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Abstrak: 

Al maslahat al mursalah adalah salah satu metode penggalian hukum Islam 

disebut turuq al-Istinbat al-Ahkam. Al-maslaha al-mursalah bahagian dari 

masyadir al-ahkam al-mukhtalafa fiiha. Dan keberadaan al-maslahah sangat 

penting dalam penerapan suatu hukum. Al-maslahah tidak dalam satu jenis, 

dan tidak semua al-maslahah dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

penerapan suatu hukum, al-maslahah  al-mu’tabarah adalah suatu al-

maslahah yang keberadaannya tidak bertentangan dengan nash al-quran 

maupun sunnah Nabi yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan suatu 

hukum. Sementara suatu maslahah yang bersadasarkan hawa nafsu tidak 

dapat diterima keberadaannya sebagai landasan dalam penerapan hukum.  

 

:المقدمة  

 اإلهلي، والعدل الرمحة مقتضى من وهذا العالية، اإلنسانية املصلحة حتقيق: اإلسالمية للشريعة العظمى والغاية األمسى املقصد إن 

 .يظهر مل أم عيانا   ذلك ظهر املصلحة، فيه حتققت وقد إال شرعي نص من فما الغاية، هذه لتحقيق تتضافر الشريعة نصوص وكل
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 أساسها؛ من الشريعة لُنقضت وشهواهتم الناس أهواء إىل رجعت لو ألهنا هلا؛ الشرع اعتبار حيث من هبا ويعتد تعترب إمنا املصاحل وإن

 َوَلو  : تعاىل قال اهلل، وضعه الذي التشريع من الشارع قصد يناقض وهذا النفس، وقتل الربا وأكل اخلمر شرب يف املصلحة يرى قد اإلنسان ألن

ق   ات ََّبعَ  َواَءُهم   اْلَ  َر ضُ  السََّماَواتُ  لََفَسَدت   أَه  َناُهم   َبل   ِفيِهنَّ  َوَمن   َواأل  رِِهم   أَتَ ي   رِِهم   َعن   فَ ُهم   ِبذِك   (.17: املؤمنون) ُمع رُِضونَ  ِذك 

 هذا من وأصوله الفقه وعلم والشرع، الرأي فيه واصطحب والسمع، العقل فيه ازدوج ما العلوم أشرف: الغزايل اإلمام قول أمجل وما

 حمض على مبين هو وال بالقبول، الشرع يتلقاه ال حبيث العقول مبحض تصرَّف هو فال السبيل، سواء والعقل الشرع صفو من يأخذ فإنه القبيل؛

 1.والتسديد بالتأييد العقل له يشهد ال الذي التقليد

 أو منفعة جلب عن عبارة: املصلحة الغزايل اإلمام عرفها وكما .لعباده اهلل شرعها اليت األحكام على املرتتبة الثمرةإن املصلحة املرسلة 

 ونفسهم، دينهم، عليم حيفظ أن وهو: مخسة اخللق من الشرع ومقصود الشرع، مقصود على احملافظة: باملصلحة ونعين: قال مث مضرة، دفع

 2.مصلحة ودفعه مفسدة فهو األصول هذه يفوت ما وكل مصلحة، فهو األصول هذه يتضمن ما فكل وماهلم، ونسلهم، وعقلهم،

 

 التشريع مصادر من مصدرا   المرسلة بالمصلحة القائلون

 وفروعها الشرعية األحكام يف املدقق ولكن باملصلحة، باألخذ وحده انفرد الذي هو مالكا   اإلمام أن اشتهر عند العلماء األصوليون

 .قيودها يبِّي  أو ضمنا ، أو صراحة إما املرسلة، املصلحة مببدأ يأخذ اجلميع أن يرى كلها الفقهية املدارس يف

 أصول من أصال   االستحسان: اعتمادهم من اشتهر ما ذلك ويؤيد مالئمة، كانت إذا املرسلة املصلحة يقبلون اْلنفية فقهاء هم فها

 فيه يبتلى فيما األحكام يف السهولة طلب االستحسان: وقيل للناس، أوفق هو مبا واألخذ القياس ترك: هو فاالستحسان .اإلسالمي التشريع

 لليسر، العسر ترك أنه العبارات هذه من فينبين الراحة، فيه ما وابتغاء بالسماحة األخذ: وقيل الدعة، وابتغاء بالسعة األخذ: وقيل والعام، اخلاص

 3.الدين يف أصل وهو

 4.باألصول هلا املشهود املعتربة للمصاحل مالئمة كانت إذا املرسلة املصلحة الشافعية فقهاء وقَبل

 وقع جدا   النفع عظيم فصل هذا: اجلوزية قيم البن قول وأشهر القياس، من نوعا   واعتربوها املرسلة، املصلحة اْلنابلة فقهاء واعتمد

 رتب أعلى يف اليت الباهرة الشريعة أن يُ ع َلم ما إليه سبيل ال ما وتكليف واملشقة اْلرج من أوجب الشريعة على عظيم غلط به اجلهل بسبب
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 .1/3 المستصفى،   
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 1/171املرجع السابق   

3
 .111: ص 11: ج للسرخسي المبسوط  

4
 .3/13 الجوامع، جمع  



 كلها، وحكمة كلها، ومصاحل كلها، عدل وهي واملعاد، املعاش يف العباد ومصاحل اِْلَكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن به؛ تأيت ال املصاحل

 وإن الشريعة من فليست العبث؛ إىل اْلكمة وعن املفسدة، إىل املصلحة وعن ضدها، إىل الرمحة وعن اجلور، إىل العدل عن خرجت مسألة فكل

 عليه اهلل صلى رسوله صدق وعلى عليه الدالة وحكمته أرضه، يف وظله خلقه، بّي ورمحته عباده، بّي اهلل عدل فالشريعة بالتأويل، فيها أدخلت

 5.املبصرون أبصر به الذي نوره وهي وأصدقها، داللة أمت وسلم

 المرسلة المصلحة خصائص

 بالبيئة، ويتأثر واملكان، الزمان وحمدود قاصر، البشري العقل ألن اجملرد؛ العقل أو النفس، هوى وليس الشرع، ُهدى املصلحة .7

َتِجيُبوا ملَ   فَِإن  : تعاىل قال والعواطف، واألغراض اهلوى وبواعث َا فَاع َلم   َلكَ  َيس  َواَءُهم   يَ تَِّبُعونَ  أمنَّ  ِبَغي ِ  َهَواهُ  ات ََّبعَ  ِمَّن   َأَضل   َوَمن   أَه 

ِدي الَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  ِمن   ُهد ى  (.05: القصص) . الظَّاِلِمّيَ  ال َقو مَ  يَ ه 

 مل اليت الغريبة املصاحل وليست كلياته، حتت املندرجة الشرع، ملقاصد املالئمة املصاحل تلك هي: هبا حُيتج اليت املرسلة واملصاحل .2

 .أدلته من دليال   وال أصوله، من أصال   تنايف ال حبيث الشرع ملقاصد ومالئمتها باالعتبار، الشرع من شاهد أي هلا يقم

 .املفسدة على رجحاهنا: املعتربة املصلحة خصائص من أن كما .3

 .التحسينيات مث اْلاجيات، مث الضروريات،: األولويات حسب مرتبة تكون أن .4

 
 والعمل هبا املصلحة املرسلة اعتبار شروط

 . قياس أو إمجاع أو سنة أو كتاب من منها أقوى دليل معارضة عدم .7
 أصال هلا يكن مل وإن.  الشرع لتصرفات مالئمة املرسلة املصلحة فتكون ، املصلحة جلنس الشارع اعتبار .2

 . معينا
 توفرها من بد ال االجتهاد وشروط االجتهاد باب من املصاحل تقدير ألن ؛ جمتهدا للمصلحة احملدد يكون أن .3

 . فيه
 . واالستقراء والبحث النظر بإنعام ذلك ويعرف ، ومهية ال حقيقة املصلحة تكون أن .4
 . شخصية ال عامة املصلحة تكون أن .0
 . مدخل فيها والشهوات لألهواء يكون ال أن .6
 6.املقدرات يف وال العبادات يف تكون ال أن .1

                                                           
5
 .3: ص 3: ج املوقعّي إعالم  

6
 .243/  11 ، تيمية ابن اإلسالم شخ فتاوى جمموع   



 : الدريويش الرمحن عبد الدكتور شيخناوقال 
 ودلل األئمة عند هبا وحمتج ، الشرع يف هبا حمتج املرسلة املصاحل أن: إىل املرسلة املصاحل عن - رسالته يف اهلل وفقه - ذهب

 7لذلك

 

 :يُ َقدَّم؟ أيهما: والنص المصلحة

 مصلحة فهي نص، مع تتصادم مصلحة كل أصال ، نص مع تتعارض تصورها ميكن ال شرعا   املعتربة وهي اْلقيقة املصلحة إن

 .وملغاة موهومة

 عليه تبىن ودليال   الفقه، أصول من أصال   باعتبارها املصلحة املرسلة تلك فيعين النص، على تتقدم املصلحة: القائل فقول وبالتايل

 مع التعارض مقام يف يقع أن يصلح به، مقطوعا   أصال   ذاهتا املصلحة تكون عندها اْلصر، تفوق شرعية أصول باعتبارها شهدت وقد األحكام،

 .الظنية األدلة بعض

 إرادة وعدم للحرج، دفعا   اآلحاد؛ خرب على متقدمة أو للمطلق، مقيدة أو للعام؛ خمصصة تكون قد املعتربة الشرعية املصلحة أن كما

 املقاصد حتقيق وهي شرعا ، املعتربة املصلحة بطريق معنويا   يكون وقد آخر، بنص لفظيا   يكون قد املطلق، تقييد أو العام وختصيص العسر،

 .الشرعية

 من نصا   كان سواء اْلكم، على والداللة الثبوت يف به مقطوع نص أمام املرسلة املصلحة تقف أن األحوال من حبال جيوز وال

 تصلح لكنها وداللته، ثبوته يف القطعي املعِّي  النص درجة إىل تصل فلن القوة من بلغت مهما املصلحة أن وذلك اإلمجاع، أو السنة أو الكتاب

 8.والظواهر للعمومات وتفسيا   بيانا   تكون أن

 

 :المصالح بتبدل األحكام تبدل

                                                           
7
 عبد بن َسلمان : ونشره بتنسيقه قام   اللَّهُ  سّلمهُ    لإلفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة الّشثري، عضو ناصر بن سعد. داملصلحة املرسلة عند اْلنفية،    

 المسلمين ولجميع ولوالَديه له اللَّهُ  غفر زيد أبو القادر
8
 .41املصلحة وضوابط العمل هبا، ص   



 واملناسبات، للحوادث تبعا   األحكام ونزول التشريع، يف والتدرج األحكام، لبعض النسخ ثبوت: مسلم كل عند هبا املسلَّم األمور من

 عن الواردة واآلثار النبوية السنة من مأخوذ الواضحة الداللة تلك ووجه .املصاحل لتغي تبعا   األحكام تغي على واضحة داللة يدل ذلك كل

 .اإلمجاع الصحابة،وكذا

 وكلهم بدر، أسرى شأن يف الصحابة شاور فقد رآها، اليت املصلحة جوانب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول َغلَّب فقد :السنة من أما

 بكر أبو وأشار شرعية، مصلحة وهذه بعد، قائمة للكفار يقوم ال حىت األسرى يقتل بأن عمر أشار كما للمسلمّي، املصلحة أنه يرى مبا أشار

 .شرعية مصاحل وهذه الكفار، يهدي أن اهلل ولعل املسلمون، هبا ليتقوى منه مالية فدية وأخذِ  حياهتم على باإلبقاء وغيه

 املصلحة أن سبحانه وجهه قد كان وإن ذلك، على اهلل وأقره نظره، يف مصلحة رآه مبا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أخذ وقد

 .األول الرأي يف اْلقيقية

 ورسوله باهلل واملستهزئّي سلول بن أيب بن اهلل كعبد الكفر أعلنوا الذين املنافقّي قتل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ترك وكذلك

 ومع ،( 66: التوبة) جُم رِِمّيَ  َكانُوا بِأَن َُّهم   طَائَِفة   نُ َعِذب   ِمن ُكم   طَائَِفة   َعن   نَ ع فُ  ِإن   ِإميَاِنُكم   بَ ع دَ  َكَفر مُت   َقد   تَ ع َتِذُروا الَ : تعاىل قوله فيه نزل الذين

 .أصحابه يقتل حممدا   أن الناس يتكلم أن من خوفا   وذلك املرتد، حكم فيهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يطبق مل ذلك

 ال َمِديَنةِ  ِإىَل  َرَجع َنا لَِئن   َواللَّهِ  أََما فَ َعُلوَها، ... ُأيَبي  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  ... قَالَ  َغزَاة   يف  ُكنَّا: قَالَ  َعن  ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نَ  َجاِبرِ  فعن

رَِجنَّ  ََعز   لَُيخ  ، ِمن  َها األ   َصلَّى النَِّب   فَ َقالَ  ال ُمَناِفِق، َهَذا ُعُنقَ  َأض ِرب   َدع يِن  اللَِّه، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  ُعَمرُ  فَ َقامَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  فَ بَ َلغَ  اأَلَذلَّ

ا أَنَّ  النَّاسُ  يَ َتَحدَّثُ  الَ  َدع هُ : "َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  ُتلُ  حُمَمَّد   ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمن  : "  وسلم عليه اهلل صلى قوله وهو نص إلعمال ترك وهذا 9"َأص َحابَهُ  يَ ق 

 عن تنفي هذا ويف أصحابه، يقتل حممدا   أن الناس تكلمُ  وهي شرعية، مفسدة خوف باألحرى أو الشرعية، املصلحة بتلك أخذا   10،"فَاق  تُ ُلوهُ 

 . الدين

 ومفاسد، مصاحل من به وحَيُف   ظروف، من به حييط وما األمر، إىل ينظرون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب كان وقد

 قبيل من فعلهم وليس الظاهر، حيث من وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على كان ما خالف وإن حىت املناسب، اْلكم له ويشرعون

 :ذلك أمثلة ومن التشريع، لسر الصحيح الفهم هو بل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل لرسول خمالفة أو اهلل شريعة عن منهم اإلعراض

 :بكر أيب سيدنا

 .الزكاة مانعي وحارب، املصحف مجع

 :عمر سيدنا
                                                           

 (.1861) ومسلم، ،(1157) الحديث، رقم البخاري، رواه  9
10

 .السنن وأصحاب ،(5771) الحديث رقم البخاري، رواه  



 ْلق حّي الزىن حد يف التغريب ترك، البلوى لعموم اجملاعة؛ عام السارق يد يقطع مل، اإلسالم عز ملصلحة قلوهبم؛ للمؤلفة يدفع مل

 .جلدة مثانّي اخلمر شرب حد جعل،وتنصر بالروم املغرَّبّي أحد

 :عثمان سيدنا

 مرض يف زوجها طلقها اليت الزوجة بإرث اْلكم، باخلالف الفتنة اتقاء األمصار؛ يف وتوزيعها واحد، حرف على املصاحف نسخ

 .الناس لكثرة اجلمعة؛ يوم األذان جتديد، مقصوده بنقيض له معاملة إرثها؛ من فرارا   موته

 .فقط ركعتّي والعشاء والعصر الظهر صالة أن األعراب يظن أن من خوفا   أربعا؛   والعصر الظهر مىن يف بالناس عنه اهلل رضي عثمان صلى

 :علي سيدنا

 .إليهم املتكررة الناس حاجة مع لتهاوهنم منعا   وذلك الناس؛ أموال من أيديهم يف ما على أمناء أهنم األصل أن مع الصناع، تضمّي

 :عباس ابن فتاوى من

 ابن يا تفتينا كنت:   الرجل ذهب أن بعد   جلساؤه له فقال النار، إال ال،: قال توبة؟، متعمدا   مؤمنا   قتل أِلَمن: سائل سأل حّي

 .مؤمنا   يقتل أن يريد مغضبا ، رجال   ألحسبه أين: قال مقبولة، توبة   قتل ِلَمن أن: عباس

 إىل لألمة الزمة   عامة شرائع ظنَّها َمن فظنَّها األزمنة، باختالف خيتلف املصلحة؛ حبسب جزئية سياسة وأمثاله هذا إن: القيم ابن قال

 11.واألجرين األجر بّي دائر فهو ورسوله اهلل طاعة يف اجتهد وَمن وُأجر، ُعِذر ولكل   القيامة، يوم

 .قبل من تكن مل بأشياء فأفتوا مسلكهم، وسلكوا وتابعوهم التابعون بعدهم من جاء مث

 

 : ااخلامتة

 نص، مع تتصادم مصلحة كل أصال ، نص مع تتعارض تصورها ميكن ال شرعا   املعتربة وهي اْلقيقة املصلحة إن

 .وملغاة موهومة مصلحة فهي

 أصول باعتبارها شهدت وقد األحكام، عليه تبىن ودليال   الفقه، أصول من أصال   باعتبارها املرسلة املصلحةأن 

 .الظنية األدلة بعض مع التعارض مقام يف يقع أن يصلح به، مقطوعا   أصال   ذاهتا املصلحة تكون عندها اْلصر، تفوق شرعية
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 يظهر ال وقد املرجوح ومنها الراجح: فمنها خمتلفة؛ درجات يف بل واحدة، درجة يف ليست كلها املصاحل أن

 .التفاوت يظهر ال وقد متفاوتة بل واحدة، درجة يف ليست كليها املفاسد أن كما الرجحان،

. أخروية عقوبة تستوجب كانت إذا دنيوية مصلحة تعترب فال معا ، واآلخرة الدنيا أمر تراعي الشرعية املصلحة أن

 .واهلل أعلم بالصواب

 

 

 أهم املراجع واملصادر

 القرآن الكرمي  

 بيوت - العلمية الكتب دار، حامد أبو الغزايل حممد بن حممد، األصول علم يف ملستصفىا

 .الشايف عبد السالم عبد حممد: حتقيق، 7473 ، األوىل الطبعة

 بكر أبو السرخسي سهل أيب بن أمحد بن حممد:  ، املؤلفللسرخسي املبسوط

 2:  األجزاء عدد

 للموسوعة وفهرسته بتنسيقه قام:  اْلديث، منسقه أهل ملتقى موقع للسيوطي، الكبي اجلامع أو اجلوامع مجع

 وكرمه مبنه ولوالديه له يغفر أن وجل عز اهلل سائال( 05)أبوعمر 2 الشاملة

بيوت،  – اليمامة ، كثي ابن اجلعفي، دار البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن املختصر، حممد الصحيح اجلامع

 7801 – 7451 ، الثالثة الطبعة

 األفاق دار+  بيوت اجليل النيسابوري، دار القشيي مسلم بن اْلجاج بن مسلم اْلسّي مسلم، أبو صحيح

 جملدات أربع يف أحزاء مثانية:  األجزاء اجلديدة، عدد

 القاهرة، حتقيق – املدين اهلل، مطبعة عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن الشرعية، حممد السياسة يف اْلكمية الطرق

 7:  األجزاء غازي، عدد مجيل حممد. د: 



 الرؤوف عبد طه: وحتقيق ه ، دراسة107 اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن العاملّي، حممد رب عن املوقعّي إعالم 

 م7860/ه 7300القاهرة،  مصر، األزهرية، الكليات سعد، مكتبة

   لإلفتاء الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة الّشثري، عضو ناصر بن سعد. داملصلحة املرسلة عند اْلنفية،  

 املسلمّي وجلميع ولوالَديه له اللَّهُ  غفر زيد أبو القادر عبد بن َسلمان : ونشره بتنسيقه قام   اللَّهُ  سّلمهُ 

 

 

 

 


