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 لمقدمةا
الحمد هلل الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وجعل لكل شيء أجاًل مسمى، أحمده سبحانه وتعالى 
حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على جزيل نعمه وإحسانه، وأصلي وأسلم على 

 صلى هللا عليه، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيراً  -خير رسله 
بذل اإلنسان فيه عمره وجهده هو طلب العلم الشرعي المقرب إلى أما بعد: فإن خير ما ي 

هللا تعالى والمعين على الوصول إلى مرضاته ، بما أن هللا شرفني في االنتساب إلى العلم 
الشرعي و وفقني بااللتحاق بعلم أصول الفقه ، فإن شريعة اإلسالم هي الشريعة الخالدة، وهي 

ا ورحمتها كل مخلوق، وساد نظامها وأحكامها على جميع ما الرحمة المهداة، التي شملت ببره
يتصور من أنظمة وأحكام، وهي معين ال ينضب، وسلسبيل ال ينقضي. وقد قامت بها الحجة، 

، وأشهد على بالغها، وعرضها بأساليب متعددة حسب واتضح بها السبيل، حيث بلَّغها الرسول 
ضيات األحوال، واختالف المناسبات والمصالح .وقد توافرت األدلة على األحكام الشرعية من مقت

ما ترك خيرًا إال دل األمة عليه، وال شرًا إال حذرها منه  الكتاب والسنة، حتى إن الرسول 
. ًً   صغيرًا كان أو كبيرًا

بحث أصولي مختلف ة المرسلة  وبعض تطبيقاتها الفقهية(  فبحث ) تخصيص العام بالمصلح
فيه قديمًا وحديثًا، إال أن هنالك فرقًا واضحًا بين اختالف األئمة واألصوليين في العصور األولى، 
عصور كثرة العلماء وازدهار العلم والفقه وسيادة اإلسالم، وبين اختالف الكتاب في األصول في 

 العصور المتأخرة .
هذه المسميات في فهم اإلسالم والتضليل والذي ُيَتَذرَُّع له بالمصلحة المرسلة؛ عمدت إلى ألجل  

بحث موضوع ) تخصيص العام بالمصلحة المرسلة( بحثًا شرعيًا أصوليًا، عسى أن يكون له أثر 
في منع االنحراف، وفي وعي المسلمين على حقيقة دينهم. وقد قسمت البحث إلى ثالثة مباحث 

 :وخاتمة
 المبحث األول: تعريف التخصيص لغة واصطالحا 

 المبحث الثاني: رأي  العلماء بالتخصيص بالمصلحة المرسلة
 المبحث الثالث:المصلحة المرسلة وبعض تطبيقاتها الفقهية 

الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث.وختامًا أسأل هللا تعالى أن أكون قد وفقت في 
 بعته، وفي ما ذهبت إليه من رأي. وأن يحتسب لي هذا الجهد عنده.المنهج الذي ات
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 ختصيص العام باملصلحة املرسلة وبعض تطبيقاتها  الفقهية
 تخصيص العام بالمصلحة -المبحث األول :

 مطلب األول : تعريف التخصيص لغة واصطالحا  
لعييام بحكييم التخصييص لغيية :.  األفييراد وهييو مصييدر بمعنييى خيص وهييو تميييز بعييض اللفيي  ا

  1من قال : خص فالن لكذا أي تميز دون غيره
والتخصييييييص  2ةمسيييييمى واحيييييد ، أو أكثييييير مخصوصيييييوالخييييياو : هيييييو اللفييييي  اليييييدال عليييييى 

 . 3ر العام على بعض مسمياتهااصطالحًا اقص
اليييييرازي وأتباعيييييه : )) إن حقيقييييية التخصييييييص هيييييو اإلرادة، ويطليييييق  هوعرفييييي:والتخصييييييص 

 ((  4صول حتى صار حقيقيةالمخصص مجازًا على الدليل على اإلرادة فأنه الشائع في األ
 ((  5وقال أبو الحسين البصري :. )) هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب

  6وعرف العام لغة:. الشمول
فهيييو القيييول  ،رق لجمييييع مايصيييلح ليييه ، مييين غيييير حصيييرغواصيييطالحًا : هيييو اللفييي  المسيييت

 .7يئين فصاعدا المشتمل على ش
على بعض االفراد التي يتناوالنها: لقد اتفق العلماء على ان داللة  -ة العام والخاو :داللف

 ، ثم انهم اختلفوا في داللة العام على االفراد التي يتناولها:  8الخاو على ما يتناوله قطعية
ع افييراده هنييه وهييو قييول الشييافعية والمالكييية وبعييض الحنفييية ميينهم داللييه العييام علييى جمييي  -

 . 9الكمال بن همام وأبي المنصور الماتريدي وهو رواية عن مشايخ سمرقند من االحناف

                                                 

 هي(911المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  1
 332/ 1م 1998هي 1418بيروت الطبعة: األولى،  –تحقيق: فؤاد علي منصور دار الكتب العلمية 

 .3/240ينظر البحر المحيط  2
 .2/129مختصر ابن الحاجب  3
 3/7ينظر المحصول  4
 .1/234المعتمد  5
 1/1143القاموس المحيط  6

 .3/5ينظر البحر المحيط  7
 70غاية الوصول و  8

  7، غاية الوصول و 2/39، التوضيح لمتن التنقيح  3/26ينظر البحر المحيط  9
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اده قطعييية واشييترطوا ان اليكييون قييد امييا داللتييه عنييد جمهييور الحنفييية فداللتييه علييى جميييع افيير 
، ونجييد ثمييرة الخييالف فييي مسييألة 1خصييص ميين قبييل وهييو قييول الجصيياو وابييي الحسييين الكرخييي

 لقًا .داللة العام فأنه من اعتبر داللته على جميع افراده هنية يرى تخصيصه مط
وميين ، سييواء كييان المخصييص قطعيييًا او طنيييًا كأخبييار االحيياد والقييياس فهييو رأي الجمهييور 

باليييدليل الظنيييي   ةالمتيييواتر  ةاعتبيييره داللتيييه قطعيييية فيييأنهم اليجييييزون تخصييييص عميييوم الكتييياب والسييين
 كأخبار اآلحاد والقياس وهو رأي جمهور الحنفية . 
  املطلب الثاني : املصلحة لغة واصطالحا  

،   ةمصلحة لغة :. هي كالمنفعة وزنًا ومعنى ، فهي إما مصدر بمعنيى الصيالك كالمنفعيال
ويقييال فييي االميير مصييلحة أي خبيير . والمنفعيية هييي اللييذه تحصييياًل او ابقيياء ، والمييراد بالتحصيييل 

 . 2جلبها ، وباالبقاء المحافظة عليها
  -المصلحة اصطالحًا:

 . 3عرفها االمدي و  االسنوي والبيضاوي :. هو المناسب الذي اليعلم اعتباره ، وال الغاؤه
 . 4وعرفها الغزالي :. هو التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين

يقتضيه الفكير العقليي مين  :. هو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيماوعرفها امام الحرمين 
 . 5غير وجدان اصل متفق عليه

وعرفهييا االمييام العييز بيين عبييد السييالم : )) المصييالح ضييربان : احييدهما حقيقييي وهييو االفييراك 
 ((  6واللذات . ، والثاني مجازي هو اسبابها

ا المصلحة : فهي عباره عن )) االصل في جلب منفعه او دفيع عرفها االمام الغزالي ايضًا :. امو 
مضره ، ولسنا نعني به ذليك ، فيأن جليب المنفعيه ودفيع المضيره مقاصيد الخليق ، وصيالك الخليف 
فيييي تحصييييل مقاصيييدهم لكننيييا نعنيييي بالمصيييلحة ، المحافظيييه عليييى المقصيييود والشيييرع ، والمقصيييود 

 ...((7من الخلق خمسة ، وهو ان يحف  عليةم دينهم ونفسهم ، وعقلهم ونسلهم ومالهم  الشرع
 

                                                 

  239 – 1/238، التقرير والتحبير  1/39، التوضيح لمتن التنقيح 3/29ينظر البحر المحيط  1
  132منير ، المصباك ال 7/384، لسان العرب   293ينيظر القاموس  المحيط و  2
  3/58االسنوي على المنهاج  3
  207شفاء الغليل و  4
 261البرهان  5

 35قواعد  االحكام في مصالح االنام و 6

 1/286المستصفى  7
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وعرفها االمام الشاطبي :. بقوليه )) اعنيي بالمصيالح ميايرجع اليى قييام حيياة االنسيان وتميام 
عتيييياد عيشيييه ، ونيليييه ماتقتضيييية اوصيييافه الشيييهوانية والعقليييية عليييى االطيييالق ، وهيييذا فيييي مجيييرد اال

 ،...(( 1اليكون ، الن تلك المصلحة مشوبة بتكاليف ومشاق ، قلت او كثرت
وعرفها الطاهر بن عاشور بقوله : )) انها وصف للفعل يحصل به الصيالك أي النفيع منيه 

 ((2غالبًا او دائمًا للجمهور او االحاد 
عرفهيييا البيييوطي بقوليييه : )) المنفعيييه التيييي قصيييدها الشيييارع الحكيييم لعبييياده مييين حفييي  ديييينهم و 

 (( 3ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها
 ويمكن أن نلخص من خالل التعاريف الى ان المصلحة هي :.

رع الحكم لعبياده مين حفي  ديينهم ونفوسيهم وعقيولهم ونسيلهم واميوالهم كل منفعه قصدها الشا
 (( ةلمقصود وفق شروط معين ةاو كانت مالئم

نصوو الخاصة لعينها او لنوعها التي شهدت ال ةفما قصده الشارع شمل المصلحة المعتبر 
واعيد التيي شيهدت مجميوع النصيوو او الق ةما كان مالئمًا لمقصوده ، شيمل المصيلحة المرسيل، و 

 .4الكلية لجنسها وهي التي نحن بصدد دراستها 
 املطلب الثالث :. األلفاظ ذات الصلة :.

 ، اللذة .(( ةلحكمة ، المقصد ، العل:. وهي )) ا ألفاظ ذات الصله بالمصلحة
اوت فيتتة ولمصالحات متنوع ةات مختلفلقد كان العلماء يعبرون عن كلمة المصلحة بتعبير 

من حيث مدى تطابقها مع مدلول المصلحة  ومعناهيا ، ومسيماها : وفيميا يليي بييان لاللفياظ ذات 
 مفهوم المصلحة :  ةالصل

 : وهي المقصود من تشريع الحكم فتقول :  ةاواًل :. الحكم
بتشييريع الحكييم المعنييى المقصييود ميين شييرع الحكييم ، ذلييك هييو المصييلحة التييي قصييد الشييارع 

 دراها أو تقليلها .
لتشييريع القصيير والفطيير لييذلك فسييرى  ةفييي السييفر ، بالنسييب ةوذلييك كييالتخفيف أو دفييع المشييق

او مجمييوع كييل ميين جلييب  ةاالمييدي المقصييود ميين شييرع الحكييم بجلييب المصييلحة ، او دفييع المضيير 
  ة المصلحة ودفع المفسد

                                                 

 2/25,26الموافقات في أصول الفقه  1

 63مقاصد الشريعة اإلسالمية /و 2

  27ينظر ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية / 3
 30المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه اإلسالمي  و 4
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ع مضييرة ، او مجميوع االميير فييي .... فقيال )) المقصييود مين شييرع الحكييم اميا جلييب مصيلحة او دفيي
 ((  1ةواذا عرف المقصود من شرع الحكم انما هو تحصيل المصلحة او دفع المضر 

تحصييل مصيلحة  ةايضيًا ماقاليه ابين الحاجيب )) بيأن الحكمي ةوجاء ايضًا فيي معنيى الحكمي
 ((  2....ةاو دفع مفسد

ماشييرع الحكييم عنييده لحصييول  ةاو العليي ةومثلييه الكمييال ابيين الهمييام فييي عبارتييه تعريييف الصييل
 3او تقليلها (( ةجلب مصلحة او تكميلها او دفع مفسد ةالحكم

: ))هييي هييا هنييا ماشييرع الحكييم عنييده تحصييياًل  ةوعرفهييا صيياحب مسييلم الثبييوت بتعريفييه للعليي
 4(( ةللمصلحة ، قال الشارك من جلب نفع او دفع مفسد

يظهيير ميين هييذا الكييالم وهييذه الكلمييات التييي جيياءت بمعنييى واحييد او تييدور علييى معنييى واحييد 
ليذلك تعرييف مين هيذا ة ، هي المصلحة او دفيع المفسيد ةواحده ومطلوب ةوهو فعل يؤدي الى نتيج
لمعنيى المناسييب لتشييريع الحكيم وبعبييارة اخييرى االميير اهييي  ةمييكللح ةاربييالكيالم بييأن ميين معياني المق

للسيييفر فأنهيييا امييير مناسيييب لتشيييريع القصييير ،  ةبالنسيييب ةاليييذي جعيييل الوصيييف الظييياهر عليييه كالمشيييق
 5الحد (عية الحد فأنه امر مناسب لشر  ةواختالط االنساب لتحريم الزنا ، واقامت

تطلييييق علييييى المصييييلحة نفسييييها التييييي هييييي  ةحقيقيييي ة)) ويييييرى بعييييض االصييييوليين ان الحكميييي
 ((6وغاية الحكم وان اطالقها على معنى ثاني من باب التجوز  ةالمقصود

 غاييية ةقييال الطييوفي )) الحكميي كمييا:. هييي المصييلحة والغاييية ميين الحكييم و  ةوقييد يييراد بالحكميي
 7الموال بشرع القود والقطع ((ابشرعة كحف  االنفس و  ةالحكم المطلوب

لمس من مفهوم المصلحة ايضًا معنى القصد ومن خالل تعيابير العلمياء نجيد ان االميدي نف
،  ةهييو تحصيييل المصيلحة او دفييع المضيير  قيد عرفهييا بالمقصييد  ذليك : اذا عييرف ان المقصييود انميا

كون في الدنيا او في االخره ، فأن كان في الدنيا فشرع الحكيم اميا ان يكيون مفضييًا تفذلك اما ان 
 الى تحصيل اصل المقصود ابتداء او دومًا او تكمياًل 

                                                 

 .3/47األحكام  لالمدي  1
 .213/ 2شرك العضد ألبن الحاجب مع الحواشي ج 2
 .3/141التحرير مع شرحه التقرير  3
 .2/260شرك مسلم الثبوت  4
  22 – 2/16صوليين ، السبب عن اال 136ينظر تعليل االحكام / و 5
 ينظر المصادر السابقه   6

 619- 613، شفاء العليل للغزالي و   3/286شرك مختصر الروضه للطوفي  7
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فقال االميدي )) المقصيود مين شيرع الحكيم : اميا جليب المصيلحة او دفيع مضيره او مجميوع 
 1(( األمرين

، حييييث قيييال :. )) كالقضييياء بصيييحة  ةثيييم مثيييل لتحصييييل اصيييل المقصيييود بالمليييك والمنفعييي
 ةالتصرف الصادر من االهل في المحل تحصياًل الهل المقصود المتعلق به مين المليك او المنفعي

 2(( ةكما في البيع واالجار 
 -د من هذا النص امران :استفيف

ميا:. هاحدهما :. ان المقصود شئ محصل بغييرة ، وهيو القضياء والحكيم بصيحة البييع وثاني
 3. ةان المقصود عبارة عن ملك الذات ، أو المنفعة المترتبة على كل من عقد البيع أو االجار 

وقيييال العيييز بييين عبيييد السيييالم : مييين تتبيييع مقاصيييد الشيييرع فيييي جليييب المصيييالح ودرء المفاسيييد 
 ةدمفسيييل ليييه مييين مجميييوع ذليييك اعتقييياد أو عرفيييان بيييان هيييذه المصيييلحة اليجيييوز إهمالهيييا وان الصيييح

وقييال الشيياطبي )) ان ، 4قييياس خيياو (( ا إجميياع وال نييص والهيياليجييوز قربانهييا ، وان لييم يكيين في
 5الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح االخروية والدنيوية ((

 املعىن الثالث :. اللذة 
 6وكفاية  –بفتح النون  –نقيض االلم ، وتأتي معنى االكل والشرب بضمه  -اللذة في اللغة :

 والفرك والسرور ، وهو نوع من اللذة ، اذ هو لذة القلب خاصة .
، وبنعمية هللا عليية ، وبمصييبة عيدوه . فهيذا الفيرك  ةوقال في المصباك المنير : يقال فرك بشيجاع

  7لذة القلب بنيل مايشتهي .
ييية ومجازييية ، فالحقيقييية هييي اللييذات فقييد قسييم ابيين عبييد السييالم قسييم المصييلحة الييى قسييمين : حقيق
  8واالفراك ، والمجازية هي االسباب المؤدية الى اللذات واالفراك 

                                                 

 .3/271االحكام لالمدي  1
 2/289، جمع الجوامع  3/145قرير ، تحرير التحرير والت 3/47بنظر االحكام االمدي  2

 .48ة واالستحسان من حيث الحجية و اراء االصوليين في المصلح المرسل 3
 .2/160االحكام  قواعد 4
 .2/8الموافقات  5
  542/ و 5لسان العرب : ماده ] ل ذ د [ ج 6
 559ينظر المصباك المنير و 7

 .1/12انظر قواعد االحكام  8
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وعرفها االمام الرازي )) والصواب عندي انه اليجوز تحديدها ، النهما من : وعرف اللذة 
ين كييل واحييد منهييا ، وبينهمييا وبييين اههيير مييا يجييده الحييي ميين نفسييه ، ويييدرك بالضييروره التفرقييه بيي
  1غيرهما ، وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اههر منه 

وقال بعضهم : ان اللذة عدمية وقسرها بأنها عدم المنافي ، فليذة االكيل زوال الجيوع ، وليذة 
 2ل الشرب زوال الضمأ ، وذكر هنا القرافي في شرحه على الحصو 

 ةوبعدما قدمنا اقوال العلماء في معنيى الليذة ترجيع اليى ماقاليه العيز بين عبيد السيالم فيي الليذ
ا ميين تفكييه وفييرك وسييرور ي وذلييك دخييول العبييد الجنييان ومييا فيهييفأنييه يطلقهييا علييى التنعيييم  االخييرو 

ْم ُ(منهييا قولييه تعييالى ))ة ،كثييير والنظيير الييى وجهييه الكييريم كمييا فييي قولييه تعييالى فييي ايييات  َطيياُف َعَلييْيه 
يه  اأْلَْنُفُس َوَتَلذُّ اأْلَْعيُينُ  ْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوف يَها َما َتْشَته  َحاٍف م  يَن ب َميا فيَ  ، وقوليه تعيالى )  3(ب ص  ر ح 

ْن َفْضل ه  ( آَتاُهُم َّللاَُّ م 
 5َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا(: )قوله تعالى و ، 4

اليى المصيلحة المجازيية  ةويمثل االمام العز بن عبيد السيالم بالمصيلحة الحقيقيية اميا بالنسيب
فهي تختلف عن اللذة بمعناها الحقيقي عن اللذة فال تقرب عن معنى الليذة  ةفيمثل عنها بعدة امثل

 فأنها تختلف من ، ال من بعيد المن قريب و 
واحييدة الييى اخييرى فأنييه يمثييل مايصييدر ميين االنسييان ميين االعمييال الصييالحة عبييادة كانييت هييذه 

، او اعييادة كاألعمييال التييي يبييذلها  6االعمييال كالصييالة والصييوم والجهيياد ومييا الييى ذلييك ميين العبييادات 
ة الطلييب الييدنيوي كالتجييارة والزراعيية وسييائر االعمييال التييي االنسييان ليتوصييل بهييا الييى المطلييوب وخاصيي

كما يمثلها ايضًا  بالزواجر من قصاو وتعزيز وما يتوقف عليها من حياة االنسان  7تخص الحرف 
عاني المصيلحة عنيد .وبعد التتبع الى م 8من قطع اليد المتأكلة خوفًا من سرية ذلك الى ضياع النفس

 ابن عبد السالم نجدها على ثالث معاني وتنحصر على ثالث امور .
 الفعل الصادر من االنسان المتواصل به الى مطلوبه عاده او عبادة كالصالة والتجارة . -اولها :
 مايؤدي اليه الفعل من منافع مكحف  النفس واالموال ... -ثانيها:
 9من اللذات واالفراك. هذا الفعل همايؤدي الي -ثالثًا:

                                                 

  270،  269ينظر نبراس العقول / و 1
  60/و3نفائس االصول على المحصول  2
 71سورة الزخرف االية  3

 170سورة ال عمران االية  4

 11سورة االنسان االية  5

 1/17ينظر قواعد االحكام  6

 1/3ينظر المصدر نفسه  7
 1/12قواعد االحكام  8

 55ينظر رأي االصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان / و 9
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 ةالعلماء من العمل باملصلحة املرسل موقفاملبحث الثاني 
  ةالعلماء من العمل باملصاحل املرسل موقفاملطلب االول :          

 وبعد ويمكن ارجاعها الى قولين  ةالعمل بالمصلحة المرسلة بعد النظر الى اقوال العلماء في مسأل
  ةالمانعون من االحتجاج بالمصلحة المرسل -القول االول :
وان اختلفيوا بالسيميات وقيد قيدمنا  ةاالخيذون والمحتجيون بالمصيلحة المرسيل -القيول الثياني :

 القول في تعريف المصلحة المرسله والكيفية والضوابط وهو مشهور عن المالكية وجهود العلماء 
 ذهب االمام الباقالني واالمدي وابن الحاجب وابن تيمية واستدلوا: -ل االول :القو 

اليى ماعهييد مين الشيارع اعتبارهييا ، واليى ماعهيد منييه  ةالمصييالح منقسيم -: الدديليل االول
الغاؤهييا وهييذا القسييم متييردد بييين هييذان القسييمين ، وليييس الحاقييًا باحييدهما اولييى ميين االخيير ، فييامتنع 

ن يشييهد لهييا شيياهد يييدل علييى انهييا معتبييره ، الميين الملغييى ، علييى ان احتمييال االحتجيياج بهييا دون ا
  1الحاقها بأحد النوعين مجال لالهواء والشهوات 

عميل بهيا ، او : عيدم وجيود دلييل مين الكتياب والسينه ييدل عليى جيواز ال اليليل الثداني
 على عدم اعتبارها . 

الكتياب  –) اما االستدالل فقسيم اليشيهد ليه اضيل مين االصيول الثالثيه  االمام الجويني قال
  2واالجماع ... فأنتفاء الدليل على العمل باالستدالل ، دليل انتفاء العمل به(  ةوالسن

 3وقال االمام ابن الحاجب والعضد )) لنا ان الدليل ، فوجب الرد ، كما في االستحسان ((
بطتها المنصوصيييات كانيييت ضيييالمعييياني اذا حصيييرتها االصيييول و  -: الددديليل الثالدددث

كييين كيييذلك ليييم تنضيييبط ، واتسيييع االمييير بتبييياع وجيييوه اليييرأي مختصيييره فيييي ضيييبط الشيييارع ، واذا ليييم ي
واقتضاء حكمة الحكماء ، وعندها يصبح ذوو االحكام بمثابة االنبياء ، وينسيب ميايرون اليى ربقية 

 4الشريعة ، مما يؤدي الى ابطال هيبتها ، وهو في الحقيقه خروج عما درج علية االولون .
االخييذ بهييا يييؤدي الييى اهييدار قدسييية احكييام الشييرعية بتصييرف ذوي  -: الدديليل الرابدد 

بنييياءًا عليييى تغييييير وجيييه  ةا ، وفقيييا ألغراضيييهم ومييياربهم تحيييت سيييتار المصيييلحة المرسيييلهييياالهيييواء في
 5المصلحة بتطور الزمان والمكان فيكون ، القول بالمصلحة من باب التلذذ والتشهي((.

                                                 

  57 – 56اثر االدلة المختلف فيها / 4/395، نهاية السؤل  4/216ينظر االحكام االمدي  1
 .264، وأصول الفقه / ابو زهرة و 2/1115ينظر الرهان للجويني  2
 2/289، وحاشية العضد  208ينظر منتهى الوصول واالمل في عملي األصول والجدل و 3

 .1115/ 2ينظر البرهان /ج 4
 .264/ أصول الفقه محمد أبو زهرة  309/و ينظر الوسيط في اصول الفقه / الزحيلي 5
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 -: ةالقائلون باملصلحة املرسل
 هم المالكية على ما هو مشهور ، وجمهور العلماء من الحنابلة واالحناف والشافعية .

 مفهوم املصلحة املرسلة عني املالكية :
 .وهو على الطالق 1ةذكر قول مالكًا رحمة هللا تعالى بالمصلحة المرسل  

ي فييي موافقاتييه ) هييي التييي سييكتت عنهييا النصييوو الخاصيية ، فييال هييي بنقييل االمييام الشيياط
الغتهييا ، وكانييت مالئميية لتصييرفات الشييارع ، بحيييث يوجييد لييذلك المعنييى جيينس اعتبييره الشييارع فييي 

 2الجمله بغير دليل معين (
) واما المصلحة المرسلة فالمنقول انها خاصة بنا ، واذا افتقدت المذاهب وجدتهم اذا  -القرافي :وقال 

قاسموا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين ، اليطلبون شاهدًا باالعتبار لذلك المعنى الذي به جمعيوا وفرقيوا 
 .3( ، بل يكتفون لمطلق المناسبة ، وهذا هو المصلحة فهي حينئذ في جميع المذاهب

 واشترط المالكية في ضبط المصلحة واعتبارها عدة ضوابط :
ان تكون معقولة المعنى في ذاتها جارية على االوصياف المناسيبة ، بحييث :  الضابط االول

بديية اذا عرضت على اهل العقول السليمة تلقتها بالقبول .فال دخل للمصيالح المرسيلة فيي االميور التع
وميا جيرى مجراهييا ، ومين كفييارات ، ومقيدارات ومييا اليى ذليك ، ألن االصييل فيي العبييادات بالنسيبة الييى 

  4المكلف التعبد دون االلتفاف الى المعاني ، واصل العادات االلتفاف الى المعاني 
ومقاصييد الشييارع ، بحيييث التنييافي  ةبييين المصييلحة المرسييل ة: المالئميي الضددابط الثدداني

اصيياًل ميين اصييوله والتعييارم دلييياًل ميين ادلتييه القطعييية ، بييل ينبغييي ان تتفييق مييع المصييالح التييي 
 5يقصد الشارع الى تحصيلها ، بأن تكون من جنسها وان لم يشهد لها دليل خاو (.

الضيروري او الحياجي ، واميا ماكيان فيي رتبيه  ة: وهيو ان تكيون فيي رتبي الضابط الثالث
ا ميايرجع هيي بقوليه )) وعليى كيل تقيدير فلييس فيبالتحسين ، فيال يعيد منهيا كميا صيرك بيذلك الشياط

 .6((ةالى التقبيح والتزيين البت
 

 
                                                 

 ،4/216 ينظر احكام االمدي 1
  115 – 2/111،االعتصام  2/39ينظر الموافقات  2
 .394ينظر شرك تنقيح الفصول : و 3
 .150، مفتاك الوصول / و 2/129، االعتصام  2/306ينظر الموافقات  4
 .150صول / و، مفتاك الو  2/129، االعتصام  1/39ينظر الموافقات  5
 .2/112ينظر االعتصام  6
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 -صاحل املرسلة اصال  متتقال :واعتمي املالكية يف اعتبار امل
 :ي في الموافقات بوالذي نقله االمام الشاط

في موافقاته وذلك بخصيوو قطعيية  بي: االستقراء : لقد قرر االمام الشاط اليليل االول
نييية ، والييدليل علييى ذلييك انهييا هاصييول الفقييه حيييث قييال )) ان اصييول الفقييه فييي الييدين قطعييية ، ال

وذلييك القيول يقييرر ان االسييتدالل 1، ومييا كيان كييذلك فهيي قطعييي ...(. ةراجعيه الييى  كلييات الشييريع
 .من قواعده ، والنه دليل اخذ من استقراء النصوو ة المرسل اصل من اصول الفقه وقاعد

وقولييه ايضييًا )) كييل اصييل شييرعي لييم يشييهد لييه اصييل معييين وكييان مالئمييًا لتصييرفات الشييارع 
اذا كييان ذلييك االصييل قييد صييار  هادلتييه ، فهييو صييحيح يبنييي علييية ويرجييع الييي ومييا اخييذوا معنيياه ميين

اليلييزم ان تييدل علييى القطييع بييالحكم بأنفرادهييا دون انظمييام ة بمجمييوع ادلتييه مقطوعييًا بييه ، ألن االدليي
 2ا كما تقدم ، الن ذلك كالمعتذر ...(هغيرها الي

فنظرًا ،في الكثير من الفروع الفقهية  ةالمرسل : االستدالل بالمصلحة اليليل الثاني
لكثرة الفروع الفقهية ، وتجدد المسائل واالقضية بين الحين واالخر ، من االفضل افرادها بأصل 

ا ، هالمختلف في ةاو قاعده مستقله ، بحيث تكون واضحه المعالم والضوابط مثلها مثل سائر االدل
، وبأسم  ةن بعض ماحرم هللا تعالى بأسم الضرور حتى نسد الباب على اؤلئك الذين يبيحو 

 .3المصلحة تارة اخرى 
  -املصلحة املرسلة عني احلنابلة :

 وهم على قولين :
يجعلونهيا دليياًل  ويأخيذون بهيا اال انهيم ال ة: احتج الحنابله بالمصيلحة المرسيل القول االول

 .اصل القياس  مستقاًل وانما يدرجونها تحت
: احتج بعضهم بأنهم يرون ان االمام احميد واتباعيه اليحتجيون بالمصيلحة  القول الثاني

 ةالمرسل
ادلييه القيييول االول : قيييول الشييييخ ابيين تيميييية ))ميييا اسيييتقرأ الشييريعة مييين مواردهيييا ومصيييادرها  

يمٌ َفَمن  اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال إ ثْ )وجدها مبنية على قوله تعالى   4(َم َعَلْيه  إ نَّ َّللاََّ َغُفوٌر َرح 

                                                 

 .1/29ينظر الموافقات  1
  40 – 1/39الموافقات  2
 .132المصالح المرسلة واثرها و  3
 .173سورة البقره اية  4
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ييمٌ َ(وقوله تعالى ] ْثيٍم َفيإ نَّ َّللاََّ َغُفيوٌر َرح  فكيل ،  1 (َمن  اْضيُطرَّ ف يي َمْخَمَصيٍة َغْييَر ُمَتَجيان ٍف إل 
ليم  –تيرك واجيب ، او فعيل محيرم هي  –الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية  هج الياما احت
 2م ، ألنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ والعاد ((هيحرم علي

 :ا شرطان ها الناس يجوز االخذ بها اذا توفر فيهفيفهم من هذا الكالم ان كل مصلحة احتاج الي
 ...(ةقوله )) من استقرا الشريع لجنسها ويؤخذ هذا من ةاالول : ان تشهد النصوو العام

وهييييذا ، 3تصييييادم نصييييًا، ويؤخييييذ ميييين قولييييه )) ولييييم يكيييين سييييببه معصييييية ...( الثيييياني : ان ال
 . التي يحتج بها المالكية  ةبقان على المصلحة المرسلنطالشرطان ي

انهيا اصيول االسيتنباط عنيد وقال الشيخ ابو زهيرة )) نقلنيا ليك االصيول التيي ذكير ابين القييم 
احمييد وليييم ييييذكر المصييالح منهيييا ، ولييييس عيييدم ذكرهييا دليييياًل عليييى عييدم اعتبارهيييا ، بيييل ان الفقهييياء 

يعتبرون المصالح أصاًل من أصول االستنباط وينسبون ذلك االصيل اليى اميامهم جميعيًا.  ةالحنابل
كتبيه ... وينسيب ذليك اليى نفسه المصالح من اصول االستنباط ، وقد ثبت ذلك في  موان ابن القي

   4االمام احمد ، ولكنه لم يذكره عند ذكر اصوله ، النه يرى انه داخل في باب القياس الصحيح((
  الدليل الثاني : قول الصحابة )رضي هللا عنهم اجمعين (
 ةلصيحابابيه  افتيى مام احميد ميامما أفتى به اإلمام احمد واعتبره من اصولهم او اواصل اال

 ةبيل مين روعي، رضي هللا عنهم فأنه اليخرج عين اقيوالهم اذا اختلفيوا فيميا بيينهم اليى اقيوال غييرهم 
ثييم قيال : )) االصييل الثاليث ميين اصييول : اذا  5ماقاليه )) ال اعلييم شييئًا يدفعييه ، او نحيو هييذا ...((

ولم يخرج عن اقوالهم ، فأن لم  ةتخير من اقوالهم ماكان اقربها الى الكتاب والسن ةحاباختلفوا الص
 .6ا ولم يجزم بقول((هيتبين لهم موافقه احد االقوال حكى الخالف في

منهيا ماجياء عين ،  ةواستدلو ا ايضًا ماجاء في فروعهم والتي ينسب على المصلحة المرسل
بييت ليه وال مياوى اذا  من إجبار من له بيت يتسع له ولغيره عليى ان يسيكن مين ال ةبعض الحنابل

 لم يجد سواه . غيرهم اختلفوا هل يأخذ علية اجر المثل ام ال ؟ 
ذا ان قوميييًا اضيييطروا اليييى السيييكن فيييي بييييت انسيييان ، وال يجيييدون سيييواه ، او فيييإقيييال ابييين القييييم : )) 

يسييتدفئون بهييا ، او رحييى للطحيين ، او دلييو لنييزع الميياء  النييزول فييي خييان الملييوك، او اسييتعاره ثييياب 
                                                 

 .3سورة المائده اية  1
 349،394، 338/ 3الفتاوى الكبرى  2

 134المصالح المرسلة واثرها و 3

 .297ينظر احمد بن حنبل : ابو زهرة و 4
 1/25ينظر اعالم الموقعين / ابن القيم  5

 1/25المصدر السابق  6
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زاع ، لكن هيل ليه ان يأخيذ عليية ن او قدر ، او فأس ، او غير ذلك ، وجب على صاحبه بذله بال
 اجرًا ؟ 

حييرم علييية  ةفييية قييوالن للعلميياء ، وهمييا اجييران الصييحاب احمييد . وميين جييوز لييه اخييذ األجيير 
 1على اجرة المثل (( ة يطلب زياد

تحييت  ةفهييذه مصييلحة اليشييهد لييه نييص خيياو ، ولكيين مجمييوع النصييوو يشييهد انهييا داخليي
 . جنس  اعتبره الشارع وهو دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس

 حيث اعتبروا القول بها تشريع لم يأذن به هللا  ةبأن المصلحة المرسل-ادله القول الثاني :
  تيمية : ومسندهم في ذلك امور : وبه قال ابن
لييم يييذكر  ةاالمييام احمييد الخمسيي  عنييدما ذكيير اصييول هان ابيين القيييم رحمييه هللا علييي -االول :
 2. ةالمصالح المرسل
 )) -: ان المصالح المرسلة تعتبر تشريعا بما لم ياذن به هللا كميا قيال ابين تيميية -الثاني :

 ةيشيييرع مييين اليييدين ميييالم ييييأذن بيييه هللا ، وهيييي تشيييبه مييين بعيييض الوجيييوه مسيييأل والقائيييل بالمصيييلحة
االستحسييان والتحسييين العقلييي ونحييو ذلييك ، فاالستحسييان واالستصييالك متقاربييان والتحسييين العقلييي 

 3قول بأن العقل يدرك الحسن ....((
املصلحة ووجي من التأييدي  ةالطويف يف متألوهو قول اإلمام  -القول الثالث :

 عني بعض علماء العصر.
 يجوز وال عارضها نص او إجماع (( ةوخالصة القول :))ان العمل بالمصلحة المرسل
فقيييد تعليييق الطيييوفي ومييين شييياركه فيييي هيييذا ، فهيييو اقيييوى عنيييده مييين النصيييوو او االجمييياع 

 رع هللا .شم فثا وجدت المصلحة انما جائت لترعى مصالح الخلق، فكلم ةالمذهب بأن الشريع
االحكيام هيو المصيلحة ، وفيي اقيوى  ة الدلي االصييل  وهذا المذهب الذي رآه الطيوفي هيو االصيل 

واالجمياع  ةمين الكتياب والسين ةومعتبره بها بحيث ، اذا خلت االدلي ةدونها في الرتب ة، األدل ةاألدل
 5ضرار(( وال روقد قال بصدد بيان معنى الحديث )) الضر  4من المصلحة في نظرهم .((

                                                 

 . 218الحكمية في السياسة الشرعية / والطرق  1

 .1/24اعالم الموقعين  2
 .5/22مجموعه الرسائل والمسائل : ابن تيمية  3
 209كتاب المصلحة في الشريعة االسالمية وينظر رسالة الطوفي ملحقه ب 4

 2/754ينظر موطأ االمام مالك  5
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ه مين نفيي الضيرر والمفاسيد شيرعًا، وهيي نفيي عيام اال ميا خصييه اما معناه فهو ما اشرنا ال
ا بيه فيي نفيي هالشرع وتخصيصي ةالدليل ، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع ادل

الشرع تضمن ضررًا ، فان نفيناه بهذا  ةلو فرضنا ان بعض ادل الضرر وتحصيل المصلحة ، ألنا
الحييديث كمييا عميياًل بالييدليلين ، وان لييم ننفييه بييه كييان تعطييياًل ألحييدهما وهييو الحييديث ، والشييك ان 

  1اولى منن تعطيل بعضها (( الجمع بين النصوو في العمل بها 
الطييوفي اليينص واالجميياع ميين حيييث اشييتمالها علييى المصييلحة والضييرر  فقييد قسييم اإلمييام )) 

 الى عده اقسام 
 . ةان يكون كل منها مشتماًل على المصلحة الخاطئ -القسم االول :
 ان يكون مشتملين على الضرر الخالص . -القسم الثاني :
ان يكون كل منهما مشتماًل على مصلحة من وجه ومفسده مين وجيه أخير  -القسم الثالث :

 فهذا دليل خاو يقتضي هذا الضرر .
، ولم يقم دليل خياو دال ة ان يكون ايضًا مشتماًل على المصلحة والمضر  -القسم الرابع :
 على هذا الضرر.

 فهذه إن المصلحة في األقسام الثالثة األول
علييى الحكييم كمييا  ةاع واليينص بييل امييا مسيياوية لهييا فييي الداللييفضييل علييى االجميي ال -األول :

 .ا ه، كما في القسمين الثاني والثالث فيقدمان علي ةمنها رتب ىفي القسم االول ، او ادن
الفضيل والتقيدم للمصيلحة ال للينص وال لالجمياع فيكيون  هفأنه يعطي فيي -اما القسم الرابع :

ا اقضيياه مين هياقتضيياه مين المصيلحة ملغييًا لهيم في في هذا القسم قيد عميل بيالنص واالجمياع فيميا
 2((ضرر ...

 :  املصلحة املرسلة عني األحناف
 . يجعلونها دلياًل مستقالً  ، أي ال ةيأخذون بالمصالح المرسل لقد اشتهر عن األحناف بأنهم ال

 :هم على قولين و 
بأن احكام الشرع مقصود بها المصالح ،  القائلون وهم  اققول فقهاء العر  -: القول االول

 اماالمي وهيو قيول ومبنية على علل هي مظان تلك المصالح وهو يأخذون بمعقول النص وروحيه .
فقيال : فكان يقرر ان احكام المعامالت تيدور عليى المصيلحة وجيودًا وعيدمًا ، : محمد بن الحسن 

                                                 

 .208ظر المصلحة في التشريع االسالمي و ين 1
  563 – 562ينظر رأي االصولييين في المصلحه المرسلة واالستحسان من حيث الحجية و  2
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)) وإما تلقي السلع ، فكل ارم كان ذلك يضر بها بأهلهيا فلييس ينبغيي ان يفعيل ذليك بهيا ، فيأذا 
 1كثرت الالشياء بها حتى صار ذلك اليضر بأهلها ، فال بأس بذلك ان شاء هللا ((

 ةعيه االستحسيان بالضيرور االحنياف قيالوا باالستحسيان وجعليوا مين انوا ان :  القول الثاني
اليييذي يقيييوم عليييى اسييياس مراعييياة مصيييلحة النييياس سيييواء شيييهدت لهيييا النصيييوو الخاصييية ام العاميييه 

 وبناءًا على ذلك فمن المستبعد .
 .ان يأخذوا باالستحسان ويتركوا االستصالك  

 :باالخذ باملصلحة املرسلة وان مل يصرحوا بها   االحناف ة  ادل
 باالضافه الى المناسب من االحكام :  ةأثير في العل: اشتراط الت اليليل االول

اشترط االحناف المناسب للعله وذلك بأن يكون الوصيف ميؤثرًا وان يكيون الينص واالجمياع وصيفًا 
  2بعينه مناط لحكم بيعنه ، او ان وصفًا من جنس هذا الوصف مناط لحكم من جنس هذا الحكم 

 كثيرة في هذا المجال في كتبهم : ةلوقد وردوا امث
 وذلك ألمرين:  3.في سؤر الحيوان (: ) جعل الطواف مناطا للطهارة  املثال االول

سييييؤرة ل ةالطهييييار ب حكمييييوا بيييين كثييييرة الطييييواف والطهيييارة ، اذ  ةاالمييير االول : لوجييييود الطهييييار 
 ، فية رفع للحرج وهو مقصود الشرع . الحيوان الذي يكثر طوافه ويعسر االحتراز عنه

 للطهارة بعينهيا ، لقوليه  ةاالمر الثاني : لوجود التأثير بالنص على ان الطواف بعينه عل
 4)) انما هي من الطوافين عليكم والطوافات ((
 5هو الطواف مناطًا لعين الحكم الذي هو الطهارة لذيفثبت بالنص اعتبار عين الوصف ا

 اع االستحسان تحت باب نوع من انو  ةادخال مصطلح المصلحة المرسل -الدليل الثاني :
عن حكيم نظائرهيا اليى حكيم اخير لوجيه اقيوى  ةمن انه )) العدول بالمسأل -فعرفه الكرخي :

  6يقتضي العدول عن االول ((

                                                 

 210/ 3ينظر موطأ االمام مالك ج 1

 2/267ينظر فواتح الرحموت  2

 2/276فواتح الرحموت   3

سنن ابو داود / كتاب الطهاره  55/ 1ج – 68 باب ماجاء سؤر الةره رقم –سنن الترمدذي / كتاب الطهاره  4
 .60ج / – 75رقم  5باب ماجء في سؤر الةره  –
 .150المصالح المرسلة واثرها / 5
  8 – 7/  4ينظر كشف االسرار / عبد العزيز البخاري /ج 6
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فقييال االمييام سييعد الييدين التفتييازاني )) االستحسييان  1وقسييم االحنيياف ايضييًا الييى عييدة اقسييام 
القياس الجلي ، ويعمل به اذا كان اقوى من القياس ألنه :  ةالمتفق علية يقع في مقابل ةدليل االدل

2، واما بالقياس الخفي (( ةاما باالثر .. واما باالجماع ، واما بالضرور 
 

 : وخالصة القول
ا ، اال انهم اليجعلونها اصاًل مسيتقاًل هويفرعون علي ةان الحنفية يحتجون بالمصالح المرسل

مثلمييييا فعييييل المالكييييية ، وانمييييا يييييدرجونها تحييييت المالئييييم المرسييييل فييييي بيييياب القييييياس تييييارة ، وتحييييت 
 بالمسميات ال باالسماء . ةر االستحسان تارة اخرى وال اشكال في ذلك ألن العب

شيافعي فيي اسينتباط االحكيام الشيرعية يعتميد االميام ال : املصلحة املرسلة عني الشافعية
االجتهيياد  و واالجميياع  ةهييي الكتيياب والسيين لتيييا اهييالمتفييق علي ةمصييادر تمثييل باالدليي ةعلييى اربعيي

خيييتالف الزميييان تحييدث للنييياس مييع ا ةميين مسيييأل هييذه المصيييادر ميييا ةوالييذي يحصيييره القييياس ونتيجييي
ا ، اما صيراحة ، واميا اسيتنباطًا مين  معقيول بيالنص هوالمكان اال وفي كتاب هللا تعالى مايدل علي

وعنييد النظيير الييى بعييض العلميياء 3 ة.بطريييق القييياس وتفصيييل هييذا الكييالم موجييود فييي كتيياب الرسييال
البيياقالني وابيين الحاجيب والبيضيياوي واالسيينوي وغيييرهم بييان االمييام و  ياالمييد  االمييام  ومينهم ماقالييه
 وذلك بأقوالهم: ةعن اخذ بالمصالح المرسل ةابعد االئم

 ة( فقسييم اليشييهد لييه اصيياًل ميين اصييول الثالثيي أي المرسييل )) امييا االسييتدالل ) -البيياقالني :
تها . فأنتفياء اليدليل عليى المعقول عليى ميدلوال ةادلمن س يعد لعينه ة واالجماع . وليالكتاب والسن

(( 5، وقييال ابيين الحاجييب: )) وهييي التييي ال اصييل لهييا 4العمييل باالسييتدالل دليييل انتفيياء العمييل بييه 
لييى دليييل علييى اعتبارهييا ، سييواء اعتبيير عينهييا او جنسييها واسييتند هييؤالء ع ومعنيياه هييذا الكييالم أي ال

 ثالثة امور: 
اخيتالف االمييام الشييافعي ميع االمييام مالييك فيي بعييض الفييروع الفقهيية التييي ينتسييب  -األول :

 . ةعلى المصلحة المرسل

                                                 

شرك المنار  203،  2/202اصول السرخسي ،  2/82ينظر االقسام في شرك التلويح على التوضيح  1
 .285/و
 .2/82التلويح على التوضيح /ج ينظر 2
 .39، 20ينظر الرسالة / لالمام الشافعي و  3
 .2/1115البرهان   4
 .208منتهى الوصول واالمل / ابن الحاجب /و 5
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رد اإلميام الشيافعي االستحسيان وشينع عليى مين يحيتج باالستحسيان بقوليه )) مين  -الثاني :
 1استحسن فقد شرع((

عرفييه )) القييياس : ماطلييب  -واذا ثبييت هييذا فمييا هييو تعريييف القييياس عيين االمييام الشييافعي :
اال انها عليم الحيق المفتيرم طلبيه ، كطليب ة لخبر المتقدم من الكتاب والسن ةبالدالئل على موافق

 والعدل والمثل وموافقته(( ةما وصفت قبله من القبل
ا عيين طريييق القييياس ، هيييييد معرفيية حكييم الشييارع فيالتييي نر  ةيؤخييذ ميين التعريييف : ان الواقعيي

 ا يكون من امرين :هالحاقها بالواقعة النصوو علي ا وهنص في وهي واقعه ال
 2 .بجامع االشتراك بينها من حيث المعنى -االول :
 ةمختلف شبهًا بعد معان شهدت لها نصوو ةان يكون المعنى في الواقعة الجديد -الثاني :

3 
فظهيير أن اإلمييام الشييافعي يحصيير االجتهيياد فييي بيياب القييياس بمفهومييه الواسييع الييذي يتسييع 

 .4كان في معناها كسد الذرائع والستحسان ، ما ةللمصالح المرسل
 ة المرسلة والذي أراه بان األخذ بالمصلح 

 األصوليني  مجهور  املطلب الثاني:التخصيص باملصلحة املرسلة عني
 انطالقًا من دخولها تحت باب القياس ةموقف العلماء في تخصيص العام بالمصلحة المرسل

ميييا االحنييياف فيييأنهم ييييدرجون المصيييلحة المرسيييلة تحيييت بييياب القيييياس :  القدددول االول   -
رأي ، وهيي بمنزليه نيص اليحتياج اليى اهيل لقيياس علييه فيأنهم واعتبرها بعضهم عله شرعية ثابتة بي

اليجيييييزون تخصيييييص العييييام ميييين الكتيييياب والسيييينة المتييييواترة بالمصييييلحة اال اذا ،وبهييييذا الخصييييوو 
ا او هيييانييدرجت تحييت بيياب القيييياس ويكييون القييياس قطعيييًا الهنييييًا وعلتييه منصوصيية او مجمييع علي

 .كلية قطعية  ةاستندت الى قاعد
َفييإ ْن َلييْم َيُكوَنييا َرُجَلييْين  َفَرُجييٌل َواْمَرَأتَييان  )ص األحنيياف عمييوم قولييه تعييالى :خصيي -مثييال ذلييك :

) َهَداء  َن الشُّ الرجيال عيادة للحاجية او المصيلحة  هيطليع عليي ال مابشهادة النساء في 5م مَّْن َتْرَضْوَن م 

                                                 

 .207 ينظر منتهى الوصول واالمل / ابن الحاجب و 1
 ،40,512ينتظر الرسالة /و 2
  2/81التلويح على التوضيح  4/807ينظر كشف األسرار  3
  164المصالح المرسلة وأثرها / 4
 .282سورة البقره اية  5
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ا كانيت مقرونية ميع شيهادة الرجيال وفيي غيير فمفهوم الينص القرأنيي اليجيوز شيهادة النسياء اال اذ، 
 االماء .

الرجييال  هفأسيتثنى األحنيياف هنييا جييواز شيهادتهن منفييردات ميين هييذا العميوم فيمييا اليطلييع علييي
، وشييهادة عيييوب النسيياء التييي يفسييخ بهييا النكيياك وذلييك  ةكشييهاده جييروك الحمامييات ، وشييهادة القابليي

ن قييل مسيتند األحنياف فيي هيذا التخصييص هيو حيديث الرسيول صيلى هللا افي، 1للحاجة والمصيلحة
 2((هفيما اليستطيع الرجال النظر الي ةعلية وسلم )) شهادة النساء جائز 

صحته فهو هني الثبيوت ، النيه والجواب على هذا الحديث بأنه حديث غريب وعلى فرم 
 .احاد واالحناف ال يخصصون عموم الكتاب باالحاد 

اذا كيييييان االحنييييياف  اليخصصيييييون عميييييوم الكتييييياب بيييييالظني فلمييييياذا  -واليييييرد عليييييى ذليييييك :
 يخصصون العموم بالمصلحة المرسلة وهي هنية ؟

 فالجواب من وجهين :
 ن الهميام : البيل ارييدي والكميوأبيو منصيور المات ةقول بعضهم كاالمام أبي حنيفي -االول :

اليشييترطون ذلييك الشييرط ، فهييم يوافقييون جهييود العلميياء فييي جييواز  أشييكال فييي التخصيييص ، ألنهييم 
 التخصيص بالظني . 

يسيييلم أنهيييم خصصيييوا بيييالظني ،الن المصيييلحة  الثييياني : وعليييى راي جمهيييور االحنييياف : ال
نده عليى قاعيدة كليية قطعيية ، فيي الرجيال، مسيت هيطلع علي في جواز شهادة النساء في ال ةالمرسل

الكلييية  ةلتعييارم الجزئييي هنييا ، بييين قطعييي تمثييل فييي عمييوم الكتيياب ، وقطعييي اخيير تمثييل القاعييد
  3ا المصلحة .هدت الينالقطعية التي اس

النهيا فيي نفيس  ةوأجاز االحناف ايضيًا تخصييص عميوم احادييث االحياد بالمصيلحة المرسيل
بيوت كالهميا هنيي ومين حييث الدالليه عليى بعيض افيراده قطعيية ثلدرجه دالله وثبوتًا فمن حييث الا

 اتفاقًا وخير شاهد في ذلك ماجاء في فروعهم الفقهية:
 4في مواضع مخصوصة . عدم قبول شهادة التسامع في الحقوق اال .1
  5لنسب والوفاة والدخول بالزوجة الى عشرة مواضعقبول شهادة التسامع في اثبات ا .2

                                                 

 .1/129المدخل الفقهي العام  6/908تح القدير ، ف117،  3/116ينظر الهداية  1
 .8/333، ج 24517المصنف رقم الحديث  2
 460المصالح المرسلة  واثرها  و 3

 1/127ينظر المدخل الفقهي العام 4

 3/120، الهداية  4/411ينظر حاشية المختار  5
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ثبيييات ان هيييذا اأي  –قبيييول شيييهادة التسيييامع فيييي اثبيييات الوقيييف خاصييية اذا كيييان قيييديمًا  .3
1العقار موقوف وليس ملكاً لصاحب اليد عند االختالف في وقفيته وملكيته

 

 
واكثير الحنفيية بقيولهم  ةوهو قول جمهور العلماء مين الشيافعية والحنابلي  -:  القول الثاني -

 بالتخصيص بالمصلحة وذلك بدخولها تحت باب القياس مفهومه الواسع .
فالشييافعية ومانقلييه االمييام الجييويني : ان المصييلحة المالئمييه لمقصييود الشييارع ومييا تفييرع عنييه 

 عد كلية ، حجه عند االمام الشافعي واتباعه ، وانها داخله عندهم في باب القياس بقوله قوا 
، بيل اعتبيار 2)) واعتبار المعنى بالمغني تقريبيًا ، اوليى مين اعتبياره صيورة بصيورة بمعنيى الجيامع ((  

رع عليى اصيل المعنيى جيامع الشافعي قياس مصلحة على مصلحة كلية اولى مين قيياس فياالمام  
فييأذا كانييت المصييلحة اولييى بأسييم القييياس فهييي اولييى فييي التخصيييص ونييرى الشييافعية فييي ، بينهمييا 

مثيال ذلييك مانقليه االميام الزركشييي بعيد ذكيير ، فيروعهم التخصييص بالمصييلحة ، شيواهد عليى ذلييك 
نيييدنا بيييالمعنى (( حييييث اعتبيييرت المصيييالح عهبقوليييه: ))تنبيييي ةالعلمييياء فيييي اعتبيييار المصيييلحة المرسيييل

 السابق فذلك حيث لم يعرضها قياس ، فان عارضها خرج الشافعي رحمه هللا تعالى فية قوالن :
. تنجسيه  هنفس له سائله . ولهذا قال االشيخ في التنبي من القولين فيما وقع في الماء ما ال

 . 3في احد القولين . وهو القياس ، ولم ينجسه في االخر وهو االصلح للناس 
أي ان اليدليل العيام اسيتثنى عنيه فيرد مين افيراد  -هيو اليدليل العيام   –والمراد هنا وهللا اعلم 

العام من اجل المصلحة وهي احدى افراد العام ولذا قال : )) تنجسه في احد القولين وهيو القيياس 
صيييلح للنييياس أي المصيييلحة وهيييذا وقصيييد باال، ، وليييم تنجسيييه فيييي االخييير وهيييو االصيييلح للنييياس ((

وهيي ميين بياب رفيع الحييرج عين النياس ، ومييا نقليه االمييام  ةبالتخصييص بالمصييلحة المرسيل همانعنيي
 4عامه كانت او خاصة (( ة)) الحاجه تنزل منزله الضرور  ةه لقاعدحالسيوطي اثناء شر 

الكلييية اسييتثناءات بنيييت عليهييا ضييمن  ةم هييذه القاعييدفقييد ادخييل االمييام السيييوطي تحييت اسيي
وهي بنص الشارع استثنيت من القاعدة العامة للحاجة والمصلحة وهذا ماعنييه بالمصيلحة  ةالقاعد

 المرسلة المالئمة ، ومن هذه الفروع التي ذكرها ضمن القاعدة:

                                                 

 3/120، الهداية  412، 4/411ينظر حاشية المختار  1

 1118/ 2ينظر البرهان /ج 2

 6/81البحر المحيط للزركشي ج ينظر 3

 .79ينظر االشباه  والنظائر / للسيوطي و 4
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دليل العيام ليورود أ. مشروعية االجارة والجعالة  والحوالة  فقيد جيوزت خيالف القيياس أي الي 
مين بيييع  ةالنفيع مين العقيد وهيو حصيوله علييى منيافع معيدوده وفيي الثانيية ميين الجهاليه ، وفيي الثالثي

 1الى ذلك والحاجه اذا عمت كالضروره . ةالدين بالدين لعموم الحاج
للحاجه وهو على خيالف اليدليل العيام وخالصية المسيألة ان الرجيل  2ب. جواز خان الدرك 

ييع ملكيًا لغييره ، جياز ليه ان يكلفيه اذا اراد ان يشتري من انسان اليعرفيه وخشيي ان يكيون هيذا المب
 3هور انه ليس ملكًا للبائعهانسان اخر يعرف البائع ، ليضمن له ثمن المبيع في حاله 

ووجييه مخالفييه للييدليل العييام العييام او القاعييدة ان ميين شييروط المكفييول بييه ان يكييون حقييًا ثابتييًا 
فأجيياز ، 4يجيب ، والكفييل فيي هيذه الحاليه ضييمن معيًا ليم يجيد بعيد حيال العقيد فيال يصيح خيان مييالم

 5 هم.تتعطل مصالح ألحتياج الناس الى معامله من اليعرفونه كي ال ةالشافعية هذه الحال
لمرسيله وادراجهيا تحيت بياب القيياس فيأنهم يخصصيون العيام بالمصيلحة ا -: اما احلنابلة

 6وخير دليل على ذلك فروعهم الفقهية
والمصيلحة وهيي عليى خيالف  ة: جواز تخصيص بعض االوالد بالهبة للحاجي املثال االول

 ت ومن فاضل فهو اثم ماجاء به النص العام وهو العدل بين االوالد والتسوية بينهم في الهبا
 رضي هللا عنه: 7دليلهم على ذلك ماجاء من حديث جابر

وسيلم ، فيأتى  هاشيهد ليي رسيول هللا صيلى عليي))قالت امرأة بشير لبشير : اعط ابن غالميًا و 
رسييول هللا صييلى هللا علييية وسييلم فقييال : ان ابنييه فييالن سييألتني ان انحييل ابنهييا غالمييًا . قييال : لييه 
اخوه . قال نعيم . قيال : كلهيم اعطييت مثلميا اعطيتيه قيال : ال . قيال : فلييس يصيلح هيذا وانيي ال 

 8أشهد اال على حق((
 

                                                 

  79ينظر االشباه والنظائرو 1
أي المطالبه سمي به اللتزامه الغارمة عند ادراك المستحق عين الدرك : بفتح الراء وسكونها ، وهي التبعه ،  2

 4/425ماله ، ويسمى خان العهدة ، وان لم يكن ثابتًا لمسيس الحاجه الية . نهاية المحتاج 

  80 – 79ينظر االشباه والنظائر و 3
 454ينظر المصالح المرسلة واثرها و 4

 .375ينظر تعليل االحكام ، للشبلي / و 5
 4/309، كشاف القناع  6/262ينظر المغني البن قدامه ج 6

جابر بن عبد اللة بن عمرو بن حرام االنصاري االسلمي احد المكثيرين عن النبي صلى هللا عليه وسلم مات  7
 .214/  1هي.ينظر االجابةفي تميز الصحابة ج78سنه 
 3/1244، ج 1624صحيح مسلم رقم الحديث  8
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وفيي روايية )) اتقيوا هللا واعيدلوا بيين اوالدكيم(( فيرجح  1وفي رواية )) التشهدني على جيور((
واعييدلوا بييين اوالدكييم(( عييام فقولييه صييلى هللا علييية وسييلم لالبيياء : )) ،  2ابييي فييي تلييك الصييدقة ((

 يشمل االوالد سواء كانوا محتاجين او غير محتاجين ، وسواء كانوا مستقيمين او منحرفين .
وأمره ينصرف للوجوب ، بيدليل انيه اعتبير تخصييص بعيض دون بعيض جيورًا والجيور حيرام وقوليه 

ليى ان التخصييص )) اني ال اشهد اال على حق (( ومفهومه انه اليشهد عليى الباطيل مميا ييدل ع
 ))باطل ، والن التفضيل بعضهم يورث العداوه والبغضاء وقطعية الرحم فمنعوا من ذلك 
3 
،  ةللحاج  واستثنى الحنابله من هذا العام بتخصيصة وذلك بجواز تخصيص بعض األوالد

، 4عليييم ، او الصيييالح المسيييتقيم دون الفاسيييق والمبتيييدعكتخصييييص ، صييياحب العييييال ، او طاليييب ال
دف الييى حفيي  لشييارع الييذي يهييوهييذا التخصيييص ال يشييهد لييه نييص خيياو ولكنييه مالئييم لمقصييود ا

 الدين والنفس والمال والعرم .
موقف مجهور املالكية يف ختصيص العام من حيث اعتبارها  -املطلب الثالث :

 ال  متتقال  :دلي
 ةالمالكية واليذين اعتبيروه دليياًل مسيتقاًل فقيد خصيص المالكيية بالمصيلحة المرسيل رو جمه اما

 -االخرى : ةواعتبروها دلياًل مستقاًل تابعًا لالدل
ظيير نال ةفيي شيرحه عين قاعيد هواليدليل عليى ذليك مانقليه الشياطبي وقيرر  -: الديليل االول

او  ةاالت االفعال معتبر مقصود شرعًا كانت االفعال موافقيفي ماالت االفعال فقال ))النظر في م
 .(( ةمخالف

قواعد : منها  ه االصل يبني عليا ، ثم قال :. ))وهذ5في االيضاك ينظر الموافقات  ةولزياد
لحة :قاعده سد الذرائع التيي كلمهيا ماليك فيي اكثير ابيواب الفقيه ، الن حقيقهيا التوسيل بهيا هيو مصي

قاعدة الحيل ، وهي تقديم عمل هاهر الجواز ألبطال حكم شرعي وتحويليه  -.ومنها : ةالى مفسد
وهيو فيي  –ومنها : قاعدة االستحسان .في الظاهر الى حكم اخر .ومنها : قاعده مراعاة الخالف 

الل دليل كلي ، ومقتضاه الرجيوع اليى تقيديم االسيتد، مذهب مالك االخذ بالمصلحة الجزئية ماقبل 

                                                 

 3/1245  1623صحيح مسلم رقم الحديث  1

 .3/1243ج 1623، مسلم  2/914،  2447صحيح البخاري رقم الحديث  2
 .3/309، كشاف القناع  6/236انظر المغني البن قدامه  3
 .133/ 6ينظر المغني البن قدامه ج 4
  4/194ينظر الموافقات  5
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، وانميا رجيع اليى  مياعلم  هن استحسن ليم يرجيع اليى مجيرد ذوقيه وتشيهياف 1المرسل على القياس ،
فيي امثيال تليك االشيياء والمفروضية ، كالمسيائل التيي تقتضيي القيياس  ةملجصد الشارع في المن ق

 2كذلك ...( ةامرًا ، اال ان ذلك االمر يؤدي الى فوت مصلحة من جهة اخرى ، او جلب مفسد
صلحة المالئمة وذلك ويقصد من كالم اإلمام ألشاطبي انه استثنى فرد من أفراد العموم بالم
 . ةالن الشارع الحكيم قصد ذلك فال مانع من تخصيص العام بالمصلحة المرسل

علييى صييحة القييول بهييذه القاعييده ،  ةالداليي ةولييذا قييال االمييام ألشيياطبي :) هييذا نمييط ميين االدليي
 .3ا بنى مالك واصحابه (هوعلي

) العميوم اذا ثبيت ، فيال يليزم ان يثبيت مين : بيطماقاليه االميام الشيا -: اليليل الثداني
 بل له طريقان : جهه صيغ العموم فقط (

 ر في كالم أصول الفقه و ككل ، وجميع ..... وهو المشه –االول :. الصيغ اذا وردت 
الثاني :. استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه الذهن أمر كلي عيام ، فيجيري فيي الحكيم 

 .، ثم أتى باالدلة على صحة هذا الثاني  4من الصيغ (مجرى العموم المستفاد 
  -وخالصة هذا القول :

.أن االسييتقراء هكييذا شييأنه ، فانييه تصييفح الجزئيييات ذلييك المعنييى ليثبييت ميين جهتهييا حكييم عييام امييا 1
سييلم عنييد اهييل ماذا كييان فييي بعييض الجزيئييات وهييو اميير  –نييي هوامييا  –اذا كييان تامييًا  –ي عييطق
 علوم العقلية والنقلية .ال
. التييواتر المعنييوي وهييذا معنيياه ، فييأن فرضيينا ان رفييع الحييرج فييي الييدين مييثاًل مقصييود ميين صيييغة 2

، متفقيه فيي اصيل رفيع الحيرج ،  تالعموم ، فأنا نستفيد من نيوازل متعيددة خاصية ، مختلفية الجهيا
  5فكأنه عموم لفظي .وعندها نحكم بمطلق رفع الحرج في االبواب كلها ، عماًل باالستقراء 

 .. قاعدة سد الذرائع انما عمل بها السلف بناءًا على هذا المعنى 3
 ة:بأن العموم المستفاد من استقراء النصوو منها ماهو قطعي في الدالل وخالصة القول

ا اصلية وفرعيية هفوائد تبنى علي ة)) لهذه المسأل :قال الشاطبي ، القطعي واما هو هني  ومنه ما
وذلك انها اذا تقررت عند المجتهد ، ثم استقرى معنى عامًا من ادله خاصة واطرد له ذلك المعنى 

                                                 

وهي كلمه عامة يراد بها اعم من معنى القياس االصطالحي بل تشمله وتشمل الدليل العام فالنص العام  1
 يقتضي العموم والمصلحة استثناء يشمل بعض أفراد العام  للحاجة ورفع الحرج

 وبعدها 4/198ينظر الموافقات  2

  4/207ينظر الموافقات  3
 من البحث  9ينظر و 4

 .468ينظر المصالح المرسلة واثرها و  5
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وان كانيت خاصية  هتعن ، بل حكم عليي ة، لم يفقتر بعد ذلك الى دليل خاو على خصوو نازل
 ئ غيييره ، اذا صييار المسييتقر ، ميين غييير اعتبييار بقييياس او  ئ بالييدخول تحييت عمييوم المعنييى المسييتقر 

  1من عموم المعنى كالمنصوو بصيغه عامة ((
 والظني  قال فيه : 

)) فأمييا ان لييم يكيين العمييوم مكييررًا وال مؤكييدًا وال منتشييرًا فييي ابييواب الفقييه ، فالتمسييك بمجييرده 
بييين صيينفين ،  ةفيية نظيير ، فيال بييد ميين البحيث عمييا يعارضييه او يخصصيه . وانمييا حصييلت التفرقي

التكرار والتأكيد واالنتشار قد صار ضاهرة بأحتفاء القرأئن به ، الى منزله النص  هالن ماحصل في
، بخيالف ميالم يكين كيذلك فأنيه معيارم الحتمياالت ، فيجيب التوقيف  هاحتمال فيي القاطع الذي ال

 في القطع بمقتضاه حتى يعرم على غيره ويبحث عن وجود 
 -ول :ويلخص الق، معارم فيه 

لمقصييييود الشيييارع ، وهييييو فييييي  ةالمالئمييي ةالتعيييارم بييييين الييينص العييييام والمصيييلحة المرسييييل .1
الحقيقية االمير تعيارم بيين عيامين ، عيام مسيتفاد منيه الصييغ وهيو  الينص العيام ، قرأنيًا 

الكلييييية التييييي تعتبيييير  ةالنصييييوو ، وهييييو  القاعييييد اسييييتقراء، وعييييام مسييييتفاد ميييين  ةاو السيييين
 من جزئيتها.جزيئه  ةالمصلحة المرسل

ميين جميييع  ةميين اسييتقراء النصييوو ، وامييا ان يكييون قطعيييًا فييي الدالليي ةالعمييوم المسييتفاد .2
افراده، ويلزم عنه اجراء العموم في جميع جزئياته دون البحث عن المخصص والمعارم 

فييي جميييع افييراده ، ويلييزم عنييه البحييث عيين المخصييص قبييل  ةوامييا ان يكييون هنييي الدالليي، 
 2.جزئياته  التعميم في جميع
: كثرة الشواهد الفقهية التي استندت على التخصيص بالمصلحة المرسلة  اليليل الثالث

 :على بعض الفروع الفقهية  سأقتصر، و 
 قبول شهادة الصبيان في الجراك بعضهم على بعض ،قال االمام مالك: -المثال االول :

ندنا ، ان شهادة الصبيان تجوز فيميا بيينهم مين الجيراك والتجيوز ع ه)) االمر المجتمع علي 
 3على غيرهم ، وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراك وحدها وال تجوز في غير ذلك ((

يوخنا على من تابعه ، ما احيتج بيه شي هولهذا قال االمام الباجي )) والدليل على ماذهب الي
مييين ان اليييدماء يجيييب االحتيييياط لهيييا ، والصيييبيان فيييي غاليييب احيييوالهم ينفيييردون فيييي مالعيييبهم حتيييى 

                                                 

 .3/306الموافقات  1
 471المصالح المرسلة واثرها / 2

 .726/ 2، الموطأ ج 4/229ينظر المنتقى  3
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اليكيياد ان يخييالطهم غيييرهم ، ويجييري بييينهم اال الكبييار واهييل العييدل ، ألدى ذلييك الييى هييدر دمييائهم 
 1في غالب الحال ((ة وجراهم ، فقبلت شهادتهم بينهم على الوجه الذي يقع على الصح

ييْن ر َجييال ُكمْ  يعتبيير تخصيصييًا لقولييه تعييالى ) ةوقبييول الشييهاد  يَدْين  م  ُدوا َشييه  وقولييه  2( َواْسَتْشييه 
ييْنُكمْ تعييالى ) ُدوا َذَوْي َعييْدٍل م  ، قييد فسيير االمييام ابييو بكيير بيين العربييي كلمييه  )) ميين رجييالكم (( 3(َوَأْشييه 
 بقوله :

)) والصييحيح عنييدي ان المييراد بييه البييالغون ميين ذكييوركم المسييلمين ، الن الطفييل اليقييال لييه 
ن ا رجل ، وكذا المرأه اليقال لها رجيل ... وانميا امير هللا تعيالى بأشيهاد البيالغ ، النيه اليذي يصيح 
 4(( هيؤدي االن الشهاده ، فأما الصغير فيحف  الشهاده فأذا اداها فهو رجل جازت والخالفه في

المثييال الثيياني : جييواز سييجن المييتهم وضييربه  ميين اجييل اسييتخالو امييوال النيياس ميين ايييدي 
م االمييام الشيياطبي الييى جييواز سييجن المييتهم ميين اجييل هاب ، ذهييب المالكييية بمييا فيييصييالسييراق والغ

 سروق والمغصوب ،ماالقرار وتعيين ال
 

، قييال االمييام الشيياطبي : ذهييب مالييك الييى  5ز والمييانع واختلفييوا فييي اميير ضييربه بييين المجييي
 .6جواز السجن في التهم وان كان السجن نوعًا من العذاب ، ونص اصحابه على جواز الضرب(

 مجرد الشك والوهم  قيام القرائن التي تحدث نوعًا من الظن في المتهم ال -اشترط المالكية :
فتعتبيير هييذه الفتييوى تخصيصييًا لعميييوم قولييه صييلى هللا علييية وسيييلم )) ولييو يعطييي النيياس بيييدعواهم 

 7(( هألدعى ناس دماء رجالهم واموالهم ولكن اليمين على المدعى علي
ين وغيير االميين ومسيتور م االميهووجه التخصيص ان الحديث عام في جميع افيراده بميا فيي

الحييال، اال ان المالكييية اسييتثنوا ميين هييذا العمييوم غييير االمييين ، اذا قامييت القييرائن علييى ادانتييه الييى 
) فثبت ان هذه حمد بروكاب في كتابه ذلك بقوله :، واثبت الدكتور ا8الظن ال الدهم والشك  ةدرج

                                                 

 .5/229نفسه المصدر  1
 282سورة البقره  2

 .2سورة الطالق اية  3
 1/252احكام القرأن البن العربي  4

 4/462، المدونة الكبرى  2/120ينظر االعتصام  5

 المصدر نفسه 6

 1336/  3ج 1171صحيح مسلم رقم الحديث  7

 482ينظر المصالح المرسلة وأثرها و  8
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فيي تقيديم المصيلحة  ةالكليية المتمثلي ةشهد لها نص باالعتبار ، ولكن القاعدي ال ةالمصلحة المرسل
 1(العامه على الخاصة ، تشهد لجنسها ، وهي مأخوذه من استقرار مجموع النصوو .

فأن قيل : ان المصلحة المحافظة على المال امر ضيروري ، والمحافظية اليى الينفس كيذلك  
عليى الينفس ، فكييف يضيمن بياالعلى  ةلمال ، وقيرب الميتهم يخليل بالمحافظيعلى ا ةبل هي مقدم

 في سبيل االدنى؟
والجواب : ان اليسلم بأن كل انواع الضرب او التعذيب ، تؤدي الى االخيالل بالضيروري ، 
ألن المالكية عندما اجازوا الضرب قيدوه بااليصل الى اتالف عضو ، او كسر عظم ، او اتالف 

 ةيتخييذ فقيييه مالييك رحميييه هللا تعييالى ذريعييي اليييى هييذا ، حتيييى ال ةشييار اس . وانميييا لالة مييين الحييو حاسيي
 لتعذيب االبرياء من عباد هللا ، لمجرد الوهم والتخمين .

فيييي الكثيييير مييين  ةاالسيييتدالل بالمصيييلحة المرسيييلواليييذي أراه بيييان األخيييذ بالمصيييلحة المرسيييلة 
المسييائل واالقضييية بييين الحييين واالخيير ، ميين فنظييرًا لكثييرة الفييروع الفقهييية ، وتجييدد ،الفييروع الفقهييية 

االفضل افرادها بأصل او قاعده مستقله ، بحيث تكون واضحه المعالم والضوابط مثلها مثل سائر 
ا ، حتييى نسييد البيياب علييى اؤلئييك الييذين يبيحييون بعييض ميياحرم هللا تعييالى بأسييم هييالمختلييف في ةاالدليي

 ، وبأسم المصلحة تارة اخرى  ةالضرور 
 ث: املصلحة املرسلة وبعض تطبيقاتها الفقهية :املبحث الثال

 تضمين الصناع -المثال االول : 
قال به الشاطبي، ومن الُمْحيَدثين قيال بيه البيوطي ونسيب العميل بيه إليى الصيحابة والتيابعين 
بنيياًء علييى المصييلحة المرسييله. وقييد َعييدَّ بعييض الكيياتبين فييي األصييول تضييمين الصييناع ميين أمثلييه 

بيييييوطي أن أبيييييا حنيفييييية )رضيييييي هللا عنيييييه( يجييييييز االستصيييييناع بنييييياء عليييييى االستحسيييييان. وذكييييير ال
االستصالك، وهذا غير صحيح،. فأبو حنيفة يقول باالستحسان، ويرد االستصالك عليى قيول مين 
ييييلوا علييييى فروعييييه. وأي ييييًا كييييان األميييير فاالستصييييناع جييييائز وثابييييت بالسيييينة ال باالستصييييالك وال  أصَّ

(، واستصييينع منبيييرًا. وكيييان 2ى هللا عليييية وسيييلم خاتميييًا)باالستحسيييان. فقيييد استصييينع رسيييول هللا صيييل
 صلى هللا علية وسلم وسكت عنهم، فسيكوته تقريير لهيم عليى الناس يستصنعون في أيام رسول هللا

                                                 

 483المصدرنفسه  و 1

عن أنس قال: صنع النبي صلى هللا علية وسلم خاتمًا. وعن سهل قال بعث رسول هللا صلى هللا علية    (2)
 وسلم إلى امرأة أن "ُمري غالمك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن". رواهما البخاري.
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(. أميييا بالنسيييبة لتضيييمين الصيييناع، فيييالمعقود عليييية فيييي عمليييية االستصيييناع هيييو ميييا 1االستصيييناع)
 .يصنع كالخاتم والمنبر والخزانة والسيارة وغير ذلك. وهو على هذا الوجه من قبيل البيع

أمييا لييو أحضيير الشييخص للصييانع المييادة الخييام وطلييب منييه أن يصيينع لييه شيييئًا، فإنييه حينئييٍذ  
يكيون مين قبييل اإلجيارة. وعليية فلمعرفية حكيم الشييرع فيي التضيمين فإنيه ينظير إليى المنياط لتحقيقييه 
وإن هل هو من قبيل البيع أو اإلجارة وُتَطبَُّق بعدئٍذ أحكام الشرع، فإن كان بيعًا فالصانع ضامن. 

كان إجارة فال ضمان على الصيانع، لقيول رسيول هللا صيلى هللا عليية وسيلم: "َميْن أودَع وديعيًة فيال 
(. وجييياء أيضيييًا عييين عليييي رضيييي هللا عنيييه قيييال: "ال ضيييمان عليييى راٍع وال عليييى 2")هضيييمان عليييي
ييَي المييادة ليصيينع منهييا أو بهييا فهييو مييؤتمن أو أمييين، والمييادة عنييده (. والصييانع إن أُ 3مييؤتمن") عط 

 وديعة سواًء أكانت نسيجًا أم خشبًا أم حديدًا أم غير ذلك.
: "وال يضييمن المسييتودع إال أن يخييالف فييإن خييالف (4)وممييا جيياء عيين الشييافعي فييي األم قولييه
ة إلييى ربهييا ولييو ردهييا إلييى المكييان الييذي كانييت فييية، ألن فييال يخييرج ميين الضييمان إال بييدفع الوديعيي

د ليه رب  الميال اسيتئمانًا". والشيافعي رضيي هللا  ابتداءه لها كان أمينًا فخرج من حد األمانة فلم يجد 
: (5)عنيييه ال يجيييد عيييذرًا لمييين َيُعيييدُّ الصيييانع األجيييير ضيييامنًا ألنيييه يخيييالف الحيييديث، إال إذا قيييال ميييثالً 

"األمييين هييو ميين دفعييت إلييية راضيييًا بأمانتييه ال ُمعًطييى أجييرًا علييى شيييء ممييا دفعييت إلييية، وإعطييائي 
بال ُجعل". والميادة إذا أعطييت إليى  ههذا األجر تفريق بينه وبين األمين الذي أخذ ما استؤمن علي

صيانع فهيو لييس الصانع هيي وديعية لييس غيير وينطبيق عليهيا الحيديث. أميا األجير اليذي ُيعطياه ال
 مقابل إيداع المادة الخام، وإنما هو أجرة مقابل العمل فيةا. ولذلك فال ضمان على الصانع. 

أميييا إن أعطيييي الشيييخص أجيييرة مقابيييل حفييي  الميييادة أو العيييين، فهيييو أيضيييًا ال يضيييمن، ألنهيييا 
ذا وديعيية وهييو مييؤتمن، إال إذا كييان مهميياًل وتفصيييل هييذا األميير فييي مواضييعه فييي كتييب الفقييه. أمييا إ

 أود عت عنده الوديعة بأجرة على أن يكون 
ضامنًا، فالضمان شرط باطل، ألنه ليس في كتاب هللا، وكل شرط لييس فيي كتياب هللا فهيو 
باطل. وهو هنا مخيالف للحيديث اليذي يرفيع الضيمان عين الميؤتمن. وهيذا الشيرط يجعيل العقيد مين 

 .(6) قبيل عقود التأمين. وعقود التأمين كلها حرام شرعا
                                                 

 .144النظام االقتصادي في اإلسالم، و    (1)
 . 2/802سنن ابن ماجة    (2)
 .109، و 11المبسوط للسرخسي، ج   (3)
 .245، و3األم، جزء    (4)
 .38-37 ، و4األم، جزء    (5)
 .185انظر النظام االقتصادي في اإلسالم، و    (6)
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إن تضيمين الصيناع ال يجيوز. والقيول بيه استصيالحًا أو استحسيانًا هيو  :وخالصة القدول
: "ووجه المصلحة )أي في تضمين الصيناع( أن النياس (1)ترك للشرع إلى الهوى. أما قول البوطي

م يغيبييون األمتعيية فييي غالييب األحييوال إلييى جانييب أنهييم فييي الغالييب لهييم حاجيية إلييى الصييناعة، وهيي
مجهوليييو الصييينعة واألمانييية ويغليييب فييييةم التفيييريط وتيييرك الحفييي ، فليييو ليييم يثبيييت تضيييمينهم ميييع ذليييك 

 ألفضى األمر إلى أحد شيئين: 
إمييا إلييى تييرك االستصييناع بالكلييية، وإمييا أن يعملييوا وال يضييمنوا شيييئًا، فيفييتح لهييم بييذلك بيياب 

االحتييييال واخيييتالس األميييوال، وليييذلك كانيييت المصيييلحة فيييي التضيييمين، وهيييي مصيييلحة وإن الكيييذب و 
كانييت ال تسييتند إلييى شيياهد معييين ميين الشييرع، إال أنهييا ال تعييارم أيضييًا نصييًا أو دلييياًل ثابتييًا فييية". 
فقوليه هييذا هييو فييي الصييانع األجييير، وقولييه: إنييه ال يخييالف نصييًا؛ قييول غييير صييحيح. ألنييه يخييالف 

ى هللا علية وسلم: "من أودع وديعة فهلكت فال ضمان عليية". أميا قوليه: إن عيدم حديث النبي صل
التضيمين ييؤدي إليى تييرك االستصيناع أو فيتح بياب الكييذب واالحتييال واخيتالس األميوال، فييالجواب 

 علية إنه يجب تطبيق الحكم الشرعي مهما كانت النتائج التي تراها العقول.
ك إن كان نتيجة لتطبييق الشيرع، وسييكون حينئيٍذ هيو أما ترك االستصناع فال ضير في ذل 

الخير وهو المصلحة. أما إن كان يؤدي حسب قوله إلى الكذب واالحتيال واختالس األموال، فيإن 
الشارع لم يشرع لمنع ذلك ترك األحكام، وإنميا شيرع عقوبيات تؤخيذ مين مصيادرها. عليى أننيي أرى 

، وعييدم تضييمينهم يييؤدي إلييى كثييرتهم، ثييم إلييى أن تضييمين الصييناع يييؤدي إلييى قلييتهم وهييذه مفسييدة
تنافسهم فإلى تدن ي األسعار وإلى ازدهار الصناعة. والصناعة هي عمياد اليدول الييوم، فالمصيلحة 

 ا؟هفي عدم التضمين، فعقل من يا ترى يكون المصدر لتقرير المصلحة التي يشرع بناًء علي
تضييمين الصييناع: "ال يصييلح وقييد نسييب إلييى علييي بيين أبييي طالييب رضييي هللا عنييه قولييه فييي 

النيياس إال ذاك". وهييذا ال يييدل علييى اعتبيياره للمصييلحة المرسييله. وإذا ثبييت هييذا عنييه فإنييه محمييول 
 على ما كان من قبيل البيع. ألنه ُرو َي عن علي أنه كان ال يضمن أحدًا من األجراء.

: "قيال فيي األم: )وقيد ييروى مين وجيه (2)وإليك ما ينقله البوطي نفسه عن الشافعي في األم 
يال والصيب اغ، وقيال:  ال يثبت أهل الحديث مثله أن عليًا بن أبي طالب رضي هللا عنيه ضيمن الغس 

أن عليًا  هال يصلح الناس إال ذاك. أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي
ن وجيه أضيعف مين هيذا، وليم نعليم رضي هللا عنه قال ذلك، ويروى عن عمير تضيمين الصيناع مي

 واحدًا منهما يثبت.

                                                 

 .356ضوابط المصلحة، و    (1)
 المصدر نفسه.   (2)
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وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان ال يضمن أحدًا من األجراء، ومن وجه ال يثبت  
: "إن ما ينقله عامة الكاتبين عن علي رضي هللا عنه وغيره (1)مثله("، ثم ينتهي البوطي إلى القول

مين الصييناع، ليييس ثابتييًا بالقييدر الكييافي لالعتميياد عليييه". ولكيين ال أدري إذًا لميياذا ميين القييول بتضيي
 اعتمد علية البوطي في مثل هذه المسألة.

وما أوردنياه عين البيوطي قبيل صيفحتين، منقيول تقريبيًا حرفييًا عين الشياطبي فيي االعتصيام، 
 اطبي.ولكن التفصيل الذي يرد عند البوطي يجعل مقصده غير الوارد عند الش

فالشيييياطبي ال يجعييييل االسييييتدالل علييييى التضييييمين بالمصييييلحة بييييل المصييييلحة هييييي النتيجيييية  
: "وفيي الحيديث "ال ضيرر وال (2)المتوخاة، والدليل يقام من الشرع، عامًا أو خاصًا، يقول الشياطبي

األصييول ميين حيييث الجملييه، فييإن النبييي صييلى هللا علييية وسييلم نهييى عيين أن  (4)تشييهد لييه (3)ضييرار"
، وقال: "وال تلقوا السلع حتى (5)يبيع حاضر لباٍد، وقال: "دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض"

 وهذا من ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. (6)يهَبَط بها إلى السوق"
فتضييمين الصييناع ميين ذلييك القبيييل. ولنييا أن القييول بالتضييمين اسييتنادًا إلييى أدلييه كهييذه التييي  

أوردها الشاطبي ال يصح لوجود أدله خاصة في التضمين. وعلية فتضمين الصناع ال يجوز ألنه 
 ابقًا. مخالف للشرع كما بينا س

 .ةللقول بالمصالح المرسل ةوعلى كل حال فال مدخل في هذه المسأل
: عيدم تقسييم عمير رضيي هللا عنيه ل راضيي التيي فتحهيا المسيلمون عنيوة  املثال الثداني

 وهي أرم العراق والشام ومصر
عييدم تقسيييم عميير رضييي هللا عنييه ل راضييي التييي فتحهييا المسييلمون عنييوة وهييي أرم العييراق 

(. وقد طلب منه بالل وعبد اليرحمن والزبيير أن يقسيم هيذه األراضيي التيي أفاءهيا 7ر)والشام ومص
م بأسيييافهم، كمييا قسييم رسييول هللا صييلى هللا علييية وسييلم أرم خيبيير علييى المقيياتلين حييين ههللا علييي
وعلييى  حديبييية غييزا خيبيير ففتحهييا هللا عليييهبعييد عقييده الهدنيية مييع قييري  فييي ال فالرسييول  افتتحهييا.

المؤمنين عنوة، وملكيه أرضيهم ودييارهم وأميوالهم، فقسيم الغنيائم واألرضيين بعيد أن خمسيها، وجعيل 
                                                 

 .357ضوابط المصلحة  و    (1)
 .7االعتصام و    (2)
 .782/ 2رواه ابن ماجه    (3)
 له: أي للتضمين.   (4)

 وغيرهما، واللف  لمسلم. 734/ 2سنن ابن ماجة    1157/  3صحيح مسلم       (5)

 . 72/ 3يح البخاري صح   (6)
 .64ينظر كتاب األموال ألبي عبيد. و    (7)
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األرضييين ألفييًا وثمانمائيية سييهم، جعلييت ثمانييية عشيير قسييمًا كييل قسييم يشييمل مائيية سييهم. وألجييل أن 
وسيلم قسيم أرم العنيوة فيي خيبير عليى المسيلمين، فيإنهم طيالبوا عمير بيين  الرسيول صيلى هللا عليية

م. ولكيييين عميييير رفييييض النييييزول عنييييد رأي هالخطيييياب رضييييي هللا عنييييه أن يقسييييم أرم السييييواد علييييي
. بل إن مميا أثير عنيه رضيوان هللا عليية قوليه: ةالصحابة المطالبين بتقسيم األرم في هذه المسأل

 أن استشار األنصار "اللهم اكفني بالاًل وصحبه" وكان 
م فيةا الخراج، هواستشار المهاجرين ثم قال: "رأيت أن أحبس األرضين بعلوجها، وأضع علي

وفي رقابهم الجزيية يؤدونهيا، فتكيون فيئيًا للمسيلمين، المقاتليه والذريية ولمين ييأتي مين بعيدهم، أرأييتم 
كالشيييام والجزييييرة والكوفييية  هيييذه الثغيييور ال بيييد لهيييا مييين رجيييال يالزمونهيييا، أرأييييتم هيييذه الميييدن العظيييام
م؟ فمين أيين ُيعطيى هيؤالء هوالبصرة ومصير ال بيد لهيا مين أن تشيحن بيالجيوا وإدرار العطياء عليي

إذا قسييمت األرضييون والعلييوج" ثييم قييال: "وإن ميين أحييد ميين المسييلمين إال ولييه فييي هييذا الفيييء حييق 
رأيييت. إن لييم تشييحن هييذه وقييالوا جميعييًا: الييرأي رأيييك فينعم مييا قلييت ومييا  هونصييب" فوافقييوه علييى رأييي

(. 1م مييا يتقييوون بييه، رجييع أهييل الكفيير إلييى مييدنهم...")هالثغييور وهييذه المييدن بالرجييال، وتجييري علييي
م وعلييى هفييبعض الصييحابة كييبالل وعبييد الييرحمن بيين عييوف والزبييير احتجييوا لعميير رضييوان هللا علييي

–ة أجمعين بفعل الرسول صلى هللا علية وسلم من تقسيمه أرم العنوة في خيبر. ولكنيه الصحاب
رأى أن األمر قد اختلف وأن هنياك جنيدًا مجنيدة، وهنياك مسيلمون كثييرون ليم يحضيروا  -أي عمر

ولهم نسل وَذراٍر. وهذا كله يحتاج إلى أموال باهظة ونفقات كبيرة،  ةالمعركة ولم يكونوا من المقاتل
ى أن مصيييلحة المسيييلمين تقتضيييي حيييبس هيييذه األراضيييي وعيييدم تقسييييمها عليييى المحييياربين، بيييل فيييرأ

ا وإنفاق خراجها على المسلمين، واستشار الصحابة في هإبقاءها تحت يد أهلها وفرم الخراج علي
  كميا أوردتهيا أعياله حصيلت بالنسيبة ألرم العنيوة ةهيذه المسيأل هذا ووافقوه وقالوا نعيم اليرأي رأييك.

راق والشام ومصر، وبعض المعاصرين من كتاب األصول يتجيرؤون، فيصيورون أن عمير من الع
رضييي هللا عنييه والصييحابة معييه قييد تركييوا األميير الييذي بينييه الرسييول صييلى هللا علييية وسييلم بحجيية 

 المصلحة. ثم يقولون إن فعل عمر يدل على جواز ترك حكم الشرع ألجل المصلحة.
عليى جيواز تيرك الشيرع ألجيل المصيلحة. وهيذا النيوع  وتأييد الصحابة لعمر يصبح إجماعياً  

من الفهم عقيم سقيم. وما علية حقيقة األمر أن األنفال والغنائم والفيء، أمرهيا موكيول إليى اإلميام 
حسب مصلحة المسلمين، وأرم السواد من العراق والشام ومصر، أمرهيا موكيول  ها برأيهيعمل في

اء حبسيه. فالفعيل جيائز أصياًل بدالليه الشيرع ولييس بحجية إلى الخليفة إن شاء قسمه ووزعه وإن ش

                                                 

 .48 – 47كتاب األموال في دولة الخالفة لعبد القديم زلوم، و    (1)
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المصيييلحة، وإنميييا المصيييلحة أو األصيييلح هيييو النتيجييية المطلوبييية عييين طرييييق االختييييار مييين ضيييمن 
 المباحات. 

واسييتدل ه م رأيييهثييم إن عميير رضييي هللا عنييه عنييدما حيياور الصييحابة وشيياورهم، عييرم علييي
ييا َأَفيياء هللا عَ  ي اْلُقْرَبييى علييى فعلييه باآليييات التالييية: )مَّ ُسييول  َول ييذ  ييْن أَْهييل  اْلُقييَرى َفل لييه َول لرَّ َلييى َرُسييوله م 

ُسييولُ  ينُكْم َوَمييا آتَيياُكُم الرَّ ييب يل  َكيْي اَل َيُكييوَن ُدولييه َبييْيَن اأْلَْغن َييياء م   َفُخييُذوُه َواْلَيتَياَمى َواْلَمَسيياك ين  َواْبيين  السَّ
َقيياب  َوَمييا َنَهيياُكْم َعْنييُه َفييانَتُهوا َواتَُّقييوا  يُد اْلع  يين 7}هللا إ نَّ هللا َشييد  يَن ُأْخر ُجييوا م  ر يَن الَّييذ  { ل ْلُفَقييَراء اْلُمَهيياج 

ُقونَ  يياد  ييَن هللا َور ْضييَوانًا َوَينُصييُروَن هللا َوَرُسييوله ُأْوَلئ ييَك ُهييُم الصَّ ْم َوَأْمييَوالهْم َيْبَتُغييوَن َفْضيياًل م   يييار ه  { 8} د 
يَن َتبَ  بُّوَن َمْن َهاَجَر إ َليَوالَّذ  يَماَن م ن َقْبلهْم ُيح  اَر َواإْل  ُؤوا الدَّ مَّيا هوَّ ْم َحاَجيًة م   ُدوَن ف يي ُصيُدور ه  ْم َواَل َيج 

ه  َفُأْوَلئ يَك ُهيُم اْلُمْفل ُحي ْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفس  ْم َوَلْو َكاَن ب ه  ه    {9}وَن ُأوُتوا َوُيْؤث ُروَن َعَلى َأنُفس 
يَميان  َواَل  يَن َسيَبُقوَنا ب اإْل  َنا الَّيذ  ْخَوان  ْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغف ْر َلَنا َوإل   ه  يَن َجاُؤوا م ن َبْعد   َتْجَعيْل ف يي ُقُلوب َنيا َوالَّذ 

يٌم  يَن آَمُنوا َربََّنا إ نََّك َرُؤوٌف رَّح  اًل ل  لَّذ   –. ثم قال: "هذه اآليية اسيتوعبت المسيلمين عامية (1){(10}غ 
ْمَيير  -مشيرًا إلى قاوله تعالى: )والذين جاءوا من بعيدهم( وليئن عشيت لييأتين الراعيي وهيو بسيرو ح 

فعمر بن الخطاب رضي هللا عنه اسيتدل بيالقرآن عليى جيواز ،  (2)نصيبه منها لم يعرق بها جبينه"
فعلييه، واختييار فعيياًل جييائزًا لييه أصيياًل ميين بييين عييدة أفعييال مباحيية ولكنييه اختييار مييا هييو أصييلح ألنييه 

فعل الرسيول على إباحة الفعل وإباحة غيره  ةأن ينصح لهم. والدالل هخليفة المسلمين، وفرم علي
. ولكنيه قبيل ذليك عنيدما افتيتح ةصلى هللا علية وسلم، فهيو قيد قسيم األرم فيي خيبير عليى المقاتلي

أرم بنييي النضييير لييم يقسييم األرم وقسييم مييا سييواها علييى المهيياجرين األولييين دون األنصييار إال 
ا عين وسيلم األميوال وعفي هرجلين منهم، وفي غزوة حنين بعد فتح مكة قسيم الرسيول صيلى هللا عليي

السييبي. فتصييرفات الرسييول صييلى هللا علييية وسييلم تبييين أن أميير األرم واألمييوال والسييبي، موكييول 
ا بمييا يييراه مصييلحة لأسييالم، أي بمييا يعييين ويؤكييد تطبيييق اإلسييالم داخييل هييإلييى الخليفيية يتصييرف في

 هاإلسيييالمية، وحميييل اليييدعوة بالجهييياد إليييى األميييم والشيييعوب األخيييرى؛ فهيييذا الفعيييل لييييس فيييي ةالدولييي
قصيييد تحصييييل مصيييالح المسيييلمين عييين طرييييق القييييام باألعميييال  هتدالل بالمصيييلحة، وإنميييا فيييياسييي

بيأي وجيه  ةالجائزة. فلييس الفعيل مين أميير الميؤمنين عمير بين الخطياب مين بياب المصيالح المرسيل
 من الوجوه.
 

 
                                                 

 .10-7واآليات من سورة الحشر /موال ألبي عبيد، وكتاب األموال لعبد القديم زلوم.  ينظر كتاب األ   (1)

 .48-37كتاب األموال في دولة الخالفة، و ينظر    (2)
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 اخلاتدددددمددددددة
 ن أما بعد : الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعي
 حمدًا هلل شكرًا على توفيقنا وتيسيره لنا إنجاز هذا البحث الذي أهتم بموضوع 

 )ختصيص العام باملصلحة املرسلة وبعض وآثارها الفقهية ( 
 -، وقد توصلنا من خالل بحثنا هذا إلى عدة نتائج يمكن إجمالها بما يلي نقول :

حقيقيييية االمييير هيييي المصيييلحة التيييي  فيييي ة. المصيييلحة او التخصييييص بالمصيييلحة المرسيييل1
 -كمييا قييال بهييا الييدكتور البييوطي : ةالمجييرد ةتسييتند الييى اصييل كلييي وليسييت هييي المصييلحة المرسييل

فمن الخطأ البين الذي اليغتفر ان اطلع على حكيم فيي ميذهب االميام ماليك ميثاًل ، ينطيوي هياهرة 
 1...((ةعلى تخصيص او تقيد لنص ما ، من اجل مصلحة مجرد

ال شيياهد لهييا  ةمجييرد ة)) المصييلحة التييي تخييالف اليينص تنقسييم الييى مصييحل -وقولييه ايضييًا :
، واليييى مصييييلحة لهييييا شيييياهد معتبيييير وهيييي مييييا اسييييتند الييييى دليييييل  ةفيييي اصييييل معتبيييير وهييييي المرسييييل

 2القياس...((
، ومييياتفرع عنيييه مييين قواعيييد كليييية فهيييو لييييس  وانميييا مييياهو بميييا اسيييتندت الييييه مييين اصيييل كليييي

هيو تعيارم بيين  ةتخصيص بالتشهي والرأي المجرد.التعارم بين النص العام والمصلحة المرسيل
وبيين عيام اسيتفيد  ةعامين هو عام من جهة الصيغ وهو حقيقه االمر العام الوارد من قيران او سين

جيييزء مييين هيييذه  ةوالمصيييلحة المرسيييل الكليييية ةمنيييه مييين االسيييتقراء اليييوارد مييين النصيييوو وهيييو القاعيييد
 القواعد 
تبين من االستقراء الوارد من النصيوو ألعاميه ، وهيي إميا أن تكيون ذات دالليه قطعيية ،  .3

 3وهذا المعنى أورده مصطفى الشلبي في كتابه قليل االحكام ،  وإما أن تكون هنية
 امران : ويبنى على ذلك العموم

كلييية قطعييية ، معتبيير مطلقييًا  ةالييى قاعييد ةاالول : التخصيييص بالمصييلحة المرسييلة المسييتند
 م الحنفية هسواء اكان النص العام متواترًا او احادًا عند جمهور العلماء بما في

الكليييية الظنيييية ، وهيييو محيييل  ةالييى قاعيييد ةالمسيييتند ةالثيياني : التخصييييص بالمصيييلحة المرسيييل
 بحث واجتهاد 

                                                 

 86ر والقلب / للبوطي ومن الكف 1

 .176ضوابط المصلحه / للبوطي و 2
 .370ينظر تفصيل المسألة تعليل األحكام و  3
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والمصيلحة فيأذا  ةالتخصيص بالمصلحة هي تعطيل مؤقيت ليبعض افيراده العميوم للحاجي. 4
وهللا تعالى نسأل أن يغفير لنيا  1والمانع رجع ذلك الفرد المستثنى الى حكمه االصلي ةزالت الحاج

وعليى آليه  رك على سيدنا محمد زالتنا وأن يرزقنا التقوى والصالك حسن الختام. وصلى هللا وبا
 وصيييييييييييييييييييييييحبه ومييييييييييييييييييييييين تبييييييييييييييييييييييييع هيييييييييييييييييييييييداه واسيييييييييييييييييييييييتن بسيييييييييييييييييييييييينته الغيييييييييييييييييييييييراء إليييييييييييييييييييييييى يييييييييييييييييييييييييوم 

 الدين ، والحمد هلل رب العالمين .   
 

 املصادر و املراج 
 القران الكريم    
ر االميييام اثييير االدلييية المختليييف فيهيييا فيييي الفقيييه االسيييالمي : د. مصيييطفى دييييب البغيييا ، دا .1

 البخاري ، دمشق ي سوريا .

 أحكام  القرآن البن العربي  .2

  1980االحكام في اصول االحكام ، سيف الدين االمدي ، دار الكتب العلمية ط  .3
 احمد بن حنبل :  محمد ابو زهرة ،  دار الفكر العربي القاهرة . .4

 لحجية اراء االصوليين في المصلح المرسلة واالستحسان من حيث ا .5

االشباه  والنظائر : جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ، دارالكتب العلميية ،  .6
 بيروت ي لبنان .

 هي ( دار الفكر ، بيروت ي لبنان .  490اصول السرخسي :شمس االئمة ابو محمد ) ت  .7

 اصول الفقه /  محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي القاهرة . .8

ام  :ابييراهيم بيين موسييى ابييو اسييحاق الشيياطبي : تحقيييق الشيييخ رشيييد رضييا ، دار االعتصيي .9
 المعرفة ، بيروت ي لبنان .

اعالم الموقعين : شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن ابي بكر ابن القييم ، تحقييق محيي  .10
 م .1955،  1الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ،ط

 لدين اخمد عبد الحليم ابن تيمية ، طبعة كردستان ، مصر .الفتاوى الكبرى  :تقي ا1 .11

 األم مع مختصر المزني : محمد بن ادريس الشافعي ، دار الفكر ، بيروت ي لبنان . .12

األموال  القاسم بن سالم ابو عبيد ، تحقيق محميد خلييل هيراس ، دار الكتيب العلميية 
 م .   1986 1، بيروت لبنان ي ط

                                                 

 370ينظر تعليل األحكام  /  للشلبي و  1
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فييي اصييول الفقييه :محمييد بيين بهييادر بيين عبييد هللا الشييافعي الزركشييي ،   البحيير المحيييط .13
 1تحقيييق عبييد الييرزاق ابييو غييدة ، وغيييره ، وزارة االوقيياف والشييؤون االسييالمية بالكويييت ،ط

 م .1988

بدايييية المحتهيييد ونهايييية المقتصيييد : ابييين رشيييد الحفييييد ابيييو الولييييد القرطبيييي ، دارالفكييير ،  .14
 بيروت ي لبنان . 

ان فييي اصييول الفقييه  امييام الحييرمين عبييد الملييك الجييويني : تحقيييق د. عبييد العظيييم البرهيي .15
 هي .1399 1الدين  قطر ط

تعلييييل االحكيييام  د. محميييد مصيييطفى شيييلبي ، دار النهضييية العربيييية للطباعييية والنشييير ،  .16
 م. 1981بيروت ي لبنان 

 .1983 2ت ي لبنان ، طالتقرير والتحبير ، ابن امير الحاج : دارالكتب العلمية ،  بيرو  .17
هييي ( دار الكتييب 747التوضيييح لمييتن التنقيييح  :عبييد هللا بيين مسييعود صييدر الشييريعة )ت  .18

 العلمية ي بيروت لبنان .

 حاشية العضد : على ابن الحاجب : عضد الدين االيجي ، طبعة بوالق ، مصر . .19

:ا.د. زين العابدين  راي االصوليين في المصال المرسلة واالستحسان من حيث الحجية .20
 االمارات . 1العبد محمد النور ، دار البحوث للدراسات االسالمية واحياء التراث ط

 الرسالة / محمد بن ادريس  الشافعي ، مطبعة اللبي ، مصر . .21

هييي ( ضييبط  275ي  207سيينن ابيين ماجييه : ابييو عبييد هللا محمييد بيين يزيييد القزوينييي )  .22
 وتعليق محمد عبد الباقي ..

هيي ( اعيداد  275ي  202سنن أبو داود : سليمان بن االشعث السجستاني ابيو داود ، )  .23
 وتعليق عزت عبيد و عادل السيد ، دار الحديث ، حمص ي سوريا  .

سييير أعييالم النبالء،لمحمييد بيين أحمييد بيين عثمييان بيين قايميياز الييذهبي أبييو عبييد هللا،ولييد   .24
نييياؤوط ، محميييد نعييييم العرقسوسيييي ،دار ،تحقييييق شيييعيب األر 748، تيييوفي سييينة 673سييينة

 ،رقم الطبعة التاسعة،1413مدينة النشري بيروت،سنة النشر   ي النشر ي مؤسسة الرسالة

شييييرك التلييييويح علييييى التوضيييييح لمييييتن التنقيييييح فييييي أصييييول الفقييييه / للعالميييية سييييعد الييييدين  .25
بيين مسييعود شييرك التوضيييح للتنقيييح لصييدر الشييريعة عبيييد هللا  –التفتييازاني دبهيياا الكتيياب 

 لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  –الحنفي 

شييييرك العضييييد علييييى مختصيييير ابيييين الحاجييييب ، لسييييعد الييييين التفتييييازاني ، نشيييير الكليييييات  .26
 م1973هي ي 1393االزهرية ،
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هيي 684شرك تنقيح الفصول ، شهاب الدين ابو العباس احميد بين ادرييس القرافيي ، )ت  .27
 بة الكليات االزهرية ، القاهرة . ( تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، مكت

هيي ( تحقييق عبيد هللا 716: نجم الدين ابو سليمان الطيوفي ) ت ةشرك مختصر الروض .28
 م . 1989 1بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،ط

شيييفاء الغلييييل  : حجييية االسيييالم ابيييي حاميييد الغزاليييي  محميييد بييين محميييد مطبعييية اإلرشييياد   .29
 اد . بغد

صحيح البخاري : ابو عبد هللا محمد بين اسيماعيل ، ضيبط وتحقييق.د. مصيطفى دييب  .30
 البغا ، مطبعة الهندي 

هيي( 261صحيح مسلم :  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشييري النيسيابوري )المتيوفى:  .31
 ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي ي بيروت.

لمصييلحة فييي الشييريعة االسييالمية : د. محمييد سييعيد رمضييان البييوطي: مؤسسيية ضييوابط ا .32
 م . 1990 5الرسالة ي بيروت ط

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن ابي بكر ابن  .33
 م . 1989 1بشيرمحمد عيون ، مكتبة دارلبنان للتوزيع ي بيروت ي لبنان ط القيم ،تحقيق

غايييية الوصيييول شيييرك ليييب االصيييول لشييييخ االسيييالم يحيييي بييين زكرييييا االنصييياري  ،طبيييع  .34
 بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه

تركنييه  -1محمييد عبييد الواحييد السيواسييي المعييروف بييابن الهمييام الخنفييي ط -فييتح القييدير  .35
 م. 1970 –مصر  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هييي ( مؤسسيية 817القيياموس المحيييط  : مجييد الييدين محمييد بيين يعقييوب الفيروزابييادي )ت  .36
 م . 1987 2الرسالة ، ط

هيي ( 660قواعد االحكام في مصالح االنيام ، عيز اليدين عبيد العزييز ابين عبيد السيالم  ) .37
 م .1992، 1تحقيق عبد الغني الدقر ، دار الطباعة ،دمشق ي سوريا ،ط

 لعبد القديم زلوم الموال في دولة الخالفة :كتاب ا .38

شاف القناع : منصور بين ييونس البهيوتي ، تعليقالشييخ هيالل مصييلي ، دار الفكير ، ك .39
 م . 1982بيروت ، لبنان 

الييدين بيين احمييد  البخيياري ت )  عييالء كشيف اإلسييرارعن اصييول البييزدوي: / عبييد العزيييز .40
،  1غيدادي، دارالكتياب العربيي، بييروت ي لبنيان طهي ( تحقيق محمد المعتصم باهلل الب730
 م .1991
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 3لسيان العيرب  : ابين منظيور المصيري ، داراحيياء التيراث العربيي ، بييروت ي لبنيان ط .41
 م .1993

 مجموعه الرسائل والمسائل : ابن تيمية .42

المحصول في علم االصيول : تحقييق د. طيه جيابر العليواني ، مطبعية جامعية االميام ،  .43
 م.1980 1الريام السعودية ، ط

 مختصر ابن الحاجب : لعثمان ابي  عمرو بن الحاجب المالكي المطبع االميرية . .44
 م. 1968المدخل الفقهي العام : مصطفى احمد الزرقا ، دار الفكر ، دمشق  .45

 المدونة الكبرى : رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك ، طبعة دار الفكر .  .46

مزهيير فييي علييوم اللغيية وأنواعهييا : عبييد الييرحمن بيين أبييي بكيير، جييالل الييدين السيييوطي ال .47
بييييروت الطبعييية:  –هيييي(،المحقق: فيييؤاد عليييي منصيييور دار الكتيييب العلميييية 911)المتيييوفى: 
 332/ 1م 1998هي 1418األولى، 
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