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ضوابط فقھ الموازنات ودورھا في حمایة الفتوى من االضطراب 
  والشذوذ

  

  الجزائر - 1 باتنةجامعة  - حوریة تاغالبت الدكتورة

  :مقدمة

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین 
  ..وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  : أما بعد

اقع العملي الیومي لنقل الحكم الشرعي للمكلفین في الفتوى ھي الو
حیاتھم الیومیة؛ ولبلیغ أھمیتھا وصفت بالتوقیع والترجمة والتعبیر عن مراد 
رب العالمین، ألن المفتي یوصل الحكم بما فھمھ من النصوص التي جعلھا هللا 

ذا فحقیق بمن أقیم في ھ. أدلة علیھ، وذلك لمن ال یستطیع فھمھ منھا مباشرة
  .1... المنصب أن یعد لھ عدتھ، وأن یتأھب لھ، وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیھ

بعض األحوال التي تتعارض فیھا مصالح  وقد یعرض لھذا المفتي
المكلف أو تشوبھا بعض المفاسد، فیلجأ ھذا المكلف إلیھ، لیرشده إلى أیھما 

  .ملھأصلح لھ من المصلحتین فیقدمھ، وأیھما أقل فسادا فیتح

ولما كانت عملیة الموازنة عموما ھي اختبار أحد األمرین المتعارضین 
أن المفتي وباعتبار  .بالنسبة لما یقابلھ، والنظر في ترجیح أحدھما على اآلخر

لما قدمنا من مالزمتھ لقضایا المكلفین وفتاویھم، وحتى  ھو أحق الناس بإجرائھا
ار، وكون ھذه الموازنة تسبق ذلك ال یعمد إلى قول دون دلیل وترجیح دون اختب

  .الترجیح، فتحتاج إلى قواعد وضوابط تضبطھا

ولذلك استدعى األمر توفر كمال األھلیة في ھذا المفتي لیتمكن من بناء 
فتواه على أصول وقواعد، ومنھا أن یملك أدوات الموازنة في حال تعارضت 
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قصود الشارع ، أو شابتھا مفاسد، دون أن تناقض م)المكلف( بعض مصالحھ
  .من التشریع

ولكي ال یختل ھذا المیزان، ورغبة مني في المساھمة في أشغال 
ضوابط فقھ الموازنات " :ـالملتقى أردت المشاركة بھذا البحث المعنون ب
التي قد یجد فیھا من ابتاله ". ودورھا في حمایة الفتوى من االضطراب والشذوذ

  .ھب عنھ الحیرةهللا بالتصدي لھذا المقام ما یعینھ ویذ

  الضوابط التي تضبط فقھ الموازنات : المبحث األول

  الضوابط المنصوصة: المطلب األول 

المفاضلة والموازنة بین األعمال  وأساس ھذا المطلب مبني على أن
والتصرفات مرجعھ أصالة إلى الكتاب والسنة وفھم سلف األمة، ذلك ألنھ من 

ة للرغبات الشخصیة وال األھواء المتفق علیھ أن األولویات لیست خاضع
  . الفردیة

ومن ھذا المنطلق فقد تضمنت النصوص الشرعیة كتابا وسنة توجیھات 
للعلماء والمكلفین المخاطبین بتلك النصوص أسسا وضوابط لفقھ الموازنات 

  . یستھدون بھا في ضبط اختیاراتھم وترجیحاتھم بین المصالح والمفاسد

وأما مصالح الدارین وأسبابھا ومفاسدھا، فال ": قال العز بن عبد السالم
تعرف إال بالشرع، فإن خفي منھا شيء طلب من أدلة الشرع وھي الكتاب 
والسنة واإلجماع والقیاس المعتبر واالستدالل الصحیح، وأما مصالح الدنیا 
وأسبابھا ومفاسدھا فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 

يء من ذلك طلب من أدلتھ، ومن أراد أن یعرف المعتبرات، فإن خفي ش
المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحھما ومرجوحھما فلیعرض ذلك على عقلھ 
بتقدیر أن الشرع لم یرد بھ، ثم یبني علیھ األحكام فال یكاد حكم منھا یخرج عن 
ذلك إال ما تعبد هللا بھ عباده ولم یقفھم على مصلحتھ أو مفسدتھ، وبذلك تعرف 

  .2"سن األعمال وقبحھاح
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فضل األعمال بعضھا على بعض إنما ھو : "وقال اإلمام الذھبي
  .3.."التوقیف، وورد في ذلك أحادیث عدة

فرجعت إلى بعض اآلیات واألحادیث التي ھي في األساس مما یستدل 
، وقمت بتقسیمھا اجتھادا مني إلى ما یدل على ما 4بھ على ھذا النوع من الفقھ

وما یضبط الموازنة بین المصالح  ة بین المصالح والمصالحیضبط الموازن
  :وما یضبط الموازنة بین المفاسد والمفاسد في ثالثة فروع والمفاسد،

  ضوابط الموازنة بین المصالح والمصالح: الفرع األول

  ترجیح جانب الشدة على جانب اللین حین ال ینفع اللین: أوال

  :أخذت ھذا الضابط  من 

َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن یَُكوَن لَھُ أَْسَرٰى َحتَّٰى یُْثِخَن فِي اْألَْرِض ۚ  :قولھ تعالى
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ یُِریُد اْآلِخَرةَ ۗ َوهللاَّ ْنیَا َوهللاَّ    ).67: األنفال( تُِریُدوَن َعَرَض الدُّ

ووجھ الداللة في ھذه اآلیة وقوع المسلمین في موقع اختیار بین 
تین وھي القتل أو الفداء في مسألة األسرى، إذ أنھ بعد مصلحتین متعارض

انتصار المسلمین في معركة بدر وتمكین هللا تعالى لھم من أسر رجال قریش 
ما  أصحابھ رضوان هللا علیھم  في أمرھم، فرجح النبي  استشار النبي 

سر أشار بھ أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ وھو الفدیة والذي كان مبناه على الی
ما خیر  والرحمة بالمسلمین إذ كانوا في حاجة إلى المال، وكان رسول هللا  

  .5"بین أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثما 

وقد أصاب االجتھاد، فإنھم قد أسلم منھم، حینئذ، ": قال ابن عاشور
شيء  سھیل ابن بیضاء، وأسلم من بعد العباس وغیره، وقد خفي على النبي 

مھ إال هللا وھو إضمار بعضھم بعد الرجوع إلى قومھم أن یتأھبوا لقتال لم یعل
وربما كانوا یضمرون اللحاق بفل المشركین من موضع . المسلمین من بعد

قریب ویعودون إلى القتال فینقلب انتصار المسلمین ھزیمة كما كان یوم أحد، 
َن لَھُ أَْسَرٰى َحتَّٰى یُْثِخَن فِي َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن یَُكو: فألجل ھذا جاء قولھ تعالى

  .  6اْألَْرضِ 
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لكن المصلحة األعظم نفعاً من المصلحتین ھو القضاء على األسرى لما 
فیھ من قطع لدابر صنادید المشركین وكسر لشوكتھم، ولذلك كان یجب تقدیم 
قتل األسرى على افتدائھم مع ما فیھ من مصلحة مادیة تنفع المسلمین؛ ألن 

م متمحض لغایة واحدة، ھي نصر الدین ودفع أعدائھ، ولیس قتالھ للملك قتالھ
والسلطان فإذا كان أتباع الدین في قلة كان قتل األسرى تقلیال لعدد أعداء الدین 
حتى إذا انتشر الدین وكثر أتباعھ صلح الفداء لنفع أتباعھ بالمال، وانتفاء خشیة 

  .7"ما كان لنبيء: "الحكم بقولھ فھذا وجھ تقیید ھذا  ،عود العدو إلى القوة

فھذا الضابط النصي في ترجیح الشدة بقتل المشركین مصلحة دینیة 
في  راجحة في تلك المرحلة التي كان فیھا المسلمون ضعفاء مضطھدین، فكان

ھالكھم خضدا لشوكة قومھم فھذا ترجیح للمقتضى السیاسي العرضي على 
یسیر والرفق في شئون المسلمین المقتضى الذي بني علیھ اإلسالم وھو الت

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ ُرَحَماُء بَْینَھُمْ : بعضھم مع بعض كما قال تعالى  وقد كان  أَِشدَّ
  .8)ھذا المسلك السیاسي خفیا حتى كأنھ مما استأثر هللا بھ

كان ھذا یوم بدر والمسلمون یومئذ : وقال ابن عباس رضي هللا عنھ
فإما : سلطانھم أنزل هللا عز وجل بعد ھذا في األسارىقلیل، فلما كثروا واشتد 

  .9منا بعد وإما فداء

فھذا الضابط لعملیة الموازنة الفقھیة والذي اصطلحت على تسمیتھ 
بالتشدید في موضع اللین حین ال ینفع اللین، ویعمل بھ الموازن في مجال 

رغیب واللین، السیاسة الشرعیة ، كما یصلح في المواضع التي ال ینفع فیھا الت
والتربیة وفقھ األسرة كالحكم بالطالق حال تساھل الزوج الدائم في التلفظ بھ، 
وفي المواطن التي یتلمس فیھا االستھتار والتالعب بالدین، والتنصل من 
تكالیفھ، فیشدد المفتي على المكلف ولو كان في الفقھ رخص ومخارج لحالتھ 

  وهللا أعلم . تغلیظا علیھ وتأدیبا لھ

  عدم االحتكام في تفسیر األمور إلى الظاھر دوما: ثانیا

: ویدل علیھ قولھ تعالى على لسان الخضر في قصة موسى علیھ السالم 
 فِینَةُ فََكانَْت لَِمَساِكیَن یَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن أَِعیبََھا َوَكاَن ا السَّ أَمَّ
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لٌِك یَأُْخُذ ُكلَّ َسفِ  ا اْلغَُالُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْیِن فََخِشینَا  )79(ینٍَة َغْصبًا َوَراَءھُم مَّ َوأَمَّ
ْنھُ َزَكاةً َوأَْقَرَب  )80(أَن یُْرِھقَھَُما طُْغیَانًا َوُكْفًرا  فَأََرْدنَا أَن یُبِْدلَھَُما َربُّھَُما َخْیًرا مِّ

ا اْلِجَداُر فََكاَن لِغَُالَمْینِ  )81(ُرْحًما  یَتِیَمْیِن فِي اْلَمِدینَةِ َوَكاَن تَْحتَھُ َكنٌز لَّھَُما  َوأَمَّ
ن  َوَكاَن أَبُوھَُما َصالًِحا فَأََراَد َربَُّك أَن یَْبلَُغا أَُشدَّھَُما َویَْستَْخِرَجا َكنَزھَُما َرْحَمةً مِّ

لَِك تَأِْویُل َما لَْم تَْسِطع عَّ  بَِّك ۚ َوَما فََعْلتُھُ َعْن أَْمِري ۚ َذٰ  - 79الكھف ( لَْیِھ َصْبًرارَّ
82.(    

فھذه اآلیة تشیر إلى ضابط یضبط عملیة الموازنة بین المصالح 
فموسى علیھ  عدم االحتكام في تفسیر األمور إلى الظاھر دوما،  والمفاسد وھو

قَاَل أََخَرْقتََھا  :فقال خرق الخضر علیھ السالم للسفینة ظاھرالسالم بنظره إلى 
في ظاھره من الفساد بإتالف "ُمْنٍكًرا لذلك لما  لََھا لَقَْد ِجْئَت َشْیئًا إِْمًرالِتُْغِرَق أَھْ 

  .10"المال المفضي إلى فساد أكبر منھ بإھالك النفوس

علیھ بأنھ ارتكب جریمة قتل منكرة،  ونَظََر إلى ظاھر قتلھ للغالم فحكم
قَتَْلَت نَْفًسا َزِكیَّةً أَ : ألنھ قتل النفس البریئة  بغیر نفس وبغیر سبب ظاھر فقال

     بَِغْیِر نَْفٍس لَّقَْد ِجْئَت َشْیئًا نُّْكًرا

: وطلب منھ أخذ األجر الذي ھو الضیافة َالتي ُمنعوھا مقابل إصالح الجدار فقال
لَْو ِشْئَت َالتََّخْذَت َعلَیْھِ أَْجًرا ونظر فقط األمور، ولم یغص في حقائق تلك ،

َذا فَِراُق بَْینِي َوبَْینَِك ۚ َسأُنَبِّئَُك  :ولذلك قال الخضر إلى ظاھر ھذه األمور، قَاَل َھٰ
لَْیِھ َصْبًرا   .بِتَأِْویِل َما لَْم تَْستَِطع عَّ

أي إنك یا موسى ال تطیق أن تصبر على ما تراه من علمي؛ ألن "
الظواھر التي ھي علمك ال تعطیھ، وكیف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر 

  . 11"حكمة فیھ، وال طریق الصواببوجھ ال

، ولئن كانت تصرفات الخضر توقیفیة،  َوَما فََعْلتُھُ َعْن أَْمِري :وقال
فإن الموازن یستفید منھا في تقلیب جوانب المصلحة ظاھرا وباطنا، والتثبت 
قبل تقریر الموازنة وترجیح ما یراه مصلحة أو مفسدة، واختبار حال السائل،  

  .  مطلوب بإذن هللاحتى یقف على ال
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وإنما یعتبر منھا ما : "... ولعل قول ابن عاشور التالي یدل على ذلك
وقد جاءت الشریعة . نتحقق أنھ مقصود للشریعة ألن المصالح كثیرة منبثة

بمقاصد تنفي كثیرا من األحوال التي اعتبرھا العقالء في بعض األزمان 
م إن مقصد الشارع ال یجوز نع. مصالح، وتثبت عوضا عنھا مصالح أرجح منھا

فمن . أن یكون غیر مصلحة، ولكنھ لیس یلزم أن یكون مقصوداً منھ كل مصلحة
حق العالِم بالتشریع أن یَْخبَُر أفانین ھذه المصالح في ذاتھا وفي عوارضھا، وأن 
یَْسبَُر الحدود والغایات التي الحظْتھا الشریعة في أمثالھا وأحوالھا إثباتاً ورفعاً، 

 -تداداً ورفضاً، لتكون لھ دستوراً یُقتَدى، وإماماً یُحتذى، إذ لیس لھ مطمع واع
بأن یظفر لھا بأصل  - عند عروض كل النوازل النازلة والنوائب العارضة 

فإذا َعنَّْت . مماثل في الشریعة المنصوصة لیقیس علیھ، بلھ نصٍّ مقنع یفيء إلیھ
الفصَل فیما یُقدمون علیھ َوَجُدوه  لألمة حاجةٌ وھرع الناس إلیھ یتطّلبون قولھ
  .12"ذكيَّ القلب صارم القول غیر كسالن وال متبلِّدٍ 

ومن حق الفقیھ مھما الح لھ ما یوھم جعل الوْھم ُمْدَرك " :وقال أیضا
حكم شرعي أن یتعمق في التأمل، عسى أن یظفر بما یزیل ذلك الوْھم، ویرى 

ارنھ أمر وھمي فغطّى علیھ في نظر أن ثمة معنى حقیقیاً ھو مناط التشریع قد ق
  ".عموم الناس، ألنھم أَلِفوا المصیر إلى األوھام

  الفرع الثاني ضوابط الموازنة بین المصالح والمفاسد

  النظر في تقدیر المصالح والمفاسد للشارع   : أوال

ا إِْثٌم َكبِیٌر یَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ۖ قُْل فِیِھمَ : یدل علیھ قولھ تعالى 
فقد نصت اآلیة على ، )219: البقرة( َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِھَما

أن النظر في المصلحة ھو اعتبار الشرع ،فھو الذي یقدر النفع والضر، وإلیھ 
  .یرجع في ترجیح كفة أي منھما

لقاصر منافع الخمر ألنھ لو نظرنا إلى ترجیح المكلف الختار بعقلھ ا
والمیسر ولم ینتبھ إلى المضار،  فجاءت اآلیة تشیر إلى تلك المنافع التي 
الحظھا المكلف في الخمر والمیسر، وتصحح لتلك النظرة وضابطة لھا بمیزانھ 

یَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ۖ قُْل : فقال تعالى إن مفاسدھما أعظم،: العادل
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م ، ث)219: البقرة( ْثٌم َكبِیٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِھَمافِیِھَما إِ 
للتأكید على أن اإلثم  " وإثمھما أكبر من نفعھما"كرر اإلشارة إلى المفاسد 

والضرر الذي یلحق متعاطیھما أكبر بكثیر من ذلك النفع الحاصل منھما، قال 
فھو في الدین، وأما المنافع فدنیویة، من حیث إن فیھا نفع  أما إثمھما : "ابن كثیر

البدن، وتھضیم الطعام، وإخراج الفضالت،  وتشحیذ بعض األذھان، ولذة الشدة 
المطربة التي فیھا، وكذا بیعھا واالنتفاع بثمنھا، وما كان یقمشھ بعضھم من 

ریم الخمر على فكانت ھذه اآلیة ممھدة لتح ،"المیسر فینفقھ على نفسھ أو عیالھ
  .13"البنات

وإن قیل ما الوجھ في ذكر منافع الخمر والمیسر مع : "وقال ابن عاشور
إن كانت اآلیة نازلة : أن سیاق التحریم والتمھید إلیھ یقتضي تناسي المنافع، قلت

لتحریم الخمر والمیسر فالفائدة في ذكر المنافع ھي بیان حكمة التشریع لیعتاد 
األشیاء، ألن هللا جعل ھذا الدین دینا دائما وأودعھ أمة  المسلمون مراعاة علل

  .14"أراد أن یكون منھا مشرعون لمختلف ومتجدد الحوادث

ھذا األسلوب في بیان  إتباعویمكن اإلفادة من ذلك في أنھ یمكن للمفتي 
ایجابیات األمر المسؤول عنھ وسلبیاتھ، لیَُعٍرَف المكلف بھا، لیلتزم عن قناعة 

مما یجب فعلھ فیزداد تمسكھ بھ، أو مما یجب تركھ واالبتعاد عنھ إن  بما كلف بھ
كان  مفسدة، ومنھ یتعرف على  حكمة التشریع ومقاصده وصالحیتھ لكل زمان 

  .ومكان

أن الضابط النصي في ھذه اآلیة ھو أن النظر في تقدیر : والخالصة
لضابط في ویعمل بھذا ا ،المصالح والمفاسد ھو للشارع، وال یقبل من غیره

أغلب األحكام الفقھیة خاصة ما كانت داللتھ قطعیة في باب المنھیات 
   .والمأمورات والقصاص و الحدود

  عدم الترجیح بما یعود بالمنافاة لمقصود الشارع: ثانیا

ِ فَیَُسبُّوا : ویدل علیھ قولھ تعالى َوَال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ
َ َعْدوً  ْرِجعُھُْم فَیُنَبِّئُھُم بَِما هللاَّ ٍة َعَملَھُْم ثُمَّ إِلَٰى َربِِّھم مَّ لَِك َزیَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ ا بَِغْیِر ِعْلٍم ۗ َكَذٰ

 نھى هللا تعالى في ھذه اآلیة رسولھ ، )108: األنعام( َكانُوا یَْعَملُونَ 
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یترتب علیھ والمؤمنین عن سب آلھة المشركین، وإن كان فیھ مصلحة، إال أنھ 
لمؤمنین، وھو هللا ال إلھ إال مفسدة أعظم منھا، وھي مقابلة المشركین بسب إلھ ا

  .ھو

ووجھ النھي عن سب " :وقد بین ابن عاشور وجھ النھي عن ذلك فقال
أصنامھم ھو أن السب ال تترتب علیھ مصلحة دینیة؛ ألن المقصود من الدعوة 

حالة أن تكون األصنام شركاء � ھو االستدالل على إبطال الشرك وإظھار است
تعالى،  فذلك ھو الذي یتمیز بھ الحق عن الباطل، وینھض بھ المحق وال 
یستطیعھ المبطل، فأما السب فإنھ مقدور للمحق وللمبطل فیظھر بمظھر 

وربما استطاع المبطل بوقاحتھ وفحشھ ما ال یستطیعھ المحق، . التساوي بینھما
على أن سب آلھتھم لما كان یحمي غیظھم . لمحقفیلوح للناس أنھ تغلب على ا

ویزید تصلبھم قد عاد منافیا لمراد هللا من الدعوة ، فقد قال لرسولھ علیھ الصالة 
والسالم وجادلھم بالتي ھي أحسن، وقال لموسى وھارون علیھما السالم فقوال 
لھ قوال لینا، فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة،  فتمحض ھذا السب 

ولیس ھذا مثل تغییر المنكر إذا خیف إفضاؤه . للمفسدة ولم یكن مشوبا بمصلحة
  .  إلى مفسدة؛  ألن تغییر المنكر مصلحة بالذات، وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرض

وذلك مجال تتردد فیھ أنظار العلماء المجتھدین بحسب الموازنة بین 
القول في تعارض  وكذلك. المصالح والمفاسد قوة وضعفا، وتحققا واحتماال

  .15المصالح والمفاسد كلھا

عدم الترجیح بما یعود :ومنھ فالضابط الذي نصطلح علیھ ھنا ھو
ویمكن استعمال ھذا الضابط  في أحوال مثل ما  ،بالمنافاة لمقصود الشارع

من األذیة، والتصرف في ھكذا مواقف بما  رأیناه من التعدي على الرسول 
والنھوض بالحق ودحض الباطل بإحیاء السنة یتمیز بھ الحق عن الباطل، 

  .وإظھار صدق النبوة 

: ومن ھذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ قال
ومنھ قول القرطبي في ، 16"ال تبتوا الحكم بین ذوي القرابات مخافة القطیعة"



  ات ودورھا في حمایة الفتوى من االضطراب والشذوذضوابط فقھ الموازن                                   
  

 

 1195                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

أن المحق قد یكف عن حق لھ إذا أدى إلى ضرر یكون في اآلیة دلیل على 
  .17دینال

  ترك إنكار المنكر؛ خشیة الوقوع في أنكر منھ :ثالثا

یا عائشة : "قال مخاطباً عائشة رضي هللا عنھا ویدل علیھ أن النبي 
لوال أن قومك حدیثو عھد بجاھلیة ألمرت بالبیت فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج 

ھ أساس منھ، وألزقتھ باألرض وجعلت بھ بابین باباً شرقیاً وباباً غربیاً فبلغت ب
  .18"إبراھیم

بعد أن فتح مكة وصارت دار إسالم عزم   فھذا الحدیث بین أن النبي 
على تغییر البیت وإعادة بنائھ على قواعد إبراھیم، وال شك أن ھذه مصلحة 
،غیر أنھ خشي من أن یؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من تلك المصلحة وھي عدم 

م بالجاھلیة، حیث إنھ قد یؤدي احتمال قریش لذلك التغییر، نظراً لقرب عھدھ
إن قریشاً : "إلى ارتداد الداخلین منھم في اإلسالم، قال ابن حجر العسقالني

أنھ  -ألجل قرب عھدھم باإلسالم -كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشي أن یظنوا 
غیر بناءھا لینفرد علیھم بالفخر في ذلك، ویستفاد منھ ترك المصلحة ألمن 

  .19"الوقوع في المفسدة

فھذا الضابط الذي یدل على أن إنكار المنكر ألجل جلب المصلحة قد 
ویصلح إعمال ھذا . یؤدي في بعض األحیان إلى أنكر منھ فیترك ذلك اإلنكار

الضابط في مجال الموازنة الدعویة خاصة، ومنھا یتعین على الموازن فقھ 
حكام الشریعة لتستقیم لھ عملیة الموازنة وحسن تنزیل أ - كما سنرى -الواقع 

  . علیھ

  ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد: الفرع الثالث

  الترجیح بما یؤمن بھ من الفتن ویحفظ حرمة المؤمنین :أوال

ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِھ ۖ قُْل قِتَاٌل  :ویدل علیھ قولھ تعالى یَْسأَلُونََك َعِن الشَّ
 ِ  َوُكْفٌر بِِھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْھلِِھ ِمْنھُ أَْكبَُر فِیِھ َكبِیٌر ۖ َوَصدٌّ َعن َسبِیِل هللاَّ

ِ ۚ َواْلفِْتنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتلِ    ).716: البقرة( ِعنَد هللاَّ
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لما أنكر الكفار على المسلمین استباحة األشھر ": ووجھ الداللة أنھ
ئال  إنكم یا كفار قریش تستعظمون الحرم والقتال فیھا، رد هللا تعالى علیھم قا

علینا القتال في الشھر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبیل هللا لمن أراد 
 اإلسالم، ومن كفركم با� وإخراجكم أھل المسجد منھ، كما فعلتم برسول هللا 

  .20"وأصحابھ أكبر جرما عند هللا

ازن على الترجیح بین ومن ضوابط العمل بفقھ الموازنة أن ال یقدم المو
المفاسد المتعارضة بمفسدة بما یؤدي إلى الوقوع یفتن في دینھم أو في دنیاھم بل 
بما یحفظ حرمة المؤمنین ویبعدھم عن االفتتان، فالضرر ال یزال بضرر أكبر 

ویعمل بھ في مواطن اإلصالح بین الناس، كما یعمل بھ في ، منھ أو بمثلھ
  .مواطن الخالف

  مقام اللین في موضع الشدة ترجیح: ثانیا

قام أعرابي : "ویدل علیھ ما روي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
دعوه وھریقوا على : "فبال في المسجد فقام إلیھ الناس لیقعوا فیھ، فقال النبي 

  .21"بولھ سیالً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

المفسدة الكبرى وھي المفسدة الدینیة : مفسدتین فالحدیث یدل على وجود
بتنفیر األعرابي عن الدین مع ما فیھا مفسدة دنیویة لألعرابي من تزمیره 
المؤدي إلى مفسدة مرضھ، وھذا في مقابل مفسدة تنجیس المسجد الصغرى، 

فالموضع موضع . فیرجح احتمال المفسدة الصغرى ألجل درء المفسدة الكبرى
فناسب .  ة الصغرى مقابل المفسدة الكبرى، فناسب معاملتھ باللیناحتمال المفسد

  .  تسمیتھ بذلك، وهللا أعلم

  الضوابط المستنبطة: المطلب الثاني

رأینا في المطلب السابق، بعض الضوابط التي نصت علیھا نصوص 
الكتاب والسنة، وفي ھذا المطلب سنستعرض بعض الضوابط التي اجتھد 

ا من خالل استقرائھم للنصوص الشرعیة، وتقدیرھم العلماء في استنباطھ
للمصالح الراجحة من المرجوحة من خالل النظر إلى قدر اھتمام الشارع بھا 
في مقامات األحكام، فاستنبطوا قواعد للترجیح بین المصالح والمفاسد وقواعد 
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ضوابط  ىاألول إلوقد قسمتھا وفق التقسیم في المطلب . ضابطة  للعمل بھا
 حبین المصالبینھا ، وضوابط الترجیح  االمتعارضة فیمیح بین المصالح الترج

فیما بینھا في ثالثة فروع  دبین المفاسوالمفاسد المتعارضة ، وضوابط الترجیح 
  :بحثتھا كما یلي

  فیما بینھا ضوابط الترجیح بین المصالح المتعارضة: الفرع األول

  .وعدم تفّویت شيء منھا تحصیل ما أمكن من ھذه المصالح: الضابط األول

فإن أمكن تحصیل المصلحتین المتزاحمتین والجمع بینھما، فھو أفضل؛ 
فإن الشریعة مبناھا ": ألن الجمع أولى من الترجیح، وفي ذلك یقول ابن القیم

على تحصیل المصالح قدر اإلمكان، وأن ال یفّوت منھا شيء، فإن أمكن 
بعضھا إال بتفویت البعض، قُّدم  تحصیلھا كلھا ُحّصلت، وإن لم یكن تحصیل

  .22"أكملھا وأھمھا وأشدھا طلبًا للشارع

  عند التعذر یرجح بینھما : الضابط الثاني

وفق اھتمام الشارع فال یعمل وفق ھذا الضابط على ترجیح المصلحة 
وھذا الضابط معلوم ویقیني لدى العلماء، غیر أن  التي تعارضھا األقوى منھا

نتیجة المخالفة والتجاوز عند التطبیق، و قد یقع إما بسبب  قد یقع أحیانا الخطأ
كما قد یقع . االختالف في تقدیر األقوى واألضعف، وإما بسبب الغفلة، والجھل

ولھذا ما . بسبب التعصب لمذھب ما أو انتصارا لرأي، أو لغرض في النفس
  .     23فتىء العلماء یؤكدون على اإلنكار على مخالفة ھذا الضابط

ترجح المصلحة حسب درجتھا ثم قیمتھا وأھمیتھا : لك قرروا ما یليولذ
: فترجح المصالح الضروریة ألنھا األصل كما قال الشاطبي، وشمولھا في ذاتھا

  .24"المقاصد الضروریة في الشریعة أصل للحاجیات والتحسینیات"

المتعارضتان من رتبة واحدة كما لو كانت  وإذا كانت المصلحتان
فیكون الترجیح بین مصالح ھذه الرتبة حسب األھمیة،  الضروري،كلتاھما من 

  .فیقدم مصلحة الدین على مصلحة النفس
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وإذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتین بكلیة واحدة كالدین أو 
فیكون الترجیح بین ھذه المصالح باعتبار الشمول، ألن ھذه  النفس أو العقل،

ة، و في مدى الحاجة إلیھا، ولكنھا كثیرا ما المصالح، وإن اتفقت فیما ھو مصلح
تختلف في مقدار شمولھا للناس ومدى انتشار ثمراتھا بینھم فیقدم حینئذ أعم 

  .25المصلحتین شموال على أضیقھما في ذلك

لتقدم ) یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(ووضع العلماء قاعدة 
ان، ألن النفع فیھا یتعدى المصلحة العامة على الخاصة وتكتسب القوة والرجح

  .آحاد األفراد

مصلحة عامة وھي ما فیھ صالح : المصلحة قسمان": وقال ابن عاشور
عموم األمة أو الجمھور وال التفات منھ إلى أحوال األفراد إال من حیث ھم 

  .26"..ومصلحة خاصة وھي ما فیھ نفع اآلحاد ...أجزاء من مجموع األمة

اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر " :وقال العز بن عبد السالم
  .27"من اعتنائھ بالمصالح الخاصة

ترجیح مصلحة  عامة الناس على مصلحة البائع الواحد : ومن أمثلتھ 
في فرض التسعیر على سلعتھ، ألن المصلحة األولى أوسع شموال من المصلحة 

  .الثانیة، وإن كانت كلتاھما من المصلحة الحاجیة

لك فقد تقدم مصلحة أرباب السلع على مصلحة بعض وبناء على ذ"
الصناع الذین یمكن أن یكون ھالك السلع بدون تعد وال تقصیر منھم فقالوا 

وخرج ، بتضمین الصناع إذا غلب التعدي والتقصیر على مجموع الصناع
المالكیة ضرب المتھم الذي قامت القرائن القویة على ارتكابھ السرقة على ھذا 

وقد أكثر الشاطبي من  ،ن بعض من یتھم قد یكون بریئا من السرقةاألصل، مع أ
  .28"التفریع على ھذا األصل في كتابیھ الموافقات واالعتصام

  ضوابط للموازنة بین المصالح والمفاسد: ثانیا

المصالح المعتبرة شرعا ھي تلك المصالح التي غلب فیھا الصالح 
لفساد والضرر فیھا، وھذا مبني على والنفع، وكذلك المفاسد تعتبر مفاسد بغلبة ا
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 :، وھو ما صرح بھ القرافي في شرح تنقیح الفصول29استقراء أحكام الشریعة
استقراء الشریعة یقتضي أن ما من مصلحة إال وفیھا مفسدة، ولو قلت على "

  .30"مصلحة،وإن قلت على البعد البعد، وال مفسدة إال وفیھا

  الجمع ما أمكن بین المصالح والمفاسد :الضابط األول

إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فالضابط ھو الجمع ما أمكن بینھما، 
فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإذا لم یمكن تحصیل 

  . منھماالمصالح إال بارتكاب بعض المفاسد، ننظر إلى الغالب 

   ینظر إلى الغالب منھما: الضابط الثاني

فینظر في ھذه الحالة إلى الغالب منھما، فإن كان الغالب المصلحة لم 
ینظر إلى المفسدة الالحقة بھا، وإن كان الغالب المفسدة لم ینظر إلى 

  .31المصلحة

واألمن تشریح جثة المقتول المعصومة  العدالة إذا اقتضت :ومثالھ
على الحظر  شرعا للتحقیق الجنائي، ومعرفة أسرار الجریمة فیرجح الجواز

للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وھي أولى من مفسدة انتھاك حرمة 
  فالغالب في ھذه الحالة  تقدیم جلب المصلحة على درء المفسدة ،32المیت

  یقدم درء المفاسد على جلب المصالح: الضابط الثالث

إذا تساوت المصلحة والمفسدة فتدفع المفسدة، ألن درء المفاسد مقدم 
إذا حدث تعارض بین المصالح والمفاسد وكانتا في منزلة . المصالح على جلب

  .بینھما، وھنا نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة متساویة، ولم نستطع الجمع

وأقرب مثال لھذا ھو الطالق، فقد شرع الزواج تلبیة لحاجة فطریة في 
لزواج الذي ھو ، فإذا استحال بقاء ھذا ااإلنساني، وضرورة لبقاء النوع اإلنسان

مصلحة شرعیة، یلجأ إلى الطالق وھو مفسدة شرعیة،  فیقدم درء المفسدة وھو 
الطالق وفك الرابطة الزوجیة رغم أنھ من أبغض الحالل على بقاء الزوجیة 

  .، الستحالة العشرة وانقالبھا من استقرار إلى اضطرابالذي ھو مصلحة
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  مفسدة النادرة وال تترك لھاتقدم المصلحة الغالبة على ال: الضابط الرابع

لو : "قال العز بن عبد السالم .33وھذا الضابط ذكره المقري في قواعده
اعتبر الشرع الیقین في العبادات والمعامالت وسائر التصرفات، لفاتت مصالح 
كثیرة خوفًا من وقوع مفاسد یسیرة، بل في بعض المصالح ما لو بني على 

  .34"دالیقین لھلك العباد وفسدت البال

األعمال فیھا مصالح ومفاسد، فیحتاج المسلم إلى تقدیم " :وقال الشاطبي
المصلحة الغالبة، ففي الطھارة مثًال لو اشترطنا الیقین في طھارة الماء ما 
توضأنا الحتمال النجاسة، وفي الصالة لو اشترطنا فیھا الیقین في استقبال القبلة 

اف الیسیر عن جھة القبلة، وفي الزكاة ما أدیناھا الحتمال مفسدة االنصر - مثال–
لو كان الیقین شرطًا ما دفعھا ألحد لوجود مفسدة عدم الیقین في فقر الفقیر،وكل 
ما یقوم بھ اإلنسان لو توقف عنھ لوجود مفاسد ھینة ال أثر لھا، ما قام أحد 
بعمل، ولذا أجاز اإلسالم شھادة النساء فقط في بعض المواقف التي ال یوجد فیھا 
الرجال مع احتمالیة كذبھن، وكذلك شھادة الغلمان الصغار في بعض المواقف 

  35."وال یوجد غیرھم مع احتمال مفسدة الكذب أو التخیل في الكالم

  ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد :ثالثا

وضع أساس ضوابط الموازنة بین المفاسد والمفاسد العز بن عبد السالم 
مفاسد، نحاول درء الكل، فإن تعذر فاألفسد، فإن وإن تعارضت ال": بقولھ

  .36"تساوت فتُدرأ المفسدة األشمل، مع مراعاة التحقق من وقوع المفسدة

  الجمیع بقدر اإلمكان یدرأ: الضابط األول

فال خالف في أن المكلف إذا تمكن من اجتناب جمیع تلك المفاسد فیجب 
  یھ بذلكعلیھ دفعھا متى أمكنھ ذلك، وعلى المفتي أن یفت

  یدرأ األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل : الضابط الثاني

وعند اجتماع المفاسد وتزاحمھا ولم یمكن دفعھا جمیًعا ، وتفاوتت 
فیجب فالموازنة بینھما ھنا تقتضي درء األفسد فاألفسد وارتكاب األخف 

 المضطر الذي یجب علیھ أن یراعي عند دفع الضرورة  التي:  ومثالھ. واألیسر
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وقع فیھا أن یدرأ األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل، فمن أكره على قتل مسلم 
بحیث لو امتنع منھ قتل یلزمھ أن یدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، ألن 
صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامھ علیھ، وإن قدر على دفع المكروه بسبب 

 ، وإنما قدم درأ القتل بالصبر،من األسباب لزمھ ذلك، لقدرتھ على دفع المفسدة
إلجماع العلماء على تحریم القتل واختالفھم في االستسالم للقتل فوجب تقدیم 
درء المفسدة المجمع على وجوب درئھا على درء المفسدة المختلف في وجوب 

  .37درئھا

  .درء المفسدة العامة بفعل الخاصة: الضابط الثالث

عائدة على العموم واألخرى فإذا تعارضت مفسدتان وكانت إحداھما 
عائدة على القلة، فیرجح درء المفسدة التي  یتضرر منھا العموم على المفسدة 
التي  یتضرر منھا العدد أقل، بحیث تدرأ المفسدة ذات الضرر العام بارتكاب 

  .38المفسدة ذات الضرر الخاص

كل األمثلة التي ترجح فیھا المصلحة العامة على المصلحة : ومثالھ
بیع طعام المحتكر جبراً علیھ عند الحاجة وامتناعھ عن البیع، اصة، ومنھا الخ

  .وذلك دفعاً للضرر العام

وتشریع القصاص والحدود التي فیھا إتالف النفوس وإلحاق األذى 
للمسلم، ولكنھ ضرر خاص یرتكب دفًعا لضرر عام ھو تفویت أموال المسلمین 

  .وأعراضھم وأموالھم

  ..التساوي یتوقف أو یتخیرعند : الضابط الرابع

ھذه ھي ، 39.."فإن تساوت فقد یتوقف وقد یتخیر" :قال العز بن عبد السالم
الضوابط التي استنبطھا العلماء من خالل استقرائھم للمصالح والمفاسد 
الشرعیة، ومالحظة التفاوت فیما بینھا، ذلك التفاوت الذي یستوجب التعارض 

بارھا وعقد الموازنة بین مراتبھا المختلفة في بعض األحیان، مما یستدعي اخت
  .  والوقوف على ما یزیلھ التعارض أو یقلل، منتھجین منھج التقریب والتغلیب
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  دور الضوابط في حمایة الفتوى من االضطراب والشذوذ، : المبحث الثاني

  دورھا في حمایة المفتي: المطلب األول

یحدد المصالح  یمكن العالم الشرعي الذي لھ قدم راسخة في أن
والمفاسد وفق ما أراده الشارع وحددتھ مقاصد شریعتھ إذا رسخت قدمھ في 

  . العلم الشرعي، وفقھ مبادئھ وموازینھ، والتزم بضوابطھ وقوانینھ

من مارس الشریعة، وفھم مقاصد الكتاب " :قال العز بن عبد السالم
لدرء مفسدة أو والسنة، علم أن جمیع ما أمر بھ لجلب مصلحة أو مصالح، أو 

مفاسد، أو لألمرین، وأن جمیع ما نھى عنھ إنما نھى عنھ لدفع مفسدة أو مفاسد 
حینھا یمكن لتلك الضوابط أن . 40"،أو لجلب مصلحة أو مصالح أو لألمرین

  :تحمي المفتي من نفسھ، و فتواه من أن تنزلق، وقد قسمتھا إلى قسمین

  التقوى واإلخالص : الضابط األول

بتقوى هللا التي تعصمھ من الزلل والخطأ، وتعینھ على االستعانة 
على طلب العلم وتحمل البحث، واإلخالص في ابتغاء مرضاة هللا،  االصطبار

لیكون التوفیق حلیفھ . واالبتعاد عن المغریات وعدم الجري وراء الدنیا وزینتھا
ْنَیا ۖ َوَال تَْعُد َعْینَاَك َعْنھُْم تُرِ : ومما یدل على ذلك قولھ تعالى یُد ِزینَةَ اْلَحیَاةِ الدُّ

وذلك ألن . )28 :الكھف( َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا َقْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھَواهُ 
االنحراف واالنغماس في ملذات الدنیا وشھواتھا والبحث على االشتھار 

ھج من أبرز أسباب شذوذ الفتوى عن المن والظھور ومرضاة غیر هللا ھو
والشرع میزان یوزن بھ الرجال وبھ ": وقال العز بن عبد السالم. الصحیح

  .41"یتیقن الربح من الخسران

  تحصیل أسباب الموازنة : الضابط الثاني

وھو من أھم األسباب التي تمكنھ من تحصیل ھذا الفقھ، وتمنحھ ملكة 
عملیة فیھ، وتحصیل تلك األسباب یتم بتحصیل العلوم التي تؤھلھ للخوض في 

الموازنة، و ھي ثالثة أنواع من الفقھ، إضافة إلى االستعانة بأھل االختصاص 
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  -فقھ الواقع  - فقھ المصالح والمفاسد الشرعیة : ممن ھو خارج تخصصھ وھي
   .فقھ الضرورة

: فقھ المصالح والمفاسد الشرعیة وفقھ الموازنة بینھما: أوال
تھا ومراتبھا، ویتم ذلك من خالل فالمعرفة الدقیقة بالمصالح والمفاسد ودرجا

فھم مراد هللا تعالى المتضمن في األوامر والنواھي، وبقدر ذلك الفھم لھا تحصل 
المعرفة بالمصالح والمفاسد وسالمة الفھم لھا، وما دامت المصالح والمفاسد 
قابلة للتفاوت والتفویت، فھي تحتاج إلى فقھ دقیق للموازنة بینھا في حال 

  .تعارضھا

حاطة بكل ھذا یضبط إقدام المفتي على صبر أغوار ھذا المسلك واإل
الصعب، والخوض في تمییز كل نوع من أنواعھا ومعرفة ما أراده الشرع وما 
 لم یرده، وتقدیم ما قدمھ وتأخیر ما أخره وتشدید ما شّدد فیھ وتیسیر ما یّسر،

لمفاسد ومنھ یتمكن من تنزیل حكم هللا محققا المصالح المقصودة ودفع ا
المردودة؛ فإذا لم یفقھ المسلم ھذه المعاني عامة ویفھمھا، فإنھ وبال شك سینفق 

قد یأثم من حیث یرید أن یغنم (وقتھ وجھده في غیر المطلوب شرعا، بل إنھ 
فللمجتھد أن ینظر في ھذه المفسدة ویقیسھا ، )ویُفسد من حیث یرید أن یُصلح

یرجع بالواقعة إلى أصول الشریعة بالمصلحة، لیعلم أیھما أرجح وزنا، ثم 
  .42)ویستنبط لھا حكما یراعي فیھ حالتھا الطارئة

والمؤمن ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا " :قال ابن تیمیة
في الكتاب والسنة، كما الخیرات الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة، فیفرق بین 

إیقاعھا في الكتاب والسنة، لیقدم ما ھو  أحكام األمور الواقعة الكائنة، والتي یراد
أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو غیره، ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما، 
ویجتلب أعظم الخیرین بفوات أدناھما، فإن من لم یعرف الواقع في الخلق 
والواجب في الدین لم یعرف أحكام هللا في عباده ، وإذا لم یعرف ذلك كان قولھ 

  .43"ھل ، ومن عبد هللا بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلحوعملھ بج
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یدلل وعلى وجوب أن یكون الموازن " أن یعرف" :فابن تیمیة بقولھ
على معرفة دقیقة بالموازنة والعلوم المساعدة على نجاح الموازنة بدًء بالمعرفة 

  .الدقیقة بالمصالح والمفاسد

الواقع مبدأ وقاعدة عظیمة من فقھ : ثانیا المعرفة الدقیقة بفقھ الواقع
ما تجري علیھ حیاة : "القواعد التي قعدھا العلماء في باب الفتوى، والواقع ھو

الناس في مجاالتھا المختلفة من أنماط في المعیشة، وما تستقر علیھ من عادات 
  .44"وتقالید وأعراف وما یستجد فیھا من نوازل وأحداث

المفتي من أن یستحضر ما یعیشھ  وفقھ الواقع ھو ذلك الفقھ الذي یمكن
المسلم، والتطورات الزمنیة التي یمر بھا، ویضعھا نصب عینیھ وال یغفلھ أبدا 
وھو یصدر فتاویھ ویزنھ بمیزان الشرع ، ودون معرفتھ  لن یتمكن من ذلك كما 

وال یتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال : "قال ابن القیم
فھم الواقع والفقھ فیھ، واستنباط علم حقیقة ما وقع : أحدھما: ھمبنوعین من الف

فھم الواجب : النوع الثاني. بالقرائن واألمارات والعالمات حتى یحیط بھ علما
في الواقع، وھو فھم حكم هللا الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ في ھذا 

ستفرغ وسعھ في ذلك، لم الواقع، ثم یطبق أحدھما على اآلخر، فمن بذل جھده وا
یعدم أجرین أو أجرا، فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة 

  . 45"حكم هللا ورسولھ

وأیا كانت األسباب، فإن " :وأكد ضرورة معرفتھ القرضاوي فقال
الغفلة عن روح العصر وثقافتھ وواقعھ، والعزلة عما یدور فیھ، ینتھي بالمجتھد 

ا العصر إلى الخطأ والزلل، وھو ینتھي غالبا بالتشدید والتعسیر في وقائع ھذ
  .46"على عباد هللا حیث یسر هللا علیھم

الضرورة ھي ما یلحق األفراد أو الجماعات من  :ثالثا فقھ الضرورات
  . المضار التي تحتم علیھم الوقوع في الممنوع بقدر ما یزیل عنھم تلك المضار

ب المصالح ودرء المفاسد قد راعت وإن الشریعة القائمة على جل
الضرورة، وأرست مبدأ فقھ الضرورة، وجعلتھ من الفقھ المطلوب على المفتي 
الذي یتصدر تزوید الناس بأحكامھا، وبناء على ذلك فال یمكن أن یغفل الموازن 



  ات ودورھا في حمایة الفتوى من االضطراب والشذوذضوابط فقھ الموازن                                   
  

 

 1205                                                                     الدولي الثامن المؤتمر

فقھ الضرورة في موازناتھ بین المصالح وغیرھا، لیتمكن من إصدار الفتوى 
وتحدید ما ھو من . فیما یتعلق بحاالت الضرورة المختلفةالصحیحة المتوازنة 

 الضرورات مما ھو لیس منھا، فمھمتھ أن یوازن حاالتھا لیعرف ویقرر
قال  الضرورة الحقیقیة من الموھومة والتي تراد للتفلت من الدین الذي عم، كما

سیما في عصرنا الحاضر ، الكثر االحتجاج  بالضرورة في مكانھا": الزحیلي
صد إباحة المحظور، وترك الواجب تحت ستار مبدأ التخفیف والتیسیر على بق

الناس الذي قامت علیھ شریعة اإلسالم، دون التقید بضوابط الضرورة أو للجھل 
  .47"بأحكامھا وبالحاالت التي یصح التمسك بھا عند وجود مقتضیاتھا

  . دورھا في حمایة الفتوى من االضطراب والشذوذ: المطلب الثاني

التعارض باب واسع جدا السیما " :قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا
في األزمنة واألمكنة التي نقصت فیھا آثار النبوة وخالفة النبوة، فإن ھذه 

ووجود ذلك من . المسائل تكثر فیھا، وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل
لسیئات وقع االشتباه أسباب الفتنة بین األمة، فإنھ إذا اختلطت الحسنات با

والتالزم، فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات فیرجحون ھذا الجانب وإن تضمن 
سیئات عظیمة، وأقوام قد ینظرون إلى السیئات فیرجحون الجانب اآلخر وإن 
ترك حسنات عظیمة، والمتوسطون الذین ینظرون األمرین قد ال یتبین لھم أو 

یتبین لھم فال یجدون من یعینھم على العمل ألكثرھم مقدار المنفعة والمضرة، أو 
: بالحسنات وترك السیئات، لكون األھواء قارنت اآلراء، ولھذا جاء في الحدیث

إن هللا یحب البصر النافذ عند ورود الشبھات، ویحب العقل الكامل عند حلول "
  .48"الشھوات

فھذا النص البن تیمیة یرشد إلى أن التعارض باب شائك وواسع 
ي األزمنة التي نقصت فیھا آثار النبوة ، وكأنھ یصور واقعنا  الذي خصوصا ف

كثرت فیھ المسائل المتعارضة، وتمكنت األھواء من النفوس، وخوفا من أن 
فتختلف الفتاوى وتضطرب، وحتى نحمي الفتوى  یختل المیزان على المفتین؛

من كل ذلك یجب االجتھاد في وضع اإلطار الخاص لكل من الحسنات 
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سیئات ونحدد سبل الموازنة بھذه الحدود  الضابطة التي تعمل على تكوین وال
  :ذلك البصر النافذ منھا من خالل مایلي

على المفتي أن یركز على تحدید المجال الذي یقع فیھ طرفا الموازنة أھو من  -
  مجال المصالح أو من مجال المفاسد أو من كلیھما؟

ینھما؟ ومقدار كل منھما بالنظر إلى أن یركز على تحدید نسبة التفاوت بو -
  مقابلھ؟

وأن یركز على تحدید المقدار المتوقع جلبھ من المصلحة، أو درؤه من  -
  المفسدة؟ 

إلى تحدید أولى المصالح بالتحصیل؟ وأولى  المفاسد بالدرء؟ وأیھما  لیصل -
فیتالفى ترجیح المھم على األھم  49أولى باإلھمال؟ أیھما أولى باإلعمال؟

ختیار المفسدة عوض المصلحة، فتخرج الموازنة بنتائج سلیمة ترضي وا
  .الرب وتوافق الشرع

  : الخاتمة والتوصیات

  :وبعد أن من هللا علي بإتمام ھذا البحث أختمھ ببعض النتائج والتوصیات

الضوابط المنصوصة لفقھ : من المبحث األول  األولنتائج المطلب 
فیما بینھا، والمصالح المتعارضة مع الموازنة بین المصالح المتعارضة 

  :المفاسد، والمفاسد المتعارضة مع المفاسد وھي كما یلي

ترجیح جانب الشدة على جانب اللین حین ال ینفع اللین، ضابط من  - 1
الضوابط التي ینبغي استحضارھا عند العمل بفقھ الموازنة بین المصالح 

  .  الشرعیة وھو ضابط منصوص
ر األمور إلى الظاھر دوما، فعلى الموازن أن یقلب عدم االحتكام في تفسی - 2

جوانب المصلحة ظاھرا وباطنا، ویتثبت قبل تقریر الموازنة وترجیح ما 
یراه مصلحة أو مفسدة، واختبار حال السائل، حتى یقف على المطلوب 

  .  بإذن هللا
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ویعمل بھذا  ،النظر في تقدیر المصالح والمفاسد للشارع وال یقبل من غیره  - 3
ضابط  في أغلب األحكام الفقھیة خاصة ما كانت داللتھ قطعیة في باب ال

  .المنھیات والمأمورات والقصاص و الحدود
عدم الترجیح بما یعود بالمنافاة لمقصود الشارع، ویمكن استعمال ھذا   - 4

الضابط  في أحوال مثل ما رأیناه من التعدي على الرسول صلى هللا علیھ 
في ھكذا مواقف بما یتمیز بھ الحق عن  وسلم من األذیة، والتصرف

الباطل، والنھوض بالحق ودحض الباطل بإحیاء السنة وإظھار صدق 
 .النبوة

ترك إنكار المنكر؛ خشیة الوقوع في أنكر منھ  فھذا الضابط یصلح في   - 5
 .مجال الموازنة الدعویة وغیرھا

في ویعمل بھ . الترجیح بما یؤمن بھ من الفتن ویحفظ حرمة المؤمنین  - 6
مواطن اإلصالح بین الناس كما یعمل بھ في  مواطن الخالف، كي ال یقدم 
الموازن على الترجیح بین المفاسد المتعارضة بمفسدة أخرى وإیقاع الناس 

 .في الفتن، فالضرر ال یزال بضرر أكبر منھ أو بمثلھ
ترجیح مقام اللین في موضع الشدة، ألن الموضع موضع احتمال المفسدة   - 7

فناسب تسمیتھ . قابل المفسدة الكبرى، فناسب معاملتھ باللینالصغرى م
 .بذلك

الضوابط المستنبطة لفقھ الموازنة : نتائج المطلب الثاني من المبحث األول
بین المصالح المتعارضة فیما بینھا، والمصالح المتعارضة مع المفاسد، 

  :والمفاسد المتعارضة مع المفاسد وھي كما یلي

  .من ھذه المصالح وعدم تفّویت شيء منھاتحصیل ما أمكن  - 1

عند التعذر عن الجمع یرجح بینھما وفق اھتمام الشارع فال یعمل وفق ھذا  - 2
 .الضابط على ترجیح المصلحة التي تعارضھا األقوى منھا

   .الجمع ما أمكن بین المصالح والمفاسد، إذا اجتمعتا - 3

لحة لم ینظر إلى المفسدة ینظر إلى الغالب منھما، فإن كان الغالب المص - 4
  .الالحقة بھا، وإن كان الغالب المفسدة لم ینظر إلى المصلحة
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  .یقدم درء المفاسد على جلب المصالح - 5

  .تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة وال تترك لھا - 6

  .إذا اجتمعت مفسدتان  یدرأ الجمیع بقدر اإلمكان - 7

  . فاألرذل إن لم یمكن درء الجمیع یدرأ األفسد فاألفسد، واألرذل - 8

  .درء المفسدة العامة بفعل الخاصة - 9

 .عند التساوي یتوقف أو یتخیر - 10

 :ضوابط الموازن وھي كما یلي: نتائج المبحث الثاني

  .التقوى واإلخالص سبیل الموازن في ضبط فقھ الموازنة بمیزان الشریعة - 1

ح والمفاسد الشرعیة وفقھ فقھ المصال:  تحصیل أسباب الموازنة وھي - 2
 ..فقھ الضرورة وغیرھا   -فقھ الواقع  - الموازنة بینھما 

 .   وبتحصیل ھذه الضوابط مجتمعة تسلم عملیة الموازنة و الفتوى من االنزالق

  التوصیات 

توصلت من خالل ھذا البحث أن أولى التوصیات المقترحة ھي 
لذي ینفع في مختلف مجاالت ضرورة االھتمام بھذا النوع من الفقھ الصحیح ا

الحیاة الدنیا، بل وینفع للربط الصحیح بین الدنیا واآلخرة، وھذا االھتمام یشترك 
  . فیھا األفراد والجماعات، العلماء والعامة، الساسة والرعیة

  :الھوامش
                                                        

إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة : ابن قیم الجوزیة -1
  .1/10م،  1991 -ھـ 1411/ 1ییروت،ط –

دار الكتب  طھ عبد الرؤوف سعد، :راجعھ  قواعد األحكام في مصالح األنام: العز بن عبد السالم -2
  .1/10م،1991 -ھـ  1414 بیروت، –العلمیة 

 3ط سیر أعالم النبالء تحقیق مجموعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بیروت،: شمس الدین الذھبي -3
خیري، مفھوم المفاضلة وفقھ األولویات، صبري محمد خلیل  نقال عن 419/ 1405،1985،11

  drsabrikhalil.wordpress.com/2012/1/28 مقال منشور بموقعھ الرسمي
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فقھ " ضوابط العمل بفقھ الموازنات بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر : حسن السید حامد خطاب -  4

إلسالمیة بجامعة الذي نظمتھ كلیة الشریعة والدراسات ا" الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة
منھج : وعبد المجید محمد إسماعیل السوسرة، 28، 24،23م، ص2013أم القرى جمادى اآلحرة 

وما  5،  ص51فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة العدد
  .بعدھا

وما  51ص ھـ،1/2000،1421تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، بیروت، ط: وعبد هللا الكمالي
  . بعدھا

  .6ص  مرجع سابق،: السوسرة -5
 23،24وضوابط العمل بفقھ الموازنات  ص

 .72/ 11ھـ، 1984ط . التحریر والتنویر الدار التونسیة للنشر، تونس، د: محمد الطاھر بن عاشور-6
  المرجع نفسھ  -7
 75/ 11التحریر والتنویر : ابن عاشور -8
  .1/405ت،.ط.الجامع ألحكام القرآن دار الفكر،،بیروت، د: قرطبيمحمد بن أحمد األنصاري ال -9

ت، دار الكتاب .ط . نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، د: ابن عمر البقاعي -10
 .12/111اإلسالمي،

  10/393: تفسیر القرطبي -11
 مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، دار: محمد الطاھر بن عاشور -12

  .299،300م، ص2001: 2النفائس، األردن، ط
  .579/ 1م،2002/ ھـ 1422ط . تفسیر ابن كثیر، دار طیبة، د: ابن كثیر -13
  .1/350التحریر والتنویر: ابن عاشور -14
 التحریر والتنویر مرجع سابق: ابن عاشور -15
  61/ 7الجامع ألحكام القرآن:القرطبي  -  16
التحریر : وابن عاشور، 3/315وتفسیر ابن كثیر 61/ 7الجامع ألحكام القرآن:القرطبي  -17

 .9/429والتنویر
  3/271رواه البخاري في كتاب الحج باب فضل مكة  -18
فتح الباریشرح صحیح البخاري، كتاب الحج، بابا فضل مكة، دار المعرفة : ابن حجر العسقالني -19

  .3/442رتبھ محمد فؤاد عبد الباقي،  بیروت، -
   1/574،575: ابن كثیرتفسیر  -20
 1/54،55أخرجھ البخاري، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، -21

 .220برقم
إعالم الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة،  بیروت : ابن قیم الجوزیة -22

  3/3م،1993ھـ،1414
سالمیة، دار نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم اإل: أحمد الریسوني-  23

  .287،ص1434،2013،/4الكلمة،القاھرة،ط
/ ھـ 1417: الموافقات، تحقیق، مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط : الشاطبي  -  24

  2/16م،1997
 ،ضوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة، مؤسسة الرسالة: محمد سعید رمضان البوطي  -  25

  .206 -202ص ،ت.د ،5ط .بیروت
 .66 -  65ص  ،الشریعةمقاصد  -26
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 1/59قواعد األحكام  -  27
 .112ص ،1/1988ط النظریة العامة للشریعةاإلسالمیة،: جمال الدین عطیة -28
  .332 -  331نظریة التقریب والتغلیب، ص : أحمد الریسوني -  29
طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة، :شرح تنقیح الفصول، ت: شھاب الدین القرافي -30

  .78ت، ص . ط .د
 .1/294القواعد  -31
  .25ضوابط العمل بفقھ الموازنات ص -32
  .نفسھ -33
فقھ الموازنة بین : نقال عن یاسر محمد عبد الرحمن 361شجرة المعارف واألحوال ص  -  34

 المصالح والمفاسد، 
ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/download/170/140  

  .فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد: ن یاسر محمد عبد الرحمننقال ع 1/290:الموافقات -35
 .133ص  ،قواعد األحكام ي مصالح األنام -36
  1/79قواعد األحكام  -37
  .30ص  ،نقال عن ضوابط فقھ الموازنات 38منھج فقھ الموازنات ص  -38
  .1/75قواعد األحكام  -39
دمشق  - دار الفكر , ع دار الفكر المعاصر الفوائد في اختصار المقاصد تحقیق إیاد خالد الطبا -40

  .53، ص1416األولى، 
 2/148قواعد األحكام  -  41
ناشر علي رضا محمد الخضر حسین، الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان، ال -  42

  . 20ص ،م1971- 1391التونسي
    .73- 70 ص ھـ،1421م،2000، بیروت وعبد هللا الكمالي تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم،

   .20/305ابن تیمیة  -43
  .197ص  ،دراسة في فقھ الشریعة:القرضاوي  یوسف -44
 .1/87إعالم الموقعین  -45
  .64ص المرجع السابق، -46
- 3ط نظریة الضرورة مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بیروت،:  وھبة الزحیلي -47

  .9- 8 ص ،م1982-ھـ 1402
الفتاوي، تحقیق، عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فھد للطباعة : ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم -48

 -وأحكام الموازنة بین المصالح والمفاسد .. 20/58،57، 1416 -1995 ط،.د المدینة، والنشر،
مركز الفتوى  - إسالم ویب 

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option  11الخمیس 
  2017-8- 3 - 1438ذو القعدة 

  ،1 الترجیح المصلحي من خالل القرآن الكریم، دار الكلمة، القاھرة، ط: عبد العالي ملوك -49
  .163ص ھـ ، 1434 -2013


