فقه املصاحل واملفاسد
بسم هللا الرمحن الرحمي ،هذا ملخص فيه أمه عنارص احملاضات امخلس ا ُأل َول اليت ألقاها فضيةل ش يخنا،
األس تاذ ادلكتور سلامين الرحييل -حفظه هللا -مضن ادلورة العلمية يف فقه املصاحل واملفاسد ،املقامة يف مسجد
سامل بن خبيت بديب.

أعد التلخيص :أخومك أبو نور  /محمد بن داود.

مقدمة:
 هللا تعاىل بعث رسوهل ﷺ عىل فرتة من الرسل ،يف مرحةل هجل ،وظمل .أرسهل رمحة للعاملني ،وأمكل
به ادلين.
 جعل رشيعته شامةل للك خري تفصي ال أو تأصي ال ،وحذران من لك رش تفصي ال أو اجام ال بذكر أصوهل .
 من أعظم أصول الرشيعة أهنا صاحلة ومصلحة للك زمان وماكن ،ل ختتص بزمان أو ماكن معني .
 ومن أعظم أراكن ذكل أهنا جاءت جبلب املصاحل ودرء املفاسد ،مفبناها علهيام.
 تعظم أمهية هذا الباب وفقهه يف عرصان احلاض.

أقسام الناس جتاه مراعاة املصاحل واملفاسد :الناس يف هذا الباب طرفان ووسط:
الطرف األول :أمهل هذا الباب ومل يقف عند فقه احلال واملأل ،ول ينظر اىل تبعات األقوال واألفعال .وهذا
غلط عظمي.
الطرف الثاين :ركب هذا الباب وجعهل ِمعو ال لهدم المتسك ابلنصوص ،فعطلوا بذكل النصوص.
الطرف الوسط :املقتصدون السائرون عىل مهنج السلف الصاحل يف هذا الباب؛ حيث ل تعارض بني قول هللا
ورسوهل ﷺ وبني جلب املصاحل ودرء املفاسد.
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ما يه املصاحل؟
 لغة :مجع مصلحة ،ويه املنفعة.
 اصطلح اا :لك قول أو فعل جيلب اخلري والنعمي والذلة والسعادة يف ادلنيا واألآخرة.

ما يه املفاسد؟
 لغة :مجع مفسدة ،ويه ضد املصلحة ،فهي املرضة.
 اصطلح اا :لك قول أو فعل جيلب الرضر أو العذاب أو األمل يف العاجل واألآجل.

مىت يوصف اليشء بكونه مصلحة أو مفسدة رشعاا؟
رشه نف َعه فهو مفسدة.
رشه فهو مصلحة ،واذا غلب ُّ
 اذا غلب نفع اليشء َّ
 واملنفعة املطلقة يه اخلالصة أو الراحجة .
 وأما ما يفوت أرحج مهنا أو يعقب ضرا ليس هو دوهنا فاهنا ابطل يف الاعتبار واملرضة أحق ابمس
الباطل من املنفعة.
 وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذكل أو حيصل به ذلة فاسدة فهذا ل منفعة فيه حبال .

أقسام املصاحل واملفاسد :ميكن تقس مي املصاحل واملفاسد ابعتبارات خمتلفة.

العتبار األول :تقس ميها حبسب ما تقع فيه ،فهي حينئذ قسامن:
القسم األول :مصاحل العبادات :ويه لك أمر مصلحته العليا أُخروية.
القسم الثاين :مصاحل العادات :ويه لك أمر مصلحته العليا يف ادلنيا.
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العتبار الثاين :تقس ميها ابعتبار شهادة الرشع لها ،فهي حينئذ ثلثة أقسام:
القسم األول :مصاحل معتربة ،ثبتت ابدلليل.
القسم الثاين :مصاحل ملغاة ،دل ادلليل عىل الغاهئا.
القسم الثالث :مصاحل مرسةل :جاء الشارع جبنسها ومل يأت بنوعها .ويه اما متفق علهيا بني أهل العمل ،واما
خمتلف فهيا.

العتبار الثالث :تقس ميها ابعتبار قوهتا ،ويه حينئذ ثلثة أقسام:
القسم األول :مصاحل ضورية وتنطبق عىل الرضورات امخلس ،ابلرتتيب :ادلين ،النفس ،العقل ،النسل
والعرض ،املال.
القسم الثاين :مصاحل حاجية :تؤدي اىل السعة ،وفوهتا يؤدي اىل الضيق واحلرج.
القسم الثالث :مصاحل حتس ينية :مما يؤدي اىل كامل ،وفوهتا ل يؤدي اىل فساد عريض ول اىل حرج.

العتبار الرابع :تقس ميها ابعتبار وقوعها يف ادلنيا ،ويه حينئذ مخسة أقسام وفق القسمة العقلية:
القسم األول :مصاحل خالصة.
القسم الثاين :مفاسد خالصة.
القسم الثالث :مصلحة ومفسدة متساويتان.
القسم الرابع :مصلحة غالبة عىل املفسدة.
القسم اخلامس :مفسدة غالبة عىل املصلحة.
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 اتفق العلامء عىل حصول القسم الرابع واخلامس ،واختلفوا يف ما عداهام.
 اختلفوا يف املفسدة واملصلحة احملضة يف ادلنيا بني انف ومثبت ،وتوسط ابن القمي ،فنفى وجود
مصلحة حمضة يف نفسها ،وأثبت وجود مصلحة حمضة ابعتبار ما فهيا من النعمي والذلة وشعور املؤمن
بذكل .وكذكل املفسدة عىل العكس.
 واختلفوا كذكل يف وجود التساوي بني املصلحة واملفسدة ،والراحج أنه موجود ،لكنه يف األغلب أمر
نس يب.

هل الرشع اعترب املصاحل واملفاسد؟
نعم .ادلين مبين عىل ا ِحلمك من حتصيل املصاحل وتمكيلها ،ودرء املفاسد وتقليلها .وهناك نوع من األمر هو
للبتلء ومصلحته أخروية ،كمر ابراهمي بذحب اسامعيل.

ما أمر هللا به فيه مصاحل من وجوه:

 )١هللا حيب فعهل،
 )٢مصلحة الفاعل يف فعهل،
 )٣املصاحل اليت بيهنا هللا يف هذا الفعل.

وما هنيى عنه تعاىل فيه مصاحل من وجوه:

 )١هللا يكره وقوعه،
 )٢يف فعهل مفسدة يقين اا،
 )٣املفاسد التفصيلية املرتتبة عليه.

وحتقيق عبودية هللا مصلحة كربى يف فعل املأمورات وترك املهنيات.
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كيف تعرف املصاحل واملفاسد؟
 .1مصاحل العبادات تعرف ابلتوقيف فقط .والعبادات املسكوت عهنا فاملصلحة يف تركها واملفسدة يف فعلها.
 .2مصاحل ومفاسد العادات :ما جاء به النص يوقف عنده ،وما سكت عنه الرشع مفصلحته تعرف ابلتجارب
والعادات.
 .3مصاحل ومفاسد األآخرة :املرجع فهيا اىل النصوص ،ول دخل للعقل فهيا.

احملاور اليت يدور علهيا فقه املصاحل واملفاسد :فقه املصاحل واملفاسد يدور عىل ثلثة حماور:
احملور األول :فقه املصاحل املفردة.
احملور الثاين :فقه املفاسد املفردة.
احملور الثالث :فقه اجامتع املصاحل واملفاسد.

احملور األول :فقه املصاحل املفردة
ينطبق هذا عند وجود مصاحل ل مفاسد معها ،فهي مصاحل جمردة ،ولها ثلث صور:
أ -مصلحة واحدة :يف هذه احلال يعمل امللكف ابملصلحة ،ويتلف حمك العمل اها ابختلف حمك املصلحة:
 ان اكنت املصلحة واجبة ،وجب العمل اها.
 ان اكنت املصلحة مس تحبة ،اس تحب العمل اها.
ب -اجامتع مصلحتني فأكرث يف وقت واحد مع اماكن امجلع بيهنا :جيمع امللكف بني هذه املصاحل ،ويتلف حمك
العمل اها ابختلف حمك املصاحل:
 ان اكنت املصلحة واجبة ،وجب العمل اها.
 ان اكنت املصلحة مس تحبة ،اس تحب العمل اها.
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ويف هذه احلال ل يدفع املصاحل بعضها ببعض ،بل جيمع بيهنا ولو من وجه ،فينظر:
 ما ميكن ترشيكها ،مجع بيهنا.
 ما ل ميكن ترشيكها ،يعمل بلك مصلحة مبفردها.
ج -اجامتع مصلحتني فأكرث يف وقت واحد مع عدم اماكن امجلع بيهنا :هنا ل بد من تقدمي مصلحة عىل أخرى،
ويعرف هذا عند أهل العمل بتزامح املصاحل .اتفق العلامء عىل تقدمي أعىل املصاحل يف مثل هذه احلال وان فاتت
أدانها .فاملطلوب من امللكف هو فعل األعىل.

أدةل هذا األصل:
اس تدل أهل العمل عىل هذا األصل بأدةل من الكتاب والس نة ،مهنا:1
 قوهل تعاىل ،)      ( :أي :اليت يه أحسن وأصلح ،ففيه أن
األصلح مقدم عىل الصاحل.
 وقوهل تعاىل.)      ( :
 وقوهل تعاىل ،)     ( :أي :أصلحه وأفضهل.
 حديث عائشة -ريض هللا عهنا -أن رسول هللا  صىل يف املسجد ذات ليةل فصىل بصلته انس ،مث
صىل الليةل القابةل فكرث الناس ،مث اجمتعوا من الليةل الثالثة أو الرابعة فمل يرج الهيم رسول هللا ،
فلام أصبح قال(( :قد رأيت اذلي صنعمت ومل مينعين من اخلروج اليمك ال أين خشيت أن تفرض
عليمك)).
 فائدة :احلديث فيه أدب الاعتذار اىل اخوانه اذا فعل فع ال متعلق اا اهم ملصلحة ليست
ظاهرة.
 نص النووي وابن جحر عىل أن هذا احلديث فيه تقدمي أمه املصلحتني.
 1أسهب ش يخنا -حفظه هللا -يف الاس تدلل عىل هذه القاعدة وبيان وجه ادللةل من لك دليل ،أقتَ ِرص يف هذا التلخيص عىل ذكر بعضها من
ابب الشارة الهيا.
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معامل معرفة أعىل املصاحل مما هو دوهنا :ملعرفة األعىل من املصاحل معامل ،2مهنا:
 -1املصلحة الرضورية أعىل من املصلحة احلاجية ،فعند تعارضهام تقدم الرضورية.
 -2املصاحل الرضورية فامي بيهنا يقدم مهنا ادلين.
 -3املصلحة احلاجية أعىل من املصلحة التحس ينية ،فعند تعارضهام تقدم احلاجية.
 -4املصلحة املتعدية أفضل من املصلحة القارصة ،فعند تعارضهام تقدم املتعدية.
 -5مصلحة الواجبات تقدم عىل مصلحة النوافل؛ ألن الفرض أفضل من النافةل.
 ذلكل قال العلامء" :من شغهل الفرض عن النفل فهو معذور ،ومن شغهل النفل عن الفرض فهو
مغرور".
 وعندما س ئل ش يخ السلم أهيام أفضل :طلب العمل أو حفظ القرأآن؟ أجاب رمحه هللا" :أما العمل
اذلي جيب عىل النسان عين اا كعمل ما أمر هللا به ،وما هنيى هللا عنه ،فهو مقدم عىل حفظ ما ل
جيب من القرأآن ،فان طلب العمل األول واجب ،وطلب الثاين مس تحب ،والواجب مقدم عىل
املس تحب".
 حفظ القرأآن الواجب هو الفاحتة.
 -6فروض األعيان تقدم عىل فروض الكفاايت اذا مل ميكن امجلع بيهنا ولو من وجه.
السنن الرواتب واملؤكَّدات مقدمة عىل غريها من السنن.
ُّ -7
 -8اذا تعارضت س نة مطلقة بس نة مقيَّدة بوقهتا ،تقدم الس نة املقيدة.
 يقول ش يخ السلم -رمحه هللا" :-قراءة القرأآن يف نفس األمر أفضل من اذلكر ابجامع املسلمني...فان
قراءة القرأآن أفضل من جنس اذلكر من حيث امجلةل ،وان اكن هذا الالكم قد يكون أفضل من
القراءة كام أن الشهادتني يف وقت ادلخول يف السلم ،أو جتديده ،أو عندما يقتيض ذكرهام مثل:
عقب الوضوء ،ودبر الصلة واألذان ،وغري ذكل :أفضل من القراءة .وكذكل يف موافقة املؤذن؛ فانه
اذا اكن يقرأ ومسع املؤذن ،فان موافقته يف ذكر األذان أفضل هل حينئذ من القراءة ،حىت يس تحب هل
قطع القراءة ألجل ذكل؛ ألن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوهتا والقراءة ل تفوت".
 2ذكرت هنا املعامل جمردة عن األمثةل من ابب الاختصار ،وأما الش يخ -حفظه هللا -فقد مثل للك معمل بأمثةل هممة جداا.
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 -9الفضيةل املتعلقة بذات العبادة مقدمة عىل الفضيةل املتعلقة بزماهنا أو ماكهنا.
 -11املصلحة العامة أعىل من املصلحة اخلاصة.
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احملور الثاين :فقه املفاسد املفردة
ولها ثلث صور كذكل:
أ -مفسدة واحدة :يف هذه احلال تدفع املفسدة ،ويتلف حمك دفعها ابختلف حمك املفسدة:
 ان اكنت املفسدة حمرمة ،وجب دفعها.
 ان اكنت املفسدة مكروهة ،اس تحب دفعها.
ب -اجامتع مفسدتني فأكرث يف وقت واحد مع اماكن دفعهام أو دفعها :تدفع املفاسد لكُّها يف مثل هذه احلال،
ويتلف حمك العمل اها ابختلف حمك املصاحل:
 ان اكنت املفسدة حمرمة ،وجب دفعها.
 ان اكنت املفسدة مكروهة ،اس تحب دفعها.
ج -اجامتع مفسدتني فأكرث يف وقت واحد مع عدم اماكن دفعهام أو دفعها مجيع اا :الجامع منعقد عىل تعني دفع
املفسدة العليا يف مثل هذه احلال ابرتاكب ادلنيا.

تقرير أهل العمل لهذه القاعدة :فقد تضافرت أقوال أهل العمل يف تقرير هذه القاعدة:
 يقول العز بن عبد السلم" :تتحمل أخف املفسدتني دفع اا ألعظمهام".
 ويقول العليئ" :احامتل أخف املفسدتني لفع أعظمهام".
 ويقول القرايف" :دفع أعظم املفسدتني ابحامتل أدانهام".
 ويقول املقري" :اذا تقابل مكروهان أو حمظوران أو ضران ومل ميكن اخلروج عهنام ،وجب ارتاكب
أخفهام".
 ويقول ابن عبد الهادي" :ارتاكب احدى املفسدتني دلفع أعلهام".
 ويقول ابن رجب" :اذا اجمتع للمضطر حمرمان ،لك مهنام ل يباح بدون الرضورة ،وجب تقدمي أخفهام
مفسدة ،وأقلهام رصر اا".
 ويقول ابن تميية" :دفع أعظم الفسادين ابلزتام أدانهام".
 ويقول ابن القمي" :دفع أعىل املفسدتني وان وقع أدانهام".
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 ويقول ابن جحر" :دفع أعظم املفسدتني ابحامتل أيرسهام".

أدةل هذا األصل :اس تدل أهل العمل عىل هذا األصل بأدةل من الكتاب والس نة ،مهنا:3
 قوهل تعاىل:

(               

)              
 ويف قصة موىس مع اخلرض -علهيام السلم -دلةل عىل هذه القاعدة ،وذكل يف خرقه السفينة وكذكل
يف قتهل الغلم ،دافع اا -يف لكتا احلالتني -أعظم املفسدتني ابرتاكب أخفهام.
 ويف حديث أنس  اذلي فيه بول األعرايب يف املسجد ،حيث أمرمه الرسول  ابرتاكب أخف
املفسدتني دلفع أعظمهام.
فائدة هممة :اذا ازدمحت املفاسد ،فارتكب املسمل أدانها دلفع أعلها ،فان فعهل ل يكون مفسدة ،بل هو
مصلحة؛ ألن فيه دفع للمفسدة األعىل.

 3أسهب ش يخنا -حفظه هللا -يف الاس تدلل عىل هذه القاعدة وبيان وجه ادللةل من لك دليل ،أقتَ ِرص يف هذا التلخيص عىل ذكر بعضها من
ابب الشارة الهيا.
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