النظر المصلحي الذي ينبني عالش ريعة  مصلحة و المقاصد في كوف مقاصدوعليه تتحدد العالعة بين ال ذ39

 جلب المصالح و درء المعاسد، فتكوف هذه العبار  األخير  مدار المقاصد و عوامها ذ

دين، لالعالعة بين المصالح و المقاصد تتضح أكثر من خالل معرفة عالعة المصالح بالكليات ال مس و هي ا كما أف  

 جلب المنععة  و النعس، و العقل، و النسل، و المال ذ فقد ذهب الغاالي إل  أف  

ودفع المضر  مقاصد ال لق، و صالح ال لق في تحصيل مقاصدهل، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة عل  مقصود 

، فجعل كل  40و نسلهل و مالهل " ارع من ال لق خمسة، و هو أف يحعظ عليهل دينهل و أنعسهل وعقلهلارع، و مقصود الش  الش  

ما يحعظ هذه الكليات مصلحة، و كل ما يهدمها فهو معسد ، كما جعل دفع المعسد  مصلحة " فكل ما يتضمن  عظ هذه األصول 

 العا بن عبد السالا أول  اهتماما   كما أف   ،41دفعها  مصلحة "ما يعوت هذه األصول فهو معسد ، وال مسة فهو مصلحة، و كل 

لب رع في جمن تتبع مقاصد الش  والمصالح و درء المعاسد فقال: " رع هي جلبمقاصد الش   ن أف  بهذا الجانب، و بي   كبيرا  

هذه المصلحة ال يجوز إهمالها، و أف هذه المعسد  ال  المصالح و درء المعاسد  صل له من مجموع ذلُ اعتقاد أو عرفاف بأف  

 ذ  42يجوز عربانها "

وضففع آخر بقوله: " و لو تتبعنا مقاصففد ما في الكتاب و السففنة لعلمنا أف هللا أمر بكل خير دع ه و و أكد عل  ذلُ في م

ر يعبر به عن جلب ال ير يعبر به عن جلب المصفففففالح و درء المعاسفففففد، و الشففففف   جل ه، و زجر عن كل شفففففر دع ه و جل ه، فإف  

العمل بالمصفففلحة هو لب مقاصفففد  أف   ا يتضفففح جليا  ، فمن خالل ما ذكره العا بن عبد السفففال43المعاسفففد و درء المصفففالح "

 رع، و ال يمكن مراعاتها إال بجلب المصالح و درء المعاسد ذ   الش  

المقاصفففد هي جلب النعع و دفع الضفففرر، و مراعا  مصفففالح النام تتحقق بالمحافظة عل   مما سفففبق يمكن القول: أف  

هذه المصالح ليست كلها عل  درجة وا د ، بل هي متعاوتة من  ذ غير أف  الكليات ال مس: الدين، النعس، العقل، النسل، المال

 يث أهميتها و خطورتها، و  اجة النام إليها، مما جعلها في مستويات م تلعة و عل  هذا عسمها العلماء باعتبار عوتها إل  

 :        44ثالثة أعساا

لنعس، العقل، النسففل، المال و هي مراعا  في كل ملة مجموع الضففروريات خمسففة و هي الدين، ا المصََالح الوََرورية:-1 

 من الملل فإذا اختل وا د منها استحالت الحيا  ذ

و هي ما يعتقر إليه من  يث التوسفففعة و رفع الضفففيق المؤدي في الغالب إل  الحرج و المشفففقة عل   المصَََالح الحاجية:-2

 المعسد  المتوععة عند فقد الضروري ذ المكلعين لكن المعسد  الناجمة عن فقد الحاجيات ال تبلغ مبلغ

                                                 
 ذ 33، ئ2القرافي، العروق، ج 39
  ذ 287، ئ1الغاالي، المستصع ، ج40
 ذ 287، ئ2المصدر السابق، ج41
 ذ 327، ئ2العا ، عواعد األ كاا، ج42
 ذ 327، ئ2المصدر السابق، ج43
 و ما بعدهاذ   10، ئ2، الشاابي، الموافقات، ج238، ئ2، العا، عواعد األ كاا، ج196، ئ1الغاالي، المستصع ، ج44
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و هي ما يليق من محاسن العادات، و يجمع ذلُ عسل مكارا األخالق واختالل التحسينيات ينجل عنه  المصالح التحسينية:-3

 فساد لكنه أعل من العساد الناجل عند اختالل أو فقداف الضروريات 

 والحاجيات ذ

الح األخرى، أما الحاجيات فهي كالتتمة للضففروريات والتحسففينيات وعليه تعتبر المصففالح الضففرورية أصففل المصفف

ل العا لذلُ بقوله: " أما اإلماا فيلامه أف يقدا الضفففرورات عل  الحاجات في  ق جميع النام، و كالتتمة للحاجيات و عد مث  

سوية بينهل أف يدفع إل  كل  ست من مقادير ما يدفع إليهل اإلماا، بل الت سوية بينهل لي ن غير وا د منهل ما يدفع به  اجته مالت

 ذ 45نظر إل  تعاوت مقاديره فيتساووا في اندفاع الحاجات "

القواعد  والش ريعة  عالعة المصلحة بالمقاصد، و أف مراعاتها تدخل في جملة النظر في مقاصد فمما سبق يتضح جليا  

 في المعاش و المعاد،  مبناها وأساسها عل  الحكل و مصالح العبادالش ريعة  الكلية و أف  

أجمع آية في القرآف للحث عل  المصففففالح كلها و و 46وهي عدل كلها و ر مة كلها، و مصففففالح كلها و  كمة كلهاذ "

الاجر عن المعاسففد بأسففرها، و التي  دت باإلماا العا بن عبد السففالا أف يؤسففس فكره و اجتهاده "المقاصففدي" بناء عل  ما 

اء َواْلُمنَ رِّ َواْلبَْغيِّ يَعِّ ُ  إِّن   تضففمنته عوله تعال :  ي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعنِّ اْلفَْحشَََ انِّ َوإِّيتَاء يِّ ْحسَََ َ يَأُْمُر بِّاْلعَْدلِّ َواإلِّ ْم ُ ْم لَعَل  ُ ّللا 

 ، فإف  فقال العا أنها: " أجمع آية للحث عل  المصالح كلها و الاجر عن المعاسد بأسرها ذ  90سور  النحل، ا،ية   تَذَك ُرونَ 

َ  األلي و الالا في العدل و اإل سففففاف للعموا و االسففففتغراق، فال يبق  من دق  العدل و جل ه شففففيء إال اندرج في عوله  إِّن  ّللا 

و ال يبق  من دق  اإل سففاف و جل ه شففيء إال اندرج في أمره باإل سففاف، و العدل هو التسففوية و اإلنصففاف، و  يَأُْمُر بِّاْلعَْدلِّ 

      47ا جلب مصلحة أو دفع  معسد  ذ"اإل ساف: إم

ياسففة في دالالتها اللغوية ماهي إال إصففالح واسففتصففالح وصففالح، وفي االصففطالح القياا عل  األمر بما وعليه فالسفف ِّ 

ياسففة  يصففلحه، فيكوف لب رعية السفف ِّ رع لشفف  ، بما يتوافق مع مقاصففد اوتطبيقا   هو لالجتهاد في تحقيق المصففلحة، تأصففيال  الشفف 

 العامةذ  وكلياته

ياسي يصدر عن أولي األمر يتناول السلطات العامة ا التشريعية والقضا ية واإلدارية، رعية: تصرف س ِّ ياسة الش  فالس ِّ 

 ، وعل  مسففففتوى عالعاتها ال ارجية التي تربطها بغيرها من األمل، بما يتوافق ومقاصففففدياسففففة شففففؤوف األمة داخليا  في سفففف ِّ 

 وعواعدها العامةذ الش ريعة 

 

 

 

                                                 
 ذ 211، ئ2العا، عواعد األ كاا، ج45
 ذ 11، ئ3، ج1991، 1روت: دار الكتب العلمية، اابن القيل، أعالا الموععين، بي46
 ذ 327، ئ2العا، عواعد األ كاا، ج47
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ياسة  ق االجتهاد فيطر  رعية:الش  الس ِّ

ياسة  تقسل ن ن ذلُ ابن خلدوف عندما تحدث عياسة عقلية، وعد بي  ياسة دينية، وس ِّ بحسب مصدرها إل  عسمين: س ِّ الس ِّ

ياسفففية معروضفففة في الدولة يسفففلل بها الكافة، فقال: " فإذا كانت هذه القوانين معروضفففة من العقالء وجوب وجود عوانين سففف ِّ 

 ذ 48ة "ياسة دينيارع يقررها ويشرعها كانت س ِّ ياسة عقلية، وإف كانت معروضة من هللا بش  ر الدولة وبصرا ها كانت س ِّ وأكاب

ياسففففية القا مة عليه، من الجانبين التأصففففيلي ن أنواع النظل السفففف ِّ وانطالع ا من تقسففففيل ابن خلدوف للسففففياسففففةا فإنه بي  

س ِّ  سي: هو  والتطبيقي، فيقول: " الملُ ال مل الكافة عل  مقتض  النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، يا

 ذ 49رعي في مصالحهل األخروية والدنيوية الراجعة إليها "وال الفة هي  مل الكافة عل  مقتض  النظر الش  

رعية اسفةيياسفة جانبين: أ دهما كلي " تأصفيلي "، وا،خر عملي تطبيقي، والسف ِّ للسف ِّ  ومما تقدا يتبين أف   ما كانت  الشف 

 رع في الجانبين، تلتاا به وتتقيد، وال ت رج عنهذمراعية للش  

ياسففففة  واالجتهاد المقاصففففدي في  رعية السفففف ِّ يقوا عل  التكامل بين االجتهاد االسففففتنبااي التأصففففيلي، واالجتهاد الشفففف 

 التطبيقي، لأل كاا و سن تنايلها عل  الواععذ 

  كاا فهو نوعاف:أما االجتهاد في استنباا األ

 رعية جا يةذ جاءت فيه نصوئ ش   أحدهما:

 ذريعةلل تأت فيه نصوئ جا ية وإنما مرجعه إل  مقاصد الش   والثاني:

 فاالجتهاد في النوع اْلول ي ون عن طريق: 

ا جيد ا، ومعرفة دالالتها اللعضية والتركيبية، والمقاصد التي انطوت عليها، الش رعية  فهل النصوئ-1 به للشروا والتنفهم 

 الواجب توافرها في تطبيق الحكل والموانع التي تمنع من تنعيذه، ثل يلي ذلُ تطبيق الحكلذ 

ا يشمل الاماف كله، والمكاف كله، وبين النصوئ التي جاءت األ كاا فيها التمييا بين النصوئ التي جاءت تش  -2 ريع ا عام 

 ا موجود ا زمن التشريع، أو نحو ذلُذ معللة بعلة، أو مقيد  بصعة، أو التي راعت عرف  

، بينما يسمي الثاني: " السياسات الجا ية 50" الشرا ع الكلية التي ال تتغير بتغير األزمنة " واْلول يسميه ابن القيم:

 ذ 51التابعة للمصالح فتتقيد بها زمان ا ومكان ا "

شهد لها كلياتواالجتهاد في النوع الثاني: وهو ما لل تأت فيه نصوئ جا ية دالة ع ش   ل   كل معين، وإنما ت ريعة ال

االجتهاد فيها تكوف غايته تحقيق المصالح ودرء المعاسد، وهو منضب  بضواب  االجتهاد الصحيح،  ومقاصدها العامة، فإف  

 وذلُ من خالل: 

ريعة  تحقيق المصالح ودرء المعاسد في ضوء مقاصد  لها عل  لها و سن تناي عليها واستمرارا   تحقيق ا لها وإبقاء  الش 

 الوعا عذ

                                                 
 ذ210ن، المقدمة، بيروت: دار الجيل، دذ ت، ئابن خلدوف، عبد الر م48 
 ذ211المصدر السابق، ئ49 

ياسة  ابن القيل، الطرق الحكمية في 50  ذ13الشرعية، ئالس ِّ
 المصدر السابق نعسهذ 51



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد - تفكُّ  
 

م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

ياسة  واالجتهاد المقاصدي في  رعية الس ِّ عل  استنباا أ كاا اجتهادية جديد ، للوعا ع واأل داث التي  يعتمد كثيرا  الش 

ريعة ا تنال باألمة، لل ترد بها أدلة تعصفففيلية وتتناسفففب وتغير األزماف، وتجدد مصفففالح النام، لكن ال ت رج عن كليات لشففف 

 صدها العامةذ ومقا

هذا االجتهاد عد يؤدي إل  إلغاء أ كاا اجتهادية كانت صففالحة لاماف معين أو مراعية ألعراف خاصففة، لكن  كما أف  

تعذر تحقيقها للمصففالح في هذا الاماف، وتترتب عليها معاسففد عند تطبيقها والثبات عليها، وكانت األ كاا االجتهادية الجديد  

  ع ا للمعاسدذأكثر تحقيق ا للمصالح ودف

ياسة  مقاصد  رعية:الش  الس ِّ

ياسفففة  من العلماء القدام  الذين تناولوا موضفففوع رعية السففف ِّ ياسففف بالبحث والدراسفففة، بينوا فيه مقاصفففد هذهالشففف  ة السففف ِّ

ن ي  كل وا د منهل ب ف  بيع و الماوردي وابن تيمية،  يث إمن ابن أبي الر ل فيها كال  ومقوماتها العامة، ولعل خير من فصفففففف ِّ 

ياسة  مقاصد  :52الناجحة، والتي في مجموعها تنحصر في ا،تيالش رعية الس ِّ

ريعة  وذلُ بالقياا عل  تطبيق أ كاا إقامة الدين:-1 ش  س ن هو أ د أهل األساإلسالمية في م تلي المجاالت، فالدي ِّ ال

ياسة  التي بها صالح الدنيا، والو يد في صالح ا،خر ، فال تكوف س ِّ ش ِّ رعية، ش  ال ن الدي ِّ  ريعة اإلسالمية إال بالتاااوموافقة لل

 ذ 53لتحقيق المصالح في العاجل وا،جل

 وعال أبو عبد هللا محمد بن علي المشهور بابن األزرق: 

ريعة، تشفففييدا  لركن الملُ، وهي الضفففرورات ال مس المتعق عل  رعايتها في "األصفففل الثالث في كليات ما تحتعظ به الشففف ِّ 

 يا مبنية عل  المحافظة عليها، بحيثن والدن  مصففالح الدي ِّ  : الدين، والنعس، والعقل والنسففل، والمال، ألف  را عجميع الشفف ِّ 

لو انحرفت لل يبق للدنيا وجود من  يث اإلنسفففاف المكلي، وال لةخر  من  يث ما وعد بها، فلو عدا الدين عدا ترتب 

عدا العقل الرتعع التدبيرذ ولو عدا النسل لل يمكن البقاء عاد ذ الجااء المرتج ذ ولو عدا اإلنساف لعدا من يتدينذ ولو 

:  عظها من جانب الوجود، وذلُ بإعامة الوظيفة اْلولىولو عدا المال لل يبق عيشذ إذا عرفت هذا، فهناذذذ وظيعتاف: 

المتكل حعظ بقا ها بأركانها ورعاية مكمالتها، فالدين بإظهار شففففففعا ره وبث الدعو  إليه بالترغيب والترهيب والنعس ب

والمشفففارب من داخل، والمالبس والمسفففاكن من خارج والعقل بتناول ما ال يعود عليه بسفففكر أو فسفففاد والنسفففل بإعامة 

: ثانيةالوظيفة الأصله المشروع، واجتناب وضعه في الحراا، والمال برعاية دخوله في الملُ أوال ، وتثميره بعد ثانيا  

بدرء ال لل الواعع أو المتوعع فيها، فالدين بجهاد الكافر، وعتل المرتد والانديق، وعمع  عظها من جانب العدا، وذلُ 

الضال المبتدع، والنعس بالقصائ والديةذذ والعقل بالحد في المسكر واألدب في المعسد، والنسل بالحد، وتضمين عيل 

                                                 
 سلول المالُ في تدبير الممالُ، تحقيق وتعليق وترجمة ، أ مد بن محمد،ذلُ عند كل من: ابن أبي الربيعأنظر تعصيل كل  52

ذ والماوردي، علي بن محمد أبو الحسن، أدب 404-403ئ 2،ا، ج1983 امد عبد هللا ربيع، القاهر : دار الشعب، 

ياسة  ذ وابن تيمية، 147-146ا، ئ1981الدنيا والدين، شرح وتعليق محمد كريل راجح، دذ ا،  الش رعية في إصالح الس ِّ

وما بعدهاذ  35وما بعدها، وئ 11ا،ئ1985الراعي والرعية،  تحقيق بشير محمد عيوف، دمشق: مكتبة دار البياف،  

ي فذ أنظر : ابن األزرق، أبو عبد هللا محمد، بدا ع السلُ ولقد تناولها ابن األزرق أركاف الملُ وعواعده في عشرين ركنا  

 وما بعدهاذ   44ابا ع الملُ، دذت، دذ ا، ئ
 ذ149-148نظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ئا 53
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ذه ال مسفففة سفففادسفففا : وهو العري، وعليه األوالد في الانا، والمال بالقطع والتضفففمينذذذ  من األصفففوليين من ألحق به

بحعظه من جانب الوجود باعتقاد سالمته من المطاعن والقوادح، ومن القدح ـففففف هكذا، ولعله: العدا ـففففف بالحد في القذف 

 ذ54واللعاف"

لبة، ا يث تتألي برهبته األهواء الم تلعة، وتجتمع بهيبته القلوب المتعرعة، وتنكي بسطوته األيدي المتغ:سلطان قاهر-2 

وتنقمع من خوفه النعوم المتعاديةذ والسلطة القاهر  ال تكوف إال بحعظ الدين، وإعامته والعمل عل  استمراره، وتطبيق 

 دوده بالعدل، من غير إهمال له، و ماية  وز  اإلسففففففالا، والذب عن األمةا في دينها، أو مالها أو أمنها، وعمار  

ومسفففالكها، و عظ األمانات، سفففواء عل  مسفففتوى الواليات العامة، أو عل  البلداف باعتماد مصفففالحها وتهذيب سفففبلها 

بهل ملُ الملُِّ واسففتول ، وهل  ملة السففالح، وبهل تحم  البيضففة، ويحم   مسففتوى األموال العامة، وتدبير الجند ألف  

د، سفففادهل وفسفففاد البالاإلسفففالا، ويدفع األعداء، فيجب عل  الحاكل أف يقوا عل  كعايتهل،  ت  ال تدعوهل الحاجة إل  ف

 ذ55فيتسلطوا عل  الرعية، أو يلجوا إل  من يقوا لهل بالكعاية، أو ينشغلوا بالكسب فال ينتعع بهل عند الحاجة

من االعتدال، فما جاوزه فهو خروج عن العدل، وال يكوف الصففففففالح إال بالعدل في  دود هللا و قوعه، وفي  العدل:-3  

اكل يكوف في نعسفففه، بحملها عل  المصفففالح وكعها عن المعاسفففد، ومن ظلل نعسفففه فهو  قوق النامذ لذلُ فالعدل من الح

ذلُ  إف  ف لغيره أظلل، ثل العدل في غيره بإتباع الميسور في رعيته، وترل المعسور وعدا التسل  بالقو ، وابتغاء الحق،

الئ الطاعة فهي أجمع للشففمل، العدل يكوف من الرعية مع سففلطانهاا بإخ يورث المحبة ويبعث عل  النصففر ذ كما أف  

من الرعية مع بعضففهاا بترل االسففتطالة،  وبذل النصففر  أدفع للوهن، وصففدق الوالء أنع  لسففوء الظنذ والعدل أيضففا  

 ذ56ومجانبة اإلدالل، وكي األذى

ستودع هللا الحاكل  عظها ورعايتها والقياا اْلمن العام: -4 سة الرعية وهل أمانات هللا الذين ا ، عل  مصالحهلويكوف بحرا

و راسففففففتها، بتأمينها عل  نعسففففففها وأهلها ومالهاا بأف يؤمنوا من األعداء ال ارجين عنهل بسففففففد الثغور وإ كامها، 

في انقطاع معاشهل، وتأمينهل في منازلهل، فتكوف  و راستهل من عطاع الطريق ومن كل من يتعري لهل ويكوف سببا  

فباألمن العاا تطمئن النعوم وتتيسففر الهمل، ويسففكن فيه  ذ 57ةمقبوضفف الثغور مصففونة و الطرق آمنة و أيدي األشففرار

، وذلُ لتعلقه بعموا األمة وبكل فرد منها عل  كبيرا   ذ ولقد اهتل اإلسفففالا باألمن اهتماما  58البريء ويأنس به الضفففعيي

  ذ59ات له الدنيا": "من أصبح منكل آمنا  في سربه، معاف  في جسده، عنده عوت يومه، فكأنما  ي(ئ)السواء، فقال 

                                                 
 ذ54-53ابن األزرق، بدا ع السلُ في ابا ع الملُ،  ئ 54
ُ في تدبير الممالُ، جا 55 -146ذ والماوردي، أدب الدنيا والدين،  ئ404-403ئ 2نظر كال  من: ابن أبي الربيع سلول المال

ياسة  وابن تيمية، ذ147 وما بعدهاذ ابن األزرق،  35وما بعدها، وئ 11الش رعية في إصالح الراعي والرعية،  ئالس ِّ

 ، ولقد تناول في هذا العنصر كالما  معيدا ، لمن أراد التعصيلذ52-44بدا ع السلُ في ابا ع الملُ، ئ
 ذ75-72دا ع السلُ في ابا ع الملُ، ئذ ابن األزرق، ب154-153نظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ئا 56
 ذ416-414ئ  2ابن أبي الربيع، سلول المالُ،ج 57
 ذ156-155الماوردي، أدب الدنيا والدين، ئ 58
السلسلة »، و س نه األلباني في «هذا  ديث  سن غريب»(، وعال الترمذي: 4141(، وابن ماجه )2346أخرجه الترمذي ) 59

 (ذ5/408« )الصحيحة
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فهذا الحديث يؤكد عل  األمن عل  نعس اإلنسففففففاف، وعل  سففففففالمة بدنه من العلل، واألمن عل  الرزق، وهو األمن 

الشففففامل، كما جعل تحقق هذا األمن لدى اإلنسففففاف بمثابة ملُ الدنيا بأسففففرها، فكل ما يملكه اإلنسففففاف في دنياه، ال يسففففتطيع 

 عل  نعسه ورزعهذ االنتعاع به، إال إذا كاف آمنا  

إل  كل عمل يبعث األمن واالامئناف في نعوم المسلمين، ونه  عن كل فعل يبث ال وف (  ئ ) وعد دعا الرسول

 والرعب في جماعة المسلمين،  ت  ولو كاف أعل ال وف وأهونه، باعتبار األمن نعمة من أجل ِّ النعل عل  اإلنسافذ 

صفففد اإلسفففالا أف تكوف األمة اإلسفففالمية مرهوبة الجانب محترمة، منظورا  من مقا ولقد اعتبر اإلماا ابن عاشفففور أف  

إليها في أعين األمل األخرى نظر  المهابة والوعار، ي شفففوف بأسفففها، ليردعهل ذلُ عن مناوشفففتهل إي اها وتكدير صفففعو األمن 

ِّ لقوله تعال : "  فيها، مصففداعا   َن ّللا  م م ِّ هِّ ُدورِّ دُّ َرْهبَة  فِّي صََُ َََ : "نصففرت ( ئ) وعال النبي  ذ13سففور  الحشففر:  ...َْلَنتُْم أَش

  ذ60بالرعب "
ريعة  وتعري اإلماا ابن عاشفففور في كتابه "مقاصفففد ريعة  " ألمثلة " البالشففف  للمصفففالح "، ومنها التضفففحية   الشففف 

 لنعوم في الذببالنعس التي يعتبرها مقصففففففود  إل قاق األمن القومي و ماية الحوز ،  يث عال: " وألجل هذا كاف إتالف ا

 من أغراي المصالحذ  61" صحيحا   عن الحوز  غرضا  
ويدرج ابن عاشور مسألة  عظ أمن األمة اإلسالمية ضمن المقصد العاا لحعظ الدين بالنسبة لعموا األمة، ومنع كل 

  يث يقول: "ما من شففففأنه أف ينقض أصففففول الدين القطعية، ويدخل في ذلُ  ماية البيضففففة والدفاع عن البالد اإلسففففالمية، 

ق، و عظ الدين من الاوال،  فالمصففففلحة العامة لجميع األمة عليلة األمثلة، وهي مثل  عظ البيضففففة، و عظ الجماعة من التعر 

ا صففففال ه وفسففففاده يتناول جميع األمة  و ماية الحرمين مكة والمدينة من أف يقعا في أيدي غير المسففففلمين ذذذ ونحو ذلُ مم 

 ذ62وكل فرد منهاذذذ"
أما الواليات العامة فهي مؤسسات النظاا السياسي، واألمانة  اْلماناس في الوالياس العامة واْلموال العامة: أداء-5

فيها تكوف بإسنادها ألصلح الموجودين، وأهداف الواليات العامة ومقصودها إصالح الدين، ثل إصالح ماال يقوا الدين 

ذ أداء األمانات في األموال العامة، فهو 63 عظ الضروريات ال مسةإال به من أمور الرعية الدنيوية، وهو ما يتجل  في 

أو  ي ص بكل من الوال  و الرعيةا فيجب عل  كل منهما أف يؤدي إل  ا،خر ما يجب أداؤه إليه، سفففففواء أكاف سفففففلطانا  

 ذ 64، أو من عامة الرعيةأو جابيا   عنه أو واليا   نا با  

 

                                                 
 ذ815المساجد ومواضع الصال ، برعل مسلل، كتاب  60
ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة، تحقيق:محمد الحبيب بن خوجة، عطر: وزار  األوعاف والشؤوف اإلسالمية،   61

 ذ  225ئ 3، ج2004ا&، 
 ذ253ئ3ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج  62
ياسة  ابن تيمية، 63  وما بعدهاذ 12الشًّرعية، ئالس ِّ
 وما بعدهاذ 35، ئالسابقالمصدر  64
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خصب الدار: ويكوف باهتماا الحكاا بأصول المواد التي بها يقوا أود ال لق، وهي ما سماها الماوردي  :عمارة البلدان-6

ذ وعد 65فتتسع النعوم به في األ وال، وتكثر المواسا  والتواصل، وذلُ من أعوى الدواعي لصالح الدنيا وانتظاا أ والها

الح المياه، وكي األذى عن الرعية في عمار  البلداف تكوف باالهتماا بالماارع والقياا بمصفف أشففار ابن أبي الربيع إل  أف  

معايشففهل، وتقدير ما يؤخذ منهل بحكل الشففرع، مع العدل، فيعل الصففالح والرضففا كل الرعية، كما تكوف باألمصففارا بأف 

للدعة والسكوف، و عظ األموال فيها من االستهالل، وصيانة الحريل وال دا من االنتهال، والتمام  يستوانها أهلها البا  

شرا   وهي  ما تدعو ستة  شاء المدف  الحاجة إليه من متاع وغيره، وأف ال يتعري للكسب والب الماد ذ ويراع  في إن

أسام عياا المصالح العامة، وهي سعة المياه المستعذبة، وإمكاف المير  المستمد ، واعتدال المكاف وجود الهواء، والقرب 

 ذ66وأف يحي  بها سواد بعين أهلهامن المراعي واال تطاب، وتحصين المنازل من األعداء، 

ورسففالة: فمن رفق هللا ب لقه أف جعل فيهل اتسففاع ا،مال  ت   وهي اسففتشففراف المسففتقبل رؤية وت طيطا   :أمل فسََيح-7

، فلو عصففففففرت ا،مال ما تجاوز الوا د  اجة تعمر الدنيا ويتل صففففففال ها، وهي من عرف إل  عرف أكثر مال مة وانتظاما  

ال يجد فيها بلغة، وال يدرل منها  اجة، وهي إل  من بعده  ر  وعته، النتقلت إل  من بعده خرابا  يومه، وال تعدى ضففففففرو

خط  فيه و ددت فيه الرؤية والرسففففففالة،  ذ لذلُ من فضففففففل هللا وكرمه أف زرع في خلقه األمل العسففففففيح، فإف  67أأسففففففو

ع ماداا ال لق يحققوف بطول أملهل العبودية النتظمت الدنيا ولجرت أمورها عل  صالح، وعل  الحالة التي أرادها الشار

 ذواالست الف

ياسة  مرت زاس االجتهاد المقاصدي في  الشرعية: الس ِّ

ياسففة  إف   رعية السفف ِّ تقوا عل  جلب مصففالح الدارين، ودفع المعاسففد عنهما، والمصففالح والمعاسففد منها ما هو ثابت الشفف 

ومثل تناول الطيبات من المطعومات والمشففروبات، ومثل بالنصففوئ كمصففلحة العبادات من صففوا وصففال  و ج وزكا ، 

ستر العورات، واجتناب النجاسات ونحو ذلُ، وكذلُ المعاسد منها ما هو منصوئ عليه كالربا، وشرب ال مر، والسرعة، 

 وعتل النعس بغير  ق، والظلل، ونحو ذلُذ 

باألزماف وي تلي باختالف  ومتعلقا   متجددا  ومن المصففففالح والمعاسففففد ما ال يدرل إال باالجتهاد خاصففففة ما كاف منها 

ريعة  العقه في هذا الباب في  اجة إل  فقهاء متضففلعين تضففلعا  كامال  في فقه وعليه فإف    ظروف المكافذ اه الشففامل، بمعنالشفف 

 فيما يلي:  68إضافة إل  ال بر  الواسعة بالواععذ يمكن إيجاز هذه المرتكاات

                                                 
 ذ159-158الماوردي،  أدب الدنيا والدين، ئ 65
لُ، تحقيق 423-420ئ 2ابن أبي الربيع، ج 66 ذ والماوردي،  تسهيل النظر وتعجيل الظعر في أخالق الملُ وسياسة الم 

 ذ166-158ا، ئ1981محي هالل السر اف وآخر، بيروت: دار النهضة العربية، 
، وعد ذكرا مقاصد تكثير 71-66ذ ابن األزرق، بدا ع السلُ في ابا ع الملُ، ئ160يا والدين، ئالماوردي، أدب الدن 67

 العمار ، وكذا ما ي ل بحعظهاذ
ياسة  لمايد من التعصيل في المرتكاات بصعة عامة يرج  الرجوع إل  كتاب الشيخ القرضاوي،68 ي ضوء الش رعية فالس ِّ

 ، و ما بعدهاذ 225، ئ 1998، 1كتبة وهبة، انصوئ الش ريعة و مقاصدها، القاهر ، م
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اا األ كوالنصوئ   و المقصود بهذا المرتكا أف   ضوء مقاصد الشرع: فقه النصوص الجزئية في :أوال  

الجا يات تندرج تحت الكليات و ترتب  األ كاا  ف  إينبغي أف تؤخذ بمقاصففدها دوف الوعوف عند ظواهرها، و ألعاظها،  يث 

ريعة  بمقاصدها، و مستند هذا المرتكا ما تقرر في مسألة التعليل، من كوف نصوئ د ها معللة بمصالح و مقاصو أ كامالش 

هي الغري الذي من أجله وضعت، يقول العا بن عبد السالا: "الشريعة كلها مصالح إما تدرأ معاسد أو تجلب مصالح، فإذا 

يَن آَمنُوا سففمعت هللا يقول: "  و أ ياجرل عنه، يحثُ عليه أو شففرا   ا فتأمل وصففيته بعد ندا ه، فال تجد إال خيرا    يَا أَيَُّها ال ذِّ

عل  اجتناب المعاسفففففد، و ما في بعض  بين الحث و الاجر، و عد أباف في كتابه ما في بعض األ كاا من المعاسفففففد  ثا   جمعا  

: " أ كاا هللا كلها مضففبواة بالحكل محالة عل  األسففباب و و عال أيضففا   ،69عل  إتياف المصففالح " األ كاا من المصففالح  ثا  

 ذ 70الشرا   التي شرعها "

، و لل الف الواعع في تعليل أفعال هللا ل ظهور لمسففففألة التعليل كاف في علل الكالا، فقد وعع ال الف فيها تبعا  و أو    

، فمنهل من أنكر التعليل كالظاهرية، و بذلُ نعوا القيام و وععوا عند ظواهر ألعاظ الشففريعةذ و 71انتقل إل  علل أصففول العقه

ء ألنه مسفلُ القرآف، و السفنة و هذا ما أوضفحه العا بن عبد السفالا بقوله: " و لو منهل من أثبت التعليل و هل جمهور العلما

ر يعبر ال ي تتبعنا مقاصففد ما في الكتاب والسففنة، لعلمنا أف هللا أمر بكل خير دع ه و جل ه، و زجر عن كل شففر دع ه و جل ه، فإف  

و لقد ذكر ابن القيل أمثلة كثير   72و درء المصالح " به عن جلب المصالح و درء المعاسد، و الشر يعبر به عن جلب المعاسد

مملوءاف من تعليل  ()و جاء عنه في كتاب معتاح دار السعاد : " و القرآف و سنة رسول هللا  73من تعليالت القرآف و السنة

ق تلُ اا و ألجلها خلاأل كاا بالحكل و المصفففالح و تعليل ال لق بها، و التنبيه عل  وجوه الحكل التي ألجلها شفففرع تلُ األ ك

األعياف، و لو كاف هذا في القرآف و السنة نحو ما ة موضع أو ما تين لسقناها، و لكنه يايد عل  ألي موضع بطرق متنوعة 

 ذ 74"

ذلُ اإلماا  نو مستند العلماء القا لين بتعليل األ كاا هو استقراء الشريعة، و النظر في أدلتها الكلية والجا ية، كما بي  

رعية  األ كاا ، و كما يسففلل بذلُ اإلماا الدهلوي فيقول: " عد ي ظن أف  لقيل آنعا  ابن ا غير متضففمنة لشففيء من المصففالح، و الشفف 

أنه ليس بين األعمال و بين ما جعل هللا جااء لها مناسبة، و أف مثل التكليي بالشرا ع كمثل سيد أراد أف ي تبر ااعة عبده، 

ا ال فا د  فيه غير االختبار، فلما أااع أو عصففف  جوزي بعمله، و هذا ظن فاسفففد تكذبه فأمره برفع  جر أو لمس شفففجر  مم

ينَ  ،فالشارع الكريل مناه عن ذلُ فهو القا ل: 75السنة و إجماع القروف المشهود لها بال ير"  َوَما أَْرَسْلنَاَك إِّال  َرْحَمة  ل ِّْلعَالَمِّ

ش  ، و مقتض  هذه الر م "107األنبياء، ا،ية  “ المقاصد اعترنت  ريعة، و أف  ة تحقيق مصالح النام التي تضمنتها أ كاا ال

 كاا ألا عليها نيتالتي ب   ، و أما معرفة المقاصففدرضففي هللا عنهو الجتهادات الصففحابة  (ئ)باأل كاا أل اديث المصففطع  

                                                 
 ذ 11ئ 1العا، عواعد األ كاا، ج69
 ذ  300ئ 2العا، مصدر سابق، ج70
 ذ 95، ئ 2،1981شلبي، مصطع ، تعليل األ كاا،  بيروت: دار النهضة العربية، ا 71
 ذ 327، ئ2العا، عواعد األ كاا، ج72
 ذ 196، ئ1ابن القيل، أعالا الموععين، ج73
 ذ 22، ئ2ل، معتاح دار السعاد  و منشور والية العلل واإلراد ، جابن القي74
 ذ 5-4، ئ1، ج 2،1978الدهلوي، أ مد شاه ولي هللا،  جة هللا البالغة،  القاهر : دار التراث، ا75
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وعا اإلماا الدهلوي سبب ذ ثل أ76فعلل دعيق ال ي وي فيه إال من لطي ذهنه، و استقاا نهمه، و هو علل اعتع  أثره الصحابة

عل  اختالفهل في علل األ كاا، و أفضفف  ذلُ إل  أف يتبا ثوا عن تلُ العلل من جهة إفضففا ها  االختالف بين العقهاء " بناء  

 ذ77إل  المصالح المعتبر  في الشرع"

الح البشففر في و هو ما ذهب إليه ابن عاشففور بقوله: " فالشففرا ع كلها و ب اصففة شففريعة اإلسففالا جاءت لما فيه صفف 

ة منواة اإلسالميالش ريعة  أ كاا واستقراء أدلة كثير  من القرآف و السنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأف  … العاجل و ا،جل 

 ذ78بحكل و علل راجعة للصالح العاا للمجتمع و األفراد "

ريعة  فأ كاا ت تلي رتبها فهي إما ضففرورية أو معللة بالحكل و المصففالح، في العاجل و ا،جل، و هذه المصففالح الشفف 

ريعة  الناظر في هذه  اجية أو تحسففففينية، كما أف   و هو المجتهد البد من أف يجمع بين كلياتها العامة و أدلتها ال اصففففة، الشفففف 

صد ستحضر مقا ريعة  في ش  سيق ال شاابي عل  ضرور  التن سهاذ و عد نبه ال سا العامة و عواعدها الكلية، و يبني الحكل عل  أ

ريعة  بين كليات ريعة  ن أف  و جا ياتها،  يث بي  الشفففففف  كلها مبنية عل  " عصفففففففد المحافظة عل  المراتب الثالثة، من الشفففففف 

إذ ليس فوق هذه الكليات  …عل  كل جا ي تحتها و أف هذه الكليات " تقضففي  79الضففروريات و الحاجيات و التحسففينيات "

ريعة  كلي تنتهي إليه بل هي أصفففول ن معن  الكليات عاضفففية عل  الجا يات فقال: " و إذا كاف كذلُ، و كانت ، ثل بي  80"الشففف 

ريعة  و هي أصففول -الجا يات نوع من مسففتمد  من تلُ األصففول الكلية، شففأف الجا يات مع الكليات في كل  –فما تحتها الشفف 

أنواع الموجودات، فمن الواجب اعتبار تلُ الجا يات بهذه الكليات، عند إجراء األدلة ال اصفففففففة من الكتاب و السففففففنة و 

فقد  عن الكلي في جا ي، معرضففا   اإلجماع و القياما إذ محال أف تكوف الجا يات مسففتغنية عن كلياتهاذ فمن أخذ بنص مثال  

عن كليه فقد أخطأ، فكذلُ من أخذ  من أخذ بالجا ي معرضا   ال يصح " وكما أف   س أيضا  ن الشاابي أف العك، ثل بي  81أخطأ "

 ذ82في كل مسألة " فالبد من اعتبارهما معا   …عن جا يه  بالكلي معرضا  

ريعة  فقه النصففففففوئ الجا ية في ظالل مقاصففففففد وعليه فإف   و النظر في الجا يات في إاار الكليات هو أ د الشفففففف 

ياسة  تجعل المجتهد يوفق في اجتهاده في هذا العصر بصعة عامة، وفيالمرتكاات التي  وئ، عل  وجه ال صالش رعية الس ِّ

ريعة  عل  ما تقتضفففيه مقاصفففد و يتوصفففل إل  أ كاا للمسفففتجدات بناء   ن عدا االلتعات إليها أخطأ من  و عواعدها ألف  الشففف  " مِّ

صففوصففه مطلقة و مقيد  أمر واجب، فبذلُ يصففح تنايل المسففا ل أخطأ، و قيقته نظر مطلق في مقاصففد الشففارع وأفًّ تتبع ن

 ذ83ريعة، و يحصل منها صور صحيحة في االعتبار "عل  مقتض  عواعد الش  

 

                                                 
 ذ 7، ئ1الدهلوي،  جة هللا البالغة، ج76
 ذ 8، ئ1المصدر السابق، ج77
 ذ 13ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ئ78
 ذ 5ئ 3الموافقات، جالشاابي، 79
  7ئ 3، جالمصدر السابق 80
 ذ 15-5ئ 3، جالمصدر السابق81
 9-8ئ  3الشاابي، مصدر سابق، ج82
 ذ 15ئ 3الشاابي، مصدر سابق، ج83
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المقصففود بعقه الموازنات هو الموازنة بين المصففالح فيما بينها، و ذلُ عند  : فقه الموازناس و اْلولوياس:ثانيا  

ظر إليها من زوايا عديد ، و بياف أصول الترجيح فيها و ذلُ من  يث  جل المصلحة و تاا مها، و الموازنة فيها تكوف بالن

تأثيرها، و دوامها و تغيرها و تيقنها و عدمه، و بالتالي أي المصففلحة يعمل بها، و أيها تسففق  و ال تعتبرذ و هذه الحالة تضففل 

المصففلحة الدنيا من أجل المصففلحة العليا، وتعوت  مجموعة من القواعد المقاصففدية ال اصففة بتدافع المصففالح، و منها تعويت

 ةالمصففلحة ال اصففة أماا المصففلحة العامة، كما تقدا المصففلحة الدا مة عل  المصففلحة المؤعتة أو الطار ة، و تقدا المصففلح

 اليقينية عل  المصلحة المضنونة أو المتوهمةذ

غيره، لذلُ ينظر إليها من  يث  جل هذه المعسففففد  و ثل الموازنة بين المعاسففففد فيما بينها ليتبين أيها يجب درؤه عبل 

تأثيرها و دوامها و تيقنها و غيرها، و عندها يعرف أي المعاسفففد تأخذ األولوية في الدرء و أيها يؤخر و هكذاذ و من القواعد 

أو  ياال بمثله المقرر  بهذا الشففأف يتحمل الضففرر األدن  لدفع الضففرر األعل ، و الضففرر ياال بقدر اإلمكاف، و الضففرر ال

و أكبر لما ه يرتكب أخي المعسدتين أو أهوف الضررين دفعا   أكبر منه، و يتحمل الضرر ال ائ لدفع الضرر العاا، و دا ما  

 منهاذ

ثل الموازنة بين المصالح و المعاسد، و ذلُ إذا تعارضتا، فيعرف مت  يقدا درء المعاسد عل  جلب المصالح، و مت  

 المصلحةذ     تغتعر المعسد  من أجل

 الموازنة بين المصالح فيما بينها و بين المعاسد أما فقه األولويات فهو خالصة لعقه الموازنات و نتيجة له، و ذلُ ألف  

فيما بينها و بين المصفففالح و المعاسفففد، يحقق األولية في أي المصفففالح تقدا و أيها يؤخر، وأي المعاسفففد تكوف له األولوية في 

ذ كما تتضح األولية في ترتيب مراتب المصالح بحيث األولية تكوف للضروريات ثل الحاجيات ثل  …كذاالدرء عن غيره و ه

   ذ …كما تظهر األولوية في الضروريات نعسها فتقدا مصلحة  عظ الدين عن غيرها و هكذا ،84التحسينيات

 امتزاج المصالح بالمفاسد :-1

ريعة فجلب المصفففالح و درء المعاسفففد في أ كاا تأتي عل  وجوه م تلعة، فقد تقترف المصفففلحة بالمعسفففد  في أمر  الشففف 

ريعة  وا د، و ت تل  بها كما ت تل  اللذ  باأللل، و المنععة بالضففرر، و تؤخذ أ كاا و  في جوانب األمر و النهي ، بالععلالشفف 

ي األمر و المعسففففد  الترل عل   سففففب الجانب الذي غلب فيها من المصففففلحة أو من المعسففففد ، فتكوف المصففففلحة راجحة ف

مرجو ة، أما في النهي فتكوف المعسفففد  راجحة والمصفففلحة مرجو ةذ و ال تكوف كل من المعسفففد  المرجو ة في األمر ، و 

و معاسفففد فإف أمكن  المصفففلحة المرجو ة في الترل مقصفففود  للشفففارع و في هذا المعن  يقول العا: " إذا اجتمعت مصفففالح

ت ط ع ت ل   ألمر هللا تعال  فيهما لقوله سفففبحانه و تعال  ا ذلُ امتثاال  ودرء المعاسفففد فعلن تحصفففيل المصفففالح ا اسففف   “  ف ات ق وا َّللا   م 

و إف تعذر الدرء و التحصفففيل فإف كانت المعسفففد  أعظل من المصفففلحة درأنا المعسفففد  و ال نبالي بعوات  ”16التغابن، ا،ية: 

 ذ 85المصلحة "

                                                 
 ذ 239و ئ 211ئ 2العا، عواعد األ كاا، ج84
 ذ 74، ئ1العا، عواعد األ كاا، ج85
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   صففلنا المصففلحة مع التااا المعسففد ، و إف اسففتوت المصففالح و المعاسففد فقد و إذا كانت المصففلحة أعظل من المعسففد

 ، و عليه فهنال ثالث  االت:86يت ير بينهما، و عد يتوعي فيهما، و عد يقع االختالف في تعاوت المعاسد

َماَوإِّثْ غلبة المعسد  عل  المصلحة، فيقدا درء المعسد  و ال مباال  بعوات المصلحة بدليل عوله تعال -1 هِّ ن ن ْفعِّ  ُمُهَمآ أَْكبَُر مِّ

فحرمهما هللا تعال   ين غلبت معسففففففدتهما عل  ما فيهما من المنافع، و مثال ما رجحت  ذ 219سففففففور  البقر ، ا،ية:

 ذ87للروح إذا   كاف الغالب السالمة بقطعهما معسدته عل  مصلحته عطع األيدي المتتكلة  عظا  

ذه الحالة تحصل المصلحة و ال يبال  بالتااا تلُ المعسد ، و عد مثل العا لهذا النوع غلبة المصلحة عل  المعسد ، فعي ه-2

في مجاالت م تلعة و ذلُ لترسفففيخ فكر  المصفففالح و المعاسفففد، منها: التلعظ بكلمة  بأمثلة كثير  تايد عل  سفففتين مثاال  

باإليماف، ألف  عظ المهج و األرواح  ئنا  الكعر معسففففففد  محرمة لكنه جا ا بالحكاية واإلكراه، إذا كاف علب المكره مطم

، وكذبح الحيواف المأكول للتغذية معسد  في  ق الحيواف لكنه 88أكمل مصلحة من معسد  التلعظ بكلمة ال يعتقدها الجناف

 ذ89لمصلحة بقاء اإلنساف عل  مصلحة بقاء الحيواف جا ا تقديما  

تل الت يير بينهما و إما الترجيح بينها بناء عل  المقاصفففففد، مع أف تتسفففففاوى المصفففففالح و المعاسفففففد، فعي هذه الحالة إما ي-3

مال ظة أنه يمكن أف يقع االختالف بين العلماء في تعاوت المعاسفففففد، بناء عل  عد  اعتبارات، سفففففواء ما تعلق، بتغير 

 الاماف، أو المكاف، أواأل وال والعوا د، وعد يتعلق األمر بالتطور العلمي والتكنولوجيذ

إل   ، فإذا كانت المعسد  سببا  90إل  المعسد  المصلحة سببا   إل  المصلحة، و أيضا   مكن أف تكوف المعسد  سببا  كما أنه ي

المصفففالح فيؤذف فيها الشفففرع ال لكونها معسفففد ، و إنما لما تجلبه من مصفففلحة أعظل من تلُ المعسفففد ، فليسفففت المعسفففد  هي 

رعية  باألرواح في الجهاد، و كذلُ العقوباتالمقصفود  بل ما يترتب عليها من مصفالح، كالم اار   بة كلها ليسفت مطلوالشف 

و رجل الانا ، و جلدهل و تغريبهل، و   …رعها كقطع يد السارق، ، و عتل الجنا  لكونها معاسد، بل لكونها المقصود  من ش  

 ذ 91ةكذلُ التعايرات، كل هذه معاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقي

إنما لما تؤدي إليه من معاسد أعظل عنها الشارع، ال لكونها مصلحة و إل  المعسد  فينه  أما إذا كانت المصلحة سببا  

سد سعي في تحصيل 92من جلبها للمصالح، لذلُ فليست المصلحة هي المقصود  بالنهي و إنما ما يترتب عليها من معا ، كال

ت و الترفهات، بترل مشففاق الواجبات و المندوبات، فإنها مصففالح نه  عنها ال اللذات و المحرمات و الشففبهات و المكروها

 ذ93لكونها مصالح بل ألنها تؤدي إل  المعاسد الحقيقية

 

 

                                                 
 ذ 75،ئ1المصدر السابق، ج 86
 ذ 90، ئ1العا، عواعد األ كاا، ج87
 ذ 75، ئ1المصدر السابق، ج88
 ذ 77، ئ1المصدر السابق، ج89
 ذ 49العا، القواعد الصغرى، ئ90
 ذ 14-13، ئ1المصدر السابق، ج91
 ذ 14، ئ1جالعا، القواعد الصغرى  92
 ذ 14، ئ1المصدر السابق ج93



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد - تفكُّ  
 

م1220- هـ3314 -(1)العدد -( 12) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

 اجتماع المصالح :-2

عل  مصلحة وا د  فإنه يؤمر به  عل  مصلحة أو مصالح، و ال معسد  فيه، فإف كاف مشتمال   عد يكوف الععل مشتمال  

عل  عد   مصالح و أمكن تحصيلها كلها  صلناها، و إف لل يمكن تحصيلها بأف  صلحة، و إف كاف مشتمال  لتحصيل هذه الم

تحقق التعاري بين هذه المصفففففالح في مناا وا د، بحيث كاف البد لنيل إ داهما من تعويت األخرى، وجب عرضفففففها عل  

ية، و من  يث اعتبار شمولها و خصوصها، فتقدا : ضرورية، أو  اجية، أو تحسين النظر من جوانب ثالثةا من  يث عوتها

المصففلحة العامة عل  المصففلحة ال اصففة، ثل من  يث التأكد من  صففولها و عدمه، فالمصففلحة المقطوع بوعوعها تقدا عل  

بَادِّ  ذ لقوله تعال : 94المصلحة المشكول في وعوعها، لذلُ فالبد من رجحاف الوعوع في ترجيح المصالح ْر عِّ ش ِّ يَن  17فَبَ ال ذِّ

نَهُ .. عُوَن اْلقَْوَل فَيَت بِّعُوَن أَْحسَََ تَمِّ ب ُِّ م  و عوله تعال :  ذ 18سففور  الامر، ا،ية:   يَسََْ ن ر  َل إِّلَْيُ م م ِّ َن َما أُنزِّ  ..َوات بِّعُوا أَْحسَََ

نَِّها و عوله:  ذ55سففففور  الامر، ا،ية: كما أنه إذا تعارضففففت   ذ145اف، ا،ية: سففففور  األعر  َوأُْمْر قَْوَمَ  يَأُْخذُواْ بِّأَْحسَََََ

مصففلحتاف و لل يمكن الجمع فإذا اجتهد العلماء ورأوا رجحاف إ داهما ترجح عل  األخرىذ يقول العا بن عبد السففالا: " إذا 

علل رجحاف إ داهما عدمت، و إف لل يعلل رجحاف فإف غلب التسفففاوي فقد يظهر  تعارضفففت المصفففلحتاف وتعذر جمعهما فإف  

لعلماء رجحاف إ داهما فيقدمها، و يظن آخر رجحاف مقابلها فيقدمه، فإف صففففففوبنا المجتهدين فقد  صففففففل لكل وا د لبعض ا

صار إل  المصلحة الراجحة مصيب للحق، و  منهما مصلحة لل يحصلها ا،خر، و إف  صرنا الصواب في أ دهما فالذي 

 ذ 95"في اجتهاده عو عنه، إذا بذل جهدهالذي صار إل  المصلحة المرجو ة م طإ مع

ما ذكره العا هنا يرد عليه اعتراي و عد ذكره و أجاب عليه و هو كيي يصفففوب الم تلعين مع أف بعضفففهل  غير أف  

 أصاب المرجوح الذي لو االع عليه لما جاز له االعتماد عليهذ فأجاب عليه بقوله:

 جحة إل  المرجو ة للعذر دفعا  " ترل الرجحاف رخصففففة عل  خالف القواعد، و في الرخص تترل المصففففالح الرا 

للمشفففاق، لو علنا بوجوب االسفففتدرال ألدى إل  مشفففقة عظيمة عامة ب الف من أخطأ النص و اإلجماع و األعيسفففة الجلية أو 

رع لشففف  ا ، فمن له أهلية االجتهاد فيجب اسفففتدراكه لندرته و علته، و الحاصفففل أف  خطأ ذلُ ال يقع إال نادرا   القواعد الكلية، فإف  

من المصفففففلحة  جعل المصفففففلحة المرجو ة عند تعذر الوصفففففول إل  الراجحة أو عند مشفففففقة الوصفففففول إل  الراجحة، بدال  ي

 ذ96الراجحة"

ير ار إل  الت يصفففإذا تسففاوت المصففالح و تعذر الجمع، و لل يصففل المجتهدوف إل  ترجيح مصففلحة عل  أخرى،  في 

ذ وعد يتعذر تحصففيل 97ن و عجا عن دفعه عنهما فإنه يت ير يصففول عل  نعسففين من المسففلمين متسففاويي كمن رأى صففا ال  

مصلحة الشيء، فإف أمكن تحصيلها بإفساد هذا الشيء، أو بإفساد بعضه أو بإفساد صعة من صعاته صح ذلُ لما في ذلُ من 

                                                  ذ98تحصيل المصلحة الراجحة

                                                 
 ذ 252، ئ1982، 4البواي، محمد سعيد رمضاف،ضواب  المصلحة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ا94
 ذ 48، ئ1ر السابق، جالمصد95
 ذ 49-48، ئ1العا، عواعد األ كاا، ج96
 ذ 68، ئ1المصدر السابق، ج97
 ذ 71-70، ئ1العا، عواعد األ كاا، ج98
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سد، و ال مصلحة فيه، فإف كاف مشتمال   ف الععل مشتمال  عد يكو عل  معسد  وا د  فإنه ينه  عنه  عل  معسد ، أو معا

عل  عد  معاسففففد وأمكن دفعها كلها دفعناها، و إف لل يمكن دفعها كلها و هي متعاوتة  لدفع تلُ المعسففففد ، و إف كاف مشففففتمال  

 ذ99المقصود بقاعد  ارتكاب أخي المعسدتين لدفع أعظمهمادفعنا األعظل و ارتكبنا األخي، و هذا النوع هو 

و إذا اجتمعت المعاسففد و أمكن الترجيح بينها رجحنا بدفع األفسففد فاألفسففد، فإذا أمكن الجمع بين درء أعظل الععلين و 

 ذ            100درء أدناهما معسد  جمع بينهما، كالنهي عن منكرين متعاوتين أو متساويين بكلمة وا د 

ياسفففة  ليه فعقه الموازنات مهل للمجتهد، و وسفففيلة من الوسفففا ل الموصفففلة إل  أ كاا صفففحيحة فيو ع رعية السففف ِّ الشففف 

 ذوموافقة لمقاصد الشرع و كلياته

عل  جلب المصففففالح ورعايتها في  فعل  المجتهد العمل دا ما   :: جلب المصََََالح و درء المفاسََََد مطلقا  ثالثا  

سفففد و يسفففد األبواب إليها، و هذا المرتكا يتعلق بالوعا ع المسفففتجد  و التي ال نصفففوئ تبين أ كامه و فتاواه،و أف يدرأ المعا

أ كامها، فيسع  المجتهد إل  إيجاد أ كاا لها من باب المصالح المرسلة التي ال تشهد لها نصوئ جا ية باالعتبار، و إنما 

معن  مناسفففب للحكل مطرد في أ كاا الشفففرع، ال يرده رع و عواعده الكلية و عليه " فكل اعتبارها و مسفففتندها مقاصفففد الشففف  

شهد له أصل معين " سنة أو إجماع فهو مقول به، و إف لل ي ، وليصبح المجتهد 101أصل مقطوع به مقدا عليه، من كتاب أو 

مسا ل عل  ال عل  ت ريج لها، عادرا   رع، متعهما  بمقاصد الش   ذا نظر ثاعب في تقدير المصالح و المعاسد، البد أف يكوف عالما  

لق بالمعاني إف تعبد من اشتراا العلل بالعربية، وضو ها، يقول الشاابي: " االجتهاد إف تعلق باالستنباا من النصوئ، فال

من المصالح و المعاسد مجرد  عن اعتضاء النصوئ لها، أو مسلمة من صا ب االجتهاد في النصوئ، فال يلاا في ذلُ 

ش  العلل بالعربية، و إنما يلاا ا ريعة  رع منلعلل بمقاصد ال ش  سد 102، خاصة "جملة و تعصيال  ال ذ وجلب المصالح ودرء المعا

    يقوا عل  مجموعة من القواعد أهمها:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الحمصي، أبو بكر تقي الدين، كتاب القواعد، تحقيق عبد الر من بن عبد هللا الشعالف، الرياي: مكتبة الرشد و شركة 99

 ذ 346، ئ1، ج 1997، 1الرياي للنشر و التوزيع، ا
 ذ 94، ئ1العا، عواعد األ كاا، ج100
 ذ 364، ئ1980، 2الغاال، المن ول، تحقيق  سن هيتو، دمشق: دار العكر، ا101
 ذ 162ئ 4الشاابي، الموافقات، ج102
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 القاعدة اْلولى: ال ضرر وال ضرار:

ياسففة  وهي من أهل عواعد العقه في  ا نص هرعية، وعليها تنبني فروع فقهية كثير  ومسففتند هذه القاعد  ودليلالشفف  السفف ِّ

 «ذ103ال ضرر وال ضرار: »-صل  هللا عليه وسلل- ديث رسول هللا 

والضرر والضرار الوارداف في الحديث لعظين نكرتين في سياق النعي مما يعيد االستغراق والعموا، وهذا معناه نعي 

ه عل  المعتدى، سفففففا ر أنواع الضفففففرر ابتداء  أو مجازا ، وال تجوز المجازا  أو العقوبة عل  الضفففففرر بإ داث ضفففففرر مثل

كاإلجراءات، أو  لُ  لُا وذ لذ لدواعي  بل وعوعه، وعند توعع  دوثه وتوفر ا فالضففففففرر ي منع في جميع مرا له، فيمنع ع

التنظيمات الوعا ية التي يكوف من شفففأنها منع الضفففرر جملة، أو التقليل منه، فتنظيل المرور بما يسفففهل  ركة النام والحيا ، 

ياسففة  لهل، فذلُ أيضففا  من كما يحلرل النام يسففيروف ويمنع األضففرار الناتجة عن ت الشففرعية، أو كسففن عوانين لحماية السفف ِّ

ياسة  البيئة والمحافظة عليها بناء عل  أنها من المصلحة العامة التي تعوي إل  الحاكل، وهي من  ذ ا  أيضالش رعية الس ِّ

ناء  دوثه، أو بعد  دوثه، عند القدر  عل  ومنع الضففرر يسففتوجب مبادرته سففواء عبل  دوثه وعند توعع ذلُ، أو أث

ذلُ، وال يجوز التراخي والتأني  ت  يحدث الضرر أو يستعحل، ولعل خير مثال عل  ذلُ ما عاا به أبو بكر ـففففففف رضي هللا 

ل رعنه ـفففففففففففف في تعامله مع المرتدينا فإنه بادر في دفع ذلُ الضففففففرر العظيل، ولل يتأف  في األمر بل بادر إل  عتالهل، إذ أد

ببصففففيرته اإليمانية أف كل يوا يمضففففي بدوف مواجهتهل يكوف عو  للمرتدين وضففففععا  للمسففففلمين، فبادرهل، وعصففففد كل عبيلة 

ياسة  مرتد ، وما هذا الععل منه إال للمحافظة عل  الدين وكياف األمة وهو لب  رعيةذ الش  الس ِّ

 القاعدة الثانية: الورر يدفع بقدر اإلم ان:

الضففرر يدفع بقدر اإلمكافا فإذا كاف ال بد من  عواعد أخرى، منها: أف  « ال ضففرر وال ضففرار»ويندرج تحت عاعد  

ال  ما ال يدرل كله دفع الضففففرر وإزالته فإنه ي دفع وي سففففع  في إزالته بقدر اإلمكافا فمهما أمكن دفعه من الضففففرر د فعا فإف  

 فع، وإال فإنه ي دفع منه ما أمكن دفعهذ يترل جلها فإذا أمكن دفع الضرر كله من غير أف يبق  شيء منه د  

وعند دفع الضرر أو السعي في إزالته، عد ال يتيسر ذلُ إال بالوعوع في ضرر آخر، وهنا يتحتل علينا إذا أردنا إزالة 

الضفرر أف نقع في ضفرر آخر، والمقصفود دفع الضفرر بالكليةا فإذا تعذر ذلُ ولل يمكن، فإنه يحتمل أخي الضفررين، فإذا 

الضفففرر المدفوع يايد عن الضفففرر المترتب عل  ذلُ د فع، وإف كاف الضفففرر المترتب أعل  من الضفففرر المدفوع، لل  كاف

 يدفع الضرر في هذه الحالةذ

 كاا لتعلق تطبيق األ فقه الواعع مهل جدا   المقصود بهذا المرتكا في االجتهاد المقاصدي هو أف   : فقه الواقع:رابعا  

ياسفففة  االجتهاد المقاصفففدي  في به، و مراعا  الواعع في رعية السففف ِّ يدخل في دا ر  المصفففالح المتغير  و ال اضفففعة لتغير الشففف 

ر لتغي مصفففففففالح زمانية أو مكانية، تتغير تبعا   الاماف و المكاف و الظروف، و األعراف، فاأل كاا االجتهادية القا مة عل 

                                                 
الضرر والضرار عيل: هما لعظتاف بمعن  وا د عل  وجه التأكيد، ويقال: الضرر الذي لُ فيه منععة وعل  غيرل فيه  103 

والضرار الذي ليس لُ فيه منععة وعل  غيرل المضر ، وعيل: الضرر أف تضر بمن ال يضرل، والضرار أف مضر ، 
تضر بمن أضر بُ، ال عل  سبيل المجازا  بالمثل واالنتصار للحق، بل عل  سبيل اإلضرار واالنتقاا، وعد علق ابن عبد 

نظر ويثبت في األصول أنه ليس أل د أف يضر بأ د سواء والذي يصح في ال»البر ـ ر مه هللا ـ عل  تلُ األعوال بقوله: 
أضر به عبل  أا ال، إال أف  له أف ينتصر ويعاعب إف عدر، بما أ بيح له من السلطاف، واالعتداء بالحق الذي له مثل ما اعتدي 

 «ذبـه عليه، واالنتصار ليـس باعتداء وال ظلل وال ضرر، إذا كاف عل  الوجه الذي أبا ته الشريعة
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سالا: " األصل زوال األ كاا باوال عللها ، لذو عدما   الاماف و المكاف، فالحكل يدور مع علته وجودا   لُ عال العا بن عبد ال

بعض المصالح عد تتغير بتغير الاماف و المكاف فقال: " إذا تساوت المصالح من كل وجه فقد يقدا الشرع  ن أف  ذ كما بي  104"

 ذ 105بعضها عل  بعض بتعاوت األماكن و األزماف "

أثر و آثار الحكل الثابت باالجتهاد، و مدى ترتب المصفففلحة عنه في و ذلُ بالنظر إل   خامسَََا: اعتبار المآالس:

نظر في المتالت " معتبر مقصففففود البتحقيق المناا في األفراد و في الوعا ع و في األزمنة، و الواعع، و هذا ما يعرف أيضففففا  

الصففففادر  من المكلعين باإلعداا أو المجتهد ال يحكل عل  فعل من األفعال  ، كانت األفعال موافقة أو م العة، و ذلُ أف  شففففرعا  

، لكنه يؤول إل  معسفففد  تسفففاوي أو تغلب ،  فالععل إذا كاف مشفففروعا  106اإل جاا إال بعد نظره إل  ما يؤول إليه ذلُ الععل "

الععل عد يكوف غير مشفففروع لما فيه من معسفففد ، لكنه يؤول إل   عل  هذا المتل، كما أف   هذه المصفففلحة فال بد من منعه بناء  

 روعيته، و هذا هو عمل المجتهد صلحة أعظل من المعسد  التي تضمنها هذا الععل، فهنا ال يصح إاالق القول بعدا مش  م

 ذ107ريعةوإف كاف صعب المورد كما عال الشاابي لكنه عذب المذاق محمود الغب، جار عل  مقاصد الش  

معاسد، و وظيعة المجتهد أف ال يقي عند ظاهر  فالععل يشرع لما يترتب عليه من مصالح و يمنع لما يترتب عليه من

روعية الععل في جميع الحاالت و تحت كل الظروف، و إنما ال بد أف يتأكد من تحقق مصفففففلحة هذا الععل األمر فيحكل بمشففففف  

التي من أجلها شففففرع، و أنها ال تعوت مصففففلحة أهل منها، فإف تعذر تحقيقها للمصففففلحة أو فوتت مصففففلحة أعظل منها فعل  

عل  اإلاالق يحقق المصففففففلحة  لمجتهد أف يمنع منه، و يحكل بعدا مشففففففروعية هذا الععل في كل الحاالت، أي ليس دا ما  ا

المرجو  منه، لذلُ نظر المجتهد في الحوادث و الوعا ع يكوف من باب متالتها، فإف تضففففمنت مصففففلحة لكن في متل تطبيقها 

عد  بعض األفعال تضفففمنتها، فيحكل عليها بعدا المشفففروعية، كما أف   تترتب عليها معسفففد ، أو ضفففر أعظل من المصفففلحة التي

تتضمن معاسد لكن في متالتها تحقق مصالح أعظل من المعاسد التي تضمنتها هذه األفعال، فيحكل بمشروعيتها، و لعل خير 

 س، لكن متله هو إعاازمثال عل  ما تضمن معسد  و متله محقق لمصلحة هو تشريع الجهاد مع ما فيه من معاسد تلحق بالنع

الدين و  عظه، و  عظ بالد المسلمين ، و هذه مصالح عظيمة و مقدمة عل   عظ النعسذ و هذا المجتهد الذي وصل إل  هذه 

رف يع الرتبة من التمييا و العطنة، و المهار  هو من عال عنه الشاابي: " فصا ب هذا التحقيق ال ائ هو الذي رزق نورا  

ها، و تعاوت إدراكها و عو  تحملها للتكاليي، و صففففبرها عل   مل أعبا ها أو ضففففععها، و يعرف التعاتها به النعوم و مرامي

عدا التعاتهاذ فهو يحمل عل  كل نعس من أ كاا النصففففففوئ ما يليق بها، بناء عل  أف ذلُ هو  إل  الحظوظ العاجلة، أو

 ذ108المقصود الشرعي في تلقي التكاليي "

 

 

                                                 
 ذ 190ئ 2العا، عواعد األ كاا، ج104
 ) ابعة دار القلل (ذ 147ئ 1العا، عواعد األ كاا، ج105
 ذ 196ئ 4الشاابي، الموافقات، ج106
 ذ 196ئ 4، جالمصدر السابق107
 ذ 98ئ 4الشاابي، الموافقات، ج108
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 رعية:ياسة الش  الس  تطبيقاس معاصرة للعمل ب
ياسففة  تتعدد تطبيقات رعية السفف ِّ  بالمسففتجدات في م تلي المجاالت، ومن األمر مرتب  كثيرا   في هذا العصففر، ألف  الشفف 

 مايلي:الش رعية  ياسةاألمثلة المعاصر  للس ِّ 

وال الحجاج مشفففففروعية التقاا لقطة الحرا بغري تسفففففليمها مباشفففففر  إل  الجهة الم تصفففففة بحعظ ما يلتق  من أم -

والمعتمرين والاوارا لما يترتب عل  ذلُ من تحقيق المقصد الشرعي بحعظ المال، وإمكاف إيصاله إل  صا به، أو مراجعة 

اق وضففعاف النعوم  صففا به للجهة الم تصففة لتسففل ل ماله المعقود منها، وال سففيما مع غلبة الظن بعقدها لتركها عرضففة للسففر 

 شغال الطا عين والعاكعين والركع السجودذممن يتصيدوف غعلة الاا رين وان

فعي هذا المثال تغير الحكل لتغير العلة المبني عليها، ويدل عليه ما ورد من أمر عثماف رضي هللا عنه بالتقاا ضوال  

ا بتركهاا لتغير المصففففففلحة التي بني عليها المنعا فاألمر بتركها في عهد لنبي ا اإلبل لمصففففففلحة أهلها مع أف  الن ص جاء آمر 

 ذ109كاف يحقق المصلحة منها لغلبة الصالح في النام  يث تترل ضالة اإلبل  ت  يجدها رب ها (ئ)

عي ة من أف تمتد إليها  ا في زمن عثماف رضي هللا عنه فقد  صل تغي ر في  ال النام أورث خوف ا عل  أموال الر  وأم 

لتقااها وتعريعها، كسا ر األموال، ثل تباع، فإذا جاء أف المصلحة  ينئذ في األمر با رضي هللا عنه يد ال يانةا فرأى عثماف 

صفففا بها أعطي ثمنهاا إذ لل يعد األمر بتركها يحقق المصفففلحة منه عل  الوجه األصفففلحا ولو عادت عل ة المنع من االلتقاا 

 ذ110لعاد األمر بالمنع من االلتقاا ( ئ)كما كانت في عهد الرسول 

  التبرع بالدم:
بسففففففحب كمية معينة من دمه  -الطبية وإثبات صففففففال يته للتبرع  بعد إجراء العحوصففففففات-وهو أف يأذف اإلنسففففففاف 

 آخر لتعويض النقص الذي ارأ عليه نتيجة  االت مرضففية أو جرا ية، وهذه العملية لل تكن واسففت دامها في جسففل إنسففاف
ا وجود األجها  الطبية الالزمة لمتبرع والمتبرع له، أما األول فتعود فا د  عظم  ل ويترتب  عل  هذه العملية.معروفة عديم 

 :أهمها عليه بعوا د كثير 
وإنقاذ المتبرع له  معظل مكونات الدا، تنشي  األعضاء التي تتول  تصنيع الدا، والن اع العظمي الذي يقوا بتصنيع

يع ا َوَمْن أَْحيَاَها فََ أَن َما أَْحيَا  :"من الهالل المتوعع، وهللا تعال  يقول في  ق النعس  ذذ32الما د    الن اَس َجمِّ
ا للحوادث  ويترتب عل  عملية التبرع بالدا ا نظر  ب  لدا لوعت الحاجة إليه، وهي متوععة غال إنشفففففففاء مراكا لحعظ ا

ياسففة  والتبرع بالدا من  المرورية و وادث الحرا ق و كل المصففالح المتوععة شففرع ا كحكل لمصففالح الواععة رعية السفف ِّ الشفف 

 ذلمراعية لمقصد  عظ النعس وهو من الكليات ال مسالمعاصر  ا

 

                                                 
المجلد السادم،  -قطةباب الل -ذومسلل في كتاب اللقطة130، ئ3ج -باب ضالة اإلبل -أخرجه الب اري في كتاب اللقطة 109

 ذ 21، ئ12ج
القرضاوي، يوسي، المرجعية العليا في اإلسالا للقرآف و السنة، ضواب  و محاذير في العهل و التعسير، مكتبة وهبة،   110

 ذ 239ئ1992القاهر ، 
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 توثيق عقود الزواج:

 ليها عند النااع و عظا  إوذلُ لسففففففهولة الرجوع  لقد  رصففففففت القوانين العربية عل  مبدأ توثيق عقود الاواج مدنيا  

ياسة  للحقوق، وهذا المبدأ يندرج تحت  في بعدها المقاصدي وذلُ من عد  وجوه:الش رعية الس ِّ

أف مبدأ التوثيق يحقق مصفففلحة تعود عل  عموا األمة، وإف لل يرد فيها نص جا ي دال عليه، فهذا المبدأ يتالءا مع جنس -1

 تصرفات الشارعذ

ريعة  أف من مقاصففد-2 اإلسففالمية  عظ الحقوق من الضففياع بتوثيقها، وعد تضففافرت األدلة عل  اعتباره وإثباته، كقوله الشفف 

ى فَاْكتُبُو ُ وعوله :  ، 282البقر :   عتموأشََََََهدوا إيا تباي تعال  مك سَََََََ يَن آَمنُواْ إِّيَا تََدايَنتُم بَِّدْيٍن إِّلَى أََجٍل مُّ  يَا أَيَُّها ال ذِّ

ذ وغيرها من األدلة الداعية إل  اإلشففففففهاد عل  111" ال نكاح إال بولي وشففففففاهدي عدل " (ئ)، وعول النبي 282البقر :

ج  لضففماف الحقوق عند النااع أو اي عصففرنا الحاضففر ال يكعي مجرد اإلشففهاد عل  الاوالعقود، ومنها عقد الاواجذ وف

د الذمل، أو عدا التمكن من الوصففول إل  الشففهود، كما أف الضففرر عاد  يقع عل  االتعدي، وذلُ لعد  اعتبارات منها فسفف

هذه الاوجية، كما هو الشففففأف في الاوجة، سففففواء بت لي الاوج عن مسففففؤولياته اتجاه الاوجة وأوالدها، وال دليل يثبت 

 ذالاواج العرفي، وفي النهاية تكوف الاوجة واألوالد ضحية هذا العقد غير الموثق رسميا  

إعالف الاواج لبياف شرعيته وتميياه عن األنكحة العاسد ، فبذلُ  أصل اإلشهار في عقد الاواج، ألنه مقصد شرعي، ألف  -3

امتالل وثيقففة العقففد ي رجففه من السففففففريففة إل  العلن، يقول ابن  اإلعالف، ألف  يكوف توثيق عقففد الاواج نوع من أنواع 

عاشفففور، : فالشفففهر  في النكاح تحصفففل معنيين: أ دهما أنها تحث الاوج عل  مايد الحصفففانة للمرأ ، إذ عد علل النام 

صه بالمرأ  فهو يعير بكل ما تطرق به إليها من ريبةذ والثاني أنها تبعث النام عل  ا فيها   ترامها وانتعاء الطمعاختصا

 ذ 112إذا صارت محصنة "

ريعة  أصففل  عظ النسففب: وهو من مقاصففد-4 اإلسففالمية وإ دى كلياته ال مس، وألف عل توثيق الاواج يقود إل  الاواج الشفف 

د والعرفي، وبالتالي سففهولة التملص منه ونتيجته إنكار نسففب األاعال، لكن بالتوثيق يتحقق  عظ النسففب وينسففب كل مول

 إل  أبيه، ماداا عد ولد عل  فراش الاوجية الموثق بالطرق الرسميةذ

، فإف توثيق عقود الاواج من وبناء   ياسففة  عل  ما مر  رعية السفف ِّ ريعة  التي تتوافق ومقاصففدالشفف  ظ اإلسففالمية،  عالشفف 

 للحقوق ولألنسابذ

سة  هاد فيفي االجت كبيرا   للمقاصد دورا   ف  إعل  كل ما مر يمكن القول  وبناء   يا س ِّ لي الشرعيةا من الجانبين التأصيال

أل كاا، ل والتنايلي، ولعل أهل باب في العقه يتجل  فيه العمل واالعتماد عل  المقاصفففد بشفففكل كبير في االجتهاد ، اسفففتنبااا  

ياسففة  لها، بمراعا  الاماف واأل وال والمتل والتطور، هو باب وتطبيقا   ن سففتنباا األ كاا و سففرعية، وللتوفيق في االشفف  السفف ِّ

 ألنها تعد صماا األماف لالجتهاد في هذا البابذ اتنايلها، وجب مراعا  المرتكاات السابقة الذكر

                                                 
 ( وعال عنه  سن صحيحذ1101) ( والترمذي2085أبو داود)أخرجه  111
 ذ439ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ئ 112
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 خاتمة
السياسة في دالالتها اللغوية ماهي إال إصالح واستصالح وصالح، وفي االصطالح القياا عل  األمر بما يصلحه، فيكوف -

 لياته العامةذرع وك، بما يتوافق مع مقاصد الش  وتطبيقا   اد في تحقيق المصلحة، تأصيال  رعية هو لالجتهياسة الش  لب الس ِّ 

االعتصادية، ياسية ، والسياسة الشرعية هي العمل بما جاء في الشرع من تنظيل العالعات بين أفراد المجتمع في المجاالت : الس ِّ -

 .اءات في المجاالت التي لل يرد بها نصواالجتماعية ، إضافة إل  ما يت ذه ولي األمر من نظل وإجر
رعية جاء من أجااء الشريعة اإلسالمية، وفرع من فروعها، فمن أ اا علما  بمقاصدها، ووضعها موضعاها، ياسة الش  الس ِّ  -

 وأ سن فهمها: لل يحتج إل  سياسة غيرها ألبتهذ
 واب  المحبة والر مة بين أفراد المجتمعذرعية إعامة العدل بين النام، وتوثيق رياسة الش  الس ِّ  أعظل مقاصد -
 رعية تنظيل لشؤوف العرد والمجتمع واألمة، و ماية للحقوق وللمصالح العامة وال اصةذياسة الش  الس ِّ  -
 رعية يقوا عل  التكامل بين االجتهاد االستنبااي التأصيلي، واالجتهاد التطبيقي، لأل كااياسة الش  االجتهاد المقاصدي في الس ِّ  -

يد ، عل  استنباا أ كاا اجتهادية جد رعية يعتمد كثيرا  ياسة الش  و سن تنايلها عل  الواععذ االجتهاد المقاصدي في الس ِّ 

للوعا ع واأل داث التي تنال باألمة، لل ترد بها أدلة تعصيلية وتتناسب وتغير األزماف، وتجدد مصالح النام، لكن ال 

 امةذ ت رج عن كليات الشريعة ومقاصدها الع

 رعية الناجحةا تقوا عل  إعامة الدين وتحقيق العدل واألمن وعمار  األريذياسة الش  مقاصد الس ِّ -
رعية هي فقه النصوئ في ضوء المقاصد، وفقه الموازنات واألولويات، ياسة الش  مرتكاات االجتهاد المقاصدي في الس ِّ -

 وفقه الواعع واعتبار متالت األفعالذ
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 عالمصادر والمراج

 ، دذت، دذ اذبدائع السل  في طبائع المل ابن األزرق، أبو عبد هللا محمد،  ذ1

، ماليايا: دار التجديد للطباعة والنشففر والترجمة، االجتهاد المقاصََدي عند العز بن عبد السََالمبركاني، أا نا ل،  ذ2

 ذ  2004، 1ا

 ذ1996، 6، بيروت: مؤسسة الرسالة، اضوابط المصلحةالبواي، محمد سعيد رمضاف،  ذ3

 ، بيروت: دار صادرذالخطط المقريزيةتقي الدين أ مد بن علي المقرياي،  ذ4

رعية في إصَََالر الراعي والرعية ابن تيمية، أبو العبام تقي الدين،  ذ5 ياسَََة الشَََ  ، تحقيق بشفففير محمد عيوف  السَََ ِّ

 اذ1985دمشق: مكتبة دار البياف،  
يق مصففطع   لمي و فؤاد عبد المنعل أ مد، )اإلسففكندرية: تحق غياث اْلمم في التياث ال لم ) الغياثي ( الجويني،  ذ6

 ذ 1979دار الدعو ، 

، فرجينيا: المعهد العالمي للعكر اإلسففالمي، ن رية المقاصََد عند اإلمام الطاهر ابن عاشََورالحسففني، إسففماعيل،  ذ7

 ذ1995، 1ا

د و ف، الرياي: مكتبة الرشفف، تحقيق عبد الر من بن عبد هللا الشففعالكتاب القواعدالحمصففي، أبو بكر تقي الدين،  ذ8

 ذ 1997، 1شركة الرياي للنشر و التوزيع، ا
ياسة الشرعيةخالف، عبد الوهاب،  ذ9  ذ 1987، 3، بيروت: مؤسسة الرسالة، االس ِّ

 ، بيروت: دار الجيل، دذ تذالمقدمةن، ابن خلدوف، عبد الر م ذ10
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