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ABSTRACT
In our routine life, we face such situations, individually or
collectively, in which we have to choose one ma╖ la╒ ah (interest)
from available two or more ma╖ ┐ li╒ (Interests). In the same
manner, one mafsadah (worse option) is given up while another one
is taken in order to avoid a large deal of loss. Similarly, a religious
scholar or mufti, while issuing a ruling, has to opt a certain option
from couple of the available ma╖ ┐ li╒ or has to opt for a bad
situation to avoid large scale worsen situation, comparatively. For
all these challenges of selection righteous ma╖ la╒ ah or reject the
worst mafsadah, Muslim jurists have determined such guidelines
under the title of fiqh-ul-muw┐ zanah (science of assessment)
which enable durable and resilient solution to a certain problem.
In the present paper, the terms and guidelines of muw┐ zanah,
derived from the enormous assets of the Islamic Jurisprudence, have
been discussed in addition to their applicability and
implementation with certain examples .

 كيكوف عليو اختيار،يقع ادلرء يف أحياف حياتو العملية بُت سبيلُت هتدفاف إذل ىدؼ كاحد
 كيكوف عليو اختيار اليت ىي، ىكذا يعرض يف مفسدتُت. أحدمها الذم ىو األنسب كاأليسر
 كيف باب اإلفتاء كاإلرشاد ردبا يكوف على ادلفيت كادلرشد أف خيتار بُت مصلحتُت.أىوهنما
 كيضطر كال ادلفيت كادلرشد يف ىذا االختيار إذل مهارة.  أك بُت ادلفسدتُت أقلهما ضررا،أكالمها
 بل إمنا كضع األئمة ا جملتهدكف لذلك ضوابط يصل هبا إذل معرفة،ليس منبعها نفسو كقرحيتو
 كدييّز هبا بُت األكثر نفعا كاألقل كىكذا يف عكسو كىو ادلفسدة أم ضد،اجليد عن الرديئ
 ىذا ادلقاؿ يبحت عن الضوابط الرئيسية ادلهدية إذل الرشاد يف رلاؿ ادلوازنات بُت.ادلصلحة
1
.ادلصاحل كادلفاسد

 باكستاف، خريج اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة كاألستاذ ادلشارؾ باجلامعة الوطنية للغات احلديثة اسالـ آباد



 مانسهره، جامعة ىزاره،  قسم العلوـ اإلسالمية كالدينية،أستاذ مساعد
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إف الشريعة اإلسالمية تتسم باؿ مشوؿ كاليسر فهى تستوعب كل قضايا البشر يف كل زماف
كمكاف كال ربدث قضية إال كيف الشريعة حكم ذلا إما نصان كإما استنباطان كأما يسر الشريعة
فيتمثل يف مراعاتو ألحواؿ الناس كظركفهم ادلختلفة كيف األحواؿ االستثنائية اليت يطرأ على الناس
فيها أحواؿ ذبعلهم يف حاجة إذل الرخصة كالتيسَت كمن أبرز الظركؼ االستثنائية أحكاـ الضركرة
كالرخصة كأحكاـ ادلوازنة بُت ادلتعارضات "فقو ادلوازنات " فهو فقو استثنائي باعتبار أف األصل
على اإلنساف السعي لتحصيل ادلصاحل كلها كدرء ادلفاسد مجيعها كلكنو قد يطرأ على اإلنساف
ظركؼ ذبعلو ال يستطيع القي اـ بتحقيق مصلحة إال بًتؾ األخرل أك بارتكابو دلفسدة أك أف
يكوف اإلنساف يف كضع ال يستطيع أف يًتؾ مفسدة إال إذا ارتكب أخرل أك إذا ترؾ مصلحة،
كمن أجل أف يقرر ما جيب فعلو يف ىذه احلاالت ادلتعارضة ال بد لو من العودة إذل فقو
ادلوازنات ليضبط لو االختيار كيبُت لو احلكم ففقو ادلوازنات ديثل ادلنهجية ادلنضبطة اليت يزاؿ هبا
اإلشكاؿ كيدفع هبا التعارض.2
فإف الشريعة مبناىا كأساسها على احلِكم كمصاحل العباد يف ادلعاش كادلعاد كىي عدؿ كلها كرمحة
كلها كمصاحل كلها كحكمة كلها ك أف القيم كاألحكاـ كاألعماؿ كالتكاليف متفاكتة يف نظ ر
الشرع  ،فمنها الكبَت كمنها الصغَت ،كمنها األصلي كمنها الفرعي ،كفيها األعلى كاألدىن
كالفاضل كادلفضوؿ كمنها األركاف كمنها ادلكمالت ،كاحلاجة إذل فقو ادلوازنات كبَتة جدا يف كل
نواحي احلياة كعلى كل ادلستويات  ،مستول الفرد ك مستول اجملتمع كعلى مستول الدكلة  .إذا
ؿفقو ادلوازنات أمهية بالغة لكل مسلم لكي ينضبط األمور بشكل منطقي كصحيح حىت ال يقدِّـ
ادلهم على األىم ،أك حيرص على ادلفضوؿ كيًتؾ الفاضل ،كمن حيرص على أداء بعض النوافل
كادلستحبات كيفرط يف أداء الفرائض كالواجبات أك يتساىل يف فعل احملرمات .3

المبحث االول :ضوابط الموازنة بين المصالح المتعارضة:

إف أمر ادلوازنة كالًتجيح بُت ادلصاحل ادلتعارضة أمرا ميسورا لكل الناس كمركوز يف طبائع الناس فلو
خَت صيب بُت درىم كدينار الختار الدينار كلكن أمر ادلوازنة ال يقف عند ىذا احلد كال ينحصر
يف مثل ىذه الصور البسيطة بل يأيت على صو ر كأشكاؿ يكتنفها الكثَت من ادلالبسات
كالتداخالت كىذا يستدعي أف تتم ادلوازنة كفق معايَت شرعية منضبطة يراعى فيها مجيع
ادلالبسات كينظر هبا إذل ادلسائل ادلتعارضة من كل الوجوه فتتم بذلك ادلوازنة بشكل دقيق
كبصورة منضبطة.
كىذه ادلوازين تتمثل يف النظر إذل كلتا ادل صلحتُت من حيث رتبة احلكم الشرعي الذم اشتملت
عليو كل كاحدة منهما لَتجح أعلى ادلصلحتُت حكمان  ،كإف تساكتا يف احلكم فينظر إذل رتبة
ادلصلحة اليت اشتملت عليها كل كاحدة منهما حبيث يرجح أعالىا رتبة  ،كإف تساكت
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ادلصلحتاف يف الرتبة فينظر إذل نوع ادلصلحة من حيث الكرل الذم ارتبطت بو ادلصلحة  ،حبيث
يرجح أعالىا نوعان  ،فإف تساكتا يف النوع فينظر إذل كلتا ادلصلحتُت من حيث العموـ
كاخلصوص  ،فإف تساكتا يف ذلك فينظر إليها من حيث مقدار كل منهما حبيث يرجح أكربىا
قدران  ،فإف تساكتا فينظر إذل كلتا ادلصلحتُت من حيث االمتداد الزمٍت لكل منهما  ،كقبل كل
ذلك جيب أف ينظر إذل كلتا ادلصلحتُت من حيث مدل ربقق كل منهما يف الواقع حبيث يرجح
أكثرمها ربققان .
فنذكر ىذه الضوابط كادلعايَت السبعة للموازنة بُت ادلصاحل ادلتعارضة ·

الضابط األول :ترجيح أعلى المصلحتين حكما

إذا تعارضت مصلحتاف ككانتا مت ؼاكتُت يف درجة احلكم إحدامها تتعلق بالوجوب كاألخرل
بادلندكب فيقدـ الواجب كيسقط ادلندكب.4
فإذا تعارض بُت الوجوب كالندب أكاإلباحة  ،فيقدـ الفرض على النفل ألف الفرض يستحق
تاركو العقاب بينما ادلندكب ال عقاب على تاركو كما أف فرض العُت مقدـ على فرض الكفاية ،
ألف فرض الكفاية قد يوجد من يقوـ بو فيسقط اإلمث كاحلرج عن اآلخرين  ،أما فرض العُت فال
بديل لو كإذا كاف فرض العُت مقدمان على فرض الكفاية  ،فإف فركض العُت تتفاكت فيما بينها
أيض ففرض العُت ادلتعلق حبقوؽ العباد آكد من فرض العُت ادلتعلق حبقوؽ اهلل ألف فرض العُت
ا
ادلتعلق حبق اهلل كحده ديكن التسامح فيو خبالؼ فرض العُت ادلتعلق حبقوؽ العباد .كلذا قاؿ
اؿفقهاء " إف حقوؽ اهلل تعاذل مبنية على ادلسازلة كحقوؽ العباد مبنية على ادلشاحة ".5
يقوؿ العز بن عبد السالـ  " :كإف دار الفعل بُت الوجوب كالندب بنينا على أنو كاجب كأتينا بو
 ...كإف دار بُت الندب كاإلباحة بنينا على أنو مندكب كأتينا بو ".6
ككذلك يراعي تتفاكت الواجبات فيما بينها فالواجب احملدد الوقت كالذم جاء كقتو بالفعل
مقدـ على الواجب ادلوسع يف كقتو .7

أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 إذا كاف لإل نساف ماؿ كأراد أف ينفقو يف عمرة التطوع مثال أك أف ينفقو يف إعانة ا لفقراء
فقد تعارضت ىنا مصلحتاف إحدامها مندكبة كىي عمرة التطوع كاألخرل كاجبة كىي
عليو أف يقدـ إنفاقو يف إعانة ا لفقراء من أداء
يقدـ الواجب على ادلندكب ؼ
إعانة ا لفقراء ؼ
العمرة فعلى ىذا يقدـ ادلصلحة األكذل كىي عمرة التطوع على ادلصلحة األخَتة كىي إعانة
8
الفقراء.
 إذا منع الوالداف أكالدىم عن الذىاب إذل اجلهاد حينما يكوف اجلهاد فرض كفاية ففي
ىذه احلالة يتعارض الفرض العُت ادلتمثل يف بر الوالدين كفرض الكفاية ادلتمثل يف اجلهاد
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فيقدـ فرض العُت على فرض الكفاية كيكوف بر الوالدين كالقياـ على خدمتهما أكجب
من االنضماـ إذل اجليش ادلقاتل كىذا ما بينو رسوؿ اهلل ﷺ عند ما جاءق فاستأذنو يف
اجلهاد  ،فقاؿ "أحي كالداؾ قاؿ نعم قاؿ " ففيهما فجاىد".9

الضابط الثاني :ترجيح أعلى المصلحتين رتبة

فاكيتُت يف رتبة ادلصلحة إحدامها
إذا تعارضت مصلحتاف ككانتا متساكيتُت يف درجة احلكم كمت
احلاجي أك التحسيٍتة جيب مراعاهتا حبسب قوهتا كتقدًن األىم مث ادلهم ،
ة
الضركرم كاألخرل
ة
فيقدـ الضركرم مث احلاجي مث التحسيٍت كعلى ىذا فإنو يهمل احلاجي إذا كاف يف مراعاتو
10
إخالؿ بضركرم  ،كما أنو يهمل التحسيٍت إذا كاف يف مراعاتو إخالؿ بضركرم أك حاجي .

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 إذا تعارض شرط ادلهر مع ربقيق الزكاج كصارت ادلبالغة فيو مانعة من ربقيق الزكاج فيجب
التقليل من ادلهر إذل أدىن قدر ديكن معو إقامة الزكاج  ،بل إذا تعذر أف يكوف ادلهر شيئان
ماديان فيمكن أف يكوف شيئان معنويان .11ألف الزكاج أمر ضركرم حلفظ النسل الذم ىو
أحد الضركريات اخلمس كادلهر شرط يف النكاح الصحيح ك من حاجيات الزكاج فإف كاف
مانعا من الزكاج فيجب تركها لكي يتحقق األمر الضركرم كىو الزكاج .
 ككذلك إذا تعارضت الوليمة مع ادلهر فادلهر أكذل بالتقدًن ألنو مصلحة حاجية كالوليمة
مصلحة تحسينية كذلذا ال ينبغي اإلجحاؼ بادلهر ألجل التوسع يف الوليمة .12

الضابط الثالث :ترجيح أعلى المصلحتين نوعا

إذا تعارض كلياف يف إطار مصاحل من رتبة كاحدة فيكوف الًتجيح بُت ادلتعارضُت حبسب أعلى
تتعلق بالنفس
الكليُت  ،فمثالن لو تعارضت مصلحة ضركرية تتعلق بالدين كمصلحة ضركرية
فتقدـ مصلحة الدين على مصلحة النفس  ،ألف كلتا ادلصلحتُت من رتبة كاحدة كىي
الضركريات كلكنهما متفاكتتاف يف نوع الكلي الذم تتعلق بو كل كاحدة من ادلصلحتُت .

مثال تطبيقي على هذا الضابط

14

 فمثال إذا تعارض اجلهاد 13مع دفع اذلالؾ عن النفس فإنو تقدـ مصلحة احلفاظ على
الدين باجلهاد على مصلحة احلفاظ على النفس من اذلالؾ  ،كال جيوز القعود عن اجلهاد
جبنان كظنان بالنفس ألف يف ىذا القعود تفويتان حلفظ الدين كرد االعتداء كصيانة دار اإلسالـ
 ،كىذه أمور ضركرية أىم من حفظ النفس كإف كاف كالمها ضركريان .15
 لو أف اإلنساف ديوت جوعا كدل جيد أمامو إال اخلمر مثال فإنو جيوز لو شربو إلنقاذ نفسو من
اذلالؾ 16كقد أجيز لو يف ىذه احلالة شرب اخلمر رغم ما فيو من تفويت مصلحة احلفاظ
114

پشاكراسالميكس :اجمللد،٣العدد٢

ضوابط العمل بفقه الموازنات

يوليو-ديسمرب2012،

على العقل ألف يف تفويت ىذه ادلصلحة حفاظا على مصلحة أعلى كىي احلفاظ على
النفس من اذلالؾ ·

الضابط الرابع :ترجيح أعم المصلحتين

يفنظر إذل
إذا تعارضت مصلحتاف ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلصلحة كنوعها ،
ادلصلحتُت من حيث اؿعموـ كاخلصوص فإف كانا عامتُت أك خاصتُت فننتقل إذل معيار مقدار
ادلصلحة كإف اختلفتا بأف كانت إحدل ادلصلحتُت عامة كاألخرل خاصة فإنو ترجح ادل صلحة
العامة على ادلصلحة اخلاصة.17
كال ديكن إىدار ادلصلحة العامة من أجل اخلاصة  ،ألف إىدار ادلصلحة العامة شر كبَت ينهى
عنو الشرع العقل ك عمال على اؿقاعدة الفقهية "يتحمل الضرر اخلاص يف سبيل دفع الضرر
18
العاـ"
يقوؿ العز بن عبد السالـ "اعتناء الشرع بادلصاحل العامة أكفر كأكثر من اعتنائو بادلصاحل
19
اخلاصة"
كعلى ىذا فإنو تقدـ مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد كمصلحة األمة على مصلحة اجلماعة
أك طائفة معينة منها.

مثال تطبيقى على هذا الضابط

 إذا كاف لشخص أرض أك مبٌت كاقتضت حاجة الناس يف شقهم لطريق عامة أف متر الطريق
علل ىذه األرض أك إزالة ىذا ادلبٌت  ،كأنو إذا دل ربدث ىذه اإلزالة انسدت الطريق العامة
 ،فهنا تعارضت ادلصلحة العامة ادلتمثلة يف الطريق العاـ كادلصلحة اخلاصة ادلتمثلة يف ملكية
فرد من الناس ألرض أك مبٌت يقع يف كسط الطريق،فيجب يف ىذه احلالة تقدًن ادلصلحة
العامة عذل ادلصلحة اخلاصة كعلى كرل األمر أف يعوض صاحب ادللكية اخلاصة ما فاتو
من ملكيتو بوجو يرضيو فليس عليو أف تنزع ادللكية دكف تعويض .20

الضابط الخامس :ترجيح أكبر المصلحتين قدرا

إذا تعارضت مصلحتاف ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلصلحة كنوعها كعمومها أك
خصوصها فحينئذ ينظر إذل ادلصلحتُت من حيث مقدار كل كاحدة منهما ؼأ يهما أكرب مقدارا
فًتجح على األخرل ،كذلك عمالن بالقاعدة اليت تقرر أنو يرجح عند تعارض ادلصاحل أكربىا
كيقدـ على ما دكنو  21كألف أكرب ادلصلحتُت أكثر نفعان كأكرب مردكدان كأقول أثران على ما كاف
أقل منها ·
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مثال تطبيقى على هذا الضابط

 مصاحلة النيب ﷺ للمشركُت يف احلديبية حيث أف النيب ﷺ تنازؿ عن ادلصاحل
الصغرل من أجل ادلصاحل الكربل فقبل مجيع شركط ادلشركُت كتساىل معهم يف أمور حىت
تنازؿ للمشركُت عن كتابة بسم اهلل الرمحن الرحيم كأف
ضاقت بعض صدكر الصحابة ؼ
يكتب محمد رسوؿ اهلل يف كتاب الصلح كما تنازؿ كأف ال يدخل مكة يف ذلك العاـ
كيأتيها يف العاـ القادـ... ،كما ىذه التنازالت كغَتىاإالمن أجل ربقيق مصاحل أعظم
منها.22

الضابط السادس  :ترجيح أدوو المصلحتين نفعاًا

مومها أك خصوصها
إذا تعارضت مصلحتاف ككانتا متساكيتُت يف رتبة ادلصلحة كنوعها كع
كمقدارىا فإنو ينظر إذل أطوؿ ادلصلحتُت زمنان من حيث النفع  ،فإذا كانت إحدامها ديتد نفعها
لزمن طويل بينما األخرل مصلحة حالية أك لزمن قصَت فًتجح ادلصلحة ذات االمتداد الزمٍت
على األخرل لكرب نفعها كاستمرار أثرىا ·

مثال تطبيقى على هذا الضابط

23

 فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو ؿألراضي ادلفتوحة عنوة حيث دل يقسمها على
24
الفاربُت كتركها يف أيدم أصحاهبا كفرض اخلراج عليها لبيت ماؿ ادلسلمُت .
فهذه األراضي تتنازعها مصلحتاف مصلحة مؤقتة يف فًتة زلدكدة كجليل معُت اليت تتمثل يف
توزيعها على الفاربُت كمصلحة طويلة البقاء كادلستمرة كىي ترؾ ىذه األراضي عند مالكها
كفرض اخلراج عليها كال ريب أف ىذه ادلصلحة أكثر نفعان من ادلصلحة ادلؤقتة .
نرل نتائج ك آثار موقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو فيما بعد فلو قسمت ىذه األراضي
كدل يفرض خراجها لبيت ادلاؿ تكوف الدكلة فقَتة كسيحدث عجز مارل يف موارد الدكلة ك ال
تقوـ دبهامتها ك تكوف عاجزة عن سداد الثغور ك إعانة الذرية كاألرامل كالضعفاء كما أف تقسيم
األراضي سيؤدم إذل حرماف بقية أبناء ادلسلمُت كاستئثار الفاربُت األكلُت ك أبنائهم هبا ·

الضابط السابع  :ترجيح آكد المصلحتين تحققا

لو تعارضت مصلح تاف ككانت إحدامها راجح كقوعها كاألخرل موىومة  ،فتقدـ الراجحة كتًتؾ
ادلوىومة مهما كانت درجتها·

مثال تطبيقى على هذا الضابط

 إذا أراد رلموعة من ادلسلمُت مع قليل العدد كاإلستعداد القتاؿ مع الكفار الذين ىم
ضعفي العدد كالعدة حبيث يغلب على الظن اهنزامهم من الكفار من غَت نكاية يف
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أعدائهم فيجب عليهم عدـ مقاتلتهم فتقدـ مصلحة حفظ النفس ام عدـ ادلبارزة على
ادلصلحة ادلقابلة ام حفظ الدين ألهنا موىومة أك منفية الوقوع .25

المبحث الثاني :ضوابط الموازنة بين المفاسد المتعارضة

ال شك أف الشريعة ادلطهرة كضعت لتحقيق مصاحل العباد كدرء ادلفاسد عنهم فلهذا كل حكم
شرعي مبٍت على جلب مصلحة أك درء مفسدة كىذه األحكاـ الشرعية تتفاكت فيما بينها بقدر
تفاكهتا فيما ربققو من مصلحة أك تدرؤه من مفسدة .كالبد أف نعرؼ التفاكت بُت حكمي احملرـ
كادلكركه بوصفهما يتضمناف درء مفاسد ،كالتفاكت بُت احلكمُت قا ئم على ما بينهما من
تفاكت فيما يتضمنو كل كاحد منهما من درء مفسدة،فاحملرـ يتضمن درء مفسدة أشد كأعظم
من ادلفسدة اليت يتضمن درؤىا ادلكركه؛كبالتارل فإف احملرـ أعلى درجة من ادلكركه،كهبذا فإف
أعلى مراتب النهي ىو التحرًن مث الكراىة،كعليو فإنو إذا تعارضت مفسدتاف ك كانت إحدامها
داخلة يف دائرة التحرًن كاألخرل داخلة يف دائرة ادلكركه ككاف ال بد من ارتكاب إحدامها لدرء
دفعان ألعظم
األخرل فًتتكب ادلفسدة ادلكركىة لكي يدرأ بذلك ادلفسدة احملرمة،كذلك
ادلفسدتُت بارتكاب أدنامها كدفع أعظم الشرين بارتكاب أدنامها .26
إذا تعارض بُت ـ فسدتُت متساكيتُت من حيث رتبة احلكم الشرعي فالبد أف ننظر إذل معايَت
كضوابط الًتجيح األخرل كىذا ما سنفصلو يف ا لضوابط التالية ·

الضابط األول :درء أعلى المفسدتين حكما

إذا تعارضت مفسدتاف أكسيئتاف ارتكب أخفهما بدفع أشدمها كىذا الدرء للمفسدة الكبَتة
باحتماؿ الصغَتة دبعٍت إذا كانت إحدا م ادلفسدة داخلة يف دائرة التحرًن كاألخرل داخلة يف
دائرة ادلكركه ككاف ال بد من ارتكاب إحدامها لد فع األخرل فًتتكب ادلفسدة ادلكركىة لكي يدرأ
بذلك ادلفسدة احملرمة  ،كذلك دفعان ألعظم ادلفسدتُت بارتكاب أدنامها كدفع أعظم الشرين
27
أدناىم
ا
بارتكاب

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 إذا رأل شخصا يرتكب دبنكر يف درجة أقل كادلكركه مثالن فال جيوز اإلنكار عليو إال إذا
كاف سيبتعد عن ذلك ادلنكر  ،أما إذا كاف ابتعاده عن ذلك ادلنكر الصغَت سيجعلو يندفع
إذل منكر أكرب فال جيوز اإلنكار عليو ألف شلارستو دلا ىو مكركه قد جيعلو يلتهي بو عما
28
ىو أكرب حرمة.

الضابط الثاني  :درء أعلى المفسدتين رتبة

إذا حدث تعارض بُت مفسدتُت من رتبتُت سلتلفتُت كتعذر درؤمها معان ككاف ال بد لدرء إحدامها
من ارتكاب األخرل فيجب يف ىذه احلالة أف يقدـ درء ادلفسدة اليت تتعلق برتبة أعلى على ما
دكهنا.
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كتندرج ربتو األنواع التالية!
 .iإذا تعارضت مفسدتاف ككانت إحدامها من رتبة الضركريات كاألخرل من رتبة احلاجيات أك
من رتبة
التحسينيات فتدرأ ادلفسدة اليت من رتبة الضركريات بارتكاب ادلفسدة اليت
احلاجيات أك التحسينيات.
 .iiككذلك لو تعارضت مفسدتاف أحدمها من رتبة احلاج يات كاألخرل من التحسينيات  ،فتدرأ
مفسدة احلاجيات بارتكاب مفسدة التحسينيات.
كيف ىذه احلاؿتُت يكوف قد ارتكبت أدىن ادلفسدتُت لدرء أعظمهما أك أكربمها .

أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

مثال النوع األول:
ام الًتجيح بُت مفسدتُت إحدامها ضركرية كاألخرل حاجية
 قصة رجاء بن حيوه كىو " أف الوليد بن عبد ادللك استحلف رجاء بن حيوه كىو فقيو
كصل خربه
تابعي ليخربه عمن تكلم عليو بالسوء يف رللسو  ،كقد حصل ىذا فعالن ك
بذلك إذل الوليد من عيونو  ،فحلف رجاء بن حيوه أنو دل حيدث شمء من ذلك يف رللسو
فضرب الوليد جاسوسو الذم جاءه باخلرب سبعُت سوطان  ،فكاف ادلضركب يلقى رجاء
فيقوؿ يا رجاء بك يستقى ادلطر كسبعوف سوطان يف ظهرم فيقوؿ رجاء  :سبعوف سوطان يف
ظهرؾ خَت لك من أف يقتل مسلم".29
مثال النوع الثاني:
ام الًتجيح بُت مفسدتُت إحدامها حاجية أك ضركرية كاألخرل ربسينية
 مثال كشف ادلريض عورتو للطبيب ؿكي يعاجلو من ادلرض  ،ففي ىذه احلالة جيوز ارتكاب
ادلفسدة التحسينية كىي كشف العورة لدرء ادلفسدة حاجية إف كاف ادلرض مؤدلان غَت
مهلك كقد تكوف ادلفسدة ضركرية إف كاف ادلرض مهلكان.30

الضابط الثالث  :درء أعلى المفسدتين نوعا

لو تعارضت مفسدتاف إحدامها متعلقة بالدين كاألخرل بالنفس ككاف ال بد من ارتكاب
إحدامها لدرء األخرل فإنو ترتكب ادلفسدة ادلتعلقة بالنفس لدرء ادلفسدة ادلتعلقة بالدين ،كلو
تعارضت مفسدتاف إحدامها متعلقة بالنفس كاألخرل بالعقل أك ادلاؿ فإنو ترتكب ادلفسدة
ادلتعلقة بالعقل لدرء ادلفسدة ادلتعلقة بالنفس أك ادل اؿ .كىكذا يقدـ العقل على النسل ،
كالنسل على ادلاؿ.
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31

 كصنيع اإلماـ أمحد بن حنبل رمحو اهلل بالفتنة ادلشهورة يف عهد ادلأموف كادلعتصم كالواثق
كلكن اإلماـ أمحد أنكر علي القوؿ خبلق القرآف كتعرض نفسو للتعذيب كالتنكيل حىت
32
يغمى عليو مع ذلك جلد كصرب كثبت على احلق رغم ما اصابو ألواف العذاب.
كلو كافق اإلماـ أمحد
كنرل تعارضت يف ىذه احملنة مفسدتاف ادلفسدة األكذل تتعلق بالدين
الطغاة على ما يريدكنو
من ربريف للدين ألدل ذلك إذل االضلراؼ إذل األمة اإلسالمية كىذه من مفاسد الضركريات
ادلتعلقة باؿدين أما ادلفسدة الثانية فهي البالء الشديد الذم نزؿ على اإلماـ كىذه من مفاسد
الضركريات ادلتعلقة بالنفس كلكن اإلماـ قبل ادلفسدة ادلتعلقة بالنفس لدرء ادلفسدة ادلتعلقة
بالدين.

الضابط الرابع  :درء أعم المفسدتين

إذا اربدت ادلفسدتاف ادلتعارضتاف يف رتبة احلكم كر تبة ادلفسدة كنوعها فيلزـ للًتجيح بُت
ادلفسدتُت أف ننظر فيهما من حيث العموـ كاخلصوص  ،فإف استوتا بأف كانتا عامتُت أك
خاصتُت فيجب البحث عن مرجح آخر  ،كإف اختلفتا بأف كانت إحدل ادلفسدتُت عامة
كاألخرل خاصة فَتجح درء ادلفسدة العامة على ادلفسدة اخلاصة عمال على القاعدة الفقهية "
33
يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع الضرر العاـ "
كعلى ىذا لو تعارضت مفسدتاف ككانت إحدامها يعود ضررىا على شخص كاحد أك أشخاص
قليلُت بينما ادلفسدة األخرل يسرم ضررىا على مجاعة من الناس أك اجملتمع أك األمة فَتجح درء
ادلفسدة اليت يتضرر منها عدد أكرب على ادلفسدة اليت يتضرر منها عدد أقل ،حبيث تدرأ ادلفسدة
34
ذات الضرر العاـ بارتكاب ادلفسدة ذات الضرر اخلاص .

أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 جيوز بيع طعاـ احملتكر جربان عليو عند احلاجة كامتناعو عن البيع  ،كذلك دفعان للضرر
العاـ.35
ً ننع الطبيب اجلاىل من ادلمارسة خشية الضرر يف األبداف كادلفيت ادلاجن خشية الضرر يف
36
الدين من مزاكلتو ؿعملو.
 يجكز الرمي إذل كفار تًتسوا بصبياف ادلسلمُت أك نسائهم  ،أك أسراىم درءان للضرر العاـ
بتحمل الضرر اخلاص.37
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الضابط الخامس  :درء أكبر المفسدتين قدرا

إذا تعارضت مفسدتاف ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلفسدة كنوعها كعمومها أك
خصوصها فيلزـ النظر إذل ادلفسدتُت من حيث احلجم الذايت أك األثر ادلادم أك ادلعنوم ذلما ،
فأم ادلفسدتُت كانت أكرب من األخرل قدر ا أك حجما فًتجح على ما دكهنا فتدرأ أكرب
ادلفسدتُت قدرا بأقلهما قدران ،كىذا تقضي بو مقا صد الشرع كزلكمات العقل كتطبيقا علي
القاعدة الفقهية ادلشهورة "الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف " 38ألف ادلفسدة الكربل تكوف
أكثر ضرر كأكرب كزرا كأقول خطران فًتجح بذلك على ما دكهنا .

أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 السفينة احململة بالبضائع كقد قارب على الغرؽ كال ًنكن أف تنجو إال إذا ما ألقي ببعض
شحنتها يف البحر فحينئذ يلزـ إلقاء بعض محولة السفينة .كيف ىذه احلالة جيب درء ادلفسدة
الكربل ادلتمثلة يف غرؽ السفينة بارتكاب ادلفسدة الصغرل كىي إتالؼ بعض ادلاؿ لينجو ا
39
من الغرؽ.
 إذا اشتعلت النَتاف يف بيت فقاـ شخص هبدـ حائط تلؾ الدار لكي خيمد بذلك احلائط
النار فهو بعملو ىذا قد ارتكب مفسدة صغرل كىي ىدـ احلائط لدرء مفسدة كربل كىي
حرؽ ادلنزؿ بكاملو.40

زمن
الضابط السادس :درء أطول المفسدتين ا

41

كلكنهما سلتلفتاف يف
إذا تعارضت مفسدتاف ككانتا متساكيتُت فيما سبق ذكره من معايَت
عنصر الزمن بأف كانت إحدامها ذات أثر يستمر دلدة زمنية طويلة بينما ادلفسدة األخرل أثرىا
آين أك مستمر لزمن قصَت  ،فإنو جيب يف ىذه احلالة تقدًن درء ادلفسدة ذات االمتداد الزمٍت
الطويل على ادلفسدة اآلنية  ،كجيوز لذلك ارتكاب ادلفسدة اآلنية لدرء ادلفسدة ذات االمتداد
الزمٍت ؿكوف األخَتة أكرب ضرران الستمرار أثرىا زمنا طويالن،

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 قولو ﷺ لألعرايب الذم باؿ يف ادلسجد "دعوه كىريقوا على بولو سجالن من ماء أك
ذنوبان من ماء فإمنا بعثتم ميسرين كدل تبعثوا معسرين ".42
أمر بأف يصب على ذلك البوؿ
كلو تأملنا يف ىذا احلديث لوجدنا أنو عمل على قذه القاعدة ؼ
سجالن من ماء كتعامل مع األعرايب بأسلوب حكيم كعلم الصحابة أف ىذه مفسدة صغَتة آنية
يتم عالجها بشيء بسيط درءان دلفسدة كربل سيظل أثرىا يف الزمن شلتدان كىي أنو لو استمر
القوـ يف تعنيف األعرايب فسيؤدم ذلك إذل تنفَته عن اإلسال ـ كردبا نفر معو آخركف شلا يؤدم
إذل بقاء فساد كفرىم زمنا طومال .
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تحقق
ا
الضابط السابع  :درء آكد المفسدتين

لو تعارضت مفسدتاف ككانت إحدامها زلققان كقوعها أك مظنونان ظنان راجحان كاألخرل موىومة
فإننا نرجح درء احملقق كقوعها على ادلوىومة ،كال داعي للنظر يف ادلعامير السابقة إال إذا استوت
ادلفسدتاف يف مدل ربقق الوقوع  ،ألف الفعل إمنا يتصف بكونو مصلحة أك مفسدة حبسب ما
ينتج على صعيد الواقع.
كعلى ىذا فال جيوز ترجيح مفسدة على أخرل كتقدديها يف الدرء إذا كانت موىومة الوقوع مهما
كانت رتبتها أك رتبة احلكم الشرعي فيها أك نوعها أك مقدارىا "بل ال بد إذل جانب ىذا أف
تكوف مقطوعة احلصوؿ أك مظنونة  ،أما مقطوعة احلصوؿ فواضح  ،كأما ادلظنونة فألف الشارع
قد نزؿ ادلظنة منزلة ادلئنة يف عامة األحكاـ  ،ما دل ينسخ الظن بيقُت معارض .43

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 مسألة اإلجهاض  :إف إجهاض اجلنُت بعد أف مر عليو يف بطن أمو أربعة أشهر يعد جردية
حيرمها الشارع كمفسدة حقيقية جيب اجتناهبا كلكنو جيوز اإلجهاض يف حالة الضركرة اليت
يؤكد فيها الطبيب العدؿ أف حياة األـ معرضة للخطر يف حالة استمرار اجلنُت يف بطنها ،
ففي حالة الضركرة ىذه يكوف اإلجهاض لدرء مفسدة أكرب كىو ىالؾ األـ أك إصابتها
بأمراض خطَتة .أما إذا كاف اإلجهاض لدرء مفسدة موىومة غَت زلققة الوقوع فال جيوز ،
كأف يتوىم أف اجلنُت قد يضر األـ فال جيوز يف ىذه احلالة ارتكاب اإلجهاض ألنو مفسدة
زلققة بينما ضرر األـ مفسدة موىومة ،كأشد من ذلك جرمان أف يكوف الدافع لإلجهاض
ىو اخلوؼ من عدـ القدرة على تربية الطفل أك اإلنفاؽ عليو أك تغَت ىنداـ األـ فهذه
مفاسد موىومة ال جيوز أف يرتكب من أجلها ا إلجهاض·44

المبحث الثالث :ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارض

إذا اجتمع يف أمر من األمور مصلحة كمفسدة فيجب ربصيل ادلصلحة كدرء ادلفسدة  ،فإف
تعذر ذلك ككاف ال بد من حدكثهما معا فينظر إف كانت ادلصلحة فيو أعظم من ادلفسدة فإنو
يقدـ ادلصلحة على ادلفسدة  ،كإف كافت ادلفسدة أعظم خطر ا من نفع ادلصلحة كجب درء
ادلفسدة كترؾ ادلصلحة.45
فإف تساك ت ادلصلحة كادلفسدة كدل يظهر رجحاف أحدمها على اآلخر فيتعُت تغليب جانب
ادلفسدة فيو فكاف درء ادلفسدة أكذل من جلب ادلصلحة ألف يف درء ادلفسدة جلب ا للمصلحة
كألف يف جلب ادلصلحة ال يتحقق درء ادلفسدة كذلذا فقد كضع الفقهاء قاعدة مشهورة بقوذلم
"درء ادلفسدة أكذل من جلب ادلصلحة " كتقدًن درء ادلفسدة على جلب ادلصلحة عند تساكيهما
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ىو رأم اجلمهور كىو الراجح كلكن بعض العلماء ذىبوا إذل أنو يتوقف عنهما كىناؾ رأم
46
ثالث كىو أف ادلكلف عند التساكم مكوف سلَتا بُت جلب ادلصلحة أك درء ادلفسدة .
جيب النظر عند عند ادلوازنة بُت ادلصاحل كادلفاسد ادلتعارضة إذل ثالثة أمور:
األمراألول :إف قاعدة "درء ادلفسدة مقدـ على جلب ادلصلحة " ليست مطلقة كما شاع كفهم
كإمنا ىي خاصة فيما إذا تعادلت ادلصلحة كادلفسدة أك كانت ادل فسدة ىي الغالبة  ،أما إذا
كانت ادلصلحة أكرب من ادلفسدة فيقدـ جلب ادلصلحة على درء ادلفسدة .47
األمرالثاني :جيب النظر إذل ىذا األمر من جهتُت ما يتضمنو يف تلك اآلكنة كما يؤكؿ إليو فيما
بعد  ،ألف األمر قد يكوف مفسدة كلكنو يؤكؿ إذل مصلحة أكرب فيجوز  ،ككذلك فقد يكوف
الشيء مباحا كلكنو يؤكؿ إذل مفسدة أكرب فيحرـ .48
األمرالثالث:يكوف الًتجيح بُت األمرين ادلتعارضتُت بغلبة منهما على اآلخر ك ال يتم ربديد
الغالب كادلغلوب منهما إال كفق معايَت موضوعية دقيقة كأكؿ معيار نلجأ إليو لبياف الغلبة
للمصلحة أك ادلفسدة ىو معيار رتبة احلكم الشرعي لكلتيهما فأيهما كاف حكمو الشرعي أعلى
مرتبة من اآلخر حكم بو فإذا كاف احلكم الشرعي للمصلحة أعلى رتبة حكم بصالح ذلك
الشيء كإف كاف احلكم الشرعي للمفسدة أعلى رتبة حكم بفساد ذلك الشيء .كبناء على تلك
ادلعايَت حيكم بصالح ذلك األمر أك فساده · 49

المطلب األول :ضوابط الحكم عند تعارض المصلحة والمفسدة بأعالهما حكما
الضابط األول :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما حكما

إذا اجتمع يف أمر من األمور مصلحة كمفسدة حبيث ال ديكن ربصيل ادلصلحة يف ذلك األمر
إال بارتكاب ما فيو من مفسدة كال ديكن درء ادلفسدة يف ذلك األـ ر إال بإىدار ما فيو من
مصلحة،ففي ىذه احلالة يتم احلكم بصالح ذلك األمر أك فساده حبسب اجلانب الغالب
فيو،فإف كاف الغالب فيو ىو ادلصلحة حكم بصالحو كإف كاف الغالب فيو ىو ادلفسدة حكم
بفساده،كأحكاـ ادلصلحة تًتاكح بُت الوجوب كالندب كاإلباحة كأحكاـ ادلفسدة تًتاكح ب ين
التحرًن كالكراىة  ،كإذا ما أتينا لًتتيب ىذه األحكاـ صلد أعالىا الوجوب مث التحرًن مث الكراىة
مث الندب مث اإلباحة كعلى ىذا فإف احلاالت اليت ديكن تصورىا للًتجيح بُت ادلصلحة كادلفسدة
دبعيار احلكم تكوف ست احلاالت التالية:
الحالة األولى  :إذا تعارضت مصلحة كمفسدة ككانت ادلصلحة من رتبة الواجب كادلفسدة من
تجمح أحدمها على اآلخر على ثالثة أقواؿ:
رتبة احملرـ فإف العلماء قد اختلفوا يف ر
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القوؿ األكؿ :تقدـ ادلصلحة الواجبة على ادلفسدة احملرمة استدالال بفعل النيب ﷺ حينما مر
على رللس فيو أخالط من ادلسلمُت كادلشركُت عبدة األ كثاف كاليهود كفيهم عبد اهلل بن أيب بن
سلوؿ كيف اجمللس عبد اهلل بن ركاحة فسلم عليهم  50ك ،ألف ادلصلحة ادلًتتبة على فعل الواجب
أعظم كأكرب من ادلفسدة ادلًتتبة على تركو·)1( 51

أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 إذا اختلط موتى مسلمُت دبوتى كفار كتعذر التفريق بينهم فقد تعارضت مصلحة غسل
ادلسلمُت كالصالة عليهم دبفسدة غسل الكفار كالصالة عليهم  ،كادلصلحة ىنا من رتبة
الواجب كادلفسدة من رتبة احلراـ كعمالن بقاعدة تقدًن ادلصلحة الواجبة على ادلفسدة احملرمة
فإنو جيب غسل اجلميع كالصالة عليهم كينوم الشخص بصالتو ادلسلمُت فقط فألنو
تعذر التفريق بينهم حسيان فيفرؽ بينهم بالنية.52
 لو أسلمت امرأة يف بالد الكفار كخشيت على نفسها الفتنة فإنو جيب عليها اذلجرة كلو
سافرت كحدىا كإف كاف سفرىا كحدىا حراـ.53
القوؿ الثاين  :مرجح احملرـ على الواجب ام تقدـ ادلفسدة احملرمة على ادلصلحة الواجبة كاحتجوا
أبف التحرًن مقصد بو دفع ادلفسدة كالوجوب مقصد بو يف الغالب جلب ادلصلحة فاحملرـ مقدـ
على الواجب ألف درء ادلفاسد يكوف يف العمل دبا دؿ على التحرًن  .عمالن بقاعدة "درء ادلفاسد
54
مقدـ على جلب ادلصاحل"
أيض بأنو إذا تساكل األمراف ترؾ الواجب كفعل احملرـ فالًت ؾ يكوف أسهل من الفعل
كاستدلوا ا
55
لتضمنق ادلشقة كمااليستدعي ادلشقة أدعى إذل النفس بالقبوؿ كأكقع ذلا باحملافظة عليو .
القوؿ الثالث  :ال يرجح أحدمها على اآلخر  ،كإمنا يتساقطاف  ،كذلك أف فعل احملرـ يوجب
56
اإلمث ،كترؾ الواجب موجب لإلمث  ،كهبذا فإف ترؾ الواجب كارتكاب احملرـ دبنزلة كاحدة ·
احلالة الثانية :إذا تعارضت مصلحة ك مفسدة يف أمر كاحد ككانت ادلصلحة من رتبة ادل ندكب
كادلفسدة من رتبة احملرـ فَتجح التحرًن على الندب ألف اىتماـ الشارع بدفع ادلفسدة أشد من
اىتمامو جبلب ادلصلحة كما مر سابقا.57
احلالة الثالثة  :إذا اجتمع يف أمر كاحد مصلحة ـ باحة كمفسدة زلرمة فَتجح التحرًن على ادلباح
ألف احملرـ أعلى رتبة يف احلكم من ادلباح كعلى ىذا فإنو يقدـ درء ادلفسدة على جلب
ادلصلحة.58
احلالة الرابعة  :إذا تعارضت مفسدة كمصلحة يف أمر كاحد ككانت ادلفسدة من رتبة ادلكركه
كادلصلحة من رتبة الواجب فًتجح ادلصلحة الواجبة على ادلفسدة ادلكركىة  ،ألف الواجب
يستحق تاركو العقاب بينما ادلكركه ليس على فاعلو عقاب .59
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احلالة اخلامسة :إذا تعارضت مفسدة كمصلحة يف أمر كاحد ككانت ادلفسدة من رتبة
ادلكركه،كادلصلحة من رتبة ادلندكب فيقدـ درء ادلفسدة ادلكركىة على ادلصلحة .60
احلالة السادسة :إذا تعارضت مفسدة كمصلحة يف أمر كاحد ككانت ادلفسدة من رتبة ادلكركه
كادلصلحة من رتبة ادلباح فيقدـ درء ادلفسدة ادلكركىة على ادلصلحة ادلباحة ،ألف يف تقدًن درء
ادلكركه أخذ باألحوط فالفعل الذم تردد حكمو بُت احلل ك الكراىة قد دخلتو الريبة فلزـ
تركو.61

المطلب الثاني  :ضوابط الحكم عند تعارض المصلحة والمفسدة بأعالهما رتبة أو نوعا
الضابط األول  :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما رتبة

إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة يفنظر إذل ادلصلحة كادلفسدة من حيث رتبة كل كاحدة
منهما،فإذا اربدت ادلصلحة كادلفسدة بأف كانتا من رتبة كاحدة فيلزـ االنتقاؿ إذل ادلعايَت األخرل
للًتجيح بينهما.كإف اختلفت يف الرتبة فَتجح أعالمها رتبة على أدنامها .كالضابط ؿربديد الغلبة
كل من ادلصلحة أك ادلفسدة ىو النظر إذل رتبة كل كاحدة منهما فأيهما كانت أعلى رتبة من
األخرل كانت الغلبة ذلا  ،كيؤخذ بو يف ا حلكم على الشيء بالصالح أك الفساد أيهما كاف أدىن
رتبة كاف مغلوبا كال يؤخذ بو يف احلكم على الشممء.62

أمثالة تطبيقية على هذا الضابط

 من نطق بالكفر كقلبو مطمئن باإلدياف للحفاظ على نفسو من اذلالؾ الذم ىدد بو فهو
يف ىذه احلالة يكوف قد غلب مصلحة ضركرية تتمثل يف احلفاظ على النفس من اذلالؾ
63
على مفسدة حاجية تتعلق بالدين.
 يجكز نزع بعض أعضاء ادليت دلعاجلة احلي ألف فيو مصلحة ضركرية للحي كىي إنقاذ حياتو
من اذلالؾ كاحلفاظ على نفسو ك إف كاف يف ىذا النزع مفسدة للميت حيث يلحقو شيء
من التشويو فهي مفسدة من رتبة التحسينيات · 64

الضابط الثاني :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما نوعا

إذا تعارضت ادلصلحة كادلفسدة ككانتا من رتبة كاحدة فال بد من النظر إذل النوع الذم تتعلق بو
كل من ادلصلحة كادلفسدة فأيهما كاف متعلقا بنوع أعلى فَتجح على ما كاف متعلقان بنوع أدىن
 ،فلو كانت إحدامها متع لقة بالدين كاألخرل بالنفس فإننا نرجح ما كاف متعلقان بالدين على ما
كاف متعلقان بالنفس  ،فلو فرضنا أف ادلتعلق بالدين ىي ادلصلحة كادلتعلق بالنفس ىي ادلفسدة
فإننا نغلب جانب ادلصلحة على جانب ادلفسدة  ،ألف جانب ادلصلحة متعلق بنوع أعلى شلا
تعلقت بو ادلفسدة · ككذؿؾ العكس لو كانت ادلفسدة متعلقة ب نوع أعلى من متعلق ادلصلحة
فإنو يغلب جانب ادلفسدة على ادلصلحة. 65
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مثال تطبيقي على هذا الضابط

 جيوز شرب اخلمر دلن قرب إذل ادلوت حيث دل جيد يف تلك اللحظة شيئان يسوغ بو اللقمة
إال اخلمر تعارضت فيو مصلحة احلفاظ على العقل شلا يغَت ق كذلك حرـ اخلمر مع مفسدة
ىالؾ النفس ادلعرضة للموت بالغصة  ،فيجب يف ىذه احلالة تقدًن درء مفسدة ىالؾ
النفس على مصلحة احلفاظ على العقل  ،ألف جانب ادلفسدة ىنا يتعلق بنوع أعلى كىو
النفس ،كجانب ادلصلحة يتعلق بنوع أدىن كىو احلفاظ على العقل · 66

المطلب الثالث  :ضوابط الحكم عند تعارض المصلحة والمفسدة بأعمهما أو
بأكبرهما قدرا
الضابط األول :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعمهما

إذا تعارضت ادلصلحة كادلفسدة ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلصلحة كنوعها ،فُتظر
يف معيار العموـ كاخلصوص كحينئذ يرجح بو ما كاف عاما (ادلصلح ة أك ادلفسدة ) على ما كاف
خاصا.67

مثال تطبيقي على هذا الضابط

مسألة تلقي الركباف  :ففيو مصلحة خاصة للمتلقي ألنو يشًتم بذلك السلعة بسعر رخيص
،لكن فيو مفسدة على اجملتمع كإضرارا بو كذلك دلا حيدث من ادلتلقي من احتكار السلعة
كالتحكم يف سعرىا كالتغرير على البائع لو كعلى من يشًتم منق  ،كذلذا هنى الشارع عن تلقي
الركباف ألف فيو مفسدة عامة.68

الضابط الثاني :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأكبرهما قدرا

إذا تعارضت مصلحة كمفسدة ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلصلحة كادلفسدة كنوعها
ككانتا عامتُت أك خاصتُت  ،ففي ىذه ا حلالة يتعذر الًتجيح بينهما بأم من تلك ادلعايَت السابقة
 ،فينظر إذل معيار ادلقدار للمصلحة أكادلفسدة  ،فأيهما كاف أكرب مقدارا فنرجحو على
اآلخر.69

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 جيوز الكذب للصلح بُت ادلتخاصمُت أك يف حالة احلرب خلداع العدك فالكذب ال شك
مفسدة جيب ذبنبها كلكنو جاز يف ىذه ادلواطن ألف يف ارتكابو ربقيقا دلصلحة أكرب من
70
ادلفسدة اليت يقوـ عليها أصل الكذب .
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المطلب الرابع  :ضوابط الحكم عند تعارض المصلحة والمفسدة بأطولهما زمنا
أوبآكدهما تحققا
الضابط األول  :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأطولهما زمنا

إذا تعارضت مصلحة كمفسدة ككانتا متساكيتُت يف رتبة احلكم كرتبة ادلصلحة كادلفسدة كنوعهما
 ،ككانتا متساكيتُت يف العموـ كاخلصوص كمتساكيتُت يف ادلقدار ففي ىذه احلالة جيب النظر إذل
االمتداد الزمٍت لكل منهما  ،فأيهما كاف أثرىا ديتد زمنان أطوؿ من األخرل فَتجح على ما
دكهنا.

مثال تطبيقي على هذا الضابط

جيوز عملية اجلراحية إلستخداـ عالج ادلرم ض،ألف ادلصلحة ىنا دائمة كادلفسدة آنية فقد
رجحت ادلصلحة على ادلفسدة فعملية اجلراحية تشتمل على مفسدة مؤقتة فادلريض يتحمل
بذلك آالـ اجلراحة كمتاعبها مؤقتة كلكن ىذه العمليات يستتبعها مصلحة دائمة كىو شفاء
ادلرمض.71

الضابط الثاني  :الترجيح بين المصلحة والمفسدة بآكدهما تحققا

إذا تعارضت مصلحة كمفسدة ككانت إحدامها مؤكد كقوعها كاألخرل موىومة فنرجح ما كاف
زلقق الوقوع أك مظنوف الوقوع ظنان راجحان على ما كاف متوىم الوقوع "ألف الفعل إمنا يتصف
بكونو مصلحة أك مفسدة حبسب ما ينتج منو على صعيد الواقع .72

مثال تطبيقي على هذا الضابط

 ال جيوز ربديد النسل بدعول لدرء مفسدة األزمات االقتصادية اليت يسببها النمو السكاين
للشعوب ألف ىذه مفسدة موىومة كليست حقيقة  ،إذا فرجح ادلصلحة احلقيقية على
ادلفسدة ادلوىومة كىي أف زيادة السكاف ديثل قوة حقيقية كتنمية عظيمة لألمة .

الخاتمة

كبعد أف انتهيت من دراسة "ضوابط العمل بفقو ادلوازنات " أرل أف أكجز ىنا أىم ما انتهت إليو
الدراسة كذلك على النحو التارل :
 .1فقو ادلوازنات ىو عبارة عن رلموعة األسس كادلعايَت اليت تضبط عملية ادلوازنة بُت ادلصاحل
ادلتعارضة أك ادلفاسد ادلتعارضة ليتبُت بذلك أم ادلصلحتُت أرجح فتقدـ على غَتىا كأم
ادلفسدتُت أعظم خطران فيقدـ درؤىا
 .2أمهية فقو ادلوازنات كعظم احلاجة إليو يف كل زماف كمكاف كالسيما يف ىذا العصر حيث
زيادة ادلستجدات ،ككثرة الوقائع احملدثات  ،كاحلاجة إليو ماسة على مستول ما حييط بالفرد من
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قضايا أك ما يتعلق باجملتمع من مصاحل كمفاسد أك ما تسَت عليو الدكلة يف سياساهتا العامة
كبرارلها التنفيذية كخططها ادلستقبلية
.3إذا تنازعت ادلصاحل حبيث ال ديكن ربصيل إحداىا إال بًتؾ األخرل فإنو جيب ادلوازنة بينها
ليختار أرجحها كيًتؾ مرجوحها  ،كتتم ادلوازنة عربالضوابط كادلعايَت السبعة للموازنة
 4ىذا ادلوضوع مدار اإلجتهاد ،بل ليس لإلجتهاد كظيفة كمهمة سواه كأف مدار الشرع كالواقع
على ادلصاحل كادلفاسد ،فما من مسألة صغَتة أك كبَتة إال كىي مبنية على ادلصاحل كادلفاسد
 .5حيقق ىذا ادلوضوع كماؿ الشريعة كمشوذلا حلياة الناس ،كرعايتها دلصاحلهم ،كحفظها
حلقوقهم ،كمسايرهتم دلستجداهتم
 . .6دل يكن فقو ادلوازنات رلرد فلسفة عقلية زلضة كإمنا ىو نتاج حبث طويل كإمعاف دقيق
كاستقراء تاـ لنصوص الوحي كفهم كامل دلقاصد التشريع كمبادئو كقواعده الكلية
 7صعوبة ىذا ادلوضوع يف اجلانب التطبيقي ،كلذلك فهو حيتاج إذل علم راسخ ،كملكة فقهية،
كنظرة كاملة فاحصة
 8عناية العلماء ذلذا ادلوضوع فقد كضعوا لو الضوابط كرمسوا ادلنهج كأسسوا القواعد ،كبنوا عليو
فتاكاىم كأقضيتهم.

الهوامش

 .1انظر للبحث التفصيلي حوؿ فقو ادلوازنات  :فقو ادلوازنة بُت ادلصاحل كادلفاسد لددكتورحسُت أمحد أبو
عجوة أستاذ الفقو كأصولو ادلساعد بقسم الدراسات اإلسالمية اجلامعة اإلسالمية بغزة ،منهج فقو ادلوازنات
يف الشريعة اإلسالمية لدكتور عبد ادلجيد زلمد إمساعيل السوسوة ص ، 5:منشورات رللة البحوث الفقهية
ادلعاصرة العدد 51
 2منهج فقو ادلوازنات يف الشريعة اإلسالمية لدكتور عبد اجمليد زلمد إمساعيل السوسوة ص5:
 3أكلويات احلركة اإلسالمية ؿلقرضاكم ،ص 53 :
 4ألف أعلى مراتب األحكاـ فيما يتعلق باألمر ىو الوجوب مث الندب مث اإلباحة
 5قواعد األحكاـ إلبن عبد السالـ  ،ص14 /1:
 6ادلصدر نفسو  ،ص95 / 1:
 7ادلنثور يف القواعد لبدر الدين زلمد بن هبادر الزركشي ،ص  339/1:ربقيق تيسَت فائق زلمود ،كزارة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،ط ،1الكويت 1402 ،ق
 8قواعد األحكاـ  ،ص14 / 1:
 9ركاه البخارم يف كتاب اجلهاد باب اجلهاد بإذف األبوين  ،رقم احلديث ( )2799كمسلم يف كتاب الرب
باب بر الوالدين ( ) 4630
 10ادلستصفى للغزاذل ،ص 92 /2:كادلوافقات لإلماـ الشاطيب ،ص  ، 41/2:أصوؿ الفقو لبدراف أبو
العينُت  ،ص ،443 :مؤسسة شباب اجلامعة ،ـصر
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 11كما جاء يف احلديث جواز أف يكوف الصداؽ خامت حديد أك تعليم قرآف ،ركاه مسلم يف كتاب النكاح
باب الصداؽ كجواز كونو تعليم قرآف ،رقم احلديث()1425
 12نظرية التقريب كالتغليب كتطبيقها يف العلوـ اإلسالمية ،دكتور أمحد ا لريسوين  ،ص  ، 369 :دار
الكلمة ،الطبعة األكذل سنة  1418ىػ
 13كىو مصلحة ضركرية تتعلق باحلفاظ على الدين
 14كىي مصلحة ضركرية تتعلق باحلفاظ على النفس
 15أصوؿ الفقو ؿعبد الكرًن زيداف  ،ص  ، 383:مؤسسة قرطبة الطبعة ،الطبعة السادسة 2007
 16الفقو اإلسالمي ؿلزحيلي ،ص، 425 /3 :دار الفكر بَتكت الطبعة األكذل
 17ال تعمل على ادلصلحة العامة كهتدر ادلصلحة اخلاصة مع التعويض ادلناسب إف كاف لو مقتضى ،ألف
األخص داخل يف األعم  ،كألف ادلصلحة العامة أكرب قدران كأكسع أثران من ادلصلحة اخلاصة كألف يف رعاية
ادلصلحة العامة رعاية حلق الفرد ذاتو  ،كأيضان فإف مناقضة ادلصلحة العامة معود بالضرر على كل أبناء اجملتمع
دبا فيهم ذلك الفرد الذم آثر مصلحتو اخلاصة .ادلوافقات ؿلشاطيب  ،ص  ، 343/2:إعالـ ادلوقعُت عن
رب العادلُت دلحمد بن أيب بكر ادلعركؼ بابن القيم اجلوزية،،ص 138/3:دار احلديث ،القاىرة،الطرؽ
احلكمية إلبن القيم  ،ص، 202 :مطبعة ادلدين القاىرة  1961ء
 18تيسَت التحرير حملمد أمُت بن زلمود البخارم ادلعركؼ بأمَت بادشاه احلنفي  ،ص  ، 103/2 :مصطفى
احلليب
 19قواعد األحكاـ  ،ص 252 / 2:
 20تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق لعثماف بن علي بن زلجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي ،ص4:
 ،196/الناشر :ادلطبعة الكربل األمَتية بوالؽ ،القاىرة الطبعة :األكذل 1313 ،ق كقواعد األحكاـ  ،ص
252 / 2:
 21األشباه كالنظائر جلالؿ الدين السيوطي ،ص 78:دار الكتب العلمية ،ط  ،1بَتكت 1411 ،ق ،
األشباه كالنظائر لزين الدين بن ابراىيم ادلعركؼ بابن صليم احلنفي  ،ص  ،98:دار الفكر  ،دمشق سنة
 2005ك القاعدة إلبن رجب ص ،211 :ادلطبعة السلفية سنة 1343ىػ
 22ألف الرسوؿ ﷺ كاف أبعد نظران من الصحابة فقد كاف صلح احلديبية فتحان كبَتان لإلسالـ كادلسلمُت
ت بعد سنتُت أف يغزك مكة كيفتحوىا كما أف ىذا الصلح قد أكجد ىدنة جعلت
كاستطاع النيب كصح ا بق
ادلسلمُت يأمنوف شر قريش بل كىم تعًتفوا بالنيب ﷺ كقبلوا كجودىم كتفرغ ادلسلموف لنشر الدعوة
اإلسالمية يف اجلزيرة العربية كخارجها فأرسلوا الدعاة كالسفراء إذل األمراء كالرؤساء كادللوؾ يدعوىم بدعوة
اإلسالـ كقويت شوكة ادلسلمُت كبذلك فقد كاف صلح احلديبية فتحان مبُتان قاؿ تعاذل ’’ :إنا فتحنا لك فتحان
مبينان ‘‘.سورة الفتح 1:
 23األراضي ادلفتوحة من بالد العراؽ كالشاـ
 24اخلراج أليب أبويوسف يعقوب بن إبراىيم ،ص  ، 32:ادلطبعةالسلفية كمكتبتها القاىرة الطبعة :
الطبعةالثالثة عاـ 1382ق
 25قواعد األحكاـ  ،ص59/1 :
 26إعالـ ادلوقعُت إلبن القيم ،ص2/ 3:
 27قواعد األحكاـ ،ص77 /1:
 28ادلصدر نفسو
 29ادلوافقات للشاطيب  ،ص10/2:
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 30اجلامع ألحكاـ القرآف لإلماـ أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصارم ا لقرطيب  ،ص  ، 380 /6:دار
الفكر ،بَتكت
 31كىي القوؿ خبلق القرآف الذم دعى إليو ادلعتزلة
 32زلنة اإلـاـ أمحد بن حنبل ؿدلقدسي  ،ص،9:دار إحياء بَتكت
 33األشباه كالنظائر ؿلسيوطي  ،ص 78 :كاألشباه كالنظائر إلبن صليم  ،ص 69 :كادلنثور ؿلزركشي ،
ص123 / 2:
 34ادلنثور ؿلزركشي  ،ص123 / 2:
 35األشباه كالنظائر إلبن صليم  ،ص69 :
 36ادلصدر نفسو  ،ص69 :
 37رلموع فتاكل إلبن تيمية  ،ص ، 537/28:مجع كترتيب عبد الرمحن العاصمي النجدم كابنو ،الرئاسة
العامة لشؤكف احلرمُت الشريفُت ،ادلملكة العربية السعودية،
 38األشباه كالنظائر ؿلسيوطي  ،ص68:
 39ادلصدر نفسو  ،ص78 :
 40القواعد البن رجب احلنبلي ،ص 354:كأعالـ ادلوقعُت البن القيم،ص45 /2:
 41قد يكوف برتبة احلكم كقد يكوف برتبة ادلصلحة كنوعها كعمومها كخصوصها كمقدارىا
 42ركاه البخارم يف كتاب الوضوء باب صب ادلاء على البوؿ يف ادلسجد رقم احلديث ()215
 43ضوابط ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية حملمد سعيد رمضاف البوطي  ،ص، 222 :بَتكت-لبناف ,
الرساؿ  ,ط  2000 , 6ـ
ة
مؤسسة
 44قواعد األحكاـ إلبن عبد السالـ ،ص 38 /1:كرلموع الفتاكل إلبن تيمية  ،ص129/ 28:
 45قواعد األحكاـ ،ص88 /1:
 46ادلوافقات ؿلشاطيب ،ص8/ 2 :
 47قواعد األحكاـ ،ص 95 /1:الفركؽ لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،ص 136:دار ادلعرفة
ناف
للطباعة كالنشر ،لب
 48التقرير كالتحبَت إلبن أمَت احلاج  ،ص، ،22/ 3 :الناشر دار الفكر ،سنة النشر 1417ىػ
 49األحكاـ ؿألمدم ،ص733/ 4 :
 50ركاه البخارم يف كتاب االستئذاف  ،باب التسليم يف رللس فيو أخالط من ادلسلمُت كادلشركُت رقم
احلديث ()5899
 51الزركشي ادلنثور،ص 132 / 1:كاألشباه كالنظائر ؿلسيوطي ،ص115 :كاألشباه البن صليم ،ص117:
 52اجملموع ؿلنوكم ،ص، 214/ 5 :طبعة دار الفكر كابن تيمية يف رلموع الفتاكل،ص186/ 23:
 53األشباه كالنظائر ؿلسيوطي  ،ص115:كاألشباه إلبن صليم  ،ص 117:
 54قواعد األحكاـ ،ص98 /1:
 55األحكاـ ؿآلمدم ،ص353/ 4 :
 56يتسَت التحرير على شرح التحرير يف أصوؿ الفقو اجلامع بُت اصطالحي احلنفية كالشافية حملمد أمُت
ادلعركؼ بأمَت بادشاه ،ص ، 12/3:دار الفكر االسالمى احلديث
 57مجع اجلوامع يف أصوؿ الفقو لعبد الوىاب بن علي السبكي تاج الدين ،ص ، 112 :بتحقيق عبد ادلنعم
خليل إبراىيم دار الكتب العلمية  1424ق ك هناية السوؿ يف شرح منهاج األصوؿ لعبد الرحيم بن

129

پشاكراسالميكس :اجمللد،٣العدد٢

ضوابط العمل بفقه الموازنات

يوليو-ديسمرب2012،

احلسن األسنوم الشافعي ،ص ، 244/ 3:دار الكتب العلمية بَتكتلبناف الطبعة األكذل 1420ىػ كالتقرير
كالتحرير يف علم األصوؿ البن أمَت احلاج،ص28/3 :
 58القرايف الفركؽ ،ص137:
 59األحكاـ ؿآلمدم ،ص 337/ 4 :كالتقرير كالتحبَت البن أمَت احلاج،ص22 / 3:
 60شرح الكوكب ادلنَت لتقي الدين أبو البقاء ادلعركؼ بإبن النجار ،ص  447/4 :بتحقيق زلمد
الزحيلي،مكتبة العبيكاف  ،الطبعة الثانية 1418ىػ
 61شرح الكوكب ادلنَت ؿلفتوحي  ،ص447/ 4 :
 62فمثالن لو كانت ادلصلحة من رتبة الضركريات ككانت ادلفسدة من رتبة احلاجيات أك التحسينيات فإنو
يقدـ جلب ادلصلحة على درء ادلفسدة كإف كاف العكس فيقدـ درء ادلفسدة على جلب ادلصلحة ككذلك لو
كانت ادلصلحة من رتبة احلاجيات كادلفسدة من رتبة التحسينيات فإنو يقدـ جلب ادلصلحة على درء
ادلفسدة ،ك علي اؿعكس يقدـ درء ادلفسدة على جلب ادلصلحة كىكذا
 63ادلغٍت شرح سلتصر اخلرقي لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة ادلقدسي أبو زلمد  ،ص ،126 /3 :دار إحيار
الًتاث العريب
 64فقو النوازؿ قضايا فقهية معاصرة لبكر بن عبد اهلل أبو زيد  ،ص 44، / 2:منتدم الكتب كادلطبوعات
ط 1سنة  9041ػق
 65فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت حملب اهلل بن عبد الشكور البهارم ،ص 602/2:دار الكتاب العريب
 ،بَتكت
 66الفقو اإلسالمي ؿلزحيلي ،ص524/3:
 67تيسَت التحرير يف أصوؿ الفقو ألمَت بادشاه،ص301/ 2:
 68ركاه البخارم يف كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركباف كأف بيعو ـردكد رقم احلديث ( )2054
 69قواعد األحكاـ ،ص38/1:
 70األشباه كالنظائر ؿلسيوطي  ،ص87 :
 71فقو األكلويات ؿلقرضاكم  ،ص13 :
 72البوطي :ضوابط ادلصلحة ،ص222:
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