
احملاضرة التاسعة : نظرية المصلحة يف الفقه اإلسالمي و فقهاء 
 القانون  

املنفعة يف احلقيقة و تطبق جمازا على الفعل الذي فيه صالح  مبعىن هي  اللغة: يف  تعريف املصلحة

ذا  النفع، فيقال : التجارة مصلحة و طلب العلم مصلحة فهما سببان للمنافع املادية و املعنوية ، و هي 
، مبعىن : جلب  املنفعة فهي اللذة حتصيال أو إبقاءاملعىن ضد املفسدة ، كما أن النفع نقيض الضرر ، أما 

  اللذة حتصيال و احملافظة عليها إبقاء.
ا : ، فقد عرفها اإل الشرعأما يف    عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ، و مام الغزايل على أ

لسنا نعين به ذلك فإن جلب املنفعة و دفع املضرة مقاصد اخللق ، و صالح اخللق يف حتسنب مقاصدهم 
ملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ، و مقصود الشرع من اخللق مخسة ..، و هذا التعريف  لكنا نعين 

  يبني ما يلي : الشامل 
  أن املصلحة الشرعية خمالفة لعرف الناس هلا . -
  أن املصلحة يف عرف الشرع احملافظة على مقاصد الشارع و لو خالفت مقاصد الناس . -
  رجوع املصلحة للمقاصد الشرعية يف اجلملة شرط أساسي العتبارها . -
ب املصاحل   ذا التعريف شديد احلذر يف فتح  و اعتبار  يشرتط املناسبة العامة ، فهو فكان الغزايل 

  الشارع هلا .
ا السبب املؤدي إىل الصالح و النفع كالتجارة املؤدية إىل الربح ذلك حبسب و عرفها الطويف بقوله :    إ

، و هو تقريب التعريف  العرف و حبسب الشرع هي السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة و عادة
لنقطة املهمة اليت هي فارق بينه و بني تعريف الغزايل هي : أن الطويف يعرف املصلحة نفسه للغزايل ، لكن ا

كدليل شرعي يف حني أن الغزايل يعرف مطلق املصلحة الشرعية ، مث يشرتط فيها شروطا بعد ذلك حىت 
  جيوز االعتماد عليها مبفردها كدليل شرعي على حكم الوقائع غري املنصوص عليها.

ختالف النظر إليها :النظر األصويل أقسامها من حيث   : هناك عدة تقسيمات 

  : و يف ذلك عدة طرق منها : من حيث اعتبار الشارع هلا -1
ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام :  الطريق األول -   : تنقسم 



عتبارها بوجود األصل الذي يشهد بنوع املصلحة أو جنسها:  أوال - ،   مصلحة شهد هلا الشارع 
فتضمني السارق قيمة املسروق و إ، أقيم عليه احلد زجرا له عن العدوان مصلحة معتربة ألن الشارع شهد 
لضمان على الغاصب لتعديه ، و إعطاء الشارب حكم القاذف إقامة ملظنة  لنوعها و ذلك حبكمه 

عتبارها و ذلك لوجود األصل ا لذي يشهد القذف و هو الشرب مقام القذف مصلحة شهد الشرع 
ب  جلنس هذه املصلحة و هو إقامة اخللوة مقام الز يف احلرمة. وهذه املصلحة تدخل عند هذا الفريق يف 
القياس أو هي القياس نفسه ألن الشرط عندهم يف القياس أن يوجد األصل الذي يعترب الشارع فيه عني 

  املصلحة أو جنسها .

ا:  نيا - ن البنت تساوي اإلين يف املرياث بدعوى البنت أصبحت كالقو   مصلحة شهد الشرع ببطال ل 
  تشارك زوجها يف حتمل أغباء احلياة فساوت اإلبن من هذه اجلهة .

عتبارها:  لثا - ا و ال  وليس من اليسري التمثيل هلذا النوع من  مصلحة مل يشهد الشارع ال ببطال
ملصاحل على أساس أنه ال يتصور أن توجد واقعة املصاحل ، بل إن الغزايل أنكر وجود هذا النوع من ا

مسكوت عنها يف الشرع ألن هذا يتضمن أن هللا قد ترك الناس سدى ، و هذا الطريق سار عليه مجهور 
ملصلحة املرسلة .   األصوليني و عربوا على ذلك 

  : و هي طريقة الغزايل و قد قسم املصلحة إىل :  الطريق الثاين -

ب القياس من جهة تعدية حكم بعينه من حمل  الشرع لنوعها مصلحة شهد:  أوال - ، راجعة عنده إىل 
النص بعلة هي املوجبة يف حمل النص ، كنعدية احلرمة من اخلمر إىل النبيذ بعلة اإلسكار اليت أوجبت 

  التحرمي يف حمل النص .

صرفات الشرع مثل هلا و يسميها كثريا مصلحة مالئمة جلنس ت مصلحة اعترب الشارع جنسها:  نيا -
  عطاء الصحابة الشارع عقوبة القاذف إقامة ملظنة القذف ( الشرب ) مقام القذف .

  و يطلق عليها أحيا املصلحة الباطلة أو امللغاة . مصلحة تناقض نصا شرعيا:  لثا -

  يف الشرع و يسميها أحيا املصلحة الغريبة.  املصلحة املسكوت عنها:  رابعا -
  

ام -2 ا يف ذا و كل رتبة من هذه  ملصلحة الضرورية و احلاجية و التحسينية: واملعروف  ن حيث قو
  الرتب تعترب كالتتمة و التكملة لألخرى .و ترجع فائدة هذا التقسيم عند الرتجيح بني املصاحل املتعارضة .



صلحة األغلب و منها مصلحة عامة و م: و قد انفرد به الغزايل ، فقسمها إىل  من حيث الشمول -3
درة ، فمثال األوىل املصلحة القاضية بقتل املبتدع الداعي إىل بدعته إذا  ما يتعلق بشخص معني يف واقعة 

غلب غلى الظن ضرره ، و على الثانية : بتضمني الصناع ، و الثالثة املصلحة القاضية بفسخ نكاح زوجة 
  املفقود .

ذا االعتبار إىل قسمني : : و هو لل من حيث الثبات و التغري -4 دكتور شليب فقد قسم املصلحة 
م، و تتضح  نيها : املصلحة الثابتة على مدى األ املصلحة املتغرية بتغري الزمان و البيئات و األشخاص و 
فائدة هذا التقسيم من حيث القول بتغري األحكام بتغري املصاحل و تقدمي املصلحة املتغرية على النص و 

  ، ويف هذا النظر حتقيق .اإلمجاع 
ذلك أن املقصودة ،  األساس الذي بني عليه وال الغاية  نسلم لهذا التقسيم وال نرى ضرورة ، ال وحنن   

بت لمصلحة شرع حتقيقا ، الحكم الشرعي الذي  شرع ألن المصلحة التي ل ؛ وال يتبديتغري ال معينة 
حية أخرى لتحقيقها   سواء أكانت هذه املصلحة لمصلحة قط  فإننا ال نرى ترك النصكذلك ، ومن 

شرعي يبنى على مقدمتين  :إ حداهما ترجع إلى الحكم ل دليل وبيان ذلك أن كبتة أم متغرية  . 
فإذا نص الشارع نظرية ، والثانية نقلية واألولى و الثانية ترجع إىل حتقيق مناط هذا احلكم . الشرعي 

وهذا الحكم تقرر ملصلحة معينة  أنكر فإن هذا حكم شرعي على أن البينة على المدعي واليمين على من 
فإذا عرض على الفقيه بتة ،كذلك تحقيقها به ألن  المصلحة التي قصد ل ، ال يلحقه التغيير وال التبدي

  أو تقصير فيتعد السلعة التي لديه  دون يدعي تلف مضمونها أن الصانع ، واقعة 
فإن الفقيه ينظر فيجد الغالب على طائفة الصناع   أن صاحب السلعة ال يوافقه على دعواه حني 

وليس لرب ، ويصدق في دعواه الهالك أو التلف  ، إن الصانع ال يضمن ل فيقو، الصدق واألمانة 
السلعة عليه إال اليمين مؤسسًا دعواه على أن المدعي هو الذي ال يشهد له الغالب والمدعى عليه ما   

فيكون الصانع مدعيًا عليه ا  األمانة ، الغالب على الصناع وحيث إن ، قوله على وفق الغالب كان 
فإن على رب السلعة ، حيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر  صاحب السلعة مدع ، وو

فإذا  ، على الصانع إال اليمين ل فليس وهو إذا لم يفع، على تعدي الصانع أو تقصيره ل أن يقيم الدلي
حيث إن مدعيا الصانع  ألنه يعتبر يتضمني لصناع الخيانة فإن الفقيه  يحكم تغير الزمن وغلب على ا

دعواه على خالف الظاهر الغالب إذ الغالب على الصناع الخيانة فقد تغيرت الفتوى في الحالين ولم 
في قضية التسعير يقال هذا ل ومثلتحقيقها . يتغير الحكم  الشرعي وال المصلحة التي شرع هذا الحكم 



يلحقها ال ، فاألحكام مناطها عام المجاعة الشرعية وإيقاف حد السرقة  م المؤلفة قلوبهم ومنع سه
  مناطها.فيها حتقق إذا الوقائع على تطبق وإنما التبديل و ال التغيري ،  

ا عنصر من عناصر احلق بقوهلم : احلق  املصلحة يف املنظور القانوين مصلحة مادية أو : عرفت بكو

ا  القانونأدبية حيميها  كل شيئ يشبع حاجة اإلنسان بد من حق اإلنسان يف ، و عرفت من جهة أ
  احلياة و سالمة بدنه و كل منفعة مادية أو أدبية ، فقيل يف ذلك أ،ها العالقة بني الشخص و ماله

ا   لشخص ما فاحلاجة املادية تتمثل يف محاية املصلحة  كل شيء يف يشبع حاجة مادية أو معنويةو قيل أ
رى الطبيعي، أما احلاجة  يف احلياة و مصلحة السالمة البدنية و مصلحة محاية أعضاء اجلسم للسري وفق ا

  املعنوية فتتمثل يف محاية مصلحة الشرف و االعتبار يف اجلرائم املاسة حبرية اإلنسان و حرمته. 

  : يف ذلك ثالثة عناصر :  اء القانونعناصر املصلحة عند فقه

ا اللذة أو ما كان وسيلة إليها أو دفع األمل أو ما كان وسيلة إليه  العنصر األول : املنفعة - : عرفت 
إلبقاء احلفاظ عليها بدفع املضرة و  لتحصيل جلب لذة و املراد  ، أو اللذة حتصيال و إبقاء ، فاملراد 

ا.   أسبا

ملعىن القانوين الغاية اليت يسعى املشرع إىل حتقيقها من وضع القواعد   ، اهلدفالعنصر الثاين - : و هو 
  القانونية.

: أي وجود حالة االنسجام بني املنفعة و اهلدف ،  العنصر الثالث : املوافقة بني املنفعة و اهلدف -
املصلحة ) حالة املوافقة بني فمىت وافقت املنفعة اهلدف وجدت املصلحة ة لذلك عرفها فقهاء القانون ( 

  املنفعة و اهلدف.
و هناك تعريف أراد صاحبه من خالله أن يرجح و جيمع بني األقوال فقال : املصلحة هي تقدير الشيء 
بوضعية معينة ، فهي عملية عقلية تتناول الشيء من خالل تقييم النفع و صالحيته إلشباع احلاجة ، فهي 

نه سيكون مفيدا إشباع حاجته ، و ما يعد مصلحة يف زمان حكم صاحب املصلحة على الشيء  بوصفه 
لشخص الذي يقدر حاجته و هو الذي  و مكان معني قد ال يعد يف زمان و مكان آخر ، فهي منوطة 

  حيددها.

  شروط املصلحة يف القانون : 



ا : احل استناد املصلحة إىل احلق - حلق على أ ق مصلحة ذات قيمة : ولذلك عرفت املصلحة بعالقتها 
مالية حيميها القانون لصاحبها، فاملصلحة تكون قانونية إذا قامت على حق يقر به القانون أو نشأت عن 

  وضع أو حالة شرعية ، و بذلك حتضى هذه املصلحة حبماية املشرع ةة يسبغ عليها محايته. 

حلماية القانونية - ك اليت تستند إىل حق معني أو إىل : و املصلحة القانونية هي تل اقرتان املصلحة 
مركز قانوين يتمتع حبماية املشرع حبيث تتصل املصلحة حبق أو مبركز قانوين معني تكون تلك ملصلحة 

  القانونية . 
و احلماية القانونية متثل ركنا من أركان احلق مبا فيه احلق للشخص إذا مل تكن هناك محاية جتعل من صاحب 

اوز أو اعتداء من الغري و أن الدعوى هي اجلانب الشكلي بوصفها الوسيلة لصون احلق يتمتع حبقه دون جت
احلق ، ألن لكل حق غاية أو هدف ، و هذه الغاية ال تتم إال مع وجود الدعوى القضائية أو محاية 

  القانون.

ن : تكون املصلحة مشروعة إذا قامت على حق يقره القانون أو تنبعث ع أن تكون املصلحة مشروعة -
ذه اخلاصية ترعة برعاية املشرع ة تستحق احلماية ، و إذا كانت هذه  حالة مشروعة ، و مىت اتصفت 

ب القضاء موصدا بوجه صاحبها .   اخلاصية غري موجودة كان 

: و هذه احلاجات قد تكون مادية أو معنوية ،  أن تكون املصلحة قادرة على إشباع حاجات معينة -
ذه احلاجة هو الذي حيرك الرغبة و اإلرادة إىل  و إذا كانت الغريزة هي اليت تولد احلاجة ، فإن الشعور 

  النزوع إىل إشباعها.
بشرط أن تكون هذه احلاجات ال تتعارض مع النظام العام أو اآلداب العامة و أ،ه ال جيوز استعمال احلق 

  صلحة الغري .رد اإلضرار أو ملعارضة عامة أو حتقيق مصلحة خاصة ال تتناسب مع م

لذاتية - ا شخص دون غريه ، فهي حق يستأثر به على قيم و أشياء  اقرتان املصلحة  : أن ينفرد 
  تكفل له التسلط و االقتضاء .

ملصلحة حمل احلماية  منع وقوع اعتداء - : مبعىن أن يكون هناك خطر دائم قائم من شأنه املساس 
  القانونية ، سواء كان اخلطر حاال أو حمتمال كما احلال يف الشروع.

 


