






  مشروعٌة فقه الموازنة

:مشروعٌة الموازنة بٌن المصالح المتعارضة –1

:  من القرآن الكرٌم 

فبّشر عباد الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه ، أوالئك الذٌن  /  " أ

  18،  17سورة الزمر  "هداهم هللا وأوالئك هم أولوا األلباب 

 55الزمر  "واّتبعوا أحسن ما أنزل إلٌكم من رّبكم  /  "ب 

 145األعراف " فخذها بقّوة وامر قومك ٌؤخذوا بؤحسنها / " ج 



ٌّة    : من السّنة النبو
:قال –ر –عن أنس بن مالك    

جاء أعرابً فبال فً طائفة المسجد ، فزجره الناس  

ًّ صّلى هللا علٌه وسّلم ، فلّما مضى  ، فنهاهم النب

ًّ بذنوب من ماء فهرٌق علٌه  أخرجه " بوله أمر النب

الشٌخان 

فً الحدٌث من الفوائد أّنه صّلى : قال ابن حجر    

هللا علٌه وسّلم أمرهم بالكّف عنه للمصلحة الراجحة 

، وهو دفع أعظم المفسدتٌن باحتمال أٌسرهما 

وتحصٌل أعظم المصلحتٌن بترك أٌسرهما 



  
ن المصلحتٌن بقوله   ٌْ قال العلماء كان : وفّصل النووي هات

:  إحداهما : دعوه لمصلحتٌن : قوله علٌه الصالة والسالم 

أّنه لو قطع علٌه بوله تضّرر ، وأصل التنجٌس قد حصل ، 

فكان احتمال زٌادته أولى من إٌقاع الضرر به 

أّن التنجٌس قد حصل فً جزء ٌسٌر من المسجد ، : الثانٌة 

فلو أقاموه فً أثناء بوله لتنجست ثٌابه وبدنه ومواضع 

كثٌرة من المسجد 



  
:مشروعٌة الموازنة بٌن المفاسد المتعارضة –2

:  من القرآن الكرٌم 

أّما السفٌنة فكانت لمساكٌن ٌعملون فً البحر فؤردت أن  "  /أ  

 79الكهف " أعٌبها وكان وراءهم ملك ٌؤخذ كلّ سفٌنة غصبا 

تصّرف الخضر فً أمر السفٌنة تصّرف برأي : قال ابن عاشور   

، فتصّرف الخضر قائم مقام تصّرف المرء فً ... المصلحة الخاصة

ماله بإتالف بعضه لسالمة الباقً، فتصّرفه الظاهر إفساد، وفً 

الواقع إصالح، ألّنه ارتكاب أخّف الضررٌن 



ٌسؤلونك عن الشهر الحرام قتال فٌه، قل قتال فٌه كبٌر وصّد / " ب 

عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 

 217البقرة " هللا والفتنة أكبر من القتل 

تدلّ على وجوب ارتكاب أخّف الضررٌن إذا لم ٌكن بّد من فعل    

أحدهما 

ولو اّطلع موسى على ما فً خرق : وقال ابن عبد السالم 

السفٌنة من المصلحة ، وعلى ما فً قتل الغالم من 

المصلحة ، وعلى ما فً ترك السفٌنة من مفسدة غصبها 

، وعلى ما فً إبقاء الغالم من كفر أبوٌه وطغٌانهما ، لما 

أنكر علٌه ولساعده فً ذلك 



ٌّة    :من السّنة النبو

فدً قّصدة عبدد هللا بدن –عن جابر بن عبدد هللا    

ًّ ، رأس المنافقٌن  حدٌن ذكدر القدرآن قولهده –أب

لئن رجعنا إلدى المدٌندة لٌخدرجّن األعدّز منهدا " : 

 8سورة المنافقون " األذل ّ 

ٌدددا رسدددول هللا دعندددً : قدددال عمدددر بدددن الخطددداب  

دعده : أضرب عنق هدذا المندافق ، فقدال الرسدول 

 .ال ٌتحدث الناس أّن محمدا ٌقتل أصحابه

أخرجه مسلم 



  :النووي قال  
 بعض على والصبر المختارة األمور بعض ترك فٌه

 أعظم مفسدة ذلك على تترّتب أن من خوفا المفاسد

 منه

 : السالم عبد ابن وقال

ًّ  وامتنع  عرف قد المنافقٌن من جماعة قتل من النب

 قتل فً أخذ بؤّنه الناس ٌتحّدث أن خوفا نفاقهم

 كّلها فهذه ، اإلسالم فً الدخول من فٌنفروا أصحابه

 المفاسد من تقدٌمها فً لما أّخرت مصالح

   المذكورة



مشروعٌة الموازنة بٌن المصالح والمفاسد –3
: من القرآن الكرٌم 

ٌسؤلونك عن الخمر والمٌسر ، قل فٌهما إثدم كبٌدر  "  

219البقرة " ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

 

فٌهددا إرشدداد للمددإمنٌن : قددال رشددٌد رضددا فددً تفسددٌره 

إلددى طرٌددق االسددتدالل لٌهتدددوا إلددى القاعدددتٌن اللتددٌن 

قاعدددة درء المفاسددد مقددّدم علددى : تقّررتددا فددً األصددول 

تددددرجٌح ارتكدددداب أخددددّف : جلددددب المصددددالح ، وقاعدددددة 

الضررٌن 



ٌّة السّنة من     : النبو
  هللا رسول لً قال : قالت المإمنٌن أمّ  عائشة عن  / أ 

 على لبنٌته ثمّ  البٌت لنقضت بالكفر قومك حداثة لوال "

  الشٌخان أخرجه " إبراهٌم أساس

 األهمّ  تقدٌم ضرورة على ٌدلّ  وهذا : النووي قال   

 إذا وأّنهما ، المصلحة وجلب المفسدة دفع من فاألهمّ 

 أمن إذا المفسدة وأنّ  المفسدة بدفع بدىء تعارضتا

  المصلحة عمل استحباب عاد وقوعها

 ترك جواز على الحدٌث بهذا الشاطبً واستدلّ    

 مصلحة من أعظم مفسدة حدوث من خوفا المطلوب

  المطلوب ذلك



ًّ  أنّ  بشٌر بن النعمان عن   / ب    القائم مثل : قال النب

 سفٌنة على استهموا قوم كمثل فٌها والواقع هللا حدود على

 فً الذٌن فكان ، أسفلها وبعضهم أعالها بعضهم فؤصاب ،

  : فقالوا فوقهم من على مّروا الماء من استقوا إذا أسفلها

 فإن ، فوقنا من نإذ ولم خرقا نصٌبنا فً خرقنا أّنا لو "

 أٌدٌهم على أخذوا وإن ، جمٌعا هلكوا أرادوا وما تركوهم

البخاري أخرجه " جمٌعا ونجوا ، نجوا

 

 ورفع التوسعة على الدالة األدّلة : الشاطبً قال : مالحظة

 فً مشروعة غٌر أعمال فً السماح على قائمة الحرج

 للذرائع فتح أو مشروع مآل وهو ، بالناس رفقا األصل



  

 فقد على األدلة أبرز من هو الحدٌبٌة صلح / ج

ٌّة السّنة فً الموازنة  العمل

 أدقّ  من وهذا : المعاد زاد فً قٌم ابن قال   

 ولذلك ، النفوس على وأشّقها وأصعبها المواضع

 عمر وقال ، ضاق من الصحابة من عنه ضاق

 صلح خالل من القٌم ابن واستنبط ، قال ما

 جلٌلة ِحكما وتحّسس جلٌلة أحكاما الحدٌبٌة

 األربعٌن تبلغ كادت الصلح هذا من استفادة



أقسام المصلحة

المصلحة باعتبار قوتها فً ذاتها–1

مدى آثارها فً قوام أمر العالم 

جدول





  
:مكّمالت المصالح 

 الحاجٌللةولكللّل مللن المصللالح الضللرورٌة    

والتحسٌنٌة مكّملالت ومتّمملات لٌكلون تحقٌلق 

هذه المصلالح عللى أكملل وجله ولتكلون أمانلا 

احتٌاطٌللا وسللٌاجا واقٌللا للحفللاا علللى مصللالح 

الناس 

وفقللدان هللذه المكمللالت   ٌخللّل بالمصلللحة    

األصلٌة وإن كانت تتأثر بفقدها نوعا ما 
جدول





المصلحة باعتبار مقدار شمولها– 2

تعلقها بعموم األّمة أو بؤفرادها 

جدول





  

المصلحة باعتبار تحّقق الحاجة إلٌها–3

من حٌث التؤكد من نتائجها

جدول





مٌزان تفاوت المصالح  
 

 فً بدّ  ال كان بحٌث ، واحد مناط فً مصلحتان تعارضت إذا   

 مٌزان على عرضهما وجب ، األخرى تفوٌت من إحداهما تحصٌل

  المصلحة ألقسام الثالثة الجوانب من الترجٌح

 على األقوى المصلحة تقدٌم : هو ذلك فً الشرعً والمعٌار   

 مإّكدة المصلحة تكون أن شرط ، الخاّصة على والعاّمة ، األضعف

 حصولها فً مشكوك أو موهومة ال ، راجحة أو

جدول  : ثالثة اعتبارات بحسب نوّضحه المٌزان وهذا   





مصالح فً رتب متفاوتة–1

:بنود هذا المٌزان 

  ٌّة لمصلحة اعتبار  مع تعارضت إذا تحسٌن

ٌّة المصالح ٌّة أو الضرور   الحاج

  مصلحة صادمت إذا الحاجٌة للمصلحة التفات 

 ضرورٌة

 ّعلى بالدٌن المتعلّق الحاجً تقدٌم ٌستحب 

بالعزائم أخذا بالنفس المتعلّق الضروري



أمثلة تطبٌقٌة لهذا المٌزان

:ما ٌتعّلق بحفظ الدٌن / أ 
  

     الحاجًتعارض الضروري مع 1.

    تعارض الضروري مع التحسٌنً   2.

مع التحسٌنً  الحاجًتعارض    3.



       الحاجًتعارض الضروري مع 

 أداء الصالة :  الحاجًلتعارض الضروري مع مثال أّول

مع الجهل بجهة القبلة

 ٌّة أداء الصالة ضروري لحفظ الدٌن ، واستقبال  :الوضع

القبلة حاجة لهذا الضروري 

 إذا لم ٌتٌّقن المسلم من جهة القبلة ؟ هل ٌجتهد : السإال

فً جهتها وٌصّلً ؟ أم ال ٌصّلً إالّ حٌن ٌتٌّقن جهتها ؟  

 



التماسها وٌكفً ، ٌقٌنا القبلة بجهة للجهل الصالة ترك ٌصحّ  ال : الحكم 

 شطر أّنها ظّنه على ٌغلب التً الجهة إلى والصالة ، االستطاعة بقدر

 الحرام المسجد

حفظ من الصالة وإقامة " الصالة وأقٌموا " تعالى قال : التقرٌر 

 وتولٌة " شطره وجوهكم فولّوا كنتم وحٌثما " : تعالى وقال ، الضرورٌات

 الصالة حاجٌات من الحرام المسجد شطر الوجوه

 وإذا ، الصالة تلك نترك الثانٌة مقتضى إلى األولى اآلٌة مقتضى تركنا فإذا

 الظنّ  بغلبة القبلة إلى نصّلً عكسنا

تغلٌبا القبلة جهة تٌّقن عدم مع الصالة إقامة هو : شرعا فالمطلوب 

ًّ  أمر على ضروري ألمر حاج


