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املصالح الفقهية وأثرها في حياة اإلنسان
وليد العربي

ُتعد امل�صالح ال�شرعية �إحدى الأ�س�س والقواعد التي ت�ستند �إليها املذاهب الفقهية الإ�سالمية قدميًا وحديثاً ،ولذلك ظلت هذه امل�صالح �إحدى الأ�صول املرجعية التي
تقيم عليها هذه املذاهب منهج فهمها وتف�سريها للن�صو�ص ،وطريق اجتهادها يف احلوادث والنوازل ،و�سبيل تفاعلها مع الواقع ،ور�سم مقارباتها ،وحلولها مل�ستجداته
وتطوراته .هذا ما ذكره نور الدين اخلادمي يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح حتت عنوان «مراعاة امل�صالح يف املذاهب الفقهية الإ�سالمية» .وهنا ،تلخي�ص للمقال:
هدف احلديث عن امل�صالح املعا�صرة ،واملذاهب الفقهية املعا�صرة،
واجلدلية القائمة بينهما ،هو التوعية ب�أهمية الأداء املذهبي
املعا�صر ،و�أثره يف الفعل ال�شرعي الإيجابي والإ�سهام العاملي ،على
�صعيد التعبد والإنتاج والتح�ضر ،وعلى م�ستوى خمتلف الفرو�ض
والتكاليف العينية والكفائية.
تعد امل�صالح �إحدى املقوالت الإ�سالمية التي احتفت بها ن�صو�ص
ال�شرع وكالم �أهل العلم من الدار�سني واملحققني .واالحتفاء البالغ
بامل�صالح تعددت م�ستوياته يف اخلطاب ال�شرعي والأداء الإ�سالمي
عرب ع�صوره و�صوره ،وهو املعرب عنه ب�أدوات و�صيغ وكيفيات تقرير
امل�صالح يف الأنظار والأذهان ،ويف احلوادث والأعيان ،وهذا الذي درج
العلماء على اعتباره طريقا لبيان امل�صالح وبيان مراتبها وحجيتها
و�آثارها يف فهم الأحكام وا�ستنباطها وتنزيلها.
ومما يزيد ت�أكيد هذا االحتفاء الكبري بامل�صالح يف ن�صو�ص ال�شرع ما
�أقرته ال�سنة ال�شريفة من تع�ضيد و�إ�سناد وتف�صيل وتف�سري لن�صو�ص
القر�آن املتناولة للم�صالح ،فتكوّن من جمموع الن�صو�ص القر�آنية
والنبوية قيام امل�صالح ور�سوخها ودوام ا�ست�صحابها وتقرر ان�ضباطها
واطرادها؛ مبوجب الت�أ�سي�س والتعميد من قبل الن�صو�ص املباركة
املجيدة.
وكان احتفاء العلماء مبقولة امل�صالح قد تفاوتت �أقداره واعتباراته،
واختلفت عباراته و�سياقاته ،وتنوعت جمالته وجواباته ،وهو دال على
التفات غري ي�سري لهذه املقولة ،نظرا وفكرا� ،أداء وعمال ،ت�أ�صيال
وتفريعا ،ت�صنيفا وت�أليفا ،توجيها وتنويهاً ،و�شواهد هذا االحتفاء
كثرية ومتداخلة ومتوافقة ومتقاربة ،وميكن ردها �إىل خم�سة:
امل�شهد الأول :ن�صو�ص �أهل العلم ال�صريحة يف مراعاة امل�صالح
وااللتفات �إليها والتعويل عليها ،والأقوال واملرويات يف ذلك كثرية
جدا ،منها :ما روي عن الإمام مالك من �أنه مل يلتزم االلتفات �إىل
املعاين يف ق�سم العبادات بخالف ق�سم العادات الذي هو جار على
املعنى املنا�سب الظاهر للعقول ،ف�إنه ا�سرت�سل فيه ا�سرت�سال املدل
العريف يف فهم املعاين امل�صلحية ،نعم مع مراعاة مق�صود ال�شارع �أ ّال
يخرج عنه ،وال يناق�ض �أ�ص ً
ال من �أ�صوله.
امل�شهد الثاين� :أ�صول املذاهب الفقهية واجتاهاتها يف فهم الأحكام
وتف�سري الن�صو�ص ويف االجتهاد والإفتاء والق�ضاء ،فمن هذه
الأ�صول� :أ�صل امل�صلحة ال�شرعية بكل متعلقاتها الأ�صولية واملنهجية
اال�ستح�سانية والقيا�سية والعرفية والذرائعية.
امل�شهد الثالث :فروع املذاهب الفقهية والتي �أقيمت طوائف عظمى
منها مراعاة امل�صلحة املبا�شرة ،مع التفاوت امللحوظ يف الأوجه
امل�صلحية والنواحي املنفعية التي ا�ستند �إليها يف تقرير تلك الفروع.
امل�شهد الرابع :قيام املذاهب الفقهية ذاتها ،وا�ستمرارها يف العامل

الإ�سالمي ويف الواقع الق�ضائي والإفتائي واحلياتي بوجه عام ،فقيام
هذه املذاهب دليل جلي على مقوماتها الت�شريعية واملنهجية التي
متثل امل�صلحة ال�شرعية املقبولة �أحد �أبرز قواعدها وم�ستنداتها.
امل�شهد اخلام�س :ت�أثري مذاهبهم الفقهية يف الواقع االجتماعي
واملحيط الإن�ساين والإداري والدويل ،من خالل �أدوار هذه املذاهب يف
التقنني وال�سيا�سة والتثقيف والتوعية والإ�سهام احل�ضاري مبختلف
جوانبه و�صوره.
واخلال�صة �أن مقولة امل�صالح قد الزمت �أهل العلم� ،أو �أن �أهل العلم
قد الزموا مقولة امل�صالح يف خمتلف �أعمالهم العلمية و�أدائهم
الوظيفي ،يف الإفتاء واالجتهاد والق�ضاء ،ويف اخلطابة واملداخلة
واملجال�سة ،ويف العالقة بال�سلطة ال�سيا�سية واملجتمع املدين والعامل
اخلارجي ،ف�ض ً
ال عن واجب التعبد اخلا�ص و�إقامة فرو�ض العني.
واملذاهب الفقهية الإ�سالمية كلمة ا�صطالحية يراد بها جمموع
فروع و�أ�صول وقواعد وا�صطالحات فقهية لطائفة من طبقات
العلماء م�ؤ�س�سني و�أ�صحابا و�أن�صارا و�أتباعا ،كما يراد بها جمموع
اجتاهات الفهم والتف�سري واالجتهاد والتنزيل ،وتتمثل ما ميكن
�أن ن�صطلح عليه باملدار�س الفقهية ،مع التفاوت امللحوظ يف �أحجام
هذه املدار�س ومعاملها و�سريورتها التاريخية ومنجزاتها احل�ضارية
وخمتلف م�آالتها وم�صائرها.
وتت�أ�س�س هذه املذاهب الفقهية على املرجعية الإ�سالمية الن�صية
واالجماعية واالجتهادية ،مع مالحظة التفاوت احلا�صل يف
ا�صطالحات هذه املرجعية ،وتنوع �أ�صولها ،وجمموع مداركها
املتعددة ،وهو الأمر الذي حمل �أهل العلم على تف�صيل هذه املرجعية
وتفكيكها �إىل عنا�صر يُفهم مهنا طبيعة املذاهب ،ومعلمه العام،
وتوجهه الأكرب يف اال�ستنباط.
والتفاوت احلا�صل يف اال�ستناد �إىل املرجعية يتحدد يف �ضوء تفاوت
هذه املذاهب يف مقادير وا�صطالحات وتداخالت هذه املرجعية
وتفا�صيلها ،ف�أحيانا يت�سم مذهب ما بكرثة الرجوع �إىل الن�صو�ص
والآثار والأقوال واال�ست�صحاب؛ ولذلك يت�سم بكونه مذهبا ن�صيا �أو
�سلفيا �أو نقليا ،و�أحيانا �أخرى يت�سم مذهب �آخر بكرثة �إجراء النظر
والفكر والتعليل والقيا�س واال�ست�صالح؛ فيُقال ب�أنه مذهب الر�أي
والنظر واالجتهاد امل�صلحي واملقا�صدي.
و�أهل النقل -و�إن كان حظهم الغالب مراجعة الن�صو�ص والنقول
وحتكيمها -غري غافلني عن التعليل واال�ست�صالح والتق�صيد ،وكذلك
�أهل النظر والر�أي؛ ف�إنهم م�ستندون �إىل الن�صو�ص واالجتماعات
واملرويات ،و�إن كان جممل مذهبهم وظاهره التعويل على الأقي�سة
وامل�صالح واملقا�صد.
بني امل�صالح واملذاهب الفقهية تالزم مطرد ،مع ما ذكرناه من وجود

التفاوت يف مقادير ذلك وم�ستوياته ،وهذا التالزم حتتمه طبيعة هذه
املذاهب و�أعمالها ومظاهر ذلك و�شواهده ،ويف االجتهاد على وفقها،
ب�شروط ذلك وكيفيته املن�ضبطة ال�سوية ،ويكفيني يف هذا املقام
الإ�شارة �إىل بع�ض ال�شواهد الدالة على ذلك باخت�صار �شديد:
 ت�صريحات �أ�صحاب املذاهب باعتماد امل�صالح� ،سواء باعتبارها كلمةجتري على �أل�سنتهم� ،أو اعتبارها �أ�صال من �أ�صول اال�ستنباط� ،أو
اعتبارها تفا�صيل حكم و�أ�سرار وتعليالت م�صلحية انيطت بفتاويها
و�أحكامها املتعلقة مب�سائلها وحوادثها.
 م�شروعية هذه املذاهب وطبيعة حمتوياتها ال�شرعية؛ فهي تعتمدعلى الن�صو�ص والأحكام ال�شرعية وجممل قرائن ذلك ودالالته.
 م�شروعية هذه املذاهب وطبيعة ات�صالها بالواقع واحلياة؛ الأمرالذي يدل على التفاتها �إىل م�صالح النا�س ومراعاة واقعهم و�سد
حاجياتهم.
واجلزاء �أ�سا�ساً يف الزاد املعريف لأعالم املذاهب و�أ�صحابها ،و�سمة من
�سمات ملكاتهم االجتهادية النظرية والعملية على ال�سواء .وخالف
ذلك حممول على �ضرورة حتريره وحتقيقه؛ بغية رفع اللب�س ودرء
اخلالف اللفظي.
وميكنني يف هذا املقام �إيراد م�ستويني اثنني بارزين لرعاية امل�صالح
ال�شرعية من قبل املذاهب الفقهية املعا�صرة وهما:
امل�ستوى الأول :الأداء الوظيفي الفقهي :وهو املعروف على ال�صعيد
الفقهي وبيان �أحكامها ،واالجتهاد يف النوزال وتقدمي الفتاوى
والقرارات واحللول الفقهية.
امل�ستوى الثاين :الأداء الوظيفي الإ�سالمي والإن�ساين بوجه عام:
وهو املعروف بالوظيفة التي ميكن للمذاهب الفقهية القيام بها يف
احلياة الإ�سالمية بوجه عام ،ودون �أن تقت�صر على الأداء الوظيفي
الأول املنح�صر يف الداخل الإ�سالمي �أوال ،ودون مالم�سة الواقع
الإن�ساين� ،أو املنح�صر يف دائرة �أحكام العبادات واملعامالت والأ�سرة
ثانيا.
واخلال�صة �أن هذه امل�صالح تهدف �إىل تقرير معنى العبودية يف
النفو�س والواقع واحلياة ،وجلب منافع النا�س ودرء ال�ضرر عنهم يف
الدنيا والآخرة .وكل هذا يح�صل مبنهج اجلمع والرتجيح والتقريب
واملقاربة وفعل املمكن وتقدمي الأوىل ومراعاة احلال وتقدمي
املنا�سب.
ونحن ن�أمل من مذاهبنا الفقهية املعا�صرة �أن تعاي�ش واقعها ،وت�شارك
غريها يف �صناعة القرار و�إحداث الإعمار ،و�أن تقدم املقاربات الفقهية
الوا�سعة واملاتعة وال�شا�سعة ،و�أن حتدث النقلة احل�ضارية واجلودة
التنموية والإ�ضافة النوعية بكل مكوناتها و�صورها و�أبعادها.
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