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  صناعة الفتوى وفقھ الموازنات نماذج تطبیقیة 

  من نوازل المالكیة

  

  الجزائر - 1جامعة  باتنة - أم نائل بركاني األستاذة الدكتورة 

  الجزائر -  1جامعة  باتنة -  نجیبة عابد ةالباحث

                            

  :مقدمة

  ن وبعد،الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعی

فإنھ مما أصبح معروفا الیوم للناس كافة المكانة السامیة لصناعة 
الفتوى، ودورھا كوعاء لالجتھاد واستخراج أحكام النوازل المعاصرة، من 

فصناعة . خالل تأثیرھا في تشكیل تصورات وتصرفات األفراد والمجتمعات
لمتعددة الفتوى مسؤولة عن ضبط المواقف إزاء مستجدات العصر وقضایاه ا

  .ونوازلھ المتجددة

غیر أن لھذه الصنعة أدوات وآلیات وضوابط، البد منھا لبیان أحكام 
النوازل المتوافقة وروح التشریع اإلسالمي، كالعلم بمقاصد الشریعة وفقھ الواقع 

، ضف إلى ذلك مراعاة فقھ الموازنات ومرتكزا ...والتفریق بین الثابت والمتغیر
األساس في بناء التصور الكامل في ھذه صناعة، تھ،  والتي تشكل حجر 

للوصول إلى الفتوى المناسبة في القضایا المستجدة بما یتناسب وضرورات 
العصر وبما ال یخرجھا من دائرة الشرع،  ولتشكل في األخیر منھجا لترشید 

  .الحیاة بھدي الشریعة اإلسالمیة

ھا وضبطھا؟ وعلیھ مادور فقھ الموازنات في صناعة الفتوى وتوجیھ
وما ھي مرتكزاتھ في ھذه الصناعة وھل اعتمد فقھاؤنا االوائل على ھذه اآللیة 

  في ھذه الصناعة؟
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  :وتقدم ھذه الرؤیة من خالل ثالثة مطالب

  للتعریف بصناعة الفتوى وفقھ الموازنات : المطلب األول

  . لبیان أھم مرتكزات فقھ الموازنات في صناعة الفتوى : المطلب الثاني

نماذج تطبیقیة من مدونات الفقھ المالكي تبرز االرتباط الحاص�ل : لمطلب الثالثا
  .بین صناعة الفتوى وفقھ الموازنات 

  التعریف بصناعة الفتوى وفقھ الموازنات : المطلب األول

  صناعة الفتوى : الفرع األول

ص��ناعة الفت��وى مرك��ب إض��افي س��نتطرق إل��ى تعری��ف أطراف��ھ لیس��تبین 
  .لمراد بھذا المصطلحمعناه، ویدرك ا

  :أوال تعریف الفتوى

. أفت���ى الفقی���ھ ف���ي المس���ألة، إذا ب���ین حكمھ���ا: یق���ال. الفتی���ا: ف���ي اللغ���ة
یستفتونك ق�ل هللا یفت�یكم ف�ي : تعالى -واستفتیت، إذا سألت عن الحكم، قال هللا 

أبان��ھ ل��ھ : وأفت��اه ف��ي األم��ر. 1ویق��ال من��ھ فت��وى وفتی��ا] . 176: النس��اء[ الكالل��ة
  .في اللغة ھي بیان الحكم  فالفتوى. 2تھ في مسألتھ إذا أجبتھ عنھاوأفتی

الفتوى إخب�ار : "قول القرافي: عرفت بعدة تعریفات منھا: في االصطالح
   .3"عن هللا تعالى في إلزام أو إباحة

  .4"إنھا توقیع عن هللا تبارك وتعالى: الفتیا" :وعند ابن الصالح 

مل ب��المعنى اللغ��وي نفس��ھ ال��ذي ف�الفتوى ف��ي االص��طالح الش��رعي تس��تع
  . یتضمن  إجابة السائل وبیان الحكم

  تعریف الصناعة :ثانیا

صنع الصاد والن�ون والع�ین أص�ل ص�حیح واح�د، وھ�و عم�ل  :في اللغة
  .5الشيء صنعا
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؛ قال 6ما تستصنع من أمر: والصناعة. حرفة الصانع، وعملھ الصنعة: الصناعة
فالص�ناعة  .7ع فعل، ولیس كل فعل صنعاإجادة الفعل، وكل صن: الصنع: الراغب

  . لغة ھي  الفعل بل إجادة الفعل

  :الصناعة في االصطالح

الص��ناعة ملك��ة نفس��انیة یص��در عنھ��ا األفع��ال : " ف��ي دس��تور العلم��اء -
.. وقیل علم متعلق بكیفیة العمل حاصل بمزاول�ة العل�م. االختیاریة من غیر رویة

خ�اص أع�م مم�ا یحص�ل بمزاول�ة العم�ل، ھذا في العرف العام، أما ف�ي الع�رف ال
كعلم الخیاطة أو بدونھا كعلم الطب بل یقال لكل علم یمارس�ھ الرج�ل حت�ى ص�ار 

  .8"كالحرفة لھ أنھ صناعتھ

الّص��ناعة ف��ي ع��رف العاّم��ة ھ��ي العل��م الحاص��ل " :ویق��ول التھن��اوي -
 بمزاولة العمل كالخیاطة والحیاكة والحجامة ونحوھا مّما یتوقّ�ف حص�ولھا عل�ى

ث�م الص�ناعة ف�ي ع�رف الخاص�ة ھ�ي العل�م المتعلّ�ق بكیفی�ة . المزاولة والممارسة
العمل؛ ویكون المقصود منھ ذل�ك العم�ل س�واء حص�ل بمزاول�ة العم�ل كالخیاط�ة 
ونحوھا أو ال كعلم الفقھ والمنطق والنحو والحكمة العملیة ونحوھا مّم�ا ال حاج�ة 

  . 9"فیھ إلى حصولھ إلى مزاولة  األعمال

ل���م یم���ارس كالحرف���ة ھ���و ص���ناعة، إذا فعل���م الفق���ھ أو الفت���وى فك���ل ع
  .الممارسة من طرف الفقھاء ھو صناعة

ق�د یطل�ق العل�م باص�طالح ثال�ث عل�ى الص�ناعة، :"قال اإلمام الس�بكي  -
كما تقول علم النحو أي صناعتھ فیندرج فیھ الظن والیقین، وكل م�ا یتعل�ق بنظ�ر 

  .10"ویسمى صناعة في المعقوالت لتحصیل مطلوب یسمى علما 

  صناعة الفتوى :ثالثا

ف�أول م�ا ظھ�ر ف�ي المؤلف�ات : أما عن المركب اإلضافي صناعة الفت�وى
المعاص���رة عن���د  الش���یح عب���د هللا ب���ن بی���ة ف���ي كتاب���ھ ص���ناعة الفت���وى وفق����ھ 

الفتوى منتج صناعي ن�اتج ع�ن عناص�ر ع�دة منھ�ا ال�دلیل : "یقول الشیخ.االقلیات
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لدلیل بأطیاف�ھ المختلف�ة الت�ي ت�دور ح�ول ال�نص وب�ین ومنھا الواقع والعالقة بین ا
  .11"الواقع بتعقیداتھ

  :ثم یوضح أكثر المقصود بالمصطلح.فالفتوى نتیجة المتزاج الدلیل في الواقع 

ووجھ كون الفتوى صناعة أن المفتي عندما ترد إلیھ نازلة یقلب النظر "
داً من العق�ود المس�تجدة أوال في الواقع وھو حقیقة األمر المستفتى فیھ إن كان عق

،كی��ف نش��أ وم��ا ھ��ي عناص��ره المكون��ة ل��ھ ،كعق��ود الت��أمین واإلیج��ار المنتھ��ي 
بالتملیك مثال، والدیون المترتبة في الذمة في حالة التضخم، فبعد تشخیص العق�د 
وما یتضمنھ، عندئذ یبحث عن الحك�م الش�رعي ال�ذي ینطب�ق عل�ى العق�د إن ك�ان 

مركباً مستعرضاً األدلة على الترتیب م�ن نص�وص بسیطاً وعلى أجزائھ إن كان 
وظ���واھر إن وج���دت، و إال فاجتھ���اد ب���الرأي م���ن قی���اس بش���روطھ واستص���الح 

  .12"واستحسان إنھا عملیة مركبة وصنعة بالمعنى اآلنف 

فحاول الشیخ بسط عملیة ص�ناعة الفت�وى ع�ن طری�ق التمثی�ل لمراحلھ�ا 
لب�ات واقعھ�ا، إل�ى تكییفھ�ا الفقھ�ي المختلفة من تقلیب النظر في النازل�ة وف�ق متط

وفق النصوص أو باالجتھاد بالرأي، والخ�روج ب�الحكم الش�رعي ا لمنطب�ق عل�ى 
  .النازلة

تلك الملك�ة الراس�خة :"ویعرف األستاذ قطب سانو صناعة الفتوى بقولھ 
وذلك العلم المنھجي الموضوعي الواعي الذي یقتدر ب�ھ عل�ى إخب�ار الس�ائل ع�ن 

في نازلة، إخبارا یمكنھ من تمثل ذل�ك الحك�م، والص�دور عن�ھ  حكم الشرع بدلیلھ
  .13"في ضوء الواقع الذي یعیش فیھ

ویعتب��ر ھ��ذا التعری��ف أكث��ر تحدی��دا، فالص��ناعة الفت��وى ملك��ة وعل��م م��ن 
  .خاللھ یمكن الوصول إلى الحكم الشرعي للنازلة في ضوء متطلبات واقعھا

ص��ناعي متول��د م��ن الفت��وى نت��اج "ویق��ول األس��تاذ قط��ب الریس��وني أن 
ال��نص بمدرك��ھ الش��رعي، مقص��د الث��اوي ف��ي ال��نص، : عناص��ر متفاعل��ة مت��آزرة

والواقع المنزل علیھ، والمجتھد بأدواتھ التي تكفل المالئمة بین النص، والمقص�د 
  .14"والواقع
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ویب��ین أن مص��طلح الص��ناعة یلی��ق ب��الفتوى أكث��ر ألن��ھ یعب��ر ع��ن عملی��ة مركب��ة 
ى م�ن غی�ره، وأوف�ى ب�التعبیر ع�ن خصوص�یتھا مصطلح الص�ناعة ألی�ق ب�الفتو"

  .15"الذاتیة وبنیتھا التركیبیة

ف��الفتوى إذن ھ��ي ص��ناعة تس��تلزم ع��دة أدوات تتفاع��ل فیم��ا بینھ��ا لتن��تج 
المفت��ي الح��اذق، : الحك��م الش��رعي، المواف��ق ل��روح التش��ریع وھ��ذه األدوات ھ��ي

  .النص، المقصد من وراء النص وكذا الواقع المنزل علیھ

  التعریف بفقھ الموازنات: انيالفرع الث

مص�طلح فق��ھ الموازن��ات مص��طلح مرك�ب تركیب��ا إض��افیا، ص��دره الفق��ھ 
  :وعجزه الموازنات، وسنتطرق لتعریف كل منھما

  الفقھ: أوال

وإدراك الشيء والعلم بھ؛ ق�ال . الفھم السلیم: للفقھ عدة معان، منھا :لغة 
ب عل�ى عل�م ال�دین، وفق�ھ فقھ�ا العلم بالشيء والفھم لھ، وغل�: الفقھ : "ابن منظور

الفق��ھ ھ��و العل��م بالش��يء والفھ��م ل��ھ : ؛وف��ي ت��اج الع��روس 16"بمعن��ى عل��م علم��ا
إذا فالمقصود ھو مطلق الفھم والعلم الذي جعلھ هللا شرطا لبل�وغ .  17والفطنة فیھ

  .الخیر وتحقیق الصالح

الفقھ ھ�و العل�م باألحك�ام الش�رعیة العملی�ة م�ن أدلتھ�ا : " وفي اإلصطالح
  .18"لتفصیلیةا

  الموازنة  :ثانیا

وازنت بین الشیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن ھ�ذا إذا ك�ان  :في اللغة
. 19عادل���ھ وقابل���ھ: رج���ح، ووازن���ھ: وزن الش���يء. عل���ى زنت���ھ أو ك���ان محاذی���ھ

  .فالموازنة في اللغة ھي المعادلة والمحاذاة والترجیح

تعارض����ة المفاض����لة ب����ین المص����الح الم" الموازن����ة :ف����ي االص����طالح
  .20"والمتزاحمة لتقدیم األولى بالتقدیم منھا
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  فقھ الموازنات  :ثالثا

ذكرت الموازنات عند السابقین ولك�ن كتعری�ف ق�ائم بذات�ھ ل�م یع�رف إال 
  :في العصر الحالي،ومن تعریفات المعاصرین

أم�ا فق�ھ الموازن�ات فنعن�ي ب�ھ جمل�ة :"یقول ال�دكتور یوس�ف القرض�اوي 
  :أمور

ن�ة ب�ین المص�الح بعض��ھا وبع�ض م�ن حی��ث حجمھ�ا وس�عتھا، م��ن المواز -       
وأیھ�ا ینبغ�ي أن یق�دم ویعتب�ر،  ...حیث عنقھا وتأثیرھا، من حیث بقاءھا ودوامھ�ا

  .وأیھا یسقط ویلغى

الموازنة بین المفاسد بعضھا وبع�ض م�ن تل�ك الحیثی�ات الت�ي ذكرناھ�ا ف�ي  -     
  .ره أو إسقاطھشأن المصالح وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخی

الموازنة بین المصالح والمفاسد إذا تعارض�تا بحی�ث نع�رف مت�ى نق�دم درء  -    
  .21"المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

ح��اول الش��یخ بی��ان  ف��ي ھ��ذا التعری��ف وھ��و أول تعری��ف للمعاص��رین،
إلعط�اء تص�ور  مفھوم فقھ الموازنات من خ�الل ذك�ر أرك�ان ورك�ائز الموازن�ة،

  .شامل لھذا الفقھ

أنھ مجموع�ة المع�اییر واألس�س الت�ي : "عرفھ عبد المجید السوسوة بـ  -
یرجح بھا ما تنازع من المص�الح والمفاس�د، ویع�رف ب�ھ أي المتعارض�ین ینبغ�ي 

  .22"فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ

حدد ھذا التعریف منھج فقھ الموازنات بأن�ھ مجموع�ة الق�وانین واألس�س 
  .یعول علیھ في الترجیح  وھذا تحدید وضبط  مھم لھذا الفقھ  التي

المفاض��لة ب��ین المص��الح المتعارض���ة :" كم��ا عرف��ھ عب��د هللا الكم���الي -
الموازن��ة ب��ین : والمتزاحم��ة لتق��دیم األول��ى بالتق��دیم منھ��ا، وتتض��من ثالث��ة أم��ور

 :الموازن��ة ب��ین المص��الح بعض��ھا وبع��ض، الثال��ث: المص��الح والمفاس��د، الث��اني
  .23"الموازنة المفاسد بعضھا وبعض
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والمالح���ظ ف���ي ھ���ذا التعری���ف أن الباح���ث حص���ر فق���ھ الموازن���ات ف���ي 
  .المصالح فقط، ثم استدرك بعد ذلك، كما أنھ عرف الموازنة دون الفقھ

المعاییر الت�ي یمك�ن م�ن خاللھ�ا :" یمكن أن نقول أن فقھ الموازنات ھو 
  " . كذلك، وما بین المصالح و المفاسد المفاضلة بین المصالح فیما بینھا والمفاسد

  فقھ االولویات: رابعا

  لغة : األولویات

ی�������دّل  تفض�������یل أفع�������ل:  األول�������ى لألول�������ى، و ص�������ناعي مص�������در
ف��الن أول��ى : فیق��ال القُ��رب، بمعن��ى يال��َول أص��لھ ء، و ف��ي ش��ي األفض��لیة عل��ى
ف�الن : كم�ا یق�ال،  األحقّ�ان ، أيمن فالن، أي أحّق بھ، وھما األولیان األمر بھذا

  24 .وأحقّ  أجدرو أحرى أي أولى بكذا،

  :تعریف فقھ األولویات

وض�ع ك�ل ش�يء ف�ي مرتبت�ھ بالع�دل، : "عرفھ یوس�ف القرض�اوي بقول�ھ
عل�ى مع�اییر ش�رعیة من األحكام والقیم واألعمال، ثم یقدم األول�ى فاألولى،بن�اءا 

  .25"صحیحة، یھدي إلیھا نور الوحي، ونور العقل

العل��م باألحك��ام الش��رعیة الت��ي لھ��ا ح��ق " بأن��ھ: وعرف��ھ محم��د ال��وكیلي
  .26"التقدیم على غیرھا بناء على العلم بمراتبھا، وبالواقع الذي یتطلبھا

  الفرق بین فقھ األولویات وفقھ الموازنات :خامسا

ك���ز األساس���ي لألولوی���ات ب���ل ھ���و ت���وأم فق���ھ فق���ھ الموازن���ة ھ���و المرت
إذ ال یمك��ن الوص��ول إل��ى الحك��م األول��ى إال إذا تم��ت الموازن��ة ب��ین  األولوی��ات،

المص��الح والمفاس��د بقواع��د الموازن��ة، فعن��دھا یك��ون الحك��م ال��راجح ھ��و حك���م 
  . األولى

أن كلیھما ال یعمل بھ إال في حال�ة تع�دد اآلراء، وف�ي : ویتفق الفقھان في
  .لتزاحم والتعارض، وأن ثمرة كل منھا ھي تقدیم الراجح واألولىحالة ا
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في كون فقھ الموازنات خاص بباب المصلحة المرسلة ، فھ�و : ویختلفان
ترجیح بین المصالح والمفاسد، بینما فقھ األولویات عام في كل أب�واب الش�ریعة، 

  .سواء ما ورد فیھ نص أم ال، فھو تقدیم األولى واألرجح واألھم

االولویات یأتي للترتیب ، فیبین ما حقھ التق�دیم وم�ا حق�ھ الت�أخیر، بینم�ا  فقھ
فقھ الموازنات فھو للترجیح بین المصالح فیما بینھا أو المفاسد فیم�ا بینھ�ا أو ب�ین 

  .المصالح والمفاسد

  :وھي ثالثةأنواع الموازنات : الفرع الثالث

حمھ�ا، و الموازن��ة و ذل�ك عن��د تزا: الموازن�ة ب�ین المص��الح فیم�ا بینھ��ا -1
فیھا تكون بالنظر إلیھا من زوایا عدیدة، و بیان أصول الترجیح فیھ�ا و ذل�ك م�ن 

تیقنھ�ا وعدم�ھ، و بالت�الي ، حجم المص�لحة و تأثیرھ�ا، دوامھ�ا و تغیرھ�ا :27حیث
  .أي المصلحة یعمل بھا، و أیھا تسقط وال تعتبر

تفوی�ت  :28الحوھذه الحالة تضم مجموعة من القواعد الخاصة بت�دافع المص�
وتف���وت المص���لحة الخاص���ة أم���ام ، المص���لحة ال���دنیا م���ن أج���ل المص���لحة العلی���ا

تق�دم ، تقدم المصلحة الدائمة على المصلحة المؤقتة أو الطارئ�ة، المصلحة العامة
  .المصلح الیقینیة على المصلحة المضنونة أو المتوھمة

قب�ل غی��ره،  لیتب�ین أیھ�ا یج��ب درؤه: الموازن�ة ب�ین المفاس��د فیم�ا بینھ��ا -2
، دوام المفسدة أو تغیرھا، حجم ھذه المفسدة و تأثیرھا :لذلك ینظر إلیھا من حیث

  .تیقنھا من عدمھ

وغیرھا، و عندھا یعرف أي المفاسد تأخذ األولویة في الدرء و أیھا یؤخر  
یتحم��ل الض��رر األدن��ى ل��دفع :  29و م��ن القواع��د المق��ررة بھ��ذا الش��أن. و ھك��ذا

 ، الضرر ال یزال بمثلھ أو أكبر منھ یزال بقدر اإلمكان، الضرر، الضرر األعلى
یرتك��ب أخ��ف المفس��دتین أو أھ��ون ، یتحم��ل الض��رر الخ��اص ل��دفع الض��رر الع��ام

  .الضرورات تبیح المحظورات، الضررین دفعا لما ھو أكبر منھ

وذل�ك إذا تعارض��تا، فیع��رف مت��ى یق��دم : الموازن�ة ب��ین المص��الح و المفاس��د -3
.  جل��ب المص��الح، و مت��ى تغتف��ر المفس��دة م��ن أج��ل المص��لحة درء المفاس��د عل��ى
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وجل���ب المص���الح ودرء المفاس���د، لتحقی���ق األولوی���ة ف���ي األحك���ام، یق���وم عل���ى 
تحص��یل ، درء المفاس��د مق�دم عل�ى جل��ب المص�الح: مجموع�ة م�ن القواع��د أھمھ�ا

، حفظ البعض أول�ى م�ن تض�ییع الك�ل، لح ودرء المفاسد أولى من تعطیلھاالمصا
  .الحرام غلبة یندر الخالص منھ لم تجز معاملتھإذا غلب 

فھذه القواعد وھي عمومات معنویة لم یرد باعتبارھا دلیل خاص، وإنما 
درء استقرئت من جملة أدلة الشریعة، فھ�ي م�نھج الش�ریعة ف�ي حف�ظ المص�الح و

معن��ى ھ��ذا أن المجتھ��د مت��ى اس��تخلص معن��ى عام��ا م��ن جمل��ة أدل��ة و. المفاس��د
ل�م یفتق�ر بع�د ذل�ك إل�ى دلی�ل خ�اص "ء واطرد لھ ذل�ك المعن�ى الشریعة باالستقرا

على خصوص النازلة بل یحك�م علیھ�ا و إن كان�ت خاص�ة بال�دخول تح�ت عم�وم 
المعن��ى المس��تقرئ م��ن غی��ر اعتب��ار بقی��اس أو غی��ره، إذ ص��ار م��ا اس��تقرئ م��ن 
المعن��ى كالنص��وص بص��یغة عام��ة، فكی��ف یحت��اج م��ع ذل��ك إل��ى ص��یغة خاص��ة 

ا أق��ره  اب��ن عاش��ور واعتب��ره أوس��ع طری��ق لت��دبیر أم��ور ، وھ��و م��30"مطلوب��ة 
طری��ق المص��الح ھ��و أوس��ع : "بس��ت عل��ى المجتھ��د المس��الك فق��الالن��اس، إذا الت

طریق یسلكھ الفقیھ في تدبیر أمور األمة عند نوازلھا و نوائبھ�ا إذا التبس�ت علی�ھ 
  .  31"المسالك 

  :مرتكزات فقھ الموازنات في صناعة الفتوى: المطلب الثاني

یقوم فقھ الموازنات على مجموعة من المرتكزات واألس�س؛ والت�ي م�ن 
خاللھا یساھم في بلورة وصناعة الفتوى، للوصول إلى الحك�م الص�حیح المواف�ق 

  :لروح التشریع اإلسالمي، وأھم ھذه المرتكزات مایلي

  : فقھ النصوص الجزئیة في ضوء مقاصد الشرع :أوال

ص و األحك����ام ینبغ����ي أن تؤخ����ذ والمقص���ود بھ����ذه القاع����دة أن النص���و
بمقاص��دھا دون الوق��وف عن��د ظواھرھ��ا، و ألفاظھ��ا، حی��ث أن الجزئی��ات تن��درج 
تح��ت الكلی��ات و ت��رتبط األحك��ام بمقاص��دھا، وھ��ذا م��ا یج��ب االعتم��اد علی��ھ ف��ي 
ص��ناعة الفت��وى ، واإلحاط��ة بمس��ألة تعلی��ل األحك��ام، وأن الش��ریعة و أحكامھ��ا 

الش��ریعة : "ال��ذي م��ن أجل��ھ وض��عت، ف معلل�ة بمص��الح و مقاص��د ھ��ي الغ��رض
: كلھا مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجل�ب مص�الح، ف�إذا س�معت هللا ع�ز وج�ل یق�ول
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یا أیھا الذین آمنوا ؛ فتأمل وصیتھ بعد ندائھ، فال تج�د إال خی�را یحث�ك علی�ھ أو
قد أبان في كتابھ م�ا ف�ي بع�ض نھ، أو جمعا بین الحث والزجر، وشرا یزجرك ع

المفاس��د حث��ا عل��ى اجتن��اب المفاس��د، و م��ا ف��ي بع��ض األحك��ام م��ن األحك��ام م��ن 
أحك��ام هللا كلھ��ا مض��بوطة : "، كم��ا أن32"المص��الح حث��ا عل��ى إتی��ان المص��الح 

  . 33"بالحكم محالة على األسباب و الشرائط التي شرعھا 

فأحكام الشریعة معللة بالحكم و المص�الح، ف�ي العاج�ل و اآلج�ل، و ھ�ذه 
فھي إما ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة، كم�ا أن الص�انع المصالح تختلف رتبھا 

للفتوى في ھذه الشریعة و ھو المجتھ�د أو المفت�ي الب�د م�ن أن یجم�ع ب�ین كلیاتھ�ا 
العامة و أدلتھا الخاصة، فیستحضر مقاصد الشریعة العامة و قواعدھا الكلی�ة، و 

كلی��ات  وق�د نب��ھ الش�اطبي عل�ى ض�رورة التنس�یق ب�ین. یبن�ي الحك�م عل�ى أساس�ھا
قص��د المحافظ��ة "الش��ریعة و جزئیاتھ��ا، حی��ث ب��ین أن الش��ریعة كلھ��ا مبنی��ة عل��ى 

وأن ھ�ذه  ،34"على المرات�ب الثالث�ة، م�ن الض�روریات والحاجی�ات والتحس�ینیات
إذ ل�یس ف�وق ھ�ذه الكلی�ات كل�ي تنتھ�ي  …تقضي على كل جزئي تحتھا"لكلیات ا

  .35"إلیھ بل ھي أصول الشریعة 

الجزئی�ة ف�ي ظ�الل مقاص�د الش�ریعة و النظ�ر  وعلیھ فإن فقھ النص�وص
في الجزئیات في إطار الكلیات ھو أحد المرتكزات التي تجعل المجتھد یوفق ف�ي 
اجتھ�اده  وف��ي ص�ناعتھ للفت��وى، ویتوص��ل إل�ى أحك��ام للمس��تجدات بن�اء عل��ى م��ا 

  .تقتضیھ مقاصد الشریعة و قواعدھا

  فقھ الواقع ومتغیراتھ  :ثانیا

ز ھ�و أن فق�ھ الواق�ع مھ�م ج�دا ف�ي ص�ناعة الفت�وى، المقصود بھذ المرتك
ومراع��اة الواق��ع ی��دخل ف��ي دائ��رة المص��الح المتغی��رة والخاض��عة لتغی��ر الزم��ان 
والمك���ان والظ���روف، واألع���راف، فاألحك���ام االجتھادی���ة القائم���ة عل���ى مص���الح 
زمانی��ة أو مكانی��ة، تتغی��ر تبع��ا لتغی��ر الزم��ان والمك��ان، ف��الحكم ی��دور م��ع علت��ھ 

إذا تساوت المصالح من كل وجھ فقد یق�دم الش�رع بعض�ھا عل�ى "دما، وجودا وع
والواج�ب ش�يء والواق�ع " :وق�ال اب�ن الق�یم. 36"بعض بتفاوت األم�اكن واألزم�ان

  . 37"شيء، والفقیھ من یطبق بین الواقع والواجب
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إذا ك��ان م��ن "  :وھ��و م��ا ذھ��ب إلی��ھ م��ن المعاص��رین فتح��ي ال��دریني حی��ث یق��ول
عقل متفھم ذو ملكة مقتدرة متخصصة، ون�ص : عة االجتھادالمقرر بداھة أن طبی

تش��ریعي مق��دس یتض��من حكم��اً ومعن��ى یس��توجبھ، أو مقص��داً یستش��رف إلی��ھ، 
: وتطبیق على موضوع النص أو متعلق الحكم، ونتیجة متوخاة من ھ�ذا التطبی�ق

فإن كل أولئك یكون نظری�اً م�ا ل�م تك�ن الواقع�ة أو الحال�ة المعروض�ة ق�د ُدرس�ت 
وافیاً، بتحلیل لعناصرھا، وظروفھا ومالبساتھا، إذ التفھم للنص التش�ریعي  درساً 

یبق�ى ف��ي حی��ز النظ��ر، وال ت��تم س�المة تطبیق��ھ إال إذا ك��ان ثم��ة تفھ��م واع للوق��ائع 
بمكوناتھا وظروفھا، وتبّصر بم�ا عس�ى أن یس�فر عن�ھ التطبی�ق م�ن نت�ائج، ألنھ�ا 

  .38"ي كلھالثمرة العملیة المتوخاة من االجتھاد التشریع

  اعتبار المآالت: ثالثا

وذلك بالنظر إلى أثر و آثار الحكم المتوص�ل إلی�ھ عن�د ص�ناعة الفت�وى،   
و مدى ترتب المصلحة عنھ في الواقع، و ھذا ما یعرف أیضا بتحقیق المناط في 

معتبر مقصود ش�رعا، "نظر في المآالت الاألفراد و في الوقائع و في األزمنة، و
ة أو مخالف��ة، و ذل��ك أن المجتھ��د ال یحك��م عل��ى فع��ل م��ن كان��ت األفع��ال موافق��

األفعال الصادرة من المكلفین باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلی�ھ 
،  فالفعل إذا كان مشروعا، لكنھ یؤول إلى مفسدة تس�اوي أو تغل�ب 39"ذلك الفعل

ل ق�د یك�ون غی�ر ھذه المصلحة فال بد من منعھ بناء على ھذا الم�آل، كم�ا أن الفع�
مش��روع لم��ا فی��ھ م��ن مفس��دة، لكن��ھ ی��ؤول إل��ى مص��لحة أعظ��م م��ن المفس��دة الت��ي 
تضمنھا ھذا الفعل، فھنا ال یصح إطالق القول بعدم مشروعیتھ، و ھذا ھ�و عم�ل 

  .المجتھد والمفتي في صناعتھ للفتوى

یمن�ع لم�ا یترت�ب علی�ھ م�ن فالفعل یشرع لما یترتب علی�ھ م�ن مص�الح و 
ة المجتھد والمفتي أن ال یقف عند ظاھر األم�ر ف�یحكم بمش�روعیة وظیفمفاسد، و

الفعل في جمیع الح�االت و تح�ت ك�ل الظ�روف، وإنم�ا ال ب�د أن یتأك�د م�ن تحق�ق 
مصلحة ھذا الفعل التي من أجلھا شرع، وأنھ�ا ال تف�وت مص�لحة أھ�م منھ�ا، ف�إن 

یمنع من�ھ، تعذر تحقیقھا للمصلحة أو فوتت مصلحة أعظم منھا فعلى المجتھد أن 
ویحكم بعدم مشروعیة ھذا الفعل في كل الحاالت، أي ل�یس دائم�ا عل�ى اإلط�الق 
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یحق��ق المص��لحة المرج��وة من��ھ، ل��ذلك عن��د ص��ناعة الفت��وى یك��ون نظ��ر المجتھ��د 
والمفتي في النوازل والح�وادث و الوق�ائع یك�ون م�ن ب�اب مآالتھ�ا، ف�إن تض�منت 

أو ضرر أعظم من المص�لحة  مصلحة لكن في مآل تطبیقھا تترتب علیھا مفسدة،
التي تضمنتھا، فیحكم علیھا بعدم المشروعیة، كما أن بعض األفع�ال ق�د تتض�من 
مفاس��د لك��ن ف��ي مآالتھ��ا تحق��ق مص��الح أعظ��م م��ن المفاس��د الت��ي تض��منتھا ھ��ذه 

  .األفعال، فیحكم بمشروعیتھا

  قاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان: رابعا

أحك��ام : م إل��ي قس��مین رئیس��یین م��ن المع��روف أن أحك��ام الش��ریعة تنقس��
مصدرھا نص�وص الق�رآن والس�نة مباش�رة، وأحك�ام مص�درھا االجتھ�اد دون أن 
تس��تند مباش��رة عل��ي النص��وص مث��ل أن تك��ون مبنی��ة عل��ى مص��لحة س��كتت عنھ��ا 

  . النصوص أو عرف أو عادة لم ینشئھا نص شرعي 

ی��ق وال یختل��ف اثن��ان أن األحك��ام ف��ي ك��ال القس��مین إنم��ا ترم��ي إل��ي تحق
ومم��ا ال ری��ب فی��ھ أن بع��ض ھ��ذه المص��الح . مص��الح الن��اس ومراع��اة من��افعھم

والمنافع یتبدل ویتغیر بتغیر الزمان أو المك�ان، أو ألي عام�ل م�ن العوام�ل الت�ي 
فف��ي القس��م الث��اني م��ن األحك��ام ال��ذي ل��م یك��ن مص��دره . ت��ؤثر ف��ي تغی��ر المص��الح

أن المص�لحة الت�ي ل�م ی�أت  النص مباشرة ، لم یجد عامة الفقھاء حرجا في تقریر
بھ��ا ن��ص أص��ال یمك��ن أن تتغی��ر وتص��بح ف��ي ح��ین م��ن األحی��ان مفس��دة ، أو أن 
الع��ادة والع��رف ال��ذي ل��م یتك��ون نتیج��ة ن��ص ش��رعي أص��ال ، یمك��ن أن یتب��دل 
ویتغیر، وحینئذ قرروا بال تحفظ أن األحكام في ھذا القس�م تتغی�ر بتغی�ر الزم�ان، 

المتعلق��ة بالقس��م ) تغی��ر األحك��ام بتب��دل الزم��ان ال ینك��ر(وأق��روا القاع��دة الفقھی��ة 
الثاني من األحكام، وھي األحكام الت�ي ال تس�تند مباش�رة عل�ي ن�ص ش�رعي، ب�ل 

  .مصدرھا عرف أو مصلحة سكتت عنھا النصوص

فال��ذي یتغی��ر ھ��و األحك��ام االجتھادی��ة وأم��ا القطعی��ات م��ن األحك��ام ف��ال 
الح الت�ي تبن�ى علیھ�ا األحك�ام تتغیر  والذي یتغیر ھو أح�وال أھ�ل ال�زمن والمص�

  .جلباً والمفاسد التي تراعیھا الشریعة درء
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، ال ال یتغی�ر ع�ن حال�ة واح�دة ھ�و علیھ�ان�وع : األحك�ام نوع�ان: "یقول ابن الق�یم
بحس��ب األزمن��ة وال األمكن��ة وال اجتھ��اد األئم��ة ، كوج��وب الواجب��ات وتح��ریم 

ذل�ك ، فھ�ذا ال یتط�رق  المحرمات والحدود المقدرة بالش�رع عل�ى الج�رائم ونح�و
والن�وع الث��اني م�ا یتغی�ر بحس��ب . إلی�ھ تغیی�ر وال اجتھ��اد یخ�الف م�ا وض��ع علی�ھ 

اقتضاء المصلحة لھ زمانا ومكانا وحاال كمقادیر التعزی�رات وأجناس�ھا وص�فاتھا 
ل��ذلك عل��ى الص��انع للفت��وى أن . 40"ن الش��ارع ین��وع فیھ��ا بحس��ب المص��لحةف��إ

لیص�ل إل�ى أحك�ام ص�حیحة محقق�ة لمقاص�د یراعي ش�رط تغی�ر الزم�ان والمك�ان 
  .الشریعة

  مراعاة العوائد واألعراف :خامسا

واعتب�اراً كبی�راً عن�د الفقھ�اء، ف�ي ش�ؤون  إن للع�رف مكان�ة ف�ي الش�رع،
وااللتزام، فیما ال نص فیھ، بل قد یترك بھ القیاس إذا عارضھ ألنھ أقوى  اإللزام

ن المصادر المھمة التي تركت أثرا كما أنھ م. منھ، وھذا إذا أدى القیاس إلى غلو
وتفرع�ت عن�ھ مجموع�ة  واعتمد علیھ األئمة كثی�را، ملموسا في الفقھ اإلسالمي،

  .والقواعد الفقھیة التي تنبني علیھا األحكام من المبادئ األصولیة

وی�ؤمن لھ�م  وذل�ك لم�ا یحق�ق م�ن مص�الح الن�اس، وللعرف أھمیة بالغ�ة،  
سیة التي جاءت الشریعة الغراء بھا، حیث راع�ت والمقاصد الرئی المنافع العامة،

 واطمأنت لھ النفوس، وما استقر علیھ عملھم، وما یجري علیھ تعاملھم، عاداتھم
ویك��ون ھ��ذا التعام��ل إذا ت��وفرت فی��ھ الش��روط الش��رعیة للع��رف  وألفت�ھ الطب��اع،

وب��ذلك تلتق��ي أھ��داف الش��ریعة م��ع مص��الح الن��اس، فیك��ون  مص��درا للتش��ریع،
وبیان األحكام إذ إن ھ�ذا ال�دین  طري السلیم معترفا بھ في االستنباطالتصرف الف

  .دین فطرة

 كم��ا أن الع��رف وس��یلة أخ��رى للدالل��ة عل��ى مرون��ة الش��ریعة الخال��دة،
ومكان، فھي تحقق  أھداف  مسایرتھا لتطور األحداث، فتكون صالحة لكل زمان

إل��زام لھ��م  والظ��روف، دون وتس��تجیب لمختل��ف البیئ��ات المجتمع��ات المختلف��ة،
 باألحك���ام االجتھادی���ة، و م���ن ش���روط ص���ناعة الفت���وى معرف���ة أع���راف الن���اس

وعاداتھم، فالواجب على المفتي قبل أن یبین الحكم في م�اھو مع�روض علی�ھ أن 



  نجیبة عابدالباحثة  – أم نائل بركاني/ د.أ
  

 

   الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت                                     760

ینبغي : "ویقول وھذا القرافي یؤكد ھذا یسأل عن العرف السائد عند من یستفتیھ،
وموض�ع  أھل البل�د ال�ذي من�ھ المفت�يللمفتي إذا ورد علیھ مستفت ال یعلم أنھ من 

وھ�ل ح�دث لھ�م ع�رف  أن ال یفتیھ بما عادتھ یفتي بھ حتى یسألھ عن بلده،: الفتیا
وإن ك�ان اللف�ظ عرفی�ا فھ�ل ُع�رُف ذل�ك  في ذلك البلد في ھذا اللفظ اللغوي أم ال؟
وھ�ذا أم�ر متع�ین واج�ب ال یختل�ف فی�ھ  البل�د مواف�ق لھ�ذا البل�د ف�ي عرف�ھ أم ال؟

  .41"وأن العادتین متى كانتا في بلدین لیستا سواء أن حكمھما لیس سواء ء،العلما

وبن�اء عل�ى اعتب��ار الع�رف ق��رر الفقھ�اء عل�ى اخ��تالف م�ذاھبھم القاع��دة 
: وفرع�وا علیھ�ا ع�دة قواع�د منھ�ا ق��ولھم ،42"الع�ادة محكم�ة "الفقھی�ة المعروف�ة 

 44"ب�النص الثابت بالعرف كالثابت" و، 43"المعروف عرفا كالمشروط شرطا "
 وال ینك��ر تغی��ر األحك��ام بتغی��ر الزم��ان ،45"الحقیق��ة تت��رك بدالل��ة الع��رف"و

  .وكل ھذا إذا لم یخالف العرف نصا شرعیا صریحا وغیرھا والمكان،

وب�ین أن الواج�ب ھ�و مراع�اة الع�رف ف�ي  وقد تناول القرافي ھذه المس�ألة
تراع�ى الفت�اوى –أي مراع�اة الع�رف  –وعلى ھذا الق�انون  : "الفتاوى دائما فقال

وال تجمد على  ومھما سقط أْسقِْطھُ، على طول األیام فمھما تجدد العرف اْعَتبِْرهُ،
الس��طور ف��ي الكت��ب ط��ول عم��رك، ب��ل إذا ج��اءك رج��ل م��ن غی��ر أھ��ل إقلیم��ك 

وأفت�ھ  وأج�ره علی�ھ واس�ألھ ع�ن ع�رف بل�ده، یستفتیك ال تج�ره عل�ى ع�رف بل�دك
والجم�ود  و الح�ق الواض�ح المب�ین،والمق�رر ف�ي كتب�ك فھ�ذا ھ� دون عرف بل�دك،

والس�لف  وجھ�ل بمقاص�د علم�اء المس�لمین على المنقوالت أبدا ضالل ف�ي ال�دین،
 .46"الماضین 

وعلیھ فالصانع للفتوى لیصل إلى الحكم الصحیح والذي یحقق األولویة باعتم�اده 
  :47وھي لعرف بالشروط التي ذكرھا العلماءالبد أن یراعي ا

  .اأن یكون العرف مطرد -1

  .أن یكون عاما -2

وأن ال یك��ون ف��ي الع��رف تعطی��ل ل��نص ثاب��ت، أو  أال یخ��الف نص��ا ش��رعیا، -3
  .ألصل قطعي في الشریعة
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  .أن یكون العرف المراد تحكیمھ قائما عند إنشاء التصرف -4

  . أال یعارض تصریح بخالفھ -5

  ضرورة التمییز بین المقاصد والوسائل: سادسا

للحك��م الش��ـرعي مم��ا ھ��و وس��ـیلة إلی��ھ أو  إن التمیی��ز ب��ین م��ا ھ��و مقص��د
وسیلة إلى وسیلتھ لھ أھمیة كبیرة عند تطبی�ق الحك�م، حت�ى ال یق�ع عن�د الموازن�ة 
والترجیح بین المصالح خلل یفضي إلى اإلخالل بالمقصد الشرعي، وعدم تحقق 

ونظراً لھذه األھمیة یعتبر التمیی�ز ب�ین الوس�ائل والمقاص�د عنص�راً . حكم األولى
یاً في صناعة الفت�وى، ال یمك�ن أن یس�تغني عن�ھ الفقی�ھ والمفت�ي عن�د تقری�ر أساس

  .حكم األولویة وعند تنـزیل األحكام على الوقائع

  نماذج تطبیقیة من مدونات الفقھ المالكي :المطلب الثالث

فیم���ا یل���ي نس���تعرض نم���اذج تطبیقی���ة الرتب���اط ص���ناعة الفت���وى بفق���ھ 
ی�ة، حی�ث یظھ�ر بج�الء اعتم�ادھم عل�ى ھ�ذا الموازنات في م�دونات الس�ادة المالك

الفقھ، وخاصة كون المذھب المالكي ھو مذھب المصلحة المرسلة بامتیاز، فكان 
  .العتماد على ھذا الفقھ من خصوصیاتھ

  نماذج لتزاحم المصالح فیما بینھا: الفرع األول

لالم�ام  ال�ذخیرةففي : مسألة الجمع بین المغرب والعشاء في المطر -1
. أرى أن تعجل العش�اء قل�یال ع�ن وقتھ�ا وت�ؤخر المغ�رب إل�ى العش�اء:  "القرافي

فقی�ل ل�ھ إن�ھ ربم�ا تجل�ت الس�ماء وانقط�ع . وذلك رفق بالناس في جم�ع الص�التین
المطر إال أنھ یكون الطین والوحل فیجمعون، فكأنھ ل�م ی�ر ب�ھ بأس�ا، ق�ال م�ا زال 

لسائل قولھ إن الجمع ال منفعة لھ�م فی�ھ سلم ا: قال محمد بن رشد .الناس یجمعون
لتم��ادي المط��ر، ول��یس ذل��ك بب��ین، ب��ل ھ��م م��ع تم��ادي المط��ر ف��ي الجم��ع أع��ذر، 
والرخصة لھم فیھ أكثر، للمشقة الداخلة علیھم ف�ي ال�ذھاب والرج�وع م�رتین م�ع 

وظاھر ھ�ذه الروای�ة أن�ھ أج�از الجم�ع ف�ي الط�ین والوح�ل وإن ل�م  .تمادي المطر
  .48"ة، إذ لم یشترط الظلمةیكن مطر وال ظلم



  نجیبة عابدالباحثة  – أم نائل بركاني/ د.أ
  

 

   الفھم ومزالق التنزیلفقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت                                     762

فف�ي ھ�ذه الحال�ة ك�ان تحص�یل مص�لحة الجماع�ة ول�و جمع�ا ب�ین ص�التین بس�بب 
  .المطر أو الطین والوحل أولى من الترك ومن الصالة الفردیة

اإلم�ام " أن البی�ان والتحص�یلورد في  :مسألة األسرى في الحروب -2
وعق�د الذم�ة ویقت�ل م�ن یخیر في األس�رى ب�ین القت�ل واالس�ترقاق والم�ن والف�داء 

استحیاه، ویؤخذ فضل مالھ، ویجوز أمان أدنى المسلمین للع�دو م�ن الكف�ار، فأم�ا 
بلد أو حصن ونحوه فإلى اإلمام، وتجوز الھدنة للضرورة بحسب ما ی�راه اإلم�ام 

  .49"مصلحة، ورد رھائنھم وإن أسلموا، وهللا أعلم

لی�ھ المص�لحة؛ ففي ھذه الحال�ة یتص�رف اإلم�ام ف�ي األس�رى بم�ا ت�دعو إ
فإن رأى أن القتل أصلح فع�ل وإال فاالس�ترقاق أو الم�ن الف�داء، یق�در اإلم�ام بفق�ھ 

  . الموازنات أیھا األصلح

مش��روعیة ص��الة الخ��وف  :ورد ف��ي مواھ��ب الجلی��ل :ص��الة الخ��وف -3
تدل أن مصلحة الوقت االختیاري أعظم من مصالح استیفاء األرك�ان، وحص�ول 

وإال لج��وز الش��ارع الت��أخیر لألم��ن، م��ع أن��ا ل��م نش��عر  الخش��وع واس��تقبال القبل��ة،
ونظی�ره الص�الة ب�التیمم ت�دل  .بمصلحة الوقت البتة وبتحقق شرف ھذه المص�الح

فھن�ا تق�دم . 50على أن مصلحة الوقت االختیاري أعظم من مصلحة طھ�ارة الم�اء
  .مصلحة الوقت على غیرھا من المصالح عند التزاحم

وس�ئل " م�ن فت�اوى المعی�ار :على العادةقراءة الحزب في الجماعة  -4
  ابن لب ھل فیھ أجر مع ما نقل ابن رشد من الكراھة؟

وق�د تمس�كوا ف�ي ذل�ك . جمھ�ور العلم�اء عل�ى ج�وازه واس�تحبابھ :فأجاب
بالح���دیث الص���حیح م���ا اجتَم���َع ق���وٌم ف���ي بی���ٍت م���ن بُی���وِت هللا یتل���وَن ِكت���اَب هللا 

حم��ةُ َویتَدارُس�ونَھ بَی��نھُم إالَّ نَزل��ت َعلَ��ی �ِكینةُ وحفَّ��تھُُم المالئك��ةُ وَغش��یتھُُم الرَّ ھم السَّ
ثم عن العم�ل ب�ذلك ق�د تض�افر علی�ھ أھ�ل ھ�ذه األمص�ار . وذكُرھُم هللا فیَمْن عنَده

منھ�ا تعاھ�د الق�رآن : وھذه مقاصد من یقصدھا فلن یخیب من أجرھا ،واألعصار
 لم�ن یری�د ومنھ�ا تس�میع كت�اب هللا ،حسبما ج�اء فی�ھ م�ن الترغی�ب ف�ي األحادی�ث

إذ ال یقدر العامي على تالوتھ فیجد ب�ذلك س�بیال إل�ى  ،سماعھ من عوام المسلمین
ومنھ��ا التم��اس الفض��ل الم��ذكور ف��ي الح��دیث إذ ل��م یخص��ص وقت��اً دون  ،س��ماعھ
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ث�م إن الت�رك الم�روي ع�ن الس�لف ال ی�دل عل�ى حك�م إذا ل�م ینق�ل ع�ن أح�د . وقت
 ،وش��أن نواف��ل الخی��ر ج��واز تركھ��ا .م��نھم أن��ھ كرھ��ھ أو منع��ھ ف��ي ذین��ك ال��وقتین

ألن���ھ داخ���ل ف���ي ب���اب الخی���ر المرغ���ب فی���ھ عل���ى  ،ف���الحق فی���ھ األج���ر والث���واب
  .51"الجملة

فالمصالح الكثی�رة المترتب�ة عل�ى ق�راءة الح�زب الرات�ب أول�ى م�ن ترك�ھ 
  .  مع عدم الدلیل على ذلك 

ألن "ورد ف���ي ال���ذخیرة  :إع���ادة الص���الة ف���ي الوق���ت لت���رك الس���نن -5
حینئذ تحصل مص�لحة الوق�ت والس�نة، ومجموعھم�ا مھ�م بخ�الف خ�ارج اإلعادة 

الوقت لذھاب مصلحة الوقت، وال یلزم من االھتمام بمجموع مصلحتین االھتمام 
  .فالترجیح ھاھنا بكثرة المصالح  .52"بإحداھما

 :ف��ي روض��ة المس��تبین :تلق��ي الس��لع قب��ل أن ت��ورد ال��ى األس��واق -6
، فق�الوا المص�لحة الراجح�ة العام�ة أول�ى م�ن أجاب عنھ علماؤنا رضي هللا عنھ"

المرجوح���ة الخاص���ة وبی���ان ذل���ك أن مص���لحة التلق���ي خاص���ة للمتلق���ي، ول���یس 
رجح�ان : األول: مصلحتھ بأولى من مصلحة البائع للب�ادي فتع�ین النھ�ى لمعنی�ین

مقابل�ة مص�لحة المش�تري : والث�اني. جانب أھل الس�وق واعتب�ار مص�لحتھم أول�ى
مراع��اة ذل��ك، ف��إن مراع��اة ) النظ��ر ف��ي(متلق��ي فحی��ث تس��اوي المتلق��ي بالب��ائع ال

  .53"صاحب الملك أولى تغلبیاً لألرجح

  :نماذج لتزاحم المفاسد فیما بینھا: الفرع الثاني

أج�از بعض�ھم " ورد ف�ي مواھ�ب الجلی�ل: إعطاء الرشوة لدفع الظل�م-1
   .54"إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسھ وكان الظلم محققا

ة بین المفاسد في ھ�ذه الحال�ة فك�ان دف�ع المفس�دة العظم�ى وھ�ي فالموازن
  .الظلم،  بمفسدة أقل منھا وھي دفع الرشوة

اعل���م أن " :ف���ي الش���رح الكبی���ر للش���یخ ال���دردیر :اإلمام���ة العظم���ى -2
اإلمام�ة العظم�ى تثب�ت بأح��د أم�ور ثالث�ة إم�ا بإیص��اء الخلیف�ة األول لمتأھ�ل لھ��ا، 

م��ن اش��تدت وطأت��ھ بالتغل��ب وجب��ت طاعت��ھ وال وإم��ا بالتغل��ب عل��ى الن��اس؛ ألن 
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یراع��ى ف��ي ھ��ذا ش��روط اإلمام��ة؛ إذ الم��دار عل��ى درء المفاس��د وارتك��اب أخ��ف 
  .55"وإما بیعة أھل الحل والعقد. الضررین

الموازن��ة ب��ین المفاس��د فیس��مح بالمفس��دة الص��غرى  وھ��ي تولی��ة اإلم��ام 
ب�رى م�ن ف�تن وقت�ل المتغلب دون إن تتوفر فی�ھ الش�روط مقاب�ل دف�ع المفس�دة  الك

  .وھرج

 :أورد القراف�ي ف�ي ال�ذخیرة :عانة بح�اكم یحك�م بغی�ر م�اأمر هللاالست-3
ال بعض العلماء إذا عجزت ع�ن إقام�ة الحج�ة الش�رعیة، فاس�تعنت عل�ى ذل�ك ق"

بوال یحكم بغیر الحجة الشرعیة، أثم دونك وكذلك استعانتك باألجناد یأثمون وال 
عصیان ال مفسدة فیھ، والجحد والغصب عصیان ألن الصادر من المعین .. تأثم 

ومفسدة وقد ج�وز الش�رع االس�تعانة بالمفس�دة ال م�ن جھ�ة أنھ�ا مفس�دة عل�ى درء 
مفسدة أعظم منھا كفداء األسرى، فإن أخذ الكفار لمالنا حرام علیھم، وفیھ مفسدة 
إضاعة المال فما ال مفسدة فیھ أولى أن یجوز، فإن كان الحق یس�یرا نح�و كس�رة 

تمرة حرمتا باإلس�تعانة عل�ى تحص�یلھ بغی�ر حج�ة ش�رعیة ألن الح�اكم بغی�ر م�ا و
  .56أمر هللا أمر عظیم ال یباح بالیسیر

یج��وز دف��ع مفس��دة عظم��ى باالس��تعانة بمفس��دة أق��ل منھ��ا، ل��یس باعتبارھ��ا مفس��دة 
  .وإنما استعمالھا للدفع ال للجلب

ذل�ك ب�ین  اختلف فقھاء الم�ذھب ف�ي :مسألة فداء المسلمین بالمحرم -4
وس�بب الخ�الف  " ففي التوضیح ف�ي ش�رح مختص�ر اب�ن الحاج�ب مجیز ومانع،

بق��اء : والثانی��ة. إعان��ة الكف��ار بآل��ة الح��رب والخم��ر: تع��ارض مفس��دتین؛ إح��داھما
  .57وینبغي على ھذا أن تتبع المصلحة الراجحة. المسلمین بأیدیھم

الح�رب أو  األولى إعانة الكفار بالمحرم من آل�ة: فھنا تعارض مفسدتین 
بقاء أسرى المسلمین بین أی�دیھم، فتق�دم المفس�دة الص�غرى ل�دفع : الخمر، والثانیة

  .المفسدة الكبرى وھي بقاء المسلمین في األسر
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  نماذج لتعارض المصالح والمفاسد : الفرع الثالث

لع�ل أول نم�وذج ب�ارز یطالعن�ا ف�ي األم�ر ھ�و  :مسألة كت�اب الموط�أ -1
ن مصلحة توحید الناس على كتاب واحد ھو الموط�أ حی�ث موازنة اإلمام مالك بی

یجمعھ��م رأي فقھ��ي واح��د، وب��ین مفس��دة التض��ییق عل��یھم وم��اینتج ع��ن ذل��ك م��ن 
  .الفتن، فرجح مصلحة التیسسر والرفع الحرج

لم�ا ح�ج أب�و جعف�ر المنص�ور دع�اني ف�دخلت : "فعن مال�ك ب�ن أن�س ق�ال
ت أن آم��ر بكتب��ك ھ��ذه الت��ي إن��ي ق��د عزم��: علی��ھ فحدثت��ھ وس��ألني فأجبت��ھ ، فق��ال 

فینس��خ نس��خا ث��م أبع��ث إل��ى ك��ل مص��ر م��ن أمص��ار  -یعن��ي الموط��أ  -وض��عتھا 
، وی�دعون لوا بما فیھا ال یتع�دون إل�ى غی�رهالمسلمین منھا نسخة وآمرھم أن یعم

ما سوى ذلك من ھذا العلم المحدث؛ ف�إني رأی�ت أص�ل العل�م روای�ة أھ�ل المدین�ة 
مؤمنین، ال تفعل فإن الن�اس ق�د س�بقت إل�یھم أقاوی�ل یا أمیر ال: فقلت: وعلمھم قال

وسمعوا أحادیث ورووا روایات وأخذ كل قوم بما س�بق إل�یھم وعمل�وا ب�ھ ودان�وا 
، وإن ردھ�م عم�ا اعتق�دوه وغی�رھم بھ من اختالف الناس أصحاب رس�ول هللا 

 لعمري ل�و: ، فدع الناس وما ھم علیھ وما اختار كل أھل بلد ألنفسھم ، فقالشدید
  .58"طاوعتني على ذلك ألمرت بھ وھذا غایة في اإلنصاف لمن فھم

 :ورد ف��ي المدون��ة :الرج��ل یری��د أن یف��تح ف��ي ج��داره ك��وة أو باب��ا -2
أرأی�ت الرج��ل یری��د أن یف��تح ف��ي ج��داره ك��وة أو باب��ا یش��رف منھم��ا عل��ى ج��اره "

فیضر ذلك بجاره، والذي فتح إنما فتح في حائط نفس�ھ، أیمن�ع م�ن ذل�ك ف�ي ق�ول 
لیس لھ أن یحدث على جاره م�ا یض�ره وإن : بلغني عن مالك أنھ قال: لك؟ قالما

  .59"كان الذي یحدث في ملكھ

فمصلحة الرجل ف�ي ف�تح الك�وة ف�ي الج�دار ینتف�ع بھ�ا،  ھ�ي ف�ي الحقیق�ة 
مفسدة وضرر للجار، إذن ف�دفع المفس�دة أول�ى م�ن جل�ب المص�لحة، وبھ�ذا أفت�ى 

  .اإلمام

الم�اء المش�مس وھ�و " :مواھب الجلی�ل في استعمال الماء المشمس -3
المس��خن بالش��مس ال یك��ره اس��تعمالھ ، ق��ال اب��ن اإلم��ام ع��ن اب��ن العرب��ي إن��ھ إن 
توضأ بھ أجزأه، قال ألن النھي عنھ لم یتعلق بھ ألمر یرجع إلى رفعھ الحدث بل 
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لمنفصل عنھ قال ویتعین وجوب استعمالھ عند ع�دم غی�ره ألن مص�لحة الواج�ب 
  .60فسدة المكروهأولى من دفع الم

وھ�و  -فالوضوء واج�ب لرف�ع الح�دث، وإن ل�م یت�وفر إال الم�اء المش�مس
  .وجب استعمالھ ألن مصلحة الواجب أولى -مكروه 

األم��ان وھ��و رف��ع :"أن  الش��رح الكبی��رُذك��ر ف��ي : االم��ان للحرب��ي -4
اس��تباحة دم الحرب��ي ورق��ھ ومال��ھ ح��ین قتال��ھ أو الع��زم علی��ھ م��ع اس��تقراره تح��ت 

بالمس��لمین ب�أن یك�ون فی��ھ، ) إن ل�م یض�ر(م م��دة،  ث�م ش�رط األم��ان  حك�م اإلس�ال
  .61"مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمین وجب رده

فإن كان في األمان للحربي مصلحة، فالواجب األخ�ذ ب�ھ أم�ا إن ك�ان ی�ھ 
  .مفسدة وضرر ھنا یجب رفضھ

 :ن الحاج��بالتوض��یح ف��ي ش��رح مختص��ر اب��ورد ف��ي  :ع��زل اإلم��ام -5
أو درء مفس�دة، كم�ا ل�و رأى أن : یری�د) لمص�لحة(ویجوز الع�زل لمص�لح قول�ھ "

وینبغ�ي : أص�بغ .غیره أصلح أو أقوى، وأراد نقل�ھ إل�ى بل�د آخ�ر أو خط�ة أخ�رى
لإلمام عزل من یخش�ى علی�ھ الض�عف وال�وھن، أو بطان�ة الس�وء وإن أم�ن علی�ھ 

فیجوز .  62"عزل لمجرد الشكیةوالمشھور العدالة ال ینبغي أن ی .الجور في نفسھ
  .عزل اإلمام إن كان في ذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة

ق�د ورد ف�ي  :نموذج رائع الستعمال السادة المالكیة لفقھ الموازنات -6
س��ؤال ع��ن المص��احف الموقوف��ة وھ��ي مص��احف غالی��ة ال��ثمن فك��ان : المعی��ار

جتھ�د الم�وازن فق�د الجواب  جواب االمام المتمكن م�ن ص�ناعة الفت�وى الفقی�ھ الم
وس�ئل الفقی�ھ أب�و محم�د عب�د هللا س�یدي محم�د ب�ن " :اعتنى ایما اعتناء بھ�ذا الفق�ھ

قاسم القوري رحمھ هللا عن الرباع�ات المحبس�ة عل�ى ض�ریح مل�وك ش�الة أج�اب 
ما ش�اء هللا  ،الحمد � والصالة والسالم على سیدنا وموالنا رسول هللا: رحمھ هللا

وَملِھم الص�واب  ،الجواب وهللا الھادي إلى سبیل الرشاد ،�ال حول وال قوة إال با
وحاص�ل الفق�ھ ف�ي ھ�ذه النازل�ة وقفھ�ا عل�ى نظ�ركم  ،إن مقتض�ى الش�رع ،بفضلھ
بجل��ب لم��ا والك��م وأنج��ح آراءك��م أال تتص��رفوا إال  ،ورأیك��م المستحس��ن ،الحس��ن

تِ�یِم إالَّ بِ�الَّتِي ِھ�َي َوالَتَْقَربُ�وا َم�اَل اْلیَ : ق�ال هللا س�بحانھ ،مصلحة أو درء مفسدة
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فاألئم��ة وال��والة معزول��ون عم��ا ل��یس بأحس��ن لتحجی��ر هللا تع��الى عل��ى  ،أَْحَس��نُ 
وإذا كان ھذا ف�ي حق�وق الیت�امى م�ع تفاھ�ة  ،األولیاء، التصرف فیما لیس بأحسن

 ،الفائت من المصلحة في والیتھم لخس�تھا بالنس�بة إل�ى القض�اة فض�الً ع�ن ال�والة
ل�ك ف�ي حق�وق المس�لمین فیم�ا یتص�رف فی�ھ ال�والة م�ن األم�وال فأولى أن یثب�ت ذ

ألن اعتناء الشرع بالمصالح العامة اوفر وأكثر م�ن اعتنائ�ھ بالمص�الح  ،العامة
َم�ْن ُولِ�َي َم�ْن أُُم�وِر أُّمتِ�ي : "أن�ھ ق�ال في علمك�م م�ا روي ع�ن النب�ي . الخاصة

ُ " :وق�ال ". اْلَجنَّةُ َعلَْی�ِھ َح�َرامٌ َشْیئاً ثُمَّ لَْم یَْجھَْد لَھُْم َولَْم یَْنَصْح فَ  َم�ْن اْس�تَْرَعاهُ هللاَّ
َرِعیّةً فَلَْم یُِحْطھَا بِنُْصِحِھ لَْم یَِجْد ِری�َح اْلَجنَّ�ِة وأن ِریَحھ�ا لَیُوَج�ُد ِم�ْن َمِس�یَرة َم�اءِة 

  ".َعامٍ 

 ،ال�والة معزول�ون ع�ن المفس�دة الراجح�ة: قال علماؤنا رضي هللا عنھم
ألن ھ��ذه  ،وم��ا ال مص��لحة فی��ھ وال مفس��دة ،رجوح��ة والمس��اویةوالمص��لحة الم

ووالی��تھم إنم��ا تتن��اول جل��ب  ،األقس��ام األربع��ة لیس��ت م��ن ب��اب م��ا ھ��و أحس��ن
فاألقسام  ،أو الراجحة او درء المفسدة الخاصة أو الراجحة. المصلحة الخالصة

ف��إذا تق��رر ھ��ذا وأن ص��رف تل��ك  ،وأربع��ة معتب��رة ،أربع��ة منھ��ا س��اقطة, ثمانی��ة
ف��افعلوا فیھ��ا م��ا  ،ورأیك��م األص��لح ،نظ��ركم األرج��حالمص��احف موق��وف عل��ى 

وجمعھ��ا ف��ي خزان��ة  ،تحم��دون علی��ھ م��ن وقفھ��ا حی��ث ذك��ر عل��ى م��ا أُل��ف وُعھ��د
ومواض�ع  ،والراجح تفریقھا ف�ي خ�زائن متع�ددة ،واحدة وال یخفاكم مرجوحیتھ

 ،نفع��ھ وص��رف ثمن��ھ فیم��ا یَُع��مُّ , وإن رأی��تم وق��ف بعض��ھا وبی��ع الس��ائر, مفترق��ة
 ،ویق���وي الرج���اء ف���ي مثوبت���ھ وب���ره؛ كبن���اء قن���اطر وإص���الحھا ،ویعظ���م خی���ره

أو بن��اء س��ور , أو ف��ك أس��ارى ،وإص��الح ط��رق أو مس��اجد ض��عاف ال ش��يء لھ��ا
أو كیف ظھر لكم  ،بعض الثغور أو شراء أصل یكون حبساً في أحد ھذه األنواع

ج�ح واألول�ى م�ن وھ�ذا األر ،والفعل الجمیل المستحس�ن ،فذلك من الرأي الحسن
واتبع�وا م�ا  ،كم�ا أم�ركم هللا ،انظروا في ذلك بن�ور هللا ،لكن النظر لكم ،الوجھین

 ،واألك�د فاألك�د ،وق�دموا ف�ي ذل�ك األھ�م ف�األھم, رجح اعتقادكم وما ودى تھادكم
وإن ظھر لك�م غی�ر ھ�ذا مم�ا ھ�و راج�ح إل�ى ھ�ذا الح�بس أو  ،واألفضل فاألفضل

ف�المفتي ھن�ا ی�دعو ال�ى اس�تعمال ، 63" المس�تعانشبھھ من ھذا النوع ف�افعلوا وهللا
  .فقھ الموازنات واألولویات والتصرف وفق ذلك في ھذه المصاحف الموقوفة
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  مسائل معاصرة :الفرع الرابع

فیما سبق تطرقنا لفتاوى فقھاء  المالكیة في نوازل عص�رھم ، وفیم�ایلي 
الكیة بفقھ الموازن�ات بعض النوازل المعاصرة یظھر فیھا بجالء اعتناء فقھاء الم

كما ھو الحال  لفتاوى الشیخ أحمد حماني وھ�و م�ن علم�اء الجزائ�ر المعاص�رین 
  :كمرجعیة 64الملتزمین بالمذھب المالكي

: المسألة األول�ى إعط�اء لق�ب الكاف�ل للمكف�ول دون إعط�اء البن�وة ل�ھ -
المح��رم ھ��و االنتس��اب ب��البنوة، وم��ا یترت��ب علیھ��ا م��ن آث��ار ك��امیراث "فأج��اب 

، 65"والمص��اھرة وغی��ره، أم��ا إذا ك��ان مج��رد حمل��ھ للق��ب الع��ائلي ف��ال ض��یر فی��ھ
وھنا وازن الشیخ بین مفسدة كون الطفل المكفول بدون لق�ب وم�ا ینج�ر عن�ھ م�ن 
تبع��ات ف��ي األوراق اإلداری��ة وغی��ره، وب��ین مص��لحة حمل��ھ للق��ب الع��ائلي للكاف��ل 

  .دون االنتساب بالبنوة ، فرجح مصلحة الطفل المكفول

سئل الش�یخ ع�ن التب�رع باألعض�اء : المسألة الثانیة التبرع باألعضاء -
فأجاب إذا كان العضو المتب�رع ب�ھ غی�ر ض�روري لحی�اة المتب�رع فف�ي ھ�ذا أج�ر 
عظیم لھ، فمصلحة إنقاذ ش�خص آخ�ر وض�حة بین�ة وأكب�ر م�ن الض�رر ال�ذي ق�د 

. ، ھن���ا وازن اإلم���ام ب���ین مص���لحة متحقق���ة ومفس���دة مظنون���ة66یلح���ق ب���المتبرع
  .فالضرر یزال فكان ترجیح المصلحة المتحققة

الص��ور الشمس��یة ال یفك��ر أح��د ": التص��ویر الشمس��ي المس��ألة الثالث��ة -
الیوم في عبادتھا أو تعظیمھا وقد أصبحت من الضروریات في إثبات الشخص�یة 
ف��ي الح��ل والترح��ال ال یس��تغني عنھ��ا ف��رد وال دول��ة ف��ي ش��تى مص��الحھا لض��بط 

وھ�ذه مص�لحة كب�رى فیج�وز تأوی�ل ال�نص إذا ص�ح ... يأمنھا الداخلي والخ�ارج
متن��ھ وس��نده ت��أویال ص��حیحا ، أو القی��اس عل��ى م��اورد فی��ھ اإلذن م��ن ع��رائس 

  .67"البنات، أولى من التشدد والغلو في التقدیم

فتأوی�ل ال��نص أو القی��اس عل��ى الم�أذون فی��ھ ترجیح��ا للمص��لحة الكب��رى  
  . .وللدولة والصغرى للفرد، أولى من التشددوالغل

حرمة المسلم المی�ت كحرمت�ھ " أجاب: المسألة الرابعة تشریح الجثث -
وھو ح�ي، وال یج�وز تع�دي الح�دود إال لح�ق تعل�ق ب�ھ، أو لمص�لحة راجح�ة، أو 
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ض��رورة الزم��ة، وإال فھ��و ح��رام یلح��ق فاعل��ھ إث��م عظ��یم، ف��إذا ك��ان تش��ریحھ 
یھمن لض�رورة ـأو لمص��لحة عام�ة أو خاص��ة ج�از اإلق��دام علی�ھ وص��ح اإلذن ف��

  68"ولیھ أو من والة أمور المسلمین

فقد أجاز الشیخ تشریح الجثث لمصلحة راجحة عام�ة ك�تعلم الط�ب، أو لمص�لحة 
خاص��ة ك��التحقیق الجن��ائي، ومن��ع ذل��ك لغی��ر مص��لحة ألن��ھ عب��ث وتمثی��ل بالمی��ت 

  .وھو مفسدة عظمى

  الخاتمة 

  :من خالل ما سبق یمكن استخالص النتائج التالیة

تلك الملكة الراسخة وذلك العلم المنھجي الموضوعي ال�واعي : صناعة الفتوى -
الذي یقتدر بھ عل�ى إخب�ار الس�ائل ع�ن حك�م الش�رع بدلیل�ھ ف�ي نازل�ة، إخب�ارا 

  .یمكنھ من تمثل ذلك الحكم، والصدور عنھ في ضوء الواقع الذي یعیش فیھ

تس���تلزم ع���دة أدوات تتفاع���ل فیم���ا بینھ���ا لتن���تج الحك���م  :الفت���وى ھ���ي ص���ناعة -
شرعي المواف�ق ل�روح التش�ریع وھ�ذه األدوات ھ�ي المفت�ي الح�اذق وال�نص ال

  .المقصد من وراء النص والواقع  المنزل علیھ

المع�اییر الت�ي یمك�ن م�ن خاللھ�ا المفاض�لة ب�ین المص�الح " :ھو فقھ الموازنات -
  ."ذلك، وما بین المصالح و المفاسدفیما بینھا والمفاسد ك

بل ھو توأم فقھ األولویات،إذ ال  ألساسي لألولویاتفقھ الموازنة ھو المرتكز ا -
یمكن الوصول إلى الحكم األولى إال إذا تمت الموازنة بین المصالح والمفاسد 

  . بقواعد الموازنة، فعندھا یكون الحكم الراجح ھو حكم األولى

   :أنواع الموزنة ثالثة

حی�ث  الموازن�ة ب�ین المص�الح بعض�ھا وبع�ض م�ن حی�ث حجمھ�ا وس�عتھا، م�ن -
وأیھ��ا ینبغ��ي أن یق��دم ویعتب��ر،  ...ودوامھ��ا عنقھ��ا وتأثیرھ��ا، م��ن حی��ث بقاءھ��ا

  .وأیھا یسقط ویلغى
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الموازنة بین المفاسد بعضھا وبعض من تلك الحیثی�ات الت�ي ذكرناھ�ا ف�ي ش�أن  -
  .المصالح وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ

  .الموازنة بین المصالح والمفاسد  -

  :ت فقھ الموازنات في صناعة الفتوىمرتكزا

  .فقھ النصوص الجزئیة في ضوء مقاصد الشرع :أوال

  .فقھ الواقع ومتغیراتھ: ثانیا

  .اعتبار المآالت:  ثالثا

  .قاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان: رابعا

   .مراعاة العوائد واألعراف :خامسا

  .رة التمییز بین المقاصد والوسائلضرو: سادسا

ة االرتب��اط ب��ین فق��ھ الموازن��ات وص��ناعة الفت��وى م��ن خ��الل تب��رز عالق��  
حی��ث یظھ��ر بج��الء  .نم��اذج تطبیقی��ة للس��ادة المالكی��ة ف��ي م��دونات الفق��ھ الم��الكي

اعتمادھم عل�ى ھ�ذا الفق�ھ، وخاص�ة ك�ون الم�ذھب الم�الكي ھ�و م�ذھب المص�لحة 
  .المرسلة بامتیاز، فكان االعتماد على ھذا الفقھ من خصوصیاتھ
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  :ھوامشال
                                                        

عبد السالم محمد ھارون : تحقیق ، معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن زكریاء القزویني :ابن فارس -1
  .474/ 4) م1979 - ھـ 1399 ، دار الفكر(

لسان  ، جمال الدین األنصاري اإلفریقى ، أبو الفضل ، محمد بن مكرم بن على: ابن منظور -2
أحمد بن محمد بن : وميالفی. 148-147/ 15، ) ھـ 1414 -  3ط، بیروت –دار صادر (، العرب

/ 2 ، )بیروت –المكتبة العلمیة (  ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، علي ثم الحموي
462.  

 ، أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق   ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس : القرافي -3
  .53/ 4 ، )ت.د -ط.د، عالم الكتب(

: تحقیق ، أدب المفتي والمستفتي ، تقي الدین، أبو عمرو ، بن عبد الرحمن عثمان: ابن الصالح -4
  .72: ص، ) ھـ1423، 2ط ، المدینة المنورة -مكتبة العلوم والحكم ( ، موفق عبد هللا عبد القادر

  .313/ 3،  مقاییس اللغة -5
  .209/ 8،  لسان العرب -6
بیدي محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق -7 تاج العروس من  ، أبو الفیض ، الحسیني مرتضى الزَّ

  .363/ 21 ، )ت.د.ط.دار الھدایة د( ، مجموعة من المحققین: تحقیق ، جواھر القاموس
جامع العلوم في اصطالحات = دستور العلماء  ، عبد النبي بن عبد الرسول : ألحمد نكري -8

 ، ط، بیروت/ لبنان  - لمیة دار الكتب الع( ، حسن ھاني فحص: عرب عباراتھ الفارسیة ، الفنون
  .181/ 2 ، )ھـ1421

موسوعة كشاف ، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي : التھانوي -9
 ، 1ط، بیروت –مكتبة لبنان ناشرون ( علي دحروج . د: تحقیق، اصطالحات الفنون والعلوم

  .1097/ 2) م1996
دار الكتب ( ، اإلبھاج في شرح المنھاج ، ي بن عبد الكافيتقي الدین أبو الحسن عل: السبكي -10

  .1/30ھـ 1416، بیروت، العلمیة 
مركز الدراسات ( ، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات ، ، عبد هللا بن الشیخ محفوظ: ابن بیة -11

  .20ص  )ه1433 ، 1ط ، واألبحاث وإحیاء التراث الرابطة المحمدیة للعلماء الرباط المغرب
  .22ص، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات ، بیة ابن -12
 ، )ه1434، 1ط، شركة فؤاد البعینو للتجلید( ، صناعة الفتوى المعاصرة، قطب مصطفى: سانو -13

  .24ص
، 1ط ، بیروت لبنان ، دار ابن حزم(، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة ، قطب: الریسوني -14

  .30ص  ، )ه1435
  .29ص ، نفسھ -15
  .13/522 ، لسان العرب: ظورابن من -  16
 . 456/ 26 ، تاج العروس ، مرتضى الزبیدي -17
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 ، مصر، مكتبة صبیح ( ، شرح التلویح على التوضیح ، سعد الدین مسعود بن عمر: التفتازاني -18

رفع الحاجب عن مختصر  ، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین: السبكي.19/ 1، ) ت.د، ط.د
/ لبنان  -عالم الكتب ( ، عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض: تحقیق،  ابن الحاجب

أبو  ، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الصرصري: الطوفي. 244ص  )ه1419 ، 1بیروتط
 ، بد هللا بن عبد المحسن التركيع: تحقیق  ، شرح مختصر الروضة ، نجم الدین ، الربیع

 .133/ 1 ، )ھـ  1407 ، 1ط ، مؤسسة الرسالة(
القاموس  ، )658/ 2( المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، )448/ 13( لسان العرب -19

 ).1238: ص( المحیط
  .49ص) 1421 ، 1ط، بیروت، دار ابن حزم(، تأصیل فقھ الموازنات ، عبد هللا: الكمالي -20
 ، )لومات نشردون مع(، أولویات الحركة اإلسالمیة في المرحلة القادمة ، یوسف: القرضاوي -21

 .26ص
 ، 1ط ، دبي ، دار القلم( ، فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة ، عبد المجید محمد: السوسوة -22

 .13ص ، )ه1425
 .50-49ص) 1421 ، 1ط، بیروت، دار ابن حزم(، تأصیل فقھ الموازنات ، عبد هللا: الكمالي -  23
محمد الفیروز . 673/ ، 2 ، للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الفیومي -24

  .1732/ /1 ، القاموس المحیط ، األبادي
 ، مكتبة وھبة( ، دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة–في فقھ األولویات  ، یوسف القرصاوي -25

  .9ص  ،  )ه1415ط
كتب م، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي(، فقھ األولویات دراسة في الضوابط ، محمد الوكیلي -26

  .16ص، ـ)ه1426بیروت 
دار الكلمة (، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم اإلسالمیة ، أحمد:   الریسوني -27

  362-350-344 ، )ه1418 ، 1ط ، مصر ، للتوزیع والنشر
مؤسسة (، في فقھ األولویات دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة ، یوسف: القرضاوي -28

  .30ص، )ه1421 ، 1ط ، الرسالة
  .32-31 ، نفسھ -29
  304/ 3 ، الموافقات ، الشاطبي -30
وزارة ( ، محمد الحبیب ابن الخوجة: تحقیق ، مقاصد الشریعة ،  محمد الطاھر :ابن عاشور-31

   .3/257 ، )ھـ  1425 ، قطر ، األوقاف والشؤون اإلسالمیة
 ، في مصالح األنام األحكام قواعد ، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم :العز -32

 .1/11 ، )م1990 ، مؤسسة الریان(
  .  300/ 2 ، مصدر سابق: العز -33
  . 5/ 3، )ط.د ، دار الفكر العربي(، الموافقات: الشاطبي -34
  .5/  3 ، نفسھ -35
  .147/ 1 ، قواعد األحكام: العز -36
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إعالم الموقعین عن رب ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن قیم الجوزیة37-

/ 4 ، )ھـ 1411، 1ط، ییروت –دار الكتب العلمیة (، محمد عبد السالم إبراھیم: تحقیق، العالمین
169.  

مؤسسة ( المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي في التشریع اإلسالمي، محمد فتحي: الدریني 38-
    .5ص ، )ه1418،  3الرسالةط

  . 196/ 4 ، الموافقات: الشاطبي -39
إغاثة اللھفان في مصاید  ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین: ابن القیم  40-

، )ه1432 ، 1ط، مكة المكرمة -دار عالم الفوائد ( محمد عزیر شمس: تحقیق ، الشیطان
1/570.  

  ،اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ، أحمد بن إدریس: القرافي -41
  . 232ص ، ) 1995 ، 2ط ، دار البشائر اإلسالمیة: بیروت   (اعتنى بھ عبد الفتاح أبو غدة

دار : بیروت  (تعریب فھمي الحسني ، درر الحكام شرح مجلة األحكام ، علي: حیدر: أنظر -42
 ، الفوائد الجنیة ، أبو الفیض محمد یاسین بن عیسى: و الفاداني.1/40 ، )ت. د ، الكتب العلمیة

 289ص ، )1996، 2ط ، دار البشائر اإلسالمیة: بیروت   (اعتنى بھ رمزي سعد الدین دمشقیة
 ، )1996، 4ط ، دار القلم ، دمشق( شرح القواعد الفقھیة ، أحمد: والزرقاء. وما بعدھا

 ، ط ، دار بلنسیة: الریاض (القواعد الفقھیة الكبرى ، صالح بن غانم: والسدالن. 219ص
  . وما بعدھا 390ص ، )ھـ 1417

 ، إبراھیم محمد محمود: الحریري. وما بعدھا 390ص، القواعد الفقھیة الكبرى:السدالن -43
  .   وما بعدھا 111ص ، ) 1998، 1ط ، دار عمار ، عمان   (إلى القواعد الفقھیة الكلیةالمدخل 

  . المراجع السابقة الصفحات نفسھا -44
  .  المراجع السابقة الصفحات نفسھا -45
  . 176/ 1 ، الفروق ، القرافي -46
 93ص ، )ھـ 1411 ، 1ط، دار الكتب العلمیة(  األشباه والنظائر ، جالل الدین:السیوطي:أنظر -47

  .902-2/897 ، )ه1433، 3ط، دمشق ، دار القلم(، المدخل الفقھي العام ، أحمد: الزرقاء.96و
صیل والشرح والتوجیھ والتعلیل البیان والتح ، أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي: بن رشد -48

 ، لبنان –بیروت  ، دار الغرب اإلسالمي( ، روند محمد حجي وآخ: تحقیق ، لمسائل المستخرجة
  .305/ 1)ه 1408 ، 2ط

إْرَشاُد السَّالِك إلَى  ،  ،  ، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي: شھاب الدین المالكي -49
 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده(، َماِم َمالِكأَشَرِف الَمَسالِِك فِي فقھِ اإل

  .52: ص ، )3ط  ، مصر
مواھب الجلیل في  ، شمس الدین أبو عبد هللا محمد عبد الرحمن الطرابلسي المغربي: الحطاب -50

  .188/ 2 ، )ھـ 1412 ، 3ط ، دار الفكر (، شرح مختصر خلیل
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المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل  ، یحیى أبي العباس أحمد بن: الونشریسي  -51

وزارة (، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف الدكتور محمد حجي ، إفریقیة واألندلس والمغرب
  .1/200، )ھـ 1401، األوقاف والشؤون اإلسالمیة للملكة المغربیة

  .335/ 1 ، الذخیرة :القرافي -52
روضة المستبین في شرح  ، ز بن إبراھیم بن أحمد القرشي عبد العزی ، أبو محمد: ابن بزیزة -53

  .991/ 2 ، )ھـ  1431 ، 1ط، دار ابن حزم( ، عبد اللطیف زكاغ:تحقیق، كتاب التلقین
  .121/ 6 ،  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل:الحطاب -54
، ة الدسوقيالشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشی، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي  :الدسوقي -55

  .298/ 4.) ت.د.ط.د ، دار الفكر(
  .41/ 11 ،  محمد بو خبزة :تحقیق ، الذخیرة: القرافي -56
التوضیح في شرح المختصر الفرعي  ، ضیاء الدین الجندي  ، خلیل بن إسحاق بن موسى: خلیل-57

مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة ( ، أحمد بن عبد الكریم نجیب: تحقیق،  البن الحاجب
  416/ 3 ، )ھـ 1429 ، 1ط ، لتراثا

دار ابن الجوزي (، تحقیق أبي األشبال الزھري ، جامع بیان العلم وفضلھ ، ابن عبد البر - 58
 .1/531 ، )ھـ1414السعودیة ط 

 ، 1ط، دار الكتب العلمیة(  ، المدونة،  بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني: مالك -59
  .408/ 3) ھـ 1415

  .78/ 1، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل:الحطاب -60
  .186/ 2،  الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي :الدردیر-61
  .401/ 7،  التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب:خلیل بن اسحاق -62
  .18-7/16 ، المعیار ، الونشریسي-63
رات وزارة الشؤون منشو(، فتاوى الشیخ أحمد حماني ینظر ، وھو ما صرح بھ في كتابھ -64

  .1/11 ، )م1992، الجزائر ، الدینیة
  .1/506 ، فتاوى الشیخ أحمد حماني، أحمد: حماني-65
  .2/435، نفسھ  -66
  .2/461، نفسھ  -67
  2/436، نفسھ  -68


