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)المصوولحة  حجية االسوو صوو  يعية ال ي اخ لف فيها األصوووليي  الموضووو: : المصووادر ال  وور 

 المرسلة(
_____________________________________________________________________________ 

 
م  ي أمل ك م األصووووليي  في أمر االسووو صووو   ب والعمل بالمصوووالو المرسووولة ب وا را  ال ي 

  ًا وغموضًا ب اضطرابينسبونها إلى األئمة المج هدي  : يجد أ  فيما ذكروه 
 لذا فقد اخ لف العلما  في حجي ه :

 

 : مذاهب م عددة في االح جاج بالمصالو وقال فيه ث ثة مذاهب  األسنوي ذكر
 لبناء األحكام عليها. وال دليل   ليست حجة مطلقا   عند اب  الحاجب وا مدي:األول : 

 

مام الحرمي  ونقل ع  ال وووووافعي:  عندالثاني :           وأصللللللللا لبناء األحكام  أنها حجة مطلقا  مالك وا 
 عليها ونقا عن إمام الحرمين أنها حجة بشرط أن تكون مشبهة بالمصالح المعتبرة.

 

 

 هي حجة بشرط أن تكون ضرورية قطعية كلية.عند الغزالي والبيضاوي: الثالث : 
 

                                                                                      : المصالو المرسلة أما أقوال بقية األصوليي  في حجية
 

اشتهر عن المالكية القوا بالمصلحة المرسلة وليس كذلك ، فان العلماء في  قال الزرك ي : _1
بمعنى  ، أي مجرد وجود المناسبة بين العلة والحكم جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة )

 . ( تناسبها عموما  
المصلحة المرسلة معموا بها في عامة المذاهب، ومما يؤيد قوا الزركشي  قال القرافي : _2
 قرافي :ال



إن تطبيقات المصالح المرسلة متفق عليها بين علماء األصوا سواء من اشترط الشروط  _أ 
 للعما بها أو من لم يشترط.

لم يعما بكا ، وهو المشهور عنه القوا بالمصلحة المرسلة )رحمه اهلل( مالك اإلمام ان  _ب
 با ما كانت المصلحة فيها ضرورية وكلية وقطعية .، مصلحة 

 
القوا بأن الخلف بين األصوليين في حجية المصلحة المرسلة هو خلف في  هو  الراجو:

  لمنهج ... وبيان ذلك فيما يأتي :األسلوب وا
 

، أي كانت عند المالكية قواعد اجتهادية خاصة  فقهيا  مستقل   اعتبرها دليل   إ  اإلمام مالك:
 .  بالمصلحة المرسلة
 ألن القياس ال يعجز عن الداللة عليه. ؛ القياس: اعتبرها وجها من وجوه أما اإلمام ال افعي

  
 مما  قدم ي بي  أ  المصلحة المرسلة م فق عليها م  حيث المعنى والجوهر .

 اذ  ما السبب في ردها م  قبل البعض أو ا  راط ال روط لها ؟ج 
من اتخاذ أئمة  معتبر خوفا  ان علماء األصلللللوا لم يقرروا المصللللللحة المرسللللللة كأصلللللا  الجواب :

التبلللاه أهوائهم واسلللللللللللللللتبلللدادهم .. وقلللالوا بوجوب إرجلللاه األحكلللام إلى  الجور والظلم إيلللاه حجلللة  
الحكللام ، وهللذا الخوف كللان في النصلللللللللللللللو  ولو بقيللاس خفي ، ولم يتركوهللا الجتهللاد األمراء و 

لظروف واختلف .. ولذا فالمصلللللحة المرسلللللة هي أدق مسللللالك العلة في القياس ... إذن فامحله
البيئات هي أسللللللاس هذا االضللللللطراب ، فمن تشللللللدد عا  عهد الظلم والجور ، ومن خفف عا  

 عهد العدالة والتقوى . 
 
 


