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  فقھ الموازنات عند اإلمام الشاطبي في نوازل عصره

  

  الجزائر – 1باتنة جامعة  -فاطمة الزھراء وغالنت  الدكتورة

     الجزائر – 1باتنة جامعة  -  - الباحثة لیلى سیة 

  :مقدمة

بسم هللا والحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آه وصحبھ 
  ...ومن وااله وبعد

وازنات فقھ دقیق ومنھج منضبط یُزال بھ اإلشكال ویُدفع یعتبر فقھ الم
بھ التعارض حال تزاحم المصالح والمفاسد، من أجل اختیار الحكم األرجح 

وھو فقھ أصیل  واألنسب الذي یحقق المصلحة األعظم، ویدرأ المفسدة األكبر؛
 تشھد لھ نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وعمل الصحابة والسلف

  .واألئمة رضي هللا عنھم

وقد كان للعلماء الراسخین في العلم دور مھم في إرساء قواعد وأسس 
فقھ الموازنات؛ تأصیال وتقعیدا وتفعیال، في مؤلفاتھم واجتھاداتھم واختیاراتھم 

الذي یعتبر  - رحمھ هللا–الفقھیة، ومن بین ھؤالء شیخ المقاصد اإلمام الشاطبي 
یة، والذي ال ینكر أحد جھده في إعادة صیاغة أصول الفقھ َعلَما من أعالم المالك

في ضوء المقاصد الشرعیة، واھتمامھ بفقھ المصالح والمفاسد والموازنة بینھا، 
الشریعة جاریة في التكلیف بمقتضاھا على : "وتقریر قواعد ھذا العلم، حیث قال

خل تحت الطریق الوسط األعدل، اآلخذ من الطرفین بقسط ال میل فیھ، الدا
كسب العبد من غیر مشقة علیھ وال انحالل، بل ھو تكلیف جار على موازنة 

  .1..."تقتضي في جمیع المكلفین غایة االعتدال
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ما ھي أسس : وتتمحور إشكالیة ھذا البحث في تساؤل جوھري ھو
وقواعد الموازنة التي أعملھا الشاطبي للترجیح بین المصالح والمفاسد عند 

  حم؟ ومامدى تطبیقھا في نوازل عصره؟التعارض أو التزا

فقھ الموازنات عند اإلمام : "وجاءت ھذه الورقة البحثیة تحت عنوان
، حیث تھدف إلى بیان جھد الشاطبي باعتباره علما "الشاطبي في نوازل عصره

من أعالم المالكیة في تأسیس وتقعید فقھ الموازنات، ومن ثم تتبع واستخراج 
  : بمنھج وفقھ الموازنات، وفق الخطة التالیةفتاواه التي أفتى فیھا 

  التعریف بالشاطبي وفقھ الموازنات : المبحث األول

  تعریف فقھ الموازنات واأللفاظ ذات الصلة: المطلب األول

  ترجمة اإلمام الشاطبي وممیزات عصره: المطلب الثاني

زل الفتوى وأسس الموازنة عند الشاطبي وتطبیقاتھا في نوا: المبحث الثاني
  عصره

  صفات المفتي ومنھج اإلفتاء عند الشاطبي: المطلب األول

  أسس فقھ الموازنة ولوازمھ عند الشاطبي : المطلب الثاني  

  

  التعریف بالشاطبي وفقھ الموازنات: المبحث األول

  تعریف فقھ الموازنات واأللفاظ ذات الصلة: المطلب األول

  تعریف فقھ الموازنات : الفرع األول

:  ازنة مركب إضافي، لمعرفة مدلولھ نحتاج أوال معرفة مفرداتھفقھ المو
 ".الموازنة"و" الفقھ"

  :تعریف الفقھ: أوال

  :یأتي لفظ الفقھ ویراد بھ أحد المعاني التالیة :الفقھ لغة -أ
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اْلفَاُء َواْلَقاُف َواْلھَاُء أَْصٌل َواِحٌد َصِحیٌح، یَُدلُّ َعلَى : اإلدراك والعلم بالشيء -
َوُكلُّ ِعْلٍم بَِشْيٍء فَھَُو فِْقھٌ ثُمَّ اْختُصَّ بَِذلَِك ِعْلُم الشَِّریَعِة، اِك الشَّْيِء َواْلِعْلِم بِِھ إِْدرَ 

ینِ   :، ومنھ قولھ تعالى2فَقِیھٌ : َفقِیَل لُِكلِّ َعالٍِم بِاْلَحَالِل َواْلَحَرامِ   لَِّیَتفَقَّھُوا فِي الدِّ
َوغلب على علم الدَّین، لسیادتھ وشرفھ  ،َماءأَي لیكونوا ُعلَ ، )122: التوبة(

وفضلھ على َسائِر أَْنَواع اْلعلم، َكَما غلب النَّْجم على الثریا، َواْلعود على 
  .3المندل

  .4أَْفقَْھتَُك الشَّْيَء، إَِذا بَیَّْنتُھُ لَكَ ومنھ َ: البیان -

ْقھُ أََخصُّ ِمْن اْلفَْھِم، َواْلفِ (، 6العمیق الناشئ عن بذل جھد عقلي ،5الفقھ ھو الفھمُ  -
، َوبَِحَسِب تَفَاُوِت َمَراتِِب النَّاِس فِي ھََذا ..َوھَُو فَْھُم ُمَراِد اْلُمتََكلِِّم ِمْن َكَالِمِھ،

  .7)َتتَفَاَوُت َمَراِتبُھُْم فِي اْلفِْقِھ َواْلِعْلمِ 

  .یفھم بھا من الكالم ما یقترن بھ8فطنة: الِْفقھُ  -

  :الفقھ اصطالحا -ب

عرف األصولیون الفقھ بتعاریف عدیدة تختلف من حیث العموم 
معرفة النفس ما لھا وما : "أبو حنیفة بتعریف عام والخصوص، فقد عرفھ

ولھذا سمى كتابھ في علم الكالم ، فالفقھ ھنا یشمل كافة العلوم الشرعیة، 9"علیھا
ُ « :وھو المراد بقول النبي ، بالفقھ األكبر بِِھ َخْیًرا یُفَقِّْھھُ فِي َمْن یُِرِد هللاَّ

ینِ    .10»الدِّ

  » ھـ ق ف « القرآن ذكر مادة(وقد أشار یوسف القرضاوي إلى أن 
األوامر والنواھي التشریعیة التفصیلیة، وقبل أن  أن تنزل في سوره المكیة قبل

مما یدل على أن الفقھ  ،11)تفرض الفرائض، وتحد الحدود، وتفصل األحكام
معرفة األحكام "الحیاة المختلفة، وھو أعم من أن یكون  یدخل في جمیع جوانب

ومن ھنا یدخل مسمى  .بھذا المفھوم الخاص 12"الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة
  .الموازنات في ھذا الفقھ العام وینسب إلیھ
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  تعریف الموازنات : ثانیا

   :الموازنات في اللغة -أ

اء َوالنُّون من  دفي كتب اللغة والمعاجم نج) َوَزنَ (بتتبع اللفظ  اْلَواو َوالزَّ
  :لوزن، تأتي بمعنى ا

معرفة قدر الشيء، َوالشَّْيء قّدره بوساطة اْلِمیَزان َوَرفعھ ِبیَِدِه لیعرف : التقدیر -
  .13ثقلھ َوِخفتھ َوقدره

، َوھَُو َراِجُح اْلَوْزِن، إَِذا نََسبُوهُ إِلَى َرَجاَحِة 14َرَجحَ : وَوَزَن الشيءُ : الترجیج -
ِة اْلَعْقلِ ا أِْي َوِشدَّ   .15لرَّ

أْيِ : الَعْدُل والِمْقَداُر، وواَزنَھُ : وزن والمیزانُ : العدل - : عاَدلَھُ، َوَوِزیُن الرَّ
  . 16ُمْعتَِدلُھُ 

   .17َوھََذا یَُواِزُن َذلَِك، أَْي ھَُو ُمَحاِذیِھ وحاذاه: المجاذاة -

ْیَئْیِن موازنة ) وازن(: ساوى والمساواة - أي َساَوى وعادَل : ووزانابَین الشَّ
إال أن . 18الشیئان تََساویا فِي اْلَوْزن) توازن(الشَّْيء الشَّْيء ساواه فِي اْلَوْزن، 

ھذا المعنى ال یدخل في معنى فقھ الموازنات، ألن الموازن یعمل على الترجیح 
  .والتخییر بین المصالح المتعارضة أو المتزاحمة ال على التسویة بینھما

  : زنات اصطالحاالموا -ب

یمكن استخالص تعریف الموازنة من أقوال العلماء، وأن لم یعّرفوا ھذا 
تَْحِصیُل أَْعظَِم اْلَمْصلََحتَْیِن "الموازنة ھي المصطلح تعریفا مباشرا وصریحا، ف

ما عرفھا عاد أو ك. 19"ِبتَْفِویِت أَْدنَاھَُما َوَدْفُع أَْعظَِم اْلَمْفَسَدتَْیِن َمَع اْحتَِماِل أَْدنَاھَا
المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقدیم أو : "هللا الكمالي

 .20"تأخیر األْولى بالتقدیم أو التأخیر

   :تعریف فقھ الموازنات:ثالثا

لم یكن مصطلح فقھ الموازنات بھذا اللفظ دارج  :عند العلماء األوائل -أ
ھجھ وأسسھ وقواعده كانت واضحة ابتداء في تآلیف العلماء القدامى، إال أن من
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من الجویني والغزالي والعز ابن عبد السالم والشاطبي وابن تیمیة وابن القیم 
وغیرھم، وذلك عند بسطھم الكالم في مباحث التعارض والترجیح بین المصالح 

   .والمفاسد

وفیما یلي عرض لبعض أقوالھم التي یستخلص منھا معنى فقھ الموازنات، 
ننا سنركز على العز والشاطبي وابن تیمیة فقط الھتمامھم الواضح بھذا إال أ
  :الفقھ

َویَْعلََم أَنَّ الشَِّریَعةَ َمْبنَاھَا َعلَى : "عن فقھ الموازنات بقولھ ابن تیمیةعبر  -
َما فِي  یَُواِزنْ ْم تَْحِصیِل اْلَمَصالِحِ َوتَْكِمیلِھَا َوتَْعِطیِل اْلَمفَاِسِد َوتَْقلِیلَِھا َوإِالَّ فََمْن لَ 

اْلفِْعِل َوالتَّْرِك ِمْن اْلَمْصلََحِة الشَّْرِعیَِّة َواْلَمْفَسَدِة الشَّْرِعیَِّة فَقَْد یََدُع َواِجبَاٍت َویَْفَعُل 
َماتٍ  َوَعلَى أَنَّ اْلَواِجَب تَْحِصیُل اْلَمَصالِحِ َوتَْكِمیلُھَا؛ : "وقال أیضا.  21"ُمَحرَّ

اِسِد َوتَْقلِیلَُھا فَإَِذا تََعاَرَضْت َكاَن تَْحِصیُل أَْعظَِم اْلَمْصلََحتَْیِن بِتَْفِویِت َوتَْعِطیُل اْلَمفَ 
تَْرِجیُح َخْیِر " وقال أیضا 22"أَْدنَاھَُما َوَدْفُع أَْعظَِم اْلَمْفَسَدتَْیِن َمَع اْحتَِماِل أَْدنَاَھا

ْیِن َوإِْن َحَصَل أَْدنَاھَُمااْلَخْیَرْیِن بِتَْفِویِت أَْدنَاھَُما َوَدْفعِ َشرِّ   .23"الشَّرَّ

َواْلِحْكَمةُ َمْبنَاھَا َعلَى َدْفعِ أَْعظَِم : "أیضا في ھذا المعنىابن القیم وقال  -
 .24"بِاْحتَِماِل أَْدنَاھَُما، َوتَْحِصیِل أَْعظَِم اْلَمْصلََحتَْیِن ِبتَْفِویِت أَْدنَاھَُما اْلَمْفَسَدتَْینِ 

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع : "اطبي قالأما اإلمام الش -
لیجري قانونھا على أقوم ... المفسدة في حكم االعتیاد، فھي المقصودة شرعا

... طریق وأھدى سبیل، ولیكون حصولھا أتم وأقرب وأولى بنیل المقصود
، وكذلك المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم االعتیاد

، وھذا الكالم كلھ من صمیم 25" فرفعھا ھو المقصود شرعا، وألجلھ وقع النھي
 .الموازنة ولبھا

دأب المعاصرون على وضع حدود لمصطلح فقھ  :عند المعاصرین -ب
الموازنات، وجاءت التعریفات كلھا متقاربة المعنى ولم تخرج عن مضمون ما 

  : وأقربھا للمعنى جاء بھ العلماء األولون، فمن التعاریف المختارة



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغالنت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    658

التي  والمعاییر فقھ الموازنات ھو مجموعة األسس": السوسّوةتعریف  -
الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو  عملیة تضبط

المفاسد المتعارضة مع المصالح، لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على 
 .26"رأهغیرھا وأي المفسدتین أعظم خطر فیقدم د

مسلك اجتھادي توزن بھ المصالح "بأنھ : قطب الریسونيوقد عرفھ  -
ذلك أن  27"والمفاسد المتعارضة تقدیما للراجح الغالب على المرجوح المغلوب

التعارض أو التزاحم أو التساوي یقتضي من المجتھد استفراغ الجھد والوسع 
دھا وفق معاییر أكثر لیضع یده على شوارد النازلة ویمسك بأواب والتدقیق

 .وأسس الموازنة

الموازنة : (فجاء تعریفھ بتفصیل وشرح أكثر، فقال القرضاوي یوسفأما  -
بین المصالح بعضھا وبعض، من حیث حجمھا وسعتھا، ومن حیث عمقھا 

وأیھا ینبغي أن یقدم ویعتبر، وأیھا ینبغي .. وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا
بین المفاسد بعضھا وبعض، من تلك الحیثیات التي  الموازنة.. أن یسقط ویُلَغي

ذكرناھا في شأن المصالح، وأیھا یجب تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره أو إسقاطھ، 
الموازنة بین المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء 

  . 28)المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

  :األلفاظ ذات الصلة بفقھ الموازنات: نيالفرع الثا

فقھ "من المصطلحات التي لھا صلة وثیقة بمصطلح فقھ الموازنات مصطلح 
، لذا وجب التعریج علیھ وبیان معناه واستخراج العالقة بینھما وأھم "األولویات

  .الفروق

  :األولویات لغة تعریف - أوال

ُم َواْلیَاءُ ) َولَيَ ( ٌل َصِحیٌح یَُدلُّ َعلَى قُْرٍب ویقال َفَُالٌن أَصْ : اْلَواُو َوالالَّ
أفعل تَْفِضیل بَِمْعنى األحق ) األولى(، و29أَْولَى بَِكَذا، أَْي أَْحَرى بِِھ َوأَْجَدرُ 

  .30واألجدر َواْألَْقَرب
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  :تعریف فقھ األولویات اصطالحا -ثانیا

وضع كل شيء في : "بأنھ فقھ األولویاتیوسف القرضاوي  عرف
 یؤخر ماحقھ التقدیم أو یقدم ماحقھ التأخیر وال یصغر األمر الكبیر مرتبتھ فال

  .31"وال یكبر األمر الصغیر

العلم باألحكام الشرعیة التي لھا حق التقدیم على : "عرفھ الوكیلي
  .32"غیرھا، بناء على العلم بمراتبھا وبالواقع الذي یتطلبھا

نات یمكن أن من خالل التعریفین ومقابلتھما مع تعریف فقھ المواز
  :نسجل المالحظات التالیة

إن فقھ األولویات مرتبط بفقھ الموازنات وفي بعض المجاالت یتداخالن أو  -
  .33یتالزمان، فقد تنتھي الموازنة إلى أولویة معینة

 .فقھ األولویات أخص من فقھ الموازنات -

 ترجمة اإلمام الشاطبي وممیزات عصره: المطلب الثاني

لشاطبي األندلسي الموطن والمالكي المذھب أشھر من وإن كان اإلمام ا
نار على علم بین الناس، خاصة في الوقت المعاصر الذي أصبح فیھ حدیث أھل 
العلم ومحط اھتمامھم بحثا ودراسة وتحقیقا وتقعیدا لما تركھ من آثار، فھذا ال 
یمنعنا من أن نقدم ترجمة مختصرة عن حیاتھ وعصره بما یناسب منھج ھذا 

  .بحثال

  ترجمة اإلمام الشاطبي: الفرع األول

  اإلسم والمولد والنشأة: أوال

نسبة إلى  ،34الغرناطي اللّخمي محمد بن موسى بن اإلمام إبراھیم ھو
 والمعروف بالشاطبي نسبة إسحق بأبي مملكة غرناطة التي عاش بھا، والمّكنى

بھا  مولده كان األندلس والتي ببالد غرناطة مدن إحدى وھي مدینة َشاِطبة إلى
 الزمھا بل منھا، خرج أنھ ینقل ولم فیھا، العلم وتلقى ، وترعرع35ھـ720سنة 
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من شْعبَان َعام  37یوم الثالثاء الثامن -هللا رحمھ - توفي حتى 36حیاتھ طیلة
 .38)م1388/ ھـ 790(

  :حیاتھ العلمیة :ثانیا

 التحق الشاطبي بالدراسة منذ حداثة سنھ، فُشغف بطلب العلم واشتغل
بتحصیل العلوم أصولھا وفروعھا ونھل من مختلف منابعھا ومشاربھا، وعكف 
على دراسة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حتى مّن هللا علیھ بفھم معاني 

لم أزل منذ فتق للفھم عقلي : "الشریعة وأدراك أسرارھا ومقاصدھا، فقال 
وأصولھ وفروعھ، لم  ووجھ شطر العلم طلبي، أنظر في عقلیاتھ وشرعیاتھ،

حسبما . أقتصر منھ على علم دون علم، وال أفردت من أنواعھ نوعا دون آخر
اقتضاه الزمان واإلمكان، وأعطتھ المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت 

إلى أن ... في لججھ خوض المحسن للسباحة وأقدمت في میادینھ إقدام الجريء
فشرح لي من معاني الشریعة ما لم یكن مّن علي الرب الكریم الرؤوف الرحیم، 

  .39"في حسابي

بأصول الدین عمال واعتقادا، ثم بفروعھ (وتدرج في دراستھ مبتدئا 
المتحققین (منتھجا في ذلك أسلوب مشافھة الشیوخ  40)المبنیة على تلك األصول

  . 41)بھ على الكمال والتمام

م من سكانھا كانت غرناطة تعج بالعلماء سواء الذي من كان منھ :شیوخھ  - أ
ولقد استفاد اإلمام . األصلیین، أو ممن ووفدوا إلیھا من كل حدب وصوب
الغرناطیین  شیوخھالشاطبي من كل ھؤالء العلماء وأولئك فكان من 

 أحمد جعفر البیري  وأبو الفخار بن محمد عبد هللا أبو : 42المشھورین
 عبد هللا أبوو التغلبي، لب بن أحمد بن قاسم بن فرج سعید الشقوري، وأبو

 المعروف الحجاج أبي بن محمد عبدهللا وأبو األرسي، البلنسي علي بن محمد
  .باللوشي

 أحمد بن محمد بن محمد عبدهللا أبو :فھم غرناطة على الوافدین شیوخھ أما
 أبو السبتى، و الحسني الشریف أحمد بن محمد القاسم وأبو) الجد (المقري
 بن علي بن منصور علي وأبو لمسانيالت الشریف أحمد بن محمد عبدهللا
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 الخطیب مرزوق بن أحمد بن محمد عبدهللا أبو الدین الزواوي وشمس عبدهللا
  .التلمساني

 ومن الشاطبي، اإلمام عن العلم غرناطة أعالم من جماعة أخذ: تالمیذه   - ب
عاصم،  بن بكر أبو القاضي عاصم وأخوه بن محمد بن یحیى أبو: أشھرھم

 محمد بن محمد هللا عبد الغرناطي، وأبو األندلسي قصارال أحمد جعفر وأبو
  .األندلس المجاري الواحد عبد بن علي بن

استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة (مما ھو معلوم أن لإلمام الشاطبي : مؤلفاتھ - جـ
لھ تآلیف نفیسة اشتملت على تحریرات للقواعد وتحقیقات و ...وأبحاث شریفة

في أربعة أسفار، جلیل على الخالصة شرح : لمھمات الفوائد منھا
في الفقھ جلیل جداً ال نظیر لھ من أنبل الكتب، وتألیف جلیل في  الموافقاتو

شرح بھ كتاب  المجالسواالعتصام، الحوادث والبدع في غایة اإلجادة سماه 
البیوع من البخاري فیھ من الفوائد والتحقیقات ما ال یعلمھ إال هللا تعالى، 

االتفاق في فیھ طرف وتحف وملح، وعنوان ت واإلنشاءات اإلفاداوكتاب 
  .43...)ولھ غیر ذلك وفتاوى كثیرة علم االشتقاق

  :عصر اإلمام الشاطبي:الفرع الثاني

اإلنسان ابن بیئتھ وعصره، یتأثر بھما إیجابا وسلبا ویأخذ منھما بعضا 
مما یصبغ شخصیتھ ویصنع أفكاره، ولذلك وجب علینا ونحن ندرس شخصیة 

  .إلمام الشاطبي التعرض لعصره وما میزه من مختلف الجوانبا

فلقد عاش اإلمام الشاطبي في القرن الثامن الھجري باألندلس، حیث 
عاصر مملكة غرناطة أو دولة بني األحمر التي أسسھا محمد بن یوسف الملقب 

، والذي تمكن من 44ھـ 629بالغالب بأمر هللا بعد سقوط دولة الموحدین عام 
سلطانھ بعد أن خاض معارك لفرض سیطرتھ على بعض مدن األندلس  توسیع

حتى امتد سلطانھ إلى جنوب األندلس، وأصبحت ھذه الدولة مالذ المسلمین 
  .45الفارین من جحیم النصرانیة



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغالنت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    662

ولقد عرفت ھذه الفترة كثرة االضطرابات والفتن وتالحق األحدث 
لداخلیة والتھدید عاشت غرناطة في ظل أجواء الفتن ا"، حیث 46السیاسیة

اإلسباني الخارجي الذي كان ینتظر الفرصة السانحة لالستیالء علیھا إلى أن 
  .47ھـ 898/م  02/01/1492سقطت في أیدیھم بتاریخ  

أنھ كان  أما الناحیة االجتماعیة لذلك العصر، فقد ذكر لسان الدین الخطیب
ھاجرة، وكانوا یسكن بمملكة غرناطة العرب بمختلف قبائلھم، والبربر، والم

جمیًعا یعیشون حیاة ھانئة، وطاعتھم لألمراء محكمة، وأخالقھم في الجملة 
، ولذا فھم یتمتعون بجو من الھدوء والصداقة، وكان المجتمع الغرناطي 48جمیلة

یعیش في رخاء وغنى وَسعة، تكثر لدیھ األقوات في الشتاء والصیف، وكانت 
إلى االقتصاد، واحتفالھم باألعیاد أنیًقا، مبانیھم متوسطة، وأعیادھم حسنة مائلة 

وكان الشعب الغرناطي یعشق مباھج الحیاة والحفالت العامة، وكانت الحیاة 
لدیھ كأنھا سلسلة من األعیاد المتواصلة، وكان الغناء ذائًعا، وكانوا یعتنون 
بنظافة أبدانھم وثیابھم، وكان لقربھم واختالطھم بالنصارى أثره الظاھر علیھم 

ي ألبستھم؛ فقد كان األمراء واألكابر یؤثِرون ارتداء الثیاب اإلفرنجیة مقتدین ف
  .49بجیرانھم من النصارى

وكل تلك األوصاف تدل على رغد الحیاة الذي میز مجتمع ذلك العصر، 
الغناء بمدینتھم فاٍش، "الشيء الذي أدى إلى انتشار مظاھر والترف فأصبح 

  .50"ا من األحداثحتى في الدكاكین التي تجمع كثیرً 

واضطر الناس بعد الغزو النصراني لألندلس للھجرة إلى غرناطة، فتجمع 
فیھا أصحاب الخبرات، وأصحاب األعمال، وتوطدت صالتھا االقتصادیة 
والتجاریة مع الدول األخرى، حتى أصبحت غرناطة من أبرز المدن التجاریة، 

، ونقل لسان الدین 51ألمملدرجة أن بعض المؤرخین وصفھا بأنھا مدینة جمیع ا
وبھا من العقار واألدویة النباتیة : "بن الخطیب عن بعض المؤرخین قولھ

  .52"والمعدنیة ما ال یحتمل ذكرھا اإلیجاز

وأدى بھم اإلفراط في البذخ وبعدھم عن شریعة هللا أن  انتشرت بینھم 
م الفتن، وكثرت البالیا، وازداد االنحراف، فتفشى السفور وعدم االھتما
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بالحجاب، وكثر الغناء واالفتتان باألحداث، وضعف االھتمام بالجھاد، وقصر 
الحرص عن أخذ العدة والعتاد لمواجھة النصارى الذین كانوا في یقظة تامة، 
ة بعد الكرة، ومن مظاھر الغفلة، ومما  فما تفتأ لھم محاولة إال ویعاودون الَكرَّ

ھ الشَّاطبي من حكم ضرب الخراج ینبئ عن عدم االھتمام بالعدة ما استفتي فی
 .53على الناس لبناء سور المدینة، ولضعف بیت المال عن القیام بمصالح الناس

ولما أن اشتد اإلعراض عن ترشید النعم، وشكر المنعم، انقبضت علیھم 
األحوال، واضطرب األمن، وانقلب الرخاء، وبدأ ضیق الحال یدب على كثیر 

، مما حدا بعضھم إلى االستفتاء عن حكم التعامل مع من األھالي، وجدَّ بھم األمر
  .54العدو اإلسباني، وبیع األسلحة ونحوھا لھ، لضیق الحال

ولئن كنا لم نقرأ للشاطبي موقفا مما كان یقع من أحداث في عصره، إال 
كثرت : "أنھ عبر عن تذمره من ابتعاد الناس عن السنة وانتشار البدع حیث قال

استطار شررھا، ودام اإلكباب على العمل بھا، البدع، وعم ضررھا، و
والسكوت من المتأخرین عن اإلنكار لھا، وخلفت بعدھم خلوف جھلوا أو غفلوا 
عن القیام بفرض القیام فیھا، صارت كأنھا سنن مقررات، وشرائع من صاحب 
الشرع محررات، فاختلط المشروع بغیره، فعاد الراجع إلى محض السنة 

  .55.."كالخارج عنھا

وفي مقابل كل مظاھر الفتن السیاسیة واالضطرابات االجتماعیة التي 
میزت مملكة غرناطة، إال أن الناحیة العلمیة كانت مختلفة تماما، إذ أجمع 
المؤرخون على أن النھضة العلمیة والفكریة في تلك الفترة كانت متمیزة 

بروعة  عرفت ذروة قوتھا وازدھارھا وامتازت ھذه الفترة"ورائدة،  حیث 
  .56إنتاجھا األدبي والعلمي

ولعل من أھم أسباب ھذه النھضة العلمیة اھتمام سالطین دولة بني 
األحمر بالعلم، فقد اشتھر عن مؤسس دولتھم حمایتھ للعلم وأھلھ، وتبعھ في ھذا 
االھتمام واالعتناء أبناؤه، ومن تولى بعده، ومنھم ابنھ محمد الفقیھ، حیث كان 

  .57مجالس العلم ویؤثر العلماء بعطفھعالما ضلیعا یعشق 
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لقد كانت غرناطة في ذلك العصر منبعا للعلم ومركزا للعلماء، ومن 
المراكز المھمة التي كانت تحظى باھتمام طلیة العلم واعتنائھم، وتعتبر مقصدا 
لطلبة العلم الجامع العظیم الذي تنتظم فیھ حلقات العلم، ویقصده طلبة العلم من 

  .58كل حدب وصوب

وقد كان للعلماء دور بارز في الواقع، وصلة واضحة بالمجتمع، وفتاوى 
العلماء وأجوبتھم عن النوازل شاھدة بذلك، كما أن لھم أثرا بارزات في میادین 
الحیاة، وفي محاولة إصالح المجتمع، وللشاطبي ید بارزة في مقاومة البدع التي 

  .59أنشبت أظفارھا في المجتمع

 وحده نسیج "الشاطبي الذي كان بحق العالمة اإلمامھذه باختصار ترجمة 
 .60"عصره وفرید

الفتوى وأسس الموازنة عند الشاطبي وتطبیقاتھا في نوازل : المبحث الثاني
  :عصره

  :صفات المفتي ومنھج اإلفتاء عند الشاطبي: المطلب األول

یعد الشاطبي من أھم األعالم البارزین في الفكر اإلسالمي عموما وفي 
رسة المالكیة خصوصا، حیث تمیز بتجدید المنھج في األصول وذلك من المد

خالل نظره المقاصدي للمباحث األصولیة، ولعل فقھ الموازنات كان من 
الموضوعات التي لقیت حظھا باھتمام اإلمام رحمھ هللا باعتبارھا من أكثر 

ة الموضوعات ارتباط بالمقاصد، ثم انتماء الشاطبي إلى المدرسة المالكی
األندلسیة كان لھ األثر البالغ في شخصیتھ العلمیة التي تمیزت بالتعمق الشدید 
والدقیق في دراسة المسائل األصولیة ومعالجة نوازل عصره، فثراء فكره من 
ثراء مدرستھ التي تعد المدرسة الرائدة في مقاصد الشریعة ،كیف ال وھي من 

  .ھادانتھجت نھج عمر رضي هللا عنھ في الفقھ واالجت

  :صفات المفتي عند الشاطبي: الفرع األول

لم یكن الشاطبي ممن یستسھلون الفتوى، وال ممن یكثرونھا إلدراكھ 
بخطورتھا وعظمة درجتھا، وھو الذي یتحدث في تواضع وخشیة من هللا عن 
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حسبنا فھم أقوال العلماء والفتوى بالمشھور، : "نفسھ في حال الفتوى فیقول
، ومن خالل ھذا الورع والتواضع یمكن 61"رأسا برأس -كمع ذل –ولیتنا ننجو 

أن نتصور مدى دقتھ واحتیاطھ في شروط المفتي، ولعل المتصفح لكتاب 
الموافقات یلحظ ذلك، وعلیھ یمكن إجمال صفة المفتي عند الشاطبي في النقاط 

  : التالیة

یصرح الشاطبي برجة المفتي حیث یجعلھ قائما  :درجة المفتي /أوال
َوَعلَى اْلُجْملَِة؛ فَاْلُمْفتِي مخبٌِر َعِن : "في تبلیغ األحكام حیث یقول  النبي مقام 

، َونَافٌِذ أَْمُرهُ  ، وُموقع لِلشَِّریَعِة َعلَى أَْفَعاِل اْلُمَكلَّفِیَن بَِحَسِب َنظَِرِه َكالنَِّبيِّ ِ َكالنَّبِيِّ  هللاَّ
، فیشترط على من ھذا مقامھ أن یوافق فعلھ 62"بِيِّ فِي اْألُمَّةِ بَِمْنُشوِر اْلِخَالفَِة َكالنَّ 

فَإَِذا َخالََف " قولھ ألنھ وارث النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذه المكانة والمرتبة، 
ِت ِمْن َجَواِذِب  فَقَْد َخالََف ُمْقتََضى اْلَمْرتَبَِة، َوَكذََّب اْلفِْعُل اْلقَْوَل لَِما فِي اْلِجبِالَّ

فََعلَى ُكلِّ تَْقِدیٍر َال یَِصحُّ اِالْقتَِداُء َوَال اْلفَْتَوى َعلَى َكَمالِھَا فِي . ْفَعالِ التَّأَسِّي ِباْألَ 
ْطَالقِ  ِة إِالَّ َمَع ُمطَابَقَِة اْلقَْوِل اْلفِْعَل َعلَى اْإلِ حَّ   .63"الصِّ

أنھ على  - رحمھ هللا -ویرى الشاطبي : حمل الناس على التوسط /ثانیا
س على ما عھدوه وعلى الوسط من األمور متجنبا الشدة المفتي أن یحمل النا

ِط ِمْن َغْیِر " واالنحالل ذلك أن أَنَّ َمْقِصَد الشَّاِرعِ ِمَن اْلُمَكلَِّف اْلَحْمُل َعلَى التََّوسُّ
، إِْفَراٍط َوَال تَْفِریٍط، فَإَِذا َخَرَج َعْن َذلَِك فِي اْلُمْستَْفتِیَن؛ َخَرَج َعْن قَْصِد الشَّاِرعِ 

اِسِخینَ  ، ألن 64"َولَِذلَِك َكاَن َما َخَرَج َعِن اْلَمْذھَِب اْلَوَسِط َمْذُموًما ِعْنَد اْلُعلََماِء الرَّ
الشدة تؤدي إلى االنقطاع عن سلوك طریق اآلخرة، واالنحالل مظنة الھوى 

َخِص فِ "والشھوة، وھو من قواصم الدین،  ي اْلفُْتیَا فََعلَى ھََذا یَُكوُن اْلَمْیُل إِلَى الرُّ
ِط؛ َكَما أَنَّ اْلَمْیَل إِلَى التَّْشِدیِد ُمَضادٌّ لَھُ  ا لِْلَمْشِي َعلَى التََّوسُّ بِإِْطَالٍق ُمَضاّدً

  .65"أیضا

بما أن الشاطبي قد اشترط كما : أال یحمل المكلف فوق مایطیق /ثالثا
لى المفتي مر معنا في المفتي أن یوافق فعلھ قولھ، والمستفتي یقتدي بمفتیھ، فع

: الذي یطیق ماھو فوق الوسط بأن یخفي ما لعلھ یُقتدى بھ فیھ فیقول الشاطبي
ا َكاَن ُمْفتِیًا بِقَْولِِھ َوفِْعلِِھ َكاَن لَھُ أَْن یُْخفَِي َما لََعلَّھُ یُقتَدى بِِھ فِیِھ فَُربََّما اْقتََدى " َولَمَّ
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ِل، فَیَْنقَِطُع َوإِِن اتَّفََق ظُھُوُرهُ لِلنَّاِس َنبَّھَ َعلَْیِھ، َكَما بِِھ ِفیھِ َمْن َال طَاقَةَ لَھُ بَِذلَِك اْلَعمَ 
ُ َعلَْیھِ َوَسلََّم یَْفَعُل؛ إِْذ َكاَن قَْد فَاَق النَّاَس ِعبَاَدةً َوُخلُقًا ِ َصلَّى هللاَّ ، 66"َكاَن َرُسوُل هللاَّ

  .ألن ھذا مدعاة النقطاع العبد عن العمل

وھي : ب النتقاء أقربھا على مقاصد الشریعةاستقراء المذاھ /رابعا
الصفة التي میزت صفات عند الشاطبي عن باقي المفتین، إذ یبعد أن ال تصیب 

إَِذا َثَبَت أَنَّ اْلَحْمَل : "األقوال كلھا مقاصد الشریعة حیث یقول الشاطبي رحمھ هللا
ِط ھَُو اْلُمَوافُِق ِلقَْصِد الشَّاِرعِ، َوھُ  الُِح؛ َعلَى التََّوسُّ لَُف الصَّ َو الَِّذي َكاَن َعلَْیِھ السَّ

فَْلیَْنظُِر اْلُمقَلُِّد أَيُّ َمْذَھٍب َكاَن أَْجَرى َعلَى ھََذا الطَِّریِق فَھَُو أَْخلَُق باالتِّباع َوأَْولَى 
ِ، َولَِكنَّ التَّرْ  ِجیَح فِیھَا َال بُدَّ ِمْنھُ؛ بِاِالْعتِبَاِر، َوإِْن َكانَِت اْلَمَذاِھُب ُكلُّھَا طُُرقًا إِلَى هللاَّ

ي قَْصِد الشَّاِرعِ فِي َمَسائِِل  َم، َوأَْقَرُب إِلَى تََحرِّ ِألَنَّھُ أَْبَعُد ِمَن اتِّبَاعِ اْلھََوى َكَما تَقَدَّ
  .67"اِالْجتِھَادِ 

وھي لفتة حكیمة من : أن ال یجیب المفتي عن كل ما یسأل عنھ /خامسا
لى درجة واحدة من الفھم واالستیعاب، فربما رجل حكیم، ألن الناس لیسوا ع

أدت اإلجابة عن كل سؤال إلى اإلخالل بأثر الفتوى وتبلیغ األحكام، یقول 
ا ھَُو َحقٌّ یُْطلَُب نَْشُرهُ : "الشاطبي رحمھ هللا َوِمْن ھََذا یُْعلَُم أَنَّھُ لَْیَس ُكلُّ َما یُْعلَُم ِممَّ

ا یُفِیُد ِعْلًما بِاْألَْحَكاِم، بَْل َذلَِك یَْنقَِسُم، فَِمْنھُ َما ھَُو َوإِْن َكاَن ِمْن ِعْلِم الشَِّریعَ  ِة َوِممَّ
َمْطلُوُب النَّْشِر، َوھَُو َغاِلُب ِعْلِم الشَِّریَعِة، َوِمْنھُ َما َال یُطْلَُب نَْشُرهُ ِبإِْطَالٍق، أَْو َال 

  .68"أَْو َشْخصٍ یُْطلَُب نَْشُرهُ بِالنِّْسبَِة إِلَى َحاٍل أَْو َوْقٍت 

لم یكن یرضى : التزام الموضوعیة في الفتوى وعدم المحاباة /سادسا
الشاطبي رحمھ هللا عما یعمد إلیھ بعض المفتین من تتبع رخص المذاھب حتى 

إَِلى تَتَبُّعِ ُرَخِص اْلَمَذاِھِب فَإِنَّ َذلَِك یُْفِضي "یحابي أو یؤثر بھا صدیق أو قریب، 
، ِمْن َغْیِر اْستِنَا َوأَْیًضا؛ فَإِنَّھُ مؤدٍّ إِلَى إِْسقَاِط التَّْكلِیِف فِي ... ٍد إِلَى َدلِیٍل َشْرِعيٍّ

 ُكلِّ َمْسأَلٍَة ُمْختَلٍَف فِیھَا؛ ِألَنَّ َحاِصَل اْألَْمِر َمَع اْلقَْوِل ِبالتَّْخِییِر أَنَّ لِْلُمَكلَِّف أَْن یَْفَعلَ 
َو َعْیُن إِْسقَاِط التَّْكِلیِف، بِِخَالِف َما إَِذا َتقَیََّد بِالتَّْرِجیِح إِْن َشاَء، َویَْتُرَك إِْن َشاَء َوھُ 

لِیِل؛ فََال یَُكوُن ُمتَّبًِعا لِْلھََوى َوَال ُمْسقِطًا لِلتَّْكلِیفِ    .69"فَإِنَّھُ ُمْتبٌِع لِلدَّ
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  : منھج الشاطبي في اإلفتاء: الفرع الثاني 

ن مؤونة استبیان منھج الشاطبي في لقد كفى األستاذ أبو األجفان الباحثی
الفتوى بتتبع أقوالھ في مواضع عدة من كتابھ الموافقات یوضح فیھا معتمد أو 

  :70مستند الشاطبي في عملیة اإلفتاء، ورتبھا فیما یلي

اختیار المشھور من األقوال دون غیره من الضعیف، ھذا ألن  :أوال
ورة، ولما للمفتي من درجة الشاطبي كان ورعا ویخشى الفتوى لما لھا من خط

العمل إنما : " سابقا، ویؤكد ذلك أیضا بقولھ - رحمھ هللا - كما صرح بھ الشاطبي 
، ومن معاني 71"یكون في المسائل الخالفیة على ماھو المشھور كما تقرر

المشھور عند المالكیة الراجح والصحیح،  ولم یكن یتخیر األقوال حیث صرح 
في دین هللا وأمانتھ أن أجد قولین في  –شاء هللا إن  –أنا ال أستحل : "بذلك

المذھب فأفتي بأحدھما على التخییر مع أني مقلد، بل أتحرى ماھو المشھور 
والمعمول بھ، فھو الذي أذكره للمستفتي، وال أتعرض لھ إلى القول اآلخر، فإن 
أشكل عليَّ المشھور، ولم أر ألحد من الشیوخ في أحد القولین ترجیحا 

  .72"توقفت

االعتماد على النص من القرآن والسنة، وذكره إن توفر من  :ثانیا
  .النصوص ما یتعلق بالمسألة التي یبحثھا ویفتي فیھا

ال یجد فیھ نصا من  االجتھاد المبني على النظر والتعلیل فیما :ثالثا
إن رضیتم : "وقد خاطب مرة أحد المستفتین بقولھ. الوحي، وال نقال عن الفقھاء

، وھذا منھجھ 73"بھذا النظر من غیر نص أستند إلیھ في المسألة، وإال فأنتم أعلم
في النوازل التي لم یقف على دلیل أو قول في المذھب، یقول األستاذ أبو 

یصرح باعتماده على ما یعرف من أصول المذھب وھنا كثیرا ما : "األجفان
التي حذقھا حذقا، وكان الفارس المجلَّى في بحثھا وتوضیحھا، وقد یرى داعیا 

  .وھذا في بعض من موازناتھ 74"قائما لمخالفة أصل المذھب فیخالفھ

عدم التشدد والحرص على درء المشقة وجلب التیسیر، ویظھر  :رابعا
  .75ك في اللبن الستخالص جبنھ وفي الطعام ألكلھذلك خاصة في فتوى االشترا
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مراعاة أعراف المستفتین وقد ظھر ذلك في الكثیر من فتاویھ،  :خامسا
مثل فتوى تداعي الورثة في الشوار وغیرھا من الفتاوى التي راعى فیھا 

  .76العرف

ثباتھ على الحق وربما ھذا ما كان سببا في محنتھ، فلم یكن  :سادسا
یھ یثنیھ عن الصواب حتى ولو كان من العلماء، فھو الذي تكرر السؤال عل

  .77"قد عرفتم مذھبي في ھذه المحدثات فال أعیده: "یصرح بقوة

  أسس فقھ الموازنة ولوازمھ عند الشاطبي : المطلب الثاني

  أسس الموازنة عند الشاطبي: الفرع األول

نا إن الحدیث عن أسس الموازنة عند الشاطبي رحمھ هللا یستلزم م  
تحدید مجال الموازنة على اعتبار أنھا تشكل تقاطعا مع مبحث التعارض 
والترجیح، وعلیھ یمكن تتبع كالم الشاطبي من خالل تقریره لقصد وضع 

َوْضَع الشََّراِئعِ إِنََّما ھَُو لَِمَصالِحِ اْلِعبَاِد : "الشرائع في مقدمتھ الكالمیة، حیث قال
  .78"فِي اْلَعاِجِل َواْآلِجِل َمًعا

إًِذا، ثَبََت أَنَّ الشَّاِرَع قَْد قصد بالتشریع إقامة المصالح األخرویة "و
  .79"والدنیویة، فذلك َعلَى َوْجھٍ َال یَْختَلُّ لَھَا بِِھ نِظَامٌ 

وقد نص الشاطبي على أن المصالح الحقیقیة، ھي التي تؤدي إلى إقامة 
ُمْجتَلَبَةُ َشْرًعا َواْلَمفَاِسُد اْلَمَصالُِح الْ : "الحیاة العاجلة واآلجلة، حیث یقول

ْنیَا لِْلَحیَاِة اْألُْخَرى، َال ِمْن َحیُْث  اْلُمْستَْدفََعةُ إِنََّما تُْعتَبَُر ِمْن َحْیُث تُقَاُم اْلَحیَاةُ الدُّ
ولما كان  80"أَْھَواِء النُّفُوِس فِي َجْلِب َمَصالِِحھَا اْلَعاِدیَِّة، أَْو َدْرِء َمَفاِسِدھَا اْلَعاِدیَّةِ 

ھذا ھو شأن المصالح والمفاسد كان مجال الموازنة بین ھذین الطرفین، بمعنى 
بین متعارضین من الجنس نفسھ أو بین جنسین متباینین كما  أن الموازنة تُجرى

  .ھو الحال بین المصلحة والمفسدة

وقد اعتبر الشاطبي النظر في المصالح والمفاسد باعتبار ما ُغلب من 
فَاْلَمْصلََحةُ إَِذا َكانَْت ِھَي اْلَغاِلبَةَ ِعْنَد ُمنَاظََرتِھَا َمَع اْلَمْفَسَدِة فِي "ن، أحد الوصفی

... ُحْكِم اِالْعِتیَاِد، فَِھَي اْلَمْقُصوَدةُ َشْرًعا، َوِلتَْحِصیلَِھا َوقََع الطَّلَُب َعلَى اْلِعبَادِ 
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بَةَ بِالنَّظَِر إَِلى اْلَمْصَلَحِة فِي ُحْكِم اِالْعتِیَاِد، َوَكَذلَِك اْلَمْفَسَدةُ إَِذا َكاَنْت ِھَي اْلَغالِ 
فََرْفُعھَا ھَُو اْلَمْقُصوُد َشْرًعا، َوِألَْجلِھِ َوقََع النَّْھُي، لِیَُكوَن َرْفُعھَا على أتم وجوه 

  .81"اإلمكان العادي

والستخراج أسس أو قواعد الموازنة نستعین بتقسیمات الشاطبي لكل 
ازنة وھما المصالح والمفاسد، حیث قسمھما إلى أقسام عدة من طرفي المو

باعتبارات مختلفة، حیث قسم المصالح والمفاسد من حیث الدار إلى مصالح 
، وقسم المصالح الدنیویة إلى قسمین حیث 82ومفاسد دنیویة وأخرویة

اِر یُْنظَُر فِیھَا ِمْن ِجھَ :"قال ِمْن ِجھَِة َمَواقِعِ : تَْینِ اْلَمَصالُِح اْلَمْثُبوتَةُ فِي ھَِذِه الدَّ
  .83"اْلُوُجوِد، َوِمْن ِجھَةِ تََعلُِّق اْلِخطَاِب الشَّْرِعيِّ بِھَا

ا َكانَِت اْلَمَصالُِح :"وقسم المصالح والمفاسد األخرویة إلى قسمین لَمَّ
َم اْلَكَالمُ : َواْلَمفَاِسُد َعلَى َضْربَْینِ  ْنیَِویَِّة، اْقتََضى  ُدْنیَِویٍَّة، َوأُْخَرِویٍَّة، َوَتقَدَّ َعلَى الدُّ

إِنََّھا َعلَى : اْلَحاُل اْلَكَالَم فِي اْلَمَصالِحِ َواْلَمفَاِسِد اْألُْخَرِویَِّة، َفَنقُولُ 
أَْن : الثاني... أَْن تَُكوَن َخالَِصةً َال اْمتَِزاَج ِألََحِد اْلقَبِیلَْیِن بِاْآلَخرِ :أََحُدھَُما:َضْربَْینِ 

  .84"ِزَجةً تَُكوَن ُمْمتَ 

وبالتالي سیكون العمل في استخراج القواعد بدایة بمناظرة المصالح 
  .فیما بینھا ثم مناظرة المصالح مع المفاسد

  :الموازنة بین المصالح: أوال

إن المصالح الدینیة إذا قوبلت : الموازنة بین المصالح الدینیة والدنیویة - 1
التحصیل، یقول الشاطبي رحمھ بالدنیویة قدمت األولى دائما ألنھا األولى ب

  .85"المصالح الدینیة مقدمة على المصالح الدنیویة على اإلطالق: " هللا

المصالح : "یقول اإلمام الشاطبي : الموازنة بین المصالح العامة والخاصة - 2
العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدلیل النھي عن تلقي السلع وعن بیع 

لى تضمین الصناع مع أن األصل فیھم حاضر للبادي واتفاق السلف ع
من غیره مما رضي أھلھ وما ال  األمانة وقد زادوا في مسجد رسول هللا 

ال، وذلك یقضي بتقدیم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحیث 
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، إال أن الترجیح ھنا مقید بشرط وھو عدم 86"ال یلحق الخصوص مضرة
صالح الكلیة أو العامة على إلحاق المكلف الضرر والمشقة بترجیح الم

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة "وقال أیضا . مصالحھ الخاصة
الخاصة كما تقدم قبل ھذا، إال إذا دخل على المكلف بھا مفسدة في نفسھ فإنھ 

، ویدخل في معناھا ما إذا تعارضت مشقتان عامة وخاصة فعبر 87"ال یكلف
َذلَِك تََصدَّى النَّظَُر فِي َوْجِھ اْجتَِماعِ َوإَِذا َكاَن كَ : "عنھا الشاطبي بقولھ

اْلَمْصلََحتَْیِن َمَع اْنِتفَاِء اْلَمَشقَّتَْیِن إِْن أَْمَكَن َذلَِك َوإِْن لَْم یَُمِكْن، فََال بُدَّ ِمَن 
ةُ أَْعظََم، اْعتُبَِر َجاِنبُھَا َوأُْھِملَ  َجاِنُب  التَّْرِجیحِ، فَإَِذا َكانَِت اْلَمَشقَّةُ اْلَعامَّ
ِة، َوإِْن َكاَن بِاْلَعْكِس، فَاْلَعْكُس، َوإِْن لَْم یَْظھَْر تَْرِجیٌح، فَالتََّوقُّفُ    .88"اْلَخاصَّ

یقول الشاطبي بخصوص : الموازنة بین المصالح المقبولة والمردودة - 3
ما شھد الشرع برده فال سبیل إلى قبولھ إذ المناسبة ال تقتضي الحكم : "ردھا 

ما ذلك مذھب أھل التحسین العقلي بل إذا ظھر المعنى وفھمنا من لنفسھا وإن
الشرع اعتباره في اقتضاء األحكام فحینئذ نقبلھ، فإن المراد بالمصلحة عندنا 
ما فھم رعایتھ في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجھ ال 

  .89"یستقل العقل بدركھ على حال

إذا قوبلت الضروریات الخمس ببعضھا : الموازنة بین الكلیات الخمس - 4
إن النفوس "قدمت كلیة الدین على ما سواھا ألنھا األصل، یقول الشاطبي 

محترمة محفوظة ومطلوبة اإلحیاء بحیث إذا دار األمر بین إحیائھا وإتالف 
المال علیھا أو إتالفھا وإحیاء المال كان إحیاؤھا أولى، فإن عارض إحیاؤھا 

یاء الدین أولى، وإن أدى إلى إماتتھا كما في جھاد الكفار إماتة الدین كان إح
وقتل المرتد وغیر ذلك، وكما إذا عارض إحیاء نفس واحدة إماتة نفوس 

  .90"كثیرة في المحارب كان إحیاء النفوس الكثیرة أولى

قال  :- المراتب الثالث –الموازنة بین المصالح األصلیة والتكمیلیة  - 5
قدرنا تقدیرا أن المصلحة التكمیلیة تحصل مع فوات  لو": الشاطبي رحمھ هللا

 91"المصلحة األصلیة لكان حصول األصلیة أولى لما بینھما من التفاوت
َوبَیَاُن َذلَِك أَنَّ ِحْفظَ "والمكمل قد یكون من الرتبة نفسھا كمكمل الضروري، 
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، َوِحْفظُ اْلُمُروَءاِت ُمْستَْحَسٌن،  فََحُرَمِت النََّجاَساُت ِحْفظًا اْلُمْھَجِة ُمِھمٌّ ُكلِّيٌّ
ُروَرةُ إِلَى  لِْلُمُروَءاِت، َوإِْجَراًء ِألَْھلِھَا َعلَى َمَحاِسِن اْلَعاَداِت، فَإِْن َدَعِت الضَّ

  .92"إِْحیَاِء اْلُمْھَجِة بَِتنَاُوِل النَِّجِس، َكاَن تَنَاُولُھُ أَْولَى

ي، فیقدم وقد یكون المكمل رتبة أقل مثل الحاجي مكمل للضرور
ُروِریَّةُ فِي الشَِّریَعِة أَْصٌل لِْلَحاِجیَِّة "الضروري على الحاجي ألن  اْلَمقَاِصُد الضَّ

  .93"َوالتَّْحِسیِنیَّةِ 

وفي المقابل أي مفسدة تعلقت بأي نوع من المصالح المتقدمة كان 
التقدیم فیھا لألولى كما تم مثل درء المفسدة العامة مقدم على درء الخاصة 

  ...ذاوھك

  الموازنة بین المصالح المفاسد: ثانیا

یرى الشاطبي أن : الموازنة بین المصالح والمفاسد المتحققة والمتوھمة - 1
المصالح والمفاسد المتحققة الوقوع أولى في االعتبار والتقدیم من المصالح 
والمفاسد المتوھمة أو المتوقعة، وال یعد اجتماعھما تعارضا، إذ المصلحة 

الراجحة ھي الواقعة والناجزة دون غیرھا، فال یمكن للظن الذي  والمفسدة
فَإِْن َكاَن ُمتََوقًَّعا؛ فََال أَثََر "ھو التوھم أن یتقدم على القطع الذي ھو التحقق، 

لَھُ َمَع ُوُجوِد اْلَحَرجِ؛ ِألَنَّ اْلَحَرَج بِالتَّْرِك َواقٌِع َوھَُو َمْفَسَدةٌ، َوَمْفَسَدةُ اْلَعاِرِض 
  .94"تََوقََّعةٌ ُمتََوھََّمةٌ؛ فََال تَُعاِرُض اْلَواقَِع اْلبَتَّةَ مُ 

  لوازم الموازنة: الفرع الثاني

المقصود بلوازم الموازنة ھو ما ینبغي على المجتھد أن یراعیھ ویلتفت 
إلیھ أثناء عملیة الموازنة، فقد نوه الشاطبي إلى العدید منھا نقتصر على البعض 

  لشاطبي اعتنى كثیرا بھاتھ المباحثألن ا: منھا لسببین
  .، وألنھا من األصول الممیزة للمذھب المالكي- وتمیز في بعضھا -

ُكلُّ َمِن "  وقد بنى الشاطبي على ھذا األصل جل موافقاتھ،: مراعاة القصد - 1
ِریَعِة َغْیَر َما ُشِرَعْت لَھُ؛ َفقَْد نَاقََض الشریعة، و ك ل ما اْبتََغى فِي تََكالِیِف الشَّ
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نَاقََضھَا؛ فََعَملُھُ فِي اْلُمنَاقََضِة بَاِطٌل، فََمِن اْبتََغى فِي التََّكالِیِف َما لَْم تُْشَرْع لَھُ؛ 
  .فكل موازنة یراعى فیھا موافقة قصد الشارع فیھا .95"فََعَملُھُ بَاِطلٌ 

وھو من األصول المھمة التي عمل بھا مالك واھتم بھا : مراعاة الخالف - 2
لما لھا من صلة بتحقیق المصلحة التي ھي مقصود الشارع من  الشاطبي

َوإَِذا َثبََت َھَذا، فََمْن َواقََع َمْنِھیًّا : "شرع األحكام، یقول الشاطبي رحمھ هللا
یَّةِ َعْنھُ، َفقَْد یَُكوُن فِیَما یَتََرتَُّب َعلَْیِھ ِمَن اْألَْحَكاِم َزائٌِد َعلَى َما یَْنبَِغي بُِحْكِم التَّبَعِ 

َال بُِحْكِم اْألََصالَِة، أَْو ُمَؤدٍّ إِلَى أَْمٍر أََشدَّ َعلَْیِھ ِمْن ُمْقتََضى النَّْھِي، َفیُْتَرُك َوَما 
فََعَل ِمْن َذلَِك، أَْو نُِجیُز َما َوقََع ِمَن اْلفََساِد َعلَى َوْجٍھ یَلِیُق بِاْلَعْدِل، نَظًَرا إِلَى 

المكلف فیھ دلیًال على اْلُجْملَةِ، َوإِْن َكاَن َمْرُجوًحا، فَھَُو أَنَّ َذلَِك اْلَواقَِع وافق 
َراِجٌح بِالنِّْسبَِة إِلَى إِْبقَاِء اْلَحالَِة َعلَى َما َوقََعْت َعلَْیِھ؛ ِألَنَّ َذلَِك أَْولَى ِمْن إَِزالَتِھَا 

ومراعاة الخالف لھ  96"َمَع ُدُخوِل َضَرٍر َعلَى اْلفَاِعِل أََشدِّ ِمْن ُمْقتََضى النَّْھيِ 
  .ارتباط وثیق بمآل األفعال كما سیتضح

ویستفاد من إعمال النظر في مآالت األفعال في : النظر في مآالت األفعال - 3
عملیة الموازنة من خالل بیان صالح المآل أو فساده فیرجح المجتھد بناء 

ْلِب اْلَمَصالِحِ أَْو َدْرِء اْلَمفَاِسِد، اْألَْحَكاَم الشَّْرِعیَّةَ إِنََّما ُشِرَعْت لِجَ "على ذلك، فـ 
َوِھَي ُمَسبََّباتُھَا قَْطًعا، فَإَِذا ُكنَّا نَْعلَُم أَنَّ اْألَْسبَاَب إِنََّما ُشِرَعْت ألجل اْلُمَسبََّباِت؛ 

  .97"لَِزَم ِمَن اْلقَْصِد إِلَى اْألَْسبَاِب اْلقَْصُد إِلَى اْلُمَسبَّبَاتِ 

ْقَداِم اْلُمْجتَِھَد َال یَ "و اِدَرِة َعِن اْلُمَكلَِّفیَن بِاْإلِ ْحُكُم َعلَى فِْعٍل ِمَن اْألَْفَعاِل الصَّ
ْحَجاِم إِالَّ بَْعَد نَظَِرِه إِلَى َما یَُؤوُل إِلَْیِھ َذلَِك اْلفِْعلُ    .98"أَْو بِاْإلِ

لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، ":  - العرف–اعتبار العوائد  - 4
طع بأنھ ال بد من اعتباره العوائد، ألنھ إذا كان التشریع على وزان لزم الق

واحد، دل على جریان المصالح على ذلك ألن أصل التشریع سبب المصالح، 
والتشریع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وھو معنى اعتباره للعادات في 

  .99"التشریع

ِد َذْوقِھِ  َمِن اْستَْحَسَن لَمْ ": یقول الشاطبي: االستحسان - 5 یَْرِجْع إِلَى ُمَجرَّ
َوتََشھِّیِھ، َوإِنََّما َرَجَع إِلَى َما َعلَِم ِمْن قَْصِد الشَّاِرعِ فِي اْلُجْملَِة فِي أَْمثَاِل تِْلَك 
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اْألَْشیَاِء اْلَمْفُروَضِة، َكاْلَمَسائِِل الَّتِي یَْقَتِضي اْلِقیَاُس فِیھَا أَْمًرا، إِالَّ أَنَّ َذلَِك 
ْمَر یَُؤدِّي إِلَى فَْوِت َمْصلََحٍة ِمْن ِجھٍَة أُْخَرى، أَْو َجْلِب َمْفَسَدٍة َكَذلَِك، َوَكثِیٌر اْألَ 

 ، ُروِريُّ َمَع اْلَحاِجيِّ َواْلَحاِجيُّ َمَع التَّْكِمیلِيِّ َما یَتَّفُِق ھََذا فِي اْألَْصِل الضَّ
رُ  وِريِّ یَُؤدِّي إِلَى َحَرجٍ َوَمَشقٍَّة فِي بَْعضِ فَیَُكوُن إِْجَراُء اْلقِیَاِس ُمْطَلقًا فِي الضَّ

، أَِو  َمَواِرِدِه، فَیُْستَْثنَى َمْوِضُع اْلَحَرجِ، َوَكَذلَِك فِي اْلَحاِجيِّ َمَع التَّْكِمیلِيِّ
ُروِريِّ َمَع التَّْكِمیِليِّ َوھَُو ظَاِھرٌ  فكالم الشاطبي صریح في بیان  ،100"الضَّ

  .یة الموازنةأھمیة االستحسان في عمل

ُح لََك أَنَّ اِالْستِْحَساَن َغْیُر خارج عن مقتضى األدلة، إال " فَھََذا ُكلُّھُ یَُوضِّ
التي تسعى إلى تحقیق قصد الشارع من  ،101"أنھ نَظٌَر إِلَى لََواِزِم اْألَِدلَِّة َوَمآَالتِھَا

  .جلب الصالح ودفع الفساد

  وازل عصره نماذج من فتاوى الشاطبي في ن: الفرع الثالث

لقد صّرح الشاطبي رحمھ هللا بمنھجھ في الفتوى حیث التزم في بعض 
فتاویھ بالمشھور في المذھب، كما أنھ ال یغفل االستناد إلى النصوص الشرعیة 
من كتاب وسنة، وال یغفل قول السلف إن ثبت في واقعة ما، لكنھ إذا لم یقف ال 

ازلة عن روح الشریعة على ھذا وال على ذاك أعمل نظره وبحث في الن
ومقاصدھا، ونحن في ھذا الجزء من البحث سنقتصر على ذكر نماذج من فتاوى 
الشاطبي في نوازل عصره أفتى فیھا باجتھاده، ووازن بین المصالح والمفاسد 

  .بناء على ما قررناه سابقا من أسس أو قواعد للموازنة

 ممن یرى كان الشاطبي رحمھ هللا :فرض الخراج على الرعیة /أوال
رأي من یجیز ضرب الخراج على الناس عند ضعفھم وحاجتھم، لضعف بیت 
المال عن القیام بمصالح الناس وكان معتمده في ذلك النظر قیام المصلحة التي 
إن لم یقم بھا الناس یعطونھا من أموالھم ضاعت، مستندا في ذلك إلى المصلحة 

ضوء حدیثھ عن المصالح  وھذه المسألة وردت في االعتصام في"المرسلة، 
وكان من جملة ما ضرب من األمثلة جواز ... المرسلة وتمییزھا عن البدع

ضرب الخراج على الرعیة ذلك في حالة إذا كان اإلمام مفتقرا إلى تكثیر الجنود 
لسد الثغور وحمایة الملك المتسع األقطار، وخال بیت المال، وارتفعت حاجات 



  لیلى سیةالباحث  - فاطمة الزھراء وغالنت.د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    674

أى اإلمام الشاطبي جواز الفرض على الرعیة األغنیاء فر. الجند إلى ما ال یكفیھم
إلى أن یظھر مال بیت المال وكان مستند الجواز عند الشاطبي مقاصدیا ووجھ 
ذلك أنھ لو لم یفعل اإلمام ذلك لبطلت شوكة المسلمین، وصارت دیارھم عرضة 

، وأزال الشاطبي ما قد یستشكل على أنھ ظلم وضرر على 102"الستیالء الكفار
َرِر : "شخاص المأخوذ منھم فقالاأل َرُر اْلَعِظیُم بِالضَّ فَإَِذا ُعوِرَض ھََذا الضَّ

ِل  ِحِق لَھُْم بِأَْخِذ اْلبَْعِض ِمْن أَْمَوالِِھْم، فََال یُتََماَرى فِي تَْرِجیحِ الثَّانِي على  اْألَوَّ الالَّ
ا یُْعلَُم ِمْن َمْقُصوِد الشَّْرعِ قبل النظر في  فقدم حمایة دیار  103."الشواھدَوھَُو ِممَّ

المسلمین التي تعد من الضروریات حیث فیھا حمایة للدین والنفس والعرض 
  .والمال في مقابل الیسیر من مال البعض

سئل الشاطبي عن خلط  :خلط أصفر الزعفران بما ابیّض منھ /ثانیا
أصفر الزعفران وأصل الشعر بما ابیض منھ، ھل یكون ذلك من الغش أم ال؟ 

الذي ظھر لي على الجملة أنھ ال یشك أن خلطھ األصفر في الزعفران، : فأجاب"
وأما أصول الشعر وھو األبیض الذي ذكرتم، فاألمر فیھ عندي، ألنھ یشبھ عجم 
التین وعراجین الزبیب وما أشبھ ذلك، فال ضرر فیھ، وإن قلتم إنھ یزید في 

بیب وغیره، وال مقال فیھ، الوزن، فالزیادة یسیرة، مع أن مثل ذلك الزم في الز
وإنما قطع األبیض عندي كتنقیة الزبیب من عجمھ، فمن فعلھ فحسن، ومن ال فال 
حرج، فإن رضیتم بھذا النظر من غیر نص أستند إلیھ في المسألة ، وإال فأنت 

  .104"أعلم

فالموازنة التي أجراھا الشاطبي بین الحسن واألحسن ألن المسألة كما 
نقیة الزعفران أصفره عن أبیضھ مشقة كما أن اختالط ورد بیانھا أن في ت

اللونین ال یؤثر على نوعیة الزعفران وال وزنھ، فراعى الشاطبي مشقة الفصل 
بینھما فلم یرى بأسا في ذلك على اعتبار األبیض من لوازم الزعفران وھو 
معروف عادة، واستحسن من قام بتنقیتھ فالمكلف في سعة من أمره بین الحسن 

  .حسنواأل

عما یفعلھ  - رحمھ هللا-سئل الشاطبي  :تزیین األضاحي وتعلیقھا /ثالثا
الناس الیوم بأضاحیھم بعد الذبح من التزیین والتعلیق ھل لھ مدخل في الشریعة 
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أم ال فإن لم یكن لھ مدخل وفعل اإلنسان ذلك بقصد إدخال السرور على عیالھ 
الحمد � ال : فأجاب"لھ ذلك أم ال؟ وأوالده من غیر مفاخرة وال مباھاة، ھل یباح 

أذكر في ھذه المسألة نصا عن أحد، ولكن المقاصد أرواح األعمال، فمن زین 
أضحیتھ وعلقھا أو لم یعلقھا، وقصد بذلك المباھاة واالفتخار، فبئس القصد، ألن 
األضحیة عبادة ال تحتمل ھذا، وإن لم یقصد إال ما ھو جائز أن یقصد فیھا فال 

  .105" أعلمحرج، وهللا

فالشاطبي في ھذه الفتوى رجح باعتبار القصد الذي ھو أساس صحة 
األعمال فما كان قصد منافیا لقصد الشارع فذاك مردود ال محالة أما إن كان 

فأرجع الحكم على المسألة إلى موافقة . القصد بما یجوز التقصد بھ فال بأس
  .  الشرع من عدمھا

  :الخاتمة

المتوصل البحث یمكن تلخیص بعض النتائج مما سبق عرضھ في ھذا 
  :إلیھا في البحث فیما یلي

الموازنة بین  عملیة التي تضبط والمعاییر ھو مجموعة األسسفقھ الموازنات  -
المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع 

المفسدتین  المصالح، لیتبین بذلك أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا وأي
 .أعظم خطر فیقدم درأه

األولویات ففي بعض المجاالت یتداخالن أو بفقھ  فقھ الموازنات مرتبط -
  .یتالزمان، وقد تنتھي الموازنة إلى أولویة معینة

أسس الموازنة عند الشاطبي تقوم على المفاضلة بین طرفین الحكم علیھما  -
لمفاسد، أو موافقة قصد النظر المقاصدي سواء في تحقیق المصالح ودرء ا

  :الشارع في التشریع الذي مضمونھ المصلحة، ویمكن إجمال ذلك في اآلتي

  .المصالح الدینیة مقدمة على المصالح الدنیویة -أ

  .المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة -ب
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  .المصالح المقبولة مقدمة على الصالح المردودة -ج

لیات فھي مقدمة علیھا والنفس مقدمة على كلیة الدین أصل لغیرھا من الك -د
  ...المال

  .المصالح األصلیة مقدمة على التكمیلیة فالضروري مقدم على ما سواه - ھـ

  .المصالح والمفاسد المتحققة مقدمة على المتوھمة - و

 :ھذه أھم القواعد التي تم جمعھا مع عدم إغفال للوازم الموازنة المتمثلة في
 اعتبار العوائد، النظر في مآالت األفعال، الخالف،مراعاة  مراعاة القصد،

  .االستحسان

  :الھوامش
                                                        

م، دار ابن 1997 -ھـ1417، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط: الموافقات للشاطبي ، ت) 1
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