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ّ
تلقوهــا ومكانتهــم الشــخصية
التــي

ملخص

والظــروف التاريخيــة الســائدة.

أتنــاول بالبحــث فــي هــذا المقــال
مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة
الفقهيــة

اإلســامية

المعاصــرة.

بعــد اســتعراض عــدد مــن المقاربــات
التــي اعتنــت بالمصلحــة علــى غــرار مــا
صاغــه الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي
والقرافــي

والطوفــي

والشــاطبي،

أتنــاول بالــدرس الكتابــات المهتمــة
بالمصلحــة التــي ألّفهــا عــدد مــن
الفقهــاء البارزيــن بدايــة مــن نهايــة
القــرن  19/13وحتــى ثمانينــات القــرن
/13
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ســتينات

القــرن

،20

وهــم

القاســمي ورشــيد رضــا والمحمصانــي
وعــال الفاســي وخــاف والبوطــي.
تُظهــر نتائــج البحــث أن ُر وّ اد اإلصــاح
خ ّيــروا تبنــي مقاربــة الطوفــي القائمــة
علــى فهــم موســع لــدور المصلحــة
فــي التشــريع .وفــي المقابــل ،مــال
الفقهــاء الذيــن ظهــروا فــي مرحلــة
الحقــة إمّ ــا إلــى الدعــوة إلــى تبنــي
مقاربــة شــاملة شــبيهة بمقاربــة
الشــاطبي ،أو إلــى المنــاداة باعتمــاد
مقاربــة تفــرض المزيــد مــن القيود على
اســتعمال المصلحــة ،تأســيا بطــرح
الغزالــي والــرازي .لــم تكــن منهجيــة
الفقهــاء فــي إعمــال قاعــدة المصلحــة
اعتباطيــة ،بــل قامــت علــى عــدد مــن
االعتبــارات ،أخصُّهــا نوعيــة الدراســة

نتطــرق فــي هــذا المقــال إلــى مفهــوم
المصلحــة فــي النظريــة الفقهيــة
اإلســامية المعاصــرة .سأســتعرض
فــي البدايــة مختلــف المقاربــات لنظريــة
المصلحــة التــي أرســاها كل مــن
الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي والقرافــي
والطوفــي والشــاطبي ،ألم ـ ّر الحقــا إلــى
التعليــق علــى مجموعــة مــن المصنفات
التــي اهتمــت بهــذه المســألة وألّفهــا
كبــار الفقهــاء المســلمين فــي الفتــرة
الممتدة بين القرن 13( 19ﻫ) وستينيات
القرن العشرين (من  1380إلى  1389ﻫ)،
وأعنــي تحدي ـدًا القاســمي ورشــيد رضــا
والمحمصانــي وع ـ ّلال الفاســي وخ ـ ّلاف
والبوطــي .كانــت مقاربــة الطوفــي
لقضيــة المصلحــة مقاربــة موسَّــعة،
وتشــير المعطيــات المتوفــرة إلــى أن
ر وّاد اإلصــاح كانــوا يميلــون إلــى فهــم
الطوفــي الموسَّــع لمبــدأ المصلحــة
فــي عمليــة التشــريع .وفــي المقابــل،
فــإن الفقهــاء الذيــن ظهــروا فــي فتــرة
الحقــة كانــوا علــى ضربيــن :فمنهــم
مــن تبنــى مقاربــة شــاملة شــبيهة بمــا
ذهــب إليــه الشــاطبي ،ومنهــم مــن
كان شــديد التحفــظ فــي إعمــال مبــدأ
المصلحــة فقيّــدوه بقيــود واضحــة
علــى غــرار الغزالــي والــرازي .وتحســن

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك

اإلشــارة إلــى أن وجهــة نظــر الفقهــاء
حيــال قضيــة المصلحــة لــم تكــن
اعتباطيــة ،بــل ارتبطــت بمجموعــة مــن
العوامــل أهمهــا التعليــم الــذي تلقــاه
الفقيــه ومكانتــه الشــخصية والظــروف
التار يخيــة.

مقدمة

interest

(((
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(المصلحــة العامــة) رغــم

أن المصطلــح العربــي أقــرب فــي داللتــه
إلــى معنــى الرفــاه والرخــاء االجتماعــي(((.
لقــد باتــت نظريــة المصلحــة موضوعً ــا
كثيــر التنــاول فــي الخطــاب الفقهــي المعاصــر،
ّ
أهمهــا
وهــذا راجــع إلــى الكثيــر مــن األســباب،
أن الفقهــاء رأوا فــي المصلحــة منــذ القــرن11/5

منــذ أواخــر القــرن  19/13انشــغل
الفقهــاء المســلمون كثيــ ًر ا بنظريــة
ّ
والحق
المصلحــة وخاضــوا فيها مطوّ ًلا.
أن الخــوض فــي هــذه القضيــة لم يقتصر
علــى الفقهــاء فحســب ،بــل شــهدنا
صــدور الكثيــر مــن المؤلفــات التــي اعتنــت

تجســيدً ا لمقاصــد الشــريعة .ومــن أســباب
ً
أيضــا أن المصلحــة يمكــن أن ُت ّتخــذ
ذلــك
وســيلة للتجديــد الفقهــي :فمــن المعلــوم أن
المنظومــة الفقهيــة اإلســامية تعانــي مــن
معضلــة مزمنــة جــراء اعتمادهــا علــى مصــادر
أحكامــا
تشــريع (القــران والســنة) تتضمــن
ً
متناهيــة مقارنــة بالمســتجدات الالمتناهيــة
التــي تطــرأ علــى الحيــاة اليوميــة للمســلمين،
ّ
وإن إعمــال مبــدأ المصلحــة مــن شــأنه أن يضــع

بهــذه القضيــة بــدءً ا بالمؤلفــات التــي

علــى ذمــة الفقهــاء إطــا ًر ا يســمح لهــم بإيجــاد

اعتنــت بعلــم الحديــث((( ،وصــو ًلا إلــى

حــل لهــذه المعضلــة .وبهــذا المعنــى ،فــإن

الكتابــات التــي تعنــى بصياغــة التوصيــات
الخاصــة بالسياســات العامــة((( .وتعنــي
المصلحــة لغــة كل شــيء يجــر ً
نفعــا،
ُ
وت َ
ترجــم فــي االنجليزيــة غالبًــا بـــ public
((( انظر:
John L. Esposito and John 0. Voll, Makers of Contemporary
Islam (Oxford: Oxford University Press, 2001), 192.

المصلحــة تضفــي شــرعية علــى األحــكام التــي
يســتنبطها الفقهــاء وتســمح لهــم باإلجابــة
علــى األســئلة التــي لــم يــرد فيهــا نــص مــن
أساســا درجــة التجديــد
كتــاب أو ســنة .وترتبــط
ً
((( يــرى الكثيــرون ضــرورة أن يترجــم مصطلــح 'المصلحــة' ﺒ
'  'public interestعندمــا تشــير إلــى جــواز إصــدار الســلطات
السياســية أحكامً ــا تصــب فــي مصلحــة العامــة فــي المجــال
السياســي فحســب .بينمــا حيــن يعطــي المفتــي رأيًــا فقهيــا
اســتنادً ا إلــى المصلحــة ،فينبغــي هنــا حــذف كلمــة 'عامــة'؛ ألنهــا
حــاالت مخصوصــة وفرديــة.
((( نظــ ًر ا الســتحالة ترجمــة مصطلــح 'مصلحــة' بكلمــة
انجليزيــة واحــدة تفيــد المعنــى ذاتــه ،خيّــرت اســتعمال
المصطلــح العربــي.
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الفقهــي الممكــن تحقيقهــا عــن طريــق إعمــال
ّ
تحققهــا
المصلحــة بالغايــة التــي يمكــن أن
المصلحــة ضمــن التصــور العــام الــذي يحملــه
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السياق التاريخي لدعوات
اإلصالح

ّ
ســأخصص هــذا المقــال
الفقيــه عــن الشــرع.

مــع نهايــة القــرن  ،19/13أعــرب عــدد مــن

لدراســة مفهــوم المصلحــة وبيــان الكيفيــة

العلمــاء المســلمين عــن انشــغالهم إزاء

التــي َفهِ َ
ــم بهــا عــدد مــن الفقهــاء البارزيــن

طريقــة تأويــل الشــريعة اإلســامية وتطبيقهــا،

هــذا المبــدأ الفقهــي فــي العصــر الحديــث.

وعدّ وهــا منافيــة الحتياجــات المجتمعــات

وســأقتصر فــي مقالــي هــذا علــى دراســة

اإلســامية .وقــد انطلقــت الدعــوات المطالبــة

مؤلفــات مجموعــة مــن أهــم المصنفيــن

باإلصــاح الدينــي فــي ظــرف تاريخــي شــهد

العــرب بدايــة مــن القــرن  19/14وحتــى النصــف

تحــوالت مهمــة فــي مجــاالت لهــا صلــة وثيقــة

الثانــي مــن القــرن  .20/14وإلــى جانــب ذلــك،

باهتمامــات علمــاء الديــن والســيما الفقهــاء(((.

سأســعى إلــى بيــان تأثيــر المالبســات التاريخيــة

وقــد أدّ ت المبــادرات اإلصالحيــة الحكوميــة فــي

ومكانــة الفقيــه االجتماعيــة فــي طريقــة تناولــه

اإلمبراطوريــة العثمانيــة وبلــدان إســامية أخرى

لقضيــة المصلحــة ،وســأحاول كذلــك أن

إلــى حــدوث تغييــرات جذريــة فــي مجالــي التعليــم

أبيّــن المنهجيــة التــي اعتمدهــا الفقهــاء فــي

والقانــون .كانــت البرامــج اإلصالحيــة ُتنجــز

إدراج مبــدأ المصلحــة ضمــن اإلطــار العــام

بإشــراف مباشــر مــن الحكومــات وقــد اعتمــد

لمنظومــة القواعــد الفقهيــة .ولتحقيــق ذلــك،

كل بلــد منهجيــة مختلفــة فــي إنجــاز اإلصالحــات.

سأســتعرض فــي البدايــة الســمات األساســية

ولئــن اختلفــت البرامــج اإلصالحيــة مــن دولــة

للوضــع الســائد أواخــر القــرن  ،19/13وهــي فتــرة

إلــى أخــرى مــن حيــث مــدة التنفيــذ والنتائــج

شــهدت دعــوات صريحــة لإلصــاح .ثــم ســأقدّ م

المحققــة ،فإنهــا اشــتركت فــي المقابــل فــي

َّ
ملخ ًصــا لنظريــات علمــاء أصــول الفقــه خــال

عــدد مــن الســمات العامــة.

الحقبــة الوســيطة((( ،خاصــة وأن الفقهــاء
المحدثيــن قــد تأثــروا بمقارباتهــم المختلفــة
لقضيــة المصلحــة .وفــي األخيــر ســأهتم علــى
وجــه الخصــوص بمختلــف التفســيرات التــي
طرحهــا الفقهــاء المعاصــرون للمصلحــة.

((( أســتند هنــا إلــى تقســيم هودغســون ( )Hodgsonحيــث
'الحقبــة الوســيطة' تشــمل الفتــرة الممتــدة مــن  945إلــى
( 1503انظــر MarshallG .S. Hodgson, The Venture of Islam
)[Chicago: University of Chicago Press, 1974], vol. 1, 96

ومــن المجــاالت التــي اســتهدفها اإلصــاح
قطــاع التعليــم .فقــد أسســت الحكومــات فــي
إســطنبول والقاهــرة وغيرهــا مــن العواصــم
خــال القــرن  19/13مــدارس حكوميــة علــى
((( للمزيــد مــن المعلومــات حــول وضعيــة العلمــاء فــي
المجتمــع ،انظــر:
Felicitas Opwis, "Changes in Modern Islamic Legal Theory:
Reform or Reformation?" in An Islamic Reformation, ed
. Michaelle Browers and Charles Kurzman (Lanham,
Maryland: Lexington Books, 2004), 28-53.
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أضحــى النظــام التعليمــي فــي هــذه

يحتاجهــا المجتمــع الحديــث .وقــد أدى ذلــك

البلــدان مزدوجً ــا ،وقــد تزامــن ذلــك مــع تراجــع

إلــى تراجــع بطــيء لمكانــة علمــاء الديــن الذيــن

هائــل لمكانــة علمــاء الديــن ودورهــم فــي

بــدءا
كانــوا يهيمنــون علــى مجــال التعليــم
ً

حقلــي القضــاء والقانــون .انصــب اهتمــام

ُ
بالك ّتــاب وحتــى المدرســة((( .وقــد شــغل معظــم

الحكومــات علــى إضفــاء المزيــد مــن الفعاليــة

خريجــي المــدارس غيــر الدينيــة مناصــب حكوميــة

علــى أدائهــا فعكفــت علــى إنشــاء دوائــر

وتفوّ قــوا علــى خريجــي المــدارس الدينيــة ،ليتأكــد

حكوميــة جديــدة واســتحوذت علــى الكثيــر

قصــور التعليــم الدينــي وعجــزه عــن توفيــر

مــن صالحيــات علمــاء الديــن القضائيــة

.

خريجيــن قادريــن علــى العمــل فــي دواليــب

وقــد أدّ ت السياســات الحكوميــة ،مــن ناحيــة،

الدولــة الحديثــة .وإلــى جانــب ذلــك ،فقــد أدخلــت

إلــى تداخــل فــي صالحيــات القضــاء المدنــي

الحكومــات تغييــرات علــى النظــام التعليمــي،

والقضــاء الدينــي الــذي كان فيمــا مضــى

تعليمــا
وهــو مــا أفضــى إلــى ظهــور نخبــة لــم تتلــق
ً

مســتق ًلا إلــى أبعــد الحــدود .وبــادرت بعــض

قائمــا علــى مقــررات دراســية دينيــة(((.
ً

الــدول ،علــى غــرار المغــرب ،بتعديــل اإلجــراءات

((( ليــس معنــى هــذا أن العلمــاء اســتأثروا لوحدهــم بمجــال
التدريــس .كان أهــل الحــرف ذوو الخبــرة يتولــون تعليــم النــاس
الكثيــر مــن المهــارات المطلوبــة للقيــام بحــرف مختلفــة.
ومــع ذلــك ،يشــير 'اكســل' ( )Eccelإلــى أن "التعليــم كان دينيــا
باألســاس حيــث كان النــاس يجلســون إليهــم"
(A. Chris Eccel, Egypt, Islama and social Change: AlAzhari Conflict and Accommodation[Berlin: Klaus
)Schwarz Verlag, 1984], 34
((( انظر:
Edmund Burke, "The Moroccan Ulama, 1860-1912: An
Introduction," in Scholars, Saints, and Sufis: Muslim
Religious Institutions in the Middle East Since 1500,
ed. Nikki R. Keddie (Berkeley: University of California
Press, 1972), 95- 123, at 112; Richard L. Chambers, "The
Ottoman Ulema and the Tanzimat," in Scholars, Saints,
and Sufis, 35-46, at 36-8; David Dean Commins, Islamic
Reform: Politics and Social Changein Late Ottoman Syria
( New York: Oxford University Press, 1990), 14-6; Daniel
Crecelius, "Non ideological Responses of the Egyptian
Ulama to Modernization," in Scholars, Saints, and
Sufis, 180-205, at 189, 191-4, 200-5; Eccel, Egypt, Islam
and Social Change, 34-44, 263-81; Wolf-Dieter Lemke,
Mahmud Saltut (1893-1963) und die Reform der Azhar
(Frankfurt: Peter D. Lang, 1980), 20, 24-7, 87-8; Afaf Lutfi
al-Sayyid Marsot, "The Ulama of Cairo in the Eigh-teenth
and Nineteenth Centuries," in Scholars, Saints, and Sufis,
153-63, at 163; Robin Ostle, "The Printing Press and the
& Renaissance of Modern Arabic Literature," Culture
History 16 (1997), 145-57, at 146.

(((1

الخاصــة بتعييــن القضــاة ،فيمــا ســارعت
أخــرى (علــى غــرار اإلمبراطوريــة العثمانيــة
والمغــرب ومصــر) إلــى بســط ســيطرتها
علــى إدارات المؤسســات الوقفيــة (مــن أهــم
مصــادر الدخــل بالنســبة إلــى العلمــاء)(.((1
وقــد أدّ ت اإلصالحــات الحكوميــة ،مــن ناحيــة
أخــرى ،إلــى التعــدي علــى االختصاصــات
( ((1بيــن 'بــراون' أن سياســات اإلصــاح الحكوميــة فــي مجالــي
التعليــم والقضــاء لــم تؤثــر علــى التعليــم الدينــي والقضــاء
الشــرعي لكنهــا قلصــت وزن العلمــاء والقضــاة الشــرعيين
فــي الدولــة.
(Nathan Brown, "Shari'a and State in the Modern Muslim
Middle East," International Journal of Middle East Studies
29 (1997), 359-76, at 365-8).
( ((1انظر:
Burke, "Moroccan Ulama," 107-8, 118; Chambers, "Ottoman
;Ulema," 35-6; Crecelius, "Non ideological Responses," 182
Eccel, Egypt, Islam and Social Change, 73-8; Uriel Heyd,
"The Ottoman 'Ulema and Westernization in the Time
of Selim III and Mahmud II," in The Modern Middle East:
A Reader, ed. Albert Hourani et al. (Berkeley: University
of California Press, 1993), 29-60, at 52;Joseph Schacht,
Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press,
1964), 101.
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القضائيــة للمحاكــم الشــرعية :فقــد تغلغلــت

التحــوالت ذروتهــا بصــدور مجلــة األحــكام

المؤسســات التجاريــة األوروبيــة علــى نحــو

العدليــة ســنة  1877التــي كان الغــرض منهــا

متزايــد فــي البلــدان اإلســامية ،فلــم يجــد

إرســاء مدونــة قانونيــة مدنيــة مســتندة إلــى

النظــام القضائــي المــزدوج آنــذاك بُــدّ ا مــن

الشــريعة .وقــد تضمنــت المجلــة الكثيــر مــن

ســحب النزاعــات القضائيــة بيــن المســلمين

األحــكام المتعلقــة بشــتى أبــواب الفقــه ،وال

واألجانــب مــن القاضــي التقليــدي وإحالتهــا

ســيما بــاب المعامــات ،كــي ُتطبَّــق تلــك

إلــى القاضــي المدني( .((1وقــد ســاهم إنشــاء

األحــكام فــي المحاكــم غيــر الدينيــة علــى كافــة

اإلمبراطوريــة

مواطنــي اإلمبراطوريــة بغــض النظــر عــن

العثمانيــة ومصــر فــي التقليــص مــن نطــاق

ديانتهــم .وكمــا أشــار شــاخت ،كانــت الغايــة

إعمــال الشــريعة اإلســامية والحــد مــن

مــن إنشــاء هــذه المجلــة توفيــر إطــار قانونــي

ســلطة القضــاة المطبقيــن ألحكامهــا .كانــت

أحكامــا جازمــة مســتمدة
عملــي يتضمــن
ً

األحــكام الــواردة فــي المدونــات القانونيــة

ّ
توفــر علــى القائميــن
مــن الفقــه اإلســامي

مســتوحاة بالكامــل تقريبًــا مــن القانــون

علــى الشــأن القضائــي مشــقة البحــث فــي

الغربــي ،ســواء تعلــق األمــر بالقوانيــن

المصنفــات الفقهيــة الضخمــة

 .وقــد

الجزائيــة أو البحريــة أو التجاريــة ،وقــد ُطبِّقــت

شـ ّ
ـكل تدويــن القوانيــن تهديــدً ا للمكانــة التــي

تلــك األحــكام فــي محاكــم غيــر دينيــة أنشــئت

كانــت تحظــى بهــا الشــريعة اإلســامية فــي

للغــرض( .((1شــهدت المنظومــة القانونيــة

النظــام القضائــي للدولــة ،وللمنهــج القديــم

العثمانيــة تحــوالت كثيــرة ،وقــد بلغــت هــذه

فــي تأويــل نصــوص الشــريعة وتطبيقهــا.

المدونــات

القانونيــة

فــي

( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 43; Commins, Islamic
Reform, 13; NJ. Coulson, A History of Islamic Law
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 152.
( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 41-5; Commins, Islamic
;Reform, 16; Coulson, History of Islamic Law, 151-2
Crecelius, "Non ideological Responses," 197; Aharon
Layish, "The Transformation of the Shari'a from
Jurists' Law to Statutory Law in the Contemporary
Muslim World," Die Welt des Islams 44 (2004), 85-113,
at 88-9, 96-7.
تعــود التشــريعات الحكوميــة التــي تحــد مــن ســلطة األحــكام
التــي يصدرهــا العلمــاء فــي اإلمبراطوريــة العثمانيــة إلــى
القــرن  .16/10رغــم أن القانــون اإلداري العثمانــي مســتلهم
مــن الشــريعة وجــاء ليعاضدهــا فإنــه حــل محلهــا فــي الكثيــر
مــن المجــاالت (انظــرSchacht, Introduction,90 -1; Layish, :
) "Transformation of the Shari'a," 88

(((1

وإلــى جانــب برامــج اإلصــاح الحكوميــة،
شــهد القــرن  19/13تغلغ ـ ًلا مســتم ًر ا للبلــدان
ّ
أمعنــا
الغربيــة فــي األراضــي اإلســامية .ولــو
النظــر فــي مصنفــات رواد اإلصــاح فــي تلــك
ّ
هــم
الفتــرة ،نجــد أن هــؤالء كانــوا يحملــون
التأثيــر األوروبــي علــى بلدانهــم التــي تعيّــن
عليهــا مواجهــة التهديــد العســكري والغــزو

( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 44-5; Coulson, History of
Islamic Law, 151-2; Eccel, Egypt, Islam and Social Change,
78-105; EF, s.v. Medjelle; Schacht, Introduction to Islamic
Law, 92-3.
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الثقافــي الناجــم عــن التغلغــل التجــاري(.((1

والعقــل ،والعــودة إلــى اإلســام الصافــي

ويشــدّ د بيتــرز علــى أن الحركــة اإلصالحيــة

العتيــق وإلــى القــرآن باعتبــاره مصــدر التشــريع،

ّ
موفــى القــرن
اإلســامية التــي ظهــرت فــي

فضــ ًلا عــن تطويــر قــدرة التشــريع اإلســامي

 19إنمــا نشــأت لمجابهــة التحــدي المتمثــل

علــى االســتجابة للظــروف المعاصــرة .وقــد دعــا

فــي التأثيــر الغربــي المتعاظــم فــي البلــدان

المصلحــون فــي هــذا الســياق إلــى التخلــي عــن

اإلســامية" (.((1

المــوروث الفقهــي الــذي خلفتــه المذاهــب علــى

لقــد أوجــدت األوضــاع التاريخيــة الســائدة
خــال القــرن  19قناعــة راســخة لــدى العلمــاء
المســلمين بــأن المجتمعــات اإلســامية بلغــت
مــن الضعــف والوهــن مــا يجعلهــا قاصــرة
علــى مجابهــة االحتياجــات المعاصــرة .وقــد
بــدا أن الحــل الــذي ســيخلص المســلمين مــن
انحطاطهــم يكمــن في إصالح الدين اإلســامي؛
ألن هــذا اإلصــاح ســيعزز قــوة الحضــارة
اإلســامية ويســمح لهــا بمواجهــة ســطوة
انصــب اهتمــام الفقهــاء
الهيمنــة األوروبيــة.
ّ
المســلمين ذوي النفــس اإلصالحــي( ((1على عدد
مــن القضايــا ،مــن بينهــا التوفيــق بيــن اإلســام
( ((1انظر:
Burke, "Moroccan Ulama," 116-8; Commins, Islamic
Reform, 26-9.
(16) 15R udolph Peters, "Idjtihdda nd Taqlzdi n 18th and
19th Century Islam," Die Welt des Islams 20 (1980), 13144, at 131.
انظر ً
أيضا
Ahmad Dallal, "Appropriating the Past: Twentieth Century
Reconstruction of Pre-Modern Islamic Thought," Islamic
Law and Society 7 (2000), 333-42, at 333-4; Gudrun
Kramer, "Kritik und Selbstkritik: Reformistisches Denken
im Islam," in Der Islam im Aufbruch?Pe rspektivende
ra rabischenW elt,e d. Michael Ltiders (Munich: Piper,
1992), 209-24, at 210.
( ((1أســتعمل مصطلــح '" Islamic juristأو "Islamic
 "jurisprudentللداللــة علــى الفقيــه و " "Muslim juristللداللــة
علــى شــخص مســلم مختــص فــي القانــون الوضعــي ممارســة
أو دراســة.

امتــداد قــرون كثيــرة ،وإلــى النهــل مباشــرة مــن
معيــن نصــوص الشــرع( .((1لقــد تط ّلــب األمــر
أن يقــع تجــاوز الفقــه التقليــدي والمنهجيــة التــي
ســار عليهــا ،وهــو مــا يعنــي فتــح بــاب االجتهــاد
إليجــاد الحلــول لــكل الحــاالت لــم يــرد فيهــا نــص
صريــح مــن قــرآن أو ســنة .والحـ ّـق أن الفقهــاء
ذوي النفــس اإلصالحــي رأوا فــي االجتهــاد
ً
وســيلة أساســية لبــث الــروح مــن جديــد فــي
الشــريعة اإلســامية وإضفــاء المزيــد مــن
الســعة والمرونــة عليهــا ،حتــى تصيــر أحكامهــا
مســايرة للعصــر والحتياجــات المجتمعــات
اإلســامية( .((1كان االجتهــاد أحــد أبــواب الفقــه
التــي نوقشــت فيهــا نظريــة المصلحــة .وقبــل
الشــروع فــي بيــان تعريــف الفقهــاء المحدثيــن
لمفهــوم المصلحــة ،ســنقدم نبــذة عــن
المفهــوم كمــا عرّفتــه المنظومــة الفقهيــة
للحقبــة اإلســامية الوســيطة.
( ((1انظر:
Commins, Islamic Reform, 65 , 69-73; Dallal,
"Appropriating the Past," 335-6; Kramer," Kritik und
Selbstkritik,"21 0, 214, 218; Mazheruddin Siddiqi, Modem
Reformist Thought in the Muslim World (Islamabad,
Pakistan: Islamic Research Institute, 1982), 1-6, 24-5, 735, 86.
(19) Commins, Islamic Reform,65 , 69-73; Kramer,
"Kritik und Selbstkritik," 218; Siddiqi, Modern Reformist
Thought, 1-6, 24-5, 73.
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ً
ً
ودقيقــا.
ملموســا
تعريفــا
الغزالــي (ت)1111/505 :
ً
وقــد وضــع الغزالــي بذلــك األســس التــي قامــت
عليهــا تفســيرات العلمــاء الالحقيــن لهــذا

تعــود النصــوص الفقهيــة اإلســامية التــي

المفهــوم( .((2وقــد شــدّ د الغزالــي علــى أن قصــد

تتضمــن أحكامً ــا تراعــي مبــدأ المصلحــة إلــى

الشــارع مــن تشــريع الحكــم تحقيــق المصلحــة

القرنيــن  8/2و .((2(9/3وكان الخوارزمــي (توفــي

(األحــكام معللــة بمصالــح العبــاد) ،و"مقصــود

بعــد  )997/387قــد اســتعمل كلمــة "اســتصالح"

الشــارع مــن الخلــق خمســة وهــو :أن يحفــظ

بمعناهــا االصطالحــي فــي إحصائــه للعلــوم

عليهــم دينهــم ،ونفســهم ،وعقلهــم ،ونســلهم،

الشــرعية وتبويبهــا .وقــد نســب الخوارزمــي فــي

ومالهــم( ،((2وكل مــا يفــوّ ت هــذه األصــول فهــو

الفصــل المخصــص ألصــول الفقــه مــن كتابــه
مفاتيــح العلــوم مصطلــح االستحســان للمذهــب
المالكــي ذاكـ ًر ا أن مالـ ً
ـكا وأصحابــه قد تفــردوا به(.((2
هنــاك عــدد مــن المصنفــات التــي اعتنــت بقضيــة
المصلحــة لكــن بعضهــا فقــط ســلم مــن التلــف،
مــن بينهــا كتــاب "الفصــول فــي األصــول" ألبــي بكــر
الجصــاص (ت )980/370 :الــذي ي َُعــدّ مــن أقــدم
المؤلفــات التــي اهتمــت بهــذه القضيــة( .((2ولــم
يتلــق الفقهــاء المســلمون نظريــة المصلحــة مــع
ذلــك بالقبــول علــى نحــو واســع إال بحلــول أواخــر
القــرن  11/5عندمــا صــاغ لهــا الفقيــه الشــافعي
( ((2المصطلــح المســتعمل فــي هــذه الكتابــات الفقهيــة
هــو 'االستحســان' وليــس 'المصلحــة' .انظــر مثـ ًلا ســحنون بــن
ســعيد :المدونــة الكبــرى 16 ،ج فــي  8مجلــدات ،مصــر ،مطبعــة
الســعادة ،05-1904/1323 ،ج  ،14ص 134؛ ج  ،16ص .217
اســتعمل ابــن المقفــع األديــب والسياســي الــذي عــاش فــي
القــرن  8/2الفعــل 'اســتصلح' فــي نصيحتــه للخليفــة المنصــور
مــن أجــل وصــف الطريقــة التــي ينبغــي أن يفتــي بهــا الفقهــاء
فــي أمــور العامــة عنــد عــدم النــص (عبــد هللا بــن المقفــع،
"رســالة الصحابــة" ،فــي آثــار ابــن المقفــع ،تحقيــق عمــر أبــو
النصــر [بيــروت :دار مكتبــة الحيــاة.360 ،61-345 ،]1966 ،
(21) Muhammad b. Ahmad al-Khwarazmi, Mafatih al)'ulum, ed. G. van Vloten (Leiden: EJ. Brill, 1895
لــم يكــن مصنــف الخوارزمــي يعنــى طبعــا بتفاصيــل النظريــة
الفقهيــة ،ولذلــك لــم يوفــر معلومــات كثيــرة عــن تعريــف
االســتصالح وكيفيــة إعمالــه.
( ((2انظــر أحمــد بــن علــي الجصــاص :الفصــول فــي األصــول
(الهــور :المكتبــة العلميــة.5-133 ،)1981 ،

مفســدة ودفعهــا مصلحــة

".

(((2

ي َُعــدّ تعريــف الغزالــي للمصلحــة بكونهــا
غايــة التشــريع اإللهــي وربطــه بينهــا وبيــن حفــظ
الضــرورات الخمــس تطــو ًر ا الف ًتــا .فقــد َّ
وفقــت
نظريــة المصلحــة عنــد الغزالــي بيــن مقاربتيــن
فكريتيــن لقضيــة اإلبســتيمولوجيا األخالقيــة،
همــا المقاربــة العقالنيــة والمقاربــة الذاتيــة(.((2
ويــرى أصحــاب االتجــاه الموضوعــي العقالنــي
الــذي يقتــرن ذكــره بمذهــب المعتزلــة أن العقــل
قــادر علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر والحســن
والقبيــح دون حاجــة إلــى الوحــي .فــإن الحكــم
علــى األفعــال بالحُ ســن أو ُ
القبــح متوقــف علــى
( ((2لتحليــل مفصــل لتطــور مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة
الفقهيــة اإلســامية مــن أواخــر القــرن  10/4إلــى أواخــر القــرن
 14/8انظــر:
Felicitas Opwis, Maslaha: An Intellectual History of a
Core Concept in Islamic Legal Theory (P h. D. thesis, Yale
)University, 2001
( ((2أصبحت تعرف بالضرورات أو الضروريات الخمس.
( ((2محمــد الغزالــي :المســتصفى مــن علــم األصــول4 ،
مجلــدات( .جــدة :شــركة المدينــة المنــورة ،]1993[ ،مجلــد ،)2
.503-502 ،482-481
( ((2أســتعمل المصطلحيــن اللذيــن اســتخدمهما الحورانــي
أي الموضوعيــة العقالنيــة والذاتيــة اإليمانيــة (انظــر:
(GeorgeF. Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of
'Abda l-Jabbar [O xford: Clarendon Press, 1971], 3, 8-13).

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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مــدى الضــرر الــذي ُتلحقــه أو النفــع الــذي تجلبــه،

نصــوص الشــرع مباشــرة وتســمح بالتعويــل

وهــذا أمــر بإمــكان العقــل لوحــده أن يقــرره(.((2

علــى العقــل دونــا عــن النقــل ،فالنتيجــة الحتميــة

فــإن األحــكام الفقهيــة فــي نظــر أصحــاب النزعــة

لذلــك هــو تراجــع عــدد األحــكام المســتنبطة مــن

العقالنيــة صحيحــة وشــرعية مــا دامــت جالبــة

نصــوص الوحــي علــى نحــو متزايــد بمــرور الزمــن

للمصلحــة ودارئــة للمفســدة .ويوجــد اتجــاه آخــر

وتغيــر األحــوال .وســتفقد الشــريعة اإللهيــة

يمثلــه المذهــب األشــعري قائــم علــى الذاتيــة

المســتقاة مــن القــرآن والســنة بذلــك صالحيتهــا

اإليمانيــة( ،((2ويشــدد أصحابــه علــى أن العقــل

لتنظيــم ســلوك البشــر فــي مختلــف األزمنــة.

البشــري غيــر قــادر علــى إدراك المعرفــة األخالقيــة

وفــي المقابــل ،ورغــم أن النزعــة اإليمانيــة تســمح

َ
الحســن
اســتقال ًلا عــن الوحــي اإللهــي .فــإن

بتجنــب االنــزالق نحــو العلمانيــة ،فهــي عاجــزة

ٌ
حســن؛ ألن هللا أمــر بــه ،والقبيــح قبيــح؛
عندهــم

عــن هدايتنــا إلــى الســبيل المفضيــة إلــى معرفــة

ألن هللا نهــى عنــه ،والحكــم الفقهــي شــرعي مــا

حكــم هللا فــي المســائل التــي لــم يــرد فيهــا نــص

ً
مســتنبطا مــن الشــريعة اإللهيــة(.((2
دام

صريــح فــي القــرآن والســنة .فــإن الشــرع اإللهــي

ولكــن يحســن التنبيــه إلــى أن النزعتيــن
(العقالنيــة واإليمانيــة) قــد تفضيــان فــي نهايــة
المطــاف إلــى تراجــع أهميــة الشــريعة اإللهيــة
مصــد ًر ا للتشــريع .فحيــن تســتنكف منظومــة
فكريــة مــا عــن اســتنباط األحــكام الفقهيــة مــن

الــذي يعجــز عــن التعاطــي مــع المســتجدات
والمتغيــرات ســيفقد بمــرور الزمــن قدرتــه علــى
مجابهــة المعضــات الفقهيــة التــي تطــرأ فــي
ظــروف مختلفــة.
كان

نجــاح

المعتزلــة

واألشــاعرة

فــي

ً
متوقفــا علــى تنازلهمــا
اســتقطاب األتبــاع تاريخ ًيــا
(27) Hourani, Islamic Rationalism,69 -75, 121-5; A Kevin
Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim
Moral Thought ( Albany: State University of New York
Press, 1995), 38-61.
اســتعمل الفقهــاء مصطلحــات النفــع والمنفعــة والصــاح
والمصلحــة بالنســبة للفائــدة ،ومفســدة ومضــرة وضــرر
بالنســبة إلــى األذى.
( ((2نســبة الذاتيــة اإليمانيــة للمذهــب األشــعري ال يعنــي أنــه
لــم يكــن موجــودً ا قبــل األشــعري (ت .)935/324 :الشــافعي
(ت )820/204 :وابــن حنبــل (ت )850/241 :ينتميــان كذلــك إلــى
هــذا المذهــب الفكــري (Hourani, Islamic Rationalism, 3,
 .)12-9وينطبــق األمــر ذاتــه علــى الموضوعيــة العقالنيــة التــي لم
يكــن المعتزلــة أول مــن دعــا إليهــا ،بــل ســبقهم ابــن المقفــع
(ابــن المقفــع :رســالة الصحابــة .)5،360-9،354-348 ،وإضافــة
إلــى ذلــك ،طــرأت علــى كل مذهــب تغيــرات وتطــورات كثيــرة.
فــإن رجــل الديــن المعتزلــي أبــا القاســم البلخــي الكعبــي (ت:
 )931/319شــاطر األشــعري آراءه نفســها تقريبًــا بخصــوص
المعرفــة األخالقيــة (انظــر-Reinhart, Before Revelation, 14 :
)2-31 ,27
(29) Reinhart, Before Revelation, 14-27, 62-76.

عــن بعــض مبادئهمــا ،ولذلــك نجــد المذهــب
األشــعري مدي ًنــا فــي بقائــه وتحولــه إلــى المذهــب
الغالــب فــي اإلســام الســني إلــى تبنيــه مقاربــة
عقالنيــة فــي نظريتــه الفقهيــة رغــم انطالقــه مــن
مقاربــة ذاتيــة إيمانيــة( .((3وقــد صــاغ الفقهــاء
المعتزلــة واألشــاعرة أســاليب اســتدالل تقطــع
مــع االســتنباط الفقهــي غيــر المنضبــط وتجعــل
عمليــة التشــريع أكثــر موضوعيــة وأقــل اعتباطيــة.
( ((3ينســب راينهــارت انتصــار األشــعرية إلــى التحــوالت
الديمغرافيــة .فهــو يــرى أنــه بمجــرد تحــول اإلســام إلــى ديــن
األغلبيــة فــي ظــل الحكــم اإلســامي ،فــإن التفــرد التاريخــي
لإلســام والوحــي بوصفــه معيــار الســلطة لقــي اهتمامً ــا كبيـ ًر ا.
()82-Reinhart, Before Revelation, 177
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وبحلــول القــرن ،11/5أفضــت هــذه الجهــود الراميــة

الوحــي .ويبــدو أن الجهــود التــي بُذلــت لحــل هــذه

قائمــا علــى منهجيــة
إلــى جعــل النظــر الفقهــي
ً

المعضلــة أدت إلــى ظهــور مفهــوم "المصلحــة"

منضبطــة إلــى صياغــة نظريــة فقهيــة متناســقة

علــى يــد الفقهــاء األشــاعرة الالحقيــن (وال ســيما

يقــوم التشــريع فيهــا علــى أربعــة أصــول تلقاهــا

الغزالــي)

 ،باعتبــاره وســيلة إللحــاق وقائــع

األشــاعرة والمعتزلــة بالقبــول ،وهــي القــرآن

ال نــص فيهــا بوقائــع ورد النــص بحكمهــا ،مــن

والســنة واإلجمــاع والقيــاس(.((3

ناحيــة ،ولتغييــر بعــض األحــكام القائمــة عنــد تغيــر

وأصــول الفقــه فــي اإلســام أربعــة ،القــرآن

(((3

األحــوال والظــروف ،مــن ناحيــة أخــرى.

والســنة واإلجمــاع والقيــاس .واالثنــان األوالن

ظلــت مســألة االســتناد إلــى االعتبــارات

ظاهــران ،ومــا ســواهما مــن األدلــة متفرعــة

ً
وســيلة للتجديــد الفقهــي محــل
المصلحيــة

أساســا لتأييــد
عنهمــا .فــإن اإلجمــاع يُلتجــأ إليــه
ً

جــدل بيــن الفقهــاء القدامــى والمحدثيــن علــى

األحــكام الشــرعية ،فيمــا يُلتجــأ إلــى القيــاس

حــد الســواء .وقــد جــرى التســاؤل حــول إمكانيــة

نــص علــى حكمهــا بواقعــة
إللحــاق واقعــة ال
ّ

إدراك العقــل البشــري للمصلحــة دون االســتناد

ورد ّ
ــص بحكمهــا فــي الحكــم الشــتراكهما
الن ُّ

ّ
(تركــز
إلــى براهيــن قاطعــة مــن القــرآن والســنة.

فــي ع ّلــة ذلــك الحكــم .ولكــن ال يمكــن لإلجمــاع

الجــدل حــول مصطلــح "المصلحــة المرســلة" ،أي

والقيــاس أن يلغيــا األحــكام الــواردة فــي الكتــاب

المصلحــة التــي لــم يقــم دليــل مــن القــرآن أو الســنة

والســنة .وعندمــا يريــد الفقهــاء إعــادة النظــر

أو اإلجمــاع علــى اعتبارهــا أو إلغائها) .وإن كان ذلك

فــي األحــكام الفقهيــة القائمــة المعتــرف بهــا

ممك ًنــا ،يتعيــن علــى الفقهــاء أن يجــدوا الوســائل

أو القــدح فــي شــرعيتها فإنهــم يلتجئــون إلــى

الكفيلــة بتحديــد المصالــح المقبولــة شــرعً ا ،أي

عــدد مــن المبــادئ الفقهيــة الفرعيــة علــى غــرار

التــي يوجــد شــاهد مــن الشــرع علــى اعتبارهــا.

االستحســان والعــرف .ويــرى الفقهــاء الذيــن
تمذهبــوا بمذهــب األشــعري أن كال المبدأيــن
ينطويــان علــى مســاوئ :فــإن مبــدأ االستحســان
يقــوم علــى إعمــال الفقيــه رأيــه علــى نحــو
غيــر منضبــط بضوابــط صارمــة ،وأمــا العــرف
فــا يمكــن االدعــاء بأنــه مبــدأ مســتلهم مــن
( ((3بينمــا المطالبــة برفــض شــرعية كل حكــم غيــر مســتمد
مــن القــرآن والســنة حدثــت قبــل ذلــك بكثيــر ،كمــا فــي الرســالة
للشــافعي .ولــم تفــض هــذه المطالبــة إلــى صياغــة منظومــة
تشــريعية متناســقة إال بعــد القرنيــن  10/4و( .11/5انظــر:
Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories
;[Cambridge: Cambridge University Press, 1997], 30-7
Reinhart, Before Revelation, 14-30).

يمكــن للفقهــاء أن يكفلــوا اليقيــن القانونــي
( )legal certaintyباالعتمــاد علــى طريقتيــن(،((3
( ((3كان الجوينــي (ت ،)1085/478وهــو أشــعري عقيــدة
وشــافعي فقهــا ،قــد قــام بخطــوات مهمــة تجــاه إيجــاد طريقــة
لتوســيع أحــكام الشــريعة اإلســامية عبــر اســتحداث معيــار
'المناســبة' لتحديــد العلــة فــي القيــاس الفقهــي .إذ ينبغــي أن
ننظــر إلــى تعريفــه للوصــف المناســب واســتعماله لــه لتحديــد
العلــة بوصفــه مفهومــا ســابقا لمفهــوم 'المصلحــة' عنــد
الغزالــي( .انظــر)40-Opwis, Maslaha, 31 :
( ((3انظر:
Max Weber, Economy and Society (e d. Guenther Roth
and Claus Wittich, Berkeley: University of California
Press, 1978), 656-7, 810-21; Majid Khadduri, TheI slamic
Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1984), 135-60.

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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فإمــا أن يتبنــوا عقالنيــة قانونيــة صوريــة أو

العقالنيــة القانونيــة الصوريــة .فعنــد إعمــال

عقالنيــة قانونيــة ذاتيــة .اســتندت فــي تقســيمي

قاعــدة القيــاس الفقهــي ،يقــوم الفقيــه بتحليــل

هــذا إلــى التصنيــف الــذي وضعــه ماكــس فيبــر

منطقــي يفضــي إلــى وضــع معيــار شــرعي (أو

ولكنــي لــم ألتــزم بــه التزامــا كليًــا ،ذلــك أن فيبــر

عــدة معاييــر) تحــدد علــة الحكــم األصلــي ،فــإذا
لحــق بــه.
وُ جدت علــة الحكــم األصلي فــي الفــرعُ ،أ ِ

صــاغ تصــو ًر ا مثاليًــا للعقالنيــة القانونيــة

(((3

وغــاب عنــه أن كال المفهوميــن ال يمكــن أن

ويكتســب الحكــم الفرعــي شــرعيته مــن التطبيــق

يوجــدً ا بشــكل منفصــل وبكامــل انتظامهمــا

الصحيــح لقاعــدة القيــاس .وتكتســي ً
تبعــا لذلــك

المنطقــي فــي أيــة منظومــة أو نظريــة قانونيــة

الخطــوات الصوريــة التــي ينبغــي علــى الفقيــه

ً
وخالفــا لتصــور فيبــر ،فــإن المنظومــات
حقيقيــة.

الســير وفقهــا فــي تحديــد العلــة الصحيحــة

القانونيــة تمــزج بينهمــا( .((3عندمــا يتبنــى

أهميــة بالغــة فــي القيــاس الفقهــي.

الفقيــه عقالنيــة قانونيــة صوريــة خــال عمليــة
التشــريع ،فــإن صحــة األحــكام المســتنبطة
مرتبطــة بتطبيــق قواعــد إجرائيــة صارمــة؛ ولكــي
تكــون هــذه القواعــد اإلجرائيــة صائبــة ،ينبغــي
اعتمــاد منهجيــة فائقــة الدقــة وضمــان وجــود
تناســق منطقــي يكفــل تحقيــق اليقيــن القانونــي
المنشــود ،ويحــد مــن إمكانيــة اســتنباط أحــكام
اعتباطيــة قائمــة علــى االعتبــارات الذاتيــة .ويعــد
أســلوب القيــاس الفقهــي القائــم علــى اتبــاع
إجــراءات صوريــة غايتهــا تحديــد علــة الحكــم
المســتنبط مثــا ًلا نموذجيًــا علــى اســتخدام
( ((3تصنيــف فيبــر للعقالنيــة القانونيــة يقتضــي بعــض
التعديــات قبــل اســتثماره لتحليــل الشــريعة اإلســامية .فــإن
تمييــزه بيــن العقالنيــة الصوريــة الخارجيــة والعقالنيــة الصوريــة
المنطقيــة غيــر ذي جــدوى فــي ســياق الشــريعة؛ ألن كليهمــا
قابــل للتطبيــق فــي اآلخــر فــي الحالــة ذاتهــا .ومثــال ذلــك ،عندمــا
نق ّيــم التبعــات القانونيــة َ
للقســم ،فــإن رجــال القانــون يقيّمــون
شــرعيته اســتنادا إلــى الــكالم ذاتــه (عقالنيــة صوريــة خارجيــة)
وفحــوى القســم (عقالنيــة صوريــة منطقيــة) .وفــي تأويــل
الفقهــاء المســلمين لمفهــوم المصلحــة وتطبيقــه ،االختــاف
الجوهــري هــو مــا إذا كانــوا يتبنــون عقالنيــة صوريــة أو ذاتيــة.
( ((3انظر:
Max Weber, "Die 'Objektivitat' sozialwissenschaftlicher
und sozialpo-litischer Erkenntnis," in Max Weber:S
chriftenz ur Wissenschaftslehre,ed. Michael Sukale
(Stuttgart: Philipp Reclam, 1991), 21-101, at 73.

وفــي المقابــل ،يجــري الفقيــه الــذي يتبنــى
تقييمــا
العقالنيــة الذاتيــة فــي عمليــة التشــريع
ً
لمــدى توافــق األحــكام المســتنبطة مــع المقاصــد
األخالقيــة التــي جــاءت بهــا الشــريعة .فمــا دام
ً
موافقــا لمقاصــد الشــرع زاد احتمــال
الحكــم
ترســيخه لليقيــن القانونــي .وال تتوقــف شــرعية
الحكــم المســتنبَط علــى التطبيــق الصــوري
لطريقــة التشــريع الصحيحــة ،بــل ترتبــط بمــدى
مطابقتهــا للمعاييــر والقواعــد العامــة لمقاصــد
الشــرع وغاياتــه األساســية .وتحســن اإلشــارة
إلــى أن هــذه الغايــات األساســية تصــاغ غال ًبــا فــي
شــكل مبــادئ عامــة .فعنــد تقييــم أحــكام الشــارع
المتعلقــة بالعقــود ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن
للفقيــه أن يعلــن أن هــذه األحــكام تخــدم علــى جهــة
العمــوم مقصــد حفــظ المــال( .((3ومــن األمثلــة
النموذجيــة علــى المقاربــة العقالنيــة الذاتيــة مبــدأ
الســال ُِم عَ ْ
ســد الذرائــعَ :ف َم َتــى َك َ
ــن
ــل
َّ
ان ا ْل ِف ْع ُ
( ((3انظر:
Bernard G. Weiss, The Spirit of Islamic Law (Athens, GA:
University of Georgia Press, 1998), 80.
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ســدَ ةِ  ،حُ ـرِّم ذلــك الفعــل،
ســدَ ةِ وَ ِ
ســي َل ًة ل ِْل َم ْف َ
ا ْل َم ْف َ

أساســا إما إلى االســتدالل
وقــد اســتندوا فــي ذلــك
ً

ومثالــه بيــع األجــل الــذي يفضــي إلــى الربــا(.((3

الفقهــي الصــوري أو الذاتــي(.((3

ّ
ويتكشــف المنطــق الــذي تقــوم عليــه

وأمــا المقاربــة األولــى فهــي التــي أرســى

العقالنيــة الصوريــة والعقالنيــة الذاتيــة فــي

دعائمهــا الفقيهــان الشــافعيان أبــو حامــد

عالقتهمــا بمفهــوم المصلحــة علــى النحــو

الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي (ت.)1210/606 :

ّ
فــإن الفقيــه الــذي يعطــي األولويــة
التالــي:

وعلــى الرغــم مــن تبايــن موقفهمــا بخصــوص

لالســتدالل الصــوري فــي ســعيه الســتنباط

تضييــق األخــذ بالمصلحــة أو توســيعه ،فإنهمــا

أحــكام تكفــل الحــد األدنــى مــن اليقيــن القانونــي

يشــتركان فــي االنتســاب إلــى المقاربــة الــذي يرتكــز

يراعــي المصلحــة فــي اإلجــراءات العمليــة

فيــه األخــذ بالمصلحــة علــى الجانــب اإلجرائــي

أساســا؛ أمــا الفقيــه الــذي
للقيــاس الفقهــي
ً

مــن القيــاس الفقهــي اســتنادا إلــى المذهــب

يميــل إلــى العقالنيــة الذاتيــة فيســتخدم مبــدأ

العقالنــي الصــوري .وقــد أعمــل الغزالــي والــرازي

المصلحــة باعتبــاره معيــا ًر ا مســتق ًلا تتوقــف

المصلحــة فــي القيــاس الفقهــي مــن خــال إقامــة

صحــة الحكــم الفقهــي علــى مــدى االلتــزام بــه .وال

الصلــة بينهــا وبيــن 'المناســبة' بوصفهــا معيــا ًر ا

ّ
تؤثــر المقاربــة التــي يتبناهــا الفقيــه (صوريــة أو

لتحديــد علــة الحكــم المنصــوص عليــه( .((3وتحــل

ذاتيــة) علــى طريقــة إعمــال مبــدأ المصلحــة فــي

المصلحــة المرســلة نظريــا فــي هــذه المقاربــة

عمليــة التشــريع فحســب ،لكــن قــد تبيــن هــذه

محــل العلــة(.((4

الخطــوة المنطقيــة فــي أحيــان كثيــرة إلــى أي
مــدى يمكــن أن تكــون المصلحــة مناســبة لكفالــة
التجديــد الفقهــي.
ّ
أمعنــا النظــر فــي الخطــاب الفقهــي الــذي
ولــو
ســاد خــال الفتــرة اإلســامية الوســيطة ،نجــد أن
الفقهــاء اعتمــدوا أربــع مقاربــات مختلفــة عنــد
إعمالهــم مبــدأ المصلحــة فــي عمليــة التشــريع،
( ((3انظر:
Ahmad b. Idris al-Qarafi, al-Dhakhira (Cairo: Matba'at
Kulliyyat al- Sharifa, 1381/1961), vol. 1, 145; idem, alFuruqw a-bi-hamish al-Kitabayn Tahdhib al-furuqw walQaw’id al-sanyya fil-asrar al-fiqhyya,4 parts in 2 vols.
(Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.), vol. 2, 33; idem, Sharh
Tanqih al-fusul fi-khtisar al-Mahsul fi1-usul (Cairo: Dar
al-Fikr, 1393/1973), 448-9; Mohammad Hashim Kamali,
Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic
Texts Society, revised edition 1991), 315-7.

( ((3لالطالع على نقاش معمق لمقاربات المصلحة ،انظر:
Opwis, M aslaha, 40-339.
( ((3لالطــاع علــى ملخــص مختصــر لتعريــف الغزالــي
للمصلحــة والمناســبة انظــرHallaq, History of Islamic :
 .Legal Theories,88 -90ويناقــش مســعود تعريــف كل مــن
الغزالــي والــرازي للمصلحــة فــي كتابــه حــول الشــاطبي (انظــر:
Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy: A
Study of
Abu Ishdq al-Shatibi's Life and Thought [Delhi:
)International Islamic Publishers,1 989], 152-60
( ((4رغــم أن الغزالــي لــم يــر أن المصلحــة المرســلة تنــدرج
ضمــن القيــاس الفقهــي ،فإنــه تعاطــى معهــا مــن حيــث
التصــور كأنهــا علــة مناســبة (الغزالــي :المســتصفى ،المجلــد
 .)488 ،2صــاغ كل مــن الغزالــي والــرازي معاييــر مفصلــة
لتحديــد العلــة المناســبة الشــرعية مــن الناحيــة الفقهيــة .انظــر
الغزالــي ،المســتصفى ،المجلــد 33-620 ،3؛ نفســه ،شــفاء
الغليــل (بغــداد :مطبعــة اإلرشــاد94-146 ،)1971/1390 ،؛
فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الحســين الــرازي :المحصــول فــي
علــم أصــول الفقــه ،المجلــد ( 2بيــروت :دار الكتــب العلميــة،
 ،)1988/1408المجلــد.27-319 ،2

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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ينبغــي أال نغفــل عــن حقيقــة كــون القيــاس

وأمــا الفقيــه المالكــي شــهاب الديــن أحمــد

الفقهــي إجــراء يســمح بإلحاق واقعــة ال نــص علــى

بــن إدريــس القرافــي (ت )1285/684 :فقــد قــدّ م

حكمها بواقعــة ورد نــص بحكمهــا ،إال أنــه ال يمكــن

مقاربــة ثانيــة لقاعــدة المصلحــة اعتمــد فيها على

ً
وفقــا
نظر يًــا تكييــف األحــكام الشــرعية القائمــة

طريقتيــن إلدراج مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة

للوقائــع والنــوازل الطارئــة .وأشــدّ د علــى أن ذلــك

الفقهيــة .فقــد اســتخدم فــي األولــى قاعــدة

غيــر ممكــن نظريــا فقــط؛ ألن اتخــاذ المصلحــة علـ ًـة

المصلحــة لتوســيع دائــرة األحــكام الشــرعية

لتشــريع األحــكام يســمح للفقهــاء بتكييــف تلــك

ً
ســالكا مســلك
عــن طريــق القيــاس الفقهــي،

األحــكام مــع النــوازل مــن خــال العــدول عــن حكــم

الــرازي فــي اعتمــاد األصنــاف الصوريــة فــي تحديــد

اقتضــاه دليــل شــرعي إلــى حكــم آخــر ،لدليــل شــرعي

األوصــاف المناســبة التــي تصلــح علــة للتشــريع،

اقتضــى هــذا العــدولُ .
وت َعــدّ قضيــة التتـرّس مثــا ًلا

بمــا فــي ذلــك المصلحــة المرســلة

 .وأمــا فــي

نموذجيًــا عــن هــذه المســألة :يــرى الغزالــي أنــه

الثانيــة فقــد أعمــل القرافــي مفهــوم المصلحــة

يجــوز العــدول عــن الحكــم القرآنــي القاضــي بتحريــم

فــي مجــال القواعــد الفقهيــة

 ،وقــد ســوّ غ

قتــل النفــس المؤمنــة (األنعــام )165 :فــي حالــة

اســتنادً ا إلــى قاعــدة المصلحــة عــددً ا مــن القواعــد

تتــرس الكفــار باألســرى المســلمين ،فيجــوز حينئــذ

األخــرى علــى غــرار ســدّ الذرائــع والرخصــة

قتلهــم حتــى ال يتســلط الكفــار علــى المســلمين

ونســتنتج ممــا تقــدّ م ذكــره أنــه يمكــن ،فــي

ويقتلوهــم .ويشــترط الغزالــي لتقديــم المصلحــة

ّ
تحقــق فيــه أحــكام الشــريعة
الحــاالت التــي ال

علــى النــص وجــود مصلحــة معتبرة ،ولكنه يشــترط

ً
العــدول عنهــا وتقديــم المصلحــة
مصلحــة،
ُ

فــي المثــال الــذي أوردنــاه آنفــا أن تكــون المصلحــة

عليهــا .وعنــد العمــل بهــا فــي القواعــد الفقهيــة،

ضروريــة قطعيــة كليــة .والمــراد بالقطعيــة أن

تقــوم المصلحــة مقــام الدليــل المســتقل الــذي

يكــون اإلحجــام عــن قتــل األســرى مهــددً ا لحيــاة

يتعيــن التقيــد بــه لتكــون األحــكام شــرعية؛ وال

المســلمين علــى وجــه اليقيــن ،وبالضروريــة أن

يكــون علــى الفقيــه فــي هــذه الحالــة اســتنباط

يكــون التهديــد فــي الضروريــات الخمــس(،((4

أحكامــه مــن المصــادر األصليــة مباشــرة كمــا

(((4

(((4

.

(((4

وبالكليــة أن يعـ ّ
ـم التهديــد جميــع المســلمين .ومــا
لــم تبلــغ المصلحــة مبلــغ الضــرورة وكانــت مج ـرّد

( ((4انظــر :القرافــي :الذخيــرة ،المجلــد 30-119 ،1؛ نفســه :شــرح
التنقيــح.94-383 ،

مصلحــة حاجيــة أو تحســينية ،فــا اعتبــار لهــا وال

( ((4لالطــاع علــى عــرض مختصــر لتعريــف القرافي للمصلحة
والقواعــد الفقهيــة انظر:
Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The
Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qardfi
(Leiden: EJ. Brill, 1996), 59-62, 92-4.

تترتــب عليهــا األحــكام مــا لــم يجــد الفقيــه العتبارهــا
شــاهدً ا مــن القــرآن أو الســنة(.((4
( ((4الغزالي :المستصفى ،المجلد .488 ،2
( ((4نفسه :المجلد .489 ،487 ،2

( ((4انظــر :القرافــي :الذخيــرة ،المجلــد 6-127،144 ،1؛ نفســه:
الفــروق ،المجلــد 4-32 ،2؛ نفســه :شــرح التنقيــح-415 ،7-85 ،
 .50-448 ،6يجــدر التنبيــه إلــى أن الــرازي الــذي تبنــى القرافــي
مقاربتــه ،لــم يعلــل الرخــص الفقهيــة بكونهــا مــن قبيــل
المصلحــة.
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فــي عمليــة القيــاس الفقهــي .وبهــذا المعنــى،

تقديــم المصلحــة علــى ُ
المقــدَّ رات وال علــى دليــل

فــإن مقاربــة القرافــي ،التــي تمــزج بيــن االســتدالل

خــاص مــن قــرآن أو ســنة أو إجمــاع

 .وقــد وضــع

الصــوري والذاتــي ،زادت مــن فــرص تكييــف

الطوفــي بذلــك علــى ذمــة الفقهــاء أداة يســيرة

األحــكام القائمــة مــع النــوازل الطارئــة مقارنــة

التطبيــق لتوســيع دائــرة األحــكام وتكييفهــا عبــر

بمقاربــة الغزالــي والــرازي.

األخــذ بالمصلحــة دليــ ًلا شــرعيًا مســتق ًلا بذاتــه.

(((4

أمــا المقاربــة الثالثــة لقاعــدة المصلحــة،

أمــا المقاربــة الرابعــة لقاعــدة المصلحــة

فقــد صاغهــا الفقيــه الحنبلــي نجــم الديــن

فقــد صاغهــا الفقيــه المالكــي أبــو إســحاق

الطوفــي (ت .)1316/716 :أنكــر الطوفــي إدراج

إبراهيــم

(ت:

المصلحــة ضمــن المراتــب الشــرعية الصوريــة

 .((4()1388/790يشــدد الشــاطبي علــى أهميــة

مثــل الضــرورة والحاجــة والتحســين ،واعتمــد فــي

األحــكام الــواردة فــي الســور القرآنيــة التــي

المقابــل عقالنيــة ذاتيــة صرفــة تقري ًبــا .فمــا دامــت

نزلــت بمكــة فــي بدايــة ظهــور اإلســام،

المصلحــة مقصــدً ا مــن مقاصــد الشــرع فرعايتهــا

الم َّ
ذلــك أن ُ
نــز ل بمكــة مــن أحــكام الشــريعة

فــي نظــره دليــل شــرعي مســتقل ،بــل أقــوى األدلــة

َّ
ضمــن األحــكام والقواعــد الكليــة .وأمــا
َت

وأخصهــا ،ثــم هــي معلومــة للمكلفيــن بحكــم

الســور المدنيــة والســنة النبويــة فقــد نصــت

العــادة والعقــل( .((4والحــق أن مقاربــة الطوفــي

علــى جزئيــات الشــريعة وجــاءت لتفســر

تقــوم علــى اعتبــار أي شــيء يحقــق مصلحــة أو

ّ
وتتمهــا( .((5وقــد رأى
أحكامهــا وتقيّدهــا

ً
متفقــا مــع المصالــح التــي قصــد
يــدرأ مفســدة

الشــاطبي أن كليــات الشــريعة قطعيــة

الشــرع إلــى تحصيلهــا .وهــو يــرى أنــه ،لكــي تتغيــر

ً
خالفــا لجزئياتهــا الظنيــة
وغيــر قابلــة للتغييــر

األحــكام الشــرعية بحســب مــا تقتضيــه النــوازل،

والمتغيــرة( .((5و َ
يعــدُّ تحصيــل المصلحــة

ينبغــي تقديــم الحكــم الــذي يجلــب المصلحــة علــى

ودرء المفســدة علــى مســتوى الضروريــات

الحكــم المناقــض لغيــره ،ســواء كان مــن الكتــاب

والحاجيــات والتحســينيات فــي نظــره مــن

والســنة أو مــن غيرهمــا( .((4وقــد شــدد الطوفــي

القواعــد الكليــة( .((5وبالنســبة إلــى اســتنباطات

علــى أن تقديــم المصلحــة علــى النــص يكــون فــي
المعامــات دون العبــادات ذاكــ ًر ا أنــه ال يجــوز

بــن

موســى

الشــاطبي

( ((4نفسه.8-210 ،
( ((4لالطــاع علــى عــرض متميــز لنظريــة الشــاطبي المعقــدة
حــول الشــريعة ،انظــر:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 162-206. For
a broader analysis of al-Shatibi's life and thought see
Masud, Islamic Legal Philosophy.

( ((4انظــر :مصطفــى زيــد :المصلحــة فــي التشــريع اإلســامي
ونجــم الديــن الطوفــي (القاهــرة" دار الفكــر العربــي ،ط ،2
ً
مســلكا نقديًــا فــي تحقيــق
 .17-206 ،)1964/1384يســلك زيــد
شــرح الطوفــي لحديــث 'ال ضــرر وال ضــرار' فــي دراســته حــول
المصلحــة (نفســه .)40-206 ،وحــول المصلحــة عنــد الطوفــي
ينظــر كذلــك Hallaq, History of Islamic Legal Theories,
.3-150

( ((5نفسه ،مج .41-34 ،1

( ((4زيد :المصلحة.231 ،

( ((5نفسه ،مج  ،31-29 ،1مج .7-15 ،3

( ((5إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي :الموافقــات فــي أصــول
الشــريعة 4 ،مــج (القاهــرة :دار الفكــر العربــي) ،مــج ،8-366 ،3
 ،406مــج .2-20 ،4
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الفقهــاء للنــوازل التــي لــم يــرد فيهــا دليــل

لقــد صيغــت المقاربــات األربــع التــي

نصــي ،فــإن الحكــم بمراعاتهــا للشــرع متوقــف

أتينــا علــى ذكرهــا فيمــا تقــدّ م علــى امتــداد

علــى مراعاتهــا للمصلحــة( .((5وعنــد تعــارض

أربعــة قــرون .ورغــم أن الســمات األساســية

حكــم مسـ َ
ـتمدّ مــن القــرآن أو مــن الســنة مــع

لمفهــوم المصلحــة كمــا أرســاها الغزالــي فــي

إحــدى القواعــد الكليــة (أي المصلحــة) ،فــإن

موفــى القــرن  11/5لــم تعــرف تغييــ ًر ا حقيقيًــا،

الشــاطبي يقــدّ م المصلحــة .ولكــن الشــاطبي

فــإن إعمــال هــذا المفهــوم فــي الممارســة

دومــا ،بــل
ال يرجــح المصلحــة علــى النــص
ً

الفقهيــة هــو الــذي شــهد تغييــ ًر ا .فبعــد أن

يســتثني مــن ذلــك بعــض األحــكام الجزئيــة

كانــت المصلحــة قاعــدة فقهيــة ثانويــة (مــع

علــى غــرار الرخــص والتخصيصــات( .((5وإلــى

الغزالــي) تحوّ لــت مــع الشــاطبي إلــى أهــم

جانــب ذلــك ،فإنــه ال اعتبــار للمصلحــة فــي

مبــدأ فقهــي ،وصــارت المنظومــة الفقهيــة

العبــادات ،وفــي كل مــا حــدث ومــا لــم يحــدث

ّ
برمتهــا وعمليــة التشــريع قائمتيــن عليهــا .أتــى

فــي حيــاة النبــي وورد فيــه حكــم( ،((5وفيمــا

هــذا التحــول جــ ّر اء التغيــر الــذي حصــل علــى

أجمــع المســلمون علــى اختيــار فعلــه(.((5

مســتوى المنطــق الفقهــي وعلــى مســتوى

وأمــا بقيــة األفعــال فيمكــن الحكــم عليهــا

اإلبســتيمولوجيا

الســائدين آنــذاك ،األمــر

ّ
تحققهــا فــي
اســتنادا إلــى المصلحــة التــي

الــذي ّ
أثــر علــى طريقــة تعاطــي الفقهــاء مــع

ظــروف مخصوصــة لهــا عالقــة ،بطبيعــة

قاعــدة المصلحــة ودرجــة إعمالهــا لتوســيع

الحــال ،بالزمــان والمــكان والشــخص( .((5لقــد

دائــرة األحــكام الشــرعية القائمــة وتكييفهــا

وضعــت نظريــة الشــاطبي علــى ذمــة الفقهــاء

مــع النــوازل المســتجدة .وبهــذا المعنــى ،فــإن

منظومــة متكاملــة لتوســيع نطــاق األحــكام

إعمــال المصلحــة ،بوصفهــا وســيلة للتجديــد

وتكييفهــا ُ
وافــق الوقائــع المســتجدة(.((5
لت ِ

الفقهــي ،مرتبــط باختيــار الفقيه بين االســتدالل

( ((5نفســه ،مــج  ،40-39 ،1مــج  ،8-297 ،6-283 ،2مــج ،77 ،3
مــج .5-194 ،4
( ((5نفسه ،مج  ،2-261 ،8-17 ،13-9 ،3مج .302-299 ،4
( ((5يــرى الشــاطبي أن األفعــال التــي لــم يــرد نــص بحكمهــا
لكــن مــن المرجــح أنهــا وقعــت فــي عهــد النبــي محمــد ،فهــي
تعامــل فقهيــا كأفعــال ســكت عنهــا الشــرع .ومثالــه ،االمتنــاع
عــن الحديــث أثنــاء الصيــام فــي نظــر الشــاطبي بدعــة محرمــة؛
ألن النبــي ذاتــه لــم يتصــرف علــى هــذا النحــو وألن الصحابــة لــم
يجمعــوا علــى ذلــك( .نفســه ،مــج .)3-410 ،2
( ((5نفسه ،مج  ،12-409 ،396 ،2مج .74 ،70-64 ،56 ،3
( ((5نفسه ،مج .8-297 ،5-284 ،2
( ((5يحســن التنبيــه إلــى أن فهــم الشــاطبي للعالقــة القائمــة
بيــن الوحــي المكــي والوحــي المدنــي فــي عالقــة بتســليمه أن
الحكــم الكلــي أو العــام مقــدم علــى الحكــم الجزئــي أو الخــاص
يختلــف عــن التصــور التقليــدي للوحــي وقــوة األدلــة الشــرعية.

(((5

الفقهــي الصــوري وبيــن االســتدالل الفقهــي
الذاتــي ،فضــ ًلا عــن الطريقــة التــي يعتمدهــا
إلدراج المصلحــة فــي عمليــة التشــريع.
( ((5للمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغيــرات علــى المســتوى
االبســتيمي انظــر:
Opwis, Maslaha,1 58-60, 246-50, 340-52; Hallaq, A History
of Islamic Legal Theories,64 - 5, 164-7; Wael Hallaq, "On
Inductive Corroboration, Probability and Certainty in
Sunni Legal Thought," in Islamic Law and Jurisprudence,
ed. N.L. Heer (Seattle: University of Washington Press,
1 990),3 -31; Bernard Weiss," Knowledge of the Past:
The Theory of Tawatur According to GhazalL,"Studia
Islamica 61 (1985), 81-105.
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مفهوم المصلحة
في العصر الحديث
عندمــا بــدأ الفقهــاء المحدثــون فــي البحــث عــن
آليــات جديــدة إلصــاح الشــريعة اإلســامية ،رأى
الكثيــر منهــم أن االجتهــاد الفقهــي هــو الوســيلة
األساســية التــي ســتكفل إحيــاء الشــريعة

العدد  | 17ربيع  2022م

مصلحان من أواخر القرن
التاسع عشر /بداية القرن
العشرين
جمال الدين القاسمي
ومحمد رشيد رضا

اإلســامية وإضفــاء المزيــد مــن المرونــة علــى

ّ
تبنــى الفقيهــان اإلصالحيــان جمــال الديــن

أحكامهــا وتكييفهــا مــع الظــروف المتغيــرةّ .
ولمــا

القاســمي ( ((6()1914-1866ومحمــد رشــيد رضــا (-1865

كان بــاب االجتهــاد مفتوحً ــا( ،((6والمصلحــة وســيلة

)1935

فــي صــدر القــرن  20/14المقاربة التي صاغها

مــن وســائله ،فقــد و ّلــى الفقهــاء وجوههــم

نجــم الديــن الطوفــي .وقــد تولــى القاســمي تحقيــق

أســس هــؤالء مقاربتهــم
شــطر المصلحــة .وقــد َّ

الرســالة التــي ّ
صنفهــا الطوفــي فــي المصلحــة ســنة

لقاعــدة المصلحــة بطبيعــة الحــال علــى النظريــات

 1906/1324ثــم أعــاد رشــيد رضــا طباعتهــا فــي جريدتــه

التــي صاغهــا الســابقون ،لكنهــم لــم يتبنــوا تلــك

المنــار بُعيــد ذلــك .بــدا واضحً ــا أن كالهمــا قــد تأثــرا أيمــا

المقاربــات برمّ تهــا ،بــل غيّــروا فيهــا بالزيــادة

تأثــر بوجهــة نظــر الطوفــي فــي تناول قضيــة المصلحة،

أو النقصــان .فقــد انتقــى الفقهــاء المحدثــون

وال ســيما رشــيد رضــا  .فمــا الــذي وجــداه فــي مقاربــة

مــن كل مقاربــة الجوانــب التــي توافــق وجهــة
نظرهــم ثــم مزجــوا بينهــا وقدّ مــوا لهــا تفســيرات
ّ
ســأخصص األقســام الالحقــة مــن
مخالفــة.
هــذا البحــث الســتعراض المقاربــات الرئيســة
لنظريــة المصلحــة فــي العصــر الحديــث .وتحســن
اإلشــارة إلــى أننــا حيــن نقــول إن فقيهً ــا معاص ـ ًر ا
ســار علــى خطــى فقيــه مــن القدامــى فــي تنــاول
قاعــدة المصلحــة ،فإننــا نعنــي بذلــك مــدى تأثــر
األول بالثانــي ،أو التشــابه بيــن مقاربتيهمــا .فــا
ـن فــي ظـ ّ
يذهبـ ّ
ـن القــارئ أننــا ّ
نلمــح إلــى أن الفقهــاء
المعاصريــن تعوزهــم الملكــة الفقهيــة األصيلــة.
( ((6لــم تكــن الدعــوة إلــى إعمــال االجتهــاد مرحبــا بهــا مــن
الفقهــاء .عندمــا دعــا جمــال الديــن القاســمي إلــى االجتهــاد،
تعــرض إلــى االضطهــاد واالنتقــاد الحــاد.
(Commins,I slamicR eform, 50-4).

(((6

(((6

( ((6لالطالع على تحليل لحياة القاسمي وفكره انظر:
Commins, Islamic Reform.
( ((6ألخــذ فكــرة عــن الفكــر السياســي والقانونــي لرشــيد رضــا
وحياتــه ،انظــر:
Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal
Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida (Berkeley:
University of California Press, 1966), esp. 153-223.
( ((6انظــر "المحــاورات بيــن المصلــح والمقلــد" ،المنــار -1318( 4
859 ،66 852- ،17-205 ،)02-1901/19؛ "بــاب أصــول الفقــه" ،المنــار
 753 ،6-745 ،70-745 ،)1906/1324( 9الهامــش  768 ،1الهامــش
1؛ محمــد رشــيد رضــا :يســر اإلســام وأصــول التشــريع العــام
(القاهــرة :مكتبــة الســام العالميــة.159 ،2-151 ،6-145 )1984 ،
وكذلــك؛
Islamic Reform, 112-3; Malcolm Kerr, "Rashid Rida and
Islamic Legal Reform: An Ideological Analysis," Muslim
World 50 (1960), 99- 108, 170-81, at 108, 171, 179; idem,
Islamic Reform, 55, 198-9.
كان القاســمي ورضــا مطلعيــن علــى المقاربــات األخــرى
للمصلحــة (انظــر:
Commins, 171 note 33; al-Qasimi's notes in his edition of
al-TuSfi's treatise in al-Manar 9 (1324/1906), 746-70; Rida,
Yusr al-islam, 141-52). Al-Shatibi's influence on Rashid
Rida's conception of maslaha is evident in his work Yusr
al-islam (145-6, 157).
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الطوفــي وجعلهمــا يحتفيــان بهــا؟ اإلجابــة علــى ذلــك

َتعيّــن علــى الفقهــاء أن يبرهنــوا علــى توافــق

باختصــار هــي أن تلــك المقاربــة كانــت متوافقــة مــع

الشــريعة مــع العلــوم العقليــة وعلــى قدرتهــا علــى

المقاربــة التــي كان يرمــي إليهــا هــذا المصلحــان.

االســتجابة لحاجيــات المجتمــع المعاصــر ،وذلــك

كان القاسمي ورشيد رضا يشاطران الطوفي
وجهــة نظــره فــي أن إحيــاء اإلســام رهيــن العــودة
إلــى الديــن الصافــي النقــي والنهــل مــن الكتــاب
الــذي حــوى أحكامــه ومبادئــه ،أي القــرآن( .((6وألن
معظــم الفقهــاء المســلمين رأوا فــي المصلحــة
تجســيدً ا لمقاصــد الشــريعة وللحكمــة مــن فــرض
التشــريعات اإللهيــة ،فقــد عُ ــدَّ اتخــاذ مصلحــة
رئيســا الســتنباط األحــكام
المؤمنيــن معيــا ًر ا
ً
موافقــا لــروح الشــريعة( .((6وإلــى جانــب ذلــك ،فــإن
تشــديد الطوفــي علــى إمكانيــة إدراك المصلحــة
عق ـ ًلا يقــوّ ض التصــور الســائد عــن وجــود تعــارض
بيــن النقــل والعقــل .وقــد ناضــل رشــيد رضــا
والقاســمي كذلــك عــن فكــرة انتفــاء التعــارض
بيــن مقتضيــات العقــل وصريــح الوحــي

حتــى يحافظــوا علــى مكانــة الشــريعة ويوســعوا
دائــرة تطبيقهــا عنــد االقتضــاء ،بمــا يضمــن لهــم
مكانتهــم وتأثيرهــم فــي المجتمــع( .((6لقــد كفلــت
مقاربــة الطوفــي كل ذلــك :فالمصلحــة يمكــن
إدراكهــا بواســطة العقــل ،ويمكــن كذلــك إعمالهــا
لتوســيع دائــرة األحــكام الشــرعية وتكييفهــا مــع
الوقائــع المســتجدة ،وهــي ً
أيضــا ســهلة التطبيــق.
كانــت قاعــدة المصلحــة فــي نظــر الطوفــي أقــوى
أد ّلــة الشــرع ،وهــو أمــر وافــق رغبــة رشــيد رضــا فــي
تيســير عمليــة اســتنباط األحــكام( .((6لقــد صــارت
الممارســة الفقهيــة بفضــل إعمــال قاعــدة
ً
خالفــا لقاعــدة القيــاس التــي
المصلحــة أكثــر يسـ ًر ا
تتســم بالتعقيــد.

فــي

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تأســيس الطوفــي

زمــن بــدأت فيــه مكانــة علمــاء الديــن التقليدييــن

مقاربتــه للمصلحــة علــى أســاس المنهــج

تتزعــزع .كانــت حكومتــا االمبراطوريــة العثمانيــة

الفقهــي التقليــدي قــد حـ ّر ر القاســمي ورضــا مــن

ومصــر قــد شــرعتا فــي تنفيــذ اإلصالحــات ،وقــد

قيــود التقليــد المذهبــي( ،((7إال أن الطوفــي لــم

عــدّ المصلحــون العلمانيــون أحــكام الشــريعة

يشــكك فــي المنهــج التأويلــي الفقهــي فــي حــد

وأنصارهــا مــن العوامــل التــي تبطــئ نســق التقــدم

ذاتــه ،وال حكــم ببطــان التفســيرات القديمــة

وتعرقــل برامــج اإلصــاح اإلداري والتعليمــي(.((6

للنصــوص .ثــم إن مقاربتــه لــم تكــن متعارضــة

(((6

مــع الطابــع اإلســامي للشــريعة وال مــع الطابع
( ((6انظر:
Commins, Islamic Reform, 71; Kerr, Islamic Reform, 17؛
رضــا" :المحــاورات"861 ،؛ نفســه ،يســر اإلســام.153 ،50 ،9-16 ،

الدينــي للتعليــم الــذي كان يزاولــه العلمــاء.

(65) Siddiqi, Modern Reformist Thought,74 -5.

(68) Commins, 29, 32, 48, 66-8; Kerr, "Rashid Rida," 104,
170, 180; idem, Islamic Reform, 55.

( ((6انظــرCommins, Islamic Reform, 32-3, 48, 65-7; Kerr, :
Islamic Reform, 107, 157؛ رضــا" :المحــاورات"216 ،؛ نفســه،
يســر اإلســام.147 ،
"(67) Commins, Islamic Reform, 12-20; Kerr, "Rashid Rida,
170.

( ((6رضا" :المحاورات".866 ،
(70) Commins, 65, 69, 71-3; Kerr, "Rashid Rida," 1078; Rudolph Peters, "Idjtihdd and Taqlid," 141; Siddiqi,
Modern Reformist Thought,75

186

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

فــإن رضــا والقاســمي نفســهما مــن العلمــاء

ويضمــن لعلمــاء الديــن مرتبــة الصــدارة التــي

تعليمــا تقليد ًيــا وكان حظهمــا مــن
الذيــن تلقــوا
ً

يرتضونهــا ألنفســهم .

التعليــم الغربــي قليـ ًلا(((7؛ كمــا ظــا مصنفيــن فــي
مجتمعهمــا فــي عــداد علمــاء الديــن التقليدييــن.
ســعى رضــا والقاســمي إلــى إصــاح الشــريعة
اإلســامية مــن الداخــل كــي تقــوى شــوكتها وال
تفقــد صالحيتهــا ،مــن جهــة ،وكــي تتعــزز مكانــة
علمــاء الديــن ،مــن جهــة أخــرى .وبهــذا المعنــى
فــإن مقاربــة الطوفــي ّ
توفــر بديــا للتشــريعات
وبرامــج اإلصــاح ذات المنحــى العلمانــي التــي
اســتحكمت فــي مفاصــل الدولــة .وقــد رأى رشــيد
رضــا أن األخــذ بالمصلحــة أساســا للتشــريع
حتمــا إلــى بســط قيمتــي الحــق والعدل
ســيفضي
ً
فــي المجتمــع ،كمــا أقــام تصــوره لتطبيــق هــذه
القاعــدة علــى مبــدأ الشــورى بيــن العلمــاء وإمــام
المســلمين .فعلــى أولــي األمــر المجتهديــن
أن ينظمــوا مســائل العــادات والمعامــات
والسياســية التــي تقــع مســؤوليتها علــى
عاتقهــم حســب مــا تقتضيــه مصالــح العبــاد(.((7
وقــد حمــل القاســمي األفــكار ذاتهــا ،فــرأى أن
إصــاح الشــريعة اإلســامية ينبغــي أن يُنجــز
ضمــن الســياق االجتماعــي األوســع ،وأن يــؤوِّ ل
َ
أحكامهــا بحســب مــا تقتضيــه ظــروف
العلمــاء
النــاس وأحوالهــم .ســيكفل كل ذلــك التوافــق
بيــن الشــريعة اإلســامية وحاجيــات المجتمــع،
(71) Commins, Islamic Reform,44 -5; Kerr, Islamic
Reform, 207.
( ((7انظــر Kerr, "Rashid Rida," 108, 173-4; idem, Islamic
 ،;Reform,15 5, 165, 183, 187, 189-90, 197-9, 202-3ورضــا:
"المحاورات"866 ،859 ،؛ نفســه :يســر اإلســام،91 ،83 ،46،48 ،
 .60-159 ،153يقيــم حــاق مفهــوم المصلحــة عنــد رضــا بالقــول:
"إنـ�ه نفـ�ي كامـ�ل للنظريـ�ة الفقهيـ�ة التقليديـ�ة " (�History of Is
)lamic Legal Theories,21 9

(((7

ومــن العوامــل التــي جعلــت القاســمي ورضــا
يو ّلــون وجوههــم شــطر مقاربــة الطوفــي هــو أن
الطوفــي اعتبــر المصلحــة وســيلة للتقريــب بيــن
المذاهــب الفقهيــة ولتوحيــد المســلمين كافــة
علــى كلمــة ســواء( .((7كان مصلحــو القــرن 19/13
وصــدر القــرن  20/14يحملــون الهـ ّ
ـم ذاتــه( ،((7فلقــد
اســتحكم الخــاف المذهبــي بيــن المســلمين ودب
الشــقاق بينهــم .أنحــى رشــيد رضــا بالالئمــة علــى
أهــل المذاهــب الفقهيــة( ،((7فيمــا دعــا القاســمي
األمــة اإلســامية إلــى التوحــد علــى أســاس
كليــات الديــن وتــرك المســائل الخالفيــة(.((7
لقــد ســعى المصلحــون إلــى اإلعــاء مــن مبــدأ
المصلحــة بوصفهــا قاعــدة فقهيــة مشــتركة
بيــن المســلمين مــن شــأنها أن تســاعدهم علــى
نبــذ الفرقــة المذهبيــة والتوحــد واالســتقواء علــى
ســطوة الهيمنــة األوروبيــة(.((7
( ((7انظر:

Commins, Islamic Reform,48 , 66, 69, 78, 142.

( ((7انظر:
Wolfhart Heinrichs, "Gadalb ei at-Tufi: Eine
Interpretations einer Beispielsammlung," Zeitschrift der
Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft. Supplement
III. 19. Deutscher Orientalistentag 1975. Vortrdge, ed.
Wolfgang Voigt (Wiesbaden: Franz Steiner, 1977), vol. 1,
463-73, at 468-9; Zayd, Maslaha, 215, 226-32.
( ((7انظــرCommins, Islamic Reform,65 -73, 141 :؛ رضــا:
يســر اإلســام.159 ،
( ((7رضا" :المحاورات".205 ،
(77) Commins, Islamic Reform, 69.
( ((7انظر:
Commins, Islamic Reform,65 -6, 69, 141-2;Dallal,
"Appropriating the Past," 335-6, 357; Rida, Yusr alislam,159.
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واختصــا ًر ا لمــا تقــدّ م ،يمكــن القــول إن جمــال

المقاربــات األخــرى التــي صاغهــا فقهــاء الحقبــة

الديــن القاســمي ورشــيد رضــا رأيًــا فــي قاعــدة

اإلســامية الوســيطة .فلقــد الحــظ الفقهــاء

المصلحــة ،كمــا عرّفهــا الطوفــي ،الســبيل

كذلــك بــأم أعينهــم إعــراض حكومــات الشــرق

المفضيــة إلــى العــودة إلــى اإلســام الصافــي

األوســط وشــمال أفريقيــا عــن أحــكام الشــريعة

وبــث الــروح فــي المجتمعــات اإلســامية،

وتهميشــهم لهــا فــي المجــال العــام .ال يمكــن أن

حتــى تقــوى شــوكتها وتصبــح موحــدة وخ ّلاقــة

ننفــي أن مكانــة الشــريعة وهيبــة مناصريهــا ظلتــا

ومزدهــرة ،وحتــى يتبــوأ العلمــاء منزلــة قياديــة

مكفولتيــن فــي صــدر القــرن  ،20/14لكــن األحــوال

مرموقــة فــي مجتمعهــم.

تبدلــت بعدئــذ بانهيــار االمبراطوريــة العثمانيــة

مفهوم المصلحة بعد عصر
الرواد
بعــد انقضــاء الفتــرة األولــى مــن المــد
اإلصالحــي التــي تزعمهــا رشــيد رضــا والقاســمي،
ظهــر عــدد مــن الفقهــاء اإلصالحييــن الذيــن
لــم تســتهويهم مقاربــة الطوفــي وحطــوا مــن
ً
شــأنها؛ ألن الطوفي ســلك فيها مسـ ً
مغرقا
ـلكا
فــي النفعيــة شــبيهً ا بمســلك 'جيريمــي بنثــام'
و'جــون ســتيوارت ِمــل' .اتهــم النقــاد الطوفــي بأنه
جعــل العقــل البشــري القاصــر مُ عوَّ َلــه للحــد مــن
ســلطة األحــكام اإللهيــة ولتغييرهــا باالعتمــاد
علــى الهــوى(.((7
ّ
الحــط مــن مقاربــة الطوفــي
لــم يكــن
واتهامــه باعتمــاد المســلك النفعــي الســبب

وظهــور مفهــوم الدولة-األمــة فــي أعقــاب ذلــك.
صاغــت غالبيــة البلــدان مجــات قانونيــة معظــم
أحكامهــا مســتقاة مــن القوانيــن الغربيــة ،ووصــل
األمــر إلــى حــد تدويــن قانــون األســرة واألحــوال
أساســا
الشــخصية(( ((8رغــم أنــه ظــل مســتمدً ا
ً
مــن أحــكام الشــريعة) .لــم تكــن الحكومــات
تحمــل أيديولوجيــات دينيــة فتكرّســت ج ـ ّر اء ذلــك
التشــريعات العلمانيــة وطغــت ،بينمــا تالشــت
أهميــة التشــريعات اإلســامية فــي المجتمــع.
وقــد ألغــت تونــس ومصــر ،علــى ســبيل المثــال،
المحاكــم الشــرعية فــي ســبعينات القــرن  14هـــ/
خمســينات القــرن  20م( .((8وبــات إثبــات صالحيــة
الشــريعة فــي الدولــة الحديثــة والســعي إلــى
عــدم قصرهــا علــى مســائل األحــوال الشــخصية
الشــغل الشــاغل للفقهــاء المســلمين علــى
امتــداد القــرن .20/14

الوحيــد الــذي جعــل الفقهــاء يتجهــون صــوب
( ((7انظــر :بــدران أبــو العينيــن بــدران :أصــول الفقــه اإلســامي
(االســكندرية :مؤسســة شــباب الجامعــة213 ،)1984 ،؛ جــال
الديــن عبد الرحمــن جــال :المصلحــة المرســلة ومكانتهــا فــي
التشــريع (القاهــرة :مطبعــة الســعادة،64 ،57 ،)1983/1403 ،
6-95 ،67؛ عبد الوهــاب خــاف :مصــادر التشــريع اإلســامي
فيمــا ال نــص فيــه (الكويــت :دار القلــم ،ط 101 ،)1993/1414 ،16؛
Kerr, "Rashid Rida, 176, 179 ; Kramer, "Kritik und
"Selbstkritik,
224.

( ((8تدويــن الحكومــات اإلســامية للقانــون اإلســامي منــذ
القــرن  19/13حــرم الفقهــاء المســلمين مــن ســلطاتهم فــي
عمليــة التشــريع ومنحتهــا للمشــرعين العلمانييــن (انظــر:
)Layish, "Trans-formationo f the Shari'a, 85-113
( ((8انظر:

Schacht, Introduction toI slamicL aw, 100-11.
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بعــد انقضــاء حقبــة المصلحيــن الــرواد ،ســلك

لنــدن .عمــل المحمصانــي فــي المجــال القانونــي

الفقهــاء بشــكل عــام مســلكين في تنــاول مفهوم

فــي لبنــان وعُ ِّيــن مستشــارا بمحكمــة االســتئناف

المصلحــة .فأمــا الفقهــاء التقليديــون مــن مفتيــن

وشــغل مناصــب سياســية ســامية ،كمــا ُ
انتخِ ــب

وأســاتذة الشــريعة الذيــن درســوا و/أو عملــوا

نائ ًبــا عــن مدينــة بيــروت فــي البرلمــان اللبنانــي مــن

فــي مؤسســات دينيــة (علــى غــرار األزهــر) ،فقــد

ســنة  1964/1383إلــى ســنة  .1968/1387وتعكــس

مالــوا إلــى مقاربــة الغزالي/الــرازي والقرافــي .وأمــا

مؤلفاتــه انشــغاله بقضيــة تطبيــق الشــريعة

الفقهــاء الذيــن تلقــوّ ا جان ًبــا مهمــا مــن تعليمهــم

اإلســامية فــي ســياق الدولــة الحديثــة وببيــان

فــي مــدارس علــى الطــراز الغربــي و/أو توثقــت عرى
التعــاون بينهــم وبيــن المؤسســات الحكوميــة غيــر
الدينيــة (علــى غــرار المحاميــن والسياســيين) فقــد
آثــروا تبنــي مقاربــة الشــاطبي.

عالقتهــا بالقانــون الدولــي

.

(((8

عــرض المحمصانــي فــي كتابــه "فلســفة
التشــريع فــي اإلســام" الــذي نشــر أول مــرة ســنة
 1946/1365مقاربتــه للنظريــة الفقهيــة اإلســامية
التــي تــكاد ال تختلــف عــن نظريــة الشــاطبي نفســه.

مؤيدو مقاربة
الشاطبي للمصلحة

فقــد اســتند المحمصانــي إلــى النمــوذج الــذي
صاغــه الشــاطبي لقاعــدة المصلحــة وتقســيمه
أحــكام الشــريعة إلــى كليــات وجزئيــات للبرهنــة

 .1صبحي محمصاني

علــى أن أحــكام الشــريعة قابلــة للتطبيــق ضمــن

كان رجــل القانــون اللبنانــي صبحــي رجــب
المحمصانــي ()1986-1909/1406-1327

(((8

مــن

مؤيــدي نظريــة الشــاطبي .لــم يكــن المحمصانــي
ًّ
ملمــا بالشــريعة اإلســامية فحســب ،بــل كان
ً
ً
مطلعــا اطالعً ــا واســعا علــى المنظومــات
أيضــا
القانونيــة الغربيــة بفضــل نيلــه شــهادة الدكتــوراة
فــي القانــون مــن جامعــة ليــون الفرنســية
وشــهادة الباكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة
( ((8لالطــاع علــى نبــذة عــن حيــاة المحمصانــي انظــر :محمــد
خيــر رمضــان يوســف :تتمــة العالــم للزركلــي (بيــروت :دار العلــم
للمالييــن ،)1998 ،مــج 242-3 ،1؛ Saleh, "Biographical Notes
on the late Dr. Sobhi Mahmassani (1909-1986)," Middle
 .East Commercial Law Review 2, vi (1996), 183يقدم صالح
ويوســف معلومــات متضاربــة عــن تاريــخ والدة المحمصانــي :
 1906/1323و  1909/1326علــى التوالــي .وألن صالــح ذكــر يومــا
مخصوصــا ،أي  29ينايــر ،فســأعتمد التاريــخ الــذي ذكــره.

اإلطــار التشــريعي العــام للدولــة كســائر أصنــاف
التشــريعات.
وقــد أقــام المحمصانــي نظريتــه للتشــريع
اإلســامي علــى أســاس أن المصلحــة ومقاصــد
الشــريعة( ((8هــي علــة األحــكام كلهــا .وقــد شــدد
علــى أن المصلحــة والمقاصد علتان يمكن للعقل
أن يدركهمــا ،لكنــه اســتثنى أحــكام العبــادات

(((8

(83) Saleh, "Biographical Notes," 183; Yusuf, Tatimmat alA'lim, vol. 1, 242- 3.
( ((8والغريــب أن محمصانــي يميــز بيــن المصلحــة ومقاصــد
الشــريعة ذاكــرا كليهمــا فــي اآلن ذاتــه .لكــن ال نجــد فــي كتابــه
حــول فلســلفة التشــريع اإلســامي أي تفصيــل لالختــاف
بينهمــا او تعريفــا للمقاصــد.
( ((8انظــر :صبحــي رجــب المحمصانــي :فلســفة التشــريع
اإلســامي (بيــروت :دار العلــم للمالييــن ،ط ،)1961/1380 ،3
.262 ،219 ،199 ،163

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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التــي لــم يفردهــا بالبحــث( .((8ومــن هنــا صــار

والســنة الواضحــة( ،((9لكنــه ن ّبــه فــي المقابــل إلــى

اســتنباط األحــكام الخاصــة بالمعامــات ممكنــا

أن الطابــع اإللهــي لألحــكام يقتضــي توخــي أعلــى

مــن خــال رعايــة المصالــح ومقاصــد الشــريعة

درجــات الدقــة عنــد تقصــي المصلحــة التــي أدت

بوصفهــا علــة للتشــريع .وألجــل توســيع دائــرة

إلــى تشــريع األحــكام الــواردة فــي النصــوص .

انطبــاق األحــكام الشــرعية القائمــة علــى النــوازل

ويــرى المحمصانــي جــواز تعطيــل األحــكام

المســتجدة ،فســيتم إحــال المصلحــة المرســلة

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن والســنة لــدواع

محــل العلــة فــي عمليــة القيــاس الفقهــي .وقــد

ثــاث .أو ًلا ،حيــن تتغيــر العلــة ،أي عندمــا ال يحقــق

قصــر المحمصانــي المصلحــة المعتبــرة علــى

الحكــم المصلحــة المنشــودة .ثان ًيــا ،عندمــا يكــون

مرتبتــي الضروريــات والحاجيــات ولــم يــر مراعــاة

الحكــم مبنيًــا علــى عــرف عــدل عنــه النــاس إلــى

(((9

ً .
ثالثــا ،عندمــا تقتضــي الضــرورة ذلــك

العلــة المرســلة فــي اســتنباط األحــكام المتعلقــة

غيــره

بمســائل الكماليــات والتزيينــات والتحســينات(.((8

وبهــذه الطريقــة أمكــن للفقهــاء أن يجــدوا حــ ًلا

ســعى المحمصانــي إلــى معالجــة قضيــة
تكييــف األحــكام الشــرعية مــع مقتضيــات الواقــع،
وقــد تبنــى لتحقيــق هــذه الغايــة مقاربــة الشــاطبي
ّ
صنــف األحــكام إلــى كليــة وجزئيــة .فأمــا
الــذي
األحــكام الكليــة ،فهــي فــي نظــره ثابتــة ال يمكــن
تبديلهــا ،وأمــا الجزئيــة ،فقابلــة للتغييــر بتغيــر
الزمــان والمــكان والعــرف والحــال .ويعنــي هــذا أن
علــة المصلحــة لــم تتغيــر ،وإنمــا مصالــح النــاس

(((9

.

(((9

لمعضلــة التضــارب بيــن أحــكام القــرآن والســنة،
وبيــن احتياجــات النــاس وواقعهــم المعاصــر ،دون
المســاس بالرســالة الدينيــة واألخالقيــة التــي أتــى
وجســدتها النصــوص المقدســة.
بهــا اإلســام
ّ
وقــد شــدد المحمصانــي علــى أن الغــرض مــن
العــدول عــن األحــكام المبنيــة علــى النصــوص
ليــس تغييــر النصــوص وإنمــا تفســيرها وتأويلهــا
علــى نحــو مغايــر(.((9

هــي التــي تغيــرت بســبب تغيــر األحــوال(ّ .((8
ولمــا

ينبغــي أن نشــير ،مــع ذلــك ،إلى أن المحمصاني

كانــت األحــكام الشــرعية مع َّللــة بالمصلحــة،

كان يرمــي مــن وراء تبنــي مقاربــة الشــاطبي

فقــد بــات ضــرورة منطقيــة فــي نظــره العــدول

القائمــة علــى التمييــز بيــن كليــات الشــريعة

عــن الحكــم القائــم أو تغييــره عنــد انتفــاء العلــة

وجزئياتهــا إلــى بلــوغ غايــة محــددة .وأعتقــد أن

أســس عليهــا أو عنــد
(أي المصلحــة) التــي ِّ

هــذه الغايــة تمثــل الدافــع الرئيــس الــذي جعلــه

تغيّرهــا( .((8وأجــاز المحمصانــي كذلــك العــدول

يتنــاول قضيــة التشــريع اإلســامي .فلقــد شــدد

عــن األحــكام المســتنبطة مــن نصــوص القــرآن
( ((9نفسه204-5 :
( ((8نفسه.204 ،199 ،176 :

( ((9نفسه204-5 ،201 ،198 :

( ((8نفسه176-7 :

( ((9نفسه.214 ،212 ،205 :

( ((8نفسه262 ،217 :

( ((9نفسه217-9 ،205 :

( ((8نفسه205 ،200-2 :

( ((9نفسه218 :
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علــى أن الشــريعة اإلســامية ال تختلــف فــي

التشــريعات ملزِمــة للنــاس مــا دامــت ال تأمــر

واقــع األمــر عــن ســائر الشــرائع والمنظومــات

بمعصيــة

 .فــإن وظيفــة التشــريع اإلســامي

القانونيــة غيــر الدينيــة( .((9كمــا زعــم أن كليــات

هــي النظــر فــي المســائل التــي لــم يــرد فيهــا نــص،

الشــريعة اإلســامية هــي نفســها التشــريعات

مــن ناحيــة ،وإعطــاء تفســيرات مختلفــة لألحــكام

التــي أطلــق عليهــا الفالســفة اليونانيــون القدامــى

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن والســنة عندمــا

القانــون الطبيعــي أو اإللهــي وشــملت مبــادئ

تقتضــي المصلحــة العامــة هــذا التغييــر

 ،مــن

العــدل والحــق والمصلحــة( .((9وهــذا يعنــي أن

ناحيــة أخــرى .ولــم يكتــف المحمصانــي بتجويــز

األحــكام الجزئيــة الــواردة فــي منظومــات قانونيــة

تقديــم المصلحــة علــى النــص ،بــل شــدد كذلــك

أخــرى ليســت أحكامــا أجنبيــة عنــا؛ ألنهــا مبنيــة

علــى حــق الدولــة فــي اختيــار العمــل بالمذهــب

علــى قواعــد كليــة مشــتركة بيــن مختلــف الشــرائع

الفقهــي الــذي ترتئيــه ،أو فــي األخــذ بالتأويــل

اإلنســانية ،أو تــكاد .وبنــاء علــى مــا تقــدّ م ذكــره،

الفقهــي الــذي تــراه مناســبًا ،حتــى لــو بلــغ األمــر

فــا تضــارب البتــة بيــن التشــريعات الغربيــة

إنفــاذ القوانيــن األوروبيــة

 .وقــد استشــهد

والشــريعة اإلســامية مــا دامــت المصلحــة ،بمــا

فــي تبريــر ذلــك بوقائــع اســتقاها مــن الحقبــة

هــي غايــة المشــرّع ،مكفولــة فــي كليهمــا.

اإلســامية األولــى ،وبمــا اســتقر عليــه العمــل

وأشــار المحمصانــي صراحــة إلــى أن القوانيــن

(((9

(((10

(((10

وأقــره الفقهــاء المســلمون(.((10

الوضعيــة التــي صاغتهــا الدولــة الحديثــة ال تتنافــى

ويبــدو ،اســتنادً ا إلــى مــا تقــدم ذكــره ،أن

مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية ،بــل يوجــد مــا

المحمصانــي تبنــى مقاربــة الشــاطبي لســببين:

يؤيدهــا فــي القــرآن والســنة واإلجمــاع( .((9ثــم

أمــا الســبب األول ،فهــو أن تصنيــف الشــاطبي

يمضــي قدمً ــا فــي شــرح وجهــة نظــره حيــال قضيــة

أحــكام الشــريعة إلــى كليــات ثابتــة وجزئيــات

التشــريع اإلســامي علــى نحــو أكثــر تفصيـ ًلا ،ذاكـ ًر ا

متغيــرة يفضــي إلــى نشــوء منظومــة فقهيــة

أن نظــام الشــورى مــن أهــم مبــادئ التشــريع

تتيــح ال فقــط اســتنباط أحــكام جديــدة ،بــل ً
أيضــا

اإلســامي .إذ ينبغــي أن ُتســتنبط األحــكام

تغييــر األحــكام القديمــة التــي لــم تعــد مناســبة.

الشــرعية بشــكل تشــاوري اســتنادً ا إلــى قاعــدة

وأمــا الســبب الثانــي فهــو أن مقاربــة الشــاطبي

المصلحــة العامــة ونصــوص الشــرع( .((9وتكــون

ســمحت

الصبغــة

( ((9فــي مســتهل كتابــه حــول التشــريع اإلســامي أشــار
محمصانــي إلــى أن أحــكام الشــريعة شــأنها شــأن القانــون
الوضعــي تحيــل إلــى المبــادئ العامــة ال إلــى الوضعيــات الفردية
أو المخصوصــة (نفســه ،19 :و)269

( ((9نفسه234-5 ،231 :

( ((9نفســه .263-262 :أمثلــة علــى أحــكام كليــة :تحريــم قتــل
النفــس ،االســتحواذ علــى مــال الغيــر ،الزنــا (نفســه.)262 ،

( ((10نفســه .232-3 :لالطــاع علــى آراء المحمصانــي حــول
كيفيــة تطبيــق التشــريع اإلســامي علــى أرض الواقــع ،انظــر
نفســه269-92 :

( ((9نفسه231-2 :

( ((10نفســه .233 :ســعى المحمصانــي بذلــك إلــى الدفــاع عــن
القوانيــن العثمانيــة التــي تضمنــت قوانيــن أوروبيــة و"المجلــة"،
أساســا علــى الفقــه الحنفــي.
التــي قامــت
ً

( ((9نفسه235 ،32 :

( ((10نفسه239-41 :

للمحمصانــي

بإضفــاء

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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مــن األول .نشــأ الفاســي فــي بيــت علــم وديــن

آنــذاك فــي الشــرق األوســط عمومً ــا ،وفــي لبنــان

ودرس الفقــه اإلســامي فــي جامعــة القروييــن

علــى وجــه الخصــوص ،وهــي منظومــات كانــت

بفــاس .وإثــر تخرجــه ســنة  ،1930اشــتغل مدرســا

ّ
صنــف
أساســا علــى القوانيــن الغربيــة.
مبنيــة
ً

ً
الحقــا
للتاريــخ اإلســامي بالجامعــة ذاتهــا ،ثــم صــار

المحمصانــي كتبــه فــي زمــن كان فيــه نظــام

أســتاذا للقانــون فــي جامعــة الربــاط الجديــدة .لكــن

ترســخ فــي الشــرق األوســط،
الدولة-األمــة قــد
ّ

يحســن التنبيــه إلــى أن شــهرة الفاســي مردهــا

وصــار فيــه االحتــكام إلــى مبــادئ الشــريعة

دوره التنظيــري والقيــادي صلــب حــزب االســتقالل

(التقليديــة) مقتصــ ًر ا علــى مســائل األحــوال
الشــخصية دون غيرهــا .وإلــى جانــب ذلــك ،لــم يكــن
ً
خالصــا ،بــل دان جــزء مهــم
لبنــان بلــدً ا إســاميًا
مــن مواطنيــه بالديانــة المســيحية ،وقــد تعيّــن
علــى المحمصانــي ،بوصفــه قاضيًــا ومحاميًــا ،أن
يطبــق القانــون علــى مواطنيــه كافــة علــى اختــاف
أديانهــم .وقــد وضعــت مقاربــة الشــاطبي لقاعــدة
المصلحــة علــى ذمــة المحمصانــي إطــا ًر ا إلنشــاء
منظومــة قانونيــة بمقدورهــا التكيــف مــع كافــة
هــذه الجوانــب.

 .2عالل الفاسي

المغربــي

(((10

.

كان الفاســي يرمــي ،شــأنه شــأن المحمصانــي،
إلــى إثبــات إمكانيــة التعويــل علــى أحــكام الشــريعة
اإلســامية فــي تنظيــم العالقــات القانونيــة
ً
وخالفــا للمحمصانــي،
ضمــن الدولــة الحديثــة(.((10
رأى الفاســي أن الشــريعة مختلفــة عــن ســائر
الشــرائع ،ذلــك أن درجــة كفالــة الشــريعة لقيمــة
العــدل عاليــة مقارنــة بغيرهــا( .((10وعلــى الرغــم مــن
عــزو الفاســي المتكــرر للشــاطبي وقبولــه بنظريتــه
ً
مســلكا انتقائيًــا فــي تبنــي
الفقهيــة ،فإنــه ســلك
مقاربتــه .كان الفاســي يرمــي إلــى تكييــف الشــريعة
لتناســب الوقائــع المتغيــرة باســتمرار( ،((10وهــذا

لــم يكــن المحمصانــي اإلصالحــي الوحيــد الــذي

مــا جعلــه يســتفيد مــن النظريــة التــي أرســاها

تبنــى مقاربــة الشــاطبي ،بــل تبناهــا كذلــك الفقيــه

الشــاطبي والمتعلقــة بكليــات الشــريعة الثابتــة

المغربــي عــال الفاســي (-1910/1394-1328

وجزئياتهــا المتغيــرة .لكنــه ،فيما يتعلق باســتنباط

 ،((10()1974رغــم أن الثانــي كان أقــل التزامً ــا بهــا

األحــكام ،فقــد بــذل وســعه للحفــاظ علــى قواعــد

( ((10نجــد فــي األدبيــات الثانويــة تواريــخ مختلفــة عــن حيــاة
الفاســي ،فهنــاك مــن يقــول إنــه ولــد ســنة  1906/1323وآخــرون
يقولــون ســنة  1907/1324بينمــا يرجــح البعــض أنهــا ســنة
 1908/1326أو  .1910/1328انظــر خيــر الديــن الزركلــي :األعــام
[بيــروت :دار العلــم للمالييــن ،]1992 ،مــج  .246 ،4وانظــر ً
أيضــا:
Amnon Cohen, "'Allal al- Fasi: His Ideas and His
Contribution Towards Morocco's Independence," Asian
;and African Studies3 [1967], 121-64, at 121; EF, s.v. Islah
Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, s.v.
al-Fasi, Muhammad 'Allal.

التشــريع التقليديــة ،وقــد جعــل مُ عوَّ لــه فــي
( ((10بالنســبة إلــى دوره فــي حركــة اســتقالل المغــرب قبــل
 ،1956انظــر .Cohen, "'Allal al-Fasi," 121-64
( ((10انظــر :عــال الفاســي :مقاصــد الشــريعة اإلســامية
ومكارمهــا (الــدار البيضــاء :مكتبــة الوحــدة العربيــة1963[ ،؟])،
.209-17
( ((10انظــر :نفســه ،41-3 ،8 ،حيــث ينقــد صراحــة تأويــل
المحمصانــي للتشــريع اإلســامي.
( ((10نفسه.159 ،43 :
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أساســا(.((10
مســعاه ذاك مقاربــة الغزالي/الــرازي
ً

لكــن التشــابه الكبيــر بيــن طرحهمــا يشــي بكــون

ً
مســلكا متناقضــا حيــن أراد
لقــد ســلك الفاســي

طــه قــد اســتلهم أفــكاره مــن نظريــة الشــاطبي.

الجمــع بيــن النزعتيــن الحديثــة والتقليديــة فــي

وقــد شــدد طــه ،شــأنه شــأن الشــاطبي ،علــى

تصــوره للشــريعة اإلســامية ،وهــذا مــا أدى إلــى

أن الفتــرة المكيــة األولــى تجســدت فيهــا أحــكام

صــوغ نظريــة فقهيــة تفتقــر إلــى االنتظــام الداخلــي

القــرآن األساســية (أصولــه) غيــر القابلــة للتغييــر،

ً
خالفــا لمــا الحظنــاه فــي طــرح المحمصانــي(.((10

بينمــا تضمنــت الســور المدنيــة أحكامــه الفرعيــة
(فروعــه)( .((11وقــد رأى أن األصــول المكيــة جــرى

 .3محمود محمد طه

منهــا التنــزل إلــى الفــروع المدنيــة لمالبســة

يمكــن أن نالحــظ تأثيــر نظريــة الشــاطبي
كذلــك فــي فكــر المصلــح الســوداني محمــود
محمــد طــه ( 1327أو  1909/1405-1329أو -1911
ً
ناشــطا
 .)1985درس طــه الهندســة ثــم صــار
فــي حركــة االســتقالل الســودانية وتزعــم الحــزب
أساســا
الجمهــوري .لكــن َتر ِ َكتــه العلميــة تقــوم
ً
على أفكاره الدينية( .((11ورغم أنه اســتقى برنامجه
اإلصالحــي الــوارد فــي كتابــه "الرســالة الثانيــة مــن
اإلســام" ُ
(نشــر أول مــرة ســنة )1967/1387

(((11

أساســا ،فإنــه لــم يــأت
مــن نظريــة الشــاطبي
ً
علــى ذكــره وال علــى ذكــر غيــره مــن علمــاء الديــن.
( ((10نفسه.138-44 :
( ((10لالطالع على نقد مماثل لفكر الفاسي انظر:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 224-6; Cohen,
"'Allal al-FasT," 163.
( ((11يقــدم عبــد هللا أحمــد النعيــم ســردً ا لحيــاة طــه فــي
مقدمتــه لترجمتــه االنجليزيــة لكتــاب الرســالة الثانيــة مــن
اإلســام لمحمــود محمــد طــه ،ترجمــة وتقديــم عبــد هللا أحمــد
النعيــم (Syracuse, New York: Syracuse University Press,
.1987) 2-10
( ((11لالطــاع علــى ملخــص لكتــاب رســالة اإلســام الثانيــة
انظــر:
Mohamed Mahmoud, "Mahmud Muhammad Taha's
"Second Message of Islam and His Modernist Project,
in Islam and Modernities: Muslim Intellectuals Respond,
e d. John Cooper, Richard, L. Nettler, and Mohamed
Mahmoud (London and New York: I.B. Tauris, 1998),
105-28.

الزمــان ومالءمــة طاقــة المجتمــع الــذي نــزل عليه
القــرآن( .((11وعلــى غــرار الشــاطبي ،قــام فهــم طــه
ألصــول اإلســام [كلياتــه بمصطلــح الشــاطبي]
علــى إيجــاد تفســير جديــد لمفهــوم النســخ .فــإن
العــدول عــن آيــات األصــول إلــى آيــات الفــروع
فــي نظــره لــم يكــن نهائيًــا ،وإنمــا عــدول مؤقــت
وإرجــاء لتلــك األحــكام حتــى يصيــر المجتمــع جاه ًز ا
لفهــم رســالة اإلســام الحقيقيــة وقبولهــا(.((11
ويشــدد طــه علــى أن تغيــر الظــروف ال يفضــي إلــى
بطــان الطابــع اإللزامــي ألحــكام اآليــات المدنيــة
فحســب ،بــل يســتوجب تغييــر تلــك األحــكام
الفرعيــة عندمــا يصبــح تطبيــق األحــكام األصليــة
ممك ًنــا .ويذهــب طــه إلــى أن المجتمــع المعاصــر
ً
مبلغــا مــن التطــور يجعــل هــذا األمــر
قــد بلــغ
واردً ا( .((11ويــرى ،شــأنه شــأن معظــم الفقهــاء
المســلمين ،أن أحــكام العبــادات مســتثناة مــن

( ((11محمــود محمــد طــه ،الرســالة الثانيــة مــن اإلســام (أم
درمــان ،الســودان ،ط .3 ،)1971/1391 ،4
( ((11نفسه.162-3 ،134 ،
( ((11نفسه.10-9 ،
( ((11نفســه140 ،10-8 ،؛ انظــر ً
أيضــا Kramer, "Kritik und
 Selbstkritik,"2 23ومحمــود" :محمــود محمــد طــه".116-7 ،
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التغييــر( ،((11لكنــه يشــير إلــى أن األحــكام المتعلقــة

الجوهــر التاريخــي للشــريعة اإلســامية علــى نحــو

بالعبــادات قــد يطــرأ عليهــا التغييــر .فــإن الــزكاة،

مشــابه لمــا دعــا إليــه طــه فــي رســالة اإلســام

علــى ســبيل المثــال ،مــن الفرائــض التــي ظلــت

الثانيــة .وأعتقــد أن هــذا هــو الدافــع الــذي جعــل

غيــر قابلــة للتغييــر ،لكــن ينبغــي تعييــن مقدارهــا

تعليمــا تقليديًــا وارتبطــوا
الفقهــاء الذيــن تلقــوا
ً

اســتنادً ا إلــى األحــكام األصليــة المتعلقــة بتقاســم

بالمنهــج الدينــي التقليــدي يميلــون إلــى المقاربــات

الثــروة( .((11وهــو يــرى كذلــك أن تطبيــق األحــكام

التــي تســتند إلــى منهــج عقالنــي صــوري .ونظــرا

التــي دعــت إليهــا رســالة اإلســام األصليــة

إلــى تواصــل اإلعــراض عــن الشــريعة وتهميــش

ســيحقق مصلحــة األفــراد واألمــة بأســرها(،((11

دورهــا فــي المجتمــع ،فقــد بذلــوا وســعهم

وأن مقاربتــه للشــريعة اإلســامية ســتفضي

للحفــاظ علــى الطابــع التقليــدي للشــريعة

إلــى ظهــور مجتمــع قائــم علــى قيــم المســاواة

بالتزامــن مــع الســعي إلــى تنــاول قضيــة توســيع

القيــم

دائــرة أحكامهــا لتشــمل المســائل التــي ال نــص

األساســية لرســالة اإلســام كمــا جــاءت فــي

فيهــا ســي ًر ا علــى منــوال المصلحــة الــذي وضعــه

الســور القرآنيــة المكيــة( ،((11فــي نظــره.

الغزالــي والــرازي ،ســواء كان ذلــك باالســتفادة

واالشــتراكية

والديمقراطيــة،

وهــي

مؤيدو المقاربات المُ ضيِّقة
لنظرية المصلحة
رغــم أن تصــور الشــاطبي للشــريعة يضــع بيــن
أيدينــا منظومــة متناســقة تتيــح توســيع مجــال
ً
وفقــا للنــوازل ،فــإن
إعمــال األحــكام وتكييفهــا
تطبيــق مقاربتــه برمّ تهــا ال يشـ ّ
ـكل تهديــدً ا لجانــب
مهــم مــن األحــكام المطبقــة فحســب ،وإنمــا
لعلــوم الشــرع وتفاســير النصــوص وأحاديــث
النبــي ً
أيضــا .وقــد يــؤدي وضــع هــذه المقاربــة
موضــع التطبيــق دون قيــود إلــى عــدول جــذري عــن
( ((11يذكــر محمــود عــددا مــن نقــاط عــدم االنتظــام المنهجــي
فــي تأويــل طــه للوحــي القرآنــي ("محمــود محمــد طــه،116-8 ،
.)123-4
( ((11طه :الرسالة الثانية.164 ،
( ((11نفسه.39 :
( ((11انظــر :نفســه160-142 ،؛ محمــود" :محمــود محمــد طــه"،
.120-118

مــن مقاربــة القرافــي أو باســتبعادها .يمكــن
أن نذكــر مــن بيــن هــؤالء الفقهــاء المحافظيــن
عبد الوهــاب خــاف ومحمــد ســعيد رمضــان
البوطــي .لقــد تســنى لهذيــن الفقيهيــن بفضــل
انتهــاج مقاربــة الغزالي/الــرازي أن يســتنبطا
األحــكام لمــا يقــع مــن نــوازل اعتمــادً ا علــى قاعــدة
القيــاس واســتنادً ا إلــى علــة المصلحــة المرســلة.
اســتلزم األمــر أن يضــع الفقهــاء معاييــر شــكلية
تســمح لهــم بالتثبــت مــن أن المصلحــة قــد
تحققــت وتتيــح تقييــم اســتدالالتهم الفقهيــة.
كان هــذا إجــراء مفيــدا للغايــة فــي عمليــة اإلفتــاء
علــى وجــه الخصــوص .ولكــي يتســنى لهــؤالء
الفقهــاء ذوي النزعــة المحافظــة تكييــف األحــكام
مــع الوقائــع المســتجدة ،فقــد اســتندوا إلــى
مقاربــة القرافــي للمصلحــة بوصفهــا قاعــدة
فقهيــة ُتط َّبــق فــي الحــاالت التــي يؤدي فيــه الحكم
الشــرعي العــام إلــى التعســير علــى النــاس أو إلــى
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نتائــج غيــر مرغوبــة .إن إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى

ُ
الم ْحدَ ثيــن ،ســعى خ ـ ّلاف إلــى مجابهــة الضغــوط

مصنفــات العلمــاء المحســوبين علــى المدرســة

المســلطة علــى الشــريعة اإلســامية مــن خــال

التقليديــة يشــي بوجــود اختالفــات هائلــة بينهــم

إعمــال مبــدأ فقهــي تقبــل بــه طائفــة واســعة

مــن حيــث آرائهــم عمومً ــا ،ومــن حيــث اســتثمارهم

مــن المســلمين .كانــت المصلحــة بالنســبة

لمقاربتــي الغزالي/الــرازي والقرافــي علــى وجــه

إليــه ســبي ًلا مفض ًيــا إلــى توحيــد أحــكام الشــريعة

الخصــوص .سأســتعرض فــي القســم التالــي مــن

وبالتالــي كفالــة مناعتهــا

 .لكــن خــ ّلاف لــم

هــذه المقالــة مقاربتيــن لفقيهيــن محافظيــن

يقــدّ م المصلحــة علــى الشــريعة كمــا فعــل رضــا

ّ
الخــاف والبوطــي.
همــا

(((12

والقاســمي

(((12

 .1عبد الوهاب خالف

 ،بــل ســعى إلــى صــون قدســية

النصــوص وإعــاء صــرح الشــريعة مــن خــال
التعويــل علــى مقاربــة الغزالي/الــرازي.

درس العالــم المصــري عبد الوهــاب خــ ّلاف

عــرَض خــ ّلاف مقاربتــه لقاعــدة المصلحــة

باألزهــر وبمدرســة

فــي كتابــه "مصــادر التشــريع اإلســامي فيمــا

ً
الحقــا
القضــاء الشــرعي بالقاهــرة ،حيــث درّس

ال نــص فيــه" الــذي صــدر ســنة .1954/1373

لعــدة ســنوات .وقــد عُ يِّــن قاضيًــا بالمحاكــم

وقــد كان يرمــي صراحــة إلــى تفنيــد مزاعــم

الشــرعية المصريــة ســنة  ،1920/1338ثــم

المستشــرقين عــن افتقــار الشــريعة للمرونــة

ً
مفتشــا لهــذه المحاكــم .ويبــدو أن أكثــر منصــب

والقــدرة علــى التكيــف مــع التطــور المجتمعــي.

ســمح لــه بإحــداث تأثيــر مســتمر فــي بيئتــه هــو

وأراد خــ ّلاف ،فــي مســعاه لتحقيــق غايتــه ،أن

ً
أســتاذا للشــريعة فــي كليــة الحقــوق
عملــه

يثبــت أن مصــادر التشــريع فــي اإلســام ليســت

التابعــة لجامعــة القاهــرة مــن ســنة 1934/1352

محصــورة فــي النصــوص وال مرتبطــة بســياق

حتــى وفاتــه ســنة  .1956/1375أ ّلــف مصنفــات فــي

ً
مضيفــا أن ممارســة االجتهــاد
تاريخــي محــدد،

الفقــه والقانــون وشــرح عــددا مــن القوانيــن التــي

ً
وفقــا لحاجيــات
تكفــل تطــور األحــكام والتشــريع

ســنتها الحكومــة المصريــة( .((12صــارت الشــريعة

األمــم اإلســامية(.((12

()1956-1888/1375-1305

(((12

َّ
مهمشــة علــى نحــو
اإلســامية فــي حيــاة خــاف
متزايــد فــي النظــام القضائــي المصــري ،فاســحة
المجــال لظهــور مدونــات قانونيــة مســتلهمة
مــن القانــون الغربــي .وعلــى غــرار روّ اد اإلصــاح
( ((12عبد الوهــاب خــاف' :علــم أصــول الفقــه' (االســكندرية:
مؤسســة شــباب الجامعــة.4 ،)1984 ،
( ((12محمــد عــزت الطهطــاوي :مــن علمــاء الــرواد فــي رحــاب
األزهــر (القاهــرة :مكتبــة وهبــة.152-141 ،)1990 ،

ويــرى خــ ّلاف أن االجتهــاد يحقــق غايتيــن:
أوالهمــا النظــر فــي المســائل التــي تكــون األحــكام
المتعلقــة بهــا ّ
ظنيــة أو مُ لتبســة ،وثانيتهمــا إيجــاد
( ((12خــاف مثــل رشــيد رضــا رأى فــي الشــريعة وســيلة
لتوحيــد الــدول العربيــة (خــاف :مصــادر التشــريع)6 ،
( ((12خــاف (نفســه )101 ،هاجــم مقاربــة الطوفــي للمصلحــة
محتجــا بكونــه أبطــل النصــوص الشــرعية اســتنادا إلــى الهــوى.
( ((12نفسه157-156 :
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حلــول للحــاالت التــي ســكت عنهــا النــص أو التــي

مجــال العلــل الشــرعية اســتنادً ا إلــى المصلحــة

لــم ينعقــد إجمــاع حولهــا .وفــي الحالتيــن قــد تكــون

المرســلة .وإلــى جانــب ذلــك ،فــإن لــم يكــن

األحــكام التــي يســتنبطها العلمــاء متباينــة بســبب

المناســب ُ
رســل قــد أفضــى إلــى مصلحــة ،فإنــه
ِ
الم َ

اختالفهــم فــي تعليــل األحــكام ،أو ج ـ ّر اء وجودهــم

يكــون قــد فقــد شــرعيته؛ ألنــه أدّ ى إلــى مفســدة

فــي بيئــات مختلفــة تؤثــر فــي تقييــم كل واحــد

أعظــم مــن المصلحــة أو مســاوية لهــا .ويشــدد

منهــم للمســألة المطروحــة(.((12

علــى أن وجهــة النظــر هــذه حــازت علــى قبــول

وقــد أشــار خ ـ ّلاف إلــى أن القاعــدة األساســية

معظــم الفقهــاء المســلمين(.((12

التــي يتعيــن علــى الفقيــه إعمالهــا عنــد عــدم

ورغــم أن خــ ّلاف ناقــش قضيــة المصلحــة

وتأســيا بمقاربــة الغزالــي
النــص هــي القيــاس.
ِّ

المرســلة مجــددً ا تحــت عنــوان 'االســتصالح'

والــرازي ،عــدَّ خ ـ ّلاف المصلحــة ضر ًبــا مــن ضــروب

فإنــه لــم يضــف أبعــادً ا جديــدة لهــا .ويبــدو أنــه

القيــاس واعتبرهــا بمثابــة مناســبة مرســلة تع َّلــل

أتــى علــى ذكرهــا تحــت هــذا العنــوان لغايــة واحــدة

بهــا األحــكام .كمــا شــدد علــى أن اســتخدام هــذا

هــي تمييزهــا عــن قاعــدة 'االستحســان' .فــإن

المعيــار فــي اختيــار الحكــم قــد حقــق المصلحــة

االســتصالح عنــده ينضــوي ضمــن قاعــدة القياس

التــي قصدهــا الشــارع مــن الحكــم الشــرعي(.((12

ُ
رســل( .((13لقــد عُ ــدَّ اســتنباط
والمناســب
ِ
الم َ

ولكــي تكــون المصلحــة المرســلة مناســبة ينبغــي

األحــكام بنــاء علــى مراعــاة المصلحــة المرســلة

أن تكــون متعلقــة بإحــدى مراتــب المصلحــة

أكثــر قاعــدة فقهيــة منتجــة عنــد ْ
فقــد النصــوص

ً
ً
حاجــة أو تحســي ًنا إلحــدى
ضــرورة أو
الثــاث

الشــرعية أو عــدم انعقــاد اإلجمــاع( .((13لكــن هــذه

الكليــات الخمــس ،وهــي الديــن والنفــس والعقــل

القاعــدة ال ي َ
ُعمــل بهــا فــي العبــادات والحــدود

والمــال والعــرض( .((12وقــد ذهــب خــاف إلــى حــد

والكفــارات واإلرث واألحــكام التــي نصــت علــى

القبــول بالحــاالت التــي تكــون فيهــا المصلحــة

أيــام وشــهور مخصوصــة ،مثــل عــددِ شــهور عــدّ ة

ظنيــة أو متوهَّ مــة ،فلــم يرفــض األخــذ بالمصلحــة

المــرأة بعــد طــاق المــرأة أو وفــاة زوجهــا(.((13

إال فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا عــدم تحققهــا
أمــ ًر ا مقطوعً ــا بــه( .((12ق ّلــل خــاف مــن المعاييــر
موس ً
ــعا بذلــك
الخاصــة بالوصــف المناســب
ِّ
( ((12نفسه12-9 :
( ((12نفسه56 ،51 ،28-18 :

يبــدو واضحً ــا مــن كالم خـ ّلاف أن المصلحــة في
نظــره قاعــدة يُلتجَ ــأ إليهــا لتوســيع مجــال انطبــاق
األحــكام لتشــمل الطــوارئ والمســتجدات التــي لــم
يقــم عليهــا دليــل مــن القــرآن والســنة أو لــم ينعقد
عليهــا اإلجمــاع .وقــد فســح المجــال صراحــة

( ((12لــم يقطــع خــاف بخصــوص الترتيــب وال حتــى العناصــر
التــي تنــدرج تحــت الضروريــات؛ أحيانــا يذكــر خمســة ،وأحيانــا
أقــل ،وظــل يــراوح بيــن ذكــر النســل مــع النفــس أو تعويضــه
بالعــرض (نفســه.)58-57 :

( ((13نفسه.85 :

( ((12نفسه.61-59 :

( ((13نفسه.89 :

( ((12نفسه.61-59 :
( ((13نفسه.88-85 :
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لتكييــف األحــكام عــن طريــق إعمــال االستحســان،

خ ـ ّلاف كذلــك أن التنصيــص علــى ســن دنيــا لــزواج

عَ ــادً ا إيــاه مــن قواعــد القيــاس الفقهــي .وقــد

المــرأة ( )16والرجــل ( )18هــو مثــال علــى حكــم

عــرّف خــ ّلاف االستحســان بأنــه عــدول فقيــه

اقتضتــه المصلحــة المرســلة( .((13ورغــم أنــه قــدّ م

عــن حكــم قــام دليــل باعتبــاره ،إلــى حكــم آخــر قــام

هذيــن المثاليــن تحــت عنــوان 'توســيع نطــاق

دليــل باعتبــاره ،بنــاء علــى تحقيقــه مصلحــة (وهــذا

األحــكام' ،فإنهمــا فــي الواقــع تجســيد لمســألة

قيــاس خفــي فــي نظــره) واعتبــار الفقيــه أحدهمــا

تكييــف األحــكام الــواردة فــي المدونــة الفقهيــة

ِّ
مخص ًصــا للثانــي أو اســتثناء للحكــم العــام .وفــي

التقليديــة .ولــم يقتصــر خـ ّلاف علــى ذلــك بــل ذهــب

مطلــق األحــوال ،يبنــي الفقيــه حكمــه علــى دليــل

إلــى حــد تجــاوز بعــض األوامــر النصيــة اســتنادً ا

قــام عليــه دليــل مــن الشــرع(.((13

ً
ً
–ســالكا هنــا
مشــترطا
إلــى المصلحــة المرســلة،

تبــدو نظريــة خــ ّلاف الفقهيــة للوهلــة األولــى
رافضــة إلبطــال أحــكام النصــوص أو تعديلهــا
بواســطة المصلحــة المرســلة .ولكــن إلقــاء
نظــرة فاحصــة علــى شــرحه لطريقــة إعمالهــا
يفضــي بنــا إلــى الخــروج باســتنتاج مختلــف.
فــإن خــ ّلاف يجيــز اعتبــار المصلحــة المرســلة
فــي المعامــات االجتماعيــة عنــد عــدم النــص

مســلك الغزالــي– أن تكــون المصلحــة ضروريــة
قطعيــة كليــة( .((13لقــد ض ّيــق خـ ّلاف نطــاق األحكام
وســع فــي المقابــل نطــاق المصلحــة،
الثابتــة لكنــه َّ
فاســحً ا المجــال بذلــك لتكييــف األحــكام القائمــة
ً
وفقــا لألوضــاع المســتجدة والظــروف المتغيــرة
دون أن يضحــي بالســمات األساســية للشــريعة
اإلســامية.

القطعــي أو اإلجمــاع الصريــح وعنــد اســتحالة

وعلــى غــرار رشــيد رضــا يــرى خــ ّلاف أن ُت َ
ــوكل

إعمــال قاعــدة القيــاس( .((13ويعنــي هــذا أن

مهمــة توســيع األحــكام وتكييفهــا إلــى مــا يسـ ّ
ـميه

الحــاالت التــي تنطبــق عليهــا قاعــدة المصلحــة

'تشــريع الجماعــة' ،وهــي جماعــة يفتــرض أن

المرســلة هــي التــي لــم يقطــع فيهــا القــرآن وال

تعــوض 'اإلجمــاع' بوصفهــا 'ضامنــة للتجديــد'

الســنة أو التــي تخضــع للعــرف .ويكــون خــ ّلاف

الفقهــي( .((13وعلــى الرغــم مــن تشــديده علــى

وســع نطــاق اعتبــار المصلحــة علــى
بذلــك قــد ّ

ضــرورة قيــام عمــل الجماعــة علــى الشــورى ال

حســاب اعتبــار النــص( .((13يمكــن أن نذكــر علــى

علــى االســتبداد بالــرأي ،فإنــه لــم يذكــر صراحــة

ســبيل المثــال تأييــده للقانــون المصــري الحديــث

األشــخاص المخوليــن لالضطــاع بهــذه المهمــة.

الــذي يقــر بشــرعية الــزواج الموثــق بوثيقــة رســمية

نــص فــي مناســبات عديــدة علــى ضــرورة
وقــد
ّ

وبطــان الــزواج الــذي يشــهده شــاهدان .ويــرى

أن يكــون أعضــاء هــذه الجماعــة مــن العلمــاء

( ((13نفسه.171 ،102-101 ،69-67 :
( ((13نفسه.103-102 :
( ((13انظر ً
أيضا:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 220-4.

المب ّر زيــن المؤهليــن لالجتهــاد ،علــى أن ينالــوا
( ((13خالف :مصادر التشريع.88 ،56 ،
( ((13نفسه.102-101 :
( ((13نفسه.165 :

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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عضويتهــا باالنتخــاب .ولكنــه اشــترط كذلــك أن

المجتمــع المســلم وســائر المجتمعــات علــى غــرار

تشــمل الجماعــة كذلــك أعضــاء عرفــوا بخبرتهــم

الحــدود ومســائل اإلرث والطــاق.

فــي الشــؤون الدنيويــة( .((13وقــد أوكلــت لهاتيــن
الجماعتيــن (؟) مهمــة تشــريع القوانيــن اســتنادً ا
إلــى اإلجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي
الشــريعة اإلســامية علــى النحــو الــذي عُ َ
رضــت بــه
فــي كتابــه(.((14

 .2محمد سعيد رمضان البوطي
يعــدّ العالــم الســوري محمــد ســعيد رمضــان
البوطــي (ولــد  )1929/8-1347مــن أكثــر العلمــاء
تمس ً
ــكا بالموقــف المحافــظ حيــال المصلحــة.
ّ

إن تعريــف خــ ّلاف لمفهــوم المصلحــة

تخ ـرّج مــن األزهــر ســنة  1956/1375حام ـ ًلا شــهادة

والطريقــة التــي اســتخدمها إلدراجــه ضمــن

فــي تدريــس الشــريعة ودرّس فــي الكثيــر مــن

النظريــة الفقهيــة يعكســان النظــرة التــي يحملهــا

المؤسســات التعليميــة الســورية .شــغل ســنة

مفســ ًر ا تقليديــا للشــريعة
عــن نفســه بوصفــه
ّ

 1965/1380منصــب مســاعد بكليــة الشــريعة

اإلســامية .إذ لــم نــر فــي أي موضــع مــن كتابــه

التابعــة لجامعــة دمشــق ،وبعــد إنهــاء رســالة

دعــوة للعــدول عــن التصــورات التــي يحملهــا

الدكتــوراة ،انضــم إلــى كليــة جامعــة دمشــق

القدمــاء عــن الشــريعة ،ال ســيما فــي مجــال

محاضــ ًر ا فــي القانــون المقــارن والدراســات

النظريــة الفقهيــة .فهــو لــم يعمــد إلــى ترديــد

الدينيــة .عمــل مــدة عميــدً ا لكليــة الشــريعة

مقوالتهــم والنســج علــى منــوال المصلحــة الــذي

مواصــا فــي اآلن ذاتــه التدريــس فــي جامعــة

وضعــه الغزالي/الــرازي فحســب ،بــل أعــاد تأويــل

دمشــق( .((14وإلــى جانــب قدرتــه علــى التأثيــر بوصفه

كل ذلــك علــى نحــو أفضــى إلــى تحقيــق غايــة

ً
أســتاذا ،طبقــت شــهرته اآلفــاق بفضــل ظهــوره

مزدوجــة .أو ًلا ،قــام خــاف بتوســيع نطــاق األحــكام

ً
واعظــا
المنتظــم علــى شاشــة التلفــزة الســورية

التــي تســتند شــرعيًا إلــى المصلحــة المرســلة عبــر

ومفســ ًر ا للقــرآن والحديــث .يذكــر 'كريســتمان'

تضييــق نطــاق النصــوص وفســح المجــال أمــام

( )Christmannأن البوطــي فــي إطالالتــه التلفزيــة

الفقهــاء إلعمــال االجتهــاد بشــكل مســتقل.

"تجشــم عنــاء التحقــق مــن مــدى صالحيــة

وقــد ســمح هــذا للشــريعة اإلســامية باكتســاب

قواعــد الشــريعة علــى ضــوء القانــون الوضعــي

طابــع المرونــة والقــدرة علــى التك ّيــف فــي ســياق

والمجتمــع"( .((14ســأخصص هــذا القســم مــن

الدولة-األمــة الحديثــة .ثانيًــا ،حــرص خــ ّلاف علــى

ورقتــي لمقاربــة البوطــي لمفهــوم المصلحــة،

صــون الطابــع اإللهــي واإلســامي للشــريعة عبــر

مقــ ًّر ا مــع ذلــك بــأن خطاباتــه الدينيــة التــي القــت

اســتثناء مســائل العبادة ،والمســائل المنصوص
علــى حكمهــا صراحــة ،والجوانــب التــي تميــز بيــن

(141) Andreas Christmann, "Islamic Scholar and Religious
Leader: Shaikh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti," in
Islam and Modernity,57 -81, at 58-60.

( ((14نفسه.13 :

( ((14نفسه.58 :

( ((13نفسه.167 ،103-102 ،17-13 :
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إقبــا ًلا شــعبيًا منقطــع النظيــر جديــرة بــأن ُتفــرد

والقيــاس الفقهــي المبنــي عليهمــا فحســب(.((14

بدراســة مســتقلة.

وإلــى جانــب ذلــك ،فلكــي تكــون المصلحــة شــرعية

نشــر البوطــي كتابــه 'ضوابــط المصلحــة فــي
أساســا إلــى
الشــريعة اإلســامية' الــذي يســتند
ً
أطروحــة الدكتــوراة التــي أنجزهــا ســنة ،1965/1358
َّ
ملخصــا ألهــم المصنفــات
وقــد عــرض فيهــا
التــي اعتنــت بقضيــة المصلحــة ،بــدءا بالمؤلفــات
الكالســيكية القديمــة وحتــى الحقبــة المعاصــرة.
وجّ ــه

البوطــي

ســهام

نقــده

ينبغــي أن تحفــظ الضــرورات الخمــس وهــي
الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال .فــإن
المصلحــة ،باختصــار ،ليســت دليــ ًلا مســتق ًلا كمــا
زعــم الطوفــي( .((14ورفــض البوطــي أيضــا المقولــة
التــي ردّ دهــا خــ ّلاف كثيــ ًر ا" :حيــث توجــد المصلحــة
فثــم شــرع هللا"(.((14

للتفســيرات

وعلــى الرغــم مــن تبنــي البوطــي لمقاربــة

الليبيراليــة للمصلحــة ،لكنــه وضــع فــي اآلن ذاتــه

الغزالي/الــرازي للمصلحــة وبعــض العناصــر التــي

معاييــر مُ َّ
فصلــة للحكــم علــى أمــر مــا بكونــه يحقــق

ً
الحقــا)،
وردت فــي مقاربــة القرافــي (كمــا ســنبينه

مصلحــة يُســتند إليهــا إلصــدار حكــم شــرعي .وقــد

ً
وفقــا لمقاربــة الشــاطبي.
فإنــه صــاغ مقاربتــه

ً
أداة للتشــريع
رفــض صراحــة إعمــال المصلحــة

يــرى البوطــي أن تحقيــق مصالــح العبــاد هــو معنــى

ولتغييــر األحــكام النصيــة والصــرح الفقهــي

كلــي ،واألحــكام التفصيليــة المناطــة بأدلتهــا

الــذي بنــاه العلمــاء الســابقون دون الرجــوع إلــى

الشــرعية جزئيــات لــه .فحينمــا نعتبــر المصلحــة

مصــادر التشــريع الحقيقيــة (القــرآن والســنة

ً
مناقضا
حكما جزئ ًيــا
فــي عمليــة التشــريع ،قــد نجــد
ً

والقيــاس)( .((14تبنــى البوطــي التعريف الذي صاغه

للحكــم الكلــي المحقــق لمصالــح العبــاد .ولكفالــة

الغزالي/الــرازي للمصلحــة ،وشــدد علــى أن العقــل

التطابــق واالنســجام بينهمــا ،يســتخدم البوطــي

لوحــده غيــر قــادر علــى إدراك األحــكام الــواردة فــي

اســتراتيجيتين :أمــا األولــى فهــي تقييــد المعنــى

الشــريعة وال على تصنيف الضرورات( ((14بحســب

الكلــي للمصلحــة بضوابــط محــددة ،وأمــا الثانيــة

درجــة األهميــة .وقــد رفــض البوطــي كذلــك القــول

فهــي ربــط المصلحــة بأدلــة شــرعية حقيقيــة(.((14

إن المصلحــة يقررهــا العــرف أو درجــة الســعادة

يــرى البوطــي أن الضوابــط التــي تضيّــق المعنــى

التــي يحققهــا الفــرد أو الجماعــة( .((14فإن المصالح

الكلــي للمصلحــة تتمثــل فــي ارتبــاط المصلحــة

الدنيويــة تقررهــا نصــوص القــرآن والســنة

الشــرعية بحفــظ الديــن والنفــس والعقــل
والنســل والمــال باعتبارهــا ضروريــات أو حاجيــات

( ((14محمــد ســعيد رمضــان البوطــي :ضوابــط المصلحــة
فــي الشــريعة اإلســامية (بيــروت :مؤسســة الرســالة ،ط ،4
 .11-5 ،)1982/1402والغريــب أن البوطــي فــي هــذه الحالــة ال
يعــد اإلجمــاع مصــد ًر ا مــن مصــادر الشــريعة اإلســامية.

( ((14انتقــد البوطــي الطوفــي مــرا ًر ا ومطــو ًلا (انظــر نفســه،
.)202-15 ،140 ،129

( ((14نفسه.65-6 ،61-58 ،50 ،48 :

( ((14نفسه12 :؛ خالف :مصادر التشريع.160 ،101 ،90 ،

( ((14نفسه.25-8 :

( ((14البوطي :ضوابط المصلحة.115-6 ،

( ((14نفسه.60 ،15 :

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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أو تحســينيات( ،((15مــن جهــة ،وفــي عــدم تعارضهــا

حكمــا
يمكــن للمصلحــة المرســلة أن تخصــص
ً

مــع حكــم مــن أحــكام القــرآن والســنة أو القيــاس

حكمــا مســتندً ا إلــى القيــاس الفقهــي
نصيًــا أو
ً

الصحيــح( ،((15مــن جهــة أخــرى .فــإن إبطــال تعــدد

وال أن تبطلهمــا .فــإن تكييــف األحــكام الــواردة

الزوجــات ،كمــا حــدث فــي تونــس علــى ســبيل

فــي القــرآن والســنة لتتناســب مــع الظــروف

المثــال ،ال يحقــق ،فــي نظــره ،مصلحــة حقيقيــة

الطارئــة يقتصــر تبعــا لذلــك علــى المقارنــة بيــن

بــل متوهمــة .وينطبــق األمــر ذاتــه علــى المســاواة

األحــكام المســتندة إلــى النصــوص وتحديــد الراجــح

فــي الميــراث؛ إذ هــو باطــل وال يقــوم علــى تحقيــق

منهــا(.((15

ً
متعارضــا مــع القــرآن(.((15
مصلحــة حقيقيــة مــا دام

وأمــا االســتراتيجية الثانيــة التــي انتهجهــا

إن الطريقــة الوحيــدة التــي اعتمدهــا البوطــي

البوطــي لكفالــة االنســجام بيــن الحكــم العــام

للحــد مــن الطابــع اإللزامــي لألحــكام النصيــة هــي

المتعلــق بتحقيــق مصالــح العبــاد وبيــن األحــكام

'التخصيــص' .وقــد تطــرق إلــى ضروبــه المختلفــة،

الخاصــة الملموســة ،فتمثلــت فــي وضــع ضوابــط

بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ي َّ
ُخصــص فيهــا حكــم

تحــدد المصلحــة عنــد ســكوت الشــارع عــن الحكــم

مــن القــرآن أو الســنة بحكــم مُ ســتنبَط قياســا

فــي مســألة مــا .وهــو يحــذو حــذو الغزالي/الــرازي

علــى نــص صريــح .ومثــال ذلــك اآليــة التــي تحــرّم

فــي مقاربتــه للمصلحــة ويُدرجهــا تحــت القيــاس

أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،فظاهرهــا الشــمول

ً
وصفــا مناســبًا(.((15
الفقهــي باعتبارهــا

لــكل أنــواع األمــوال ،وهــذا مُ عــارَض بحكــم جــواز
أخــذ المضطــر مــن مــال الغيــر عنــوة قــدر ضرورتــه،
قياســا علــى جــواز أكل الميتــة للمضطــر( .((15ومــن
ً
ضــروب التخصيــص األخــرى تخصيــص مبــدأ
فقهــي مــا ،كأن يخصــص مبــدأ "المشــقة تجلــب
التيســير"

(((15

حكمــا نصيًــا .فــإن االســتثناء الــذي
ً

يمثلــه الحكــم الخــاص ال يمــس المبــدأ العــام
الرامــي إلــى حفــظ مصالــح العبــاد .ولكــن البوطــي
يــرى أن التخصيــص يعنــي أن الحكــم الخــاص
لــه مســتنده فــي نصــوص القــرآن والســنة .إذ ال
( ((15نفسه.119 :
( ((15لالطــاع علــى عــرض مفصــل لهــذه الضوابــط ،انظــر
نفســه.247-129 ،
( ((15نفسه.133 ،117 :
( ((15نفسه.197 ،173 ،139 :
( ((15نفسه.276-9 :

ولتمكيــن الفقهــاء مــن مبــادئ توجيهيــة
تســمح لهــم بتحديــد أيــة مصلحــة يختــارون حيــن
تتعــارض مصلحتــان( ،((15صــاغ البوطــي ميزانــا
للترجيــح بيــن المصالــح وبيــن المفاســد .وقــد
شــدد علــى أنــه بإمــكان الفقيــه الوصــول إلــى الحكم
الصحيــح عبــر تطبيــق المبــادئ التاليــة .أو ًلا ،ينبغــي
ترتيــب المصالــح بحســب أهميــة دورهــا فــي حفــظ
الضــرورات الخمــس ،وأهمهــا الديــن ثــم النفــس
والعقــل والنســل فالمــال .فــإن المصلحــة التــي
( ((15جــوّ ز البوطــي بدرجــة مــا تكييــف أحــكام الســنة ،وهــذا مــا
سنناقشــه الحقــا.
( ((15نفسه.216-32 :
( ((15وفــي حــال تعارضــت مصلحــة معتبــرة مــع مصلحــة
مرســلة يقــدم البوطــي دومــا األولــى .فهــو يعتبــر المصلحــة
المرســلة متوهمــة ألنــه يــرى أن هللا ال يمكــن أن يغفــل عــن
ذكــر مصلحــة مــا فــي شــريعته (نفســه.)67 ،
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المصلحــة األولــى يفضــي إلــى مفســدة أعظــم مــن
اإلحجــام عــن تحقيــق الثانيــة

.

(((16

وإضافــة إلــى ضــرورة تقييــم الفقيــه للمصالــح

ويقــدّ م البوطــي معيــا ًر ا آخــر لالختيــار بيــن

علــى أســاس أهميتهــا ،يتعيــن عليــه كذلــك أن

مصلحتيــن متعارضتيــن وهــو النظــر فــي

ينظــر فــي مــدى إلحاحهــا واســتعجالها .فــإن

تحققهمــا علــى أرض الواقــع .فعندمــا تكــون

المصلحــة الضروريــة مقدمــة علــى المصلحــة

المصلحــة أو المفســدة المنجــرّة عــن حكــم مــا

الحاجيــة ،التــي هــي مُ قدَّ مــة بدورهــا عــن المصلحــة

َّ
مؤكــدة ،فــإن هــذا الحكــم مُ رجَّ ــح علــى حكــم آخــر

التحســينية ،وهكــذا دواليــك( .((15يذكــر البوطــي على

ً
مصلحــة مُ
َ
حتملــة؛ فــإن لــم يكــن حــدوث
يكفــل

ســبيل المثــال ،أن عمــل المــرأة جنبًــا إلــى جنــب

ـل
المصلحــة أو المفســدة مقطوعــا بــه ،فإنهــا تحـ ّ

مــع الرجــل هــو مصلحــة تحســينية تتعلــق بحفــظ

فــي مرتبــة دنيــا فــي ميــزان الترجيــح .فـ ّ
ـإن حفــر بئــر

يحســن الدخــل واإلنتاجيــة .لكــن هــذه
المــال؛ ألنــه
ّ

خلــف بــاب ،علــى ســبيل المثــال ،ســيؤدي حتمــا إلــى

المصلحــة تتعــارض مــع ضــرورة صــون المــرأة

إلحــاق الضــرر باآلخريــن وينبغــي منعــه .كمــا أن

عــن الرجــل األجنبــي عنهــا ،والحاجــة إلــى عالقــات

تحاشــي المفســدة المحتملــة لبيــع العنــب لتاجــر

أســرية ســليمة تتعلــق بمصلحــة حفــظ النســل.

خمــور مرجَّ ــح علــى المصلحــة المؤكــدة الناتجــة عــن

ّ
ولمــا كان حفــظ النســل مقدَّ مــا علــى حفــظ المــال،

صفقــة البيــع .وفــي المقابــل ،عندمــا يبــاع العنــب

فــإن مصلحــة حفــظ النســل أرجــح(.((16

لشــخص جاهــل لطريقــة إنتــاج الخمــور ،فــإن

فــإذا تعارضــت مصلحتــان لهمــا نفــس
المرتبــة ،ينظــر الفقيــه فــي أيهمــا يحقــق مصلحــة
ويــدرأ مفســدة أكثــر مــن اآلخــر .والقاعــدة

تحريــم بيعــه يصبــح مصلحــة مشـ ً
ـكوكا فيهــا ،بــل
ربمــا متوهَّ مــة؛ ولذلــك فــإن المصلحــة المحققــة
مــن عمليــة البيــع مرجَّ حــة(.((16

األساســية هنــا هــي ترجيــح المصلحــة العامــة

لقــد وضــع البوطــي ميزا ًنــا مفصــ ًلا يكفــل

علــى المصلحــة الفرديــة الخاصــة .ويذكــر البوطــي،

ً
وفقــا لقاعــدة
الوصــول إلــى الحكــم المناســب

علــى ســبيل المثــال ،أن مصلحــة حفــظ العقــل

المصلحــة ،والمفارقــة أن هــذا المقيــاس شــبيه

مــن الزيــغ مرجحــة علــى مصلحــة حريــة الفــرد فــي

بمنهجيــة الطوفــي فــي تحديــد األحــكام بميــزان

التفكيــر والتعبيــر عــن الــرأي .ففــي هــذه الحالــة

المصلحــة والمفســدة( .((16لكــن كانــت للبوطــي

تبلــغ المصلحــة فــي كلتــا الحالتيــن مبلــغ الحاجــة

غايــة محــددة مــن صــوغ هــذا المقيــاس وهــي

لكــن البوطــي يــرى أن التغاضــي عــن تحقيــق

( ((16نفسه.252-3 :

( ((15يذكــر البوطــي بعــض االســتثناءات ،مثــل قــول كلمــة
الكفــر حفظــ ًا للنفــس( .نفســه.)260 ،
( ((15نفسه.51-248 :
( ((16نفسه.260-1 :

( ((16نفسه.254 :
( ((16انظر زيد :المصلحة235-40 ،؛ .35-Opwis, Maslaha, 216
رغــم أن الــرازي وضــع كذلــك ميزانــا مماث ـ ًلا ،فــإن لغــة البوطــي
مشــابهة أكثــر للغــة الطوفــي (انظــر الــرازي :المحصــول ،مــج ،2
480-2؛ .)4-Opwis, Maslaha, 91

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك

201

تبييــن أن اســتنباط األحــكام الشــرعية باســتخدام

الشــرع باعتبارهــا ســواء عــن طريــق التخصيــص،

المناســبة أفضــل مــن اعتبــار المصلحــة .ويحتــج

أو اســتنادا إلــى عــدد مــن القواعــد الفقهيــة علــى

أخــص مــن
البوطــي ،مــن ناحيــة ،بــأن المناســبة
ّ

غــرار رفــع المشــقة أو الضــرورة أو التيســير .إن

المصلحــة ،وهــو مــا يعنــي أنهــا تكفــل أكبــر قــدر من

اســتعماله للقواعــد الفقهيــة شــبيه الســتعمال

اليقيــن الفقهــي مقارنــة بالمصلحــة؛ و ،مــن ناحيــة

القرافــي لهــا ،لكــن االختــاف بينهمــا يكمــن فــي أن

أخــرى ،فــإن المناســبة تفــوت بالمعارضــة لكــن

البوطــي ال يربــط بيــن المصلحــة وهــذه القواعــد،

المصلحــة ال تفــوت بذلــك .فــأن قــوام المناســبة

بــل يربطهــا بنصــوص القــرآن والســنة.

هــو عــدم المعارضــة ،فــإذا وجــدت فقــد فاتــت
المناســبة .وأمــا المصلحــة فــإذا وجــدت ســواء
كانــت مرجوحــة أو راجحــة فــإن مــا قــد يعارضهــا
مــن المفســدة المصاحبــة أو المجــاورة ال يعــود
عليهــا بالنقــض .ولذلــك فــإن البوطــي يرجــح
المناســبة علــى المصلحــة دليــا شــرعيا الســتنباط
األحــكام(.((16

لكــن ينبغــي أ ّلا يُفهــم مــن التأويــل الــذي
ذهــب إليــه البوطــي أن الشــريعة اإلســامية
شــديدة الصرامــة وغيــر قــادرة علــى تلبيــة
حاجــات المجتمــع المتغيــرة .وحتــى ال يقــع هــذا
الفهــم المغلــوط ،اســتعمل البوطــي عــددً ا مــن
االســتراتيجيات التفســيرية .أو ًلا ،كان تعريفــه
ً
تضييقــا مــن غيــره
للمصلحــة المرســلة أكثــر

تعكــس الغايــة مــن الميــزان الــذي وضعــه

مــن الفقهــاء ،فهــي بالنســبة إليــه ،كل منفعــة

البوطي اعتراضه العام على اســتعمال المصلحة

داخلــة فــي مقاصــد الشــارع دون أن يكــون

دلي ـ ًلا مســتق ًلا فــي عمليــة التشــريع دون العــودة

لهــا أو لجنســها القريــب شــاهد باالعتبــار أو

المباشــرة إلــى مصــادر الشــريعةُ .ت َعــدُّ المصلحــة

اإللغــاء .فــإن كل مســألة قــام عليهــا شــاهد

فــي التصــور الــذي يحملــه البوطــي عــن النظريــة

مــن الشــرع ،حتــى لــو اتخــذ هــذا الشــاهد شــكل

الفقهيــة آليــة مــن آليــات القيــاس الفقهــي يُلتجــأ

مبــدأ كلــي ،فهــي تنــدرج تحــت مسـ ّ
ـمى المصلحــة

إليهــا لتوســيع نطــاق انطبــاق األحــكام عنــد عــدم

وانســجاما مــع هــذا التعريــف،
المعتبــرة(.((16
ً

النصــوص .وباعتمــاد مقاربــة الغزالي/الــرازي

يعــرض البوطــي أمثلــة قدّ مهــا فقهــاء آخــرون

للمصلحــةَ ،ت ّ
مكــن البوطــي مــن صــون األحــكام

ُ
اســتن ِبطت اســتنادً ا إلــى المصلحــة
ألحــكام

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن .وهــذا يعنــي أن

المرســلة .فقــد ذكــر الغزالــي علــى ســبيل المثــال

توســيع األحــكام باســتعمال المصلحــة غيــر جائــز

مســألة تتــرس الكفــار بجماعــة مــن أســارى

حيــن ينجــ ّر عنــه إلغــاء أحــكام القــرآن والســنة.

المســلمين ،واســتخلص البوطــي أن الحكــم

إذ ال يجــوز إبطــال حكــم نصــي شــرعي إال لوجــود

بالســماح برمــي األســارى المســلمين وقتلهــم

حكــم نصــي آخــر ،أي وجــود مصلحــة يشــهد

يمكن اســتنباطه اســتنادً ا إلى القاعدة المعتبرة

( ((16البوطي :ضوابط المصلحة.270 ،266 ،

( ((16انظر نفسه.330-1 :
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'الضــرورات تبيــح المحظــورات' أو اســتنادً ا

مصالــح العبــاد( .((16وقــد أجــاز البوطــي أيضــا

إلــى الموازنــة بيــن مصلحتيــن معتبرتيــن – فــي

قــد ًر ا قلي ـ ًلا مــن التغييــر فــي األحــكام المتعلقــة

هــذه الحالــة مصلحــة حفــظ حيــاة المســلمين

ـص علــى أن األعــراف المســتندة
بالعــرف ،لكنــه نـ ّ

والجهــاد لحفــظ الديــن .وفــي الحالتيــن فــإن قــرار

إلــى أحــكام نصيــة غيــر قابلــة للتغييــر حســب

قتــل األســارى المســلمين منصــوص عليــه

المناطــق واألزمــان .وعلــى ســبيل المثــال ،رغــم

صراحــة فــي الشــريعة( .((16فلقــد أمكــن بفضــل

أن قيمــة المهــر متغيــرة ،فــإن الحكــم القاضــي

تضييــق تعريــف المصلحــة المرســلة توســيع

قائمــا وغيــر قابــل
بإعطــاء المــرأة مهــ ًر ا يظــل
ً

نطــاق المصلحــة المعتبــرة ،وقــد تســنى ذلــك

للمســاس بــه(.((16

أساســا مــن خــال إلغــاء أحــكام جزئيــة اســتنادا
ً
إلــى قاعدتــي الضــرورة والتيســير.

لقــد صــاغ البوطــي مقاربتــه للمصلحــة علــى
نحــو وثيــق الصلــة بمقاربــة الغزالي/الــرازي،

أمــا االســتراتيجية الثانيــة التــي اعتمدهــا

وذلــك رغــم أنــه كان أكثــر صرامــة مــن ســابقيه

البوطــي فهــي توســيع نطــاق األحــكام المتغيــرة

كونــه اشــترط أن يكــون القيــاس هــو منطلــق

مــن خــال تضييــق نطــاق األحــكام الــواردة فــي

اســتخدام المصلحــة لتوســيع نطــاق انطبــاق

الســنة .فقــد رأى أن أحــكام الســنة المتعلقــة

األحــكام .وقــد أوّ ل المصلحــة المرســلة على نحو

بالعبــادات والعقــود والبيــوع والهبــات ومــا

يســتثني إعمالهــا لتكييــف األحــكام القائمــة مــع

شــابهها هــي أحــكام ثابتــة .وأمــا ســائر األحــكام

ّ
قارنــا طــرح البوطــي
الظــروف المســتجدة .ولــو

المســتفادة مــن ســنة النبــي فهــي متغيــرة

النظــري للشــريعة بالطــرح الــذي يقترحــه خـ ّ
ـاف

بحســب الشــخص والمــكان والزمــن .وقــد عــدَّ

أللفيناهــا أقــل نزوعً ــا إلى تكييــف األحكام النصية

ذلــك كلــه مــن قبيــل المســائل التــي تقــع تحــت

أو تعطيلهــا .ومــن بيــن الفقهــاء الذيــن عرضنــا

ســلطة اإلمــام ،فــا يُتقيَّــد بهــا إال فيمــا تعلــق

مقارباتهــم فــي بحثنــا هــذا ،يظــل البوطــي أكثــر

بمــا تدعــو إليــه مــن مبــادئ كليــة (المحققــة

فقيــه متمســك بأحــكام الشــريعة اإلســامية

للمصالــح) ،وال اعتبــار لِمــا تدعــو إليــه مــن أحــكام

حتــى فــي جزئياتهــا .وقــد برهنــت األمثلــة التــي

نــص البوطــي علــى أن اإلمــام
جزئيــة( .((16وقــد
ّ

ســاقها علــى أن الشــريعة اإلســامية منظومــة

أو المجتهديــن المعوضيــن لــه يحــق لهــم

قانونيــة قــادرة علــى التعاطــي مــع قضايــا

ً
وفقــا لمــا تقتضيــه
الحكــم علــى هــذه المســائل

العصــر الحديــث .ورغــم أن األحــكام المســتنبطة

( ((16نفسه.331-2 :

( ((16نفســه .280 :يعتبــر البوطــي نفســه مؤهــا لالجتهــاد
ولــه ســلطة الحكــم علــى مســائل متغيــرة حســب الظــروف.
ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كان البوطــي يقصــد أن يشــكل
المجتهــدون هيئــة استشــارية أو تشــريعية ضمــن النظــام
السياســي للدولــة أم ال.

( ((16نفسه.166-7 :

( ((16نفسه.281-91 :
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اســتنادا إلــى المصلحــة المرســلة قــد ال تلبــي

لحاجــات المجتمعــات المســلمة .وقــد وجــدوا

بالضــرورة رغبــات المســلمين فــي الحصــول

ضالتهــم فــي التفســير الــذي وضعــه الطوفــي

علــى خيــارات فقهيــة متنوعــة ،فإنهــا تعكــس

للمصلحــة ،ذلــك أن مقاربتــه أ ّيــدت زعمهــم أن

فــي نظــر البوطــي مقاصــد الشــارع الثابتــة مــن

الشــريعة اإلســامية ال تتعــارض مــع العقــل

إنــزال الوحــي.

ويمكــن تطبيقهــا فــي الســياق المعاصــر بــكل
ّ
توفــر هــذه المقاربــة
يســر .وإلــى جانــب ذلــك،

خاتمة
باتــت
ُم َعــوَّ ل

معيــا ًر ا ُم َ
جم ًعــا عليــه ،وقــد رغبــا فــي أن يفضــي
المصلحــة
الفقهــاء

منــذ

القــرن

المســلمين

19/14

لمجابهــة

التغيــرات المســتجدة فــي بيئتهــم السياســية
واالجتماعيــة .لقــد كان الشــغل الشــاغل
لمعظــم الفقهــاء إثبــات أن الشــريعة
اإلســامية قــادرة علــى تنظيــم شــؤون الحيــاة
فــي الدولــة الحديثــة وعلــى توســيع نطاقهــا

هــذا المعيــار إلــى توحيــد المســلمين وتعزيــز
مناعتهــم إزاء التدخــل األجنبــي .لكــن مقاربــة
الطوفــي تضمنــت عــددً ا مــن المســاوئ أهمهــا
عــدم وجــود معاييــر واضحــة لمســاءلتها،
ونزعتهــا المســتمرة لتبديــل القواعــد التــي
نــزل بهــا الوحــي إلــى الحــدّ الــذي يجعــل الوحــي
اإللهــي غيــر ذي جــدوى.

والتكيــف مــع الظــروف .والحــق أن اختــاف

فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1940/1360

الســياق التاريخــي كان لــه تأثيــر فــي مختلــف

و ،1960/1380اختلفــت شــواغل الفقهــاء

تأويالتهــم لمفهــوم المصلحــة .فــإن البيئــة

المنكبيــن علــى تأليــف المصنفــات حــول قاعــدة

الفكريــة التــي ســادت فــي منعطــف القــرن

المصلحــة .وقــد رأى أحدهــم أن االجتهــاد لــم

دفعــت رشــيد رضــا والقاســمي إلــى التأكيــد

يعــد قضيــة خالفيــة؛ ألن األمــة أجمعــت علــى

علــى قــدرة الشــريعة اإلســامية علــى التوافــق

ضــرورة فتــح بابــه .تضاءلــت ســلطة المذاهــب

مــع العلــوم العقليــة وعلــى عــدم وجــود

الفقهيــة ،فوقــى ذلــك جميــع الداعيــن إلــى

تعــارض بيــن العقــل والوحــي .وقــد شــدد

االجتهــاد ،دون اســتثناء ،شــ ّر التعــرض إلــى

هــؤالء كذلــك فــي مســعاهم إلعــادة إحيــاء

االضطهــاد الــذي عانــى القاســمي ويالتــه

.

الحضــارة اإلســامية علــى حقهــم ،بوصفهــم

لــم يعــد الفقهــاء يجــدون منافســة مــن أهــل

ً
أفــذاذا ،فــي النظــر فــي مصــادر
فقهــاء

صنعتهــم فحســب ،بــل دخــل علــى الخــط

الشــريعة بمعــزل عــن تقاليــد المذاهــب

منافســون جــدد هــددوا مكانتهــم ال ســيما

الســائدة .أعمــل هــؤالء االجتهــاد ،لكنهــم لــم

الحــركات العلمانيــة واألصوليــة .وإلــى جانــب

يقتصــروا علــى المنهجيــات الفقهيــة التقليدية،
غايتهــم فــي ذلــك إيجــاد الحلــول المناســبة

( ((17انظر:

(((17
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هــذه الضغــوط اآلتيــة مــن أوســاط فكريــة ،فــإن

وعــال الفاســي ومحمــود محمــد طــه الذيــن

التهميــش المســتمر للشــريعة اإلســامية

كانــوا محســوبين علــى المنظومــة القانونيــة

أدى إلــى تضــاؤل تأثيــر الفقهــاء فــي المجتمــع.

العلمانيــة ،وأعربــوا عــن اســتعدادهم لتبديــل

ومــع اســتحواذ األحــزاب القوميــة العربيــة

المــوروث الفقهــي للشــريعة اإلســامية .وقــد

االشــتراكية علــى الحكــم فــي الكثيــر مــن البلــدان

اشــترك هــؤالء فــي الدعــوة إلــى تغييــر منهجيــة

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،أخــذ

التعاطــي مــع الشــريعة اإلســامية وتأويلهــا،

تأثيــر الفقهــاء يتراجــع باســتمرار ،فلــم يســمح

وإن بدرجــات متفاوتــة ،حتــى تصبــح نظامــا

لهــم ســوى بعــرض فتاويهــم وإعــان النكيــر

قانون ًيــا فعــا ًلا فــي ســياق الدولــة الحديثــة .وقــد

علــى التشــريعات العلمانيــة للدولــة(.((17

نســجوا علــى المنــوال الــذي صاغــه الشــاطبي

أمــا ُ
الك ّتــاب الــذي ظهــروا عقــب حقبــة رواد
ماســة
اإلصــاح ،فقــد كانــت الحاجــة فــي زمنهــم
ّ
أكثــر مــن زمــن ســابقيهم إلثبــات قــدرة الشــريعة
علــى تلبيــة حاجــات الدولة-األمــة ،وعلــى التعاطــي
مــع المســتجدات المنبثقــة عــن التطــورات
العلميــة واالجتماعيــة والسياســية .وقــد ذهــب
هــؤالء ،فــي مســعاهم لمقاربــة المصلحــة
بوصفهــا وســيلة لتنــاول هــذه القضايــا ،مذهبين
اثنيــن .انصــب اهتمــام المجموعــة األولــى
علــى الرســالة األخالقيــة لإلســام فقدّ مــوا
الشــريعة باعتبارهــا منظومــة قانونيــة شــاملة
تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف .انتمــى
إلــى هــذه المجموعــة صبحــي المحمصانــي
( ((17صــار مفهــوم المصلحــة مســتعمال كثي ـ ًر ا وسـ ً
ـيلة لتبريــر
إنشــاء مؤسســات جديــدة علــى غــرار الدســتور العثمانــي
والقوانيــن العلمانيــة التــي كانــت منافيــة لألحــكام المســتمدة
مــن نصــوص الشــرع ،علــى غــرار منــع تعــدد الزوجــات فــي
تونــس .انظــر:
ibid., 126-7; J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal
Status," International and Comparative Law Quarterly
7[1958], 262-79, at 267; Fazlur Rahman, "A Survey of
Modernization of Muslim Family Law" International
Journal of Middle East Studies 2 [1980], 451-65, at 457.

علــى أســاس وجــود أحــكام كليــة وجزئيــة وأحــكام
عامــة وخاصــة .باتــت المصلحــة فــي هــذه
حكمــا كل ًيــا ينبغــي أن تســتند إليــه كافــة
المقاربــة
ً
األحــكام األخــرى ،ودليـ ًلا فقه ًيــا ال يتعــارض البتــة
مــع تعاليــم اإلســام ،ويســتند إلــى المفاهيــم
األخالقيــة المســتمدة مــن القــرآن .لكــن يحســن
التنبيــه إلــى أن تأويــل المصلحــة والشــريعة
اإلســامية علــى هــذا النحــو قــد يفضــي فــي
نهايــة المطــاف إلــى إبطــال الكثيــر مــن أحــكام
الشــريعة اإلســامية وعــدد مــن المذاهــب
الدينيــة ،وهــو مــا بــدا جليًــا فــي كتــاب 'الرســالة
الثانيــة لإلســام " لمحمــود محمــد طــه .وعلــى
حــد علمــي لــم يتطــرق أي مــن هــؤالء لتبعــات
نظريــة الشــاطبي علــى نحــو كامــل.
وأمــا المجموعــة الثانيــة ،فيمكــن أن نطلق
علــى أفرادهــا تســمية الفقهــاء المحافظيــن،
ذلــك أنهــم اســتماتوا فــي الحفــاظ علــى
األســس التقليديــة للشــريعة اإلســامية.
أساســا مــن
تشــكلت هــذه المجموعــة
ً
عبد الوهــاب خــاف ومحمــد ســعيد رمضــان

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
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البوطــي ،وقــد ارتبــط أفرادهــا ارتباطــا وثيقــا

لقــد اســتعرضنا فــي هــذا البحــث مجموعــة

بالمؤسســات الدينيــة التقليديــة ســواء مــن

مــن المنهجيــات التــي اعتمدهــا الكثيــر مــن

حيــث الدراســة التــي زاولوهــا أو الوظائــف

الفقهــاء بدايــة مــن القــرن /14أواخــر  19إلــى

التــي تقلدوهــا .وقــد أقامــوا تأويلهــم لقاعــدة

حــدود منتصــف القــرن  20/14لتأويــل مفهــوم

المصلحــة ،فــي مســعاهم لتوســيع أحــكام

المصلحــة .والحــق أننــا لــم نتنــاول بالــدرس

الشــريعة وتكييفهــا ،علــى المــوروث الفقهــي

ســوى عينــة صغيــرة مــن جملــة اآلراء التــي

التقليــدي .وقــد اســتندوا إلــى المنــوال الــذي

تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع ،وقــد اخترنــا هــذه

صاغــه الغزالي/الــرازي الــذي عــدّ المصلحــة

العينــة لغايــة إثبــات أن المصلحــة ،بوصفهــا

آليــة مــن آليــات القيــاس الفقهــي .فالمصلحة

وســيلة للتجديــد الفقهــي ،تنطــوي علــى أوجــه

عندهــم ليســت دليــ ًلا فقهيًــا مســتق ًلا ،بــل

عديــدة ويمكــن اســتخدامها ألغــراض مختلفــة.

هــي مكرَّســة فــي مصــادر الشــريعة .ولكفالــة

ولكــي نتمكــن مــن إدراك اإلمكانيــات التــي

قابليــة الشــريعة للتوســع والتكيــف ،ظــل

توفرهــا قاعــدة المصلحــة لتوســيع نطــاق

خــاف والبوطــي يوســعان تــارة مفهــوم

األحــكام وكفالــة تكيفهــا مــع المســتجدات،

األحــكام الثابتــة وضوابــط التشــريع المقبولــة

ينبغــي أن ينظــر علمــاء اإلســام والشــريعة

ً
شــرعا ،وأخــرى يضيقانهــا .وقــد أفضــت

اإلســامية عــن كثــب إلــى المنهجيــة التــي

جهودهمــا إلــى نتائــج مختلفــة .فأمــا خــ ّلاف،

يســتند إليهــا الفقيــه عنــد إدراج هــذا المفهــوم

فقــد حــدّ مــن قابليــة تطبيــق النصــوص

فــي المنظومــة الفقهيــة ّ
برمتهــا .لقــد ســعينا

ووســع نطــاق إعمــال المصلحــة لتوســيع
ّ

عبــر عرضنــا لمختلــف المقاربــات التــي انتهجهــا

وســع البوطــي نطــاق
األحــكام .بينمــا
ّ

عــدد مــن فقهــاء الحقبــة اإلســامية الوســيطة

النصــوص ومــن ثــم المصلحــة ،وحــدّ مــن

إلــى توفيــر معيــار يهتــدي بــه كل مــن يــروم

إمكانيــة اســتنباط أحــكام جديــدة اســتنادً ا

تأليــف كتابــات ُتعنــى بالتأويــات المعاصــرة

إلــى المصلحــة المرســلة .لكــن حصــر كالهمــا

لقاعــدة المصلحــة .ولقــد نبّهــت كذلــك إلــى

عمليــة تكييــف النصــوص فــي عقــد مقارنــة

أن المقاربــة التــي انتهــى إليهــا كل فقيــه

بيــن أحــكام الشــريعة ذاتهــا وترجيــح أحدهــا

لــم تقــم علــى اعتبــارات اعتباطيــة ،بــل كانــت

علــى اآلخــر .وعلــى الرغــم مــن طرافــة مقاربــة

وليــدة عوامــل مخصوصــة ّ
أثــرت فــي منهجيــة

خــاف والبوطــي للمصلحــة ،فإنهمــا لــم يظــا

التعاطــي مــع المصلحــة ،علــى غــرار تعليمــه

متقيديــن بــأدوات العمــل الفقهــي الســائدة

ومكانتــه والســياق التاريخــي الــذي عــاش فيــه.

فــي المذاهــب الرئيســة.

