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طيالبعد اإلسالمي الوس علىالمصلحة  دعوى تعارض النص مع  

1حممد جنيب بن عبد اهلل  
2صربي بن زكريا  
3شرينيت بنت حسني  

 

ة يف مباحث أصول الفقه. قلي من مسائل مهم  ص أو العلقي مع الن  تعارض املصلحة مع الن  دعوى  فإن  
تذ  بعدا  ااما لي  يف الفرر ة اليت ات  األصولي  ة عد العقلي يف املصحلة كاألدل  األصوليون الباعترب  لقد

ا، وتفاعلت معها كافة األفرار والعقول يف احة الفررية اإلسالمية عموم  ا يف الس  األصويل فحسب وإن  
نرى تقسيم املصاحل إىل معتربة لحت كتب األصول فني. لتذا لو تصف  نينها وضبطها مبا خيدم املرل  سبيل تق
تقسيم انالك  كما أن  . "املصاحل املرسلة"أطلق عليه اسم هلتذا التقسيم و الث ث  الوع ن  لواملـحورل،وغري معتربة
قسيما  على ت  لوترون كال   ومهية.الظنية و القطعية و الصلحة امللمصلحة من حيث مرتبتها إىل آخر ل

ع من مين حة ملفريعا  لدليل املصلقسيما  والت  اتذه الت   وأحرم لتحديداا ومتييزاا. ومع كل   سبيل أدق  
عند ا قلي وخصوص  ص، والبعد العقلي مع البعد الن  نطالق دعوى تعارض اتذه املصلحة مع الن  وجود إ

ريعة الش   عوى أن  ص على الد  جاء القول بتقدمي املصلحة على الن   اـ. ث  617ويف بعض األصوليني كالط  
بحث حماولة تسجيل بعض آراء واتذا الظر. جاء  لرعاية املصلحة وذاب بعض املعاصرين لتأييد اتذا الن  

ظر قلي، ويبني  الن  ص ومن ضمنها تعارض البعد العقلي مع الن  العلماء بقضية تعارض املصلحة والن  
 دود على املنهج الوسطي لبيان حقيقة اتذه الدعوى.رعي يف اتذه املسألة وجماهلا ومناقشة اآلراء والر  الش  
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 صعارض والمصلحة والنّ التّ لية لكلمة المفاهيم األوّ المبحث األّول: 

 عارض في اللغة وعند األصوليين.عريف المختار لمعنى التّ التّ 

  

 : يأيت مبعىن املنع والظهور واإلظهار وضد الطول واملتاع، واجملانبة واملقابلة، وعارض فالنا  عارض لغة  الت  
هور. واألنسب أختذه من ومنه املعارضة وميرن أختذه من العرض مبعىن الظ  مبثل صنيعه: أي مبثل ما أيت 

تعارضني عجعل نفسه يف عرض اآلخر. وتعارض بني األدل ة الش رعية من امل ول كأن كال  العرض خالف الط  
ما نراه أن ه جامع ومانع يف املوضوع ما ذكره الربزجني واو "التمانع بني األدلة الشرعية مطلقا  حبيث 

 .4يقتضي أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر"

 ا.ص لغة واصطالح  معنى النّ 

على احلرم  تذي يدل  فظ ال   او الل  ، وعند األصولينييءغة: رفع الش  ه يف الل  سانو قطب أن  فه مصطفى عر  
اار  أضع  من احتمال الظ  أويل احتماال  خصيص والت  تذي سبق ألجله كالم داللة واضحة حتتمل الت  ال  

تذي يدل على معناه، داللة ال يتطرق عليها سالة. ومبعىن آخر او اللفظ السخ يف عصر الر  مع قبول الن  
 5احتمال مقبول يعضده دليل.

 

 .المصلحة في اللغة

يء له، كالقلم يرون يء على ايئة كاملة حبسب ما يراد ذلك الش  اي مفعلة من الصالح واو كون الش  
والصالح: غوي للمصلحة، فهي من )صلح( عريج على األصل الل  على ايئة صاحلة لرتابة به، وميرن الت  

                                                             
، )بريو : دار الرتب العلمية، التعارض والترجيح بين األدلة الشرعيةعبد اللطي  بن عبد اهلل عزيز الربزجني،  4
 .31ص 1م( ج1997اـ/1116، 1ط
م( 3111اـ، 1131، 1)دمشق، دار الفرر املعاصر، ط معجم مصطلحات أصول الفقه،مصطفي، سانو قطب،  5
 .959ص
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ا، واإلصالح: نقيض اإلفساد، ا وصلوح  ضد الفساد وأصله من صلح يصلح ويصلح صالح  
 .6أصلح الشيء بعد فساده، أقامه .. واالستصالح: نقيض االستفساد، و 

أو اي اسم للواحدة من فع. الح، كاملنفعة مبعىن الن  ا ومعىن، فهي مصدر مبعىن الص  املصلحة كالنفعة وزن  
واملصلحة الصالح، واملصلحة واحدة احب لسان العرب بالوجهني، فقال: "صرح صاملصاحل، وقد 

تذائتذ، أو حصيل كاستحصال الفوائد والل  سواء كان باجللب والت   -فعما كان فيه الن   . فرل  7"املصاحل
 فهو جدير بأن يسمى املصلحة.  –الم ع واالتقاء، كاستبعاد املضار واآلفبالد  

 المصلحة في االصطالح

 ريعة اإلسالمية ميرن أن تعرف مبا يلي:واملصلحة فيما اصطلح عليه علماء الش  

ارع احلريم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وأمواهلم، طبق املنفعة اليت قصداا الش  "
منفعة أو فهي: عبارة يف األصل عن جلب ا املصلحة أم  ": فها الغزايل قائال  . فيعر  " فيما بينهاترتيب معني  

ع من اخللق مخسة، واو رع، ومقصود الشر  ا نعين باملصلحة : احملافظة على مقصود الش  دفع مضرة، لرن  
ما يتضمن حفظ اتذه األصول اخلمسة  أن حيافظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم. فرل  

 .8"فهو مصلحة، وكل ما يفو  اتذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

كما –تذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع األمل أو ما كان وسيلة إليه، وبتعبري اآلخر، اي اي الل  املنفعة 
تذة مباشرة واملراد باإلبقاء احلفاظ عليها حصيل جلب الل  ، أو إبقاء. فاملراد بالت  تذة حتصيال  الل   -ازيقال الر  

 9بدفع املضرة وأسباهبا.

 .10رعيةخصائص املصلحة الش  

                                                             
. مصطفي زيد، 315ص 3م( ج1991، 1)بريو : دار صادر، ط لسان العرب،ابن منظور، حممد بن مررم،  6

. سامي 11م( ص1971، 3)القاارة، دار الفرر العريب، طوجنم الدين الطويف،  المصلحة في التشريع اإلسالمي،
م( 3111اـ/1939، 1)بريو : مرتبة الفالخ، ط القطع والظن في الفكر األصولي،حممد الصالحا ، 

 .115ص
 .315ص 3ابن منظور، حممد بن مررم، املرجع نفسه، ج 7
 .117سامي حممد الصالحا ، القطع والظن يف الفرر األصويل، ص 8
، 7)بريو : مؤسسة الرسالة، ط ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية،حممد سعيد رمضان البوطي،  9

 .36م( ص3111اـ/1931
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خص، بل اي حمافظة على مقصود هوة أو الغرض الش  املصلحة ليست اهلوى، أو الش   أن   -1
 ارع.الش  

 دفع املفسدة كجلب املنفعة كالمها تشمله املصلحة، وال ينقص تعري  البعض بأن   أن   -3
 املصلحة اي: دفع املفسدة، فاملصلحة تشمل جلب املنفعة، كما تشمل دفع املفسدة.

وع ا إذا كانت اتذه املصلحة من الن  ارع هلا، وخصوص  ة الش  مصلحة ظفر  برعاي كل    أن   -1
 روريا (.ل اهلام )الض  األو  
 

 صاني: آراء العلماء في تعارض المصلحة مع النّ المبحث الثّ 

 ة أن  ة، وتقدمي املصلحة عليها، حبج  رعي  صوص الش  يظهر يف اتذه األيام دعوة إىل حتريم املصلحة بالن  
ق ذلك فهو ما حيق   ة ودفع الفساد عنهم. فرل  رعي  مصلحة العباد الش   ا حتقيقريعة عموم  ادف الش  

 ر األزمان واختالف األوضاع. صوص خاصة مع تطو  مطلوب وإن عارض الن  

ا يف العامل اإلسالمي، بل قيل أن  واتذه الد   ه قد وجد يف القرن السابع اهلجري، حيث جاء عوة لي  جديد 
ص واإلمجاع إذا تعارضت، واناك من ودعا بتقدمي املصلحة على الن  ويف ين الط  الفقيه باسم جنم الد  
دون اتذه األقوال. وأقام بعض األصوليني اناك من يؤي   ويف على اتذه األراء، كما أن  اعرتض على الط  

 والعلماء يف تفصيل على ذلك.

 

 ص.ل: القول في قبول تعارض المصلحة مع النّ المطلب األوّ 

ويف دين الط  جنم ال  ابع اهلجري فقيه من العلماء احلنابلة يسمى اين من القرن الس  ص  الث  ظهر يف أوائل الن  
ويف ص وإلمجاع. وهبتذا يعترب الط  ص. وقال بتقدمي املصلحة على الن  رأى بإمران تعارض املصلحة مع الن  

املصلحة مطلقا  ويف يف بعض املؤلفاته بضرورة تقدمي نادى الط   عوى. وما لب  أن  منشأ القول هبتذه الد  
 ريعة جاء  لرعاية املصاحل. الش   ص واإلمجاع عند معارضتها هلما بدعوى أن  على الن  

 

                                                                                                                                                                               
 .33مصطفي زيد، املصلحة يف التشريع اإلسالمي، ص 10



585 
 

شرح األربعني حديثا ، وأفاض الرالم عند شرحه حلديث ال ضرر وال ضرار.  يفويف كتابا    الط  فقد أل  
رع يف حسابه تسعة عشرة ة الش  دل  ه يفيض رعاية املصاحل اثباتا ، واملفاسد نفيا ، وجعل أ أن  وبعد أن يبني  

ا أن يوافقا راعاية مها إم   ص واإلمجاع. ث  سعة عشر ألقوااا الن  ة الت  ه: "واتذه األدل  دليال ، وقال ما نص  
املصلحة أو خيالفها، فإن وافقااا فبها ونعمة وال تنازع، وإن خالفااا وجب تقدمي املصلحة عليهما 

 .11عطيل هلا"بطريق االفتئا  والت  خصيص والبيان هلما، ال بطريق الت  

خاص مبجايل املعامال  والعادا ، دون  صه عجب تقدمي املصلحة على الن  ولرن عند الطويف، أن  
العبادا  واملقدرا . وقد احتفي كثري من املعصرين هبتذا االفرتاض، وذابوا يرجون له وينواون به، 

 -من املعاصرين أيضا   –كثريين آخرين   طبيقا . كما أن  ويلتمسون له ترعجا  ويضعون له األمثلة والت  
الطويف مل يأيت  يسوين يف اتذا املوضوع: "إن  ويف وناقشوا ما ذاب إليه، وقال الدكتور الر  وا على الط  قد رد  

افرتاض نظري،  دص واملصلحة. فبقي رأيه جمر  عارض التذي افرتضه بني الن  مبثال واحد حقيقي على الت  
 فلهم أمثلة كثرية، يتذابون فيها صراحة  أو ضمنا  إىل أن   –أو العصريون  –ملعاصرون ا اوأضاف: أم  

 .12صوص"املصلحة أصبحت تقتضي خالف ما جاء  به بعض الن  

 

ه إشرالية حل   الطويف كان جمتهدا  يف املتذاب احلنبلي، فإن   وقال األستاذ حممد مجال بارو : "مع أن  
ص ينطوي على قدر كبري من االستقاللية، صاخ فيها من خالل سرحه العالقة ما بني املصلحة والن  

على :  ] املقاصد واجبة  ة جديدة تنص  أصولي  حديث "ال ضرر وال ضرار" ما ميرن تسميته بقاعدة 
املصلحة اي املقصودة من  ويف: "أن  قدمي على الوسائل [. ويف ضوء اتذه القاعدة حتديدا  رأي الط  الت  

 .13ة كالوسائل"إثبا  األحرام، وبقي األدل  فني بسياسة املرل  

يدور حول الن هج الوسطي، لتذا ولرن ما زال  وجتاوز من دائرة الت قليدي ويف يف رأيهع الط  لقد توس  
ا ميرن تسميته بـــــ ]علم قليدي جتذريا  لتقرتب م  موذج األصويل الت  أضاف: "تتجاوز اتذه القاعدة الن  
فقيه غرناطة أبو  - فيه الطويفأي يف القرن التذي توف   -امن اهلجريالث   املقاصد[ التذي سيضعه يف القرن

                                                             
م( 3111اـ/1931، 1)بريو : دار ابن حزم، ط مقاصد الشريعة في ضوء الفقه الموازنات،عبد اهلل الرمايل،  11
 .19ص
، 1)دمشق: دار الفرر املعاصر، ط النص، الواقع، المصلحة،-االجتهاد أمحد الريسوين، حممد مجال بارو ، 12

 .19م( ص3111اـ/1931
 . 117النص، الواقع، املصلحة، ص -الريسوين، وبارو ، االجتهاد13



586 
 

ه كان حلقة من احللقا  اليت وضعت الفقه اإلسالمي على ية الطويف يف أن  د أمه  إسحاق الشاطيب. وتتحد  
 .14مشارف علم اجلديد او علم املقاصد"

 ص أو القياس.ة في تقديم المصلحة على النّ الحجّ 

 ص واإلمجاع. فهو يقول: "إن  من الن   ى كالمه اتذا، اعتباره املصلحة دليال  أقوى من كل  وعمدة دليله عل
األقوى من األقوى  رع، ألن  ة الش  ا أقوى أدل  رعاية املصلحة دليل أقوى من اإلمجاع ويلزم من ذلك أن  

 أمرين:ص واإلمجاع عاية على الن  مة يف الر  املصلحة مقد   وجعل عمدة دليله على أن  أقوى". 

وفاق، واإلمجاع على اخلالف،  منرري اإلمجاع قالوا برعاية املصاحل، فهي إذن حمل   أحدمها: أن   "
صوص خمتلفة متعارضة، فهي الن   فق عليه أوىل من التمسك مبا اختل  فيه. ثانيهما: أن  مسك مبا ات  والت  

نفسه ال خيتل  فيه، فهو سبب  ا، ورعاية املصاحل أمر حقيقي يفسبب اخلالف يف األحرام املتذموم شرع  
 . 15"االتفاق املطلوب شرعا، فران اتباعه أوىل

حتقيق مصاحل اخللق، فإذا  ال يراد هبا إال   -ص أم القياسال سيما مصدراا الن   –فإن األحرام الشرعية 
منهما،  فمعىن اتذا معارضتها للمصلحة املقصودة من كل   -ا  أو قياسا  ة نص  عارضت املصلحة املشروعي  

 املعارضة يف الواقع معارضة بني مصلحتني معتربتني شرعا . أي أن  

سلم: ر اجلمع بينهما لقوله صلى اهلل عليه و  ص إذا تعارض إن تعتذ  الطويف بتقدمي املصلحة على الن   واحتج  
لحة املص رر، املستلزم لرعاية املصاحل، فيجب تقدميه، وألن  "ال ضرر وال ضرار" واو خاص يف نفي الض  

قدمي على ة كالوسائل. واملقاصد واجبة الت  فني بإثبا  األحرام، وبقي األدل  اي مقصودة من سياسة املرل  
 الوسائل.

 ة اي:ويف على رأيه يف كتابه رسالة رعاية املصلحة، بعدة أدل  ونستخلص انا من استدالل الط   

 .16ص واإلمجاععلى الن   م املصلحةم على القرآن بطريق البيان، فرتذلك تقد  نة تقد  الس   أن   -1

                                                             
 .117ه، صاملراجع نفس 14
د عبد الرحيم السايح، )القاارة: دار املصرية حتقيق: أمح رسالة رعاية المصلحة،سليمان بن عبد القوى الطويف،  15

 .39م( ص1991اـ/1911، 1اللبنانية، ط
 .39الطويف، رسالة رعاية املصلحة، ص 16
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ة باملصاحل. حىت منرري اإلمجاع أنفسهم، رعي  العلماء جممعون على تعليل األحرام الش   أن   -3
فق مسك باملت  اإلمجاع دليل خمتل  فيه، واملصلحة أمر متفق وجممع عليه فاألوىل الت   ومبا أن  
 .17عليه

رعاية  أن  م. يف حني رعية خمتلفة متعارضة واي سبب اخلالف املتذمو صوص الش  الن   أن   -1
املصلحة سبب لالتفاق فران اتباعها أوىل، فقال تعاىل: "واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال 

 . وقال صل ى19قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء"التذين فر   وقال: إن   ،18تفرقوا"
 .20م: "ال تتلفوا فتختل  قلوبرم"اهلل عليه وسل  

حابة لقوله صلى اهلل عليه صوص باملصاحل، كمخالفة الص  نة معارضة الن  ه ثبت يف الس  أن   -9
يب صلى اهلل  يف بين قريظة"، وحديث تراجع الن   أحد منرم العصر إال  م: "ال يصلني  وسل  

 .21وغريه من األمثلةاس، عليه وسلم عن ادم الرعبة ملصلحة الن  

 ص مع المصلحةأمثلة على تعارض النّ 

عارض مع النص والقياس يرون املصلحة دليال  شرعيا  مستقال ، من الت  أصحاب القول بتقدمي املصلحة عند 
منا من الفروع املأثورة يف رعاية املصلحة، إن استعرضنا ما قد   قدم الطويف من املتأخرين واملعاصرين رأوا أن  

يت ومنها األنواع ال ،نة أو القياسوجدنا منها ما اعترب  فيه املصلحة مع معارضتها للرتاب أو الس  
 :22-شريع اإلسالميأصول الت  -وضعها الدكتور علي حسب اهلل يف كتابه 

فة قلوهبم حمافظة على : إسقاط عمر سهم املؤل  -ص القرآنيةمعارضة املصلحة مع الن   -ل وع  األو  فمن الن  
 ي إىل نقيضه فتذلك معارضةإعطاءام ال يأيت بالغرض املقصود منه. وقد يؤد   ولة حينما وجد أن  مال الد  

 فة قلوهبم(. دقا : )واملؤل  لقوله تعاىل يف آية الص  

                                                             
 .39، صنفسه املرجع،الطويف17
 .111سورة ال عمران، اآلية:  18
 .159سورة األنعام، اآلية:  19
 .39، صاملرجع السابقالطويف،  20
 .15، صاملرجع السابقالطويف،  21
 .119م(، ص1917اـ/1197، 5)القاارة: دار املعارف، ط أصول التشريع اإلسالمي،علي حسب اهلل،  22
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 رقة أقوى أثرا  احلافز على الس   رقة عام اجملاعة حمافظة على األنف  حينما وجد أن  ومنه اسقاطه حد الس  
ق به مقصود شرعي، وذلك معارضة لقوله تعاىل: القطع حينئتذ إضرار بالبدن ال يتحق   من القطع، وأن  

 .23ارقة فاقطعوا أيديهما(ارق والس  )والس  

اس االجتماع على القتل ذريعة إىل إادار املاء، وذلك ومنه قتل اجلماعة بالواحد حىت ال يتختذ الن  
ف  الن   والعبد بالعبد(. وقوله سبحانه وتعاىل: )وكتبنا عليهم فيها أن   باحلر   معارض لقوله تعاىل: )احلر  

 .24ف (بالن  

ين. نا حمافظة على الد  غريب يف حد الز  ترك الت   -بويةاملصلحة مع األحاديث الن  معارضة -ومن النوع الثاين
 . "البرر بالبرر جلد مائة وتغريب العام"م: واو معارض لقوله صلى اهلل عليه وسل  

لى اهلل عليه ين، واو معارض لقوله صنديق املسترت وإن تاب إذا خي  ضرره حمافظة على الد  ومنه قتل الز  
  دمائهم وأمواهلم إال  اس حىت يشهد أن ال إله إال اهلل، فإذا قالواا عصموا مين  أمر  أن أقاتل الن  "م: وسل  
 . "هاحبق  

سعري عند احلاجة إليه، دقة إىل بين ااشم، وجواز الت  اء الص  يق بإباحة إعطومنه دفع األذى أو احلرج والض  
جر يف احلرم إذا اعرتض طريق من الفروع الش  وك لع، وجواز قطع الش  وجواز تلقى الركبان إذا كثر  الس  

 ذلك. نة عن كل   جاج وآذاام، وقد نت الس  احل

رض أصال  قطعيا . ومن مالرا يهمل اخلرب إذا عا يف املوافقا  أن  "وقال الدكتور علي حسب اهلل: 
إكفاء عية عند األصل رفع احلرج التذي يعرب عنه باملصاحل املرسلة، وهبتذا أنرر حديث األصول القط

القدور اليت طبخت من اإلبل والغنم قبل قسمة الغنيمة بني اجليش، وأجاز أكل الطعام قبل القسمة ملن 
 . 25احتاج إليه دفعأ للحرج(

حمافظة على أموال ناع : تضمني الص  -معارضة املصلحة مع القياس والقواعد العامة -الث وع الث  ومن الن  
 يثبت اخلالف من اؤمتن على شيء يعد أمينا عليه حىت   أن  املستضعفني، واو معارض للقياس العام، 

 ذلك.

                                                             
 .11ية: املائدة، اآل سورة  23
 .15سورة املائدة، اآلية:  24
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 رك حمافظة على املال ودفع للحرج. واو معارض للقاعدة العامة ما مل يثبت. ومنه جواز ضمان الد  

ع، واو معارض فية ترغيبا  يف فعل اخلري حيث ال ضرر يف الترب  ومنه جواز الوصية يف سبل اخلري من الس  
 ع من احملجور عليه.الترب   : ال يصح  للقاعدة العامة

 ص مع المصلحة.مجاالت تعارض النّ 

ا ال يعتد فيها ص. وكما أن  عبدية اخلالصة يقتصر فيها على ما ورد به الن  األمور الت   اتفق العلماء على أن  
املقصود هبا إرضاء اهلل تعاىل، ووسائل رضاه  العمل فيها بقاعدة املصاحل املرسلة. ألن   بالقياس، ال يصح  
ين، وتتغري به شعائره فتح باب العمل باملصلحة فيها يفتح باب االبتداع يف الد   منه، وألن   ال تعرف إال  
 من.مبرور الز  

 ب ربط احلرم هبااملعامال  وما يف معنااا يعتد فيها بالقياس املبين على علة يرتت   جمال يف ن  يف احلقيقة، أ
روريا  أم من احلاجيا  أم من التحسينا . وال ق مصلحة معتد هبا شرعا ، سواء أكانت من الض  حتق  

خالف يف اتذا. ويعتد أيضا ببناء األحرام على رعاية اتذه املصاحل ما دامت ال تعارض نصا  وال قياسا . 
 املسلمني على مصح  قة، ومجعه ال خالف يف اتذا أيضا . ومنه مجع صح  القرآن املتفر   أن  وقد تبني  

رب مثانني جلدة حمافظة على العقول، الش   حد  ا لرلمة املسلمني، وجعل ين، ومجع  واحد حمافظة على الد  
 . 26ها وحنو ذلكواستخالف أيب برر عمر حمافظة على مصاحل األمة كل  

 م فيها.ا  أو قياسا، كان ذلك جماال  لنترل  فإذا عارضت املصلحة نص  

 

 ابالكت المصلحة مع نصّ مجال تعارض 

 ا  قطعيا ، أو ظاارا ، جليا  أو غري جلي  من الرتاب.ة نص  تعارض املصلحة املتومه   وع أن  املقصود يف اتذا الن  

، وإن كان خصيص واألضمارص فأمره واضح، إذ إن داللته قطعية، واحتمال اجملاز والنسخ والت  ا الن  أم   
خصيص وما يشبهها، فقد رفع سخ والت  وارد اآلن. إذ احتمال الن   ه غريواردا  عليه من حيث األصل، ولرن  

سول صلى اهلل عليه وسلم وانقطاع الوحي، فإذا اتضحت قطعية داللته اتضح سقوط احتمال بوفاة الر  
يف حبث ا او ثابت املصلحة املظنونة يف مقابلة حىت ولو كان هلا شااد من أصل تقاس عليه. إذ م  

                                                             
 .111، صاملرجع نفسهحسب اهلل،  علي 26
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ليل الظين ال يعارض القطعي حبال ليلن، والد  عارض بني الد  ا او فرع لصحة الت  إن  جيح تعارض والرت  ال  
 . 27المتناع اجتماع العلم والظن على حمل واحد

 صوص. ألن  فال أثر ألبتة ملا قد ينقدح يف ذان بعض الباحثني، من مصلحة تال  داللة مثل اتذه الن  
 ص قطعية. حت، وداللة الن  يت وترج  نية مهما قو داللة املصلحة على احلرم داللة الظ  

 نة مجال تعارض المصلحة مع السّ 

عليه، واو انا حمض  ة، معارضة القدر املشرتك التذي تدل  ة والفعلي  نة القولي  املقصود بتعارض املصلحة للس  
لي  جيح وكالمنا دق عليه القدر املشرتك، فداخل يف حيز االجتهاد والرت  ا يص  ا تعيني واحد م  األذن، أم  
 فيه.

عليه اإلقرار: عدم احلرج، واو حن  ألنواع  واملقصود معارضة املصلحة للسنة التقريرية أقل ما يدل  
ل قابل ه ال عجوز تعارض هلتذا اجلن . أما معارضة لنوع من أنواعه، فهو جماالواجب واملندوب واملباح، أن  

 . 28تضع لالجتهادوابط القطعية اليت ال الض   ا كالمنا يفللبحث واالجتهاد. إن  

حابة رأي، ث وق  فيه على سنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه خمالفة له يف األصل، ما عرض ألحد الص  
 ب أن  افعي عن سفيان عن الزاري عن السيد بن املسي  نة، وروي عن الش  زاغ عن رأيه إىل أتباع الس   إال  

  أخرب الضحاك بن سفيان أن  ا، حىت  زوجها شيئ  ية للعاقلة، وال ترث املرأة من دية عمر كان يقول: الد  
 مرأة أشيم الضبابيمن ديته فرجع إليه. رسول اهلل كتب إليه: أن يورث ا

ص أن ينتبه على الباحث يف أمر تال  املصلحة مع الن   فيؤختذ من جمموع اتذا التذي ذكرناه أن  
 تني:إىل حقيقتني مهم  

دة، ال شااد هلا يف أصل معترب واي تنقسم إىل مصلحة جمر  ص املصلحة اليت تال  الن   أن   األولى:
 ستند إىل دليل القياس.سلة وإىل مصلحة هلا شااد واي ما ااملر 

 ا حبيث ميرن اجلمع بينهما بتخصيص وحنوه. ا جزئي  ا أن يرون تالف  خال  بينهما إم  الت   أن   الثانية:

ص هلا سواء ال عجوز اعتباراا عند خمالفة الن  ا املصلحة اليت ال شااد هلا من أصل تقاس عليه، ففأم  
ص قطعيا  أو غري قطعيا . أمجع على اتذا كافة ية أو جزئية أو غريه، وسواء أكان الن  أكانت خمالفة كل  
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ا،  قطعي   اابعني وأئمة املتذااب، ومثلها املصلحة القائمة على أساس القياس إذا عارضت نص  الصحابة والت  
نة متواترة، فهو قياس فاسد ال يؤختذ به وأمجع على ذلك أيضا  عامة أو الس  كآية صرحية من القرآن 

 املسلمني. 

  تال  ميرن معترب تقاس عليه. وكان بينها وبني الص   ،ا املصلحة اليت  هلا شااد من أصلوأم   
غري قطعي كخرب اآلحاد.  ه نص  ص تعارض ولرن  أو كان بينها وبني الن   ،خصيصإزالته عن طريق الت  

صوص مع بعضها، ال ه يف حقيقته اجتهاد يف توفيق الن  فاألمر يف اتذا خاضع الجتهاد العامل املثبت، ألن  
 ص.دة على الن  يف ترجيح مصلحة جمر  

من  –ص يف بعض احلاال  ز تقدمي املصلحة اجملردة على الن  لتجو   –وكل ما استند إليه بعض الراتبني 
 وع ولي  فيه أي شااد على ما يريدون.اتذا الن   او منا اجتهادا  وفتاوى األئمة، فإن  

 ص.دعاوى المعاصرين في قبول تعارض المصلحة مع النّ 

اتذه  ه عليه كثري من العلماء. فإن  ه مل يستحب له، بل رد  وإذا كان الطويف قد نادى برأيه يف زمانه لرن  
أو علماء أو حىت من هلم  ا  ال تصدر عن فقهاءالدعوى ترفع من جديد ولرن بشرل أكثر تفلتا ، ألن  

صدار دعاويهم، فضال   عن عدم استرماهلم شروط االجتهاد اليت رعي يؤالهم إلمن االطالع الش   حظ  
 جديد يف أصول الفقه.للت   لهمتؤا  

ا ن يسمون بالعلمانيني حيث ينادون بأكثر م  عوى تصدر اآلن م  واتذه الد  "يقول عبد اهلل الرمايل: 
ص يف أمور العادا  واملعامال ، فهم ن كان الطويف قد قدم املصلحة على الن  نادى به الطويف، فإ
 ."أمور احلياة حىت يف العبادا  وإباحة احملرما  يقدمونا يف كل  

العامل ا أن يثبت تيجة إم  ا ، وترون الن  ابتة تواجه عاملا متغري  ينية الث  أصول الد   إن  "فمن أقواهلم يف ذلك: 
ل ألسباب ص قد يعط  الن   إن  ". "ينية لري تتناسب معناوابت الد  مستحيل، أو أن تتغري الث   واتذا املتغري  

 ق؟ وأين اآلن نصوص التسري باجلواري، ذابت كلها ألن  عصرية أو حضارية، أين اآلن نصوص الر  
نطباق ا  جوارية على املباد  لري تصبح قابلة لالمن إدخال تغري   ال مفر  ". وقالوا: "العصر قد تغري  

 . واملثال يف ذلك: "بعد اتذه املسافة إلزامية اهلائلة

عوة اناك الد   املثال، ما نقلها الشيخ القرضاوي يف كتابه ، اإلجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط، أن  
ة يوم األحد،  جتعل عطلتها األسبوعي  يف البالد اليت  اجلمعة إىل جعل صالة اجلمعة يوم األحد بدل يوم 
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رورة. ، وذلك من باب الض  غري  هبتذا الت   ق إال  مصلحة املسلمني يف إقامة وحضور اجلمعة ال تتحق   ة أن  حبج  
اتذه املصلحة ملغاة بنص قوله تعاىل )يأيها التذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة  أن   وال شك  

فتسمية الصالة بصالة اجلمعة، وجعلها يوم اجلمعة إلغاء ملا عداه.  29...(فاسعوا إىل ذكر اهلل وذرو البيع
 .30وحىت الطويف مل يقل بتذلك ألنه استثىن العبادا  من تقدمي املصلحة فيها على النص

 ص مع المصلحةالمطلب الثاني: القول في منع تعارض النّ 

: ه إىل أمرينا مرد  ص إن  املصلحة والن  عارض بني ما قد يظهر من إشرال الت   الريسوين إىل فررة أن  ذاب 
 خلل يف فهم النصوص وتطبيقها.  فهم املصلحة وتقديراا، والثاين:خلل يف األول:

 تفسير المصلحي للنصوص -1
واتذا ما قصدنا خبلل يف فهم املصلحة وتقديراا، ومعناه النظر والبحث يف مقاصد 

واستخراج معانيها ومقتضياهتا وفق تفسرياا  صوص واملصاحل املتواخاه من أحرامها، ث  الن  
  وال تعس . واتذا تفسري لي  سوى دون ترل   –ما الح من مقاصد ومصاحل. وذلك 

ر نقر   ها. فلي  من املنطقي أن  ها ورمحة كل  ريعة مصاحل كل  الش   ر، واو أن  إعمال لألصل املقر  
حنجم عن حتقيق ن   ب أنتهي   ها مصلحة ورمحة. ث  أحرام الشريعة كل   ر باستمرار أن  ونرر  

 .31صوص واألحرامما نستطيع من الن  ذلك وإظهاراا بأقصى ما نستطيع، ويف أكثر 
ا، من دعاوى صوص يزيل من أمامنا قدرا  آخر، كبريا  أيض  والتفسري املقاصدي املصلحي للن  

عارض سيوجد حقيقة بني املصلحة والفهم اتذا الت   فإن   ص واملصلحة، وإال  تعارض الن  
ر  تفسريا  يسقط مقاصداا ما فس  صوص كل  الن   صوص. ألن  اجلامد أو املقصر للن  الظااري 

 ويضيع مصاحلها أصبحت متنافية مع املصلحة بدرجة أو بأخرى.
بوية والنفسية فالعبادة مثال  حني تفهم مقاصداا وأبعاداا العقدية والفررية، وآثاراا الرت  

مني، مدارسة للسالرني، ومنهجا ا  للمتسو  أحرامها تصري مالذ ومصاحلها االجتماعية، فإن  
د أعباء تعبدية ومراسيم شرلية د ترالي  حتريمه وجمر  واملصلحني. وإذا عد  جمر  ني للمرب  
رد )دين يقضي( على  حساب ما حيتاجه ا تصبح حينتذاك جم  من قضائها وكفي، فإن   ال بد  
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تة للمصاحل ومتعارضة مفو  اتذه العبادا   تعد   من وقت أو جهد أو مال. وارتذا ميرن أن  
يها فقط ليسرتيح منها ومن حساهبا، وبني ظرة بني من يؤد  معها. فيرون أصحاب اتذه الن  

 .32نصرف إىل مصاحلهمن يرتكها باملرة وي
 
 
 

 صوص.طبيق المصلحي للنّ التّ  -2
واو فرع وامتداد للتفسري املصلحي للنصوص. واو أيضا  يرفع قدرا  آخر من احلاال  اليت 

صوص مراعاة طبيق املصلحي للن  ص واملصلحة. وأعين بالت  عارض بني الن  فيها قيام الت   يظن  
نا  لتنزيل واو ما يقتضي ترييف ا معي   طبيق.صوص واملصاحل املتواخاة منها عند الت  مقاصد الن  

صوص واليت ال تنطبق. واحلاال  اليت صوص، ترييفا  للحاال  اليت تنطبق عليها الن  الن  
 .33استثناؤاا بصفة دائمة أو بصفة عارضة يتعني  

 وأاماء " جتليا  واسعة يف تراثنا الفقهي واألصويل، اتتذ  أشراال  طبيق املصلحيوهلتذا "الت  
ق حو حيق  رعية على الن  صوص واألحرام الش  ها يف جواراا ترجع إىل تطبيق الن  دة، ولرن  متعد  

 املصاحل ويدرأ املفاسد أكثر ما ميرن. 
ذلك مرجعه إىل نج النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته رضي اهلل عنهم. واألصل يف 

صوص تعامال صوص بوعي وتبصر، وتوبيخ ملن يتعاملون مع الن  قون الن  وثناء على التذين يطب  
تطبيق مصلحي املتبصر ينظر ويستثىن احلاال   يتعامي من املصاحل واملفاسد. فإن  جامدا  

 اليت ترون مربأة من األفا .
 -صوص احلديث التذي رواه األئمة مالك والبخاري ومسلمرة للتطبيق الن  ومن األمثلة املتبص  

امرأة مسرينة كانت تقوم بتنظي  املسجد،  ن  "إ–يف كتاب اجلنائز وغريه من مصنفاهتم 
فمرضت فأخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبرضها، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

املساكني ويسأل عنهم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذا ما ماتت م يعود وسل  
ا م. فلم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  ، فرراوا أن يوقظوا فآذنوين. فخرج جبنازهتا ليال  

                                                             
 .59، صنفسهجع املر  32
 .55، صنفسهاملرجع  33
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م أخرب بالتذي كان من شأنا، فقال أمل آمركم أن أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  
ول اهلل كرانا أن خنرجك ليال  من شأنا، فخرج رسول اهلل صلى تؤذنوين هبا؟ فقالوا: يا رس

 .34"اس على قرباا وكرب أربع تربريا اهلل عليه وسلم حىت ص  بالن  
ففي اتذه احلالة كان الصحابة أمام اخليارين: إما أن يلتزموا األمر النبوي ويطبقوه تطبيقا  

ألمر ما حييط بتنفيتذه يف احلالة حرفيا ال يلتفت إىل شيء. وإما أن يستحضروا إىل جانب ا
اليت وقعت، من أدب ومصلحة ومفسدة يف حق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اتذا او 
املسلك التذي اختاره وأقرام عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عمال  مبنهج التطبيق 

 صوص.بصر للن  املصلحي املت
عن شيخه ابن تيمية حني قال: "مرر  أنا  ومن األمثلة األخرى يف الباب ما رواه ابن القيم

وبعض أصحايب يف زمن التتار على قوم منهم يشربون اخلمر، فأنرر عليهم من كان معي، 
عن ذكر اهلل وعن الصالة، واؤالء  نا تصد  ا حرم اهلل اخلمر أل  فأنرر  عليه وقلت له: إن  

 عهم".فوس وسيب التذرية وأختذ األموال، فدام اخلمر عن قتل الن  يصد  
 

ن وشريعته، كما قال صوص، بل اتذا او الفقه الصحيح للديفهتذا او تطبيق الصحيح للن  
 .35"والفقيه من نظر يف األسباب والنتائج وتأمل املقاصدابن اجلوزي: "

 

 ى القول بتقديم المصلحة على النصرد األصوليون عل

دود يف ، ومن الر  36خاصة على الطويفد على قول بتقدمي املصلحة وقد أفاض كثري من األصوليني يف الر  
 ذلك:

نة على القرآن بطريق البيان قياس ص واإلمجاع على تقدمي الس  قياس تقدمي املصلحة على الن   -1
 القرآن وتوضيحه. قال تعاىل: )وأنزلنا إليك التذكر السنة من مهماهتا تبني   مع الفارق، فإن  

                                                             
 احلديث رواه البخاري ومسلم.34
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 38وما ناكم عنه فانتهوا( سول فختذوهالر  ، وقال: )وما آتاكم 37اس ما نزل إليهم( للن  لتبني  
ة والدليل يف تقدمي املصلحة ة، والعل  عن الوحي. فسألوا عن األدل   نة كالم املعصوم نقال  والس  
 ص واإلمجاع، فأين تأيت العصمة بل كي  يقدم غري املعصوم على املعصوم.على الن  

لة األحرام معل على أن   ما استدل به الطويف من إمجاع العلماء ومنهم منرري اإلمجاع -3
 ة جها : برعاية املصاحل منقوض من عد  

ص. ووجوب أوال : من قال بتعليل األحرام برعاية املصاحل اشرتط عدم مصادمتها للن  
املصلحة يف  أن   لة باملصاحل، ولو ظن  ا معل  صوص وعدم اخلروج عنها ألن  مسك بالن  الت  

 غرياا.
 
كالنظام والشيعة مل يقولوا باعتبار املصاحل. الشيعة على ن بعض املنرري اإلمجاع  انيا : إث

 ين من املعصوم ال الرأي، واملصلحة رأي، والنظام برده القياس والرأي.رأيهم يأختذ الد  
 يقولون إن   على رعاية املصلحة باإلمجاع ث   ة، حيث يستدل  التناقض بني احلج  ثالثا : 

 فق عليه.اإلمجاع  أمر غري مت  
 

صوص تعارض بني الن   الواقع أن   صوص متعارضة لي  بصواب، ألن  الن   أن   ادعاؤه ن  إ -1
حبسب ما يظهر منه، ولرن يف حقيقته كما قال تعاىل: )ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا 

 .39فيه اختالفا  كثريا (
لعقوهلم بال نصوص لران او االختالف، واو الواقع يف كل أمة تنحرف بل لو ترك الناس 

اهلل. قال تعاىل:) كان الناس أمة واحدة، فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنتذرين عن منهج 
وأنزل معهم الرتاب باحلق ليحرم بني الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختل  فيه إال التذين 

 .40أوتوه من بعد ما جاءهتم البينا  بغيا بينهم... إخل(

                                                             
 .99سورة النحل، اآلية :  37
 .6سورة احلسر، اآلية:  38
 .13اآلية  ،سورة النساء 39
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عاىل: )واعتصموا حببل اهلل مجيعا  وال ص. قال تبالتمسك بالن   فاق لن يرون إال  االت   بل إن  
 ، وحبل اهلل او دينه أو عهده أو القرآن.41تفرقوا(

 الواقع اليت استدلوا هبا أصحاب القول على تقدمي املصلحة على النصوص ال حتقق دعواه. -9
 الدكتور رمضان البوطي على األنواع اليت وضعها األستاذ على حسب اهلل للواقع أن   وقد رد  

 م املصلحة على نص الرتاب حيث قال:اهلل عنه يقد  عمر رضي 
ص يف اجتهاده رآه وال يف حرم قضى به، وما عمر رضي اهلل عنه مل خيال  الن   "والواقع أن  

ة متسره ليل على شد  الرتاب، او بعينه الد   توامهه بعض الراتبني من ذلك خمالفا  لنص  
 الردود كما يلي:ص وحرصه على أن ال خيرج عليه. وحقيقة اتذه بالن  

ذلك منه  م بعضهم أن  فة قلوهبم من الزكاة، فقد توا  : إلغاء لسهم املؤل  لفي النوع األوّ 
ا الصدقا  للفقراء...( معارض لقوله تعاىل )واملؤلفة قلوهبم( عطفا  على الفقراء يف قوله )إن  

 فق من منطوق اآلية وروحها.قضاؤه اتذا مت   اآلية. والواقع أن  
عمر ألغى سهم مؤلفة قلوهبم، ومل يعمل عمر باآلية بسبب  تهم أن  لك يف حج  واحلقيقة ذ

اؤالء الصن  )املؤلفة قلوهبم( كان  كسب ود    املصلحة اليت رآاا، فهتذا ال يسلم العتبار أن  
ما حتقق املناط ا ذاب اتذا احلرم ذاب اتذا املستحق املايل، فرل  حلرم علق باآلية. فلم  

 ق بتحقيق املناط. اتذا احلرم متعل   به، أي أن  ق ق احلرم املتعل  حتق  
اإلسالم وصل إىل مرحلة مل يعد فيها حباجة إىل  فقط رأى سيدنا عمر رضي اهلل عنه أن  
ة يف املعمورة آنتذاك. اإلسالم قد تربع على عرش القو   عون اؤالء واستمالتهم، وخصوصا  أن  

ا او استجالء ص، وإن  عالقة بأمر الن   ق بتحقيق مناط احلرم الاالجتهاد املتعل   ومعلوم أن  
ق حرم شرعي هبا كاستجالء حلقائق األشياء واألمور، وإداركها على ما اي عليه لتعل  

احلرم باق  ، بأن  ديدوتعيني املثلى لضمان املتل . مع التنوية الش  البلوغ يف الصيب، حقيقة 
ص، خصوصا  إذا عمال اتذا الن  ص داللة  وثبوتا ، فقد حيتاج املسلمون اليوم إلة الن  لقطعي  
 42ق املناط.حتق  
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استدالهلم بعدم قطع عمر يد السارق يف عام اجملاعة، نظرا  للمصلحة اليت  أن   اني:د الثّ والرّ 
ال  من باب العام التذي يقبل رآاا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ال نسلم هلم. فاآلية أو  

ف أن نتعر   من يسرق، بل البد   برل  التخصيص والتقييد. فالقطع ليست خاصة وقاطعة 
ليست قطعية نظرا  داللة اآلية  دا  والتخصيصا  يف حق السارق، أي أن  على جممل املقي  

 لعمومها واتذا رأي اجلمهور، خالفا  للحنفية القائلني بقطعية العام.
اتذه اآلية، من أبزراا قوله صلى اهلل  صا  كثرية يف حق  املخص   وإذا عملنا عقولنا، نرى أن  

وا م: )ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن وجدمت للمسلم خمرجا  فخل  عليه وسل  
 اإلمام أن خيطئ يف العفو خري له من أن خيطئ يف العقوبة(. سبيله، فإن  

قابل لإلسقاط إذا توفر  الشبهة، واتذا  رقة حد  من احلدود، والس   والشبهة تسقط أي حد  
 43ما فعله سيدنا عمر اخلطاب رضي اهلل عنه.

الرتاب أيضا  ال  ه معارض لنص  ا مسالة قتل اجلماعة بالواحد، وقوهلم أن  أم   الرد الثالث:
ا تشمل قتل ا  على قتل الواحد بالواحد فقط، وإن  اآلية ليست نص   العتبار أن  م هلم، نسل  

فنا على سبب واحد أيضا . وحصراا يف قتل الواحد ال يصح، خصوصا  إذا تعر  اجلماعة بال
ة للقصاص، وعلته جعل القتل عل   وجل   اهلل عز   اآلية، أن   زول اآلية. ونالحظ من نص  الن  

  على أن   ببية، وقتل اجلماعة للواحد يدل  اآلية دالة عليها بباء الس   ص. ألن  ثابته بطريق الن  
 ل.فرد من اتذه اجلماعة قام بعملية القتل. ومبجموع أعماهلم توفر  جرمية القت كل  

ية، ال يقع دة ال نستطيع رسم صورة القتل الرل  وبإفراد كل عمل لرل واحد منهم على ح  
جرمية القصاص.  ة القتل، استحق الرل  يف عل   وح. لرن ملا اشرتك الرل  القتل وإرااق الر  

 44، ولي  خروجا  عنها.واتذا ما مأخوذ من اآلية
 

الرتاب ترجيحا   عمر رضي اهلل عنه خال  نص   عون أن  فهتذه املسائل املتذكورة، اي من عمدة التذين يد  
 ص فال بأس يف ترجيحها عليه. وقد تبني  املصلحة إذا تعارضت مع الن   منه للمصلحة. ليستدلوا بتذلك أن  

 نة، ولرن  ة متسره رضي اهلل عنه بالرتاب والس  شد  على  دليال   اتذه املسائل ليست إال   ما ذكرناه أن  
 ا خمالفة له.ة لديه يف فهمه أن  ص، قد تبدلوا ملن ال دق  قيقة للن  املراعاة الد  
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ا خلل يف فهم رده إىل أحد أمرين: إم  ا م  ص، إن  عارض بني املصلحة والن  من إشرال الت   ويظهر منه أن  
 النصوص وتطبيقها كما قال الريسوين.ا اخللل يف فهم املصلحة وتقديراا وإم  

 

 

 الخاتمة ونتائج البحث

 اتذا البحث كما يلي:اصلت إليها النتائج اليت تو  من خالل اتذا البحث فيمرن إمجال أام  

ا ال ص. وكما أن  األمور التعبدية اخلالصة يقتصر فيها على ما ورد به الن   فق العلماء على أن  ات   .1
املقصود هبا إرضاء اهلل  ألن   العمل فيها بقاعدة املصاحل املرسلة.ال يصح  -يعتد فيها بالقياس

فتح باب العمل باملصلحة فيها يفتح باب االبتداع  منه، وألن   ، ووسائل رضاه ال تعرف إال  تعاىل
 يف الدين.

ص خاص مبجايل املعامال  والعادا ، دون ه عجب تقدمي املصلحة على الن  عند الطويف، أن   .3
لعلمانيني حيث ينادون بأكثر ون بان يسم  را . وتصدر اآلن من املعاصرين م  د  العبادا  واملق

ص يف أمور العادا  واملعامال ، كان الطويف قد قدم املصلحة على الن    ا نادى الطويف، فإن  م  
ا يف كل أمور احلياة حىت يف العبادا  وإباحة احملرما . فال ينبغي أن يرون ذلك فهم يقدمون  

 اإلسالمي الوسطي.هج يف الن  
ص هلا سواء املصلحة اليت شااد هلا من أصل تقاس عليه، فال عجوز اعتباراا عند املخالفة الن   .1

 ية أم جزئية أو غريه. وسواء أكان النص قطعيا  أم غري قطعي.أكانت خمالفة كل  
إزالته ص تال  ميرن املصلحة اليت هلا شااد من أصل معترب تقاس عليه، وكان بينها وبني الن   .9

 حاد.غري قطعي كخرب اآل ه نص  ص تعارض ولرن  عن طريق التخصيص أو كان بينها وبني الن  
ما خلل ا مرده إىل أحد األمرين  إ  ، إن  ما قد يظهر من إشرال التعارض بني املصلحة والنص   ن  إ .5

 صوص وتطبيقها.ا خلل يف فهم الن  يف فهم املصلحة وتقديراا وإم  

 الخاتمة

ص. فإن أحسنت فبفضل قدر اهلل يل أن أكتب يف قضية دعوى تعارض  املصلحة مع الن   وهلتذا يتنهي ما
 اهلل ورمحته وكرمه، وإن أسأ  فمين ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه براء وإىل اهلل نسأل التوفيق والسداد.
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