
قواعد الحساب التفاضلي للمصالح وأثرھا في فقھ الموازنات                                                    
  

 

 1269                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

  

  قواعد الحساب التفاضلي للمصالح وأثرھا في فقھ الموازنات

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  - رّداد عبد الرحمن  الدكتور

     الجزائر – 1باتنة جامعة  -  قصبایة راضیةالباحثة 

  :ملخص المداخلة

تضمنت الشریعة اإلسالمیة من القواعد والضوابط والموازین ما یكفل 
أو الترتیب بین المفاسد، أو الترجیح بین المصالح التنسیق بین المصالح، 

والمفاسد، وحسبنا في ھذه الورقة البحثیة تحدید البوصلة باتجاه المصالح، 
وكیفیة المفاضلة بینھا، بناء على قواعد ومعاییر شرعیة، وأسس علمیة في 
ضوء فقھ الموازنات، ومدى تأثیر ھذه القواعد في فقھ الموازنات إیجابا وسلبا، 

  .وكیفیة تحصیل األفضل فاألفضل من األقوال واألعمال
Islamic law included rules  and balances to ensure the coordination of 
interests, or the arrangement between the evils, or the weighting 
between interests and evil, and enoug  in this paper to determine the 
compass towards the interests, and how to differentiate between them, 
based on the rules and standards of legitimacy, and scientific 
foundations in light of the jurisprudence of budgets , And the extent of 
the impact of these rules in the jurisprudence of budgets and positive 
and negative, and how to collect the best is better than words and 
deeds. 

  :عناصر المداخلة
  ).األھمیة، اإلشكالیة، األسئلة الفرعیة: (مقدمة تتضمن -
  .مفھوم فقھ الموازنات وخصائھ: العنصر األول -
  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات: العنصر الثاني -
  .معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي: العنصر الثالث -



  راضیة قصبایة ةالباحث -عبد الرحمن رداد.د
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  .وازنةأثر القواعد في ضبط الم: العنصر الرابع
  .الخاتمة -
  

  :مقدمة
من مزایا الشریعة اإلسالمیة االستمرار والدوام، فھي صالحة لكل زمان 
ومكان، حیث ثبت باالستقراء التام ألحكامھا أنھا وضعت لمصالح العباد في 

  .المعاش والمعاد
وتضمنت الشریعة الغراء من القواعد والضوابط ما یكفل التنسیق بین 

ین المفاسد، والترجیح بین المصالح والمفاسد، وقد انتثرت المصالح، والترتیب ب
، واعتبرھا "القواعد، والمقاصد، واألصول"ھذه القواعد والضوابط في كتب 

الفقھاء بمثابة خطط تشریعیة یعتمد علیھا في التنسیق بین ما یقدمھ المجتھد من 
اص، وأُطلق أعمال، وما یؤخره وما یوسطھ تجنبا لإلخالل بالنظام العام أو الخ

، وبما أن ھذا الفقھ لھ أھمیة "فقھ الموازنات"على ھذا العلم في العصر الحالي 
بالغة، ومكانة رفیعة، فقد سارع العلماء بالتألیف فیھ منذ القدم، إال أنھم لم 

، وإنما تحدثوا عن مضمونھ ومحتواه في "فقھ الموازنات"یستخدموا مصطلح 
ند حدیثھم عن تعارض المصالح وتزاحمھا، وكذا ثنایا كتبھم وأبوابھم الفقھیة، ع

المفاسد، ولعل أول من حاز قصب السبق في العنایة بفقھ الموازنات، وأول من 
قواعد األحكام في "اھتم بالتأصیل لھ ھو اإلمام العز بن عبد السالم في كتابھ 

مصالح األنام، كما اھتم بن تیمیة بفقھ الموازنات، واعتمد ھذا المنھج في 
  ".جموع الفتاوىم"

من ھنا بات الحدیث عن ھذا الموضوع وتجدیده علما وعمال في ھذا  
العصر، ضرورة ملحة تفرضھا علینا الحقیقة الشرعیة، والواقع المتغیر، 
والحاجة الماسة إلى إعادة صیاغتھ، وطرحھ بما یتناسب مع مفھوم أھل زماننا، 

  .وما استحدث لھم
في ھذا العصر في عدة " الموازنات فقھ"وتتأكد أھمیة دراسة موضوع 

  :جوانب
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ترتیب جدول األولویات، والترجیح بین المصالح المتعارضة لبیان  - 1
  .أي المتعارضین یعمل بھ 

توجیھ المشتغلین بالفتوى ممن یھتمون بمرجوح العمل ویدعون  - 2
راجحھ، وینھمكون في المفضول ویغفلون الفاضل، بأن العمل الواحد قد یكون 

  .في وقت، مفضوال في وقت آخر، راجح في حال، مرجوحا في آخر  فاضال
الحاجة إلى تنزیل القواعد والمعاییر النظریة على القضایا المستجدة،  - 3

  .خصوصا ما تعم بھ البلوى
بیان كمال الشریعة وشمولھا وتمیزھا، وذلك بالكشف عن بعض  - 4

  .قواعدھا الكلیة التي تتسع لكل جدید 
ما : "ق تتجلى معالم إشكالیة ھذه الورقة البحثیة وھيومن ھذا المنطل

مدى معیاریة القواعد التي أصل لھا الفقھ التقلیدي في المفاضلة بین المصالح في 
  " ضبط الموازنات المعاصرة فھما وتنزیال؟ 

  :ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة تم طرح األسئلة الفرعیة التالیة
  ھي خصائصھ؟ما المقصود بفقھ الموازنات وما  -
ما ھي القواعد المعیاریة في المفاضلة والموازنة بین المصالح  -

  والمفاسد؟
ما ھي اإلشكاالت التي یطرحھا تطبیق ھذه القواعد المعیاریة في وقتنا  -

  الحاضر ومجتمعنا المعاصر؟
ما ھي الشروط التي ینبغي التحقق لھا لتكون الموازنة معیاریة جاریة  -

  لشرعي الصحیح؟على مقتضى النظر ا
  :ولمعالجة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى أربعة عناصر

  .مفھوم فقھ الموازنات وخصائصھ: العنصر األول -
  .التأصیل الشرعي لفقھ الموازنات: العنصر الثاني -
  .معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي: العنصر الثالث -

  .ةأثر القواعد في ضبط الموازن: العنصر الرابع
  .الخاتمة -
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  مفھوم فقھ الموازنات وخصائصھ: العنصر األول
  :فقھ الموازنات مفھوم - 1

  :تعریف الفقھ لغة واصطالحا
الفقھ بالكسر العلم بالشيء، والفھم لھ والفطنة، وغلب على علم : لغة -أ

  )1(.الدین لشرفھ 

ھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا " :اصطالحا -ب
  )2(.التفصیلیة 

  :تعریف الموازنة لغة واصطالحا
وتفید التعدیل واالستقامة؛ یقال " وزن"مشتقة من  :الموازنة لغة -أ

: الشيُء الشيءَ ) وازن(ساوى وعادل، و : بین الشیئین موازنة، وِوَزانًا) وازن(
 ، فالموازنة بمعنى)3(إذا قدره: الشيء) َوَزنَ (ساواه في الوزن وعادلھ وقابلھ، و

  .المعادلة والمقابلة والمحاذاة والجمع موازنات 
مجموعة األسس والمعاییر التي : "فقھ الموازنات ھو :اصطالحا -ب

تضبط عملیة الموازنة، ویرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، 
أو بعبارة  ،)4("ویعرف بھا أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ

ذ بمجموعة القواعد واألسس والمعاییر التي تضبط عملیة األخ: "أخرى ھو
الجمع والترجیح بین المصالح المتعارضة، والمفاسد المتنافرة، وكذلك المصالح 

  .)5("والمفاسد المتقابلة، لیتبین أیھما أرجح فیقدم على غیره

ففقھ الموازنات یقوم على المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة 
خیر األولى فاألولى، طلبا لتحقیق المصلحة أو درء للمفسدة، أو لتقدم أو تأ

  .ارتكاب أخف الشرین بدفع أعظمھما 
  :خصائص فقھ الموازنات -2 

یتمیز فقھ الموازنات بصفات متعددة تجعل منھ فقھا قائما بذاتھ، صالحا 
في كل زمان ومكان، كما تربطھ عالقات بأنواع شتى من الفقھ، یؤثر فیھا 

بھا في آن واحد، وفي ھذا المقام نحاول الوقوف على البعض من ھذه ویتأثر 
المزایا والخصائص التي تكمل فقھ الموازنات، وتبرز لنا مدى أھمیتھ في 
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ضمان االختیار والمفاضلة بین المصالح والمفاسد المتزاحمة، بما یحقق مقصود 
  .الشارع ومراده 

  أنھ فقھ مقاصدي: الخاصیة األولى - 1
ا ھذه الخاصیة من خالل الصلة الوثیقة التي تربطھ بمباحث تتجلى لن

فھو فقھ   ،)6(مقاصد الشریعة، فھو امتداد لھا تأصیال وتطبیق لھا تفصیال
الموازنة بین المصالح بعضھا : "مقاصدي بالدرجة األولى ألنھ یقوم أساسا على

وبعض، والموازنة بین المفاسد بعضھا وبعض، والموازنة بین المصالح 
إن األعمال : "، وفي ھذا قال الشاطبي)7("المفاسد إذا تعارض بعضھا ببعضو

الشرعیة لیست مقصودة ألنفسھا، وإنما قصد بھا أمور أخر ھي معانیھا، وھي 
  .)8("المصالح التي شرعت ألجلھا

  أنھ فقھ تقدیري معیاري: الخاصیة الثانیة - 2
صلحة بحد ذاتھا، فھو یقدر حجم المنافع والمضار، بالنظر إلى قیمة الم

وترتیبھا في األھمیة، وبالنظر إلى مقدار شمولھا بین الناس، وبالنظر إلیھا من 
، فھذه المیزة ھي األساس األول في الموازنة )9(حیث التأكد من نتائجھا أو عدمھ

بین المصالح بعضھا وبعض وبین المفاسد بعضھا وبعض، وبین المصالح "
  .)10("والمفاسد إذا تعارض بعضھا ببعض

  أنھ فقھ تنزیلي تتعلق بھ السیاسة الشرعیة: الخاصیة الثالثة - 3
إن السیاسة الشرعیة ھي العمل بقرائن األحوال، وإصدار األحكام طلبا 
للعدل وابتعادا عن الظلم، وھي متحرك غیر ثابت، وغایتھا أن یسوس المجتمع 

 بإجراء موازنة العدل والحق بااللتفات إلى أحوالھ وظروفھ، وھذا ال یتحقق إال
تختص بالفرد والجماعة من كل الوجوه، من أجل تحقیق الصالح والنفع للعباد، 

  .)11(وھذا مقصد من مقاصد الشریعة

على  -ومن الروابط المشتركة بین فقھ الموازنات وفقھ السیاسة الشرعیة 
 موافقة مبدأ المرونة والفھم الخاص في معالجة األحكام -سبیل المثال ال الحصر

وتنزیلھا على الواقع إیجاد قوانین سیاسیة الستقامة أمر الناس وانتظام مصالح 
،وغیرھا من الروابط التي تھدف  )12(العالم، تحقیق العدالة الفردیة واالجتماعیة

إلى تحقیق الموازنة الصحیحة والدقیقة بین تلك المصالح والمفاسد، في ضوء 
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إن اإلسالم عاجز أن یقدم "كرة فقھ الموازنات، وھذه حجة داحضة في دفع ف
  .)13("أساسا صالحا لحكم عصري

  التأصیل الشرعي للمفاضلة بین المصالح : العنصر الثاني
تضافرت األدلة النقلیة والعقلیة على مشروعیة فقھ الموازنات، نحاول 

األول؛ یتعلق باألدلة الخاصة : ذكر البعض منھا بناء على تقسیمات ثالث
صالح والثاني؛ یتعلق باألدلة الخاصة بالموازنة بین المفاسد، بالموازنة بین الم

والثالث؛ یتعلق باألدلة الخاصة بالموازنة بین المصالح المتعارضة مع المفاسد، 
  :وذلك على النحو اآلتي

  :أدلة الموازنة بین المصالح المتعارضة - 1
ى َحتّى یُثِخَن فِي ما كاَن لِنَبِيٍّ أَن یَكوَن لَھُ أَسر: قولھ تعالى :من الكتاب

ھُ َعزیٌز َحكیمٌ  ھُ یُریُد اآلِخَرةَ َواللـَّ نیا َواللـَّ : األنفال[ األَرِض تُریدوَن َعَرَض الدُّ
الفدیة  -، فھذه اآلیة تدل على أنھ في معركة بدر، تعارضت مصلحتان ]67

 وأن ھاتین المصلحتین متفاوتتان في النفع، وأن أعظمھا نفعا ھو القضاء - والقتل
على األسرى، فالقضاء على األسرى مصلحة معنویة، وأخذ الفدیة مصلحة 
مادیة، وقد بین القرآن الكریم أن المصلحة المعنویة كانت ھي األولى بالتقدیم 

  )14(.والعمل 
صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرین ‹‹: قولھ  :من السنة

وضرورة تقدیم األولى عند فالحدیث یدل على تفاوت بین المصالح، ) 15(››درجة
  .التعارض 

إن تقدیم األصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفسد مركوز  :من المعقول
وال یقدم ...فلو خیرت الصبي بین اللذیذ واأللذ الختار األلذ...في طبائع العباد

الصالح على األصلح إال جاھل بفضل األصلح، أو شقي متجاھل ال ینظر إلى ما 
  .)16(ن تفاوتبین المصلحتین م

  :أدلة الموازنة بین المفاسد المتعارضة - 2
ا: قال تعالى: من الكتاب السَّفینَةُ فَكاَنت لَِمساكیَن یَعَملوَن فِي البَحِر  أَمَّ

، ]79: الكھف[  فَأََردُت أَن أَعیبَھا َوكاَن َوراَءھُم َملٌِك یَأُخُذ ُكلَّ َسفینٍَة َغصبًا
- ین المفسدتین، وارتكب المفسدة الصغرى الخضر وازن ب أن: وجھ الداللة
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لدرء المفسدة الكبرى وھي اغتصاب الملك الظالم للسفینة،  - وھي خرق السفینة
  .)17(فإذا تعارضت مفسدتان فیرتكب أخفھما لدرء أعظمھما

حدیث األعرابي الذي تبول في المسجد فزجره الناس، فقال  :من السنة
ْجًال من ماء، أو ذنوبا من ماء فإنما دعوه وأھریقوا على بولھ سَ ‹‹: النبي 

فھذا الحدیث قد تضمن موازنة بین  ،)18(››بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین
مفسدة بول األعرابي في المسجد، ومفسدة ترویع األعرابي الذي قد : مفسدتین

  .)19(یؤدي إلى نفوره عن الدین فدرئت المفسدة الكبرى بما ھو أدنى منھا
الذي وضع الشرع ھو الذي وضع الطب، ومن المعلوم  إن :من المعقول

أن األطباء یدفعون أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناھما، فالطب كالشرع وضع 
  .)20(لجلب مصالح السالمة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام

  :أدلة الموازنة بین المصالح والمفاسد - 3
َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر قُْل فِیِھَما إِْثٌم یَْسأَلُونََك : قولھ تعالى :من الكتاب

َكبِیٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِھَما َویَْسأَلُونََك َماَذا یُنفِقُوَن قُِل اْلَعفَْو 
ھُ لَُكُم اْآلیَاتِ لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ  لَِك یُبَیُِّن اللـَّ : وجھ الداللة ،]219: البقرة[ َكَذٰ

صرحت اآلیة أن في الخمر والمیسر مفاسد ومصالح، ولكن جانب المفسدة كثیر 
وھي عامة، بینما المنفعة قلیلة وخاصة، فرجح الشارع جانب المصلحة الكثیرة 
والعامة، بدفع مفاسد الخمر والمیسر وتحریمھما، وأھمل جانب المنافع القلیلة 

  .)21(الخاصة
: قالت قال لي رسول هللا  -رضي هللا عنھا –عن عائشة  :من السنة

لوال حداثة قومك بكفر لنقضت البیت ثم لبنیتھ على أساس إبراھیم علیھ السالم ‹‹
؛ إن نقض )22(››فإن قریشا حین بنت البیت استقصرت بناؤه وجلعت لھ خلفا

الكعبة وردھا إلى ما كانت علیھ من قواعد إبراھیم علیھ السالم مصلحة، ولكن 
رضت مع مفسدة أعظم منھا، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك تعا

، لما كانوا یعتقدون من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا الرسول 
وھذا یدل على ضرورة تقدیم األھم فاألھم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، 

وقوعھا عاد وأنھما إذا تعارضتا قدم بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن 
   .)23(استحباب عمل المصلحة
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إن كل األدلة القائمة على مشروعیة سد الذرائع، ودرء  :من المعقول
التعسف، دالئل على الموازنة؛ فإن أصل ھذا القسم المشروعیة، لكن مآلھ غیر 

  .)24(مشروع
  معاییر الموازنة وقواعد الحساب التفاضلي واشكاالتھا: العنصر الثالث

مصالح حسب أھمیتھا وفائدتھا، وكذلك ترتیب المفاسد حسب إن ترتیب ال
ضررھا وخطورتھا، ینبني علیھ إعطاء كل مصلحة ما تستحقھ من الحفظ 
والعنایة، وإعطاء كل مفسدة ما تستحقھ من الدرء والوقایة، وینبني علیھ أمر 
آخر وھو مشروعیة الموازنة بین المصالح والمفاسد عند تعارضھا وتدافعھا، 

یقول بمصلحیة الشریعة وأحكامھا، یقول حتما بتفاوت المصالح وتفاضلھا، فمن 
ومن یقول بھذا یقول تلقائیا بوجوب الموازنة والمفاضلة بین المتعارض 

تقدیم تقدیم األصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفسد مركوز في : "، ألن)25(منھا
شیخ المصالح بن عبد  كما یقول ،)26( "طبائع العباد، نظرا لھم من رب األرباب

وال یقدم الصالح على األصلح إال جاھل بفضل : "السالم ویضیف أیضا
،فكلما ) 27("األصلح، أو شقي جاھل ال ینظر إلى ما بین المرتبتین من تفاوت

ضبطت الموازین والمعاییر وأصلت الترجیحات، ودققت المتعارضات، أمكن 
ت من ھنا بث العلماء صراحة الخروج عن كثیر من أسباب النزاعات والخالفا

أو ضمنا عددا من القواعد المعیاریة یعتمد علیھا المجتھد عند قیامھ بالترجیح، 
  ...والمفاضلة بین المصالح والمفاسد

وال یخفى أن معاییر أو قواعد الترجیح ال تكاد تحصى، وكل قاعدة یمكن 
ھا قواعد أو أن تتفرع عنھا، أو تندرج تحتھا، أو تلحق بھا، أو تستدرك علی

ضوابط أخرى تخصصھا أو تقیدھا، وقد أشار بعض العلماء والباحثین 
المعاصرین إلى ھذه القواعد والمعاییر، منھم محمد سعید رمضان البوطي، 
یوسف القرضاوي، محمد الوكیلي، یوسف حامد العالم، أحمد الریسوني، عبد 

إال أن الریسوني ھو  ،)28(المجید السوسوه، فایز األسطل، وناجي إبراھیم السوید
وطریقتھ في ذلك جاءت على  - حسب إطالعي المتواضع-أفضل من قّعد لھا، 

سبیل اإلجمال والحصر وتبعھ عبد المجید السوسوه، إال أن طریقتھ جاءت على 
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سبیل التفصیل، ونحاول ھھنا سرد ھذه القواعد المعیاریة، حسبنا في ذلك ما 
  . ورقة البحثیةیخدم الموضوع، وما یتوافق وھذه ال

  معیار التفسیر المصلحي للنصوص: المعیار األول
ال ریب أن الشریعة وضعت لتحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد، 
حیث جاءت أحكامھا مبنیة على جلب المصالح وتكثیرھا، ودرء المفاسد 
وتقلیلھا، وتتفاوت األحكام الشرعیة فیما بینھا، بناء على ذلك فقد تدرجت من 

أي ھناك تالزما رتیبا بین األحكام الشرعیة ... "الوجوب إلى الندب إلى اإلباحة
، وفي ھذا المعنى یقول )29("من جھة، وبین ما تعلقت بھ من مصالح ومفاسد

فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة، أو الراجحة، ونواھیھ تتبع : "القرافي
المصالح یترتب علیھ الثواب، ثم المفاسد الخالصة أو الراجحة، حتى یكون أدنى 

تترقى المصلحة والندب، وتعظم رتبتھ حتى یكون أعلى رتب المندوبات تلیھ 
أدنى رتب الواجبات، وأدنى رتب المفاسد یترتب علیھا أدنى رتب المكروھات، 
ثم تترقى المفاسد والكراھة في العظم حتى یكون أعلى رتب المكروھات، یلیھ 

  .)30("ا ھو القاعدة العامةأدنى رتب المحرمات، ھذ

من ھنا بات من الضروري والمسلم بھ تقدیم الواجب على المندوب عند 
التعارض ولو بإسقاط المندوب، ودرء المحرم مقدم على درء الكروه، ولو 

  .بارتكاب المكروه 
ولتوضیح الترجیح بین المصالح المتساویة والمتعارضة،وتقدیم الفاضل 

  .ة الحكم، نستعرض بعض األمثلة على المفضول بمعیار رتب
  :األمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

  ):المتساویة(اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد  - 1
إذا اجتمعت المصالح األخرویة الخالصة، فإن : "قال العز بن عبد السالم

أمكن تحصیلھا حصلناھا، وإن تعذر تحصیلھا حصلنا األصلح فاألصلح، 
َوالَِّذیَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَن یَْعبُُدوَھا َوأَنَابُوا : فاألفضل لقولھ تعالى واألفضل

ْر ِعبَاِد  ِ لَھُُم الْبُْشَرٰى ۚ فَبَشِّ الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ ۚ  )17(إِلَى هللاَّ
ُ ۖ َوأُولَٰ  ئَِك الَِّذیَن َھَداھُُم هللاَّ فإن ، )18-17: الزمر( ئَِك ھُْم أُولُو اْألَْلبَابِ أُولَٰ

استوت مع تعذر الجمع تخیرنا، وقد نقرع، وقد یختلف في التساوي والتفاوت، 
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ونوضح كالم بن عبد . )31("وال فرق في ذلك بین مصالح الواجبات والمندوبات
  :السالم باألمثلة اآلتیة

  )مصلحتینبالجمع بین ال(تقدیم الفاضل على المفضول  -أ

من األمثلة الدالة على الجمع بین المصلحتین تفضیل إنقاذ الغرقى 
المعصومین على أداء الصالة، ألن إنقاذ الغرقى المعصومین أفضل عند هللا من 
أداء الصالة في وقتھا، والجمع بین المصلحتین ممكن، بأن ینقذ الغریق، ثم 

لصالة، ال یقابل إنقاذ نفس یقضي الصالة، ومعلوم أن ما فاتھ من مصلحة أداء ا
مسلمة من الھالك، وكذلك لو رآى الصائم في رمضان غریقا ال یتمكن من 

وھذا من باب الجمع بین المصالح، ألن في إنقاذه إال بالفطر، فإنھ یفطر وینقذه، 
النفوس حقا �، وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون 

  )32(.أصلھ 

  ):بإسقاط إحدى المصلحتین(جب على الواجب تقدیم الوا -ب
ما قرره العلماء إذا تزاحمت الواجبات الفوریة على الواجبات المتراخیة، 
وكذا المضیقة على الموسعة عند التعارض؛ وطلب تعجیلھا وتضییق وقت 
آدائھا وتنفیذھا من الشارع، دلیل على رجحان مصلحتھا على الواجبات؛ التي لم 

أن أداء الحج واجب : ، من ذلك)33( د ألدائھا وأجاز فیھا التأخیریقیدھا بوقت محد
على التراخي وأداء الدین العاجل واجب على الفور، ولكن إذا وقع التعارض 
بینھما، كما لو كان أداء الحج یؤدي بصاحبھ إلى العجز عن أداء دینھ في وقتھ 

لحة أداء الدین ھنا المحدد لھ، یقدم أداء الدین المعجل على أداء الحج، ألن مص
  .)34(أعظم من مصلحة فریضة الحج

  :اجتماع المصالح المتعارضة - 2
إذا كان للمسلم مال وأراد أن ینفقھ في حج أو عمرة تطوعا، أو أن  -أ

ینفقھ في إعانة المجاھدین في فلسطین وغیرھا من الثغور، أو لمقاومة الغزو 
وبة وھي حج أو عمرة التنصیري فقد تعارضت ھنا مصلحتان؛ إحداھما مند

التطوع، واألخرى واجبة وھي إعانة المجاھدین، أو مقاومة الغزو التنصیري 
في آسیا وإفریقیا بإنشاء مراكز للدعوة، وتجھیز الدعاة، أو لترجمة ونشر الكتب 
اإلسالمیة التي تصد ذلك الغزو، فیقدم كل ھذا على حج التطوع، أو عمرة 
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، بینما تلك األعمال واجبة، وتعتبر من جنس التطوع، ألن ھذه األخیرة نافلة
أعمال الجھاد، وقد ثبت في القرآن الكریم أن جنس أعمال الجھاد أفضل من 

أََجَعلتُم ِسقایَةَ الحاجِّ َوِعماَرةَ الَمسِجِد : ، كما قال تعالى)35(جنس أعمال الحج
ِھ َوالَیوِم اآلِخِر َوجاَھَد في سَ  ِھ ال یَستَووَن ِعنَد الَحراِم َكَمن آَمَن بِاللـَّ بیِل اللـَّ

ھُ ال یَھِدي القَوَم الظّالِمیَن  ِھ َواللـَّ الَّذیَن آَمنوا َوھاَجروا َوجاَھدوا في  ﴾19﴿اللـَّ
ِھ َوأُولـئَِك ھُُم الفائِزونَ  ھِ بِأَموالِِھم َوأَنفُِسِھم أَعظَُم َدَرَجةً ِعنَد اللـَّ  َسبیِل اللـَّ

  ] .20- 19: التوبة[

ان للمسلم والدان ومنعاه عن الذھاب إلى الجھاد في سبیل هللا، لو ك -ب
حینما یكون الجھاد فرض كفایة، ففي ھذه الحالة یتعارض الفرض العین الممثل 
في بر الوالدین، وفرض الكفایة المتمثل في الجھاد، فیقدم فرض العین على 

االنضمام فرض الكفایة، ویكون بر الوالدین والقیام على خدمتھما أوجب من 
فقد روى عبد هللا بن عمرو بن  إلى الجیش المقاتل، وھذا ما بینھ الرسول 

" أحي والداك؟: "فستأذنھ في الجھاد، فقال جاء رجل إلى النبي : العاص، قال
  .)36("ففیھما فجاھد: "نعم، قال: قال

  :تعارض المصالح والمفاسد - 3

لواجب والمندوب أما إذا تعارض المحرم مع األحكام المشروعة من ا
  :والمباح فھناك حالتان في الترجیح

إذا تعارض الواجب والمحرم قدم التحریم، ألن التحریم یعتمد  :إحداھما
المفاسد، والوجوب یعتمد المصالح، وعنایة صاحب الشرع والعقالء بدرء 

، ففي ھذه الحالة تساوت المفسدة )37(المفاسد أشد من عنایتھم بتحصیل المصالح
  .لحة، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة مع المص

إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، وال نبالي  :الثانیة
وإن كانت أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع إلتزام ... بفوات المصلحة

إن تقدیم المصالح الراجحة على المفاسد : "المفسدة، قال بن عبد السالم
، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة المرجوحة محمود حسن

  .)38("محمود حسن
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أن التعلم واجب واالختالط حرام، ولكن إذا تعارضا بحیث  :ومثال ذلك
یقتضي التعلم الوقوع في االختالط المحرم شرعا، كما ھو الحال في الواقع 

جحة في المعاصر، قدم التعلم الواجب على االختالط المحرم، لتحقق مصالح را
  .التعلم تربو على مفسدة االختالط

من خالل األمثلة السابقة یتضح لنا أن قاعدة النص لھا تأثیر قوي وظاھر 
في فقھ الموازنات، ألن المفاضلة بین المصالح المتزاحمة بالجمع بینھما إذا 
أمكن ذلك، أو التخییر ولو بترك المفضول، والترجیح بین المصالح والمفاسد 

بتقدیم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة، ودرء المفاسد المتعارضة 
الراجحة على المصالح المرجوحة ال یتحقق إال بتطبیق ھذه القاعدة العظیمة، 
ولو أھملھا الموازن ألدى ذلك إلى اختالل المیزان عنده، ومآل ذلك عدم إصابة 

مسلما بھ، فإنھ وإذا كان ما سبق معلوما و. الحق، وربما أفسد أكثر مما یصلح
ضرورة النظر المصلحي إلى  :أولھمایقرر على وجھ الخصوص أمرین 

النصوص، وما ترمي إلیھ من أحكام شرعیة، باعتبار أن وراء كل حكم شرعي 
مصلحة أو مصالح یرمي إلى جلبھا، ومفاسد یرمي إلى دفعھا، وأن ذلك ھو 

الشرعي؛  غایة عمل الفقیھ أو القاضي، بمقتضى الحكم الشرعي والنص
ضرورة األخذ بالموازنة بین المنافع والمضار المتعارضة، وھذا ھو  :وآخرھما

  .)39(بیت القصید، لیتم الترجیح ألحدھما في ضوء ما یقتضیھ النص بعلم ونظر

  )ترجیح أعلى المصلحتین رتبة(رتبة المصلحة : المعیار الثاني

والمفاسد، وھو  ویراد برتبة المصلحة والمفسدة درجتھا في سلم المصالح
الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات، : السلم الذي اشتھر فیھ التقسیم الثالثي

  :وفیما یلي بیان ألقسام المصلحة

حفظ : "إن كلیات المصالح تنحصر في خمسة وھي: أقسام المصلحة -
، ویطلق علیھا "الدین، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال

مس ألنھا األصول الكلیة التي جاءت الشریعة لحفظھا، وقد راعت الكلیات الخ
 ،)40(الضروریات الحاجیات، التحسینیات: الشریعة ھذه الكلیات بوسائل ثالث

فكل حكم من األحكام الشرعیة یھدف إلى تحقیق أحد ھذه المراتب الثالث التي 
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قسم منھا  تتكون منھا مصالح الناس، وعلى ھذا فالمصالح ثالثة أقسام، ولكل
  :مكمل، نحاول إیجازھا في النقاط اآلتیة

البد منھا في قیام مصالح الدین "وھي التي  :المصالح الضروریة - 1
والدنیا،بحیث إذا فقدت ال تجِر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد 

وفي األخرى فوت النجاة، والنعیم، والرجوع بالخسران ... وتھارج وفوت حیاة
أحدھما ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا، : ، وحفظھا یكون بأمرین)41("المبین

  .ما یدرء عنھا االختالل الواقع أو المتوقع علیھا : والثاني
وھي التي یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع  :المصالح الحاجیة - 2

، فالحاجیات قد تتحقق من )42(الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة
مور الخمسة تحققا محفوفا بالضیق والحرج، فشرعت أحكام الحاجیات دونھا األ

، أي ھي )43(لتحصن أركانھا، وتدفع الحرج عند مباشرة أحكام الضروریات
  .مصالح تعمل على رعایة الكلیات الخمس، ورفع الحرج عن الناس 

، قال )44(وھي ما استحسن عادة لحفظ المصالح :المصالح التحسینیة - 3
وأما التحسینیات فمعناھا األخذ بما یلیق من محاسن العادات، : "الشاطبي

وتجنب األقوال المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 
وذلك في الدین كحكم إزالة النجاسة، وستر العورة، وأخذ الزینة في ... األخالق

  .)45( ..."الصالة، والتقرب بالنوافل

ینضم إلى كل مرتبة من ھذه المراتب  :صالحمكمالت مراتب الم - 4
الثالث ما ھو مكمل لھا، فھو مندرج معھا في الرتبة، وذلك في الضرورات 

حد قلیل السكر بالنسبة لحفظ العقل، والتماثل في القصاص بالنسبة لحفظ : "مثل
خیار البیع لحفظ المال، واعتبار الكفء لحفظ : "، وفي الحاجیات مثل"النفس
آداب الطھارة ومندوباتھا، وترك إبطال : "ي التحسینیات مثل، وف"النسب

  .)46("األعمال، واإلنفاق من طیبات المكاسب

نخلص إلى أن ھذه األقسام متفاوتة في أھمیتھا،فأعالھا رتبة المصالح 
الضروریة، ثم رتبة المصالح الحاجیة، ثم رتبة المصالح التحسینیة، وتبدو 

المصالح فیما بینھا، حیث یجب مراعاتھا أھمیة ھذا الترتیب عند تعارض 
بحسب قوتھا، وتقدیم األھم ثم المھم فیقدم الضروري ثم الحاجي ثم التحسیني، 
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وعلى ھذا فإنھ یھمل الحاجي إذا كان في مراعاتھ إخالل بضروري، كما أنھ 
  .)47(یھمل التحسیني إذا كان في مراعاتھ إخالل بضروري أو حاجي

  :القاعدة المعیاریة األمثلة التطبیقیة لھذه

مسألة الزواج والمھر، : تقدیم الضروري على الحاجي عند التعارض - 1
فالزواج أمر ضروري لحفظ النسل، الذي ھو أحد الضروریات الخمس، والمھر 
من حاجیات الزواج باعتباره برھان الجدیة والرغبة في الزواج، ووسیلة 

مكین الزوجة من تحقیق بعض لتوطید المحبة والمودة بین الزوجین، وأداة لت
الزوج الذي یملك حق الطالق عن  حاجاتھا، وللمھر تأثیر آخر، وھو كبح جماح

االستخفاف والمسارعة في إیقاعھ، بحیث أن الطالق یكلفھ ثمنا باھضا یمثل 
  .المھر جزء منھ، وھو ما یدعوه عادة إلى التردد وربما اإلحجام 

یق األمر الضروري وھو وكل ھذه األمور حاجیة تساعد على تحق
الزواج، ولذلك كان المھر شرطا في النكاح الصحیح، لكن إذا تعارض المھر 
مع الزواج نفسھ، وصارت المبالغة فیھ مانعة من تحقیق الزواج، وجب تقدیم 
الضروري على الحاجي، بل إذا تعذر أن یكون المھر شیئا مادیا، فیمكن أن 

جواز أن یكون الصداق خاتم من حدید أو " :یكون شیئا معنویا، كما جاء الحدیث
كل ذلك حرصا على تحقیق األمر الضروري، وعدم تعطیلھ،  ،)48("تعلیم القرآن

وإن أدى إلى التخلي عن األمر الحاجي، فالضروري ال یسقط للحاجي، بل 
  .)49(یسقط الحاجي للضروري

ومن أمثلة ھذه : تقدیم الضروري على التحسیني عند التعارض - 2
لزفاف، وھذه من اعدة تعارض الزواج الذي یعد ضروریا مع ولیمة االق

التحسینیات، ففیھا مزید إشھار للزواج، واالحتفاء بھ، وتفخیم شأنھ، وكل ھذه 
مصالح تحسینیة، فإن تعارضت مع الضروري وھو الزواج نفسھ، بحیث 
یتعطل بسبب العجز عن إقامة الولیمة، یجب أن تسقط بالمرة، أو تبقى بالقدر 

  .)50(الذي ال یعرقل الزواج

وكذلك إذا تعارضت : ي على التحسیني عند التعارضتقدیم الحاج - 3
الولیمة مع المھر، فالمھر أولى بالتقدیم واالعتبار، فمن عجز عن الجمع بینھما، 
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فالمھر أولى من الولیمة، ألن المھر من الحاجیات، والولیمة من التحسینیات، 
ع وبھذا االعتبار أیضا ال ینبغي المشاحة واإلجحاف في المھر ألجل التوس

  .)51(واإلسراف في الولیمة، فالتوسع في المھر أولى من التوسع في الولیمة

وبنفس ھذا المعیار فإن كثیرا من المحرمات والواجبات یسقط اعتبارھا 
مؤقتا إلنقاذ النفس من الھالك، من ذلك إباحة شرب الخمر، أو أكل مال الغیر 

  ... .للمشرف على الھالك

  )ترجیح أعلى المصلحتین نوعا( نوع المصلحة: المعیار الثالث

حفظ الدین، : "المراد بنوع المصلحة انتماؤھا إلى أحد الضروریات وھي
وھذه الضروریات متفاضلة فیما بینھا، " والنفس، والعقل، والنسل، والمال

وبعضھا مقدم على بعض، لھذا صار لزاما تقدیم المصلحة التي تنتمي إلى 
ضول، وعلى ھذا فإن ما یكون بھ حفظ الضروري الفاضل على الضروري المف

الدین مقدم على ما یكون بھ حفظ النفس، وما یكون بھ حفظ النفس مقدم على ما 
یكون بھ حفظ العقل، وما یكون بھ حفظ العقل مقدم على ما یكون بھ حفظ 

  .)52(النسل، وما یكون بھ حفظ النسل مقدم على ما یكون بھ حفظ المال

ین الضروریات إنما یتم عندما تكون المصلحتان وھذا التقدیم والترتیب ب
المتعارضتان متكافئتین في الرتبة، كأن یتعارض كلیان في إطار المصالح 
الضروریة، أو أن یتعارض كلیان في إطار المصالح الحاجیة، أو أن یتعارض 
كلیان في إطار المصالح التحسینیة، ولكن حصل التفاوت في نوعھا بأن كانت 

ج في حفظ الدین، واألخرى في حفظ المال، فحینئذ یتم ترجیح نوع إحداھما تندر
  .على نوع حسب الترتیب العام لھذه الضروریات الخمس

أما إذا تعارض كلیان في إطار مصلحتین مختلفتین في الرتبة فإنھ ال 
یرجح أعلى الكلیین على اآلخر، وإنما ترجح أعلى المصلحتین رتبة على 

  .یح برتبة المصلحة على الترجیح بنوع المصلحةاألخرى، حیث یقدم الترج
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  :األمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

إذا ): كلیة الدین وكلیة النفس(تعارض كلیین من رتبة واحدة  - 1
تعارض الجھاد وھو مصلحة ضروریة تتعلق بالحفاظ على الدین، مع دفع 

ى النفس، فإنھ تقدم الھالك عن النفس وھي مصلح ضروریة تتعلق بالحفاظ عل
مصلحة الحفاظ على الدین بالجھاد على مصلحة الحفاظ على النفس من الھالك، 
وال یجوز القعود عن الجھاد جبنا وظنا بالنفس، ألن في ھذا القعود تفویتا لحفظ 
الدین، ورد االعتداء، وصیانة دار اإلسالم، وھذه أمور ضروریة أھم من حفظ 

  .)53(ریاالنفس، وإن كان كالھما ضرو

إذا ): كلیة النفس وكلیة العقل(تعارض كلیین من رتبة واحدة  - 2
تعارضت مسألة الحفاظ على النفس من الھالك وھي مصلحة ضروریة، 
ومسألة الحفاظ على العقل من التغییر أو الزوال وھي مصلحة ضروریة، فإذا 

: وعلیھ تعارض ھذان الكلیان یقدم الحفاظ على النفس على الحفاظ على العقل،
لو غض إنسان بلقمة كاد أن یموت منھا، ولم یجد أمامھ ما یسوغ بھ تلك اللقمة 

  .)54(إال شرب الخمر، فإنھ یجوز لھ شرب الخمر

إال أن ھذا التقسیم لیس مطلقا، وإنما یتحقق عند تكافؤ المرتبتین، من 
لحة حیث مدى األھمیة، ودرجة االحتیاج، أما إذا تفاوت الكلیان في رتبة المص

  .فإنھ یقدم أعالھما رتبة ال نوعا

  )ترجیح أكبر وأعم المصلحتین(مقدار المصلحة : المعیار الرابع

إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساویتین في رتبة الحكم ورتبة المصلحة 
ونوعھا یصعب على المجتھد في ھذه الحالة الترجیح والتقدیم بسبب الخفاء 

قاعدة مقدار "مفاسد، فال مندوحة من اعتماد وااللتباس في مقادیر المصالح وال
، حیث یرجح ویقدم المصلحة األكبر مقدارا، وذلك عمال بالقاعدة "المصلحة

یرجح عند تعارض المصالح أكبرھا وتقدم على ما دونھا، وإذا "التي تقرر أنھ 
  .)55("تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا ضررا بارتكاب أخفھا
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ضا مقدار شمولھا، أي تقدم المصلحة العامة كما یدخل في ھذه القاعدة أی
الشاملة على المصلحة الخاصة الضیقة، كما یتحمل الضرر الخاص ألجل دفع 

  .)56(الضرر العام

فالمصلحة كلما كان مقدارھا أكبر كانت أولى بالتقدیم واالعتبار، 
والمفسدة كلما كان مقدارھا أكبر كانت أولى بالدفع، وكذلك بالنسبة للعموم 

لخصوص، فیرجح ما كان نفعھ  عاما على ما كان نفعھ خاصا، وفي ھذا قال وا
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائھ : "العز بن عبد السالم

  .)57("بالمصالح الخاصة

  :األمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

قة قال تعالى في شأن العال: الترجیح باعتبار مقدار المصلحة - 1
یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوا النَِّساَء : الزوجیة والمعاشرة الزوجیة

بَیِّنٍَة  َكْرًھا َوَال تَْعُضلُوھُنَّ لِتَْذَھبُوا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ إِالَّ أَن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة مُّ
ھُ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَ  إِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسٰى أَن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل اللـَّ

، فاآلیة الكریمة تخاطب األزواج من الرجال، ] 19: النساء[ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا
الذین بیدھم حق إیقاع الطالق، وتنبھھم لكي ال یبادروا إلى الطالق عند حدوث 

یفید إمكان أن تكون المرأة سبب : "اشورتنافر وكراھیة للزوجات، قال ابن ع
وھذه حكمة عظیمة، إذ قد تكره ...خیرات، فیقتضي أال یتعجل في الفراق

النفوس ما في عاقبتھ خیر، فبعضھ یمكن التوصل إلى معرفة ما فیھ من خیر 
، )58("عند غوص الرأي، وبعضھ قد علم هللا أن فیھ خیر لكنھ لم یظھر للناس

ت الخیر الكثیر أي المصلحة الكبیرة، لوجود آفة ما، أو ولیس من الصواب تفوی
  .)59(ضرر ما، بل الصواب ھو تحمل الضرر القلیل ألجل الخیر الكثیر

ال ": وقد جاء الحدیث الشریف مؤیدا لمغزى اآلیة، فقال النبي 
، وعلیھ نجد في )61("مؤمن مؤمنة، إن كره منھا خلقا رضي منھا آخر) 60(یفرك

والسنة الشریفة ما فیھ كفایة على ضرورة تعلم فقھ الموازنات،  القرآن الكریم
والحرص على تطبیقھ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وضرورة عرضھا 

  .على فقھ المصالح والموازنات، لتحقیق أكبر المصالح مقدارا بدرء أقلھا
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جواز الرمي إلى : تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - 2
سوا بأسرى المسلمین، وھو أن یكون لدى األعداء مجموعة من أسرى كفار تتر

المسلمین، فیتترس بھم الكفار حتى ال یرمیھم المسلمون، وھذا للمصلحة العامة 
  .)62(لإلسالم والمسلمین تقدیما على المصلحة الخاصة لألسرى

ومنھا أیضا جواز ھدم البیوت لمنع سریان الحریق، وتحدید أسعار المواد 
ذائیة وسعر المواد التي یحتاجھا الناس عند امتناع التجار من بیعھا بثمن الغ

المثل، أو لغرض احتكارھا، ومنھا أیضا الحجر على القادمین من بالد موبوءة 
  .)63(للتأكد من سالمتھم دفعا للضرر العام

فمراعاة المصلحة العامة مراعاة لحق المجتمع والفرد في آن واحد، 
لھم جمیعا بما فیھم الفرد، من ھنا بات من الضروري وإھدارھا إھدارا 

رعایتھا، والمحافظة علیھا وتقدیمھا لعمومھا وشمولھا على غیر المصالح 
  .الخاصة

  )ترجیح أدوم المصلحتین نفعا(االمتداد الزمني : المعیار الخامس
یراد بھذه القاعدة المعیاریة أن ال ینظر إلى مقدار المصلحة أو المفسدة 

حصولھا، أي في اللحظة اآلنیة فقط، بل ینظر إلیھا في آثارھا  في وقت
المستقبلیة المتوقعة كذلك، ألنھا قد تتزاید وتتوالد، فتأخذ حجما كبیرا بمرور 
الوقت، ومن خالل ذلك یتم الحكم علیھا باإلقدام أو اإلحجام، فإذا تعارضت 

یة ذات امتداد مصلحتان إحداھما لھا امتداد زمني طویل، والثانیة مصلحة آن
زمني قصیر، فترجح األولى على الثانیة، ولو كانت الثانیة أكبر منھا في أول 
األمر، ألنھ یتحتم عند الموازنة مراعاة االمتداد الزمني لكل منھما، حتى تقع 

  .الموازنة بین المصالح صحیحة سدیدة 
  :األمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة

الصدقة "من األمثلة على ھذه القاعدة فضل  :فضل الصدقة الجاریة - 1
على غیرھا، لكون الصدقة الجاریة یستمر  -مثل األوقاف الخیریة - " الجاریة

إذا مات : "، جاء في الحدیث الصحیح)64(نفعھا وأثرھا بعد وفاة المتصدق بھا
صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح : اإلنسان انقطع عملھ إال من ثالثة

، فھذه أعمال یستمر أثرھا ولذلك عظم أمرھا، واستمر أجرھا، فإذا )65("عو لھید
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تعارضت مع غیرھا كان لھا فضل وسبق، وھكذا كل عمل یستمر عطاؤه 
  .)66(ویطول نفعھ، فھو أولى من غیره

وكذلك األعمال الضارة، فكلما كانت مما یطول أثره كانت أسوأ، وكانت 
  .أولى أن تدرء وتحارب 

مسألة : ومن أبرز األمثلة على ھذه القاعدة :راضي المفتوحةاأل - 2
مصلحة : األراضي المفتوحة عنوة، فإن ھذه األراضي تتنازعھا مصلحتان

مؤقتة، ومصلحة طویلة األمد ممتدة في األجیال واألزمان، وھي ترك ھذه 
األراضي في أیدي أصحابھا، وفرض الخارج علیھا لبیت مال المسلمین 

  .)67(ومستمرةبصورة دائمة 
  )ترجیح آكد المصلحتین تحققا(یقینیة المصلحة أو المنفعة : المعیار السادس

المراد بھذا المعیار أنھ إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان، أو مصلحة 
ومفسدة، وقد وجدت كل المعاییر السابقة فإنھ ال یمكن إعمال ما سبق من 

ذلك ألن "لحة في الخارج، معاییر، إال بالنظر إلى معیار تحقق حصول المص
الفعل إنما یتصف بكونھ مصلحة أو مفسدة حسب ما ینتج عنھ في الخارج من 

  )68(".آثار، وھذه اآلثار قد تكون مقطوعا بھا، أو مظنونة مشكوكة أو موھومة

  :األمثلة التطبیقیة لھذه القاعدة المعیاریة
الدین بدل  إن التضحیة بالنفس في سبیل هللا أمر واجب، وتفضیل حمایة

النفس ھو األولى، لكن لو أراد الجھاد المسلح عدد قلیل من المسلمین ضعیفي 
العدد والعدة، بحیث یغلب على الظن ھزیمتھم في مواجھة من سیقاتلونھ من 
الكفار من غیر نكایة في أعدائھم فینبغي ھنا أن تقدم مصلحة حفظ النفس، ألن 

، وقد )69(موھومة أو منفیة الوقوعالمصلحة المقابلة وھي مصلحة حفظ الدین 
ال تقدم المصلحة الموھومة على المصلحة المؤكدة، وإن بدت : "تقرر أنھ

  .)70("الموھومة في رتبتھا أو حجمھا أرجح

نخلص بعد ھذا الطرح الموجز إلى أن قواعد الحساب التفاضلي بین 
ازنة المصالح المتزاحمة والمفاسد المتعارضة لھ أثر جلي في عملیة المو

والمفاضلة بین المصالح والمفاسد، فكثیر من المصالح متقلبة بتقلب الزمان 
والمكان، فمنھا ما كان تحسینیا قد یصیر في زمن ما حاجیا، وما كان حاجیا قد 
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یصیر مع مرور الزمن ضروریا، وما كان فرض كفایة قد یصیر فرض عین، 
صلحة آنیة قد وما كان مصلحة خاصة قد یصیر مصلحة عامة، وما كان م

یصیر مصلحة مستقبلیة وھكذا، ففقھ الموازنات لھ عالقة وطیدة بفقھ الواقع، 
ألن احتكام الموازن لقواعد الحساب التفاضلي للمصالح ال یغنیھ عن مراعاة 
الواقع وفھم حیثیاتھ ومالبساتھ، حتى یتفادى الخطأ والزلل في االجتھاد، ویكون 

  .صابتھ أقرب إلى معرفة مقصود الشارع وإ
  أثر ھذه القواعد في ضبط الموازنة: العنصر الرابع

على ضوء المعاییر والقواعد التي سبق لنا دراستھا نحاول في ھذا 
العنصر بیان أثر ھذه القواعد في الموازنة، وذلك بذكر مثالین تطبیقیین، وھما 

  :كاآلتي
ع والمضار التخطیط العمراني والموازنة بین المناف: المثال التطبیقي األول

  )نقل السكان من مكان إلى مكان آخر نموذجا(
فن العمارة "أو " علم تعمیر المساكن"التخطیط العمراني یعني 

، فحینما تم فتح العراق وأسست بعض المدن مثل البصرة والكوفة، "والتعمیر
صاحب ذلك ترتیب نزول السكان في تلك األمصار الجدیدة، وكان رأي أمیر 

لناس إلى المصر الذي یحقق لھم المصلحة، ویدرأ عنھم المؤمنین  نقل ا
رضي هللا  –المفسدة، وكان من رأیھ أن تنزل كل قبیلة في محلة وكان ھدفھ 

من وراء ذلك الوقایة من انتشار الفتنة إذا اجتمع في المحلة الواحدة أخالط  -عنھ
  .)71(من الناس، فیؤدي األمر إلى انتشار الفتنة وسفك الدماء

ازن أمیر المؤمنین بین منفعتین؛ األولى متمثلة في حق الفرد وھنا و
المسلم في االنتقال إلى المكان الذي یحب ویرید، والثانیة ھي حق الدولة في عدم 
انتشار الفتنة واغتیال النفس اإلنسانیة، ومن ثم رجح المصلحة العامة على 

  .الخاصة
ضوء التخطیط  والنتیجة أن قرار نقل السكان من مكان إلى مكان في

العمراني، إنما ھو قرار یعتمد على مراعاة المنفعة، ودرء المفسدة، فتنفیذ عمر 
لھذا القرار، یعد مسوغا شرعیا ألي حاكم شرعي أن یفعل   - رضي هللا عنھ –

  .)72(مثل ھذا العمل اإلداري الرائع
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وھو ما وقع فعال في عھد الدولة العثمانیة، فمن خالل األرشیف العثماني 
الجزائري وجد أن األخذ بالموازنة بین المنافع والمضار معموال بھ، والدلیل 

الموازنة بین المنافع والمضار، وھدم البساتین المحیطة بسور مدینة : على ذلك
الجزائر، حیث بعث أمیر أمراء الجزائر في ذاك الوقت بخطاب أشار فیھ إلى 

الخنادق، من أجل حفظ االھتمام بتعمیر قلعة الجزائر العسكریة وتطھیر 
وحراسة الوالیة، وكانت ھناك بعض الحدائق والبساتین واألبنیة على مرمى 

تأمین أمن وأمان األھالي  :األولالمدافع، ومن ثم وجب إزالتھا العتبارین، 
حتى ال تكون بمثابة متاریس لألعداء فیما إذا قدر لھم  :والثاني، والرجال

ھذا تتضح الموازنة بین منفعتین عامتین، حفظ  ، وفي)73(االستیالء على المدینة
حراسة الدولة بتعمیر القلعة، والحفاظ على بعض الحدائق والبساتین واألبنیة، 

  . )74(غیر أن المنفعة في حمایة وحراسة الدولة أھم وأعظم

العزل ( مجال الصحة العامة والموازنة بین المنافع والمضار: المثال الثاني
  )جاوالحجر الصحي نموذ

من القضایا المھمة التي یبرز فیھا تطبیق الموازنة بین المصالح والمفاسد 
في مجال الصحة العامة في النظام اإلسالمي، الحالة المرضیة ومدى الخطر 
الكامن فیھا ، ودرجة حدتھا، وتأثیرھا على المجتمع، وخصوصا اآلثار السلبیة 

م قدیما، ومرض فقدان التي تنتج عن األمراض المعدیة كالطاعون، والجذا
حدیثا، فھل یعزل المریض، ویمنع في مقابل حمایة ) اإلیدز(المناعة المكتسبة 

المجتمع من انتشار المرض، أو یمنح حریة التنقل واالختالط ألنھا حقوقھ 
وحریاتھ؟ ومن ثم تتعارض منفعة ومضرة، منفعة المریض ومصلحتھ في 

من اإلضرار بھ، وانتشار  حریة الحركة، ومصلحة المجتمع في الحمایة
المرض فیھ، وللفقھ اإلسالمي في ھذه المسألة منھج جد صواب؛ ألنھ ال یخرج 
عن دائرة المشروعیة، فقد تحدث الفقھاء عن الطاعون والجذام قدیما، وحكم 

، ویقاس )75(الفرار منھما من باب مراعاة مصلحة المجتمع من انتشار المرض
، فیمنع صاحبھ من المعاشرة الزوجیة، )76()اإلیدز(على ذلك مرض العصر 

  .واالختالط بین الناس في ضوء الموازنة بین المصالح والمفاسد
  



  راضیة قصبایة ةالباحث -عبد الرحمن رداد.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                  1290

  :الخاتمة
بعد ھذا العرض الموجز لرصد أھم الخطوط العریضة في موضوع 
قواعد الحساب التفاضلي للمصالح، وإظھار مالمحھ، وبعض قواعده التي لھا 

زنة في شقھا التطبیقي، نأكد على أن ھذه تأثیر كبیر في ضبط عملیة الموا
المعرفة المجردة بقواعد ومعاییر الحساب التفاضلي للمصالح والمفاسد، ال تغني 
في تحقیق المطلوب، وإنما ینبغي باإلضافة إلى ذلك العلم أن یتحلى الموازن 

تؤھلھ إلى إجراء الموازنة، حتى تكون معیاریة جاریة على مقتضى  )77(بشروط
  :الشرعي، ومن تلك الشروطالنظر 

اإللمام بمعرفة المقاصد، والتي من خاللھا یستطیع معرفة أحكام  -
الشریعة، حتى یؤدي تكالیف هللا علیھ، فیقدم األھم على المھم، والفرض على 

  .النفل، والفروض بعضھا على بعض 
معرفة فقھ الواقع الذي یرید تنزیل حكم الشرع فیھ، واإللمام بحاجات  -

ر وضروریاتھ، ألن فقھ الموازنات مبني علیھ، فكلما كان الموازن أقرب العص
إلى الواقع ومحیطا بمالبساتھ، كلما كانت الموازنة أصوب وأدق، ألن كثیرا من 

  .المصالح متقلبة بتقلب الزمان والمكان 
حیث ینبغي للموازن إذا كان الموضوع : االستعانة بأھل االختصاص -

... أو عسكریة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو دعویة متعلقا بقضیة سیاسیة،
فیحتاج إلى معرفة تفاصیل المصالح والمفاسد أن یرجع إلى أھل الخبرة 
واالختصاص، بل قد یتعین علیھ في المسائل التي ال یمكنھ معرفة حقائقھا 
 بنفسھ، على اعتبار أنھ مأمور ببذل الوسع واستفراغ الطاقة، أما االكتفاء بالنظر
إلى جھة، وإغفال أخرى، أو التركیز على جانب، وإغفال آخر، فإن الموازنة ال 

  .تكون بالشكل الصحیح، وال تعطي النتیجة الصائبة
إن قواعد الحساب التفاضلي بین المصالح من العلوم التي ینبغي أن  -

تشاع، ویفقھ فیھا العامة من المسلمین، نظرا إلى عموم البلوى بھا، واشتداد 
جة إلیھا، وال شك في أن نشر مثل ھذه المعارف یقلل من مزالق االجتھاد الحا

في عصرنا، كما أن ھذا الموضوع ما یزال بحاجة ماسة إلى المزید من 
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الدراسات الفقھیة المتخصصة النظریة منھا والتطبیقیة، لبیان سعة الشریعة، 
  .وصالحیتھا لكل زمان ومكان

  
  :الھوامش

  
ضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، أبي الف ابن منظور، -1

  . 13/522، )د،ط،ت(
عبد هللا ابن عمر البیضاوي، منھاج الوصول إلى علم األصول، تحقیق مصطفى شیخ مصطفى ،  -2

األسنوي جمال الدین عبد الرحیم بن حسن، نھایة  -.  17:ص ،)م2006( 1مؤسسة الرسالة، ط
  . 1/22، )د،ط،ت(، عالم الكتب، )د،ب(وصول، السول شرح منھاج ال

ابن فارس أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم : ینظر -3
.   13/446ابن منظور، لسان العرب،  -.  6/107، )د،ط،ت(، دار الفكر، )د،ب(محمد ھارون، 

عبد الحمید صالح حمدان، القاھرة، عالم المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق  -
الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس  - . 337:، ص)م1990- ه1410(1الكتب، ط

، )م2005-ه1426(8المحیط، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
  . 1238:ص

یعة اإلسالمیة، اإلمارات العربیة المتحدة، السوسوه عبد المجید محمد، فقھ الموازنات في الشر -4
   . 13،  ، ص)م2004-ه1425(1دبي، دار القلم، ط

حسین محمود محمد عبد رب النبي ، نظریة الموازنة بین المنافع والمضار في إطار القانون  -5
، )م2008-ه1429(1العام، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، اإلسكندریة، دار السالم، ط

  . 28:ص
الزیداني عمر أنور، السیاسة الشرعیة عند الجویني قواعدھا ومقاصدھا، لبنان، بیروت، دار  -6

  . 436:، ص)م2011-ه1432(1البشائر اإلسالمیة، ط
  . 27:، ص)م1996-ه1416(2القرضاوي یوسف، في فقھ األولویات، القاھرة، مكتبة الوھبة، ط -7
، الموافقات، تحقیق محمد مرابي، )790ت(الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي  -8

  . 2/652، )م2013- ه1434(1سوریا، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
، مؤسسة الرسالة، )د،ب(البوطي محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة،  -9

  . 249:، ص)م1973-ه1393(دط
  . 27:القرضاوي یوسف، في فقھ األولویات، المرجع السابق، ص -10
السوید ناجي إبراھیم، فقھ الموازنات بین النظریة والتطبیق، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،  -11

  . 198:، ص)م2002- ه1423(1ط
  . 199-198:السوید، المرجع نفسھ، ص ص -12
  . 243:السوید، المرجع نفسھ، ص -13
  . 17:السوسوه، فقھ الموازنات، المرجع السابق، ص -14
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بخاري، أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق مصطفى أخرجھ ال -15
، دمشق، دار بن كثیر، )619(دیب البغا، كتاب الجماعة واإلمام، باب فضل صالة الجماعة، رقم

  . 1/231، )د،ط،ت(
 -ح األنامقواعد األحكام في إصال -العز بن عبد السالم، عز الدین عبد العزیز، القواعد الكبرى  - 16 

   . 1/9، )م2000-ه1421(1تحقیق نزیھ كمال حماد، دمشق، دار القلم، ط
  . 18-17:السوسوه، فقھ الموازنات، المرجع السابق، ص ص -17
أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد،  -18

  . 1/89، )د،ط،ت(، دمشق، دار بن كثیر، )217(رقم
، )م1929-ه1347(1النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة باألزھر، ط -19

9/89 .  
  . 1/8العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، المرجع السابق، : ینظر -20
الریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، تحقیق طھ جابر العلواني، الوالیات المتحدة  -21

  . 261:، ص)م1995-ه1415(4عالمي للفكر اإلسالمي، طاألمریكیة، المعھد ال
  .2/574، )1508(أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنایتھا، رقم -22
  . 9/168النووي، شرح صحیح مسلم، المصدر السابق،  -23
أطروحة (، )میزان الترجیح في المصالح والمفاسد المتعارضة(األسطل یونس محي الدین فایز، -24

  . 18:، ص)م1996- ه1416دكتوراه، الجامعة األردنیة، 
الریسوني، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم اإلسالمیة، مصر، دار الكلمة،  -25

   . 227-226: ، ص ص)م1997- ه1418(1ط
   . 1/5العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في إصالح األنام، المرجع السابق،  -26
  . 1/5العز بن عبد السالم، المرجع نفسھ،    -27

 27:القرضاوي، فقھ األولویات، ص -.  249:البوطي، ضوابط المصلحة، المرجع السابق، ص - 28 
الوكیلي محمد، فقھ األولویات، دراسة في الضوابط، ھیردن، فرجینیا، المعھد العالمي للمفكر  -.  

عالم یوسف الحامد، المقاصد العامة للشریعة ال -.  197:، ص)م1997-ه1416(1اإلسالمي، ط
-ه1415(2إلسالمي، طاإلسالمیة، الوالیات المتحدة األمریكیة، فرجینیا، المعھد العالمي للفكر ا

السوسوه، فقھ  - .  311:الریسوني، نظریة التقریب والتغلیب، ص- . 187:، ص)م1994
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