رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ

املصلحة املرسلة من مكونات السياسة الشرعية

املصلحة املرسلة من مكونات
السياسة الشرعية

رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ.
المقدمة
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني حممد ابن عبد اهلل عليه
وعلى آله وصحبة أمجعني أما بعد .
من السمات اليت متيزت الشريعة اإلسالمية هبا عن غريها مسة املرونة والصالحية لكل زمان
ومكان املستوحاة من املصادر األصلية هلذه الشريعة ومها الكتاب والسنة النبوية اللتان مها عماد الدين
ومما يثري ويزيد من خصوبة هذه الشريعة وجود مصادر تشريعية أخرى هي املصادر التبعية ومن هذه
املصادر املصاحل املرسلة اليت عاجلت كثري من النوازل واملستجدات اليت مل يشهد هلا شاهد خاص
باالعتبار.
وهذا املصدر فيه من املتسع ملسايرة تطورات الناس مبا حيقق مصاحلهم وحاجاهتم وفيه اجملال
الواسع لتأصيل الفقه السياسي أو السياسة الشرعية ،وذلك الن السياسة الشرعية هي فقه املصاحل
اليت تقتضيها ظروف األمة يف كل زمان ومكان ومبا أن السياسة الشرعية قائمة على فقه املصاحل فان
هذه املصاحل قد تتغري وتتبدل من زمن إىل آخر ومن مكان إىل آخر.
وبالتايل يتغري احلكم السياسي الشرعي تبعا للمصلحة املتوخاة حتقيقا ملقصود الشارع ،ولذلك
جاءت دراسيت هذه لتبني أثر ودور املصاحل املرسلة يف تغري أحكام السياسة الشرعية .
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املبحث األول :حقيقة املصلحة املرسلة والسياسة الشرعية وأسباب األخذ باملصلحة املرسلة.
المطلب األول .حقيقة املصلحة املرسلة

أوال :املصلحة املرسلة لغة
املصلحة املرسلة لفظ مركب من جزأين ومعرفة معىن هذا اللفظ يتوقف على معرفة جزأي املركب.
املصلحة لغة الصالح ،ضد الفساد ،صلح يصلح ،واحدة املصاحل واالستصالح.
1
وأصلح الشيء بعد فساده :أقامه.
املرسلة لغة مؤنث املرسل قالدة طويلة تقع على الصدر والقول أرسل الشيء أطلقه و أمهله،
2
يقال :أرسلت الطائر من يدي ويقال :أرسل الكالم :أطلقه من غري تقييد.
ثانيا :املصلحة املرسلة اصطالحا

املصلحة اصطالحا هي احملافظة على مقصود الشارع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم
3
دينهم ونفسهم ونسلهم وماهلم .
وبقي علينا أن نبني معىن مصطلح املصلحة املرسلة كمصطلح مركب عند األصوليني وقد وقع
اختياري على تعريف شامل وواضح للمصلحة املرسلة وهي " كل واقعة مل يرد عن الشارع نص
خاص يدل على اعتبارها وال على إلغائها ،وليس هلا نظري تقاس عليه فهي إذن تكون يف الوقائع
املسكوت عنها ولكن حيصل من بناء احلكم عليها جلب منفعة للخلق أو دفع مفسدة عنهم  ،وهي
4
بالتايل تندرج حتت القواعد والكليات التشريعية .
5هذا وميكن أن ميثل للمصلحة املرسلة :مبصلحة الدولة اإلسالمية يف فرض أموال على الرعية
عندما ال تفي خزينتها جتييش اجليوش وسد الثغور وصد األعداء إذا مل يكن شيء من مال الدولة
يصرف يف السرف والبذخ أو يف ما ال حاجة إليه فهي مصلحة ليس هلا شاهد باالعتبار ،كما أنه ال

 - 1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت – لبنان ،د ،ط ،ت ،ج، 2ص. 515
 - 2أنيس ،ابراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ج ،1ص.433
 - 3الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى من علم األصول ،ت :محزه بن زهري حافظ ،ج، 2ص.381
- 4صاحل ،عبداهلل حممد ،املصلحة املرسلة وتطبيقاهتا املعاصرة ،حبث منشور ،جملة دمشق ،م ،11عدد 2222 ،1م ،ص.451
 - 5البغا ،مصطفى ديب ،أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ،دار املصطفى ،دمشق ،ط2211 ،1م ،ص. 41
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شاهد هلا باإللغاء ،ولكنها داخلة ضمن أهم مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهي حفظ
الدين.
المطلب الثاني مفهوم السياسة الشرعية لغة واصطالحا .

أوالً :تعريف «السياسة» يف اللغة

األمر يسوسه :أي دبَّره وقام بأمره.6
جاء يف "املصباح املنريَ :
"س َ
اس زيد َ

ثانياً :تعريف السياسة الشرعية اصطالحا

السياسة اصطالحا هي ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح و أبعد عن الفساد
7
وإن مل يضعه الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – وال نزل به الوحي .
عرف أهل العلم السياسة الشرعية بتعريفات متعددة منها
َّ
 -1تدبري الشؤون العامة للدولة اإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل ورفع املضار مما ال يتعدى
8
حدود الشريعة و أصوهلا الكلية وإن مل يتفق وأقوال األئمة اجملتهدين.
-2هي القواعد اليت توضع لتنظيم مؤسسات الدولة وتدبري شؤوهنا والسري باجملتمع حنو حياة
9
أفضل دون قيد باملقاييس اليت يلتزم هبا الفقهاء يف استنباط األحكام الشرعية .
المطلب الثالث األسباب الداعية إىل األخذ باملصلحة املرسلة
هناك أسباب ال بد من وجودها حىت يتسىن لنا األخذ باملصلحة املرسلة وهي ما يلي

جلب المنافع وهي األمور اليت حيتاج إليها أفراد اجملتمع لتوفري حياة للناس تقوم على أسس

قوية.

درء المفاسد وهي األمور اليت تفضي إىل إحلاق الضرر بإفراد اجملتمع سواء أكان ضررها ماديا أم

معنويا .

10

 - 6أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباس (املتوىف :حنو 772هـ)املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ج، 3ص .314
 - 7ا بن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،ج، 1ص .11
 - 8خالف ،عبدالوهاب ،السياسة الشرعية ،ص.13
 - 9بريم ،حممد حسني ،رسالة يف السياسة الشرعية ،ت :حممد الصاحل ،ط ،2222 ،1مركز مجعه املاجد ،ديب ،ص.77
 - 10الزرقا ،مصطفى ،االستصالح واملصاحل املرسلة يف الشريعة االسالمية ،دار القلم ،دمشق ،ط1788 ،1م ،ص . 47
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تغير الزمان أي اختالف الناس يف عاداهتم ،وأخالقهم ،وأوضاع حياهتم املعيشية العامة عما
كانت عليه فكل واحد من هذه األسباب السابقة يدعو إىل سلوك طريق االستصالح باستحداث
األحكام العامة اليت يرتتب على تشريعها حتقيق السعادة ألفراد اجملتمع .
11
واجلمود على املنقوالت أبدا :خالل الدين وجهل مبقاصد علماء املسلمني والسلف املاضني.
املبحث الثاني حقيقة تغري األحكام وأمهيته وأسبابه .

المطلب األول حقيقة التغري(لغة واصطالحا).

غري وتأيت باملعاين اآلتية:
أوال التغري لغة :مصدر أصله الفعل َّ

يغريون :أي يصلحون الرحال .ومثال ذلك:قوله" :ما من قوم
 .1أصلح :فيقال :ترك القوم ر
عمهم اهلل بعقاب "(.)12
يعمل فيهم باملعاصي هم أعز منهم وأمنع ال يغريون خلق اهلل إال ر
استحق القوم العقوبة الربانية لرتكهم اإلصالح.
فجاء التغيري يف هذا احلديث مبعىن اإلصالح ،و ر
 .2اختلف :فيقال" :تغايرت األشياء:أي اختلفت"(.)13
(.)14
ومن اجملاز :جاء ببينات غري أي بأكاذيب
(غري) يف اللغة تدور على أصلني مها:
وخلص من ذلك أن مادة َّ
إحداث شيء مل يكن قبله.
انتقال الشيء من حالة إىل حالة أخرى(.)15
فمن األصل األول (غريه):جعله غري ما كان.
(.)16
ومن األصل الثاين(:غري) :أي تغري احلال وانتقاهلا من الصالح إىل الفساد
(.)17
وغري :االسم من قولك":غريت الشيء فتغري"
ثانيا التغيري اصطالحا

 - 11القرايف ،شهاب الدين أمحد بن أدريس ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،دار إحياء الكتب العربية ،بريوت ،د.ط ،ج ،1ص.177
(12ابن ماجة ،أبو عبد اهلل (د.ت) ،سنن ابن ماجة ،حت رقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر بريوت ،لبنان ،ج ،2ص ،1427كتاب الفنت،باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
رقم احلديث ( )3227حديث صحيح ،انظر :أمري العظيم اباذي ،عون املعبود ،كتاب املالحم ،باب األمر باملعروف ،ص.1878

13
نصار ،دار الرتاث العريب ،الكويت ،ج ،11ص .288+283
( ) الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين ( ،)1773تاج العروس من جواهر القاموس ،حت رقيق :حسني ر
14
املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ص  ،441كتاب الغري ،مادة غري.
( ) الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ( ،)1782أساس البالغة ،حت رقيق عبد الرحيم حممود ،دار ر

( )15اجلرجاين ،على بن حممد بن علي (1325هـ) ،التعريفات ،حت رقيق إبراهيم إالبياري ،ط ،1دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ج ،1ص ،87باب التاء.
( )16ابن منظور ،لسان العرب ،ج،5ص ،41حرف الراء ،مادة "غري".

( )17ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن حممد ( ،)1777النهاية يف غريب احلديث واالثر ،ط ،1حت رقيق طاهر أمحد الزاوي ،املكتبة العلمية،بريوت ،لبنان ج ،4ص ،412باب
الغني مع الياء ،مادة "غري".
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ولبيان معىن التغيري فقد عقد ابن القيم فصال كامال يف كتابه إعالم املوقعني بعنوان " تغري الفتوى
" 18
واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد
وهذا واضح من أن معىن التغيري هو حتول احلكم وتبدله من اجلهة اليت كان عليها اىل أمر اخر
مغاير له متاما .

وأما التغيّر في الفقه :هو انتقاله من حالة كونه مشروعا فيصبح ممنوعا ،أو ممنوعا فيصبح
األول إىل حكم اجتهادي مستجد آخر
مشروعا باختالف درجات املشروعية واملنع .أو ترك احلكم ر
هو أقدر على حتقيق املصلحة والعدل نظرا لكون املناط الذي هو مستند احلكم األول قد انتقل إىل
التغري
ما يقتضيه االجتهاد اجلديد .وقد يكون التغري إما إىل األعلى أو إىل األسفل ،وقد ينشأ عن ر
تغري األحكام نسخا هلا؛ أل رن النسخ رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه
التقدم  ،وال ُ
يعد ر
19
على وجه لواله لكان ثابتا .
المطلب الثاني أمهية تغري األحكام الشرعية.
أن تغري األحكام الشرعية القابلة للتغيري له أمهية كبرية يف اإلسالم وفوائد مجة حرصت الشريعة
اإلسالمية عليها ومن هذه الفوائد
تغري األحكام الشرعية العملية يعطي اجملتهد مرونة يف اجتهاده ،جتعله يستوعب مستجدات
العصر ،مما يؤكد صالحية هذا الدين لكل زمان ومكان·
أن تغيري األحكام الشرعية القابلة للتغيري جيعل من االنسجام والتوافق بني احلكم االجتهادي
اجلزئي واألصل الكلي يف الشريعة اإلسالمية مما ميهد لبناء حكم شرعي صحيح هو مراد الشارع،
وذلك الن عدم القول بتغري األحكام الشرعية وفق شروطه وأسبابه املنضبطة يصف الشريعة بالتناقض
20
بني اجلزئيات واألصول فهذا فيه انتقاص وقصور يف الشريعة .
وان مرونة الفقه اإلسالمي وقابليته جيعله قادرا على أن يفي حباجات الناس ومصاحلهم املشروعة،
فكان سر استمرار صالحية اإلسالم دينا وتشريعا لكل زمان ومكان ودميومة توجهاته وجناعة أساليبه

 - 18ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار اجليل  -بريوت، 1774 ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،ج2
،ص.325
 - 19السفياين ،عابد حممد ،الثبات والشمول يف الشريعة االسالمية ،رسالة دكتوراه ،أم القرى1787 ،م ،ص.331
 - 20الرتتوري ،حسني مطاوع،تغري األحكام بتغري األزمان ،حبث منشور ص.http://islamfeqh.com،41
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يف معاجلة النفس اإلنسانية " :أن أصوله العامة وفروعه املقطوع هبا تتعلق باملصاحل اإلنسانية الثابتة
21
اليت تعترب من مطالب الفطرة وحاجاهتا الدائمة ".
إن القول بتغري األحكام أمر واجب يف الدين ،ألنه حيقق مصلحة العباد ويدفع املفسدة عنهم،
وحيق احلق واخلري ،وهذا وما جيعل املبدأ وثيق الصلة مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،وإال مل يكن التشريع
عادال ،ألنه ال يكون عادال إال إذا كانت أحكامه تالئم من شرع هلم مبراعاة أعرافهم وظروف
22
بيئتهم.
أن تغري األحكام يف جمال السياسة الشرعية خصوصا أمر ال مندوحة عنه مطلقا ،فلما كانت
معظم النظم والتشريعات اليت تقوم عليها سياسة الدولة تقوم أساسا على اعتبار املصاحل فيما ال نص
فيها ،ومصاحل الناس تتغري فال بد من أن تتغري هلا أحكام السياسة الشرعية هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى فان هذه املصاحل فال بد أن يقوم بتقديرها أهل اخلربة والتخصص العلمي يف كل شأن من
شؤون الدولة ،وكذلك اجملتهدون من علماء الشريعة ،وال بد أن يأخذ اجلميع بعني االعتبار تقدير
الظروف املالبسة للوقائع أو لألمة أو للدولة بشكل عام ،ألن هلذه الظروف أثر كبري يف تشكيل
احلكم تبعا الختالف نتائج التطبيق باختالف الظروف ،وهذا يستلزم تغري احلكم االجتهادي
23
الفرعي.
وهذا مما يدلل لنا صالحية الشرعية املطهرة لكل زمان ومكان ويبني لنا صفة اخللود هلذه الشريعة
وعظيم األثر يف مرونة أحكام الشريعة اإلسالمية ومرونة الفقه السياسي خصوصا .
المطلب الثالث أسباب تغيري األحكام .

من املعلوم لدينا أن األحكام املتغرية هي االحكام املستنبطة من بطريق االجتهاد " املصادر
االجتهادية " اليت اختلف فقهاء األمة يف مدى االحتجاج هبا ما بني موسع ومضيق ومقال ومكثر
مثل االمجاع والقياس واالستحسان واملصاحل املرسلة وشرع ما قبلنا وغري ذلك من مآخذ االجتهاد
وطرائق االستنباط .
فالتغيري أما أن يكون لتغري مصلحة أو لتغري عرف أو لتغري الزمان أو املكان ولتوضيح ذلك فالبد
من البيان اليسري حول هذه االسباب .
 - 21نعراين ،خليل حممود ،أثر الظرف يف تغيري األحكام الشرعية ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،غزة2224 ،م ،ص. 21
 - 22رجب ،حممد حتسني  ،دور املصلحة املرسلة يف أحكام السياسة الشرعية يف عهد الصحابة ،رسالة ماجستري ،اجلامعة االسالمية ،غزة2227 ،م ،ص.74
 - 23الدريين ،فتحي ،خصائص التشريع االسالمي يف السياسة واحلكم ،مؤوسسة الرسالة ،دمشق ،ط، 2214، 2ص.172
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تغير الحكم بتغير العرف
بنيت الشريعة اإلسالمية كثريا من احكامها على العرف وجعلت االحكام املبنية على العرف

تتغري بتغري العرف زمانا ومكانا وهذا هو املقصود من قول الفقهاء "الينكر تغير االحكام بتغير
األزمان" .
أن استمرار االحكام اليت مدركها العرف والعادة مع تغري تلك العوائد خالف االمجاع وجهالة
24
الدين.
ومن األمثلة على تغري احلكم لتغري عُرفه ،أن النيب صلى اهلل عليه و سلم فرض صدقة الفطر
صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ،وهذه كانت غالب أقواهتم
يف املدينة ،فإذا تب ردلت األقوات أعطي الصاع من األقوات اجلديدة.
ومن األمثلة كذلك ،ما ذهب إليه أبو حنيفة من االكتفاء بالعدالة الظاهرة ،فلم يشرتط تزكية
الشهود فيما عدا احلدود والقصاص ،لغلبة الصالح على الناس وتعاملهم بالصدق ،ولكن يف زمان
أيب يوسف وحممد ،كثر الكذب فصار يف األخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع احلقوق ،فقاال بلزوم
تزكية الشهود ،وقال الفقهاء عن هذا االختــالف بني أيب حنيفة وصاحبيه :إنه اختالف عصر وزمان،
ال اختالف حجة وبرهان.

وال يعترب تغري األحكام املبنية على العُرف نسخا للشريعة ،ألن األحكام يف حقيقتهــا باقيــة ،وإمنا
تغي ــر حملهــا الذي تنزل عليــه ،حبيث مل يعد متوافرا فيه شروط التطبيق ،فطبق حكم آخر عليه،
(ومعىن ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر ،أو أن احلكم األصلي باق ولكن
تغري العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه ،فالشرط يف الشهود العدالة ،والعدالة الظاهرة كانت
كافية لتحققها ،فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط للتزكية .ويف هذا يقول الشاطيب( :معىن
25
االختالف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل شرعي ،حيكم به عليها).
ومن األحكام املنصوص عليها يف الفقه اإلسالمي ،ما يستند إىل عرف أو وضع كان قائما يف
زمن األئمة اجملتهدين أو يف زمن مقلديهم من املتأخرين ،مث تغري هذا العرف فيلزم تغري تلك األحكام
 - 24القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،مؤوسسة الرسالة بريوت – لبنان ،ط1785 ،4م.231 ،
 - 25الشريف ،عبداجمليد ،االجتهاد اجلماعي يف التشريع االسالمي library.islamweb.net،
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اليت بنيت على العرف لتغري أساسها ..ولكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن الفهم الدقيق ألسس تلك
األحكام يف كوهنا عرفا ال نصا ،وأن ذلك العرف قد تغري ،مث استنباط حكم جديد حبسب العرف
اجلديد ،كل هذا البد له من جمتهد يقوم به.
وضمانة لعدم اخلطأ يف تقدير هذه األمور ،أو التأثر فيها بالنزعات الفردية الضيقة أو الساعية إىل
تغريت لتغري أساسها ،مع أن أساسها قد يكون نصا ال يتغري،
تعطيل أحكام الشريعة ،بذريعة أهنا قد ر
فحماية للشريعة من كل ذلك ،وجتنيبا لألحكام الشرعية من األهواء واألخطاء الفردية ،ينبغي أن
يكون االجتهاد يف هذا النوع من األحكام اجتهادا مجاعيا وليس فرديا( ،فاجلماعة أكثر دقة من
الفرد ،وأكثر قربا إىل الصواب ،وأقل احتماال يف اخلطأ).
ثانيا :االجتهاد اجلماعي فيما يتغري احلكم فيه لتغري املصلحة:
من املعلوم أن األحكام الشرعية اليت تعلقت بأمور تعبردنا اهلل هبا ،تعترب أمورا توقيفية جيب علينا
القيام هبا ،علمنا وجه املصلحة فيها أو مل نعلم ،ولكن هناك من األحكام ما بين على أساس حتقيق
تغريت املصلحة أو انعدمت ،تغري ذلك احلكم أو توقف لتوقف سببه ،وهذا
مصلحة معينة ،فإذا ما ر
26
التوقف أو التغري ليس من قبيل النسخ للحكم ،ألنه ال نسخ بعد وفاة الرسول
صلى اهلل عليه و سلم ،فاحلكم األول باق ،وإمنا لكون حمله مل تتوفر فيه
األسباب املوجبة لذلك احلكم ،فتعذر تطبيق ذلك احلكم ،فإذا ما توفرت أسبابه مرة ثانية وجب
تطبيقه ،فمثال إعطاء املؤلفة قلوهبم من الزكاة قصد به تكثري سواد املسلمني باملؤلفة قلوهبم ،فلما كثر
سواد املسلمني وقويت شوكتهم ،مل يعد ملن كانت تؤلف قلوهبم أي تأثري وحاجة ،فأوقف عمر رضي
اهلل عنه ذلك السهم ،ومل يكن ذلك منه نسخا أو تعطيال ،وإمنا مل ينزل احلكم لعدم توفر سببه ،فلو
عاد دور املؤلفة قلوهبم لنفس اهلدف الذي من أجله شرع سهمهم وجب أن يعود هلم السهم.
واألحكام اليت تتغري لتغري مصلحتها ال جيوز أن يقوم بالنظر واالجتهاد فيها إال من بلغ درجة
االجتهاد ..وضمانة لعدم استغالل هذه القاعدة يف تعطيل شرع اهلل بذريعة تغري املصلحة ،جيب أن
 - 26الشريف ،االجتهاد اجلماعي ،مرجع سابق library.islamweb.net،
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يكون االجتهاد يف هذا النوع من األحكام اجتهادا مجاعيا ،لكونه أكثر ضمانة يف التحري عن
املصلحة وتغريها ،وأكثر دقة يف االبتعاد عن اهلوى ،وأكثر إصابة للحق وعدم األخذ مبجرد توهم
التغري ،بينما يف االجتهاد الفردي قد يستغله من يريد تعطيل شرع اهلل ،أو من يسيطر عليه هواه يف
التخلص والتمرد على أحكام الشريعة بذريعة تغريها لتغري املصلحة اليت جاءت لعالجها ..وتغري
احلكم لتغري مصلحته ،له أمثلة كثرية يف الفقه اإلسالمي.
ض َو ِّال اإلبل وبيعها ،فإذا جاء
من ذلك ما روي أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أمر بالتقاط َ
صاحبها أعطي مثنها ،مع أن الرسـول صلى اهلل عليه و سلم كما يف البخاري :سئل عن ضالة اإلبل،
هل يلتقطها من يراها ،فنهى النيب صلى اهلل عليه و سلم عن التقاطها ،ألنه ال ُُيشى عليها ،وأ ََمَر
27
برتكها ترد املاء وترعى الكأل ،وكان احلكم على ذلك حىت خالفة عثمان،
دب إليهم الفساد ،وامتدت أيديهم إىل احلرام عدل احلكم،
فلما رأى الناس قد ر
وهو يف احلقيقة مل يرتك النص ،وإمنا أعمله حسب املصلحة املتجددة اليت تغريت فأصبحت
التقاط ضوال اإلبل وليس تسيبها ،ألنه لو أبقى احلكم على ما كان ،مع ما الحظه من فساد أخالق
الناس ،آلل األمر إىل عكس املقصود من النص الذي بين على رعاية أحوال الناس ،واختالفهم يف
ذلك الوقت.
ثالثا :االجتهاد اجلماعي فيما يتغري احلكم فيه لتغري حال حمكومه زمانا أو مكانا:
األحكام الشرعية جاءت ملعاجلة أوضاع األمة مبا حيقق مصاحلها دنيا وأخرى ،وهذه األحكام
تنزل على حمالهتا طاملا توفر يف ذلك احملل أركانه وشرائطه وأسبابه ،فإن تغري شيء منها نتيجة تغريات
زمنية أو مكانية ،توقف إجراء ذلك احلكم لتغري حمله ،فإذا ما عاد لذلك احملل كامل صفاته املوجبة
إلنزال احلكم ،عاد احلكم وأنزل على حمله ..وقد عقد ابن القيم فصال يف كتابه (إعالم املوقعني)
تغري الفتوى ،واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والبيئات والعوائد،
بعنوان :فصل يف ر
ويقول يف ذلك:
 - 27الشريف ،االجتهاد اجلماعي ،مرجع سابق library.islamweb.net،
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(هذا فصل عظيم النفع جدا ،وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم يف الشريعة ،أوجب من احلرج
واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ،ما يعلم أن الشريعة
28

الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به ،فإن الشريعة مبناها وأساسها
على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة
كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلَور،
وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من
الشريعة ،وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورمحته بني خلقه ،وظله يف أرضه،
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى اهلل عليه و سلم أمت داللة وأصدقها .ومن أفىت الناس
مبجرد املنقول من الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم
ضل وأضل ،وكانت جنايته على الدين أعظم ِمن جناية َمن طب الناس كلهم على اختالف
فقد ر
بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب على أبداهنم ،بل هذا الطبيب
اجلاهل ،وهذا املفيت اجلاهل أضر ما على أديان الناس وأبداهنم ،واهلل املستعان).
وعلى ذلك جيب أن يراعى يف تنزيل األحكام آثار الزمان واملكان واألوضاع والعادات على حمل
احلكم ،فلرمبا كان هلا تأثري على شيء من صفات احملل مما جيعله مل يعد صاحلا إلنزال ذلك احلكم
عليه.
والتغري هنا ليس تغيرـرا يف احلكم ،وإمنا هو تغري يف مناط احلكم ومثل هذا ال يعد تغيريا وال تبديال
تغريت الظروف
إذا ما روعي يف كل حادثة الظروف واملالبسات اليت هلا صلة باحلكم ،فإذا ر
واملالبسات احمليطة بالواقعة تغريت بذلك املسألة وتبدل وجهها ،وكانت مسألة أخرى اقتضت حكما
29
آخر هلا.
ولكن هذا التغري يف املسألة وحكمها يستدعي وجود من يالحظ هذا التغري
وجيتهد مبقتضاه ،وهو اجملتهد ..واالجتهاد يف هذا النوع من املسائل مهم يف التشريع ويف حتقيق
مصلحة األمة ،إال أنه قد يستغل ذريعة لتعطيل أحكام الشريعة لتغري الزمان واملكان ،لذلك وجب أن
يكون االجتهاد فيه مجاعيا ليؤمن معه من هوى األفراد وخطأ تقديرهم ،وألن االجتهاد اجلماعي
 - 28الشريف ،االجتهاد اجلماعي ،مرجع سابق library.islamweb.net،
 - 29الشريف ،االجتهاد اجلماعي ،مرجع سابق library.islamweb.net،
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حتر دقيق ونقاش مستفيض من قِبل جمموعة كبرية من العلماء
يكون احلكم فيه مبين على ٍّ
30
الراسخني.
املبحث الثالث أثر املصلحة املرسلة يف تغيري أحكام السياسة الشرعية
المطلب األول عالقة تغري احلكم باملصلحة املرسلة .

أن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل العباد فشرعت األحكام الفقهية مبا جيلب للعباد
اخلري واملنفعة ومبا يبعد عنهم الشر واملفسدة ،فكان تغري احلكم الشرعي لألسباب السالفة الذكر
لتحقيق املصلحة ودرء املفسدة عن العباد .
ووردت عند الفقهاء أقوال وشواهد تؤيد كون األحكام متأثرة بالزمان واملكان ،أي بالبيئة والعرف
ملصلحة اجملتمع ،ومن ذلك قول ابن القيم( :الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف
املعاش واملعاد) ،ومن ذلك أيضا قول الشاطيب( :وضع الشرائع إمنا هو لصاحل العباد يف العاجل
واآلجل معا) ،ومنه كذلك قول ابن عابدين الفقيه احلنفي( :كثري من األحكام ختتلف باختالف
الزمان لتغري عرف أهله أو حلدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان ،حبيث لو بقي احلكم على ما كان
عليه ،لزم منه املشقة والضرر بالناس ،وخلالف قواعد الشريعة املبنية على التخفيف ورفع الضرر
والفساد ،ولبقاء العامل على أمت نظام وأحسن إحكام).
حىت إن القاضي أبا يوسف قال( :إذا ورد النص على أساس عرف مستقر وقت وروده ،مث تغري
العرف بعد ذلك فإن احلكم يتغري تبعا لتغريه) ،وقال القرايف( :إن مجيع أبواب الفقه احملمولة على
31
العوائد ،إذا تغريت العادة تغريت األحكام يف تلك األبواب) .
ولذلك فان احملرك االساس لتغري األحكام هو نظرية االستصالح ،فال يكون اعتبار األزمنة واألمكنة
والعوائد واألعراف إال لتحصيل مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم ،فكل هذه األمور (األسباب )
تدور حول حتقيق مقاصد الشريعة من جلب املصلحة للعبد ودفع املفسدة عنه .
وهذا مما يؤكد لنا من أن تغري احلكم قائم على املصلحة املرسلة بشكل أساسي.
 - 30الشريف ،االجتهاد اجلماعي ،مرجع سابق library.islamweb.net،
 - 31جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي جبدة ،تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة ،ج، 5ص.472
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المطلب الثاني دور املصلحة املرسلة يف تغري أحكام السياسة الشرعية .
ان األحكام املبنية على مصلحة معينة تظل ما بقيت هذه املصلحة فإذا انتفت وجب أن يتغري
احلكم تبعا هلا ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما .
واالجتهاد يف مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إىل 'استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعا
لتغيري األزمان مراعاة ملصاحل الناس والعباد ،أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غري
حمصلة ملصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد ،أو غري مسايرة لتطور األزمان واألحوال واألعراف ،أو
كانت األحكام االجتهادية اجلديدة أكثر حتقيقا للمصاحل ودفعا للمفاسد. 32
وبالتايل فان أحكام السياسة الشرعية تتبدل وتتغري وفقا ملا تبتغيه املصلحة فاذا بقيت املصلحة
اليت من اجلها وجد احلكم فان احلكم يبقى موجدا تبعا للمصلحة وأما إذا انتفت املصلحة فان
احلكم عندها يتغري ويتبدل .
وهذا األمر له شواهد كثري يف الفقه السياسي اإلسالمي اليت تغري احلكم فيها لتغري املصلحة ومن
هذه الشواهد

الشاهد األول موقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف تأخري الزكاة.

ويتجلى ذلك يف انه رضي اهلل عنه أخر الزكاة عن أرباب املاشية من اإلبل والبقر والغنم يف عام
اجلدب على أن يأخذها منهم بعد أن تتحسن ظروفهم ويف ذلك تقديرا ألمرا مصلحي وهو التيسري
على الناس يف عام اجلدب والقحط
ومل يلزم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الناس بدفع الزكاة اال بعد ان انتهت عام الرمادة إال
انتهت اجملاعة وخصبت األرض ،بعد ذلك أمر يف مجع الزكاة عام الرمادة مث أخذها منهم بعد ان

 - 32الشريف ،حممد بن شاكر ،السياسة الشرعية تعريف وتأصيلhttp://www.saaid.net ،
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عدها دينا يف ذمة القادرين منهم حىت يسد العجز ،لدى األفراد احملتاجني ،وليبقي يف بيت املال
رصيدا بعد ان انفقه كله على الناس(.)33
قال حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب :ان عمر رضي اهلل عنه كان قد أمر بتأخري صدقة عام
الرمادة ،فلم يلبث السعاة "جامعي اموال الصدقات ،فلما كان عام قابل ،ورفع اهلل ذلك اجلدب،
أمرهم ان ُيرجوا عقالني( .)34فامرهم ان يتسموا عقاال .ويقوموا عليه بعقال( :)35فما وجد يف بين
فرازة ،كلها إال ستني فريضة ،فقسم ثالثون ،وقدم عليه الساعي بثالثني الباقية(.)36
وهذا موقف فيه تدبري مصلحي قام به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب حبكم واليته على املسلمني
فقد غري فيه احلكم أو أخر تطبيق احلكم الشرعي تقديرا ألمرا مصلحي وهو اجتهاد مبين على
املصلحة املرجوة من ذلك ورفع املشقة واحلرج عن ارباب االموال يف ذلك العام ملا حلقهم من قحط
وجدب .
الشاهد الثاني تغري فتوى عقوبة شارب اخلمر .
تغيري فتوى الصحابة يف مقدار عقوبة شارب اخلمر اليت مل يكن فيها مقدار حمدد زمن النيب صلى
اهلل عليه وسلم وكانت يف زمن ايب بكر رضي اهلل عنه أربعني جلدة فلما كانت زمن عمر ين اخلطاب
ضي اهلل عنه وأمجعوا على حد شارب اخلمر مثانني باالجتهاد حىت قال علي رضي اهلل عنه إنه إذا
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افرتى فأرى أن يقام عليه حد املفرتين ،وقال عبد الرمحن بن
عوف هذا حد وأقل احلدود مثانون .

37

فكانت املصلحة املرسلة من تغيري عقوبة شارب اخلمر هي انه ملا رأوا الصحابة تزايد االقدام على
شرب اخلمر وهتاون الناس يف ذلك الن العقوبة مل تكن رادعة فقد أمجعوا الصحابة يف زمن عمر على
جعل حد شارب اخلمر مثانني جلدة لتكون زاجرة ورادعة لشارينب اخلمر ليتحقق مقصود الشارع من
( )33الصاليب ،حممد علي ،فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،املكتبة العصرية ،بريوت1327 ،هـ2227 /م ،ص.217
( ) 34عقال :صدقة عام ،وانه كان على كل صاحب ابل ان يؤدي على كل فريضة عقاال تعقل به ،األزهري ،هتذيب اللغة ،ج ،1ص ،247كلمة عقل.
( )35ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع الزهري (ت  242هـ) .الطبقات الكبري ،حتقيق علي حممد عمر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1321 ،هـ2221 /م ،.ج ،4ص.422
( )36املصدر نفسه ،ج ،4ص.422
 - 37اآلمدي ،علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط،1323 ،1حتقيق :د .سيد اجلميلي ،ج421 ،1ص .
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فرض عقوبة شارب اخلمر فكان زيادة مقدار اجللد تدبري سياسي من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه .
الشاهد الثالث حذف كلمة "اجلزية " عن نصارى بين تغلب .
لقد قبل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من نصارى بين تغلب اجلزية باسم الصدقة
وضعفها عليهم وقال هلم" :مسوها ما شئم "فكان هذا اجتهاد منه رضي اهلل عنه يدخل ضمن
السياسة الشرعية حبكم واليته مبناه أمر مصلحي رآه أمري املؤمنني.
فقد وروى أبو عبيد القاسم بن سالم يف "كتاب األموال:
عن زرعة بن النعمان ،أو النعمان بن زرعة :أنه سأل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،وكلمه يف
نصارى بين تغلب ،قال :وكان عمر رضي اهلل عنه قد هم أن يأخذ منهم اجلزية ،فتفرقوا يف البالد،
فقال النعمان بن زرعة لعمر :يا أمري املؤمنني ،إن بين تغلب قوم عرب يأنفون من اجلزية ،وليست هلم
أموال ،إمنا هم أصحاب حروث ومواشي ،وهلم نكاية يف العدو ،فال تعن عدوك عليك هبم ،قال:
فصاحلهم عمر رضي اهلل عنه على أن تضعف عليهم الصدقة ،واشرتط عليهم أن ال ينصروا أوالدهم.

38

فهذا رأي فقهي سياسي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وذلك ألنه حني درأ
عنهم القتل ،وقبل منهم األموال ،مل جيعلها جزية كسائر ما على أهل الذمة ،ولكن جعلها صدقة
مضاعفة ،وإمنا استجازها فيما نرى وترك اجلزية مما رأى من نفارهم وأنفهم منها ،فلم يأمن شقاقهم
واللحاق بالروم ،فيكونوا ظهريا هلم على أهل اإلسالم ،وعلم أنه ال ضرر على املسلمني من إسقاط
ذلك االسم عنهم ،مع استبقاء ما جيب عليهم من اجلزية ،فأسقطها عنهم ،واستوفاها منهم باسم
الصدقة حني ضاعفها عليهم ،فكان يف ذلك رتق ما خاف من فتقهم مع االستبقاء حلقوق املسلمني
39
يف رقاهبم .
الشاهد الرابع منع عمر بن اخلطاب الزواج بنساء أهل الكتاب

لقد منع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الزواج من الكتابيات فنعدما وىل حذيفة
على املدائن وقد تزوج حذيفة بامرأة من أهل الكتاب فأمره عمر بتطليقها ،فعن شقيق بن سلمة
 - 38أبو عبيد القاسم بن سالم(ت223 :هـ) ،كتاب األموال ،احملقق :خليل حممد هراس ،دار الفكر – .بريوت ،ص 152
 - 39أبو عبيد القاسم بن سالم(ت223 :هـ) ،كتاب األموال ،احملقق :خليل حممد هراس ،دار الفكر – .بريوت ص. 151
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خل سبيلها .فكتب إليه :أتزعم أهنا حرام فأخلي
قال :تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمرِّ :
40
سبيلها؟ فقال :ال أزعم أهنا حرام ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهن .
ويف رواية أخرى "فإين أخاف أن يقتدي بك املسلمون ،فيختاروا نساء أهل الذمة جلماهلن،
وكفي بذلك فتنة لنساء املسلمني".
فمنعه رضي اهلل عنه من الزواج بالكتابيات وامره حلذيفة بتطليقها كان لعلتني خشي عمر رضي
اهلل عنه أن تقع يف األمة وهن اخلوف من أن يواقعوا املومسات منهن .
اخلوف من أن يقتدي املسلمون بقائدهم فيختاروا نساء أهل الذمة جلماهلن ويرتكو الزواج
باملسلمات وبذلك تقع الفتنة يف نساء املسلمني .
فهذا تدبري مصلحي صدر من أمري املؤمنني حبكم واليته عليهم ويدخل ضمن أحكام السياسة
الشرعية فهذا االمر من صالحيات ويل األمر مع أن النصوص القطعية جاءت جبواز الزواج من نساء
أهل الكتاب ولكن ملا اصبح هذا االمر ال حيقق مقصود الشارع من إباحته الزواج بالكتابيات فتغري
احلكم تبعا للمصلحة املتوخاة او لدفع مفسدة أكرب من املصلحة املرجوة فلذك منع أمري املؤمنني هذا
الزواج .
الشاهد الخامس رأي عثمان وعلي رضي اهلل عنهما يف ضالة االبل.
اتفق العلماء على أن ضالة اإلبل ال تلتقط ،ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،سئل عن ضالة اإلبل ،فقال« :مالك وهلا ،دعها فإن معها حذاءها وسقاءها،
ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا »أي أن ضالة اإلبل مستغنية عن امللتقط وحفظه ،ففي
طبيعتها الصرب على العطش والقدرة على تناول املأكول من الشجر بغري مشقة لطول عنقها فالحتتاج
إىل ملتقط ،مث إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها يف إبل
الناس.
وقد كان األمر على هذا حىت عهد عثمان ،رضي اهلل عنه ،فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها،
فإن جاء صاحبها أخذ مثنها.

 - 40الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (، )412 - 223جامع البيان يف تفسري القرآن ،مكتب التحقيق بدار هجر ،دار هجر،ط ،1ج ،1ص.342
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قال ابن شهاب الزهري :كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبل مؤيلة حىت إذا كان
زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها مث تباع ،فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها رواه مالك يف املوطأ.
على أن اإلمام عليا كرم اهلل وجهه أمر بعد عثمان أن يبين هلا بيت حيفظها فيه ويعلفها علفا ال
يسمنها وال يهزهلا ،مث من يقيم البينة على أنه صاحب شيء منها تعطى له ،وإال بقيت على حاهلا ال
41
يبيعها.
فان ما فعله سيدنا عثمان وعلي رضي اهلل عنهما مل يكن خمالفة منهما للنص الشرعي بل نظر
اىل مقصوده ،فحيث تغريت اخالق الناس ودب فيهم فساد الذمم ،وأمتدت أيدي بعضهم اىل احلرام
،فكان ترك الضوال من االبل اضاعة هلا ،وتفويتا هلا على صاحبها ،وهو مل يقصده النيب صلى اهلل
عليه وسلم قطعا حني هنا عن التقاطهما ،فكان درء هذه املفسدة متعينا وهي يف ذاهتا مصلحة
42
متحققة لصاحبها .
وبالتايل فان هذا املوقف او الراي الشرعي الذي اختذاه (عثمان وعلي رضي اهلل عنهما ) فقد
اختذاه ملا رأوه من مصلحة مرسلة مل يشهد هلا باالعتبار شاهد خاص بل يدخل ضمن املقصد العام
وهو حفظ املال ،فان اختاذ هذا املوقف حبكم واليتهما العامة على املسلمني.
الشاهد السادس حرق قصر سعد بن أيب وقاص ملا احتجب يف قصره عن الرعية .
فذكر اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسائل ابنه صاحل :أنه دعا حممد بن مسلمة فقال " :اذهب إىل
سعد بالكوفة ،فحرق عليه قصره ،وال حتدثن حدثا حىت تأتيين " فذهب حممد إىل الكوفة ،فاشرتى
من نبطي حزمة حطب ،وشرط عليه محلها إىل قصر سعد
فلما وصل إليه ألقى احلزمة فيه ،وأضرم فيها النار ،فخرج سعد ،فقال " :ما هذا ؟ " قال" :
عزمة أمري املؤمنني فرتكه حىت احرتق .
مث انصرف إىل املدينة ،فعرض عليه سعد نفقة ،فأىب أن يقبلها ،فلما قدم على عمر قال له" :
هال قبلت نفقته ؟ " فقال " :إنك قلت :ال حتدثن حدثا حىت تأتيين " .
 - 41حكم اللقطة ،ماخوذة من املوقع االلكرتوين.http://www.al-eman.com ،
 - 42بلتاجي ،حممد بلتاجي حسن ،منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع ،دار السالم ،القاهرة ،ط2224، 2م ،ص.151
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فكان هذا األمر منه رضي اهلل عنه مبناه املصلحة وهي أن يردع ويزجر الوايل الذي احتجب عن
الرعية وفيه درسا ومصلحة لغريه من الواله .
الشاهد السابع حلق عمر رأس نصر بن حجاج ،ونفاه من املدينة لتشبيب النساء به.
وهذا املوقف منه رضي اهلل عنه ليدفع املفسدة اليت وقعت وبه مصلحة وهي سالمة اجملتمع من
43
أن تنتشر به الفواحش.

الشاهد الثامن ألزم الصحابة أن يقلوا احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا اشتغلوا

به عن القرآن ،سياسة منه ،إىل غري ذلك من سياساته اليت ساس هبا األمة رضي اهلل عنه.
الشاهد التاسع فتوى عمر رضي اهلل عنه يف طالق الثالث .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :ومن ذلك إلزامه للمطلق ثالثا بكلمة واحدة بالطالق،
44
وهو يعلم أهنا واحدة .
ولكن ملا أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به .ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة .
وقد أشار هو إىل ذلك ،فقال " :إن الناس قد استعجلوا يف شيء كانت هلم فيه أناة ،فلو أنا
أمضيناه عليهن ؟ " فأمضاه عليهم ليقلوا منه فإهنم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثالثة مجلة واحدة
وقعت ،وأنه ال سبيل له إىل املرأة :أمسك عن ذلك .
فكان اإللزام به عقوبة منه ملصلحة رآها ،ومل يكن ُيفى عليه أن الثالث كانت يف زمن النيب
صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر جتعل واحدة ،بل مضى على ذلك صدر من خالفته ،حىت أكثر
الناس من ذلك ،وهو اختاذ آليات اهلل هزوا .
الشاهد العاشر بيع أمهات األوالد .
قال :ومن ذلك منعه بيع أمهات األوالد ،وإمنا كان رأيا منه رآه لألمة ،وإال فقد بعن يف حياة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومدة خالفة الصديق ،وهلذا عزم علي بن أيب طالب على بيعهن،
وقال " :إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر " ،فقال له قاضيه عبيدة السلماين " :يا أمري
املؤمنني ،رأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك " ،فقال " :اقضوا كما كنتم
 - 43ا بن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ت :حممد مجيل غازي ،مطبعة املدين،
القاهره ،ج، 1ص.21
 - 44ا بن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ت :حممد مجيل غازي ،مطبعة املدين،
القاهره ،ج، 1ص .22وانظر القرضاوي ،يوسف ،عوامل السعة واملرونة يف الشريعة االسالمية ،دار الصحوة ،القاهره ،ط،1785، 1ص.122
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املصلحة املرسلة من مكونات السياسة الشرعية

رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ

تقضون ،فإين أكره اخلالف " فلو كان عنده نص من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتحرمي بيعهن
45
مل يضف ذلك إىل رأيه ورأي عمر ،ومل يقل " إين رأيت أن يبعن " .

اخلامتة وتشتمل على أهم النتائج .
الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل الناس ودرء املفاسد عنهم تفضال وكرما ومنة من اهلل
تعاىل.
املصلحة لكي تكون مرسلة ال بد من أن تكون داخلة يف مقاصد الشرع دون أن يشهد هلا دليل
خاص باالعتبار أو اإللغاء.
أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يراعون املصلحة يف اجتهاداهتم .
أن اخللفاء الراشدين والصحابة الكرام راعوا يف اجتهاداهتم املصلحة وباألخص يف ميدان
السياسة الشرعية .
أن السياسة الشرعية قائمة على املصاحل املرسلة يف أكثر األوقات .
إن أحكام السياسة الشرعية تتبدل وتتغري وفقا ملا تبتغيه املصلحة فاذا بقيت املصلحة اليت من
اجلها وجد احلكم فان احلكم يبقى موجدا تبعا للمصلحة وأما إذا انتفت املصلحة فان احلكم عندها
يتغري ويتبدل.
إن االجتهاد يف مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إىل 'استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعا
لتغيري األزمان مراعاة ملصاحل الناس والعباد ،أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غري
حمصلة ملصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد ،أو غري مسايرة لتطور األزمان واألحوال واألعراف.

 - 45ابن القيم ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،املرجع السابق24 ،ص.
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