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ملخص البحث

هدفت الدراسة الوقوف عىل املصلحة املرسلة وتطبيقاهتا يف احلقل الطبي فيام يتعلق 

بترشيح جثة اإلنسان ونقل أعضاء اإلنسان حيًا وميتًا واجلراحات التجميلية هبدف 

التداوي والزينة وآراء العلامء يف ذلك ، كام شملت الدراسة مذاهب العلامء يف التخصيص 

اطي اتبعت الدراسة املنهج االستقرائي االستنبوا وضوابطها باملصلحة املرسلة ورشوطه

توصلت الدراسة إىل اجلمع بني النصوص املانعة وواقع العمل الطبي الذي هيدف 

للمصلحة ، أوصت الدراسة بالتأصيل العلمي لكل العلوم وفق مقاصد الرشيعة 

 . اإلسالمية واملصلحة الرشعية وضوابطها

 الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

رر جممع عليه لدي أساس اعتبار مصالح الناس. وهذا أمر مق عىليقوم الترشيع اإلسالمي 

كذلك اتفقوا عيل أن مجيع األحكام التي وردت يف القرآن الكريم والسنة النبوية حالالً  اإلسالم،علامء 

 أو حرامًا، متكفلة بمصالح العباد يف الدارين.

واملطلع عيل نصوص الرشيعة وأحكامها جيد الدالئل العديدة التي تثبت بوضوح أن الرشيعة 

 ساس توفري السعادة هلم .اإلسالمية قد راعت مصالح العباد، وأهنا قائمة عيل أ

ومن أهم ما متتاز به هذه الرشيعة أهنا واضحة السبيل ، دقيقة األصول واملوازين ، فليس يف 

 قواعدها وأحكامها أي متسع للقول باهلوى والتشهي أو التالعب.

فكام فتحت الرشيعة باب االجتهاد فيام ال نص فيه ، لكنها قيدته برشوط جيب أن تتوفر فيمن 

 نصب نفسه للبحث واالجتهاد. 

وكام راعت مصالح العباد يف أحكامها ، وكانت صاحلة لكل زمان ومكان برهانًا عيل عظمتها 

ير ما يكون صح إذا أختلت. وتقدومرونتها ، إال أن املصالح يف الرشيعة منضبطة، وحمددة بضوابط ال ت

به الصالح والفساد عائد إيل الرشيعة نفسها ، فكل ما تومهه الناس مصلحة مما خيالف االسس العامة 

 يف جوهرها أو دليالً من أدلتها املعتربة ، فهو ليس من املصلحة يف يشء .

ها للنص  لحة  وختصيصوتقسيامهتا، وما موقف العلامء من املص  هي املصلحة ، وما حقيقتها ،فام

والرشوط والضوابط التي وضعوها للمصلحة؟  وهل هناك جمال إلعامل املصلحة املرسلة يف ميادين 

املصلحة املرسلة يف العمل الطبي الذي شاع الطب ، وهذا هو اهلدف من هذه الورقة البحثية  جتلية 

 وكثر  يف زماننا سواء أكان تداويًا أم من أجل الزينة.

 دراسة: أهداف ال

 وإبراز أمهيتها./ التعريف باملصلحة املرسلة 1

 / الوصول إىل احلكم الرشعي فيام يتعلق بميادين الطب.2

 / دور علم أصول الفقه يف تأصيل العلوم.3
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 أهمية الدراسة: 

 / دور الرشيعة اإلسالمية يف كل العلوم.1

 التي كثرت يف العامل./ تأصيل العمليات الطبية 2

 : اإلجابة عىل اآليت:مشكلة البحث 

  / هل املصلحة دليل خيصص النص ؟1

 / هل جتوز العمليات اجلراحية بغرض التداوي والزينة أم هناك فرق.2

 منهج الدراسة:

 / قسمت البحث إىل مباحث ومطالب1

 / اتبعت املنهج االستقرائي االستنباطي.2

 / رجعت إىل أمهات الكتب وشبكات االنرتنت.3

 الواردة يف البحث إىل سورها مرقمة./ نسبت اآليات 4

 ظاهنا .م/ خرجت األحاديث من 5

 خطة البحث: 

 ومسمياهتاالتعريف باملصلحة املرسلة املبحث األول : / 1

 املطلب األول: التعريف لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاين: مسميات املصلحة املرسلة.

 .املرسلةاملطلب الثالث: حترير حمل النزاع حول مسميات املصلحة 

 املبحث الثاين: مذاهب العلامء يف االحتجاج املصلحة املرسلة.

 املطاب األول: مذاهب العلامء يف األخذ باملصلحة املرسلة.

 املطلب الثاين: عرض أدلة املانعني واملجيزين يف االحتجاج باملصلحة املرسلة.

 رشوط وضوابط املصلحة املرسلة . املطلب الثالث: 

 التخصيص باملصلحة املرسلة عند األصوليني ومذاهب العلامء.املبحث الثالث: 
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 املطلب األول: املصلحة املرسلة كمخصص عند األصوليني.

 للمصلحة املرسلة كمخصص.ترجيحات الباحث املطلب الثاين: 

 التطبيقات الطبية وعالقتها باملصلحة املرسلة  وآراء العلامء املبحث الرابع: 

 اإلنسان. املطلب األول: ترشيح جثة

 املطلب الثاين: نقل األعضاء من اإلنسان امليت إىل احلي.

 املطلب الثالث: اجلراحات التجميلية وأقسامها.
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 التعريف باملصلحة املرسلة.

 : األول املطلب 

 .يف املصلحة املرسلة لغة واصطالحًاتعر

 : املصلحة املرسلة لغة :واًلأ

سلة ومعناه: اخلري الذي مل      صلحة واملر صيفي من امل صل مركب تو سلة يف األ صلحة املر امل

 يقيد.

 (1)الصالحواملصلحة كاملنفعة وزنًا ومعنى وهي بمعنى 

 .(2)واإلرسال يف اللغة : اإلطالق وعدم التقييد

 :  احًااصطالثانيًا : املصلحة املرسلة 

 عرف األصوليون املصلحة املرسلة بتعاريف متقاربة منها:

 (3عرفها الشاطبي يف االعتصام : ) اعتبار املناسب الذي ال يشهد له أصل معني() -1

 (.4ما مل يشهد له الرشع باعتبار وال بإلغاء() عرفها صفي الدين اهلندي بأهنا : ) -2

عرفها ابن تيمية ) املصااالح املرساالة . وهو أن يرى املجتهد أن هذا الفعل جيلب منفعة  -3

 (.5راجحة وليس يف الرشع ما ينفيه()

لحة يث قال يف تعريف املصااومن التعريفات اجليدة للمعارصين تعريف د. وهبة الزحييل ح

وصاف التي تالئم تفرفات الشارع ومقاصده ، لكن مل يشهد هلا دليل معني من : ) وهي األاملرسلة

                                                           

 3/303معجم مقاييس اللغة  ابن فارس،-1

 391خمتار الصحاح ص   الرازي،-2

 449االعتصام ص  الشاطبي، -3

 8/399هناية الوصول   صفي الدين اهلندي، -4

 11/343جمموع الفتاوى   ابن تيمية،  -5
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هبا جلب مصاالحة أو دفع مفسااادة عن  غاء ، ولصااال يف ربط احلكم  بار أو اإلل باالعت الرشااع 

 (.1الناس()

وكذلك تعريف د. البوطي وهو: ) كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع دون أن يكون هلا شاهد 

 (.2لغاء()باالعتبار أو اإل

 لتوافر القيود املطلوبة وتوضيح ذلك :  -كوهنا من التعريفات املناسبة  و

 خرج بقيد ) داخلة يف مقاصد الشارع أو تالئم تفرفات الشارع ( ، كل ما يظن به  -أ

 منفعة مما ال يدخل يف املقاصد الكلية للشارع ، وهو ما يسمى باملرسل الغريب وهو    

 اله.حمل اتفاق عىل إمه   

 خرج بقيد : ) دون أن يكون هلا شاهد باالعتبار ( األمور التالية :  -ب

 كل ما كان منصوصًا أو جممعًا عيل حكمه ./ 1

 كل مسألة مناطًا ملصلحتني متعارضتني لكل منهام شاهد يف االعتبار أو اإللغاء ./ 2

 كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح . / 3

  

                                                           

 2/353لفقه أصول ا الزحييل،  -1

 342ضوابط املصلحة ص  البوطي،  -2
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 :الثاني املطلب

 (1املصاحل املرسلة)مسميات 

  ،) املناسااب ، واملرساال واالسااتدالل أطلق عىل املصاالحة املرساالة عدة مسااميات فيقال :

منها نظر القائل واالستصالح( ، وهذه العبارات أو املسميات وإن قصد هبا معنى واحداً إال أن كالً 

 اعتبارات.تلفة ، ألن كل حكم بني عىل املصلحة ينظر إليه من ثالث هبا إيل حيثية خم

اعتبار الوصف املناسب الذي يستوجب ترتيب احلكم عليه حتقيق تلك املصلحة فمن نظر  -1

 (.2إيل هذا االعتبار عرب باملناسب املرسل مثل ابن احلاجب)

اعتبار املصلحة املرتتبة عليه . من نظر إيل هذا االعتبار عرب املصالح املرسلة ، وهو االسم  -2

 (.3ر العلامء من أصحاب املذاهب األربعة)األكثر شيوعًا عند أكث

اعتبار بناء احلكم عىل الوصااف املناسااب ، أو املصاالحة . من نظر إيل هذا االعتبار عرب  -3

 (5( ، وعرب أيضا باالستدالل كإمام احلرمني)4باالستصالح كالغزايل)

ياس ، وجعل بعضااهم اساام االسااتدالل شااامالً ملا عدا دليل الكتاب والساانة واإلمجاع والق

كاالستحسان واالستصحاب ، فعرب هؤالء عن املصالح املرسسلة باالستدالل املرسل ومنهم اإلمام 

 (.6الزركيش يف البحر املحيط)

 ومهام توزعت أنظار العلامء يف هذه اجلوانب ، فإهنا عىل كل حال جوانب حلقيقة واحدة

                                                           

 342-341البوطي، ضوابط املصلحة ص  - 1

 3/283املختنفر  ابن احلاجب،   -2

، صفي الدين اهلندي، هناية الوصول  450، الشاطبي، االعتصام ص  3/151التقرير والتحبري  ابن أمري حاج،  -3

 450، ابن تيمية، املسودة ص  4/432، ابن النجار، رشح الكوكب املنري  8/3996

 1/284املستصفى  الغزايل،  -4

 2/321اجلويني،  ابرهان  - 5

 6/36البحر املحيط  الزركيش،  -6
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 :الثالثاملطلب 

 صلحة.يف مسميات امل حترير حمل النزاع 

املصاالحة أسااتطيع أن أحدد موضااع اخلالف ، وأحرر حمل النزاع بني  مسااميات بعد ذكر 

 األصوليني يف املسالة عىل النحو التايل :

 القسم األول :

شهد  باعتباره ، فقد اتفق عليه األصوليون وأمجعوا عىل جواز العمل به ، ألن  الشررررر  وهو ما 

 .الشارع نص عليه ، وشهد باعتباره 

 الثاني :القسم 

 .عدم جواز العمل به ملخالفته للنصوهو ما شهد الرشع ببطالنه ، فقد اتفق األصوليون عىل رده ، و
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 ملرسلة وأدلتهممذاهب العلماء يف االحتجاج باملصاحل ا

 : املطلب األول

 سلةمذاهب العلماء يف األخذ باملصلحة املر

هكذا يبدوا ،  ألصولينيا أمر خمتلف فيه بني  ، يعتد به ليالً داألخذ باملصالح املرسلة واعتبارها 

ويظهر أيضااا أهنم يرون الرأي الراجح أنه ال يصاالح واملذاهب ( 1ملن تتبع كتب علامء األصااول)

  . اهلل رمحه –إذ ال دليل عيل اعتبارها ، وأنه مل يذهب إيل القول هبا سوى اإلمام مالك  ااالستدالل هب

 ( 2بسط األقوال بل اإلشارة إيل أمهها وهي ثالث)وليس هنا حمل 

 العمل هبا وبناء األحكام عليها مطلقًا. من يقول بجواز حجة  -1

 . - اهلل رمحه –نسب هذا القول إيل اإلمام مالك     

 ليست حجة فال جيوز العمل هبا مطلقًا اقتصارًا عىل املصالح التي هلا أصول . -2

 (3)نسب هذا املذهب إيل اجلمهور .  

 قال اآلمدي : ) وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهم عىل امتناع التمسك         

 (.4() به يقول أنه مالك عن نقل ما إال احلق وهو – املرسل اي –به    

                                                           

، اجلويني، 450-449، الشاطبي،  االعتصام  ص    3/283ابن احلاجب، املختفر خمتفر مع رشح األصفهاين   -1

، ابن النجار ، رشح  359-358وكاين، إرشاد الفحول   ص ، الش6/36،الزركش،  البحر املحيط  2/321الربهان 

 .321-4/319، ابن قدامة ، روضة الناظر مع اإلحتاف  450، ابن تيمية، املسودة ص 4/433الكوكب املنري ص 

 433، القرايف، رشح تنقيح الفصول ص   359-358الشوكاين، إرشاد الفحول  -2

  3/185األسنوي، هناية السول  - 3

 .4/163اإلحكام يف أصول األحكام   ي، اآلمد -4
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صلحة حجة  شافعية إيل أن هذه امل سلة أي –وقال ابن قدامة : ) ذهب مالك وبعض ال  – املر

 ( .1ة()بحج ليس ذلك أن والصحيح

 التفصيل عىل اختالف يف األنواع والرشوط ومن ذلك : -3

صحيح برشط  -أ صل  ستند إيل أ سك باملعني الذي مل ي شافعي ومعظم احلنفية إيل التم ذهب ال

 (.2قربه من معاين األصول الثابتة حكى ذلك اجلويني)

(. حتى يشهد 3يف رتبة احلاجي أو التحسيني مل يعترب) ب. ذهب الغزايل إيل أن املناسب إن وقع

صل معني ، وإن وقع يف رتبة   ، لحة قطعية وكليةتكون املصأن  بشرررررر   فهو يقبله  الضرررررر    له أ

 (.4: ال يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد)وقال

ساالاًم دون ماملساالمني ، وإذا رمينا قتلنا بومثل لذلك بمثال الترتس وهو ما إذا ترتس الكفار 

جريمة منه ، ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار عىل املسلمني ... فحفظ املسلمني بقتل من ترتسوا من 

 (5املسلمني أقرب إيل مقصود الشارع)

ي ملالكولكن عن التحقيق يظهر أن العمل باملصاالحة املرساالة ليس من خصااائص املذهب ا

شافعية واحلنا، وإنام أيضا عند احلفحسب ت بلة بني موسع ومضيق ، وقد دل عىل ذلك عبارانفية وال

 بعض األصولني ومنها:

فرح بإنكارها ، ولكنهم عند الت سلة فغرينا ي صلحة املر جتدهم   عريفقال القرايف : ) وأما امل

يعللون بمطلق املرساالة وال يطالبون أنفسااهم عند الفروق واجلوامع بإبداء الشاااهد هلا باالعتبار بل 

                                                           

 4/319روضة الناظر مع اإلحتاف   ابن قدامة،  -1

 . 2/321الربهان  اجلويني،  -2

  209الغزايل، شفاء الغليل ص  -  3

 .310-1/295املستصفي للغزايل   4

 . 1/296املصدر نفسه   5 -
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 (.1املناسب ، وهذا هو املصلحة املرسلة) يعتمدون عىل جمرد

الذي ال شااك فيه أن ملالك ترجيحاً قال ابن دقيق العيد كام نقله عند الزركيشاا : ) نعم ،   -ب

 جلملة،اعىل غريه من الفقهاء يف هذا النوع ، ويليه أمحد بن حنبل . وال يكاد خيلو غريمها من اعتباره يف 

(.   ولنقف وقفات يسرية عند كل مذهب للتحقق 2)غريمها ن ترجيح يف االستعامل عىل يولكن هلذ

 من اعتبار األئمة األربعة للمصالح املرسلة والعمل هبا:

 احلنفية مذهب أواًل : 

ذكر علامء احلنفية أن مذهبهم منع االحتجاج باملصاالحة املرساالة ، كام ذكره ابن اهلامم وتبعه يف 

شاه  صذلك أمري باد شهد هلا أ سلة التي ال ي صالح املر رشع وحيث قال : ) وامل ال ل باالعتبار يف ال

( إال أننا 3... منعها احلنفية وغريهم ، لعدم ما يشااهد هلا باالعتبار ولعد أصاال القياس فيها ()بإلغاء

 ، نسااتطيع إثبات أن احلنفية يأخذون باملصااالح املرساالة بناء عىل احتجاجهم بدليل االسااتحسااان

سان عند احلنفية ) ترك احلكم إيل حكم آخر هو أويل منه إذواال ( لواله لكان احلكم األول ثابتاً   ستح

 (.5)باآليت:  ( وتوضيح ذلك4)أو ) العدول عن قياس إيل قياس أقوي منه ( 

                                                           

 .433القرايف، رشح تنقيح الفصول ص  - 1

 .  6/33الزركيش، البحر املحيط  - 2

 . 3/151ابن أمري احلاج ، التقرير والتحبري   -3

 .4/3البخاري، عبد العزيز ،   كشف األرسار  - 4

 وأقسامه : استحسان النص ، استحسان القياس ، استحسان اإلمجاع ، استحسان املصلحة ، استحسان الرضورة    

وما    بعدها ، ابن نظام الدين،  3/223، ابن األمري، التقرير والتحبري  2/203ل الرسخيس ، أصو 4-4/3انظر : كشف األرسار     

 . 2/135، التفتازاين، رشح التلوويج عىل التوضيح عىل التوضيح  2/322فواتح الرمحوت 

،  385-2/335، الزحييل، أصول الفقه  90 -89عبد الوهاب خالف ، مصادر الترشيع فيام ال نص فيه ، ص   - 5

عام   ملدخل الفقهي ال ها ص  114-1/112الزرقا، ا غا، أثر األدلة  38-33،  ابن النجار، األدلة املختلف في ، الب

  48-2/45املختلف فيها 
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رضورة وهو ما  خولف فيه  - 1 سان ال ستح سمي با سان عند احلنفية ما ي ستح من أنواع اال

 (.1رضورة موجبة أو مصلحة مقتضية ، سدًا للحاجة أو دفعًا للحرج)حكم القياس نظرًا إيل 

ىض حكم القياس يف  سلة ، ألن فيه عدوالً عن مقت صالح املر وهو يف احلقيقة فرع من قاعدة امل

ضية إيل حكم آخر إذا كان القياس يؤدي إيل حرج أو رضر ، ألن منهاج  م يقم عىل العا الشررررررررر    ق

 . أساس نفي احلرج ودفع الرضر

غري أن هناك نقطة واحدة هي الفارق بني االسااتحسااان واملصااالح املرساالة ، وهي أن احلكم 

ستثناء ، أما ا سبيل اال سية فيها عىل  ىض القواعد القيا سألة هو ما كان خمالفاً ملقت ساين يف م ستح ال

 داملصاالحة املرساالة فال يشاارتط أن يكون فيها خمالفة لقياس عرضااها فقد تكون هي الدليل الوحي

 ( .2كفرض الرضائب...)

باملصاالحة املرساالة ، خرجت خمرج  -2 هناك مسااائل فقهية عديدة أخذ هبا األئمة عمالً 

  (3)الستصناع وتضمني الصانع .كا – اهلل رمحه –االستحسان عند أيب حنيفة 

 املالكية : مذهب ثانيًا 

سلة ، بل هم رافعوا ن ال خالف يف أ صالح املر ( إال أن 4راية العمل هبا)، املالكية لتجون بامل

 هناك أمورًا جيدر التنبيه إليها وأخلصها يف :

ما نسااب إيل اإلمام مالك من أنه يأخذ باملصاالحة املرساالة مطلقاً ، ويساارتساال فيها غري  -1

صالح املطلقة أطلقوا  سمعوا أنه بني األحكام عىل امل صحابه فإهنم ملا  صحيح ، وإن كان النقل من أ

سب إيل اإلمام مالك االسرتسال يف املصلحة املرسلة واإلفراط يف 5ذلك)النقل عنه يف  (وكان ممن ن

                                                           

 91-1/90، الزرقا، املدخل الفقهي  10/145االرسخيس، املبسوط  - 1

  .  113-112الزرقا،  املدخل الفقهي العام  ص  - 2

 . 92-91الزرقا،  املدخل الفقهي ص  - 3

  169، الشنقيطي، املذكرة ص 450، الشاطبي، االعتصام ص  433القرايف، رشح تنقيح الفصول ص  - 4

 . 6/38الزركيش،  البحر املحيط  -5
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 (.2( ، وقد أنكر عليه مجاعة من العلامء منهم القرطبي)1القول هبا حتى جره إيل استحالل القتل .. )

إال أن إمام احلرمني نفى ذلك عن اإلمام مالك يف موضااع آخر وقال : ) ال نرى التعليق عندنا 

 (. 3ل مصلحة ، ومل ير ذلك أحد من العلامء ومن ظن ذلك باملك فقد أخطأ ()بك

الصااحيح أن اإلمام مالك يقبل املصاالحة املرساالة ويعتد هبا بقيود من أمهها املالئمة ملقاصااد 

 (.4الرشع بحيث  ال تنايف أصاًل وال دلياًل من أدلته)

ص -2 ضعوهنا مع امل صالح احلاجية وي رضورية يف رتبة واحداملالكية لتجون بامل ة ، وال الح ال

 (.5يشرتطون يف كل منها األصل إن كانت رشوط العمل باملصلحة املرسلة قد توافرت عندهم)

املعروف عن االجتهاد املالكي أنه يعترب املصالح املرسلة مصدراً مستقالً دلت عىل اعتباره  -3

سها األ سا رشيعة كام دلت عىل القياس . فتبنى عىل أ صوص ال رشعية عند فقدان النصن ،  حكام ال

 (. 6فتكون املصالح هي الدليل عندما ال يكون دليل سواها)

 الشافعية مذهب ثالثًا : 

مل يتفق علامء األصااول من الشااافعية عىل منهج واحد يف موقفهم من املصااالح املرساالة بل  

 اختلفوا فمنهم :

 ( .3من يردها كاآلمدي) -

                                                           

 2/321اجلويني، الربهان  - 1

 .33-6/36الزركيش،  البحر املحيط  -2

 2/383اجلويني،  الربهان  -3

 .464ي، االعتصام ص الشاطب - 4

  169، الشنقيطي، املذكرة ص  468-463الشاطبي،  االعتصام ص  -5

 1/121الزرقا،  املدخل الفقهي   -6

 .4/163اآلمدي، اإلحكام  3



166 

          ( ، وقد ساااق أدلة عىل اعتبارها من املنقول واإلمجاع ثم  قال : 1من يقبلها بقوة كالرازي) -2

 (2) فدل جمموع ما ذكرنا عىل جواز التمسك باملصالح املرسلة)

 ( 5( ، والسبكي)4( ، وتبعه البيضاوي)3من يقبلها برشوط كالغزايل) -3

اب املرسلة ، ولعل من أسبأما اإلمام الشافعي فقد اضطرب النقل عنه يف القول باملصلحة  

 ذلك :

صها عنها يتحدث مل – اهلل رمحه –أنه  -1 صو سان إبطاله أن البعض فرأى ، بخ ستح ( 6)لال

 يستلزم إبطال املصالح املرسلة ، لعدم اعتامدها عىل نص من الكتاب أو السنة .

تحقيق عند ال مل يعد املصااالح املرساالة دليالً مسااتقالً يف أصااوله كاإلمجاع والقياس إال أنه -2

 أستطيع استنتاج ذلك وفق ما ييل :، ونجد أن اإلمام الشافعي يقول باملصلحة املرسلة 

ستقالً عدم اعتباره هلا ، بل إنه  -1 صالً م سلة أ صالح املر شافعي مل يعد امل ال يلزم من كون ال

جتهاد ) االكان يذهب إيل اعتبارها ويساامي ذلك قياساااً ، أي تندرج حتت القياس ويف ذلك يقول : 

 ( .3أبداً ال يكون إال عىل طلب يشء ، وطلب اليشء ال يكون إال بدالئل ، والدالئل هي القياس)

سالة : ) يمتنع  -2 سه التي تؤكد هذه احلقيقة ومنها ما ذكره يف كتابه الر شافعي نف عبارات ال

بعض أهل العلم من أن يساامي هذا قياساااً ، ويقول : هذا معنى ما أحل اهلل وحرم ، محد وذم ، ألنه 

ل أن يشابه مداخل يف مجلته فهو بعينه ال قياس عيل غريه ... ويمتنع أن يساامي القياس إال ما كان لت

                                                           

 . 6/166الرازي، املحصول  - 1

 . 163-6/166املصدر نفسه   -2

 .1/296الغزايل، املستصفيى  3-

 . 3/283البيضاوي، منهاج الوصول  - 4

 3/131السبكي،  اإلهباج رشح املنهاج   -5

 حيث قال : ) إنام االستحسان تلذذ (  503، و ص  25الشافعي،  الرسالة ص  6

 . 505املصدر نفسه  ص  -3
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بام احتمل أن يكون فيه شاابهًا من معنيني خمتلفني ففراافه عيل أن يقيسااه عىل أحدمها دون اآلخر ، 

نة فكان يف معناه فهو قياس ، واهلل  ما عدا النص من الكتاب والساا ويقول غريهم من أهل العلم 

 (1أعلم()

  (3( ، الزنجاين)2)ما نقله عنه علامء األصااول املعتمدين يف املذهب الشااافعي كاجلوين -3

( من أنه يعمل باملصااالح املرساالة وفق قيود من أمهها أال تصااادم أصااالً من أصااول 4) والبغدادي

 الرشيعة ، والقرب من معاين األصول الثابتة .

 رابعًا : مذهب احلنابلة 

صوا عليه يف  سلة يف مجلة ما ن صلحة املر صالح أو امل ست سم اال مل ينص أتباع اإلمام أمحد عىل ا

(، وا ابن 6( . بل إن كثريًا منهم رصح بإنكارها كابن قدامة)5أصااوله التي اعتمدها يف االجتهاد)

 (.8ابن النجار)و ، (3تيمية)

قال ابن تيمية : ) املصااالح املرساالة ال جيوز بناء األحكام عليها . قاله ابن الباقالين ومجاعة من 

 (.9واجلدول ()املتكلمني ، وهو قول متأخري أصحابنا أهل األصول 

                                                           

لة  ص  -  1 قاتلني غري  516-515الشااافعي، الرسااا هل الكفر امل ماء أ باحة د عد ذكره أن إ هذا الكالم ب وذكر 

 املعاهدين وأمواهلم ، يبيح لنا النيل من أمواهلم .

 . 322-2/321اجلويني، الربهان  - 2

 .238الزنجاين، ختريج الفروع عىل األصول ص  - 3

 . 6/33الزركيش، البحر املحيط  - 4

 . 50-46/ 1ابن القيم ، أعالم املوقعني  - 5

 .4/331ابن قدامة، روضة الناظر مع اإلحتاف  - 6

 .450ابن تيمية،  املسودة ص  -3

 .4/433ابن النجار، رشح الكوكب املنري  -8

 .450ابن تيمية، املسودة ص  9-
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  أن ذكر لب ، املرسلة باملصلحة يعتد ممن – اهلل رمحه –ولكن عند التحقيق يظهر أن اإلمام أمحد 

(، يؤكد ذلك عبارة 1هبذا األصل) األئمة أخذاً  ثاين فهو ، مالك اإلمام شهرة عن كثرياً  تقل ال شهرته

 ( 2يف األخذ هبا)ابن دقيق العيد والتي ذكر فيها اإلمام أمحد ييل اإلمام مالك 

  بل ، تقالً مس خامساً  أصالً  املرسلة املصالح يعد مل – اهلل رمحه –والسبب يف هذا االضطراب أنه 

 (3من مجلة األدلة األخرى) املعاين استنباط يف أصل فهو القياس معاين من معنى ذلك يعد كان

 إذا فاإلمام أمحد سلك يف فهمه للقياس مسلك الشافعي حينام أخذه باملعنى األعم 

 :نهاموهناك جمموعة من الدالئل ساقها الباحثون ، لتثبت أن اإلمام أمحد ممن لتج باملصالح املرسلة 

ابن القيم نفسه يعد املصالح أصالً من أصول االستنباط ، وقد عقد فضالً يف بناء الرشيعة  -1

 ( .4ىل املصالح ، وأصل كثريًا من فتاوى اإلمام أمحد باعتامد املصلحة)ع

ستنباط عند اإلمام أمحد  صول اال صل من أ صالح كأ إذا هذا يؤكد أن عدم ذكر ابن القيم للم

 داخل يف باب القياس كونه 

 أن احلنابلة كغريهم يأخذون باملصااالح املالئمة لتفراافات ثرية التي تدل عىلالفتاوى الك -2

 (.5الشارع ويبنون عىل أساسها األحكام ويفرعون املسائل)

مل الرفض عىل  -3 بأن نح قدمني  يد ، وبني رفض املت تأي نسااتطيع أن نجمع ونوفق بني ال

رشوط امل صلحة التي ال تتوفر فيها ال سلةامل صلحة املر سؤاإال أن ا، عتربة لقبول امل ل الذي يطرح ل

نفسه اآلن إذا كان األمر حمل وفاق فلامذا وقع االضطراب يف نقل املذاهب ، حتى إن الباحث ال يكاد 

                                                           

 .  339البوطي، ضوابط املصلحة ص  - 1

 . 293أبو هريرة ، ابن حنبل ص  -2

 .6/33زركيش،  البحر املحيط ال -3

 . 361-4/360ابن القيم ، أعالم املوقعني  - 4

 . وقد ذكر عرشة مسائل فقهية يري أن احلنابلة استندوا فيها للمصالح املرسلة . 393-2/385الزحييل،  أصول الفقه  - 5
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سابقني وبني ما هو مدون يف كتب العلامء سهولة بني موقف العلامء ال ستطيع أن يربط ب ن بعدهم م ي

 واستطيع أن أحمور اجلواب يف النقاط التالية :

  عند هااعتبار عدم أو – االستصالح أو –عدم حتديد املقصود باعتبار املصلحة املرسلة   -1

صول   النزاع اخلالف نقل ستقالً من أ صالً م ضمن  فيها . هل املراد عدها أ االجتهاد ، أم أهنا تدخل 

 دالئل االجتهاد األخرى؟

 مستقاًل أم تابعًا .وال شك أن حمل البحث هو مطلق االعتبار سواء صح عدها أصاًل 

  اجتهاداته وطرق – اهلل رمحه –(، وهو عدم تدبر أصااول الشااافعي 1ما ذكرته سااابقًا) -2

 . أيضاً  املرسلة للمصالح إنكاره يستلزم لالستحسان إنكاره أن واعتقاد

عدم التثبت والتأكد من اآلراء املسااندة إيل اإلمام مالك ، التي قيل عنه بسااببها أنه أفرط  -3

 ( .2واسرتسل يف األخذ باملصالح املرسلة)

 (.3اء ثلثيها)بقومن أشهرها ما نسب إليه أنه قال : أنا أقتل ثلث األمة الست

اختالف املفهوم يف حتديد مذهب اإلمام الغزايل ، وذلك بساابب الطريقة التي ساالكها يف  -

اقض يف الرشوط (حيث يلحظ الغموض والتباين . كذلك التن4مبحث االستصالح يف املستصفى)

فقد وسع دائرة اعتبار املصلحة املرسلة حتى شملت احلاجيات إذا كانت مالئمة لتفرفات الشارع 

 ( . 6الكلية) ية اشرتاط القطع ( ، ومل يعرج عىل5يف كتابه شفاء الغليل)

                                                           

 .163.  -166/ 6، الرازي، املحصول، 269/ 1الغزايل، املستصفى  - 1

 . 6/38. والزركيش،  البحر املحيط  2/321الربهان للجوين  2

 . 4/322، ابن قدامة، روضة الناظر مع اإلحتاف 2/321اجلويني، الربهان  - 3

 . 311-1/295الغزايل،  املستصفى  4

 .  209الغزايل ، شفاء الغليل ص  - 5

 . 4/265السبكي، مجع اجلوامع  - 6
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 – اهلل رمحه –إال أنه باإلمكان اجلمع بني املتناقضااات لنخرج بمذهب واضااح ل مام الغزايل 

سبكي اإلمام ذكره ما عىل بناءً  ضح ذلك : أنه 1)ال سبكي أي –( وتو   قاله ما جمموع من أخذ – ال

  وبيان عالنزا حمل عن إلخراجها ، رضورية كلية قطعية يكون أن املصلحة تكون أن اشرتط أنه الغزايل

صلحة هذه مثل أن رشوط هذه فيه تتوفر مل ما أن ولبيان ، خالف دون اتفاقاً  هبا يؤخذ امل   حمل هوف ال

 . والبحث اخلالف

 ( أنه يرى :2وأضيف استنباطًا من كالم اإلمام الغزايل يف املستصفي)

 كل مصلحة رجعت إيل حفظ مقصود الشارع ال وجه للخالف يف إتباعها . -أ

 .صالح ، عند ذلك جيب ترجيح األقوىما ذكره من خالف يف املصلحة أراد به عند تعارض امل -ب

بق نستطيع القول أن مذهب الغزايل اعتبار املصلحة املرسلة متى مات كانت إذا بناًء عىل ما س

صلحة رضورية كلية قطعية للقطع بالقول هبا  شرتاطه أن تكون م شارع ، وأن ا فرفات ال مالئمة لت

 .  هبا القول ألصل ال – املرسلة املصلحة أي –

  

                                                           

 . 4/265املصدر نفسه،  - 1

 . 311-1/310غزايل،  املستصفي ال - 2
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 املطلب الثاني:

 أدلة املانعني واجمليزين للمصلحة

 لة أواًل : أدلة القائلني حبجية املصاحل املرس

 استدل القائلون بحجية املصالح املرسلة بأدلة من الكتاب ، والسنة ، اإلمجاع واملعقول :

به من الكتاب فهو قوله تعايل :  -1 ي أما اسااتدلوا  ( ووجه 1)أويل األبصااارا فاعتربوا 

رشوعة جماوزة فوجب دخوله الدالئل من اآلية أنه تعايل أمر باملجاوزة .  صلحة م ستدالل بأن امل اال

 (.2حتت النص)

ف حني بعثه إيل اليمن : ) كي صااىل اهلل عليه وساالم وأما الساانة فحديث معاذ بعثه النبي  -2

تقيضاا إذا عرض لك قضاااء ؟ قال : أقيضاا بام يف كتاب اهلل ، قال : فإن مل يكن يف كتاب اهلل ؟ قال : 

صىل لنبي ي ال آلوا ، فرضب اسنة رسول اهلل ؟ قال : اجتهد رأي : فإن مل يكن يففبسنة رسول اهلل ، قال 

 (.3عيل صدره وقال : احلمد اهلل الذي وفق رسول اهلل ملا يريض رسول اهلل)اهلل عليه وسلم 

هاد أقر معاذاً عىل االجت صىل اهلل عليه وسلم  ووجه االستدالل من حيث احلديث أن رسول اهلل

شاااد ساارتواالجتهاد بالرأي كام يكون بالقياس يكون أيضااا بتطبيق مبادل الرشاايعة بالرأي ، واال

رشيع للحكم ا سلة ال خيرج عن هذا ، ألنه ت صالح املر صدها العامة ، والعمل بامل قق ل لذي بمقا

 ( 4املصلحة العامة للناس وهو مقصد الشارع من ترشيع األحكام)

                                                           

 ( . 2سورة احلرش ، اآلية ) - 1

 .6/166الرازي، املحصول  - 2

ضية ، باب اجتهاد الرأي يف3592)830أبو داوود ص  - 3 ضاء ، الرتمذي ص ( ، كتاب األق ، (1323) 321 الق

 ديث موقفان :كتاب األحكام ، باب ما جاء يف القايض كيف يقيض . وللعلامء يف احلكم عيل هذا احل

 أ. احلكم عليه بعدم الصحة والسقوط واإلرسال .

 : ) وليس إسناده عندي بمتصل (. 322قال الرتمذي يف اجلامع ص   

  . 1/202ب. االنتصار لصحته نظرًا لشهرته وتلقي األمة له بالقبول . انظر : أعالم املوقعني البن القيم 

 49يف القضايا الطبية املعارصة صحممود مصطفى ، املصالح املرسلة ودورها  -4
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سنة ، عىل أن يكون ذلك  وفيه إقرار ملعاذ بإعامل النظر الفكر عند غياب النص عن الكتاب وال

 يف ضوء ما جاءت به الرشيعة من جلب املصالح أو تكميلها ، أو دفع املفاسد أو تقليلها 

وأما اإلمجاع فإن املتتبع ألحوال الصااحابة ريض اهلل عنهم يرى أهنم عملوا أموراً كثرية مل  -3

قدم هلا شاهد باالعتبار ، وإنام عملوها ملا فيها من املصلحة ، وال لثون عن وجود أمر وراءها . بل يت

يعتربها  صاال والفرع التيأهنم ريض اهلل عنهم ما كانوا يلتفتون إيل الرشااوط املعتربة يف العلة واأل

صالح ، فكان ذلك إمجاعاً الفقهاء رشائع رعاية امل صد من ال ار منهم عيل وجوب اعتب ، لعلمهم بأن املق

 ( ، ألهنم شاهدوا نزول الوحي وأعلم الناس بمقاصد الرشيعة .1املصالح)

صلحة  صلحة فقال : ) ومما يؤكد العمل بامل صحابة ملطلق امل وقد عدد القرايف أموراً عملها ال

ر نحو ااملرساالة أن الصااحابة ريض اهلل عنهم عملوا أموراً ملطلق املصاالحة ، ال لتقدم شاااهد باالعتب

 كتابة املصحف ومل يتقدم فيه أمر وال نظري ، والية العهد من أيب بكر .

لدواوين ، وعمل السااكة   لعمر ريض اهلل عنهام ، وكذلك ترك اخلالفة شااورى ، وتدوين ا

 (. 2للمسلمني واختاذ السجن ... وجتديد األذان يف اجلمعة بالسوق ()

 -منها :وأما املعقول فقد استدلوا بأدلة أذكر  -4

صالح  -أ صيل م سالم لتح صالة وال سل عليهم ال ستقراء أن اهلل تعايل إنام بعث الر ثبت باال

سلة فيه  صلحة املر صالح الناس ، وبناء عيل امل رشعية إنام رشعت لتحقيق م العباد ، وأن األحكام ال

يها حتقيقا فحتقيق مصااالح الناس ، فتكون األحكام املبنية عىل املصاالحة املرساالة رشعية ، حيث إن 

 (.3ملصالح العباد وإن كانت رشعية فهي حجة)

                                                           

، 364-2/363الزحييل،  أصول الفقه  ،  3/186األسنوي، هناية السول  163-6/166الرازي، املحصول  - 1

 . 2/54، البغا، أثر األدلة املختلف فيها  329-4/326اإلحتاف عىل روضة الناظر لعبد الكريم النملة 

 . 464 -452عتصام ص ، اال 351القرايف،  رشح تنقيح الفصول ص  -2

 .43، الشثري، املصلحة عند احلنابلة ص  2/54، البغا، أثر األدلة املختلف  2/362الزحييل، أصول الفقه   -3
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وقد وردت مناقشااة عىل هذا الدليل مفادها أن الرشااع بأدلته قد اسااتكمل املصااالح وقام 

 (.1بتحصيل مجيعها فال حاجة لبناء األحكام عىل املصلحة املرسلة ، مما يدل عىل عدم اعتبارها)

،    الشرررررر  ح املرسلة هو الذي يتفق مع روح أن القول بحجية املصالواجلواب عن هذا : 

فاحلياة يف تطور مسااتمر ، واساااليب الناس للوصااول إيل مصاااحلهم تتغري يف كل زمن وبي ة ، ولو 

صالح الناس  رشع عىل اعتبارها ، لتعطل كثري من م صالح نص ال فرنا عىل األحكام املبنية عىل م اقت

يع ودفع املفاسد ، خصوصاً يف باب املعامالت ) الب وهذا يتنايف مع مقصد الشارع من حتقيق املصالح

 واإلجارة والصناعة ، والتجارة ، والسياسة ، واحلرب ، واهلدنة ...الخ (

ما يدرك  -ب املصااالح التي بنيت عليها أحكام املعامالت ونحوها معقولة ، فقد رشع لنا 

 كم يف الشااارع فيها يكون حكمالعقل نفعه ، وحرم علينا ما يدرك العقل رضره فاحلادثة التي ال ح

 (.2املجتهد فيها بناء عىل ما يدركه العقل من نفع أو رضر مبنيًا عىل أساس معترب من الشارع)

 : حة املرسلةحبجية املصل ثانيًا : أدلة املانعني

 استدل املانعون حلجية املصالح املرسلة بام ييل :

، واملصااالح املرساالة مرتددة بني  الشااارع احلكيم ألغى بعض املصااالح ، واعترب بعضااها -1

املصااالح املعتربة وامللغاة ، وليس إحلاقها بأحدمها أويل من اآلخر ، ألنه ترجيح ألحد االحتاملني عىل 

 اآلخر بال مرجح ، والرتجيح بال مرجح باطل ال جيوز .

 (3إذا ترشيع احلكم بناًء عىل املصالح املرسلة ال جيوز)

 :وقد أجيب عن هذا االستدالل 

عدم االحتجاج باملصلحة املرسلة يعنى إحلاقها باملصالح امللغاة ، وليس إحلاقها هبا أويل من  -أ

 إحلاقها باملعتربة إذ هو ترجيح بال مرجح .

                                                           

 .43الشثري، املصلحة عند احلنابلة ص  -1

 .464، الشاطبي، االعتصام ص  131-169الزنجاين، ختريج الفروع عىل األصول ص    -2

  53-2/56، البغا، اثر األدلة املختلف فيها  4/168اآلمدي، اإلحكام   -3
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يمنع الرتدد يف إحلاق املصلحة املرسلة بني املعتربة أو امللغية ، ألهنا وإن كانت مرسلة عن  -ب

، إال أهنا معتربة بعد وجود أمارات تدل عىل ترجيحها من كوهنا دليل معني يف الشااارع عىل اعتبارها 

صبح  صل الظن برتتيب احلكم عليها وحين ذ يرجح إحلاقها باملعتربة ، وي شارع فيح صد ال مالئمة ملقا

 إحلاقها باملصالح امللغية مرجوحًا .

كاف يف ثبوت ا به وإنام هو مظنون والظن  حلاق مقطوع  هذا اإل قل أن  نا مل ن كام ثم إن ألح

 (1العملية)

املصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتربها ، فيلحق احلكم باألعم  -ج

 (.2األغلب ، فإحلاق املصالح املرسلة باملصالح املعتربة هو األليق بقواعد األصول)

رد يف يمن مصادرها حتى يمكن الوثوق بأنه مل  الشرررر    عرف األحكام يدركها من هو أهل مل

 (.3الرشيعة دليل عىل اعتبارها أو إلغائها)

سلة يؤدي إيل النيل من وحدة  -3 صالح املر ف األحكام وعمومه فتختل التشرررررر   األخذ بامل

 (4باختالف األزمان واألحوال واألشخاص ، نظرًا لتبدل املصالح عىل مر األيام)

ص عىل اعتبار املصاالحة أو وجياب عن هذا بأن جمال العمل باملصاالحة املرساالة هو حيث ال ن

ها غائ ناىف مع مبدأ وحدة الترشاايع وعمومه ، وإنام يكون األمر عيل العكس ، وهو جعل إل ، فال يت

الرشاايعة صاااحلة لكل زمان ومكان ، بام يتفق مع املصاالحة العامة ، ويدفع احلرج والرضاار عن 

 (.5اجلامعة)

                                                           

 .563، العيساوي، حجية املصالح املرسلة ص  362أصول الفقه / الزحييل،  -1

، حممد أديب،  4/322، ابن قدامة ، روضااة الناظر  9/4235 القرايف، نفائس األصااول يف رشح  املحصااول  -2

  55لة ص ، الشثري، املصلحة عند احلناب322مصادر الترشيع ص 

  599، العيساوي،  حجية املصالح املرسلة ص 9/4230نفائس األصول  القرايف،  -3

 .2/362أصول الفقه  الزحييل،  -4

 . 2/362املصدر نفسه   -5



661 

اع هبام ، والقياس املسااتند إيل اإلمج إن الكتاب والساانة متلقيان بالقبول ، واإلمجاع ملحق -4

صول  صل من األ شهد له ا سم ال ي سلة فق صالح املر صله ، أما امل هو الذي يعتمد حكاًم متفقاً عىل أ

فانتفاء الدليل عىل العمل باملصااالح  الثالثة ، وليس يدل لعينه داللة أدلة العقول عىل مدلوالهتا 

 (1املرسلة ، دليل عىل انتفاء العمل هبا)

جلواب عن هذا أن دعوى قيام الدليل عىل انتفاء العمل باملصااالح بناء عىل عدم الدليل الدال عىل وا

اعتبارها ال يسااتند إيل برهان ، ألن هذه املصااالح وإن مل يرد بشااأهنا دليل بعينه من نص أو إمجاع إال أهنا 

 لرأي الراجح.ومن هنا يمكن الدخول إىل ا (2مستندة عند القائلني هبا إيل ما هو معترب)

بعد عرض مذاهب العلامء يف االحتجاج باملصاالحة املرساالة من عدمه ، وبعد ذكر األدلة 

، يها األحكاماملرسلة حجة تبنى عل واملناقشات يتضح أن الرأي املختار يف املسالة القول بأن املصالح

 وذلك لألسباب التالية :

 قوة أدلة القائلني بحجيتها . -1

 اضات ال يقدح يف سالمتها بعد مناقشتها .أدلة اجلواز من االعرتا أثري حول م -2

 العمل باملصالح املرسلة ليس جمردًا عن القيود ، بل ضمن رشوط وضوابط تكفل -3

 محاية أحكام الرشيعة من اهلوى والتشهى ، لذلك نستطيع القول أن املنكرين مل يلتقوا     

 اعرتاضهم باملصالح التي ال تالئم الشارع . عىل حمل واحد للنزاع مع املجيزين ، وتفرس

 .الرشع يف  احلرج رفع وهو به مقطوع أصل إيل تستند – املجيزين أدلة أي –إن هذه األدلة  -4

سلة يرجع إيل حفظ امر رضورى ورفع حرج الزم يف  صالح املر صل امل شاطبي : ) حا قال ال

 ( 3الدين()

                                                           

 .2/321الربهان  اجلويني،  -1

 . 293تعليل األحكام  ص   حممد شلبي،  -2

 .463الشاطبي، االعتصام ص   -3
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مرونة الرشاايعة وطواعيتها لتلبية مطالب احلياة القول بحجية املصااالح املرساالة يظهر  -5

 ومناسبتها لكل زمان ومكان استنادًا إيل أصول الرشيعة وقواعدها .

 وقد حان الوقت اآلن للتعرف عيل رشوط العمل باملصلحة وضوابطها.  
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 املطلب الثالث :

 .شروط العمل باملصلحة املرسلة وضوابطها

ينبغي أن هيتم به الباحث يف الفقه وأصوله ، إذ لن هيتدي إيل  ال شك أن هذا املبحث من أهم ما

 احلق إال إذا اختذ من ضوابط املصلحة منارًا له يف بحثه.

يات  ملا تكلفه من اجلهد يف تتبع جزئ هد ،  عة املجت ملدي برا هذه الضااوابط تعترب حمكًا  كام أن 

 . النصوص واألحكام ، والوقوف عىل خمتلف األدلة الكلية واجلزئية

ة ، احتاط الفقهاء يف ترجيح املصاالحة ، واعتبارها دليالً لتج وملا كانت احليطة يف األمور واجب

لنص فيقع حة مرتبة اأو تعتيل املصاال ل النصااوص،مهال يفتحوا الباب عيل مفراااعيه فت به ، حتى

 حكام.التخبط يف األ

  ،ةمام الباحثني للمصاالحة املعتربأ دقيقاً  يضااع معياراً  ألنهكام ان هذا املبحث له فائدة عظيمة ؛

 فتاء باملصلحة الرشعية يف حمله ويف غري حمله .تعليل اإل عما شاة بعد وغري املعترب

صلحة  لشرررررر   وفيام ييل عرض  سلةالعمل بامل ست1)املر نتجها الباحثون بعد تتبع (  ،والتي ا

 ،وفتاوى الفقهاء: نيصوليكالم األ

بحيث ال تنايف اصااال من اصااوله، وال  ،أن تكون املصاالحة مالئمة ملقاصااد الرشاايعة أوال :

تعارض نصاً أو دليالً من أدلته القطعية ، بل تكون متفقة مع املصالح التي قصد الشارع إيل حتصيلها 

فإذا خالفت ما ثبت بالنص أو اإلمجاع أو األصااول العامة كانت باطلة ، وبناء احلكم عليها يكون 

                                                           

، البوطي، ضوابط املصحلة 360-359، الشوكاين، إرشاد الفحول ص 469—464الشاطبي ، االعتصام  ص  -1

ها ص  380-131ص  لة املختلف في جار ،  األد ها 54-49،ابن الن لة املختلف في غا، أثر األد ،  59-2/58، الب

 الزحييل، أصول الفقه 

 50-49ا يف القضايا الطبية املعارصة ص، حممود مصطفى ، املصالح املرسلة ودوره 2/399-800    
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عامة يعة ال(.يف العمل باملصلحة املرسلة مشاهبتها ألصول الرش1طالً ، هلذا اشرتاط اإلمام مالك)با

 (3( اشرتط مشاهبتها ألصل كيل أو جزئي)2أما الشافعي)أو املصالح املعتربة 

ضت عىل   ثانياً : سبة املعقولة التي إذا عر صاف املنا أن تكون معقولة يف ذاهتا جارية عيل األو

فالبد أن يكون العمل باملصالحة يف غري األمور التعبدية ،  ( 4ول الساليمة تلقتها بالقبول)أهل العق

 بل يف ما عقل معناه من العادات ونحوها .

أن يكون يف األخذ باملصااالح املرساالة رفع حرج الزم بحيث لو مل يؤخذ باملصاالحة   ثالثاً :

عايل يقول كان يف حرج ، واهلل ت ها ، ل لة يف موضااع لدين من  املعقو عل عليكم يف ا ما ج ) و

 (.6()5()حرج

صلحة رابعاً :  صلحه فرديةان تكون امل ست م صل من بناء احل احلقيقية عامه ،ولي كم ، بل ل

 ةعليها نفع ألكثر الناس او يدفع عنهم رضراً ؛لذلك ال يصااح ان يرشااع احلكم ؛ ألنه لقق مصاالح

 بفرف النظر عن مجهور الناس ومصاحلهم. خاصة بأمري أو بعض أفراد األئمة

 (3)`هلا خامسًا : عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية

نظر ب ،وفهم درجاهتا يف األمهية يف مراعاة املصااالح ونتائجها أحكمته الرشاايعةهناك ميزان 

 :يتناول تصنيف املصالح يف األمهية من جوانب ثالثة الشارع ،وهذا امليزان

 اعتبارها من حيث ذاهتا .يل /النظر إ1

                                                           

 .161القرايف، رشح تنقيح الفصول ص   -1

 .360الشوكاين، إرشاد الفحول ص  - 2

  360املصدر نفسه ص  -3

 .464االعتصام ص  الشاطبي، -4

 ( .38سورة احلج ، اآلية )- 5

 .464الشاطبي، االعتصام ص   -6

 .286 -260البوطي،  ضوابط املصلحة ص  - 3
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 /النظر إليها من حيث شموهلا.2

 و عدمه .ن حيث التأكد من نتائجها أ/ النظر إليها م3

فاجلانب  ،عىل النظر يف هذه اجلوانب الثالثةرضت مصلحتان يف مناط واحد وجب عرضهام فإذا تعا

يف مخس مراتب وهي حفظ الدين،  درجة حسااب األمهيةملعتربة رشعاً من( ان كليات املصااالح ا1االول )

النفس، العقل ،النساال، املال.فام يكون به حفظ الدين مقدماً عىل مايكون به حفظ النفس عند تعارضااهام ، 

 ( 2) وما يكون به حفظ النفس مقدمًا عىل ما يكون به حفظ العقل ، وهكذا...

 مراتب وهي ل هذه الكليات يكون بوسااائل متدرجة حسااب األمهية يف ثالثة ك ثم ان رعاية

قدم هو مكمل هلا. فعند التعارض ي الرضوريات ، فاحلاجيات ، فالتحسينات ،وينضم لكل مرتبة ما

هو مكمل له عند  مقدم عىل ما رضهم وهكذا ...وكل من هذه الثالثةالرضوري عيل احلاجي عند تعا

 تعارضه معه .

ظ النفس مع بعض احلاجيات كمرشااوعية األكل من حف  ذلك لو تعارضاات رضورة ومثال 

بالنساابة ملن أرشف عىل اهلالك ، وليس يف متناوله إال احلرام ، فلو ألغينا احلاجي مل خيل ذلك  احلالل 

رضوري وهو حفظ النفس، أما إذا التزمناه فإنه يع ستلزامه ال     الضررررررررررررر ود  باإلخالل عىلبال

 معه احلاجي الذي هو وصف من أوصافه من حيث أريد بقاؤه . انتفىاهلالك.وإذا 

ام كالرضااوريات جيعل التفاوت بينه واحدة ؛ نت املصاالحتان املتعارضااتان يف رتبةأما إذا كا

 حسب تفاوت متعلقاهتام فيقدم الرضوري املتعلق بحفظ النفس ، وهكذا....

ضتان متعلقتني بكيل  صلحتان املتعار  ينتقل إىل دين مثاًل؛ فإن املجتهدواحد كالأما إذا كانت امل

 اجلانب الثاين وهو النظر من حيث مقدار شموهلا ومثال ذلك.

 تابةرد يف ممارسة حرية الرأي والكمصلحة الف صلحة حفظ عقول الناس يف الزيغ عىلترجيح م

عىل إمهال  بة فسدة املرتتن املعند تعارضهام ؛ ألن األوىل  أعم أثراً وشموالً من الثانية وبتعبري آخر ؛ فإ

                                                           

 . 266املصدر نفسه ص  -  1

 25-4/20الشاطبي، املوافقات ص  - 2
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صلحة شار تلك دون هذه ، وأخطر األوىل أعم أثراً  امل سعة انت سدة املرتتبة عىل إمهال الثانية ؛ل من املف

 مع العلم بأن كال املصلحتني يف رتبة احلاجيات.

أن الفعل إنام اجلانب الثالث من املصاالحة وهو مدى توقع حصااوهلا ، ذلك  ثم بعد ذلك إىل

 .( 1)صعيد الواقع  ه مصلحة أو مفسدة حسب ماينتج عنه عىليتصف بكون

  

                                                           

 801الزحييل، أصول الفقه ص  -1
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 لحة (التخصص باملصلحة املرسلة ) النص واملص

 : املطلب األول

 املصلحة املرسلة كمخصص عند األصوليني

املصااالح املرساالة كمخصااص مل ترد يف كتابات األقدمني من األصااوليني وهم يتناولون 

 (.1قياس )المجاع والنص واالخمصصات العام إذ إهنم يقتفرون يف ذكرهم للمخصصات 

شكل بني  صوليني وإنإال أن األ ضوا هلذا املبحث ب ص ورصيح   مل يتعر يص فإن يف باب التخ

 املواطن ومن ذلك .بعضهم يشري إليه يف بعض 

(. وهو يتناول احلديث عن االستصالح يورد إشكاالً يف 2اإلمام الغزايل يف ) املستصفى) -1

وبته وعدم قبول ت ( املتسرت إذا تاب فإن املصلحة يف قتله3املصلحة املعارضة للنص يف حالة الزنديق)

سلم  صىل اهلل عليه و سول  ن تى يقولوا ال إله إال اهلل ، فإ) أمرت أن أقاتل الناس ح يقول :مع أن الر

 (.4قاولوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها()

سالة ثم جيي شكال بأن هذه امل سرت واالجتهاد،حمل النظر  يف  ب عىل اإل وجب  وأن الزنديق املت

بالنطق  مكلمة الشهادة تسقط القتل يف اليهود والنصارى ، ألهنم يعتقدون ترك دينه بالزندقة قتله ، و

به عني الزندقة.  مة الشااهادة ، والزنديق يرى التقيةبكل نا  ثم خيتم كالمه بقوله : ) فهذا لو قضااي

 (.5صلحة يف ختصيص عموم وذلك ال ينكره أحد)املفحاصله استعامل 

                                                           

  1/32التفتازاين ، التلويح عىل التوضيح  - 1

 .299-1/298الغزايل، املستصفى   -2

 138الزنديق : هو من ال ينتحل دينًا . الرازي خمتار الصحاح ص   -3

 ( 2946ب دعوة اليهود والنصارى ) كتاب اجلهاد والسري ، بارواه البخاري عن أيب هريرة ،  -4

 .1/294الغزايل، املستصفى  - 5
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  عدم يف – اهلل رمحه –ي اإلمام مالك . تعرض لرأ(1كذلك ابن رشااد يف بداية املجتهد) -2

سلم  أن اإلمام مالكاً  البكر الزانية تغريب صىل اهلل عليه و صص عموم قوله  ر جلد ) البكر بالبك خ

( باملصلحة وقال يف ذلك : ) ومن خصص املرأة من هذا العموم فإنام خصصه 2)( مائة وتغريب عام

بال ألنه بالقياس ،    أي –ألكثر من الزنا ، وهذا من القياس املرساال  غربة رأى أن املرأة تعرض 

 (. مالك به يقول ما كثرياً  الذي – املصلحة

والشاااطبي يف املوافقات  يقرر يف باب االسااتحسااان أن العموم إذا اسااتمر والقياس إذا  -3

سن  ستح صلحة ، وي  الواحد أبو حنيفة أن خيص بخرباطرد فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان أن خيص بامل

 (3)من الصحابة الوارد  بخالف القياس

  

                                                           

 3/346ابن رشد  بداية املجتهد  -1

 ( 1960رواه مسلم ، كتاب احلدود ، باب حد الزنا )  -2

 136/ 4الشاطبي ، املوافقات  - 3
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 الثاني:املطلب 

 ملرسلةترجيحات الباحث يف التخصيص باملصلحة ا

 هذه النقوالت التي أشار فيها العلامء إىل ختصيص النص باملصلحة يتضح اآليت:

 / أن علامء األصول مل يتناولوا هذا املوضوع بصفة مستقلة.1

 / أن علامء األصول تناولوا هذا املوضوع ضمن األدلة اإلمجالية 2

 لقطعي يف داللته وثبوته جاز عىل األرجح ختصيصه باملصلحة./ أن النص غري ا3

 / أن الصحابة وكذلك األئمة من بعدهم وردت عنهم فتاوى عملوا فيها باملصلحة مع وجود 4

 النص . وهذا يتمثل يف اآليت:

مع وجود النص وهو قوله صااىل اهلل عليه وساالم : أمرت أن  أ/ حماربة أيب بكر ملانعي الزكاة

فإذا قالوها عصااموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها ، أقاتل الناس حتى يشااهدوا أن ال إله إال اهلل 

خصص هذا النص باملصلحة وهي محاية شعرية الزكاة بالقتال حتى ال يتجرأ (  1) وحساهبم عىل اهلل(

 الم .أحد عىل تقويض أركان اإلس

ب/ إسقاط عمر ريض اهلل عنه سهم املؤلفة قلوهبم من مستحقي الزكاة مع وجود النص وهو 

فخصص عمر النص  (2)قوله تعاىل: )إنام الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني واملؤلفة قلوهبم ( 

 إليه بعد أن عز اإلسالم وقويت شوكته.باملصلحة وهي عدم احلاجة 

يد ج/  عام املجاعة مع وجود النص وهو قوله: ) والساااارق عدم قطع عمر  الساااارق يف 

والسااارقة فاقطعوا أيدهيام جزاء بام كساابا نكاالً من اهلل ، واهلل عزيز حكيم( وهناك الكثري من الردود 

 رقى لقوة األدلة والشواهد أعاله .التي أورها املامنعون ولكنها ال ت

  

                                                           

 113/ 4الرتمذي، - 1

 60سورة التوبة ، اآلية  - 2
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 ادين الطب البشري .ة يف مية املرسلتطبيقات املصلح

 املطلب األول :

 جثة اإلنسان (1)تشريح

ْمنَا َبنِي َآَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَ  ْلنَاُهْم قال تعايل : )َوَلَقْد َكرَّ ضااَّ

 .(2)َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل(

اآلية الكريمة عىل أن اهلل تعاىل كرم اإلنساان ، وحرم إهانته ، والتكريم يشاامل اإلنساان دلت 

حيًا وميتًا ، فكل ما هيني هذه الكرامة فهو حمرم رشعًا كام نفهم من عموم اآلية الكريمة ، ومن ذلك 

 ترشيح جثة اإلنسان .

غلوا ا من كفر باهلل ، اغزوا ، وال ت: ) اغزوا بسم اهلل ، قاتلو صىل اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل 

 .(3)، وال تغدروا ، وال متثلوا (

دل احلديث الرشاايف عىل حتريم املثلة ، وال شااك أن الترشاايح نوع من املثلة ؛ وهي إن كانت 

 حمرمة بجثة األعداء ، فبجثة املسلم من باب أوىل .

يالً اإلنسان ، أم أن هناك تفصة فهل أخذ الفقهاء بعموم النصوص ، وقالوا بتحريم ترشيح جث

 . آخر؟

 موقف العلامء من مسألة الترشيح :

سنة يف جواز الترشيح ، أو منعه ، ولكن نجد يف أقوال الفقهاء  ليس هناك نص رصيح من الكتاب ، وال

 باإلضافة إىل مقاصد الرشيعة ، وقواعدها الكلية ما يمكن املعارصين من بيان احلكم الرشعي .

                                                           

رشيع   -1 ضوية الت سام الع لغة : من رشح اللحم رشحاً إذا قطعه قطعاً .  اصاطالحاً : علم يبحث يف تركيب األج

 . 1/433بتقطيعها وفصحها انظر : املعجم الوسيط 

 (.30سورة اإلرساء ، اآلية ) - 2

 (.1331رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب تأمري األمراء عىل البعوث ) - 3
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 علامء يف هذه املسألة عىل قولني:وقد اختلف ال

 القول األول :

 يرى حرمة ترشيح جثة اإلنسان . 

 واستدلوا بالكتاب ، والسنة ، والقياس ، وقواعد الرشيعة :

ْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر( -1 ْمنَا َبنِي َآَدَم َومَحَ  (1)فأما الكتاب فقوله تعاىل : )َوَلَقْد َكرَّ

 الداللة يف رأس املسألة .وقد سبق ذكر وجه 

سان وال إهانة  رشيح ال يتناىف مع ما جاء من تكريم القرآن ل ن وقد نوقش هذا الدليل بأن الت

صول إىل حفظ األحياء ،  صد به الو شفي ، أما إذا ق صد الت فيه ؛ ألن اإلهانة تكون عند التعميد ، وق

صالح العامة شاف األدوية فهذا من امل كذلك أصابح إحدى وساائل الطب  .(2)ومعرفة العلل ، واكت

 الرشعي ملعرفة سبب املوت .

 وأما السنة فقد استدلوا باآليت:  -2

 احلديث الوارد يف بداية املسألة . -أ

شة  -ب سلم  النبي عن -عنها اهلل ريض –ما روت عائ رس عظيم املؤمن صىل اهلل عليه و  : ) ك

 (3)ميتًا مثل كرسه حياً 

تًا كوجوب احرتامه حيًا ، وعليه  هذا فففي احلديث داللة عىل أن وجوب احرتام اإلنسااان مي

 احرتام كرامة اإلنسان يتناىف 

 وأما القياس فقد قاسوا عىل مسائل فقهية هي يف احلقيقة نظائر هلذه املسألة ومنها: -3

                                                           

 (.30)سورة اإلرساء ، اآلية  - 1

 .522فقه القضايا املعارصة ص عيل القره داغي، -2

( ؛ رواه بإسااناده 1/643أخرجه أبو داوود ، كتاب اجلنائز ، باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان )  -3

 . 3/54عىل رشط مسلم انظر ابن حجر ،  تلخيص اخلبري 
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، وبعض (1)حلنفيةحتريم بعض الفقهاء لشااق بطن امليت السااتخراج مال ابتلعه وهو قول ا -أ

 (3)الشافعية عند ، وقول   (2)املالكية

حتريم شااق بطن امليتة إلخراج اجلنني ؛ ألنه عادة ال يعيش ، وسااالمته مشااكوك فيها فال  -ب

 .(5)، واحلنابلة (4)معنى النتهاك حرمة متحققة من أجل أمر موهوم . وهو قول واملالكية

 ملعارضة كثري من العلامء له بالقول باجلواز .ونوقش هذا االستدالل بأنه غري مسّلم ؛ 

رشيعة فمنها قاعدة ) الرضر وال رضار ( والتي تدل عىل حرمة  -4 ستدالل بقواعد ال وأما اال

 (6)اإلرضار بالغري ، والترشيح فيه إرضار بامليت فال جيوز فعله

 القول الثاني :

 املتقدمني ، واملتأخرين يح جثة اإلنسان . وهو رأي أكثرجيوز ترش

 لرأهيم بالقياس، ومقاصد الرشيعة ، وقواعدها الكلية املبنية عىل رعاية املصالح الراجحة .وا واستدل

ستخراج جنينها الذي  (3)فأما القياس فعىل ما ذكره الفقهاء شق بطن امليتة ال من القول بوجوب 

فإذا جاز شااق بطنه إلخراج املال فجوازه إلنقاذ نفس  (8)رجحت حياته ، أو إلخراج مال ابتلعه امليت

واعي ملعرفة املرض ، أو داة اإلنسانية مثل الترشيح جاز ؛ من باب أوىل . فكل ما من شأنه حفظ احلي

 .(9)اجلريمة ، أو لغرض التعليم

                                                           

 5/129الكاساين،  بدائع  الصنائع  - 1

 . 1/429ابن عرفة، حاشية الدسوقي   -2

 . 1/363؛ الرشبيني، مغني املحتاج 3/39الرميل،  هناية املحتاج  -3

 .3/236اإلمام مالك ،  املدونة  -4

 .2/556؛ املاوردي، اإلنصاف 10/396املغني   ابن قدامة، - 5

 .136الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية ص   -6

 .3/236؛ اإلمام مالك ، املدونة  4/213؛ النووي،  املجموع   4/435الكاساين،  بدائع الصنائع   -3

 .10/210؛ ابن قدامة، املغني  5/262؛ النووي، املجموع 2/238الدر املختار   ابن عابدين، -8

 .521فقه القضايا الطبية املعارصة ص  عيل القره، -9
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 وأما االستدالل بقواعد الرشيعة فمنها :

 .(1)يتم الواجب إال به فهو واجب( ) ما ال -1

أن تعلم الطب واجب كفائي ، ملا فيه من املنافع اجلليلة ، وال يتم ذلك إال بالترشيح فيكون  وبام

 مرشوعًا ، بل واجبًا من هذا الوجه.

 (2)) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفهام ( -2

شك أن يف  شفاء املريض وا التشررررررررر   وال سان ، و شاف كإرضاراً بامليت ؛ لكن إحياء اإلن ت

 دواعي اجلريمة ، وغريها مطلوب رشعًا ، فيجوز من باب ارتكاب أخف الرضرين .

 (3)واحلقيقة أن القائلني باجلواز اشرتطوا رشوطًا لترشيح جثث املوتى ، ومن تلك الرشوط

شكل  تشرررررر   جيوز  -1 القايض ىل عجثث املوتى لغرض التحقيق يف دعوى جنائية ، عندما ي

 معرفة أسباب الوفاة .

 جيوز ترشيح جثث املوتى للغرض العلمي تعلاًم وتعلياًم ، وقيد هذا الرشط بقيود منها : -2

 عىل جثث موتى غري معصومة ، وال ترشح جثة معصوم الدم إال عند الرضورة .ل تيسري احلصو -أ

 إذا كانت لشخص معلوم يشرتط أن يكون قد أذن قبل موته ، أو أذن ورثته . -ب

 الترشيح عىل قدر الرضورة . ينبغي أن يقتفر -ج

 جثث النساء يتوىل ترشلها طبيبات إن وجدن. -د

 جيب دفن مجيع أجزاء اجلثة املرشحة . -ها

                                                           

 .125األشباه والنظائر ص   السيوطي،  -1

 .  88األشباه والنظائر ص   ابن نجيم،  -2

 ( ، 4انظر: جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، العدد )  -3

 .81-38هااا ، ص 1398   

 قرارات الفقه  اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العارشة املنعقدة يف مكة املكرمة ، الفقرة    

 (.130هااا( بشأن ترشيح جثث املوتى )2/1408/ 24-28)    
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صول العامة  صوا األ ص   هبا تمثيلبال سواء املوتى جثث انتهاك حتريم –إذا القائلون باجلواز خ

 . أفراده نم وخمرج العام األصل من مستثنى الترشيح فيكون ، باملصلحة – امتهاهنا إىل يؤدي ما أو

سلة هنا  صلحة املر صيص بامل بقواعد الرشايعة املقررة التي جيب مراعاهتا لذا  تعضادوالتخ

 اكتسب قوة تؤدي إىل قبوله.

 الرأي املختار :

والذي أراه يف املسااالة أن القول باجلواز هو األقرب للصااواب ، متشااياً مع متطلبات العفراا، 

قة، ، مع األخذ يف االعتبار القيود الساباإلسالمية التي البد من اعتبارهاوفق إطار، وقواعد الرشيعة 

 وأن تكون هناك مصلحة راجحة تربو عىل مفسدة هتك حرمة اإلنسان 

 ية:يف األحوال اآلت وتكون املصلحة راجحة

  لحةملصاا تغليباً  –إخراج اجلنني من بطن أمه إذا كانت حياته راجحة ، ووفاة األم متيقنة  -1

  من رعالف أجل من باألصل يضحى وال ، فرع ألنه ، جيوز فال ، مظنونة حياته كانت إذا أما – اجلنني

 .وفاهتا إىل الشق أدى إذا أي ، منظنونة حياة أجل

شااخص يف ظروف غامضااة ، ومل يعلم ساابب الوفاة فيجوز ترشاايح اجلثة ملعرفة إذا توىف  -2

أسااباب الوفاة ، وحتديد املسااؤولية ، وذلك عن طريق الطب الرشااعي املختص ،وذلك ترجيحاً 

صلحة راجحة  سببه ، ومعرفة الفاعل وتلك م رضورة معرفة نوع الوفاة ، و يض ب صلحة التي تق للم

 عىل مفسدة الترشيح.

راجع إىل ارتكاب أخف املفساادتني ، أو دفع أعظم الرضاارين ، وهاتان قاعدتان  إن ذلك -3

 أساسيتان يف الفقه.
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 املطلب الثاني:

 اإلنسانية نقل األعضاء

صالح عيوبه أو  سواء إل سان احلي  فرف الطبي عىل بدن اإلن ضاء هو : ) الت املراد بنقل األع

 .(1)تعويض أعضائه مهام كان مصدر النقل

شهده القرن  ضاء ليس أمراً حديثاً ي ضوع نقل األع  الذهن ؛ كام قد يتبادر إىل ال شرررررررر   ومو

 ولكنه أمر قديم عرفته البرشية بشكل من األشكال البدائية .

 جلمجمة أو ا-عملية جراحية لثقب الرأس  ففي العفر الربونزي عرف اإلنسان ) عملية الرتنبة ( وهي

 .(2)ة إصابة الرأس ، ثم جيري إعادة العظم املأخوذ بعد فرتةإزالة جزء من عظم القحفة نتيج

أما منذ البعثة املحمدية فقد روي عن عرفجة بن اسااعد قال : ) أصاايبت أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية 

 (3)أن أختذ أنفًا من ذهب( صىل اهلل عليه وسلم فاختذت أنفًا من ورق ، فأنتن عيل ، فأمر يب رسول اهلل 

م اكتشاف العلامء قوانني مندل يف الوراثة مع أنه نبه إليها 1900القرن العرشاين يف عام أما يف 

 .(4)م لكن أحدًا مل يفهمها1865منذ عام 

 هذه نبذة عن تاريخ نقل األعضاء .

 :اإلنسانية ينقسم إىل ثالثة أقسامأما الكالم يف هذه املسألة فيجب التنبيه إىل أن نقل األعضاء 

 الذايت وهو نقل جزء من أجزاء اإلنسان إىل جزء آخر يف نفس جسده .األول : النقل 

 الثاين : نقل األعضاء من اإلنسان احلي إيل غريه .

 الثالث : نقل األعضاء من اإلنسان امليت إىل احلي .

                                                           

 .2/53املسائل الطبية املستجدة   النتشه حممد،  -1

 .2/59املصدر نفسه   -2

 . 2/249أخرجه البيهقي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوصل بالرجل واملرأة  انظر : اخلطايب، معامل السنن واآلثار   -3

 .2/63املستجدة  املسائل الطبية النتشة،  -4
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، وتناوله املجامع  (1)واحلقيقة أن الباحثني املعارصين قد أشاابعوا هذا املوضااوع بالبحث 

 يغني عن التفصيل فيه ، إال أنني سأشري إىل ما هيمني يف املوضوع .بام  (2)الفقهية

 أواًل : النقل الذاتي :

وهو نقل جزء من أجزاء اإلنسااان إىل جزء آخر يف نفس جسااده وهذه املسااألة تدخل فيام ذكره 

ضو وبرته إلنقاذ النفس صلحة  (3)الفقهاء القدامى من جواز قطع الع ضو هنائياً للم ، فإذا كان برت الع

 جائز فإن نقله من مكان ىل آخر يكون جائزًا من باب أوىل.

سالمي التصررررررررر   وجاء   (4)بجواز النقل الذايت يف قرار جملس املجمع الفقهي لرابطة العامل اإل

ساام ، ر باجلبقيود وأمهها أن تكون احلالة الداعية إىل النقل رضورية كنقل صااامم للقلب من مكان آخ

 أو حاجية ؛ كتغري اجللد املحرتق بقطعة من اجللد السليم .

وقد استدل للجواز بأدلة أمهها املصلحة ، وقواعد الرشع والتي منها مقاصد الرشيعة يف حفظ 

 النفس ، والرضر يزال .

 ريه :ثانيًا : نقل األعضاء من اإلنسان احلي إىل غ

 املسألة عىل ثالث أقوال :اختلف الباحثون املعارصون يف هذه 

 اجلواز بشروط : -1

عامل اإلسااالمي يه قرار املجمع الفقهي اإلسااالمي لرابطة ال ، وقرار هي ة كبار العلامء  (5)وعل

                                                           

  2/42بكر أيب زيد، الترشيح اجلثامين والنقل والتعويض اإلنساين   312الشنقيطي،  أحكام اجلراحة الطبية ص - 1

 ( عام 8قرار جملس املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي راجع قرارات جملس املجمع الفقهي الدورة ) - 2

 .143هاا ، ص 1405   

 . 209م ، ص 1988( ، 4إلسالمية املؤمتر اإلسالمي ، جملة املجمع الفقهي العدد )قرار جممع الفقه ا  

 هااا .6/11/1402( تاريخ 99قرار هي ة كبار العلامء باململكة العربية السعودية قرار رقم )  

 .313الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية ص   -3

 6/11/1402دد الرابع، جملة املجمع الفقهي اململكة العربية السعودية، الع - 4

 .143هاا ، ص 1405(، 8قرارات جملس املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي ، الدورة )  -5
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 اجلواز بالرشوط اآلتية: . (1)باململكة العربية السعودية

 أن يتم النقل إىل إنسان مضطر إليه أ/ 

 إجراء العملية . مراعاة أصول الكرامة اإلنسانية وقتب/ 

 أن يغلب عىل ظن الطبيب نجاح العملية . ج/ 

 أن ال يتم ذلك بواسطة بيع العضو .د/ 

 واستدلوا بأدلة أمهها.

ول اهلل عليها ، وقد قال رس الشررررر    ( نقل األعضاء من التداوي من األمراض التي حثت 1

 اء إال وضع له شفاء أو دواء : )يا عباد اهلل تداووا فإن اهلل مل يضع د صىل اهلل عليه وسلم 

 .(2)، فقالوا : يارسول اهلل وما هو ؟ قال : اهلرم ( ًا إال واحد

ل عىل هذا العم ، خاصااة إذا أقدم املتربع متيقنة  ساادةعىل مفااقتضاااء املصاالحة الراجحة ( 2

 مبتغيًا وجه اهلل ، فمع الضوابط الرشعية تزول موانع التحريم .

 األعضاء حمرم ؛ فالتداوي باملحرم يف حال الرضورة جائز .( عىل التسليم بأن نقل 3

 ت إىل احلي ثالثًا : نقل األعضاء من اإلنسان املي

 رصون يف الفقه يف هذه املسألة إىل ثالثة أقوال :اوقد اختلف الباحثون املع

 اجلواز برشوط ، ومن أمهها :أوالً / 

 حتقق الرضورة . -أ

 موافقة اإلنسان قبل موته عىل تربعه بأعضاء جسمه أو موافقة ويل الدم  -ب

 أن تتم العملية بكل رفق حفاظًا عىل كرامة امليت . -ج

                                                           

 هااا .6/11/1402( تاريخ 99قرار رقم )  رابطة العامل اإلسالمي،  -1

 كتاب الطب ، ( ؛ أبو داوود ،3436أخرجه ابن ماجة ، كتاب الطب ، باب ما أنزل اهلل داء أنزل له شفاء )  -2

 (.2038(؛ الرتمذي ، كتاب الطب ، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه )3833باب الرجل يتداوى )   

 .  430وقال : حديث حسن صحيح أنظر : الرتمذي، اجلامع الكبري  ص    
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 أن يغلب عىل ظن الطبيب بنجاح العملية . -د

عامل اإلسااالمي طة ال هذا القول قرار جملس املجمع الفقهي لراب قه  (1)وعىل  ، وقرار جممع الف

 .(3)، وقرار هي ة كبار العلامء باململكة (2)نظمة املؤمتر اإلسالمياإلسالمي مل

ضافوا  سبق ذكرها، وقرار من إباحة التداوي ، والقواعد الفقهية وأ ستدلوا باألدلة التي  وقد ا

يف حوادث اضااطرارية . وعمليات زرع  (4)إىل ذلك بأن الفقهاء املتقدمني أفتوا بجواز شااق بطن امليت

  حفظًا لنفوس األحياء األعضاء ما هي إال

 واستدلوا بام استدل به املانعون من جواز ترشيح جثة اإلنسان

وأضااافوا إىل ذلك أن النقل من امليت إىل احلي من قبيل التفرااف الذي ال جيوز لكونه يف غري 

 .(5)وديعة هللملكه ولكونه يف الوديعة أو األمانة لديه ؛ ألن اإلنسان ال يملك جسده بل هو 

 فتتمثل يف اآليت: عالقة املسألة بالتخصيص باملصلحة املرسلة 

 مسالة نقل األعضاء اإلنسانية من املسائل التي مل يرد فيها نص يفيد إباحتها أو حتريمها  -1

جممل دليل املجيزين هو االستدالل باملصلحة والتي هي هنا حتاًم موافقة ملقاصد الرشيعة  -2

 حفظ النفس ، باإلضافة إىل القواعد املقررة رشعًا. اإلسالمية يف

ضاء من امليت ينايف  ضو من األحياء ، نقل األع ضاء ) نقل الع ستدلوا بأن نقل األع أما املانعون فقد ا

نَّ َخْلَق اهللَِّ( ُ ُْم َفَليَُغريِّ  (6)الكرامة اإلنسانية ؛ أضف إىل ذلك أنه داخل يف عموم اآلية الكريمة )َوآَلَُمَرهنَّ

                                                           

 .143ارات جملس املجمع الفقهي ، القرار األول من قرارات الدورة الثامنة ، ص قر - 1

 . 530م ، ص 1988،  2جممع الفقه اإلسالمي ، السعودية العدد الرابع ، ججملة  - 2

 هااا .1402/ 6/11( تاريخ 99هااا ، وقرار رقم )25/10/1398( تاريخ 62القرار رقم )-  3

 .  5/300املجموع  النووي،  -4

 . 2/126النتشة، املسائل الطبية املستجدة -5

 (.119سورة النساء ، اآلية )  -6
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ملانعني تعترب  لة املجيزين أو ا بأن أد قة  كاف ة واحلقي لة مت كام ها  يل إىل  (1)ملن قرأ ، إال أنني أم

 القول باجلواز وفق الرشوط التي حددها املجيزون لألسباب التالية:

األصل العام يف نقل األعضاء هو احلظر واملنع ، واجلواز وفق الرشوط املقررة استثناء من  / 1

 هذا األصل وهذا االستثناء هو ختصيص :

املصلحة املرسلة وهي هنا مالئمة ملقاصد الرشيعة يف حفظ حياة النفس البرشية .والذي  / 2

 ره .ال يشك فيه أن نقل األعضاء تفوق مصاحله عىل مفاسده ومضا

 التخصيص باملصلحة املرسلة هنا مدعوم بالقواعد املقررة رشعًا ومنها: / 3

 )أ( الرضر األخف لدفع الرضر األعظم.

 )ب( الرضر األشد يزال بالرضر األخف .

 و احلاجة تبيح املحظورات .أأات الرضور)ج( 

  

                                                           

 . 342، 312شنقيطي، أحكام اجلراحة ، ص ال  -1
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 املطلب الثالث:

 ليةياجلراحات التجم

 :يعرف املختصون جراحة التجميل بأهنا 

) جراحة جترى لتحساني مظهر اي جزء من أجزاء اجلسام الظاهرة ، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه 

  (1)نقص أو تلف أو تشوه

 وتنقسم جراحات التجميل إىل ثالثة أقسام :

 أواًل : جرااحات جتميل بهدف التداوي

ىل ذلك؛ ع وهذا القسم يف حقيقته عالجي ، وأطلق عليه جراحة جتميلية من باب تواطؤ األطباء

 .(2)كعمليات انسداد فتحني األنف ، وفتح انسداد فتحة البول السفلية يف الذكر والرشج

 – عنهام اهلل ريض –وحكم هذا القساام اجلواز ومن األدلة عىل ذلك حديث جابر بن عبد اهلل 

 (3)إىل أيب بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه صىل اهلل عليه وسلم  اهلل رسول بعث: ) قال

 وقطع العروق رضب من اجلراحة 

 ثانيًا : جرااحات جتميلية ذات أثر جتميلي :

 ويطلق عليها األطباء جراحة التجميل الرضورية باعتبار احلاجة الداعية إىل فعلها إال

 الضررر    بلغ مقام واحلاجة التي مل ت الضررر    أهنم ال يفرقون فيها بني احلاجة التي بلغت مقام 

 أي احلاجيات كام هو مصطلح األصولني .

صابع  صل األ شفة األرنبية ، وف وهذا النوع هو جراحة التجميل احلاجية ومن أمثلته جراحة ال

 .(4)امللتحمة يف البدء ، وعالج احلروق

                                                           

 . 239املسائل الطبية املستجدة ص  النتشة،  -1

 . 133أحكام اجلراحة الطبية ص   الشنقيطي،  -2

 (.2203أخرجه مسلم ، كتاب السالم ، باب لكل داء دواء )  -3

 .260-259؛ املسائل الطبية املستجدة ص  133الشنقيطي ،  أحكام اجلراحة الطبية ص - 4
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 وهذا النوع هو حمل البحث يف املسألة .

 لزينة بهدف اثالثًا : اجلرااحات التجميلية 

ضل  شكل األف سني املظهر إىل ال سينية ( ، ويراد هبا حت ويطلق عليها ) جراحات التجميل التح

 والصورة األمجل دون وجود دوافع رضورية أو حاجية.

ومن أمثلة هذا القساام جتميل األنف ، وصاانفرة اجللد ، وجتميل اليدين بتجديد شااباهبا وهذا 

 .(1)ليس حمل البحث إذ إنه حتسيني النوع يطول الكالم فيه ؛ إال أنه

 ة؟عالقة املسألة بالتخصيص باملصلحة املرسل -3

 حكم اجلراحات التجميلية ذات األثر التجمييل : -1

 بحث املعارصون هذه املسألة وحتصل اتفاق عىل جواز هذا النوع من اجلراحات .

رشوعتيها شرتط املقيدون أن ( ، 2)وم سموا من حيث اجلواز املطلق والتقييد ، حيث ا إال أهنم انق

املستخدمة يف عمليات التجميل مأخوذة من نفس جنس املريض ، أو جسم آدمي  الشررررر   تكون 

 .(3)ميت حديث الوفاة ، وأن يغلب عىل ظن الطبيب أن تكون نتائج العملية إجيابية

 ذكر منها :وقد استدلوا على اجلواز بأدلة أ

 مل د اهلل تداووا ، فإن اهللاعب : )يا صااىل اهلل عليه وساالم  ما روى عن أيب الدرداء قال : قال رسااول اهلل -أ

 (4)رسول اهلل وما هو ؟ قال : اهلرم( يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء إال داء واحد ، فقالوا : يا

لداللة من  يه نصاا احلديث  ووجه ا ها  اً ظاهر ، إذ إن ف تداوي يف األمراض ومن بال يف األمر 

 العيوب التي جتري هلا اجلراحات.

                                                           

 .260؛ النتشة، املسائل الطبية املستجدة ص  133أحكام اجلراحة الطبية ص   الشنقيطي،-1

 .532؛ عيل القره، فقه القضايا الطبية املعارصة ص  260النتشة،  املسائل الطبية املستجدة ص  - 2

 .260النتشة،  املسائل الطبية املستجدة ص  - 3

 ( 2038الرتمذي، كتاب الطب ) - 4
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يس ومعنوي ؛  -ب شمل عىل رضر ح رضورة ، إذا إن هذه العيوب ت احلاجة التي تنزل منزلة ال

كون ساابباً لقفل باب الرزق أمامه ، أو يكون عرضااة يقع العيب صاااحبه يف اإلحراج ، أو فقد يو

 (1)لألمراض النفسية

 ملرسلة :ا عالقة املسالة بالتخصيص باملصلحة  -3

 اجلراحات التجميلية ذات أثر جتمييل من املسائل التي قد يظهر للناظر فيها تعارضها مع 

نَّ َخْلَق اهللَِّ ( ُ ُْم َفَليَُغريِّ  ، إذ أن فيها تغيري خللقة اهلل تعايل واجلسد ملك هلل تعايل . (2)قوله تعايل : )َوآَلَُمَرهنَّ

واجلواب أن هذا تعارض ظاهري ويدفع بطريق اجلمع ، ألن هذا النوع من العالج جاء استثناء 

 من التحريم لألسباب التالية :

شك أن هذا مقصد  -أ سان اجلسمية والنفسية ، وال  املصلحة ، وهي املحافظة عىل صحة اإلن

 من مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي سعت لتحقيقه .

 احلاجة تنزل منزلة الرضورة .وجود احلاجة ، و -ب

 وجود الرضر والرضر يزال . -ج

 .ملباحاال تشتمل هذه اجلراحة عىل تغيري خلق اهلل قصدًا بل املراد إزالة الرضر والتجميل  -د

  

                                                           

 .539-533عيل القره، فقه القضايا الطبية املعارصة ص   1

 (119سورة النساء ، اآلية ) 2
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 ت.اخلامتة: وتشتمل على النتائج والتوصيا

 النتائج:

صحابة  -1 سلة أهنا مقبولة باتفاق ال صالح املر سائصفوة القول يف امل ر العلامء والتابعني و

ية ، أو عدم سمبالرشوط املعتربة ، وما يوجد من خالف فهو خالف لفظي مقصور عىل اخلالف يف الت

 قاًل يف الترشيع ، أو عدم كوهنا مبنية عىل أدلة نقلية صحيحة .اعتبارها اصاًل مست

ني األئمة ها بإذا تقرر أن املصلحة التي جاءت بحفظ مقاصد الرشع املنصوصة متفق علي -2

 علم أن املصالح الرشعية حجة معتربة.

املصااالح املعتربة عند األصااوليني ليساات عمالً بالرأي وال اتباعًا للهوى ، بل هي إما  -3

 مصالح مبنية عىل النقلية الرشعية ، أو مما قد شهد الرشع جلنسها باالعتبار .

 األدلة الئم مقاصد الرشع املبنية عىلمن ال يرى احلجية فرأيه منصب عىل املصالح التي ال ت -4

صالح املجردة عن األدلة املأخوذة من الراي واهلوى . وهذا قدر متفق عليه  صالح أو امل النقلية أو امل

 بني الصوليني عامة.

سع ، كاإلمام  -5 سلة بل بني مو صالح املر سوا عىل درجة واحدة يف االحتجاج بامل العلامء لي

ت التفصاايال يف هو إنام املوجود واخلالف – اهلل رمحه – كالشااافعي ، ومضاايق – اهلل رمحه –مالك 

 املرتبطة بام اختلف فيه العلامء من قواعد الفقه واألصول أو بجزئيات تطبيقية .

سع  -6 رشيعية فيام ال نص فيه وأكثرها أمهية إذ فيها املت صب الطرق الت سلة أخ صالح املر امل

 تطورات احلياة .الستنباط األحكام التي تقتضيها 

سلة البد من االحتياط يف القول به ، وال بد أن يكون  -3 صلحة املر مع تقرير األخذ بدليل امل

 القائمون عيل حتديد املصالح من أهل التقى والفقه يف الدين والعلم بالرشيعة

، ئيةناستدعيها احلال كالدعاوى اجلجواز ترشيح جثة اإلنسان ملا يف ذلك من املصالح التي ي -8

 خاصة عندما يستدعي القضاء ذلك .

 جيوز ترشيح جثث املوتى للغرض العلمي والتعليمي. -9
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 جيوز نقل األعضاء من اإلنسان حيًا أو ميتًا ألهنا تدخل يف باب التداوي . -10

 جتوز العمليات اجلراحية سواء بغرض الرضورة أو الزينة. -11

 :  التوصيات

 حتقيق رشوطها وضوابطها خاصة إذا كانت حلفظ مقصود الشارع.إعامل املصالح املرسلة بعد -1

دارسااة املصااالح املرساالة والتخصاايص عند األصااوليني والوقوف عىل تأليفات  -2

 .السابقني واملعارصين

  إعامل قواعد أصول الفقه لتأصيل العلوم الطبية وغريها مما حتتاجه البرشية يف زماننا. -3

 ط الرشعية يف كل املامرسات العلمية وخاصة الطبية.التقيد باألخالق و الضواب -4

 نرش العلم الرشعي وبيان إحاطته بكل العلوم الدنيوية والعمل عىل تأصيلها رشعيًا. -5
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