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�حلمد هلل رب �لعاملني ، و �ل�صالة و�ل�صالم على نبيه حممد ، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ، وبعد:

فاإنه بعون �هلل تعالى عقدت جامعة �أم �لقرى يف مكة �ملرمة ممثلة يف كلية �ل�صريعة و�لدر��صات 
�لإ�صالمية موؤمتر » فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�صرة » برعاية كرمية من خادم �حلرمني 
�ل�صريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز حفظه �هلل ورعاه ، ؛ وذلك ملا لفقه �ملو�زنات من �أهمية 
بالغة يف حل كثري من �لق�صايا �لتي تعرت�ض م�صرية �لأمة �مل�صلمة يف ع�صر يعد �أكرث �لع�صور 
تعقيدً� ب�صبب �لتطور �ملذهل يف كل جمالت �حلياة �ملختلفة ، وقد �صحب ذلك ��صطر�ب يف 
عند  �ملعتربة  و�صو�بطه  – ب�صروطه  �ملو�زنات  وفقه   ، و�لجتاهات  و�لآر�ء  و�ملو�قف  �لفتاوى 
�لعلماء - ميثل �ملنهجية �ملن�صبطة �لتي ُيز�ل بها �لإ�صكال وُيدفع بها �لتعار�ض و�ل�صطر�ب ، 
وهو �ملدخل �حلقيقي لفهم �لأحكام �ملتعار�صة يف �صوء مقا�صد �ل�صريعة ، ومفتاح �لر�صد يف 

�لتعامل مع �لق�صايا �ملعا�صرة .

وقد ر�أت كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية بجامعة �أم �لقرى - من منطلق م�صوؤوليتها جتاه 
�ملفا�صد  و  �مل�صالح  تتعار�ض فيها  �لتي  �مللحة  �لق�صايا  ت�صهم يف در��صة عدد من  �أن  �أمتها - 

ويتجاذبها �لنظر ويتعدد فيها �لجتهاد .

وبني يديك – �أيها �لقارئ �لكرمي – �أبحاث تقدم بها علماء من عدد من بلد�ن �لعامل �لعربي 
و�لإ�صالمي للم�صاركة يف �ملوؤمتر ، تناولت �لأمور �لتالية :

�أواًل : بيان حقيقة فقه �ملو�زنات ، وبد�ية ن�صاأته م�صطلحًا علميًا له دللته �ملحددة ، 

ومعناه �ملتعارف عليه عند علماء �ل�صريعة .

ثانيًا : تقرير �لأدلة �ل�صرعية و�لأ�صول �ملرعية �لتي ينبني عليها فقه �ملو�زنات ، وتقوم 

عليها دعائمه ، وتنبثق منها تطبيقاته �لفقهية .



2

ثالثًا : �إي�صاح منهج �ل�صلف �ل�صالح من �ل�صحابة و�لتابعني ومن �صار على نهجهم 

من �لعلماء �لربانيني يف �لعمل بفقه �ملو�زنات عند تز�حم �مل�صالح و�ملفا�صد ، ومتانع 
�خلري و�ل�صر ، وتقابل �حل�صنات و�ل�صيئات .

�ملعا�صرين عند  �ملجتهدين  تعني   ، �ملو�زنات  لفقه  ومعايري   و�صع �صو�بط     : ر�بعًا 

�لتطبيق على حتقيق �لتو�زن و�لعتد�ل ، و�لبعد عن �لبغي و�لعتد�ء .

خام�سًا : در��صة عدد من �لق�صايا يف جو�نب خمتلفة من �حلياة  �ملعا�صرة ، ومناق�صة 

ت�صنده  ر�أي  �إلى  للو�صول  ؛  و�أدلتهم  فيها  �ملعا�صرين  و�لباحثني  �لفقهاء  نظر  وجهات 
�حلجج �ملعتربة ، وتوؤيده �لرب�هني �ل�صحيحة .

�ساد�سًا : بيان �لتحديات و�ملعوقات �لتي تعرت�ض فقه �ملو�زنات ، وطرح �ملقرتحات و�ل�صبل �لتي 

ينه�ض بها هذ� �لنوع من �لفقه ، ويوؤدي دوره �ملن�صود ، ويوؤتي ثمره وينعه �ملحمود .

ويف ختام هذه �ملقدمة نلجاأ �إلى �هلل بال�صر�عة �أن ينفع �هلل �لأمة �لإ�صالمية بهذ� �ملوؤمتر ، و�أن 
يكتب �لأجر و�لثو�ب لكل من �أ�صهم يف �إقامته وجناحه ، �إنه �صميع جميب .

و�حلمد هلل �أوًل و�آخرً� ، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .

�أمانة �ملوؤمتر
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تأصيل فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد
دراسة في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية

�لأ�ستاذ �لدكتور حممد عبد �ل�سالم كامل �أبو خزمي

 �أ�ستاذ �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية 

بكلية �لبنات – جامعة عني �سم�س

وع�سو �لر�بطة �لعاملية خلريجي �لأزهر
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

مقدمـــة 

خلق �هلل �لإن�سان فى �أح�سن تقومي، وكّرمه غاية �لتكرم، و�أر�سل له ر�سله، و�أنزل عليه كتبه، �إلى   
بالقر�آن �لكرمي،  �لكتب و�ل�سر�ئع  �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم، وختم  �لر�سل و�لأنبياء مبحمد عليه  �أن ختم 

و�سريعة �لإ�سالم. وتهدف �ل�سريعة �لإ�سالمية �إلى حتقيق م�سالح �لنا�س فى �لدنيا و�لآخرة. 
وم�سالح �لنا�س فى �لدنيا: هى كل ما فيه نفعهم و�سالحهم، وكل ما ي�ساعدهم على جتنب �لأذى و�ل�سرر، 

ودفع �لف�ساد و�لهالك.
وم�سالح �لنا�س فى �لآخرة: هى �لفوز بر�سو�ن �هلل تعالى فى �جلنة، و�لنجاة من عذ�به وغ�سبه فى �لنار. 
وقد وردت �لأحكام �ل�سرعية جللب �مل�سالح للنا�س، ودرء �ملفا�سد عنهم، فاملق�سود من �سرع �حلكم كما 

يقول �لآمدى: »�إما جلب م�سلحة، �أو دفع م�سرة، �أو جمموع �لأمرين بالن�سبة �إلى �لعبد«)1(.
�إيجادها  تكفل  �لتى  �لأحكام  لها  و�أوجد  �ل�سارع،  ر�عاها  وقد  �إل  و�لآخرة،  �لدنيا  فى  م�سلحة  من  وما 
�إلى  عباده  و�أر�سد  منها،  وحّذر  �ل�سارع،  وبّينها  �إل  و�لآخرة  �لدنيا  فى  مف�سدة  من  وما  عليها،  و�حلفاظ 

�جتنابها و�لبعد عنها)2(.
وياأتي فقه �ملو�زنات ليقّدم جمموعة من �لأ�س�س و�ملعايري �لتي ت�سبط عملية �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة، 
�ملف�سدتني  �أي  ليتبني  �ملتعار�سة  �ملفا�سد  �ملو�زنة بني  �أو  �أرجح فتقدم على غريها،  �مل�سلحتني  �أي  ليتبني 
�أعظم خطرً� فيقدم دروؤها، كما يعرف به �لغلبة لأي من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة عند تعار�سهما ليحكم بناء 

على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �لأمر �أو ف�ساده.
وقد �أح�سنت كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية بجامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة �سنعًا �أن جعلت موؤمترها 
�ملو�زنات  فقه  حقيقة  ل�ستجالء  وذلك  �ملعا�سرة«؛   �حلياة  يف  ودوره  �ملو�زنات  »فقه  بعنو�ن  �لعام  هذ� 
وعالقته باملنهج �لو�سط �ملعتدل �لذي يح�سل به �لتقدمي و�لرتجيح بني �لأمور �ملتعار�سة من غري �إ�سر�ف 
ول �إجحاف، ول�ستخال�س �ملعايري �ل�سرعية �لتي يعود لها فقه �ملو�زنات، و�لتي من �ساأنها �أن تكفل م�سالح 

�خللق وحتقق مقا�سد �ل�سرع.

)1(  �لإحكام فى �أ�سول �لأحكام، �لآمدى، 271/3 ـ ط ، املكتب الإ�سالمى ببريوت .
)2(  �سو�بط �مل�سلحة فى �ل�سريعة �لإ�سالمية، حممد �سعيد رم�سان �لبوطى، �س 45، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت.

تأصيل فقه املوازنات بني املصالح واملفاسد
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�لعلم  بالن�سبة حلملة  �لأهمية  و�ملفا�سد( فى غاية  �مل�سالح  �ملو�زنات بني  فقه  )تاأ�سيل  كان مو�سوع  وملا 
�ل�سرعى، و�ملتفقهني فى �لكتاب و�ل�سنة، فقد �آثرت �لكتابة فيه )فى �سوء �لن�سو�س و�ملقا�سد �ل�سرعية(.

وقد جعلته فى �ستة مباحث: 
�ملبحث �لأول: مفهوم �مل�سلحة و�ملف�سدة. 

�ملبحث �لثاين: جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد فى �سوء �لن�سو�س �ل�سرعية. 
�ملبحث �لثالث: طرق معرفة �مل�سالح و�ملفا�سد. 

�ملبحث �لر�بع: �سو�بط �مل�سلحة. 
�ملبحث �خلام�س: مر�تب �مل�سالح. 

�ملبحث �ل�ساد�س: قو�عد �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد. 
و�هلل تعالى �ملوفق و�لهادى �إلى �سو�ء �ل�سبيل.
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�ملبحث �لأول: مفهوم �مل�سلحة و�ملف�سدة

�أوًل: مفهوم �مل�سلحة 

كاملنفعة  �ل�سالح،  فهى م�سدر مبعنى  ومعنى،  وزنًا  كاملنفعة  وهى  مفعلة،  وزن  على  �للغة:  فى  �مل�سلحة 
مبعنى �لنفع، �أو هى ��سم للو�حدة من �مل�سالح. قال �بن منظور: و�مل�سلحة : �ل�سالح، و�مل�سلحة و�حدة 

�مل�سالح)3(. 
على �أن �مل�سلحة �إذ� كانت م�سدرً� مبعنى �ل�سالح، فاإن �سياغتها على وزن مفعلة تك�سبها قوة فى �ملعنى، 

�إذ �إنها ت�ستعمل ملكان ما كرث فيه �ل�سئ �مل�ستقة منه، وعلى هذ� فامل�سلحة �سئ فيه �سالح قوي)4(.
�أبى  �لإمام  تعريف  �أ�سهرها  لعل  بتعريفات عديدة،  �لأ�سوليون  �مل�سلحة فى �ل�سطالح: فقد عّرفها  �أما 
حامد �لغز�لى لها فى كتابه )�مل�ست�سفى( حيث قال:« �أما �مل�سلحة فهى فى �لأ�سل عبارة عن جلب منفعة 
�أو دفع م�سرة، ول�سنا نعنى بها ذلك، فاإن جلب �ملنفعة ودفع �مل�سّرة مقا�سد �خللق، و�سالح �خللق فى 
�خللق  من  �ل�سرع  ومق�سود  �ل�سرع،  مق�سود  على  �ملحافظة  بامل�سلحة:  نعنى  لكنا  مقا�سدهم،  حت�سيل 
خم�سة: وهو �أن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه �لأ�سول 

�خلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه �لأ�سول فهو مف�سدة، ودفعها م�سلحة)5(.
ويتبني من تعريف �لغز�لى �ل�سابق �أن �ملقا�سد و�مل�سالح �إطالقان مل�سمى و�حد، �إذ �مل�سالح عنده هى كل 

ما يت�سمن حفظ �ملقا�سد ويدفع �لف�ساد عنها. 
و�ل�سوؤ�ل هنا: ملاذ� فّرق �لغز�لى بني �مل�سلحة فى �لأ�سل، وبني  �لو�سع �ل�سرعى لها؟ 

�ألي�س جلب �ملنفعة ودفع �مل�سرة هو عني مق�سود �ل�سارع من �خللق �لكائن فى حفظ �لدين و�لنف�س و�لعقل 
و�لن�سل و�ملال؟ بل لي�س هناك �سيء يجلب م�سلحة �أو يدفع مف�سدة �إل �ندرج حتت مق�سود �ل�سارع، و�ت�سل 

من قريب �أو بعيد باأحد �لأمور �خلم�سة. 
ويجاب عن ذلك: باأن �لنا�س قد يعّدون �ل�سئ م�سلحة لهم، بينما يعّده �ل�سارع مف�سدة لهم، وقد يعّدون 
�ل�سئ مف�سدة لهم، بينما يعّده �ل�سارع م�سلحة لهم، فلي�س هناك تالزم بني �مل�سلحة و�ملف�سدة فى عرف 
�لنا�س وفى �ل�سريعة، ومن ثم فّرق �لغز�لى بني �مل�سلحة فى �لأ�سل، وبينها فى �ل�سرع، فامل�سلحة فى نظر 

)3(  ل�سان �لعرب لبن منظور، 2479/4 مادة )�سلح( ط. دار املعارف . 
�ملي�ساوى، �س 278 ط. دار  لل�سيخ �لطاهر بن عا�سور. حتقيق ودر��سة حممد �لطاهر  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  )4(  �نظر: مقا�سد 
فى  امل�سلحة  و�سوابط  العربى،  الفكر  دار  ط.  19ـ  �س  زيد،  م�سطفى  للدكتور  �لإ�سالمى  �لت�سريع  فى  و�مل�سلحة  �لنفائ�س.  

�ل�سريعة �لإ�سالمية د. حممد �سعيد رم�سان �لبوطى، �س 23 . 
)5(  �مل�ست�سفى من علم �لأ�سول لأبى حامد �لغز�لى، 286/1ـ287 ط.دار �سادر .

تأصيل فقه املوازنات بني املصالح واملفاسد
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تخالف  لأن مقا�سد �خللق حني  ولو خالفت مقا�سد �خللق،  �ل�سارع  �ملحافظة على مقا�سد  �لغز�يل هى 
مقا�سد �ل�سارع ل تكون فى �حلقيقة م�سالح، بل �أهو�ء و�سهو�ت زّينتها �لنف�س، و�ألب�ستها �لعاد�ت و�لأعر�ف 
�أن  �أنهم كانو� قبل �لإ�سالم يرون  و�لتقاليد ثوب �مل�سالح، و�لأمثلة على ذلك كثرية ومتنوعة، ومن ذلك 
�مل�سلحة فى و�أد �لبنات، وحرمان �لإناث من �ملري�ث، وقتل غري �لقاتل، وما كانو� يعتقدون �أن فى �سرب 
�خلمر ولعب �ملي�سر ون�سبة �لولد �إلى غري �أبيه مف�سدة، فلما جاء �لإ�سالم حّرم و�أد �لبنات، وجعل لالإناث 

ن�سيبًا مفرو�سًا، ومنع �لق�سا�س من غري �لقاتل، وحّرم �خلمر و�ملي�سر، وجعل �لن�سب �إلى �لآباء)6(.
وي�سمى �لو�سف �لذى يظهر للمجتهد �أنه مظنة جللب �مل�سالح �أو دفع �ملفا�سد عند بناء �حلكم عليه، دون 

اأن يجد من ال�سارع ما يدل على اإلغائه اأو العتبار به بـ )امل�سلحة املر�سلة( . 
و�سميت �مل�سلحة م�سلحة ؛ لأن بناء �حلكم عليها مظنة جللب �مل�سالح �أو دفع �ملفا�سد، وو�سفت 

بالإر�سال خللّوها من دليل �سرعى على �عتبارها �أو �إلغائها من جانب �ل�سارع.

ثانيًا: مفهوم �ملف�سدة 

�ملف�سدة فى �للغة: خالف �مل�سلحة، �إذ �لف�ساد نقي�س �ل�سالح)7(.

و�ملف�سدة فى ��سطالح �لأ�سوليني لها تعريفات عديدة، بناء على تعريفاتهم للم�سلحة، ولعل �لأ�سهر 
و�ملعول عليه ما ذكره �لغز�لى فى تعريف �مل�سلحة �أن كل ما يفوت حفظ �لأ�سول �خلم�سة )�لدين، 

و�لنف�س، و�لعقل، و�لن�سل، و�ملال( فهو مف�سدة)8(.

 

)6(  مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد بن حممد �لرمانى، �س 30 ، 31 ط. دار الغيث بالريا�ض . 
)7(  ل�سان �لعرب، 3412/5 مادة )ف�سد( . 

)8(  �مل�ست�سفى، 287/1 . 
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�ملبحث �لثانى: جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد فى �سوء �لن�سو�س �ل�سرعية

با�ستقراء اآيات القراآن الكرمي جند اأن اهلل تعالى قد اأر�سل ر�سله ـ عليهم ال�سالم ـ لتح�سيل امل�سالح 
وتكميلها وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها بح�سب �لإمكان. 

فاأخربنا �سبحانه اأن �ساحلًا ـ عليه ال�سالم ـ كان يخاطب قومه بقوله لهم: » َوَل َتْعَثْوا ِف الأَْر�ِض 
ُمْف�ِسِديَن” ] �سورة �لأعر�ف/�آية 74 ، كما اأخربنا �سبحانه اأن �سعيبًا ـ عليه ال�سالم ـ كان يخاطب قومه 

” ]�سورة هود / �آية 88  ، وقال  اَلَح َما ��ْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي �إِلَّ ِباهلّلِ لَّ �لإِ�سْ بقوله لهم: “ �إِْن �أُِريُد �إِ
ْر�ِس َبْعَد  ا�َس �أَ�ْسَياءُهْم َوَل ُتْف�ِسُدوْ� يِف �لأَ �سبحانه حكاية عن �سريعة �سعيب لأهل مدين” َوَل َتْبَخ�ُسوْ� �لنَّ

اَلِحَها” ] �سورة �لأعر�ف / �آية 85 .  �إِ�سْ

كما اأخربنا �سبحانه اأن بعثة مو�سى ـ عليه ال�سالم ـ كانت لإنقاذ بنى اإ�سرائيل من ف�ساد فرعون الذى”عال 
ُه َكاَن ِمَن  ْبَناءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي ِن�َساءُهْم �إِنَّ ُح �أَ ْنُهْم ُيَذبِّ ِعُف َطاِئَفًة مِّ يِف �لأْر�ِس َوَجَعَل �أَْهَلَها �ِسَيًعا َي�ْسَت�سْ

�مْلُْف�ِسِديَن” ] �سورة �لق�س�س/ �آية 4  .

اَلِحَها” ] �سورة  وقال تعالى خماطبًا اأمة حممد ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ :”َوَل ُتْف�ِسُدوْ� يِف �لأَْر�ِس َبْعَد �إِ�سْ
ُعو� �أَْرَحاَمُكْم *   ْيُتْم �أَن ُتْف�ِسُدو� يِف �لأَْر�ِس َوُتَقطِّ �لأعر�ف / �آية 56 ، وقال �أي�سًا:” َفَهْل َع�َسْيُتْم �إِن َتَولَّ

اَرُهْم” ] �سورة حممد / �لآيتان 22 ، 23   ُهْم َو�أَْعَمى �أَْب�سَ مَّ ُ َفاأَ�سَ ِذيَن َلَعَنُهُم �هللَّ �أُْوَلِئَك �لَّ

فهذه �أدلة كلية �سريحة تدل على �أن �سر�ئع �لأنبياء متطلبة جللب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد. 
وهناك اأدلة اأخرى من قبيل الإمياء جاءت دالة على اأن �سالح احلال فى هذا العامل مّنة كربى مين اهلل بها 
ْكِر �أَنَّ �لأَْر�َس َيِرُثَها  ُبوِر ِمن َبْعِد �لذِّ على �ل�ساحلني من عباده جز�ء لهم، قال تعالى:” َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف �لزَّ
َقْوٍم َعاِبِديَن” ] �سورة �لأنبياء �لآيتان 105 ، 106، وقال تعالى:”  وَن * �إِنَّ يِف َهَذ� َلَبالًغا لِّ احِلُ ِعَباِدَي �ل�سَّ
ُهم يِف �لأْر�ِس َكَما ��ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم” ]  اِت َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ احِلَ ِذيَن �آَمُنو� ِمنُكْم َوَعِمُلو� �ل�سَّ ُ �لَّ َوَعَد �هللَّ
ُه َحَياًة  ِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ ْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤْ ن َذَكٍر �أَ ا مِّ احِلً �سورة �لنور / �آية 55، وقال فى معر�س �لوعد:”َمْن َعِمَل �سَ
َبًة” ]�سورة �لنحل / �آية 97، فلول اأن �سالح هذا العامل مق�سود لل�سارع ما امنت اهلل به على ال�ساحلني  َطيِّ

من عباده)9(.
وبا�ستقراء اآيات القراآن الكرمي اأي�سا جند اأن اأكرث الن�سو�ض القراآنية قد اأتت معّللة باأنها لتحقيق امل�سالح 

)9(  �نظر : مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، للطاهر بن عا�سور، �س 273 ـ 275 . 
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ودفع �ملفا�سد، ومن ذلك: 
رعاية  تت�سمن  و�لرحمة   ،107 �آية   / �لأنبياء  ْلَعامَلِنَي”] �سورة  لِّ َرْحَمًة  لَّ  �إِ �أَْر�َسْلَناَك  تعالى:«َوَما  قوله   -1

م�سالح �لعباد ودرء �ملفا�سد عنهم. 
هو  �ملفا�سد  ودفع  �مل�سالح  حتقيق  �أن  �ملكلفني  لإعالم  �ملف�سدة  ودرء  �مل�سلحة  بجلب  �لأحكام  تعليل   -2
الَة َتْنَهى َعِن �ْلَفْح�َساء َو�مْلُنَكِر” ]�سورة  مق�سود �ل�سارع، ومن ذلك قوله تعالى فى �ساأن �ل�سالة:”�إِنَّ �ل�سَّ
ْلَباِب َلَعلَُّكْم  ا�ِس َحَياٌة َيْا �أُويِلْ �لأَ �لعنكبوت /من �لآية 45، وقوله تعالى فى �ساأن �لق�سا�س:” َوَلُكْم يِف �ْلِق�سَ

َتتَُّقوَن” ]�سورة �لبقرة /�آية 179. 
ْن  مِّ َعَلْيُكم  ِلَيْجَعَل  �هلّلُ  ُيِريُد  تعالى:” َما  �لأحكام، قال  �لرخ�س عند وجود م�سقة فى تطبيق  ت�سريع   -3

َحَرٍج” ] �سورة �ملائدة / من �لآية 6)10(.
ولتاأ�سيل �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد يف �ل�سريعة �لإ�سالمية �أدلة كثرية يف �لقر�آن �لكرمي، منها: ق�سة 
ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت  ا �ل�سَّ مو�سى عليه �ل�سالم مع �لعبد �ل�سالح،  قال تعالى: “�أَمَّ
ِمَننْيِ َفَخ�ِسيَنا �أَْن ُيْرِهَقُهَما  ا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤْ ًبا * َو�أَمَّ �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
َد�ُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف  ا �جْلِ مَّ � ِمْنُه َزَكاًة َو�أَْقَرَب ُرْحًما * َو�أَ ُطْغَياًنا َوُكْفًر� َفاأََرْدَنا �أَْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخرْيً
ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن  ا َفاأََر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُسدَّ احِلً َتُه َكنٌز َلُهَما َوَكاَن �أَُبوُهَما �سَ �مْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ
ا”]�سورة �لكهف/ �لآيات من 79-82، ووجه  رْبً َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ َربِّ
�لدللة من �لآيات: �أن مو�سى عليه �ل�سالم �أنكر على �لرجل �ل�سالح خرقه لل�سفينة وباأن هذ� ف�ساد يوؤدي 
�إلى �إغر�ق �ل�سفينة و�أهلها، فرّد عليه �لرجل �ل�سالح باأن هذ� �لف�ساد يدر�أ به ف�سادً� �أعظم، وهو �أن هناك 
َمِلكًا ظاملًا ياأخذ كل �سفينة �سليمة غري معيبة غ�سبًا، ولأن تبقى �ل�سفينة لأ�سحابها وبها خرق �أهون من �أن 
ت�سيع كلها، فحفظ �لبع�س �أولى من ت�سييع �لكل، وهذ� دليل على م�سروعية �ملو�زنة بني �لفا�سد و�لأف�سد، 
ودرء �لأف�سد بارتكاب �لفا�سد، وكذلك قتل �لغالم، فاإن �لعبد �ل�سالح علم من �هلل تعالى �أنه �سيكون طاغيًا 
وكافرً�، و�أن �هلل �سيبدل و�لديه خريً� منه زكاة و�أقرب رحمًا، وهذه مو�زنة بني �ملفا�سد و�مل�سالح، وكذلك 
فاإن عدم اأخذ الأجرة على اإقامة اجلدار الآيل لل�سقوط مف�سدة، ولكن امل�سلحة ف اإقامة اجلدار حفاظًا 
على كنز �ليتيمني لي�ستخرجاه بعد بلوغهما، وهذه مو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وكذلك هناك مف�سدتان: 
�لأولى بناء �جلد�ر من غري �أجرة، وهذه مف�سدة �سغرية، مقابل مف�سدة �أعظم منها، وهي ترك �جلد�ر 
حتى ينهار، مما يعر�س كنز �ليتيمني لل�سياع، فقام �لعبد �ل�سالح باملو�زنة بني �ملفا�سد بدرء هذه �ملف�سدة 

)10(  مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد �لرمانى، �س 18.
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�لعظيمة، مقابل مف�سدة عدم �أخذ �لأجرة)11(.
ومن �لأدلة �لقر�آنية على تاأ�سيل �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد قوله تعالى: »ول ت�سبو� �لذين يدعون من 

دون �هلل في�سبو� �هلل عدوً� بغري علم« ]�سورة �لأنعام/ من �لآية 108.
قال �بن كثري: »�إن �هلل نهى ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم و�ملوؤمنني عن �سب �آلهة �مل�سركني، و�إن كان فيه 
م�سلحة، �إل �أنه ُيرتتب عليه مف�سدة �أعظم منها، وهي مقابلة �مل�سركني ب�سب �إله �ملوؤمنني ، وهو �هلل ل �إله 

�إل هو«12.
كما �أن لتاأ�سيل �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد يف �ل�سريعة �لإ�سالمية �أدلة كثرية يف �ل�سنة �لنبوية، منها: 
ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قام �أعر�بي فبال يف �مل�سجد فتناوله �لنا�س ، فقال لهم �لنبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم:« دعوه وهريقوا على بوله �سجاًل من ماء اأو ذنوبًا من ماء، فاإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثوا 
�مل�سجد ومف�سدة  �لأعر�بي يف  بول  مع�سرين«13، فهذ� �حلديث قد ت�سمن مو�زنة بني مف�سدتني: مف�سدة 
ترويع الأعرابي الذي قد يوؤدي اإلى نفوره من الدين ، ومبا اأن مف�سدة ترويع الأعرابي اأكرب من مف�سدة بوله 
فقد ُدرءت املف�سدة الكربى مبا هو اأدنى منها، قال ابن حجر: »اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سحابة 
بالكف عن �لأعر�بي للم�سلحة �لر�جحة، وهي دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أي�سرهما، وحت�سيل �أعظم 

�مل�سلحتني برتك �أي�سرهما« 14.     

)11( حجية فقه �ملو�زنات وحاجة �لأمة �إليه، �أحمد زنفوري، مقال على منتدى ما�سرت �لقو�عد �لفقهية و�لأ�سولية بفا�س باملغرب  
بتاريخ 3 مار�س 2011م.

)12( تف�سري �بن كثري، 164/2 ط. دار اإحياء الكتب العربية.
)13( �سحيح �لبخاري – كتاب �لو�سوء – باب �سب �ملاء على �لبول يف �مل�سجد، 52/1 ط. دار اإحياء الكتب العربية.

)14( فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر �لع�سقالين، 388/1.
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�ملبحث �لثالث: طرق معرفة �مل�سالح و�ملفا�سد

يعرف �لو�سف ما �إذ� كان م�سلحة �أو مف�سدة باأحد �أمور خم�سة هي:)15(
ر حمققًا مّطردً�، فالنفع �ملحّقق مثل �لنتفاع بانت�ساق �لهو�ء، وبنور  �لأمر �لأول: �أن يكون �لنفع �أو �ل�سّ

ر املحّقق  ال�سم�ض، والتربد مباء البحر اأو النهر فى �سدة احلر، مما ل يدخل فى النتفاع به �سّر غريه، وال�سّ
مثل حرق �لزرع لق�سد جمرد �لإتالف من دون معرفة �ساحبه. 

ر غالبًا و��سحًا تن�ساق �إليه عقول �لعقالء و�حلكماء بحيث ل يقاومه  �لأمر �لثانى: �أن يكون �لنفع �أو �ل�سّ

عز  �لذى لحظه  وهو  �لت�سريع،  فى  �إليها  �ملنظور  و�ملفا�سد  �مل�سالح  �أنو�ع  �أكرث  وهذ�  �لتاأمل،  عند  �سده 
�لدين بن عبد �ل�سالم و�ل�ساطبى، مثل: �إنقاذ �لغريق مع ما فيه من م�سرة للمنِقذ ك�سدة �لتعب �أو �سدة 
الربد اأو حدوث مر�ض، لكنها ل تعّد �سيئا فى جانب م�سلحة الإنقاذ، واأمثلة هذا كثرية فى معظم امل�سالح 

و�ملفا�سد. 
�لأمر �لثالث: �أن ل ميكن �لجتز�ء عنه بغريه فى حت�سيل �ل�سالح وح�سول �لف�ساد، مثل �سرب �خلمر، 

فقد ��ستمل على �سرر كبري وهو �إف�ساد �لعقل و�إحد�ث �خل�سومات و�إهالك �لبدن و�إتالف �ملال، و��ستمل 
على بع�س �ملنافع �أهمها �لربح من �لجتار بها، وقد ذكر بع�س �ملتوهمني �أن من منافع �سرب �خلمر ب�سط 
ووجدنا  ي�سلحها،  ما  يخلفها  ل  �خلمر  �سرب  م�سار  وجدنا  �أننا  �إل  �جلبان)16(،  قلب  وتقوية  �لبخيل  يد 
منافعه يخلفها ما يقوم مقامها من �لتجارة فى �لأ�سياء �ملباحة، و�حلث على �ل�سخاء و�ل�سجاعة باملو�عظ 

�حل�سنة و�لأ�سعار �لبليغة. 
ر مع كونه م�ساويًا ل�سده مع�سودً� مبرجح من جن�سه،  �لأمر �لر�بع: �أن يكون �أحد �لأمرين من �لنفع �أو �ل�سّ

مثل تغرمي �لذى يتلف ماًل عمدً� قيمة ما �أتلفه، فاإن فى ذلك �لتغرمي نفعًا للمتلف عليه، وفيه �سرر للمتلف، 
ده من �لعدل و�لإن�ساف �لذى ي�سهد �أهل �لعقول و�حلكماء  وهما مت�ساويان، ولكن �لنفع قد رجح مبا ع�سّ

باأحقيته. 

)15(  ير�جع فى هذ� : مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية للطاهر بن عا�سور، �س283 ـ 286 . 
)16( انظر تف�سري قوله تعالى »ي�ساألونك عن اخلمر واملي�سر قل فيهما اإثم كبري ومنافع للنا�ض واإثمهما اأكرب من نفعهما«]�سورة 
�لبقرة / �آية 219 فى تف�سري الطربى، 209/2، 210، وتف�سري �بن كثري، 255/1، وتف�سري �لفخر �لر�زى، 320/3، 321، وتف�سري 
�لقرطبى، 970/1 ، وتف�سري �ملنار، 330/2 ،331...على �أن نفرً� من �ملف�سرين تعقبو� هذه �ملنافع بقولهم: �خلمر �أم �خلبائث، 
ومنافعها كائنة فى بيعها و�لنتفاع بثمنها، �أما ما قيل من �ملنافع �لأخرى مثل ب�سط يد �لبخيل وتقوية قلب �جلبان فمردود عليها 
باأنها تب�سط يد البخيل ل�سرائها فقط،ولي�ض لالإنفاق فى وجوه الرب وم�سارف اخلري، كما اأنها تقوى قلب اجلبان فتكون �سببا 

فيما يكون بني �ل�سكارى من �لتنازع و�لتخا�سم ومن ثم فلم يحقق �سربها �ل�سخاء ول �ل�سجاعة �ملتوهمني. 
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ر �لذى يح�سل من ِخطبة  �لأمر �خلام�س: �أن يكون �أحدهما من�سبطًا حمّققًا و�لآخر م�سطربًا، مثل �ل�سّ

�مل�سلم على �أخيه، ومن �سومه على �سومه، �ملنهى عنهما فى �حلديث �ل�سريف، فاإن ما يح�سل من ذلك 
عند جمرد �خِلطبة و�لت�ساوم قبل �ملو�فقة و�لتقارب �سرر م�سطرب ل ين�سبط، ول جتده �سائر �لنفو�س، 
فلو عملنا بظاهر احلديث لكانت املراأة اإذا خطبها خاطب ومل تتم خطبته، وال�سلعة اإذا �سامها م�ساوم، ومل 
ير�س �ل�سوم �ساحبها، �أن يحظر على �لرجال خطبة تلك �ملر�أة و�سوم تلك �ل�سلعة، ففى هذ� ف�ساد للمر�أة 
ول�ساحب �ل�سلعة، وف�ساد يدخل على �لنا�س �لر�غبني فى حت�سيل ذلك؛ ولذلك قال �لإمام مالك فى �ملوطاأ 
بعد اأن ذكر احلديث الذى رواه ابن عمر ـ ر�سى اهلل عنهما ـ اأن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قال: » ل 
يخطب اأحدكم على خطبة اأخيه« : )وتف�سري قول ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ فيما نرى واهلل اأعلم » 
ل يخطب �أحدكم على خطبة �أخيه« �أن يخطب �لرجل �ملر�أة فرتكن �إليه، ويتفقا على �سد�ق وقد تر��سيا، 
فتلك التى نهى اأن يخطبها الرجل على خطبة اأخيه، ومل يعن بذلك اإذا خطب الرجل املراأة فلم يوافقها 
اأمره ومل تركن اإليه اأن ل يخطبها اأحد، فهذا باب ف�ساد يدخل على النا�ض()17(، وقال فى باب ما ينهى عنه 
من امل�ساومة واملبايعة بعد اأن ذكر احلديث الذى رواه اأبو هريرة ـ ر�سى اهلل عنه ـ اأن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل 
عليه و�سلم ـ قال: »ل يبع بع�سكم على بيع بع�ض«: )وتف�سري قول ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ فيما نرى 
واهلل اأعلم: اأنه اإمنا نهى اأن ي�سوم الرجل على �سوم اأخيه اإذا ركن البائع اإلى ال�سائم، وجعل ي�سرتط وزن 
الذهب ويترباأ من العيوب وما اأ�سبه ذلك، مما يعرف به اأن البائع قد اأراد مبايعة ال�سائم، فهذا الذى نهى 
عنه... ولو ترك �لنا�س �ل�سوم عند �أول من ي�سوم بها، �أخذت ب�سبه �لباطل من �لثمن، ودخل على �لباعة 

فى �سلعهم �ملكروه( )18(.

)17(  موطاأ مالك-كتاب �لنكاح باب ما جاء فى �خلطبة، 523/2، 524 حديث رقم )2(، و�حلديث مذكور فى �سحيح �لبخاري 
-كتاب النكاح ـ باب ل يخطب على خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يدع، 251/3 . 

)18( موطاأ مالك-كتاب �لبيوع-باب ما ينهى عنه من �مل�ساومة و�ملبايعة، 683/2، 684 حديث رقم )96(، و�حلديث مذكور  فى 
�سحيح �لبخاري-كتاب �لبيوع- باب ل يبيع على بيع �أخيه ول ي�سوم على �سوم �أخيه حتى ياأذن له �أو يرتك16/2ـ17 . 
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�ملبحث �لر�بع: �سو�بط �مل�سلحة

�إلى �سو�بط تقّيد �لعمل بها، حتى ل تتدخل فيها �لأهو�ء، وحتى ل تكون مطّية لتحقيق  حتتاج �مل�سلحة 
رغبات بعينها. 

ومن هذه �ل�سو�بط: 
�أوًل: �ندر�جها فى مقا�سد �ل�سريعة 

�سبق �أن نقلنا تعريف �لإمام �أبى حامد �لغز�لى للم�سلحة، و�أنها عنده هى كل ما يت�سمن حفظ �ملقا�سد 
�ل�سرعية ويدفع �لف�ساد عنها. وتقييد �مل�سلحة باملحافظة على مقا�سد �ل�سريعة يعّد خري �سابط مينع 
حتقيقًا  لأجلها  �ل�سريعة  و�سعت  �لتى  �لغايات  هى  �ل�سريعة  ومقا�سد  بامل�سلحة.  �لعمل  فى  �لت�سّيب 

�لعباد)19(. مل�سلحة 
وقد حّدد �لغز�لى فى تعريفه مقا�سد �ل�سرع بحفظ خم�سة �أمور، هى : �لدين، و�لنف�س، و�لعقل، و�لن�سل، و�ملال.
حيث ثبت بال�ستقر�ء �أن �ل�سارع يق�سد �إلى حفظ هذه �لأمور �خلم�سة �إيجابًا بت�سريع ما يوجدها، و�سلبًا 

بدرء ما قد يلغيها �أو ينق�سها. 
ويكون �ندر�ج �مل�سلحة �سمن مقا�سد �ل�سرع هذه من خالل عدة �أمور: 

�أو  �لأمر �لأول: حتقيق هذه �لأ�سول: بحيث يرتتب على جلب �ملنفعة و�لقيام بالعمل �إيجاد هذه �ملقا�سد 
تكميلها، كال�سالة حلفظ �لدين، و�لنكاح حلفظ �لنف�س و�لن�سل. 

اأو ينق�سها،  �لثانى: عدم خمالفة امل�سلحة لهذه الأ�سول ومناق�ستها بطريقة مبا�سرة، مبا يلغيها  �لأمر 
�للذة  لتح�سيل  �لزنا  فى  يقع  �أو  �لعقل،  بحفظ  �ل�سارع  مق�سود  على  معتديًا  للمتعة  �خلمر  ي�سرب  كمن 
�جلن�سية معتديًا على مق�سود �ل�سارع بحفظ �لن�سل، حيث �إن ن�سوة �ل�سكر ولذة �لزنا و�إن كانتا منفعتني 

جمازً�، ولكنهما د�خلتان حقيقة فى نطاق �ملفا�سد ملناق�ستهما ملقا�سد �ل�سارع بحفظ �ملقا�سد �خلم�سة. 
�لأمر �لثالث: عدم خمالفة امل�سلحة لهذه الأ�سول بطريق غري مبا�سرة، وذلك من خالل ما ل يخالف 
�ملقا�سد و�لإخالل  تلك  �إلى و�سيلة لهدم  ينقلب  و�لباعث  �لق�سد  ب�سوء  ولكنه  �ل�سارع ظاهريًا،  مقا�سد 
بها، كاأنو�ع �لذر�ئع �لتى قّرر �لعلماء �سّدها، و�أنو�ع �حليل �لتى منعها �لعلماء، وما �نحرفت فيه �لنية 

عن �ملطلوب �سرعًا، كاأنو�ع �لرياء)20(.

)19( نظرية �ملقا�سد عند �لإمام �ل�ساطبى د. �أحمد �لري�سونى، �س 19 ط . املعهد العاملى للفكر الإ�سالمى بوا�سنطن 1995 . 
)20(  �سو�بط �مل�سلحة فى �ل�سريعة �لإ�سالمية، �لبوطى، �س 114 ، و�نظر : تاأ�سيل فقه �ملو�زنات ، عبد �هلل �لكمالى، �س 33 ، 

34 ط. دار ابن حزم.
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م�سروع  فى غري  اآخذ  الق�سد،  ذلك  ال�سارع  به  يق�سد  بامل�سروع من حيث مل  الآخذ  ال�ساطبي:«اإن  يقول 
حقيقة، لأن ال�سارع اإمنا �سرعه لأمر معلوم بالفر�ض، فاإذا اأخذ بالق�سد اإلى غري ذلك الأمر املعلوم، مل 
ياأت بذلك امل�سروع اأ�ساًل، واإذا مل ياأت به ناق�ض ال�سارع فى ذلك الأخذ، من حيث �سار كالفاعل لغري ما 

�أمر به و�لتارك ملا �أمر به«)21(.
وفى حال تعار�س م�سالح هذه �ملقا�سد �خلم�سة، فاإنه يقدم �لأهم على �ملهم، على ما �سياأتى بيانه لحقًا 

�إن �ساء �هلل تعالى. 
ثانيًا: عدم معار�ستها ل�سريح �لكتاب و�ل�سنة 

وينطلق هذا ال�سابط من اأن مقا�سد ال�سارع التى ي�سرتط فى امل�سلحة اأن تدور فى فلكها م�سدرها الكتاب 
اأن ن�سو�ض الكتاب  ـ  ـ �سلى اهلل عليه و�سلم  وال�سنة ابتداء، حيث ثبت با�ستقراء كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 
و�ل�سنة تق�سد �إلى حفظ �ل�سروريات �خلم�س، ومن ثم كان لز�مًا على �مل�سلحة �ملق�سودة �أن ل تعار�س 

�سريح �لكتاب و�ل�سنة. 
ثالثًا: عدم معار�ستها للقيا�س، �أو تفويتها م�سلحة �أهم منها  

ل يجوز �أن تعار�س �مل�سلحة �لقيا�س؛ لأن �لقيا�س فيه مر�عاة ملطلق �مل�سلحة، وفيه زيادة على ذلك �لعلة 
التى اعتربها ال�سارع، وكما قيل : فكل قيا�ض مراعاة للم�سلحة، ولي�ض كل مراعاة للم�سلحة قيا�سا)22(.

كما ي�سرتط فى حت�سيل امل�سلحة األ توؤدى اإلى فوات اأخرى اأهم منها، وذلك ملا يلى: 
�إن �مل�سلحة �إذ� كانت هى �لغالبة عند مناظرتها بغريها، فهى �ملق�سودة �سرعًا، وهى �ملطلوبة،  -1

ول �عتد�د مل�سقة فو�ت �مل�سلحة �لأدنى، لأّنا علمنا �أن �ل�سارع يق�سد �إلى حتقيق م�سالح �لعباد، وما كان 
اأغلب واأكرب كان اأقرب اإلى مق�سود ال�سارع من الأدنى )23(.

�إن �لتفاوت قد وقع �سرعا فى �ملطلوبات بناء على جلبها للم�سالح ودرئها للمفا�سد، فاأيها كان  -2
�لفر�ئ�س عن  �أكرث من غريه، ولذلك متيزت  �إليه متجهًا  �لطلب  �أف�سل، وكان  للم�سلحة كان  �أكرث جلبا 

�لنو�فل، ومتيزت �ملحرمات عن �ملكروهات)24(.
ر�بعًا: �أن ل تكون �مل�سلحة �ملق�سودة موهومة �أو منتفية �حل�سول 

فاإذ� كانت �مل�سلحة �ملق�سودة موهومة �أو منتفية �حل�سول فال ي�سح بناء �حلكم عليها، كمن يحّرم بيع 

)21(  �ملو�فقات فى �أ�سول �لأحكام لل�ساطبي، 232/2 ط. دار الفكر . 
)22(  �سو�بط �مل�سلحة فى �ل�سريعة �لإ�سالمية، �لبوطي، �س 19 . 

)23( �ملو�فقات، �ل�ساطبى، 2 / 250 . 
)24( �ملرجع �ل�سابق، 168/2 . 
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�لعنب ملن جهلت �سنعته دفعًا ملف�سدة موهومة هى ��ستخد�م �لعنب فى �سناعة �خلمر)25(.
خام�سًا: �أن ل تكون خا�سعة لالأهو�ء

وفى ذلك يقول الإمام ال�ساطبى: »امل�سالح املجتلبة �سرعًا واملفا�سد امل�ستدفعة اإمنا تعترب من حيث تقام 
�أو درء مفا�سدها  �أهو�ء �لنفو�س فى جلب م�ساحلها �لعادية،  �حلياة �لدنيا للحياة �لأخرى، ل من حيث 
العادية ... فال�سريعة اإمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعى اأهوائهم، حتى يكونوا عباد اهلل، وهذا املعنى 
�إذ� ثبت ل يجتمع مع فر�س �أن يكون و�سع �ل�سريعة على وفق �أهو�ء �لنفو�س، وطلب منافعها �لعاجلة كيف 
كانت، قال تعالى: »ولو �تبع �حلق �أهو�ءهم لف�سدت �ل�سماو�ت و�لأر�س ومن فيهن بل �أتيناهم بذكرهم فهم 

عن ذكرهم معر�سون« �سورة �ملوؤمنون / �آية 71 )26(.

)25( م�سادر الت�سريع الإ�سالمى ـ الأدلة املختلف فيها ، ح�سنني حممود ح�سنني، �ض 144، ط. دار القلم بدبى 1987م .
)26( �ملو�فقات، �ل�ساطبي، 25/2 ـ 26 . 
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�ملبحث �خلام�س: مر�تب �مل�سالح

تهدف �ل�سريعة �لإ�سالمية �إلى حتقيق م�سالح �لنا�س، بجلب �لنفع لهم ودفع �ل�سرر عنهم؛ لأن م�سالح 
�سرورياتهم  لهم  تو�فرت  فاإذ�  حت�سينية،  و�أمور  حاجية،  و�أمور  لهم،  �سرورية  �أمور  من  تتكون  �لنا�س 

وحاجياتهم وحت�سيناتهم فقد حتّققت م�ساحلهم. 
ثالثة  تعدو  ل  �ملقا�سد  وهذه  �خللق،  فى  مقا�سدها  حفظ  �إلى  ترجع  �ل�سريعة  »تكاليف  �ل�ساطبى:  يقول 

�أق�سام: �أحدها: �أن تكون �سرورية، و�لثانى: �أن تكون حاجية، و�لثالث: �أن تكون حت�سينية«)27(.
ويقول �لغز�لى: »�مل�سلحة باعتبار قوتها فى ذ�تها تنق�سم �إلى ما هى فى رتبة �ل�سرور�ت، و�إلى ما هى فى 

رتبة �حلاجات، و�إلى ما تعلق بالتح�سينات«)28(.
من هذ� يت�سح �أن مر�تب �مل�سلحة فى ذ�تها هى: 

1- مرتبة �ل�سروريات »�مل�سالح �ل�سرورية«.
2- مرتبة �حلاجيات »�مل�سالح �حلاجية«.

3- مرتبة �لكمالت و�لتح�سينات »�مل�سالح �لتح�سينية«.
العلل  وبا�ستقراء  والأبواب،  الوقائع  خمتلف  فى  واجلزئية  الكلية  ال�سرعية  الأحكام  با�ستقراء  ثبت  وقد 
واحلكم الت�سريعية التى قرنها ال�سارع بكثري من الأحكام اأن كل حكم من اأحكام ال�سريعة اإمنا �سرع لإيجاد 

و�حد من هذه �لأمر �لثالثة وحفظه)29(.
كما ثبت بال�ستقر�ء �أي�سًا �أن م�سالح �لنا�س ل تعدو هذه �ملر�تب �لثالث، فاإن كل فرد �أو جمتمع تتكون 

م�سلحته من �أمور �سرورية، و�أمور حاجية، و�أمور حت�سينية. 
فال�سرورى ـ مثاًل ـ ل�سكن الإن�سان ماأوى يقيه حر ال�سم�ض وزمهرير ال�ستاء. 

و�حلاجى: �أن يكون �مل�سكن مما ت�سهل فيه �ل�سكن باأن تكون له نو�فذ تفتح وتغلق ح�سب �حلاجة. 
م�سلحته  حتققت  فقد  ذلك  له  تو�فر  فاإذ�  �لر�حة،  و�سائل  فيه  وتتوفر  ويوؤثث  يجمل  �أن  و�لتح�سينى: 
بتو�فر هذه  فيه  تتحقق م�سلحته  �سئون حياته،  �ساأن من  وكل  ولبا�سه  �لإن�سان  وهكذ� طعام  �سكناه.  فى 
�لأنو�ع �لثالثة له، ومثل �لفرد �ملجتمع، فاإذ� تو�فر لأفر�ده ما يكفل �إيجاد حفظ �سرورياتهم وحاجيتهم 

)27( �ملو�فقات، 4-3/2.
)28( �مل�ست�سفى، 286/1 . 

)29( �نظر: �لإحكام فى �أ�سول �لأحكام لالآمدى، 237/3، وعلم �أ�سول �لفقه، عبد �لوهاب خالف، �س 199 ط. دار القلم.
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وحت�سيناتهم، فقد حتقق لهم ما يكفل م�ساحلهم )30(.
�ملرتبة �لأولى: �مل�سالح �ل�سرورية )�ل�سروريات(

�إذ�  �لدين و�لدنيا، بحيث  بّد منها فى قيام م�سالح  باأنها: »�لتى ل  �ل�ساطبى �مل�سالح �ل�سرورية  يعرف 
فقدت مل جتر م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة، وفى الأخرى فوت النجاة 

و�لنعيم، و�لرجوع باخل�سر�ن �ملبني«)31(.
ويعّرفها ال�سوكانى باأنها: »املت�سمنة حلفظ مق�سود من املقا�سد اخلم�سة التى مل تختلف فيها ال�سرائع، بل 
هى مطبقة على حفظها، وهى خم�سة: حفظ �لدين، وحفظ �لنف�س، وحفظ �لعقل، وحفظ �لن�سل، وحفظ 

�ملال«)32(.
ويثبت قو�عدها، وذلك عبارة  �أركانها  يقيم  �أحدهما: ما  باأمرين:  يكون  �ل�سرورية  �مل�سالح  وحفظ هذه 
عن مر�عاتها من جانب �لوجود، و�لثانى: ما يدر�أ عنها �لختالل �لو�قع �أو �ملتوقع فيها، وذلك عبارة عن 

مر�عاتها من جانب �لعدم)33(.
وي�ستدل على حفظ هذه �مل�سالح �ل�سرورية بن�سو�س من �لقر�آن و�ل�سنة:

�إِْح�َساًنا َوَل  َوِباْلَو�ِلَدْيِن  ِبِه �َسْيًئا  �أَلَّ ُت�ْسِرُكوْ�  َربُُّكْم َعَلْيُكْم  َم  �أَْتُل َما َحرَّ َتَعاَلْوْ�  فمن �لقر�آن قوله تعالى: »ُقْل 
ْف�َس  اُهْم َوَل َتْقَرُبوْ� �ْلَفَو�ِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوَل َتْقُتُلوْ� �لنَّ ْحُن َنْرُزُقُكْم َو�إِيَّ ْن �إْماَلٍق نَّ َتْقُتُلوْ� �أَْوَلَدُكم مِّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن * َوَل َتْقَرُبوْ� َماَل �ْلَيِتيِم �إِلَّ ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن َحتَّى  قِّ َذِلُكْم َو�سَّ َم �هلّلُ �إِلَّ ِباحْلَ �لَِّتي َحرَّ
َذ� ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْ� َوَلْو َكاَن َذ� ُقْرَبى َوِبَعْهِد  ْوُفوْ� �ْلَكْيَل َو�مْلِيَز�َن ِباْلِق�ْسِط َل ُنَكلُِّف َنْف�ًسا �إِلَّ ُو�ْسَعَها َو�إِ ُه َو�أَ َيْبُلَغ �أَ�ُسدَّ

ُروَن” ] �سورة �لأنعام / �لآيتان 151 ، 152 .  اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ �هلّلِ �أَْوُفوْ� َذِلُكْم َو�سَّ
ففى هاتني �لآيتني تظهر �لعناية بحفظ �مل�سالح �ل�سرورية جلية و��سحة: 

فقد جاء حفظ �لدين فى نهيه �سبحانه عن �ل�سرك به. 
ْف�َس �لَِّتي   ْن �إْماَلٍق “، وقوله تعالى:” َوَل َتْقُتُلوْ� �لنَّ وجاء حفظ �لنف�س فى قوله تعالى: “َوَل َتْقُتُلوْ� �أَْوَلَدُكم مِّ
ّق “. وجاء حفظ �لن�سل فى قوله تعالى: “ َوَل َتْقَرُبوْ� �ْلَفَو�ِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن”،  َم �هلّلُ �إِلَّ ِباحْلَ َحرَّ
ُه”، وقوله  �أَ�ُسدَّ َيْبُلَغ  َحتَّى  �أَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �إِلَّ  �ْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبوْ�  “ َوَل  وجاء حفظ �ملال فى قوله تعالى: 

تعالى: “َو�أَْوُفوْ� �ْلَكْيَل َو�مْلِيَز�َن ِباْلِق�ْسِط”.
و�أما حفظ �لعقل فاإنه يوؤخذ من جمموع �لتكليف بحفظ �ل�سروريات �لأخرى، لأن �لذى َيف�سد عقله ل ميكن 

)30( مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد بن حممد �لرمانى، �س 43 ـ 44 . 
)31( �ملو�فقات، 4/2 . 

)32( �إر�ساد �لفحول لل�سوكانى، �س 216 ـ ط. دار املعرفة ، بريوت. 
)33( �ملو�فقات، 4/2 . 
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�أن يقوم بحفظ تلك �ل�سروريات كما �أمر �هلل تعالى، ولعل فى قوله تعالى فى ختام �لآية �لأولى: “َذِلُكْم 
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن« ما يدل على ذلك)34(. َو�سَّ

ومن الأحاديث النبوية التى ي�ستدل بها على حفظ هذه ال�سروريات ما رواه اأبو هريرة ـ ر�سى اهلل عنه ـ 
اأن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قال: »اجتنبوا ال�سبع املوبقات«،قيل: وما هن يا ر�سول اهلل ؟ قال: » 
�ل�سرك باهلل، و�ل�سحر،وقتل �لنف�س �لتى حرم �هلل �إل باحلق، و�أكل �لربا، و�أكل مال �ليتيم، و�لتولى يوم 

�لزحف، وقذف �ملح�سنات �لغافالت �ملوؤمنات«)35(.
فقد بنّي الر�سولـ  �سلى اهلل عليه و�سلمـ  اأن العتداء على هذه ال�سروريات اأو بع�سها �سبب للهالك والدمار. 
هذ� وقد �سرع �لإ�سالم لكل و�حد من هذه �ل�سروريات �أحكامًا تكفل �إيجاده، و�أحكامًا تكفل حفظه و�سيانته، 

وبهذين �لنوعني من �لأحكام حقق للنا�س �سرور�تهم، وتف�سيل ذلك ما يلى: 
�أوًل: الديـــن

فقد �سرع �لإ�سالم لإيجاده و�إقامته �إيجاب �لإميان باأركانه، و�أ�سول �لعباد�ت، كال�سالة و�لزكاة و�ل�سيام 
و�حلج. فبهذه �لأمور يوجد �لدين، وت�ستقيم �أمور �لنا�س و�أحو�لهم، ويقوم �ملجتمع على �أ�سا�س قوى متني.

و�سرع �لإ�سالم للمحافظة على �لدين: وجوب �لدعوة �إليه، ووجوب �لعمل به، ووجوب �جلهاد �سد من يريد 
�إبطاله وحمو معامله، ووجوب رد كل ما يخالفه. 

ثانيًا: �لنف�س 
�سرع �لإ�سالم لإيجادها: �لزو�ج للتو�لد و�لتنا�سل، وبقاء �لنوع �لإن�سانى.

و�سرع حلفظها وكفالة حياتها: �إيجاب تناول ما يقيمها من �سرورى �لطعام و�ل�سر�ب و�للبا�س و�مل�سكن، و�إيجاب 
�لق�سا�س و�لدية و�لكفارة على من يعتدى عليها، وحترمي �لإلقاء بها �إلى �لتهلكة، و�إيجاب دفع �ل�سرر عنها. 

ثالثًا: العقــــل
العقل من اأعظم نعم اهلل على الإن�سان، فهو مناط التكليف، ومو�سع التكرمي . وقد �سرع الإ�سالم حلفظه 

:حترمي �خلمر، وحترمي ما يف�سده من كل م�سكر، ومعاقبة من يتناول �مل�سكر�ت و�ملخدر�ت. 
ر�بعًا: �لن�سل 

مرتكبه،  وعقوبة  �لزنا  حترمي  �ختالطه:  وعدم  حلفظه  و�سرع  �ل�سرعى.  �لزو�ج  لإيجاده:  �لإ�سالم  �سرع 
وحترمي �لقذف ومعاقبة �لقاذف.

)34( مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد �لرمانى، �س 74 . 
َناًرا  ُبُطوِنِهْم  ِف  َياأُْكُلوَن  ا  َ منمَّ اإِ ُظْلًما  اْلَيَتاَمى  ْمَواَل  اأَ ُكُلوَن  َياأْ ِذيَن  المَّ اإِنمَّ  تعالى:«  قوله  باب  ـ  الو�سايا  كتاب  ـ  البخارى  �سحيح   )35(

َلْوَن �َسِعرًي�” 131/2، و�سحيح م�سلم ـ كتاب الإميان ـ باب بيان الكبائر واأكربها، 92/1 حديث رقم )145(.  َو�َسَي�سْ
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خام�سًا: �ملال 
�سرع �لإ�سالم لإيجاده: �إباحة �ملعامالت �ملتنوعة، و�ملبادلت، و�لتجار�ت، و�لدعوة �إلى �ل�سعى �مل�سروع فى طلب �ملال وك�سبه. 
�أكل  بالباطل، وحترمي  �لنا�س  �أمو�ل  �أكل  �ل�سارق، وحترمي  وحّد  �ل�سرقة،  عليه: حترمي  للمحافظة  و�سرع 
�لربا، وحترمي �أكل مال �ليتيم، وحترمي �إتالف مال �لغري، وت�سمني ما يتلفه، وحترمي �لغ�س، و�حلجر على 

من ل يح�سن �لت�سرف فى �ملال كال�سفيه و�ملجنون ونحوهما)36(.
وقد �قت�ست حكمة �ل�سارع وما �أر�ده من حفظ هذ� �لنوع من �مل�سالح على �أمت وجه، �أن �سرع مع �لأحكام 

التى حتفظه اأحكامًا تعترب مكملة ومتممة له فى حتقيق مقا�سد ال�سريعة. 
فلما �سرع �إيجاب �ل�سالة حلفظ �لدين، �سرع �أد�ءها جماعة و�إعالنها بالأذ�ن، لتكون �إقامة �لدين وحفظه 

�أمت باإظهار �سعائره و�لجتماع عليها. 
وملا �أوجب �لق�سا�س حلفظ �لنفو�س، �سرع �لتماثل فيه ليوؤدى �إلى �لغر�س منه، من غري �أن يثري �لعد�وة و�لبغ�ساء.
وملا حّرم اخلمر حلفظ العقل، حّرم القليل منه ولو مل ي�سكر، وجعل ما ل يتم الواجب اإل به واجب، وكل ما 

يوؤدى �إلى �ملحظور حمظورً�. 
وملا حّرم �لزنا حلفظ �لن�سل و�لعر�س، حّرم �خللوة بالأجنبية �سدً� للذريعة )37 (.

�ملرتبة �لثانية: �مل�سالح �حلاجية )�حلاجيات(
يعّرف �ل�ساطبى �مل�سالح �حلاجية باأنها: »�لتى يفتقر �إليها من حيث �لتو�سعة ورفع �ل�سيق �ملوؤدى   

فى �لغالب �إلى �حلرج و�مل�سقة �لالحقة بفوت �ملطلوب« )38(.
وهذه امل�سالح اإن مل تراع، فاإنه يدخل على املكلفني حرج وم�سقة، واإن كان ل يبلغ مبلغ الف�ساد   

�لعادى �ملتوقع فى �مل�سالح �ل�سرورية. 
وي�ستدل على حفظ هذه �مل�سالح �حلاجية بن�سو�س من �لقر�آن و�ل�سنة تفيد �أن �ل�سريعة تهدف   

�إلى �لتي�سري ورفع �حلرج و�مل�سقة. 
فمن �لقر�آن قوله تعالى:« ُيِريُد �هلّلُ ِبُكُم �ْلُي�ْسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْسَر” ]�سورة �لبقرة / من �لآية 185 ، وقوله 
ْن َحَرٍج” ]�سورة �ملائدة /من �لآية 6، وقوله تعالى:”َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  تعالى:”َما ُيِريُد �هلّلُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

يِن ِمْن َحَرٍج” ]�سورة �حلج/ من �لآية 78 .   يِف �لدِّ

)36( �نظر: علم �أ�سول �لفقه،عبد �لوهاب خالف، �س 200 ـ 205، و�لوجيز فى �أ�سول �لفقه د.عبد �لكرمي زيد�ن، �س 379 ـ 382 
، ومقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية ، زيد �لرمانى، �س47ـ51 

)37( �مل�سادر �ل�سابقة.
)38( �ملو�فقات، 4/2. 
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ومن ال�سنة ما رواه اأن�ض بن مالكـ  ر�سى اهلل عنهـ  اأن النبىـ  �سلى اهلل عليه و�سلمـ  قال:”ي�ّسرو� ولتع�ّسرو�” )39(.
 وما رواه اأبو هريرة ـ ر�سى اهلل عنه ـ اأن النبى ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قال:«اإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثوا 

مع�سرين«)40( .
بها  اأحكام يق�سد  والعقوبات جملة  واملعامالت  العبادات  اأبواب  الإ�سالم فى خمتلف  وقد �سرع   

�لي�سر ورفع �حلرج. 
ففى جمال �لعباد�ت: �سرع �لرخ�س تخفيفًا عن �ملكلفني �إذ� كان فى �لعزمية م�سقة عليهم، فاأباح �ل�سارع 
�لتيمم عند فقد �ملاء، وجعل للم�سافر فى �ل�سالة �أن يق�سر �ل�سالة �لرباعية، ورّخ�س له فى �جلمع بني 
�ل�سالتني: �لظهر مع �لع�سر، و�ملغرب مع �لع�ساء تقدميًا �أو تاأخريً�، كما رّخ�س للمري�س �أن ي�سلى قاعدً� 
�أو م�سطجعًا على جنبه �أو م�ستلقيًا على ظهره، ح�سب ��ستطاعته، ويف رم�سان رخ�س �لإ�سالم للمري�س 

و�مل�سافر �لفطر يف رم�سان.
كاأنو�ع  �لنا�س،  حاجات  تقت�سيها  �لتى  و�لت�سرفات  �لعقود  �أنو�ع  من  كثريً�  �سرع  �ملعامالت:  جمال  وفى 
فاأباح  �لعامة،  �لقو�عد  من  ��ستثناء  �ملعامالت  �أنو�ع  و�سرع  و�مل�ساربات،  و�ل�سركات  و�لإجار�ت  �لبيوع 
�ل�سارع �ل�سلم و�ل�ست�سناع، و�سرع �لطالق للخال�س من �لزوجية عند �حلاجة، وغري ذلك مما جرى عليه 

عرف �لنا�س، ودعت �إليه حاجتهم. 
وفى جمال �لعقوبات: �سرع قاعدة درء �حلدود بال�سبهات، و�لدية على �لعاقلة فى �لقتل �خلطاأ تخفيفًا عن 
�لقاتل)41(، وقد �قت�ست حكمة �ل�سارع وما �أر�ده من حفظ هذ� �لنوع من �مل�سالح على �أمت وجه، �أن �سرع 

مع الأحكام التى حتفظه اأحكامًا تعترب مكملة ومتممة له. 
فلما �سرع اأنواع املعامالت الدافعة للحرج عن النا�ض، �سرع ال�سروط اجلائزة، ومنع املحظورة التى تثري 
�لنز�ع بني �لنا�س، فنهى عن �لغرر و�جلهالة وبيع �ملعدوم، وغري ذلك مما يق�سد به �أن تكون �ملعامالت 

فيها �سد حاجة �لنا�س من غري �أن تثري �خل�سومات و�لأحقاد. 
وملا �سرع �لدية على �لعاقلة تخفيفًا عن �لقاتل خطاأ، �سرعها منجمة، وعلى �لقادرين على �أد�ئها، ومبقادير 

ي�سرية ي�سهل �أد�وؤها)42(.

)39( �سحيح البخارى ـ كتاب الأدب ـ باب قول النبى ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ«ي�سروا ول تع�سروا«،وكان يجب التخفيف والي�سر  على 
�لنا�س، 69/4. 

)40( امل�سدر ال�سابق ـ نف�ض الكتاب والباب واجلزء وال�سفحة. 
)41( �نظر: علم �أ�سول �لفقه، عبد �لوهاب خالف، �س 202 ـ 205 ، و�لوجيز فى �أ�سول �لفقه، د. عبد �لكرمي زيد�ن، �س 380 ـ 

382 ، ومقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد �لرمانى، �س 54 ـ 56 . 
)42(  �مل�سادر �ل�سابقة.
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�ملرتبة �لثالثة : �مل�سالح �لتح�سينية )�لتح�سينات(
يعّرف �ل�ساطبى �مل�سالح �لتح�سينية باأنها »�لأخذ مبا يليق من حما�سن �لعاد�ت، وجتنب �لأحو�ل   

�ملدل�سات �لتى تاأنفها �لعقول �لر�جحات، ويجمع ذلك ق�سم مكارم �لأخالق«)43(.
وي�ستدل على حفظ هذه �مل�سالح �لتح�سينية بن�سو�س من �لقر�آن و�ل�سنة �لتى تدعو �إلى مكارم �لأخالق 

وحما�سن �لعاد�ت. 
َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم” ] �سورة �لقلم من �لآية 4، وقوله تعالى: “َوَلـِكن ُيِريُد  نَّ فمن �لقر�آن قوله تعالى: »َو�إِ

َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم” ]�سورة �ملائدة /من �لآية 6 .  ِلُيَطهَّ
ومن ال�سنة ما روى عن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ اأنه قال: “بعثت لأمتم ح�سن �لأخالق”)44(. 

ـ اأن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قال:«اإن اهلل طّيب ل يقبل  وما رواه اأبو هريرة ـ ر�سى اهلل عنه 
�إل طّيبًا » )45(.

وقد �سرع الإ�سالم فى خمتلف اأبواب العبادات واملعامالت والعقوبات والعادات اأحكامًا تق�سد اإلى التح�سني 
و�لتزيني، وتعّود �لنا�س �أح�سن �لعاد�ت، وتر�سدهم �إلى �أح�سن �لطرق و�أقومها.

ففى �لعباد�ت: �سرع �لطهارة للبدن، و�لثوب، و�ملكان، و�سرت �لعورة، و�لحرت�ز عن �لنجا�سات، وندب �إلى 
�أخذ �لزينة عند كل م�سجد، و�إلى �لتقرب بالنو�فل من �ل�سدقات و�ل�سالة و�ل�سيام، وفى كل عبادة �سرع 

مع �أركانها و�سروطها �آد�بًا لها، ترجع �إلى تعويد �لنا�س �أح�سن �لعاد�ت.
وفى املعامالت: حّرم الغ�ض والتدلي�ض والتغرير والإ�سراف والتقتري، وحّرم التعامل فى كل جن�ض و�سار، 

ونهى عن �لت�سعري، وغري ذلك مما يجعل معامالت �لنا�س على �أمت وجه. 
وفى �لعقوبات: حرم فى �جلهاد قتل �لرهبان و�ل�سبيان و�لن�ساء، ونهى عن  �ملثلة و�لغدر، وقتل �لأعزل.

�ملاآكل  وترك  �لإن�سان،  يلى  ومما  باليمني  كالأكل  و�ل�سرب،  �لأكل  باآد�ب  �لأخذ  �إلى  ندب  �لعاد�ت:  وفى 
�خلبيثة، وحث على �لتخلق بالأخالق �لفا�سلة)46(.

وقد �قت�ست حكمة �ل�سارع وما �أر�ده من حفظ هذ� �لنوع من �مل�سالح على �أمت وجه، �أن �سرع مع �لأحكام 
التى حتفظه اأحكامًا تعترب مكملة ومتممة له. 

)43(�ملو�فقات، 5/2 .
)44( موطاأ مالك ـ كتاب ح�سن اخللق ـ باب ما جاء فى ح�سن اخللق، 904/2 حديث رقم )8(، ونقل املحقق عن ابن عبد الرب 

ت�سحيحه. 
)45( �سحيح م�سلم ـ كتاب الزكاة ـ باب قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب، 703/2 حديث رقم )65( . 

)46( �نظر: علم �أ�سول �لفقه ،عبد �لوهاب خالف، �س 203ـ  205 ، �لوجيز فى �أ�سول �لفقه، د.عبد �لكرمي زيد�ن، �س 381ـ  382، 
ومقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، زيد �لرمانى، �س 59 ـ 61 .  
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فلما ندب �إلى �لإنفاق �سرع �أن يكون �لإنفاق من طيب �لك�سب، وملا ندب �إلى �لتطوع فى �ل�سدقات �سرع 
حترى �لو�سط من �ملال لالإنفاق منه، وجعل �ل�سروع فى نو�فل �لعباد�ت موجبًا �إلى �إكمالها47.

وهكذا جند اأن اأحكام ال�سريعة كلها جاءت اإما حلفظ �سئ من ال�سروريات، واإما حلفظ �سئ من احلاجيات، 
�لتى لولها لوقع �لنا�س فى �حلرج و�مل�سقة، و�إما حلفظ �سئ من �لتح�سينات، و�إما لتكميل مق�سد من هذه 

�ملقا�سد �لثالثة مبا يعني على حتققه على �أكمل وجه.

مر�تب �مل�سالح فى �لأهميـــــة 

ثم  �حلاجيات،  ثم  �ل�سروريات،  بالرعاية:  فاأولها  �لأهمية،  فى  �سو�ء  لي�ست  �لثالث  �مل�سالح  وهذه 
�لتح�سينات، وعلى هذ� فما �سرع من �أحكام لالأولى �أهم مما �سرع للثانية، وما �سرع للثانية �أهم مما �سرع 

للثالثة.
ويرتتب على هذ� وجوب رعايتها بهذ� �لرتتيب، مبعنى �أنه ل يجوز �لعناية باحلاجيات �إذ� كانت مر�عاتها 
تخل بال�سروريات، ول يجوز مر�عاة �لتح�سينات �إذ� كان فى ذلك �إخالل بال�سروريات و�حلاجيات، ول 

يجوز مر�عاة �ملكمالت �إذ� كان فى مر�عاتها �إخالل فيما هو �أ�سل لها. 
�إجر�ء  ي�ستدعيه  �إذ� كان ك�سفها  و�إن كان �سرتها مطلوبًا،  �لعورة،  يباح ك�سف  �ل�سو�بط  وبناء على هذه 
�لفح�س و�لعالج، لأن �سرت �لعورة حت�سينى، و�لعالج حلفظ �لنف�س �سرورة، ويباح تناول �خلبائث كامليتة 
�لدفع  كان فى هذ�  �إذ�  �لإن�سان  و�مل�سقة عن  دفع �حلرج  يجوز  ول  لأن حفظها �سرورى،  للنف�س،  حفظًا 
تفويت ملا هو �سرورى، فالعباد�ت مثاًل جتب، و�إن كان فيها �سئ من �مل�سقة؛ لأن �تيانها �سرورى حلفظ 

�لدين، وحفظ �لدين من �مل�سالح �ل�سرورية. 
وكما ل ير�عى حاجى �أو حت�سينى �إذ� كان فى هذه �ملر�عاة �إخالل بال�سرورى، فكذلك �ل�سروريات ل ير�عى 
�أقلها �أهمية �إذ� كان فى هذه �ملر�عاة تفويت ملا هو �أكرث �أهمية منها، فال يجوز �لقعود عن �جلهاد جبنًا 
و�سنًا بالنف�س، لأن هذ� �لقعود �سيوؤدي �إلى تفويت م�سلحة حفظ �لدين ورد �لعتد�ء عن د�ر �لإ�سالم، 

وهذه �أمور �سرورية �أهم من حفظ �لنف�س، و�إن كان كالهما �سروريًا)48(. 

)47( �مل�سادر �ل�سابقة.
)48( �لوجيز فى �أ�سول �لفقه، د.عبد �لكرمي زيد�ن، �س 382 ـ 383 .
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�ملبحث �ل�ساد�س: قو�عد �لرتجيح بني  �مل�سلحة و�ملف�سدة

بني  و�لرتجيح  وك�سبًا،  حت�سياًل  �ملتعار�سة  �مل�سالح  بني  �لرتجيح  عن  �حلديث  �سيكون  �ملبحث  هذ�  فى 
�ملفا�سد �ملتعار�سة درءً� وردً�، و�لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة �عتبارً� �أو �إهد�رً� . 

لنا �إحد�هما �أن  و�ملر�د بالتعار�س بني �مل�سالح: تعّذر حت�سيل �مل�سلحتني وحتّققهما معًا، فال بّد �إذ� ح�سّ
ن�سحى فى �سبيل ذلك بالأخرى، فال فكاك من �لتخلى عن �إحدى �مل�سلحتني. 

فى  �لوقوع  من  �إحد�هما  دفعنا  �إذ�  بّد  فال  جميعًا،  �ملف�سدتني  دفع  تعّذر  �ملفا�سد:  بني  بالتعار�س  و�ملر�د 
�لأخرى، فال فكاك من �لوقوع فى �إحدى �ملف�سدتني. 

و�ملر�د بالتعار�س بني �مل�سالح و�ملفا�سد: �لتالزم بينهما، بحيث يتعّذر حت�سيل �مل�سلحة �إل بالوقوع فى 
�ملف�سدة، وكذلك يتعذر دفع �ملف�سدة �إل بتفويت �مل�سلحة. 

ولدفع هذ� �لتعار�س �حلا�سل و�خلروج منه يجب مر�عاة �لقو�عد �لأ�سولية �لآتية)49(:
�لقاعدة �لأولى: �إذ� تعار�ست م�سلحتان وتعذر �جلمع بينهما وحت�سيلهما جميعًا، وجب تفويت �مل�سلحة 
ال�سغرى لتح�سيل امل�سلحة الكربى، كمن اأ�ساب يده مر�ض، وقرر الأطباء اأنه اإذا مل تبرت يده تلفت نف�سه، 
فهنا تعار�ست م�سلحة بقاء النف�ض وهى كربى، مع م�سلحة بقاء اليد، وهى �سغرى بالن�سبة لبقاء النف�ض، 
ول ميكن �جلمع بني �مل�سلحتني، مبعنى �أنه �إذ� قّررنا بقاء �ليد ف�سن�سحى بالنف�س، و�إذ� قّررنا �لحتفاظ 

بالنف�س فال بّد من تفويت م�سلحة بقاء �ليد. 
فى  �لوقوع  من  بّد  فال  معًا،  درءهما  وتعذر  مف�سدتان  تعار�ست  �إذ�  �لثانية:  �لقاعدة 
الكربى،            املف�سدة  ودرء  دفع  �سبيل  فى  ال�سغرى  املف�سدة  ارتكاب  حينئذ  فيجب   اإحداهما، 
 مثل ما فعله �خل�سر فى �ل�سفينة حني كان �أمام �رتكاب مف�سدة خرقها، �أو ذهابها بالكلية، فخرقها لدفع 
مف�سدة ذهابها، ومثل ما لو قهر �لكفار بع�س �مل�سلمني، وطلبو� منهم �أمو�لهم و�إل قتلوهم، فيجب و�حلالة 

هذه دفع �لأمو�ل ل�ستنقاذ �لأنف�س و�لن�سل. 
�لقاعدة �لثالثة: �إذ� تعار�ست مف�سدة وم�سلحة، بحيث ل ميكن دفع �ملف�سدة �إل بتفويت �مل�سلحة، ول ميكن 

جلب �مل�سلحة �إل بالوقوع فى �ملف�سدة، فاإن �لأمر ل يخلو من �إحدى ثالث حالت: 
�لأولى: اأن تكون املف�سدة اأكرب من امل�سلحة، فيرتجح درء املف�سدة على جلب امل�سلحة، اأى اأن ندفع املف�سدة، 

)49( ينظر فى هذ� : قو�عد �لأحكام فى م�سالح �لأنام، عز �لدين بن عبد �ل�سالم، 54/1 ـ 56 ، 62 ـ 90، وجمموع فتاوى �بن 
تيمية، 538/20 ، 539، 250/2 ، 343 ، و�ملو�فقات لل�ساطبى، 257/2ـ  260 ، ومقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية للطاهر بن عا�سور، 

�س297 ، 298 ، و�ملخت�سر �لوجيز فى مقا�سد �لت�سريع، عو�س �لقرنى، �س133 ـ 136. 
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ون�سحى فى �سبيل ذلك بتفويت �مل�سلحة، مثل تعار�س م�سلحة حفظ �ملال ومف�سدة ذهاب �لدين و�لنفو�س. 
�لثانية: �أن تت�ساوى �مل�سلحة و�ملف�سدة، فيقّدم �أي�سا درء ودفع �ملف�سدة على جلب وحت�سيل �مل�سلحة، عماًل 
بقاعدة: ) درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح (، مثل تعار�س م�سلحة �ل�سدق مع مف�سدة �ل�سقاق بني 

�ملتخا�سمني، ولذ� �أبيح �لكذب عند �لإ�سالح بني �لنا�س. 
�لثالثة: اأن تكون امل�سلحة اأكرب من املف�سدة، فيقّدم جلبها وحت�سيلها على دفع ودرء املف�سدة، كتعار�ض 
ولذا  امل�سالح،  اأكرب  الدين  فحفظ  والأموال،  النفو�ض  ذهاب  مف�سدة  مع  باجلهاد  الدين  حفظ  م�سلحة 

احتملت املفا�سد الأخرى فى �سبيل حتقيق هذه امل�سلحة الكربى.
على �أن �ملعيار �لذى توزن به �مل�سالح و�ملفا�سد حتى تعرف منزلة كل منها هو معيار �ملقا�سد   
مرتبة  فى  كان  وما  �حلاجى،  مرتبة  فى  كان  ما  على  يقّدم  �ل�سرورى  مرتبة  فى  كان  فما  �ل�سرعية، 
له  تتمة  كان  ما  على  يقّدم  �أ�سلية  كان م�سلحة  وما  �لتح�سينى،  مرتبة  فى  كان  ما  على  يقّدم  �حلاجى 
وتكملة، وكذلك فى كل مرتبة من هذه �ملر�تب يقّدم ما كان فى باب �لدين على ما �سو�ه، ثم �لنف�س ثم 

�لعقل ثم �لن�سل ثم �ملال. 
وبهذ� يت�سح لنا �أن فقه �مل�سالح و�ملفا�سد �لقائم على �لرتجيح و�ملو�زنات، ل ميكن تطبيقه �إل فى �سوء 

فقه �ملقا�سد �ل�سرعية. 
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�خلامتــــة

فى نهاية هذ� �لبحث �لوجيز عن )تاأ�سيل فقه �ملو�زنات: در��سة فى �سوء �لن�سو�س و�ملقا�سد   
�ل�سرعية( �أرجو �أن �أكون قد حققت بع�س �لنجاح فى حماولة �لإ�سهام فى خدمة كتاب �هلل تعالى و�سنة 
ر�سوله ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ من خالل تقدمي �سيء ولو ي�سري فى منهج التفقه فى دين اهلل تعالى م�ستمدًا 

من �لن�سو�س و�ملقا�سد �ل�سرعية.
وقد ر�أينا من خالل هذ� �لبحث �لوجيز ما يلى:

1- �إن �ل�سريعة �ل�سالمية تهدف �إلى حتقيق م�سالح �لنا�س فى �لدنيا و�لآخرة. 
2- �إن �ملق�سود من ت�سريع �لأحكام �إما جلب �مل�سالح �أو درء �ملفا�سد، �أو جمموع �لأمرين معًا.

3- �إن �أكرث �لن�سو�س �ل�سرعية قد �أتت معللة باأنها لتحقيق �مل�سالح ودفع �ملفا�سد.
4- حتتاج �مل�سلحة �إلى �سو�بط تقّيد �لعمل بها حتى ل تتدخل فيها �لأهو�ء، وحتى ل تكون مطّية لتحقيق 

رغبات بعينها. 
5- م�سالح �لنا�س تتكون من �أمور �سرورية، و�أمور حاجية، و�أمور حت�سينية، و�إذ� تو�فرت لهم هذه �لأمور 

فقد حتققت م�ساحلهم. 
6- قد ثبت با�ستقر�ء �لعلل و�حلكم �لت�سريعية �لتى قرنها �ل�سارع بكثري من �لأحكام �أن كل حكم من �أحكام 
ال�سريعة اإمنا �سرع لإيجاد م�سالح النا�ض ال�سرورية واحلاجية والتح�سينية، كما �سرع حلفظ هذه امل�سالح اأي�سًا.
7- �إن للمقا�سد �ل�سرعية �أعظم �لأثر، و�أبلغ �لأهمية فى فقه �لرتجيح بني �مل�سالح حت�سياًل وك�سبًا، وبني 

�ملفا�سد درءً� وردً�، وبني �مل�سالح و�ملفا�سد �عتبارً� �أو �إهد�رً�. 
هذه هى �أهم �لنتائج �ملتعلقة بهذ� �لبحث �لوجيز، �أما عن �لتو�سيات �لتى �أو�سى بها فهى كالآتى: 

1- �أو�سى بتف�سري �لن�سو�س )ن�سو�س �لقر�آن و�ل�سنة( تف�سريً� يرتبط مبقا�سد �ل�سريعة وكلياتها وذلك 
لبيان �لأهد�ف �ل�سامية �لتى ترمى �إليها �ل�سريعة من �لأحكام. 

�ملقا�سد  فقه  على  مبنية  مو�سعة  علمية  در��سة  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنات  فقه  بدر��سة  �أو�سى   -2
�ل�سرعية، وفقه �لو�قع �ملعا�سر بعيدً� عن �لتهوين �أو �لتهويل. 

3- �أو�سى �لباحثني ل �سيما طالب �لدر��سات �ل�سرعية �لعليا باأن يوجهو� �أنظارهم للبحث فى فقه �ملقا�سد 
�ل�سرعية، وفقه �لأولويات ومر�تب �لأعمال، وفقه �ل�سنن �لجتماعية و�لكونية، وفقه �ملو�زنة بني �مل�سالح 

و�ملفا�سد، وفقه �لختالف. 
فهذه خم�سة �أنو�ع من �لفقه ينبغى �لرتكيز عليها، لأننا �أحوج ما نكون �إليها.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني 
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ثبت باأهم �مل�سادر و�ملر�جع 

الإحكام فى اأ�سول الأحكام: لالآمدى، ط.املكتب الإ�سالمى،بريوت،الطبعة الثانية،1402هـ.
1- اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول : لل�سوكانى، ط. دار املعرفة، بريوت، 1979م. 

2- تاأ�سيل فقه املوازنات: لعبد اهلل الكمالى ـ ط. دار ابن حزم، بريوت، 1421 هـ- 2000م . 
3- تف�سري القراآن احلكيم ال�سهري بتف�سري املنار : ملحمد ر�سيد ر�سا ـ ط. دار الفكر . 

4- تف�سري القراآن العظيم : لبن كثري ـ ط. دار اإحياء الكتب العربية . 
5- جامع البيان فى تف�سري القراآن : للطربى ـ ط. دار املعرفة . 

6- �جلامع لأحكام �لقر�آن : للقرطبى – ط. . دار الغد العربى .
�إليه ، �أحمد زنفوري ، مقال على منتدى ما�سرت �لقو�عد �لفقهية  7- حجية فقه �ملو�زنات وحاجة �لأمة 

و�لأ�سولية بفا�س باملغرب بتاريخ 3 مار�س 2011م. 
8- �سحيح الإمام البخارى بحا�سية ال�سندى ـ ط. دار اإحياء الكتب العربية .

9- �سحيح الإمام م�سلم بتحقيق حممد فوؤاد عبد الباقى ، ط. دار اإحياء الكتب العربية.
10 - �سوابط امل�سلحة فى ال�سريعة الإ�سالمية : د.حممد �سعيد رم�سان البوطى ـ ط.موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت، 1410 هـ -1990 م .
11- علم اأ�سول الفقه: لعبد الوهاب خالف ط. دار القلم بالكويت .

12- فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري: لبن حجر �لع�سقالين – ط. دار الريان للرتاث ، الطبعة الأولى، 
1407هـ - 1986م.

13 - قواعد الأحكام فى م�سالح الأنام : لعز الدين بن عبد ال�سالم، ط. دار الكتب العلمية، بريوت .
14 - ل�سان العرب: لبن منظور ـ ط. دار املعارف بالقاهرة .

15- جمموع فتاوى ابن تيمية ـ ط. مكتبة ابن تيمية .
16- املخت�سر الوجيز فى مقا�سد الت�سريع : د. عو�ض بن حممد القرنى ـ ط. دار الأندل�ض، 1419 هـ - 

1998 م .
17- امل�ست�سفى من علم الأ�سول : لأبى حامد الغزالى ـ ط. دار �سادر، بريوت .

18- م�سادر الت�سريع الإ�سالمى ـ الأدلة املختلف فيها : د. ح�سنني حممود ح�سنني ـ ط.دار القلم بدبى، 
1987م .

19- امل�سلحة فى الت�سريع الإ�سالمى : د. م�سطفى زيد ـ ط. دار الفكر العربى .

تأصيل فقه املوازنات بني املصالح واملفاسد



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

27

20- مفاتيح الغيب اأو التف�سري الكبري : لفخر الدين الرازى ـ ط. دار الغد العربى .
21 - مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية : للطاهر بن عا�سور حتقيق ودرا�سة حممد الطاهر املي�ساوى ـ ط. دار 

�لنفائ�س بالأردن، 2001 م .
22 - مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية : لزيد بن حممد الرمانى، ط. دار الغيث بالريا�ض، 1415 هـ.

23- املوطاأ : لالإمام مالك بن اأن�ض ـ ط. دار اإحياء الكتب العربية .
24- املوافقات فى اأ�سول الأحكام : لل�ساطبى ـ ط. دار الفكر .

الإ�سالمى  للفكر  العالى  املعهد  ط.  ـ  الري�سونى  اأحمد  د.   : ال�ساطبى  الإمام  عند  املقا�سد  نظرية   -25
بو��سنطن، 1995 م .

26- الوجيز فى اأ�سول الفقه : د. عبد الكرمي زيدان ـ ط. موؤ�س�سة قرطبة، 1987 م .
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المقاطعة االقتصادية

بين موازنات المصلحة والمفسدة

د.حممد مر�سي حممد مر�سي

رئي�س ق�سم البحوث االجتماعية

م�سر ـ كفر ال�سيخ
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمـــة 

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�صلى �هلل و�صلم علي نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني. �أما بعد:

�أُوُتو�  ِذيَن  �لَّ َوَلِعبًا ِمَن  ِديَنُكْم ُهُزوً�  َخُذو�  ِذيَن �تَّ �لَّ َتتَِّخُذو�  �آَمُنو� ال  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  قال �هلل تعالى: »َيا 
َ �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي«)�ملائدة:57( ُقو� �هللَّ اَر �أَْوِلَياَء َو�تَّ �ْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو�ْلُكفَّ

يف �صوء �الآية �ل�صابقة جند �أن للمقاطعة �القت�صادية �أ�صل �صرعي م�صتفاد من داللة عدد و�فر 
�لعامل  خارطة  من  و��صعة  م�صاحة  �صغلت  �القت�صادية  �ملقاطعة  و�أن  خ�صو�صًا  �ل�صرعية،  �لن�صو�ص  من 
�الإ�صالمي، تعبريً� عن �ل�صعور �لغا�صب �لذي عّم �الأمة جتاه بع�ص �لدول  �لغربية �لتي تعتدي على �مل�صلمني، 
باإحدى �خلطو�ت  وقيامًا  و�صلم  �الأمة �صلى �هلل عليه  نبي  �إيل  �ل�صاخرة  بر�صومها  �أ�صاءت  �لتي  �لدول  �أو 

�لو�جبة على �الأمة ن�صرة لنبيها �صلى �هلل عليه و�صلم رّدً� على تلك �الإ�صاءة. 

عدو  �قت�صاد  �إ�صعاف  بها  وُيق�صد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  �أ�صلحة  �أهم  من  �القت�صادية  و�ملقاطعة 
�الإ�صالم ومن يدعمه، وتقوية �قت�صاد �الأمة �الإ�صالمية مبا يحّقق لها �لقوة و�لعزة و�أ�صتاذية �لعامل، و�إر�صال 

ر�صالة عملية �إلى �ملعتدين بالكف عن �عتد�ء�تهم. 

ولقد تناول فقهاء �الإ�صالم ق�صية �لتكييف �ل�صرعي للمقاطعة �القت�صادية و��صتنبطو� �الأحكام 
�لفقهية، حيث تبنّي �أن �لفقه �الإ�صالمي يزن �لكثري من �مل�صتجد�ت و�لنو�زل مثل “�ملقاطعة �الق�صادية” 
مبيز�ن قو�عد فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد، وهذ� �مليز�ن من �أهم �ملو�زين يف هذ� �لزمان، حيث 
�ختلطت �حل�صنات بال�صيئات، و�مل�صالح باملفا�صد، و�خلري بال�صر، فرتى بع�ص �لنا�ص ينظر �إلى �مل�صلحة 
و�حل�صنة و�خلري يف �الأمر فريجح جانبها، وترى �لبع�ص �الآخر ينظر �إيل �ملف�صدة و�ل�صيئة و�ل�صرور فريجح 
جانبها، وترى �لبع�ص يو�زن بني �مل�صالح و�ملفا�صد يف �الأمور فريّجح �جلانب �لذي رجح عنده على غريه 

فيفتى بجو�ز �الأمر مع حماولة �صد �الأبو�ب �أمام �ل�صرور �ملحتملة. 

تناول �لعالقة بني �ملقاطعة �القت�صادية وفقه �ملو�زنات من منطلق  �إلى  لذ� ي�صعى هذ� �لبحث 
تو�صيح ترجيح �مل�صلحة على �ملف�صدة يف �صوء �ملنهجية �لتالية:

1-تناول مفهوم �ملقاطعة �القت�صادية وحكمها و�أهد�فها، و�لفرق بني �ملقاطعة �القت�صادية وما ي�صبهها من 
�مل�صطلحات، و�أهد�ف �ملقاطعة �القت�صادية و�آلياتها يف �صوء �لتطور�ت �حلديثة. 

املقاطعة االقتصادية بني موازنات املصلحة واملفسدة
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2-عر�ص �مل�صلحة و�ملف�صدة يف �صوء فقه �ملو�زنات وتناول مفهومي �مل�صلحة و�ملف�صدة، و�لعالقة بينهما 
وتوظيفها نحو �ملقاطعة �القت�صادية، على �أن يتم توظيف منهج �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد للمقاطعة 

�القت�صادية يف �صوء �لقو�عد �لتالية:

�أ-�صد �لذر�ئع            ب- �مل�صالح و�ملفا�صد            ج-�الإ�صر�ر باالأعد�ء.

3-تناول �لعالقة بني �مل�صالح ودرء �ملفا�صد و�ملقاطعة �القت�صادية يف �صوء فقه �ملو�زنات، مع عر�ص �أق�صام 
�لو�صائل وعالقتها باملقاطعة �القت�صادية، وتو�صيح �إذ� كان هناك �صرورة للمقاطعة �القت�صادية، فيجب 

�أن تكون من خالل �صو�بط مت تناولها يف ختام �لبحث. 

4-يف ختام هذ� �لبحث يتم تناول �أهم �لنتائج �لتي مت �لتو�صل �إليها على �أ�صا�ص �أن للمقاطعة �القت�صادية 
�أ�صبابًا و�أهد�فًا متعددة، كما يجب مر�عاة جو�نب �ملقاطعة �القت�صادية، وتاأثري فقه �ملو�زنات و�الأولويات 
�لق�صايا  الأبرز  �ملو�زنات  فقه  تفعيل  يف  ت�صاهم  �لتي  �لتو�صيات  �أهم  تناول  ثم  �الإ�صالمية،  �الأمة  وحاجة 

�ملعا�صرة مثل �ملقاطعة �القت�صادية. 
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املبحث االأول: مفهوم املقاطعــــة االقت�ساديـــة وحكمها واأهدافها

�ملقاطعة �القت�صادية �أ�صلوب قدمي يف �ل�صر�ع بني �جلماعات �لب�صرية، فتارة ت�صتخدم من قبل 
�الأفر�د و�ل�صعوب، وتارة ت�صتخدم من قبل �ملنظمات و�لهيئات و�لدول. 

اأواًل: مفهوم املقاطعة االقت�سادية 

1-تعريف �ملقاطعة: 

�أ-�ملقاطعة لغة: مفاعلة من �لقطع، ُيقال: قطعه يقّطعه قطعًا. و�لقطع: �إبانة بع�ص �أجز�ء �جلرم من بع�ص 
ف�صاًل. و�لقطع و�لقطيعة: �لهجر�ن �صد �لو�صل1. 

ب-�ملقاطعة ��صطالحًا: عدم �لتعامل مع �صخ�ص �أو �صركة �أو موؤ�ص�صة �أو دولة ومنه مقاطعة بلد ملنتجات 
وحا�صالت بلد �آخر. 

جاء يف �ملعجم �لو�صيط: �ملقاطعة: �المتناع عن معاملة �الآخرين �قت�صادّيًا و�جتماعّيًا وفق نظام 
جماعي مر�صوم2. 

2-تعريف �القت�صاد: 

�أ-�القت�صاد لغة: لفظ �القت�صاد م�صتق لغويًا من مادة ق�صد. جاء يف �ل�صحاح: يقال: فالن مقت�صد يف 
�لنفقة، و�لق�صد �لعدل، و�لق�صد بني �الإ�صر�ف و�لتقتري3. 

ب-القت�ساد ا�سطالحًا: لعلم القت�ساد عدة تعاريف كلها تدور حول الن�ساط الإن�ساين يف اأموره املادية 
وميكن تعريفه باأنه: �لعلم �لذي يبحث يف �لظو�هر �خلا�صة باالإنتاج و�لتوزيع. 

3-تعريف �ملقاطعة �القت�صادية باعتبارها لقبًا: 

وردت عدة تعاريف للمقاطعة �القت�صادية ولعل �لتعريف �الأن�صب منها �أن �ملقاطعة �القت�صادية 
تعني: وقف �لعالئق �لتجارية مع فرد �أو جماعة �أو بلد، لتحقيق غر�ص �قت�صادي �أو �صيا�صي �أو ع�صكري يف 

�ل�صلم و�حلرب4. 
1    �لفريوز �آبادي، 1987م، �ص 1076 

2    جممع �للغة �لعربية، 1973م، �ص 307 
3     �لفريوز �آبادي، مرجع �صبق ذكره، �ص 983

4     �صعدي �أبو حبيب، 2003م، �ص 134 

املقاطعة االقتصادية بني موازنات املصلحة واملفسدة
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4-�لفرق بني �ملقاطعة �القت�صادية وما ي�صبهها من �مل�صطلحات: 

هناك بع�ص �لفروق بني �ملقاطعة �القت�صادية وبع�ص �ملفاهيم �القت�صادية �الأخرى مثل: �لعقوبات، 
�حلظر، �أو �ملعاملة باملثل. 

- فاملقاطعة: �أ�صد �أنو�ع �لعقوبات �القت�صادية؛ حيث توؤدي �إلى منع �لتعامل متامًا مع هذه �لدولة �أو �ملوؤ�ص�صة 
�أو �الأفر�د �لتابعني لها. 

-�أما �لعقوبات �القت�صادية: فاإنها تكون �أخف يف حّدتها من �ملقاطعة؛ حيث قد تكون يف �صورة فر�ص ر�صوم 
جمركية مرتفعة على �ملنتجات �مل�صتوردة من هذه �لدولة ولي�ص منع دخولها متامًا، وقد تكون هذه �لر�صوم 
على بع�ص �ملنتجات فقط، ومن �أهم ما مييز �لعقوبات �القت�صادية عن �ملقاطعة �أن تكون �حلكومات هي 
�أن تتم على �مل�صتويني  �أما �ملقاطعة فيمكن  �لتي متار�ص وتفر�ص �لعقوبات �القت�صادية ولي�صت �ل�صعوب، 

�ل�صعبي و�حلكومي. 

-�أما عن �ملعاملة �القت�صادية باملثل: فهي �إجر�ء يتم �تخاذه على �مل�صتوى �حلكومي �صد دولة ما ردً� على 
�إجر�ء مماثل �صبق �أن قامت به �لدولة �الأخرية �صد �لدولة �الأولى. 

-وبالن�صبة للحظر �القت�صادي: فهو �الإجر�ء �الأقل درجة مما �صبق، حيث يقت�صر على جمرد حظر دخول 
منتج معني، �أو عدد من �ملنتجات �خلا�صة بهذه �لدولة الأ�صباب م�صروعة، �نتقامًا من هذه �لدولة، وهو �أي�صًا 

�إجر�ء حكومي ال ميكن �أن يقوم به �الأفر�د على �مل�صتوى �ل�صعبي5. 

م�صروعية �ملقاطعة �القت�صادية

�ملقاطعة �القت�صادية لها �أ�صل �صرعي م�صتفاد من داللة عدد و�فر من �لن�صو�ص �ل�صرعية، وهذه جملة 
منها مع بيان وجه �ال�صتدالل: 

ِذيَن �أُوُتو� �ْلِكَتاَب  َخُذو� ِديَنُكْم ُهُزوً� َوَلِعبًا ِمَن �لَّ ِذيَن �تَّ ِذيَن �آَمُنو� ال َتتَِّخُذو� �لَّ 1_قال تعالى: {َيا �أَيَُّها �لَّ
َ �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي} )�ملائدة:57(  ُقو� �هللَّ اَر �أَْوِلَياَء َو�تَّ ِمْن َقْبِلُكْم َو�ْلُكفَّ

و�ملعامالت  �مل�صلمني،  غري  من  باالإ�صالم  يهز�أ  من  مو�الة  جترمي  �الآية  هذه  يف  �لو��صح  ومن 
�لتجارية �لتي ينتفع بها هوؤالء تدخل يف حكم �ملو�الة طاملا تو�جد �لبديل ومل تكن �صرورية �أو حاجية. 

حممد �صالم مدكور، 1993م، �ص 86   5
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ِمْن  َلُكْم  ِباأٍَخ  �ْئُتوِن  َقاَل  ِبَجَهاِزِهْم  َزُهْم  َومَلَّا َجهَّ 2_قول �هلل تعالى حكاية عن يو�صف عليه �ل�صالم: { 
�أَِبيُكْم �أَال َتَرْوَن �أَنيِّ �أُويِف �ْلَكْيَل َو�أََنا َخرْيُ �مْلُْنِزِلنَي} )يو�صف:59(

وجه �لداللة: �أن يو�صف عليه �ل�صالم جعل منع �لطعام عن �إخوته و�صيلة جللب �أخيه �إليه، وهي 
�إ�صارة و��صحة �إلى ��صتخد�م �صالح �ملقاطعة �القت�صادية كو�صيلة من و�صائل �ل�صغط. 

ِ َوال َيَطاأُوَن  ٌة يِف �َصِبيِل �هللَّ َم�صَ ٌب َوال َمْ يُبُهْم َظَماأٌ َوال َن�صَ ُهْم ال ُي�صِ 3_قال تعالى عن �ملوؤمنني: { َذِلَك ِباأَنَّ
يُع �أَْجَر �مْلُْح�ِصِننَي }  َ ال ُي�صِ اِلٌح �إِنَّ �هللَّ اَر َوال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل �إِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل �صَ َمْوِطئًا ُيِغيُظ �ْلُكفَّ

)�لتوبة: من �الآية120(

وجه �لداللة: �أن يف �ملقاطعة �القت�صادية نيل من �لكفار و�إغاظة لهم. 

4_ثبت يف �صحيح �لبخاري من حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه: �أن ثمامة بن �أثال قيل له بعدما �أ�صلم: 
�صبوت؟ قال: ال، ولكن �أ�صلمت مع حممد �صلى �هلل عليه و�صلم وال و�هلل ال ياأتيكم من �ليمامة حبة حنطة، 
حتى ياأذن فيها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ثم خرج �إلى �ليمامة فمنع قومه �أن يحملو� �إلى مكة �صيئًا حتى 
جهدت قري�ص، وقد �أقّره ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم على هذه �ملقاطعة �القت�صادية، ثم ��صتجاب نبي 
�لرحمة �صلى �هلل عليه و�صلم بعد ذلك لطلب قري�ص عندما ��صتكو� �إليه فطلب من ثمامة �أن ياأمر قومه بفك 

�حل�صار �القت�صادي �لذي فر�صه عليهم. 

وثبت �أي�صًا �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فر�ص �حل�صار �القت�صادي على ثقيف عندما حا�صرهم 
يف �لطائف و�أمر �ل�صحابة بقطع عر�ئ�ص �لعنب �ملحيطة بهم، �إلى �أن تو�صلو� �إليه ونا�صدوه �لّرحم فكف 
�أ�صجارهم  فقطع  �لعهد  نق�صو�  �أن  بعد  �لن�صري  بني  يهود  حا�صر  كما  ذلك،  عن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 

ونخيلهم مما عّجل با�صت�صالمهم. 
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ثانيًا: حكم املقاطعة االقت�سادية من جهة االإمام

1_ ارتباط املقاطعة باإذن الإمام: 

�نعقد �إجماع �أهل �ل�صنة و�جلماعة على وجوب �ل�صمع و�لطاعة لوالة �أمور �مل�صلمني فيما لي�ص فيه 
مالفة للن�صو�ص �ل�صرعية، ففي �حلديث �ملتفق عليه: »ال طاعة يف �ملع�صية �إمنا �لطاعة يف �ملعروف«6. 

ومن املقرر لدى العلماء اأن اأعمال الرعية منها ما ي�سرتط لفعله اإذن الإمام، ومنها ما ل ي�سرتط له 
�إذنه، و�ملقاطعة ب�صكلها �ملعا�صر غري مرتبطة باإذن ويل �الأمر، بدليل حديث ثمامة بن �أثال �حلنفي حينما 
�أ�صلم ومنع حمل �ملرية �إلى مكة فلم يتقدمه �إذن نبوي بذلك ومل يعتب عليه �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

�أي�صًا7.  

2-�إذ� �أمر بها �الإمام: 

�لكفر،  دول  من  دولة  منتجات  �أو  معينة،  �صلع  �أو  ب�صائع  �أمرً� مبقاطعة  �مل�صلمني  �إمام  �أ�صدر  �إذ� 
فاإنه يجب على عموم �لرعية طاعته و�متثال �أمره ��صتنادً� �إلى �الأدلة �ملتكاثرة يف وجوب طاعة والة �أمور 

�مل�صلمني باملعروف. 

�أن �الأ�صل يف �ملعامالت �ملالية مع �لكفار �الإباحة، فاإذ� قيد ويل �أمر �مل�صلمني هذ� �ملباح  و�لو�قع 
�ملدينة  �ل�صحابة من  �أكابر  �أمره، فقد منع عمر خروج  ولزوم  فاإنه جتب طاعته  ور�أى يف ذلك م�صلحة 
�لنبوية، و�أمر عثمان �أبا ذر �أن يخرج من �ل�صام وي�صكن �ملدينة، فا�صتاأذنه �أن يخرج �إلى �لربذة فاأذن له، 
ولذ� قال �لعلماء: »لو �أمر بجائز ل�صارت طاعته و�جبة، وملا حلت مالفته« و »لو �أمر بو�جب من �لو�جبات 
�ملخرية �أو �ألزم بع�ص �الأ�صخا�ص �لدخول يف و�جبات �لكفاية لزم ذلك فهذ� �أمر �صرعي وجب فيه �لطاعة«. 
ولي�ص لالإمام �أن ياأمر بذلك �إال �أن يرى يف ذلك م�صلحة عامة ال تقابلها مف�صدة �أو �صرر �أرجح منه؛ ذلك 
�أن �الأ�صل يف ت�صرفات �لوالة �لنافذة على �لرعية �مللزمة لها يف �حلقوق �لعامة و�خلا�صة �أن تبنى على 
م�صلحة �جلماعة و�أن تهدف �إلى خريها، وت�صّرف �لوالة على خالف هذه �مل�صلحة غري جائز. ولذ� قعّد 

اأهل العلم قاعدة: »ت�سرف الإمام على الرعية منوط بامل�سلحة«8. 

6   رو�ه �لبخاري وم�صلم، �حلديث رقم 1323. 
7   م�صطفى �أحمد �لزرقاء، 2006م، �ص 147

8   حممد ر�صيد ر�صا، 1982م، �ص 206 
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3-�إذ� مل ياأمر بها �الإمام: 

بّينا فيما �صبق وجوب �ملقاطعة �القت�صادية �إذ� �أمر بها �الإمام بناًء على م�صلحة عامة ر�جحة ال 
تقابلها مف�صدة �أو �صرر �أرجح منه، ولكن يف حالة �أن �الإمام مل ياأمر باملقاطعة و�صكت عنها فما �حلكم 

حينئذ؟ 

اإذا اأردنا الو�سول للحكم ال�سرعي فال بّد من تناول املو�سوع ب�سكل مف�سل يتناول النقاط التالية: 
�أ-ما مدى حتّقق �نتفاع �لعدو يف حال �ل�صر�ء؟ وهل قيمة ما ي�صرتيه �مل�صلم يعني على قتل �مل�صلمني و�أذيتهم 

و�لتنكيل بهم يقينًا �أو ظنًا؟ 

ب-ما نوع �لب�صاعة �مل�صرت�ة �أو �مل�صتوردة من �لعدو؟ هل هي �صرورية ال ميكن �ال�صتغناء عنها �أم حاجية 
�أو خا�صة �أم حت�صينية؟ 

ثالثًا: اأهداف املقاطعة االقت�سادية: 

1-حتقيق معان �النتماء للدين، و�أن �لدين مقّدم على �لدنيا؛ الأن كل ما يدور �الآن هو �لتفكري حول �لدنيا 
وحول تثبيتها، وعلينا �أن نعّود �أنف�صنا �أال نركن لدنيانا. 

2-يف �ملقاطعة �إحياء للوعي �الإ�صالمي، وتاأكيد باأن �الأمة حية مل متت، �إذ كيف ير�صى �لنا�ص ب�صركة هي 
من �صنع �لعدو �الأول؟ 

3-يف �ملقاطعة تعبئة لالأجيال، و�إعد�د للنز�ل �الأخري، ولذ� ال بّد من �أن نهيئ له �أنف�صنا ومن مل ي�صح مباله 
ورفاهيته ال ي�صتطيع �أن ي�صحي بنف�صه يف �صبيل �هلل تعالى. 

اِغُروَن} )�لتوبة: 29(.  ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم �صَ 4-فيها �إذالل للعدو، فقد قال تعالى: {َحتَّى ُيْعُطو� �جْلِ

5-يتجلى يف �ملقاطعة �لبعد �الإميان، ذلك باأن نعلم �أن حركة �لتجارة وتدبري �الأمو�ل هي عند �هلل عز 
تعالى  �الأمر من �هلل  ، فطاملا كان  َخَز�ِئُنُه} )�حلجر: 21(  ِعْنَدَنا  �إِالَّ  �َصْيٍء  ِمْن  وجل يف خز�ئنه: {َو�إِْن 
َر�َم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذ� } )�لتوبة:  �ٌص َفال َيْقَرُبو� �مْلَ�ْصِجَد �حْلَ ا �مْلُ�ْصِرُكوَن جَنَ َ ِذيَن �آَمُنو� �إِمنَّ كذلك: {َيا �أَيَُّها �لَّ
28(، ولكن مبا �أّن يف قربهم �مل�صجد منافع مادية وم�صالح �قت�صادية فقد جاءت �الآية لتعمق هذ� �لبعد 

املقاطعة االقتصادية بني موازنات املصلحة واملفسدة



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

37

ِلِه �إِْن �َصاَء} )�لتوبة: 28(، وختم �هلل  ُ ِمْن َف�صْ �الإميان بقوله تعالى: { َو�إِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َف�َصْوَف ُيْغِنيُكُم �هللَّ
�أين �مل�صالح  تعلمون  َحِكيٌم} )�لتوبة: 28( الأنكم ال  َعِليٌم   َ �أ�صمائه: {�إِنَّ �هللَّ با�صمني من  �الآية  عز وجل 
�حلقيقية، و�إمنا يكون ذلك بتنفيذ �صرعه تعالى، فلي�ص يف ذلك ظلم لكم كما قد يتخيل بع�ص �لنا�ص �أنه 

مبنع بع�ص �ملنتجات يوؤثر ذلك عليه. 

6-�ملقاطعة �القت�صادية �أ�صلوب لرد �لظلم �لو�قع على بع�ص �لبالد، وفيها �أقل �لن�صرة الأنها تعبري وجد�ن، 
وم�صاركة م�صاعر فيها �أقل و�جب �لن�صرة. 

7-�ملقاطعة �القت�صادية لها �أثر مبا�صر و�آثار غري مبا�صرة، فال�صركات �ليهودية و�الأوروبية  ميتلكها �آالف 
�لنا�ص وبناًء عليه ميتد �الأثر كثريً� ومي�ص �لكثريين، فتوؤدي �ملقاطعة �إلى �إجبار من يدعمون �ليهود ـ دواًل 
على  و�إعالميًا  ومعنويًا  و�قت�صاديًا  �صيا�صيًا  �ليهود  يدعمون  �لذين  وكل  �لغربية  �لدول  ومنهم  ـ  و�أفر�دً� 
�لتفكري طوياًل قبل تقدمي هذ� �لدعم، كما جتربهم على �أن يقّرو� �حلقوق �لو�جبة لهذه �ل�صعوب �مل�صلمة 

لتعي�ص كما يعي�ص غريها. 

8-�ملقاطعة �القت�صادية لها تاأثري كبري الأن �لعن�صر �ملوؤثر فيها هو �ملد �ل�صعبي، فلو حدث تو�فق و�إقبال 
على �لفكرة من جمموع �ل�صعب لكان ذلك موؤثرً� وي�صعب �لتحكم فيه، فهذه �ملقاطعة �ل�صعبية ال تعار�ص 

فيها مع �أي من �لقو�نني �لتجارية فال عقد يحكم �لنا�ص وال �إلز�م. 

9-�ملقاطعة فيها نوع من �الإ�صر�ر و�ملوؤ�زرة فهي تقريبًا �أقوى �صالح ��صتخدم يف �أوروبا نف�صها، وهي لي�صت 
بدعة، وعلى �مل�صتوى �ل�صعبي يرتتب عليها �صغط د�خلي كبري؛ وذلك الأن �ملقاطعة �القت�صادية توؤدي �إلى 

حتريك �أ�صحاب �مل�صالح �القت�صادية �ملتاأثرة باملقاطعة. 

�أن  ميكن  �القت�صادية  فاملقاطعة  �لوطنية،  للب�صاعة  وتنمية  و�ملجتمع  �لبلد  الإر�دة  تقوية  10-فيها 
وهناك  �ليهودية،  لل�صلع  بد�ئل  عن  بالبحث  وذلك  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لبلد�ن  يف  د�خليًا  ت�صاعدنا 
�لت�صويق  �لغربية ذ�ت �صوق كبري وت�صتخدم  �لدول  �الأوروبية، ولكن بع�ص  �لدول  بد�ئل ممتازة من بع�ص 
و�الإعالم و�لدعاية مب�صتوى كبري، ولديها دعم �صيا�صي ل�صلعها و�إن كانت �أقل جودة ولكنها �أكرث �نت�صارً�؛ 
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فاالأمر  و�لتدخل،  و�حلماية  و�ل�صفار�ت  �لوفود  معها  تاأتي  و�صولها  مبجرد  �الأمريكية  �ل�صركات   الأن 
يحتاج �إلى قر�ر.

�لتي  �ملقاطعة  لتلك  وكنموذج  كبرية،  �أ�صو�ق  من  �ليهود  وحترم  كبري  �أثر  لها  �القت�صادية  11-�ملقاطعة 
نفذتها دول �ل�صر�كة �الأوروبية فقد كان �أثرها �أكرب من �أثر �لدول �لعربية الأن مقد�ر �لتعامل بني �إ�صر�ئيل 
بع�ص  �أ�صهم  تتاأثر  �ملقاطعة  فيها 40%، ومبجرد ذكر  فالن�صبة  �لعربية  �ملنطقة  �أما  و�أوروبا حو�يل %60، 

�ل�صركات وترت�جع يف �ل�صوق. 

ة، فال يز�لون يقاتلوننا منذ �الأم�ص  12-�إن لنا خ�صومًا و�أعد�ء، وهوؤالء �الأعد�ء ال يرقبون فينا �إاّل وال ذمَّ
وحتى �ليوم وكذلك حتى �لغد، ويحاربوننا حربًا ال هو�دة فيها، يريدون من ور�ئها ��صتئ�صال ديننا وتبديل 
وُكْم َعْن ِديِنُكْم �إِِن ��ْصَتَطاُعو� } )�لبقرة:  عقيدتنا كما قال ربنا جل جالله: { َوال َيَز�ُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
217(، فهوؤالء �الأعد�ء من بع�ص �لدول  �لغربية �إمنا نقاطعهم حماولة منا تقليل  مكا�صبهم �أو تقلي�صها 
و�إتالف  للدور  �لنا�ص وهدم  تقتيل  ب�صكل مبا�صر كما يحدث يف فل�صطني من  يقاتلوننا  الأنهم  �الأقل؛  على 
للزروع، وزرع للخوف و�لرعب يف قلوب �مل�صلمني، �أو ب�صكل غري مبا�صر حني يعملون على حرمان �صعوبنا من 

�لتطور �القت�صادي ويجعلوننا د�ئمًا عالة عليهم معتمدين يف كل �صيء عليهم.

لليهود، كما  �لدعم  �لتي تقدم  و�إمكانات �جلهات  �ليهودية  �الإمكانات  �إ�صعاف  �أهد�ف �ملقاطعة  13-من 
يوؤدي ذلك �إلى �إ�صعاف �ملجهود �حلربي �مل�صلط على �إخو�ننا يف فل�صطني، فقد كان �لهدف من مقاطعة 
�لدولة   تتاأثر  �أن  لل�صهيونية  دعمًا  تقدم  �لتي  �الأخرى  �ل�صركات  ومقاطعة  �ليهودية  لل�صلع  �لعربية  �لدول 

�ل�صهيونية و�جلهات �لتي تقف ور�ءها �قت�صاديًا. 

رابعًا: اآليات املقاطعة االقت�سادية 

ُ َنْف�صًا �إاِلَّ ُو�ْصَعَها} )�لبقرة: 286( ، لكن على  1-كل �إن�صان بح�صب ��صتطاعته لقوله تعالى: {ال ُيَكليُِّف �هللَّ
�ملرء �أن ي�صاأل ويتحرى بنف�صه، �أو عن طريق �جلهات �ملوثوق بها �لتي �أ�صبحت مرجعًا يف �أمر �ملقاطعة، وهذ� 
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ي�صتدعي وجود عمل متكامل يقوم به متخ�ص�صون ير�صدون �ملنتجات و�ل�صلع �لو�ردة، وي�صدرون قو�ئم دقيقة 
تو�صح �ملنتجات �ليهودية و�الأمريكية. فامل�صئولية فردية، فقد قال تعالى: {َوُكلُُّهْم �آِتيِه َيْوَم �ْلِقَياَمِة َفْردً�} 
ا َك�َصَبْت  ا َك�َصَب َرِهنٌي } )�لطور: 21(، وقال تعالى: { ُكلُّ َنْف�ٍص مِبَ )مرمي: 95(، وقال عز وجل: { ُكلُّ �ْمِرٍئ مِبَ

َرِهيَنٌة} )�ملدثر: 38(، وقال تعالى: {َوال َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى } )فاطر: 18(. 

2-�ملجتمع �ملدن: فكثري من �لنا�ص �الآن �إذ� �صمع حديثًا مثل هذ� يقول: ما و�جب �لدولة؟ فال نريد �أن نحّمل 
�لدولة ما ال تطيقه، فالدولة حمكومة بنظام، ومعلوم �أن �ليهود ��صتطاعو� �إحكام �صيطرتهم على �لعامل ليوجهو� 
�صيا�صات �لدول و�قت�صادياتها من خالل منظمات يقوم عليها يهود �أو ن�صارى وي�صمون حكومات �لعامل. فنحن 
ال نوؤمل كثريً� �أن تقوم �لدولة ب�صيء ذي بال على هذ� �الأمر، و�لو�جب �أن نوجه جهدً� �صعبيًا دون �نتظار كبري 

ملو�قف حكومية قد تكبلها �لعديد من �لقيود، ومتنعها �لكثري من �ل�صيا�صات و�ملخاوف. 

�أو ذ�ت ر�أ�ص �ملال �ليهودي، ويكون دورها  3-�ملوؤمتر�ت و�للجان: لر�صد �ل�صناعات و�ل�صركات �لغربية، 
حتديد �ملنتجات �لغربية بدقة، وزيادة وعي �ملجتمع مبو�صوع �ملقاطعة. 

4-�جلامعات و�ملوؤ�ص�صات �الأكادميية. 

5-�لقائمون على �أجهزة �الإعالم، فاالإعالم هو �لذي يوفر �لدعاية و�الإعالن عن �لب�صائع و�ل�صلع �ليهودية، 
وله تاأثري كبري.
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املبحث الثاين: امل�سلحــــة واملف�ســــدة يف �سوء فقه املوازنات

اأواًل: مفهوم امل�سلحة واملف�سدة واملوازنة 

1-مفهوم �مل�صلحة: 

�ل�صالح: �صد �لف�صاد، يقال: �صلح و�صلح بالفتح و�ل�صم، فال�صاد و�لالم و�حلاء �أ�صل و�حد   
يدل على خالف �لف�صاد، و�مل�صلحة �ل�صالح و�مل�صلحة و�حدة �مل�صالح9. 

قال �لطاهر بن عا�صور: »�أما �مل�صلحة فهي كا�صمها �صيء فيه �صالح قوي، ولذلك ��صتق لها �صيغة 
�ملفاعلة �لد�لة على ��صم �ملكان �لذي يكرث فيه ما منه ��صتقاقه، وهو هنا مكان جمازي«10. 

2-مفهوم �ملف�صدة: 

�ملف�صدة: �صد �مل�صلحة، يقال: ف�صد �ل�صيء بال�صم ف�صادً� فهذ� فا�صد. و�لف�صاد نقي�ص �ل�صالح، 
فاملف�صدة خالف �مل�صلحة. قالو�: هذ� �الأمر مف�صدة لكذ� �أي فيه ف�صاد11. قال �بن عا�صور: »�أما �ملف�صدة 

فهي ما قابل �مل�صلحة وهي و�صف للفعل يح�صل به �لف�صاد د�ئمًا �أو غالبًا«12. 

3-مفهوم �ملو�زنة: 

�أ-�ملو�زنة لغة: من �لوزن وهو معرفة قدر �ل�صيء، وهو �أي�صًا: ثقل �صيء ب�صيء مثله13. و�ملو�زنة: �لتقدير، 
قال تعالى: {َو�أَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكليِّ �َصْيٍء َمْوُزوٍن} )�حلجر: 19( 

ب-�ملو�زنة ��صطالحًا: هي �ملفا�صلة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتعار�صة و�ملتز�حمة لتقدمي �أو تاأخري �الأولى 
بالتقدمي �أو �لتاأخري14. 

9      �بن منظور، 1983م، �ص 516
10    �لطاهر بن عا�صور، 1977م، �ص 65

11    �بن منظور، مرجع �صبق ذكره، �ص 335
12    �لطاهر بن عا�صور، مرجع �صبق ذكره، �ص 65

13    حممد عبد�لروؤوف �حلناوي، 1994م، �ص 724 
14    عبد �هلل �لكمايل، 2000م، �ص 49
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ثانيًا: تق�سيم امل�سلحة من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها 

تنق�صم �مل�صلحة من حيث �عتبارها وعدم �عتبارها �إلى ثالثة �أنو�ع: 

�لنوع �الأول: م�صلحة �عتربها �ل�صارع 

�أو  �إجماع  �أو  �صنة  �أو  كتاب  �أ�صل خا�ص من  لها  وي�صهد  �ل�صارع،  �ملالئمة ملق�صود  �مل�صالح  وهي 
قيا�ص، فهذه م�صلحة حقيقية وال �إ�صكال يف �صحتها و�لعمل بها15. و�صهادة �ل�صارع باعتبارها؛ �أي بوجود 
�الأ�صل �لذي ي�صهد لنوع �مل�صلحة �أو جلن�صه، كت�صمني �ل�صارق قيمة �مل�صروق، و�إن �أقيم عليه �حلد زجرً� له 
عن �لعدو�ن، م�صلحة معتربة؛ الأن �ل�صارع قد �صهد لنوعها، وذلك بحكمه بال�صمان على �لغا�صب لتعديه16. 

وقد ق�صم �ل�صارع �مل�صالح �لتي �عتربها بالن�صبة حلاجة �الإن�صان �إلى ثالث: 

�أ-م�صالح �صرورية: وهي �لتي ال غنى لالإن�صان عنها كحفظ �لدين و�لنف�ص و�لعقل و�لن�صل و�ملال؛ الأن بها 
قو�م حياته، وفيها مق�صود �ل�صارع �لذي ال بّد منه يف �نتظام م�صالح �لد�رين. 

ب-�مل�صالح �حلاجية: وهي �أقل من �صابقتها ويحتاج �إليها �الإن�صان لرفع �حلرج و�مل�صقة عنه، كالرخ�ص 
�لتي ت�صدق �هلل بها على عباده. 

ج-�مل�صالح �لتح�صينية: وهي �لتي مل يكن لالإن�صان �إليها حاجة و�إمنا هي مزّينة حلياته ياأخذ منها مبا يليق 
من حما�صن �لعاد�ت ومكارم �الأخالق17. 

�لنوع �لثان: �مل�صالح �مللغاة

وهي كل م�صلحة قام �لن�ص �أو �الإجماع �أو �لقيا�ص على �إلغائها وعدم �عتبارها، ملا فيها من حتقق 
�ل�صرر، ولو توهم �الإن�صان �أن فيها م�صلحة �صو�ء �أكان �صررها و��صحًا �أم �أنها توؤدي �إلى �صرر الحق، �أو ال 

يدرك �صررها �إال بالنظر و�لفكر. 

وموقف �ل�صارع من هذ� �لنوع من �مل�صالح هو �الإلغاء و�الإهد�ر فال �صبيل �إلى قبولها، وقد و�صع 

15    �صيف �لدين �الآمدي، 1981م، �ص45
16    ح�صني حامد ح�صان، 2003م، �ص 15 

17    �صيف �لدين �الآمدي، مرجع �صبق ذكره، �ص 389 
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�أكل �لربا يف  �إهد�ر �ل�صرع مل�صلحة  �الأحكام �لتي تطالب �لنا�ص باالبتعاد وعدم �الأخذ بها18. وذلك مثل 
زيادة ثروته ملا يف ذلك من �صرر ين�صب على �ملدين، وجعل حقيقة �مل�صلحة يف �صرورة �إغالق باب �لربا. 

�إ�صعاف �مل�صلمني،  و�أهدرت �ل�صريعة م�صلحة �جلبان يف عدم �الإقد�م على �جلهاد ملا فيه من 
ودفعهم �إلى �لتقاع�ص عن �جلهاد، و�جلنب �أمام �الأعد�ء، حيث جعل �ل�صارع �جلهاد فري�صة حمكمة باقية 
�إلى يوم �لدين، قال �هلل تعالى: {ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَع�َصى �أَْن َتْكَرُهو� �َصْيئًا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم 
ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ه} )�حلج: 78(، فتحققت بهذه �الآيات  } )�لبقرة: 216(، وقوله تعالى: {َوَجاِهُدو� يِف �هللَّ

م�صلحة �مل�صلمني يف �ملحافظة على �لدين. 

�لنوع �لثالث: �مل�صلحة �ملر�صلة

�أو �الإلغاء بن�ص معني، حيث ال  وهي �مل�صالح �لتي �صكت �ل�صارع عنها فلم ي�صهد لها باالعتبار 
دليل يدل على �الإذن بتح�صيلها، وبناء �الأحكام عليها، وال دليل يدل على �ملنع من حت�صيلها، وعدم بناء 
�الأحكام عليها، بل تركت الأويل �الأمر من �ملجتهدين ياأخذون بها �إذ� �قت�صى حالها �الأخذ، ويرتكونها �إذ� 

ترّتب عليها مف�صدة �أو �أّدت �إلى �صرر. 

مثال ذلك: اإذا �ساعت �سهادة الزور �سيوعًا بّينًا اإلى حّد يوؤدي اإلى اختالط الأن�ساب، اأو �سياعها، 
�أو �إلى �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل، ور�أينا �أن ت�صجيل عقود �لزو�ج و�لبيوع مينع هذ� �ل�صرر �أو يخفف منه، 
فاإننا ن�صجل عقود �لزو�ج و�لبيوع لنو�صد �لباب �أمام �ل�صاهدين للزور، و�الآكلني الأمو�ل �لنا�ص بالباطل، 

وحتقيقًا للم�صلحة �لتي دلت ت�صرفات �ل�صارع عامة على رعايتها وهي حفظ �لن�صل و�ملال. 

فحمل �لنا�ص على ت�صجيل عقودهم هو من باب �لعمل بامل�صلحة �ملر�صلة وهو تعليل �الأحكام يف 
�جتهادية،  ومقايي�ص  ب�صو�بط  �أو  �ملرتتبة عليها،  �مل�صروعة  بامل�صالح  ين�ص على حكمها  �لتي مل  �الأفعال 
هي �أو�صاف منا�صبة يف �الأفعال �ملحكوم عليها، مل ي�صهد �ل�صارع باإلغائها وال باعتبارها باأي وجه من وجوه 

�العتبار19. 

18    �لغز�يل، 1985م، �ص 284 
19    �ملرجع �ل�صابق، �ص 182
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ثالثًا: تق�سيم امل�سلحة باعتبار الثبات والتغري

كالتعازير،  و�الأ�صخا�ص،  و�لبيئات  �الأزمان  تغري  �إلى متغرية بح�صب  �مل�صلحة  �لعلماء  ق�صم  لقد 
و�لنهي عن �ملنكر، وما �صابه ذلك. و�إلى م�صلحة ال تتغري على مر �الأيام و�لظروف، وذلك كتحرمي �لظلم، 
و�لقتل، و�ل�صرقة، و�لزنا، فهي ثابتة ال تتغري، وهذه من خ�صائ�ص �ل�صريعة �الإ�صالمية باأنها جمعت بني 

�لثبات و�ملرونة يف رعاية �مل�صالح20. 

رابعًا: �سروط امل�سلحة

�أن عماًل  �لنا�ص  لبع�ص  �لعادة  �أو  �أو �جلهل  �لت�صور  و�صوء  �لوهم  �أو  �ل�صهوة  �أو  �لهوى  قد يخيل 
ما م�صلحة، وهو يف �حلقيقة مف�صدة، �أو �أن �صرره �أكرب من نفعه، مما يوؤدي �إلى غفلة بع�ص �لنا�ص عن 
�مل�صلحة �لعامة بتقدميهم �مل�صلحة �خلا�صة �أو �لغفلة عن �ل�صرر �الآجل من �أجل نفع عاجل، �أو �لغفلة عن 
خ�صارة معنوية من �أجل نفع ك�صب مادي، �أو �لتغا�صي عن �ملفا�صد �لكبرية من �أجل م�صلحة �صغرية، حيث 

جند �أن �العتبار�ت �ل�صخ�صية و�لوقتية و�ملحلية و�ملادية لها �صغطها وتاأثريها على تفكري �لب�صر. 

لهذا يجب توافر ال�سروط ال�سرعية عند النظر يف امل�سالح حتى ل نقع فيما �سبق من حمظور، 
وهذه ال�سروط هى:

1-�أن تكون �مل�صلحة معقولة يف ذ�تها، بحيث �إذ� عر�صت على �لعقول تلقتها بالقبول، فال مدخل للم�صلحة 
�إذً� يف �الأمور �لتعبدية؛ الأن �الأ�صل فيها �أن توؤخذ بالت�صليم. 

2-�أن تكون مالئمة ملقا�صد �ل�صارع يف �جلملة، بحيث ال تتنافى مع �أ�صل من �أ�صوله، وال مع دليل من �أدلته 
�لقطعية بل تكون متفقة مع �مل�صالح �لتي ق�صد �ل�صارع �إلى حت�صيلها باأن تكون من جن�صها، �أو قريبًا منها، 

لي�صت غريبة عنها، و�إن مل ي�صهد دليل خا�ص باعتبارها. 

3-�أن ترجع �إلى حفظ �أمر �صروري، �أو رفع حرج الزم يف �لدين، فلي�ص من �لالزم �أن تكون �مل�صلحة من 
�ل�صروريات، فقد تكون م�صلحة حاجية يكون فيها تي�صري ورفع حرج وعنت عن �لنا�ص21. 

ولي�ص من �لالزم �أن تكون �مل�صلحة كلية عامة؛ الأن رعاية م�صالح �الأفر�د و�لفئات �ملختلفة �أمر 

20    �ملرجع �ل�صابق، �ص 163
21    �ل�صاطبي، 1994م، �ص 627 
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معترب يف �ل�صريعة �لغر�ء. ولي�ص من �لالزم �أن تكون �مل�صلحة قطعية فالعمل بالظن �لر�جح �أمر معمول به 
يف الأحكام الفرعية، وناط به ال�سرع اأمورًا كثرية. 

ومما يجب �لتنبيه �إليه هو �أن �الأحكام �ل�صلبية على م�صلحة معينة تبقى معتربة ما بقيت �مل�صلحة 
التي هي مناط احلكم وعّلته، فاإذا انتفت وجب اأن يتغري احلكم تبعًا لها؛ لأن احلكم يدور مع علته وجودًا 
وعدمًا. وهذ� مثل: �لعقوبات �لتعزيرية، و�الأحكام �لتي تقت�صيها �ل�صيا�صة �ل�صرعية �لوقتية �لتي رويت عن 

�خللفاء �لر��صدين وغريهم من �ل�صحابة ومن بعدهم. 

من ذلك ما ورد عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم من نهيه �صلى �هلل عليه و�صلم عن كتابة �حلديث 
�صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه  �أبو  رو�ه  �لذي  بالقر�آن، وذلك يف �حلديث  �الأمر خ�صية �ختالطه  �أول  يف 
عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم : “ال تكتبو� عني، ومن كتب عني غري �لقر�آن فليمحه” )رو�ه م�صلم يف 
�صحيحه(. ومثل �إلز�م عمر ر�صي �هلل عنه �ل�صحابة باأن يقلو� من �حلديث، ومثل �ختيار عمر �أي�صًا للنا�ص 

�الإفر�د باحلج ليعتمرو� يف غري �أ�صهر �حلج، فال يز�ل �لبيت �حلر�م مق�صودً�22. 

فهذه �الأمثلة وغريها �صيا�صة �إجر�ئية بح�صب �مل�صلحة تختلف باختالف �الأزمنة، ويتفاوت فيها 
�الجتهاد، ولكل عذر و�أجر، ومن �جتهد يف طاعة �هلل ور�صوله فهو د�ئر بني �الأجر و�الأجرين. 

�إن �ل�صريعة �الإ�صالمية كلها م�صالح، فهي �إما تدر�أ مفا�صد �أو جتلب م�صالح، وقد دّل على ذلك 
�آي �لكتاب ون�صو�ص �ل�صنة، ومن ذلك: 

ِلْلَعامَلِنَي} )�الأنبياء: 107( ، و�إمنا يكون �إر�صال �لر�صول رحمة  الَّ َرْحَمًة  �إِ �أَْر�َصْلَناَك  1-قوله تعالى: { َوَما 
لهم �إذ� كانت �ل�صريعة �لتي بعث بها �إليهم و�فية مب�صاحلهم متكلفة باإ�صعادهم، و�إال مل تكن بعثته رحمة 

لهم بل نقمة عليهم. 

ُ ِبُكُم �ْلُي�ْصَر َوال ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْصَر } )�لبقرة: 185(  2-قوله تعالى: { ُيِريُد �هللَّ

�أَْكرَبُ  ْثُمُهَما  َو�إِ ا�ِص  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َو�مْلَْي�ِصِر  ْمِر  �خْلَ َعِن  لوَنَك  َي�ْصاأَ  } تعالى:   3-قوله 
ِمْن َنْفِعِهَما } )�لبقرة: 219( 

َلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه  َوِلُيِتمَّ  َرُكْم  ِلُيَطهيِّ ُيِريُد  َوَلِكْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  ِلَيْجَعَل   ُ �هللَّ ُيِريُد  َما   } تعالى:  4-قوله 
22    �بن �لقيم �جلوزية، 1961م، �ص 16
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َت�ْصُكُروَن } )�ملائدة: 6( 

فرفع �حلرج و�لع�صر عن �لنا�ص فيما �ألزمهم به من �أحكام يقت�صي �أن تكون تلك �الأحكام د�ئرة 
مع م�صاحلهم ومقت�صيات �صعادتهم و�إال ملا �رتفع �حلرج و�لع�صر بحال. 

هذ� �إلى جانب �آيات كثرية �أخرى يثبت مبجموعها دليل �ال�صتقر�ء على �أن �أحكام �هلل جارية وفق 
م�صالح �لعباد �آتية الإ�صعادهم يف معا�صهم �لدنيوي ومعادهم �الأخروي. 

“يا مع�صر �ل�صباب من ��صتطاع منكم �لباءة فليتزوج   : �أقو�ل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  ومن 
فاإنه �أغ�ص للب�صر و�أح�صن للفرج، ومن مل ي�صتطع فعليه بال�صوم فاإنه له وجاء”23 فاأمر �لقادر بالزو�ج 
ياأمر  نف�صه  �لوقت  ويف  و�لفالح،  �خلري  كان  حفظهما  و�إذ�  و�لفرج،  �لب�صر  حفظ  وهي  م�صاحله  وذكر 
ليك�صر �صهوته، ومتى ك�صرت ترتب �خلري على ذلك24. ومن عموم هذه  �ل�صوم  �آخر وهو  �لعاجز ب�صالح 
�الأدلة ونحوها ح�صل لنا �ليقني باأن �ل�صريعة متطلبة جللب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد، و�عتربت هذه قاعدة 
كلية يف �ل�صريعة، وح�صول هذ� �ملق�صود �الأعظم وهو جلب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد يح�صل باإ�صالح حال 
�أجز�ء نوعه،  �لذين هم  �أفر�ده  �الإن�صان ب�صالح  �الإ�صالم عالج �صالح  �الإن�صان ودفع ف�صاده. لذلك نرى 
وب�صالح جمموعه وهو �لنوع كله، فابتد�أ �لدعوة باإ�صالح �العتقاد �لذي ي�صوقه �إلى �لتفكري �حلق، ثم عالج 
�الإن�صان بتزكية نف�صه وت�صفية باطنه؛ الأن �لباطن حمرك �الإن�صان �إلى �الأعمال �ل�صاحلة، ثم عالج بعد 

ذلك �إ�صالح �لعمل وذلك بالت�صريعات كلها25. 

قال �بن �لقيم: »هذ� ف�صل عظيم �لنفع جدً� وقع ب�صبب �جلهل به غلط عظيم على �ل�صريعة، 
�أوجب من �حلرج و�مل�صقة وتكليف ما ال �صبيل �إليه ما يعلم �أن �ل�صريعة �لباهرة �لتي يف �أعلى رتب �مل�صالح 
ال تاأتي به، فاإن �ل�صريعة مبناها و�أ�صا�صها على �حلكم وم�صالح �لعباد يف �ملعا�ص و�ملعاد، وقد �صرع �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم الأمته �إيجاب �إنكار �ملنكر ليح�صل باإنكاره من �ملعروف ما يحبه �هلل ور�صوله، فاإذ� 
كان �إنكار �ملنكر ي�صتلزم ما هو �أنكر منه و�أبغ�ص �إلى �هلل ور�صوله فاإنه ال ي�صوغ �إنكاره، و�إن كان �هلل يبغ�صه 

وميقت �أهله”26. 

23    رو�ه �لبخاري، �حلديث رقم 1905
24    حممد م�صطفى �صلبي، 1401هـ، �ص 29 

25    �ملرجع �ل�صابق، �ص 65
26    �بن �لقيم �جلوزية، 1407هـ، �ص 4
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متفاوتة  �ملفا�صد  كذلك  بع�ص،  من  �أهم  بع�صها  و�أن  متفاوتة  �مل�صالح  �أن  �ل�صرع  يف  ثبت  ولقد 
وبع�صها �أ�صو�أ من بع�ص، و�لدليل على تفاوت �مل�صالح قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ملعاذ بن جبل ر�صي 
�هلل عنه ملا �أر�صله د�عيًا �إلى �ليمن: “�إنك تاأتي قومًا �أهل كتاب فكن �أول ما تدعوهم �إليه �أن يوّحدو� �هلل 
�أطاعوك لذلك  فاإن هم  وليلتهم،  يومهم  �أن عليهم خم�ص �صلو�ت يف  فاأخربهم  �أطاعوك لذلك  فاإن هم 

فاأخربهم �أن �هلل قد فر�ص عليهم �صدقة يف �أمو�لهم توؤخذ من �أغنيائهم وترد على فقر�ئهم”27. 

�أما تفاوت �ملفا�صد فدليل ذلك ما رو�ه عبد �هلل بن م�صعود ر�صي �هلل عنه قال: “�صاألت �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم �أي �لذنب �أعظم عند �هلل؟ قال: �أن جتعل هلل ندً� وهو خلقك. قلت: �إن ذلك لعظيم، 

ثم �أي؟ قال: �أن تقتل ولدك مافة �أن يطعم معك. قلت: ثم �أي؟ قال: �أن تز�ن حليلة جارك”28 .

�ل�صرورة  و�أز�لت عنهم �حلرج عند  �لعباد  تي�صريً� على  بالرخ�ص  �الإ�صالمية  �ل�صريعة  وجاءت 
ُ ِبُكُم �ْلُي�ْصَر َوال ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْصر} )�لبقرة: 185(. و�لع�صر، قال �هلل تعالى:{  ُيِريُد �هللَّ

و�لرخ�ص عبارة عما و�ّصع للمكلف يف فعله لعذر وعجز عنه مع قيام �ل�صبب �ملحّرم، فهي عبارة 
�أو متوقعة، ومن  عن جمموعة من �لتخفيفات �ل�صرعية �صرعها �هلل يف حاالت معينة دفعًا ملف�صدة و�قعة 
بعذر  رم�صان  يف  و�لفطر  ��صتعماله،  خ�صية  �أو  �ملاء،  فقد  عند  و�لتيمم  �ل�صفر،  يف  و�جلمع  �لق�صر  ذلك 
�ل�صفر، �أو �ملر�ص، �أو �لهرم، �أو �حلمل، وغريها من �لتخفيفات، فالعباد�ت كلها من �مل�صالح وملا تعار�صت 

مع مفا�صد �أكرب منها �صرعت لها �لرخ�ص درءً� الأعظم �ملف�صدتني وجلبًا الأعظم �مل�صلحتني. 

ا  َ وكذلك فيما يتعلق بال�صرورة فهي �صبب فعل �ملمنوع �صرعًا، ومثال ذلك قول �هلل تعالى: {�إِمنَّ
َ َغُفوٌر  ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفاإِنَّ �هللَّ ِ ِبِه َفَمِن ��صْ ْنِزيِر َوَما �أُِهلَّ ِلَغرْيِ �هللَّ َم �خْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم �مْلَْيَتَة َو�لدَّ َحرَّ
َرِحيٌم} )�لنحل: 115( ، فنجد �أنه يف حالة �ل�صرورة تتغري مو�زين �مل�صلحة و�ملف�صدة عن حالة �العتياد، 
فت�صبح �ملف�صدة �لتي من �أجلها حّرم �ملحرم مرجوحة، مقابل �مل�صلحة �ملتحققة من �إباحة هذ� �ملحّرم 

وهي عني �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد. 

يقول �لعز بن عبد �ل�صالم: “ومعظم م�صالح �لدنيا ومفا�صدها معروف بالعقل، وذلك يف معظم 
�ل�صر�ئع، �إذ ال يخفى على عاقل قبل ورود �ل�صرع �أن تقدمي �أرجح �مل�صالح حممود ح�صن، و�أن درء �ملفا�صد 
حممود ح�صن، و�أن تقدمي �مل�صالح �لر�جحة على �ملفا�صد �ملرجوحة حممود ح�صن”29. فاالأطباء يدفعون 
�أعظم �ملر�صني بالتز�م بقاء �أدناهما، ويجلبون �أعلى �ل�صالمتني، و�ل�صحتني، وال يبالون بفو�ت �أدناهما، 

ويتوقفون عند �حلرية يف �لت�صاوي و�لتفاوت. 

خرّي  فلو  �لعباد،  طبائع  يف  مركوز  فاالأف�صد  �الأف�صد  ودرء  فاالأ�صلح،  �الأ�صلح  تقدمي  فاإن  لذلك 
�ل�صبي �ل�صغري بني �للذيذ و�الألذ الختار �الألذ، ولو خرّي بني �حل�صن و�الأح�صن الختار �الأح�صن30. 

27    رو�ه �لبخاري، �حلديث رقم 2435
28    رو�ه �لبخاري، �حلديث رقم 7520

29    �لعز بن عبد�ل�صالم، 1422هـ، �ص 5 
30    �ملرجع �ل�صابق، �ص 7
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لذ� يتفاوت حكم تعلم فقه �ملو�زنة بني �لنا�ص تبعًا لتفاوت حاالت �ملو�زنة و�أهميتها، فمن �ملو�زنات 
ما يجب �أن يعلمه كل م�صلم وال ُيعذر باجلهل به، كتقدمي �لفر�ص على �لنفل، وتقدمي درء �حلر�م و�البتعاد 

عنه على درء �ملكروه، ذلك مما يحتاجه �مل�صلم يف حياته �ليومية وهو يوؤدي تكاليف �هلل عليه. 

ومن �أنو�ع �ملو�زنات ما يحتاجه �أهل كل فن وتخ�ص�ص حتى ال يف�صدو� وهو ي�صعون للخري، فاأهل 
�حل�صبة، و�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر يف �أم�ص �حلاجة �إلى معرفة فقه �ملو�زنات فيما يتعلق بعملهم، 
وتعلمه و�جب عليهم، و�إال فقد يوؤدي �الأمر مبعروف �إلى تفويت معروف �أكرب منه، وقد يوؤدي �لنهي عن منكر 

�إلى منكر �أكرب منه. 

ومثلهم �أي�صًا �أهل �ل�صيا�صة فهم يف �أ�صد �حلاجة �إلى فقه �ملو�زنة، وتعلمه و�جب عليهم �أي�صًا، و�إال 
فقد يتخذ قر�ر يرجح مف�صدة على م�صلحة، �أو يوؤدي �إلى ع�صر و�صيق يف حياة �لنا�ص، �أو يقدم م�صلحة 

على م�صلحة هي �أعظم من �الأولى، ويدر�أ مف�صدة �أ�صغر مبف�صدة �أكرب. 

وهكذ� يحتاج كل فن �إلى معرفة فقه �ملو�زنات �ملتعلقة بفنهم ليحققو� ما �أمر �هلل به من �الإح�صان، 
م�صد�قًا لقوله �صلى �هلل عليه و�صلم: “�إن �هلل كتب �الإح�صان على كل �صيء”31، ومن �أنو�ع فقه �ملو�زنة ما 
حتتاجه �الأمة مبجملها مما يدخل يف باب فر�ص �لكفاية، خا�صة فيما يتعلق مب�صتجد�ت �الأمور، وتطور�ت 
وبيان  و�القت�صادي،  و�ل�صيا�صي  �لدعوي  باجلانب  تتعلق  ق�صايا  يف  �لغمو�ص  من  كثري  يز�ل  حتى  �الأيام، 

ر�جحها من مرجوحها وفق �صرع �هلل عز وجل. 

فيجب على �الأمة �أن ت�صتنفر منها طائفة يكون بها �لوفاء بحاجاتها للتفقه يف فقه �ملو�زنة لت�صد 
�حلاجة، وتزيل عنها كثريً� من �لعناء و�خللل �لو�قع و�ملتوقع، من خالل منهج �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد 

يف �صوء �لقو�عد �لتالية: 

1-�صد �لذر�ئع: 

�إن مو�صوع �صد �لذر�ئع حيوي متجدد، حمتاج �إليه يف كل ع�صر، وخا�صة يف هذ� �لزمان �لذي 
��صتجدت فيه كثري من �لوقائع �لتي مل ين�ص عليها بدليل خا�ص من �لكتاب و�ل�صنة، ويدخل هذ� �ملو�صوع يف 
كثري من �أبو�ب �ل�صريعة، ال�صيما �ملعامالت �ملالية �ملتعلقة باالأعد�ء كتحرمي بيع �ل�صالح لالأعد�ء، �أو بيعهم 

ما يتقوون به على �مل�صلمني، �أو بيعهم ما مت�ص حاجة �مل�صلمني �إليه ... ونحو ذلك. 

وقد  ن�ص،  به  يرد  مل  فيما  ـ  �لذر�ئع  �صد  ـ  �لقاعدة  هذه  �إلى  فتاو�هم  يف  �ملفتني  بع�ص  وي�صتند 
�صدرت بع�ص �لفتاوى �ملعا�صرة بوجوب »�ملقاطعة �القت�صادية« لالأعد�ء، وقد ��صتند �أ�صحابها فيها �إلى 

قاعدة »�صد �لذر�ئع«. 

31    رو�ه م�صلم يف �صحيحه، رقم 2234. 
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2-�مل�صالح و�ملفا�صد: 

�الأ�صل �أنه يجوز معاملة �لكفار بالبيع و�ل�صر�ء و�لتبادل �لتجاري معهم �صو�ء كانو� �أهل ذمة �أو 
عهد اأو حرب، ولكن ب�سوابط و�سروط ذكرها الفقهاءـ  رحمهم اهللـ  و�سوف نوردها لحقًا، وهي يف جمملها 

ترجع �إلى مر�عاة جانب �مل�صلحة و�ملف�صدة الأمة �الإ�صالم. 

�أو تقيد  �أهل د�ر �الإ�صالم توقف �لعمل بامل�صروعية  فاإذ� لزم من �لتبادل �لتجاري مف�صدة على 
بعدم �ملف�صدة، �إعمااًل لقاعدة »درء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح«. 

3-�الإ�صر�ر باالأعد�ء: 

كان  �القت�صادي  �الإ�صر�ر  �أن  نلحظ  �الإ�صالم  فقهاء  وكتب  �لنبوية  �ل�صرية  كتب  �إلى  بالرجوع 
و�ل�صغط  �لت�صييق  ��صتعمل  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  فالنبي  �مل�صروع،  �جلهاد  طرق  من  طريقًا  ي�صتخدم 
�أو  �ل�صام  �إلى  �ملنطلقة  �لتجارية  قري�ص  قو�فل  ملهاجمة  �صرّيها  �لتي  و�لبعوث  �ل�صر�يا  بتلك  �القت�صادي 

�لعائدة منها. 
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املبحث الثالث: العالقة بني امل�سالح ودرء املفا�سد واملقاطعة االقت�سادية يف 

�سوء فقه املوازنات

مما مييز فقه �ل�صيا�صة عن غريها من م�صائل �لفقه �أن �الأ�صل فيها �الإباحة ولكن هذه �الإباحة 
حماطة باإطار كبري من �ملحّدد�ت �لن�صية و�لقاعدية �ل�صارمة، وفقه �ملو�زنات هو �لوجه �لتطبيقي لنظرية 
�لتعار�ص و�لرتجيح يف علم �أ�صول �لفقه، ويربز دور هذ� �لوجه ويعظم يف علم �ل�صيا�صة، و��صعًا ملحمًا 
جديدً� يف �أفق تاأ�صيل �لفكر �ل�صيا�صي، �صرورة �أن �ل�صيا�صي يجد نف�صه كثريً� بني قائمة �مل�صالح و�ملفا�صد 
بفقه  معرفته  وبعد  �ملقا�صد،  �صوء  يف  �لعميق  ولفهمه  للن�ص  حاجته  رغم  فهو  و�حد،  فعل  على  �ملرتتبة 
�لو�قع �ملرتبط بامل�صاألة و�ملظهر مل�صاحلها ومفا�صدها، يحتاج �إلى ترتيب �مل�صالح و�ملفا�صد وفق ت�صل�صل 

ت�صاعدي موؤ�ص�ص على درجة �أثر �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، ومدى تاأثريها، وبعد مد�ها �لزمان و�ملكان. 

ولتاأ�صل �لفكر �ل�صيا�صي؛ ال بّد من توفيق �لنظر حول متغري�ت �لعمل �ل�صيا�صي عرب �ملو�زنة بني 
و�أثرها، وبقائها وعدمه، ومن  و�صعتها، وعمقها،  و�لتاأمل يف حجمها،  بالبحث  �مل�صالح بع�صها مع بع�ص 
حيث تيقنها وتوهمها، وال بّد مع ذلك كله من �لتجرد من �الأهو�ء و�مليول �ل�صخ�صية، و�لبحث وفق �أ�ص�ص 
علمية حرة متجردة طلبًا للحق، وكذ� �ملو�زنة بني �ملفا�صد عند تعار�صها من �لنو�حي ذ�تها �لتي تبحث عند 
تعار�ص �مل�صالح، ثم �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد، فاإن من �ملفا�صد ما يغتفر �إز�ء �مل�صالح �ملتحققة، ومن 
�مل�صالح ما يهمل �إز�ء �ملفا�صد �مل�صاحبة لها، وكل هذ� حمله �ملو�زنة، وهو ميز�ن دقيق يحتاج �إلى �لعلم 
�أو  �ل�صيا�صية،  �ملمار�صات  �لتاأ�صيل يظهر يف  �ل�صيا�صة على  ��صتع�صاء  �الأظهر يف  فاإن �خلالف  و�لتجرد، 
�لفتاوى �لتي يعتقد �أ�صحابها �أنهم �أعملو� �الأخذ بامل�صلحة �ملر�صلة وفق هدي من فقه �ملو�زنة، و�ل�صو�ب �أن 
ر يف �الأخذ باأ�صباب هذ� �لفقه، فحاد به �لر�أي عن �ل�صو�ب �إلى �خلالف32.  و�حدً� منهما �أو كليهما قد ق�صّ
وهناك ت�صاوؤالت كثرية يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �الإ�صالمية ما ز�ل �لنقا�ص فيها معرتكًا، وال بّد لتجاوزها من 
�أن نعمل هذ� �لفقه باأق�صى درجات �الإتقان و�ل�صبط، فالأجل جلب �مل�صلحة �لكبرية و�لد�ئمة، و�غتفار 
قوى  مع  �لتحالف  كحكم   .. مهمة  ت�صاوؤالت  تظهر  ـ  عليها  متفق  مبادئ  وهي  ـ  و�ملوؤقتة  �لي�صرية  �ملف�صدة 
غري �إ�صالمية، وحكم �مل�صاحلة و�لهدنة مع حكومات غري ملتزمة باالإ�صالم، وحكم �مل�صاركة يف حكومات 
ربوي  �قت�صاد  ظل  يف  �لعمل  وحكم  علمان،  د�صتور  �صوء  يف  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  وحكم  �إ�صالمية،  غري 
غري �إ�صالمي، وحكم مو�طنة �لن�صارى يف بالد �مل�صلمني، وحكم �الإعفاء من �جلزية، و�أحكام �أهل �لذمة 
و�حلربيني وطبيعتها يف زماننا، وحكم تويل �ملر�أة للوز�رة �أو �حلكم، وغريها من ق�صايا �ل�صيا�صة �لتي ما 

32    �ل�صاطبي، 1992م، �ص 325 
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ز�لت تنتظر فقهًا يف �ملو�زنات على درجة من �الإتقان و�لدقة و�لتجرد33. 

نتفق عليه يعطي  نوجد معيارً� موحدً�  �أن  �لديني من  �ل�صيا�صي، ويف �خلطاب  �لعمل  بّد يف  وال 
و�لقر�ر�ت وزنها وقيمتها �حلقيقية يف �صوء موؤ�صر�ت عديدة مهمة، فال نبخ�ص، وال  �ل�صيا�صية  �الأعمال 
ن�سطط، ول نفرط، ول نغلو، بل نكون و�سطًا بني كل ذلك، كما هو حال الأمة و�سفتها يف القراآن الكرمي، 
وهذ� �ملعيار يزن ويقارن ويقّدم ويوؤّخر يف جمال �حلر�ك �ل�صيا�صي، فيقدم ما �صاأنه �لتقدمي الأنه �الأولى، 
ويدع �الآخر �أو يوؤخره، ال الأنه خاطئ �أو حمّرم، بل الأنه ال يتنا�صب مع هذه �ملرحلة و �لو�قع �حلايل، وال بّد 
�أولويات �ملرحلة  من جهد علمي �صيا�صي وديني لتحديد هذ� �ملعيار، فهو مفتاح �لولوج لوحدة �لروؤية يف 

�ل�صيا�صية ومتطلباتها. 

وقد حّث �لقر�آن �لكرمي على �صرورة و�صع هذ� �ملعيار يف �صوء �لقو�عد �لعامة و�ملقا�صد �لكلية 
لل�صريعة �الإ�صالمية، وفقه �لن�صو�ص، ووفق �صو�بط �لعمل بامل�صالح وغريها من �أ�صول �لفقه، قال �هلل 
ِ ال  ِ َو�ْلَيْوِم �اْلآِخِر َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل �هللَّ َر�ِم َكَمْن �آَمَن ِباهللَّ اجيِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ تعالى: { �أََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة �حْلَ
امِلِنَي } )�لتوبة: 19(، وقال �أي�صًا: { ُقْل �إِْن َكاَن �آَباوؤُُكْم َو�أَْبَناوؤُُكْم  ُ ال َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّ ِ َو�هللَّ َي�ْصَتُووَن ِعْنَد �هللَّ
َحبَّ  �أَ ْوَنَها  َتْر�صَ َوَم�َصاِكُن  َك�َصاَدَها  َتْخ�َصْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  �ْقرَتَ َو�أَْمَو�ٌل  َوَع�ِصرَيُتُكْم  ْزَو�ُجُكْم  َو�أَ َو�إِْخَو�ُنُكْم 
ُ ال َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِصِقنَي}  ِباأَْمِرِه َو�هللَّ  ُ َياأِْتَي �هللَّ و� َحتَّى  بَّ�صُ ِ َوَر�ُصوِلِه َوِجَهاٍد يِف �َصِبيِلِه َفرَتَ �إَِلْيُكْم ِمَن �هللَّ
َك َفُيوؤِْمُنو� ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم  قُّ ِمْن َربيِّ ُه �حْلَ ِذيَن �أُوُتو� �ْلِعْلَم �أَنَّ )�لتوبة: 24(، وقال �صبحانه: {(َوِلَيْعَلَم �لَّ

َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم} )احلج: 54(.  ِذيَن اآَمُنوا اإَِلى �سِ َ َلَهاِد الَّ َواإِنَّ اهللَّ

مبر�عاة  �إال  يكون  ال  �ل�صيا�صي  فيه  مبا  �الإن�صان  �حلر�ك  �أن  بينت  كثري  وغريها  �الآيات  هذه 
طبيعية،  �صرورة  فالرتتيب  و�حد،  وقت  يف  �الأ�صياء  كل  فعل  ت�صتطيع  لن  �ل�صيا�صية  و�حلركة  �الأولويات، 

و�الأولوية حتمية عقلية، وال بّد من فهم �الأدلة �ل�صرعية من خالل هذ� �ملحّدد �ملهم. 

وقد ��صتجد يف و�قعنا كثري من �لق�صايا، تز�منت مع ح�صول تطور�ت كبرية يف �الأو�صاع �لر�هنة 
�لتي مير بها �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ثم �إن هذه �لق�صايا من �مل�صائل �لتي مل يتطّرق �إليها �لفقهاء قدميًا، 
ولالإجابة عليها ��صطر �لفقهاء �ملعا�صرون �إلى �عتماد مبد�أ �ملو�زنة بالقو�عد و�ملقا�صد ملعرفة �مل�صالح 
و�ملفا�صد، من �أجل �إيجاد �حلكم �ل�صرعي لهذه �مل�صتجد�ت، ومن هذه �لق�صايا: بع�ص تف�صيالت ق�صايا 
�ملر�أة �مل�صلمة، ووحدة �الأمة �الإ�صالمية، و�لتدرج يف تطبيق �ل�صريعة، و�ملقاطعة �القت�صادية، و�مل�صاركة يف 

33    يو�صف �لقر�صاوي، 2007م، �ص 391 
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�ملظاهر�ت و�العت�صامات و�الإ�صر�بات، ومتثيل �ل�صحابة يف و�صائل �الإعالم ... �إلخ. 

فيجد �ملفتي نف�صه �أمام تفاوت بني �مل�صالح من جهة، وتعار�ص بني �مل�صالح و�ملفا�صد من جهة 
�أخرى، وبذلك يجد �ملفتي نف�صه �أمام �ملو�زنة مبقا�صد �ل�صريعة على ح�صب مقت�صياتها �لتي رتبها �لعلماء، 
ثم �ملو�زنة باعتماد قو�عد ال حمي�ص عنها، وفيما يلي نو�صح كيفية �لعمل باملو�زنة مع �لقو�عد ومر�عاة 

�ملقا�صد: 

1-�ملو�زنة بالقو�عد �أ�صل من �أ�صول �لفتوى، فيكون لز�مًا للمفتي �ملو�ِزن �أن يعتمد على �لقو�عد 
من حيث �لقوة �أو من حيث �مل�صالح ودرء �ملفا�صد وغريها، فتكون �ملو�زنة بالقو�عد للو�صول �إلى �ل�صو�ب 
يل  �ت�صح  مما  لغوية.   �أو  مقا�صدية  �أو  فقهية  �أو  �أ�صولية  قو�عد  تعتمد  ومنه  �لباطل،  عن  �حلق  ومتييز 
وهو  �أال  �لكربى  �ل�صريعة  خ�صائ�ص  باأحد  مرتبط  �ملو�زنة  مبد�أ  �أن  �لتطبيقات  بع�ص  در��صة  خالل  من 
طلبها الأعلى �مل�صالح ودفعها الأعظم �ملفا�صد يف �لد�رين، و�لغر�ص �أحيانًا تقدمي �الأرجح بني م�صلحتني 
متعار�صتني. يقول �الإمام �لقر�يفـ  رحمه �هللـ  حينما يتحدث عن �مل�صقة جتلب �لتي�صري،  �إذ فّرق بني �مل�صقة 
�مل�صقطة وغري �مل�صقطة، وقال يف �لفرق �لر�بع ع�صر ما ن�صه: »�لفرق بني قاعدتي �مل�صقة �مل�صقطة للعبادة 
و�لتي ال ت�صقطها«34 ، فالتمييز بني �مل�صقة يظهر عملية �ملو�زنة بالقو�عد، قال رحمه �هلل: »فما قرب بني 
�لعليا �أوجب �لتخفيف، وما قرب من �لدنيا مل يوجبه، وما تو�ّصط يختلف فيه لتجاذب �لطرفني له، فعلى 

حترير هاتني �لقاعدتني تتخّرج �لفتاوى يف م�صاق �لعباد�ت«. 

منها:  �العتبار�ت،  بع�ص  فيه  تتد�خل  ـ  �هلل  رحمه  ـ  �لقر�يف  �الإمام  و�صعه  �لذي  �ملعيار  وهذ� 
الأزمان، والأ�سخا�ص، والأعمال. وهذا الفقه هو حمط رجال املجتهدين، وهو مناط الجتهاد، وينطلق من 

�لقو�عد �لتالية35: 

�أ-كل ما �أباحه �هلل عز وجل من �ملنافع فم�صاحله متحققة غري متوهمة. 

ب-كل ما حرمه �هلل تعالى فمف�صدته و�قعة ال �صك فيها وال مر�ء. 

ج-�ملكروه مف�صدته ر�جحة على �مل�صلحة. 

34    �لقر�يف، 1973م، �ص 118
35    عبد �هلل �لكمايل، مرجع �صبق ذكره، �ص 33
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د-�ملباح ال بّد �أن يوؤدي �إلى �مل�صلحة وم�صلحته ر�جحة. 

هـ-ما لي�ص بحالل وال حر�م فمف�صدته �أوم�صلحته خا�صعة لالجتهاد. 

و-جلب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد مبني على �لظنون مبعنى �أنه لي�ص بيدنا حتقيق �مل�صبب. 

ومن هنا ميكن �لقول �إن مبد�أ �ملو�زنة بالقو�عد �أ�صا�صي للتمييز بني �مل�صالح و�ملفا�صد وترجيح 
�أعظم �مل�صالح لفعلها و�إظهار �أعظم �ملفا�صد الجتنابها. 

ومن �لقو�عد �ملظهرة للمو�زنات ب�صكل و��صح ما ب�صط يف جملة �الأحكام يف �ملادة 67: »�إن �ل�صرر 
�الأ�صد يز�ل بال�صرر �الأخف«. وقاعدة: »�إذ� تعار�صت مف�صدتان روعي �أعظمهما �صررً� بارتكاب �أخفهما«. 
وقاعدة: »�ل�صرر ال يز�ل مبثله«، مثال: �إذ� وقع رجل على طفل من بني �الأطفال �إن قام على �أحدهم قتله 

و�إن �نتقل �إلى �الآخر من جري�نه قتله36. 

ومن �لقو�عد كذلك: »يختار �أهون �ل�صرين �أو �أخف �ل�صررين«. ومنه �أي�صًا: »ما �أدى �إلى �حلر�م 
فهو حر�م«، كمنع �لن�صاء �ل�صابات من �خلروج �إلى �ل�صالة، كما �عتربه بع�ص �لفقهاء، لقوله تعالى: {
وقرن يف بيوتكن} )�الأحز�ب: 33(، والأن �ملقارنة بني خروجهن ومكوثهن فرق كبري، فخروجهن فيه مظنة 
�إلى �حلر�م حر�م ولو مل يكن  �أدى  �أولى لالآية، والأن كل ما  �لبيوت  و�لفتنة حر�م،  فبقاوؤهن يف  �لفتنة، 
كذلك، رغم ما كان من �أجر �خلروج �إلى �مل�صجد من �خلطى ورفع �لدرجات و�أجر �جلماعة، لكن �إذ� كان 

�صيوؤدي �إلى فتنة �لرجال فيحرم خروجهن. 

و�أخريً� �أذكر �صروطًا ال بّد من �عتبارها خالل �ملو�زنة بالقو�عد: 

�أواًل: �لغلبة وهي �عتبار �مل�صلحة �لغالبة على �ملف�صدة �أو �لر�جحة. 

ثانيًا: �عتبار حال �ل�صخ�ص. 

ثالثًا: �عتبار �لزمان. 

ر�بعًا: �عتبار �لعرف. 

36    ناجي �إبر�هيم �ل�صويد، 2007م، �ص 121
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خام�صًا: �عتبار �ملال. 

�صاد�صًا: ق�صد �لفاعل كما ب�صطه �الإمام �ل�صاطبي يف مو�فقاته. 

وقد عّدها �لدكتور »عبد �هلل �لكمايل« وهو ب�صدد �حلديث عن فقه �ملو�زنات مبنية على �لقو�عد، »ففي 
حال تعار�ص �مل�صالح يف قوتها، ويف حتقيق نتائجها، فاإنه تقدم �مل�صلحة �لقطعية على �ملظنونة و�ملوهومة، 

كما تقدم �مل�صلحة �ملظنونة على �ملوهومة«37. 

2-�إن �ملو�زنة باملقا�صد )�مل�صالح �لتي �عتربها �ل�صارع يف �لد�رين( تعتمد على �أ�صا�ص مرجح 
بني �مل�صلحتني، ومن هذه �ملقا�صد �لتي �أمر �ل�صارع باحلفاظ عليها: �ل�صروريات يف رتبها �خلم�ص بح�صب 

�الأقوى و�الأعظم، ثم �حلاجيات، و�لتح�صينيات. 

�لنف�ص،  مت�ص  كالتي  لي�صت  �لدين  مت�ص  كانت  فما  �لرتتيب،  بح�صب  باملقا�صد  �ملو�زنة  وتكون 
فال�صريعة حني نظرت �إلى �الأفعال ونظرت �إلى �لعقوبات �ملحددة لها، كال�صرقة و�لزنا و�صرب �خلمر وهي 
م�صرة، وكذ� �لعقوبات �ملحددة لها من قطع يد �ل�صارق و�لرجم للز�ن �لثيب و�جللد لل�صارب فاإيقاعها 
م�صر باأ�صحابها، لكنه �صرر ال بّد منه لدفع ما هو �أعظم منه �صررً�، وال ميكن دفع ذلك �ل�صرر �الأكرب على 
�لدين و�لنا�ص و�لنفو�ص �إال ب�صرر �أ�صغر و�أقل، ومنه يت�صح لنا �أن فقه �ملو�زنات بني مق�صد �ل�صارع حينما 
و�زن بني �جلر�ئم و�لعقوبات فوجد �أن �ملق�صد �لذي يوؤديه �لردع و�لزجر �أكرب و�أدفع فكان من �لالزم �أن 

حتدد هذه �حلدود وتقدر على كل مرتكب تلك �الأفعال الأن �ملق�صد �لعام �أعظم38. 

�إن �ملو�زنة باملقا�صد عملية مهمة، وجزء ال يتجز�أ عن �لفقه قدميًا وحديثًا، وهو مرتبط بالفقه 
املقا�سدي اأ�سد الرتباط، وقد �سماه ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ بالفقه احلي الذي يدخل على القلب من غري 
�ل�صرعية  �الأحكام  روح جديدة يف  وبث  �الإ�صالمي،  للفقه  يعترب جتديدً�  �لعلم  بهذ�  و�ال�صتغال  ��صتئذ�ن، 

وحتقيق مر�د �هلل �لذي يتمثل يف جلب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد. 

�أن  يف  �ملف�صدة،  ودرء  �مل�صلحة  �عتبار  وقاعدة:  �القت�صادية،  �ملقاطعة  بني  �لعالقة  3-تظهر 
بالكفار  �الإ�صر�ر  من  مقا�صده،  بع�ص  حتقق  و�أنها  �جلهاد،  �صروب  من  �صرٌب  �القت�صادية،  �ملقاطعة 

37    عبد �هلل �لكمايل، مرجع �صبق ذكره، �ص 33
38    ناجي �إبر�هيم �ل�صويد، مرجع �صبق ذكره، �ص 149
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و�إغاظتهم، و�أنها و�صيلة من و�صائل �ل�صغط عليهم، ميكن �أن تدفعهم �إلى �لرت�جع عن ظلمهم وطغيانهم، 
�أو على �الأقل تخفف من هذ� �لظلم و�لطغيان، وهي بذلك حتقق م�صلحة كربى يجب �أن تر�عى وتعترب39. 

وحتقيق �ملقاطعة �القت�صادية ملا �صبق من �مل�صالح �ملعتربة، هو �أمر �أغلبي، قد يتخلف يف بع�ص 
�الأحيان تبعًا لظروف �لزمان و�ملكان، ولذلك ينبغي لنا عند �لنظر يف مو�صوع �ملقاطعة �القت�صادية 
ك�صالح من �أ�صلحة �لردع و�ل�صغط، �أن ن�صت�صحب فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد، على ما �صبق 

تقريره، �إذ قد يرتتب على �ملقاطعة �القت�صادية تفويت م�صلحة �أكرب من �مل�صلحة �لتي ير�د حتقيقها، 
�أو �رتكاب مف�صدة �أكرب من �ملف�صدة �لتي ير�د دفعها وهذ� خالف مق�صود �ل�صارع: من جلب �مل�صالح 

وتكميلها ودرء �ملفا�صد وتقليلها.

قاعدة: الو�سائل لها اأحكام املقا�سد وعالقتها باملقاطعة االقت�سادية 

ملعنى  لت�صمنها  �لو�صيلة،  من  �أخ�ص  وهي  برغبٍة  �ل�صيء  �إلى  �لتو�صل  �لو�صيلة:  �لر�غب:  قال 
�لرغبة.

و�ملفا�صد.  �مل�صالح  هنا:  باملقا�صد  و�ملر�د  �ملقا�صد.  حتقيق  �إلى  بها  يو�صل  �لتي  �الأفعال  هي  فالو�صائل: 
و�ملقا�صد: هي �ملعان و�حلكم ونحوها �لتي ر�عاها �ل�صارع يف �لت�صريع عمومًا وخ�صو�صًا، من �أجل حتقيق 

م�صالح �لعباد. 

و�إن �لناظر يف طبيعة عقود �ملعامالت �ملالية ليت�صح له بجالء �أنها لي�صت مق�صودة لذ�تها و�إمنا 
لكونها و�صيلًة مو�صلًة �إلى ما يحتاجه �الإن�صان من �أعيان ومنافع، وبالتايل فهي من باب �لو�صائل.

قال �بن قد�مة يف بيان �حلكمة من م�صروعية �لبيع: “الأن حاجة �الإن�صان تتعلق مبا يف يد �صاحبه، 
�إلى  �ملتعاقدين  من  كل  و�صول  �إلى  �صرع طريق  �لبيع وجتويزه  �صرع  ففي  بغري عو�ص،  يبذله  ال  و�صاحبه 

غر�صه ودفع حاجته”.

اأق�سام الو�سائل وعالقتها باملقاطعة االقت�سادية: 

ذكر �بن �لقيم رحمه �هلل �أن �لو�صائل تنق�صم بالنظر �إلى ما تف�صي �إليه من م�صلحة �أو مف�صدة، 

39    خالد عبد �هلل �ل�صمر�ن، 1433هـ، �ص12
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�إلى �أربعة �أق�صام40. 

�ل�صكر، وهذ�  �إلى مف�صدة  �ملف�صي  �مل�صكر  �ملف�صدة، ك�صرب  �إلى  لالإف�صاء  و�صيلة مو�صوعة  �الأول:  �لق�صم 
�لق�صم جاءت �ل�صريعة مبنعه.

د بها �لتو�صل �إلى �ملف�صدة، كمن يعقد �لنكاح قا�صدً� به �لتحليل. �لق�صم �لثان: و�صيلة مو�صوعة للمباح، ُق�صِ

مف�صية  لكنها  �ملف�صدة  �إلى  �لتو�صل  بها  يق�صد  مل  للمباح،  مو�صوعة  و�صيلة  �لثالث:  �لق�صم 
ظهر�نيهم. بني  �مل�صركني  �آلهة  ي�صب  كمن  م�صلحتها،  من  �أرجح  ومف�صدتها  غالبًا،   �إليها 
وت�صعني  ت�صعة  �إلى  �لقيم  �بن  �الإمام  �أو�صلها  كثرية  �أوجه  من  �أي�صًا،  حمرمان  و�لثالث  �لثان  و�لق�صمان 

وجهًا.

�لق�صم �لر�بع: و�صيلة مو�صوعة للمباح، وقد تف�صي �إلى �ملف�صدة، وم�صلحتها �أرجح من مف�صدتها، كالنظر 
�إلى �ملخطوبة وكلمة �حلق عند �صلطان جائر. وهذ� �لق�صم مباح �أو م�صتحب �أو و�جب بح�صب درجته يف 

�مل�صلحة.

وبا�صت�صحابنا ملا �صبق تقريره من �أن �ملقاطعة �القت�صادية يف عقود �ملعامالت �ملالية من باب 
�لو�صائل؛ فاإن �إبر�م عقود �ملعامالت �ملالية مع �لكفار ال يخرج عن �الأق�صام �الأربعة �الآنفة �لذكر وبيان ذلك 

فيما يلي:

�أواًل: من �أبرم مع �لكفار �أو غريهم عقدً� يح�صل مبقت�صاه على �أمر حمّرم، فهذ� �لعقد باطل وال 
�إ�صكال يف حترميه، وهو يندرج حتت �لق�صم �الأول من �أق�صام �لو�صائل وهو ما عرّب عنه �بن �لقيم بقوله: 

“و�صلة مو�صوعة لالإف�صاء �إلى �ملف�صدة”.

ثانيًا: من �أبرم مع �لكفار �ملحاربني �أو �ملعاهدين غري �ملحايدين، عقدً� يح�صل مبقت�صاه على مباح، 
وق�صده يف ذلك: دعم �قت�صاديات هذه �لدول �لكافرة، و�لنهو�ص بامل�صتوى �ملعي�صي يف تلك �ملجتمعات؛ 
 فال �صك يف حترمي هذ� �ل�صرب من �صروب �لتعامل مع �لكفار، ملا يرتتب عليه من �إعز�ز ملن �أذل �هلل، 

ومو�الة للكفار. 

وهذه �ل�صورة من �صور �لتعامل �القت�صادي تندرج حتت �لق�صم �لثان من �أق�صام �لو�صائل، وهو 
د �لتو�صل بها �إلى �ملف�صدة”. ما عرب عنه �بن �لقيم بقوله: “و�صيلة مو�صوعة للمباح ُق�صِ

�ملعاهدين غري �ملحايدين، عقدً� يح�صل مبقت�صاه على  �أو  �لكفار �ملحاربني  �أبرم مع  ثالثًا: من 
�أرباحًا  �لتجارية  �ل�صفات  هذه  ور�ء  من  يجنون  �لكفار  هوؤالء  �أن  �إال  نف�صه،  نفع  ذلك  يف  وق�صده  مباح، 

40     �ملرجع �ل�صابق، �ص73
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وزعزعة  ديارهم  من  وت�صريدهم  قتلهم  طريق  عن  بامل�صلمني،  �ل�صرر  �إحلاق  يف  منها  جزءً�  ي�صخرون 
عقائدهم، وتخريب �قت�صادياتهم. وهذ� �ل�صرب من �صروب �لتعامل مع �لكفار �ملحاربني �أو �ملعاهدين 
غري �ملحايدين، و�إن كان مباحًا يف �أ�صله، �إال �أنه يف�صي �إلى ما تقدم ذكره من �ملفا�صد، فالذي يظهر – 
و�هلل �أعلم – �أن �لتعامل معهم و�حلالة هذه غري م�صروع من حيث �حلكم �لعام – هذ� �إذ� كانت �ل�صلع 
�لوقائع  – �أما يف  �أو �حلاجيات وكان لها بد�ئل من دول حمايدة  �مل�صتوردة منهم من قبيل �ل�صروريات 
�خلا�صة، فقد يتغري فيها �حلكم �لتكليفي تبعًا لتغري �ملالب�صات و�الأحو�ل، و�لذي يظهر �أن هذ� �ل�صرب 
من �صروب �لتعامل مع �لكفار �لذي �صبق بيانه، يندرج حتت �لق�صم �لثالث من �أق�صام �لو�صائل: وهو ما 
عرب عنه �بن �لقيم بقوله: “و�صيلة مو�صوعة للمباح مل يق�صد بها �لتو�صل �إلى �ملف�صدة لكنها مف�صية �إليها 

غالبًا”.

ر�بعًا: من �أبرم مع �لكفار �ملعاهدين �ملحايدين عقدً� يح�صل مبقت�صاه على مباح، فهذ� ال �صك يف 
�إباحته من حيث �الأ�صل، وقد يكون م�صتحبًا �أو و�جبًا بح�صب ما يف�صي �إليه من �مل�صلحة. وهذ� �ل�صرب من 
�صروب �لتعامل مع �لكفار �ملعاهدين �ملحايدين يندرج حتت �لق�صم �لر�بع من �أق�صام �لو�صائل، و�لذي عرّب 
عنه �بن �لقيم بقوله: “و�صيلة مو�صوعة للمباح، وقد يف�صي �إلى �ملف�صدة وم�صلحتها �أرجح من مف�صدتها” 

فال�صريعة جاءت باإباحة هذ� �لق�صم �أو ��صتحبابه �أو �إيجابه بح�صب درجاته من �مل�صلحة”.

فاإن  حترميها  يف  �إ�صكال  ال  �ملف�صدة  �إلى  �ملف�صي  �لتعامل  �صور  من  �الأولى  �ل�صورة  كانت  و�إذ� 
�صورتي �لتعامل مع �لكفار �ملحاربني �أو �ملعاهدين غري �ملحايدين، �ملندرجة حتت �لق�صم �لثان و�لثالث 

من �أق�صام �لو�صائل، ممنوعة من حيث �حلكم �لعام ملا تف�صي �إليه من مفا�صد.

و�إذ� متهد ذلك فاإن �ملقاطعة �القت�صادية للكفار �ملحاربني و�ملعاهدين غري �ملحايدين، و�جبة 
من حيث �حلكم �لعام؛ الأن �لنهي عن �ل�صيء ي�صتلزم �الأمر ب�صده، �إذ� كان له �صد و�حد �تفاقًا، كما هو 

مقرر يف علم �الأ�صول.

و��صتخد�م �صالح �ملقاطعة �القت�صادية قد يو�جه برّدة فعل عنيفة من قبل بع�ص �لدول �لكافرة 
�ل�صلع  بع�ص  لقطع  �ملقاطعة مت�صمنة  كانت  �إذ�  �صيما  ال  �لعامل،  م�صتوى  و�صيطرة على  بنفوذ  تتمتع  �لتي 
�ال�صرت�تيجية، �لتي يلحق �مل�صا�ص بها �صررً� بامل�صالح �لقومية �لعليا لهذه �لدول، مما قد ينتج عنه �إقحام 

�مل�صلمني يف معركة لي�صو� م�صتعدين خلو�صها.

�أو  الأجل كل ما �صبق؛ والأن �لغاية من ��صتخد�م �صالح �ملقاطعة �القت�صادية هو: جلب م�صلحة 
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درء مف�صدة، فينبغي لنا �أن نلتفت �إلى معنيني، نبني على حتققهما، �أو �نتفائهما، �أو حتقق �أحدهما و�نتفاء 
�الآخر، حكم �ملقاطعة �القت�صادية وهذ�ن �ملعنيان هما:

1_�أن حتّقق �ملقاطعة �القت�صادية م�صلحة، تتمثل يف: �الإ�صر�ر بالكفار و�إيقاع �لنكاية بهم.

2_عدم �إف�صاء �ملقاطعة �القت�صادية �إلى مف�صدة �أعظم من �ملف�صدة �لتي ن�صعى الإز�لتها �أو تخفيفها، 
�أن يزيد  �أو  �مل�صلمني ال قدرة لهم على مو�جهتها،  كاأن يرتتب على �ملقاطعة �القت�صادية �صّن حرٍب على 

�لظلم على �مل�صت�صعفني من �مل�صلمني، �لذين �أردنا �أن نرفع �لظلم عنهم بهذه �ملقاطعة.

فيح�صل لنا من �عتبار هذين �ملعنيني �أربعة �أحو�ل:

�إلى �الإ�صر�ر بالكفار، و�أال يرتتب عليها  �إف�صاء �ملقاطعة  �أن يجتمع �ملعنيان، باأن يغلب على �لظن  �الأول: 
مف�صدة �أعظم من �ملف�صدة �لتي ير�د �إز�لتها �أو تخفيفها، فهنا يتوجه �لقول بوجوب �ملقاطعة.

مف�صدة  �إلى  وتف�صي  بالكفار،  �إ�صر�ر  �القت�صادية  �ملقاطعة  على  يرتتب  باأال  �ملعنيان،  ينتفي  �أن  �لثان: 
ر�جحة على �ملف�صدة �لتي ير�د �إز�لتها �أو تخفيفها، فهنا يتوجه �لقول بتحري �ملقاطعة.

�صتف�صي  �القت�صادية  �ملقاطعة  �أن  �لظن  على  يغلب  باأن  �لثان،  وينتفي  �الأول  �ملعنى  يتحقق  �أن  �لثالث: 
�إلى �الإ�صر�ر بالكفار، �إال �أنها �صتف�صي �أي�صًا �إلى وقوع مف�صدة ر�جحة على �ملف�صدة �لتي ير�د �إز�لتها �أو 
تخفيفها، فهنا تتعار�ص �مل�صلحة و�ملف�صدة، �مل�صلحة تتمثل يف �إحلاق �ل�صرر بالكفار، و�ملف�صدة تتمثل يف 
عدم درء �ملف�صدة �لتي ير�د �إز�لتها �أو تخفيفها. وقد يرتتب على �ملقاطعة مف�صدة �أعظم، فاإن كانت �ملف�صدة 

غالبة مل ينظر �إلى �مل�صلحة، و�إن ت�صاوت �مل�صلحة و�ملف�صدة فدرء �ملفا�صد مقّدم على جلب �مل�صالح.

�لر�بع: �أن ينتفي �ملعنى �الأول ويتحقق �لثان، باأال تف�صي �ملقاطعة �القت�صادية �إلى �إحلاق �صرٍر بالكفار، 
وال تف�صي �إلى وقوع مف�صدة ر�جحة على �ملف�صدة �لتي ير�د �إز�لتها باملقاطعة �القت�صادية، فالذي يظهر 
�أنها ُتندب يف هذه �حلالة؛ الأنها تكون من و�صائل �لتعبري عن �الحتجاج و�ل�صخط �صد ممار�صات �لكفار 

�لعدو�نية.

�أن وظيفة �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد من  �لتاأكيد عليه يف هذ� �ملقام  هذ�، و�إنه مما ينبغي 
وظائف �لر��صخني يف �لعلم ممن يجمعون بني فقه �لدليل وفقه �لو�قع، وال مدخل فيها للعو�م و�أ�صباههم، 

وبناًء عليه ن�صتخل�ص ما يلي:
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1-�إن �لتعامل �القت�صادي مع �لكفار مباٌح من حيث �الأ�صل، و�إن كان هناك بع�ص �مل�صائل �مل�صتثناة �لتي 
وقع فيها خالف بني �أهل �لعلم.

�ل�صغط  �أ�صاليب  من  معروف  �أ�صلوب  هي  بل  �لع�صر،  هذ�  وليدة  لي�صت  �القت�صادية  �ملقاطعة  2-�إن 
و�الحتجاج، وقد زخر �لتاريخ �الإن�صان بالكثري من �صورها.

3- �أثبت �لو�قع �مل�صاهد باأن �ملقاطعة �القت�صادية، �صالح فعال، وقد جنح هذ� �ل�صالح يف �أحيان كثرية، يف 
�إجبار �لطرف �الآخر على �لرت�جع و�الإ�صغاء ملطالب �ملقاطعني.

4- �إذ� �صدرت �ملقاطعة �القت�صادية بنية �لتقرب �إلى �هلل فاإنها تعترب �صربًا من �صروب �جلهاد مبفهومه 
�ل�صرعي �لعام نظرً� ملا يرتتب عليها من حتقيق لبع�ص مقا�صد �جلهاد.

�أو حمرمة بالنظر ملا  �أو مندوبة  5-�ملقاطعة �القت�صادية مباحة من حيث �الأ�صل، لكنها قد تكون و�جبة 
يرتتب عليها من م�صالح �أو مفا�صد.

و�إذ� كان ال بّد من �ملقاطعة �القت�صادية فيجب �أن تكون من خالل �ل�صو�بط �لتالية:

�أواًل: �إن �الأ�صل يف معاملة غري �مل�صلمني �جلو�ز، و�لتحرمي هنا حترمي عار�ص، فهو لي�ص حمرم 
لذ�ته بل حمرم لغريه، هو حمرم لك�صر �صوكة �لعدو �ملحارب وتقوية �صوكة �مل�صلمني و�إثر�ء �قت�صادهم، 
الأن �لنا�ص لن ي�صتطيعو� �لعي�ص بدون بيع و�صر�ء و�أخذ وعطاء، فلو حتولت هذه �ملعامالت �لتي جتري بني 
�مل�صلمني وبني غري �مل�صلمني �إلى معامالت بني �مل�صلمني بع�صهم �لبع�ص لتحول حالهم من  �صعف وذلة �إلى 
قوة وعزة، ولو �متنع �الأثرياء من �لعرب وغريهم عن و�صع �أمو�لهم يف �لبنوك �الأجنبية �لتي تقدر مبئات 

�ملليار�ت ثم حتولت هذه �الأر�صدة لال�صتثمار بني بع�صهم �لبع�ص ل�صار �حلال غري �حلال.

هذه  ففي  و�أوقع  �أجدى  لكانت  و�لدول  �حلكومات  طريق  عن  حدثت  لو  �ملقاطعة  هذه  �إن  ثانيًا: 
�حلالة �صتمتنع �لدولة عن ��صتري�د �صلع �لدول �ملحاربة، و�صتقوم بت�صنيع �ل�صلع �لبديلة وهنا ال توقع �لنا�ص 
�صغريً�  كان  ولو  بدورنا حتى  ك�صعوب  نقوم  �أن  من  يعفينا  ال  وعجزهم  �حلكومات  تخاذل  لكن  يف حرج، 
تطبيقًا حلديث �لف�صيلة، ذلك �حلديث �لذي يقول فيه �لنبي ـ �صلى �هلل عليه و�صلم ـ “�إذ� قامت �ل�صاعة 
و�إعمااًل للجهاد �لذي حتول �إلى فر�ص  وبيد �أحدكم ف�صيلة فاإن ��صتطاع �أن ال يقوم حتى يغر�صها فليفعل”، 

عني على كل م�صلم وم�صلمة �صو�ء �إذن به �حلاكم �أم مل ياأذن، كل ح�صب قدرته و�إمكاناته .

ثالثًا: �ملقاطعة �القت�صادية لي�صت �ملق�صودة فقط، بل ال بّد �أن تكون هذه �ملقاطعة مقاطعة �صاملة 
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ت�صمل �ملقاطعة �القت�صادية، و�ملقاطعة �لثقافية، و�ملقاطعة �ل�صلوكية و�الجتماعية، وغري ذلك حتى نقف 
حجر عرثة �أمام هذ� �مل�صروع �حل�صاري �ملخالف لعقيدتنا �لذي يريد عدونا �أن ي�صّدره �إلينا بكل �صوره 
و�أ�صكاله، حتى يدّمر قيمنا ويهدم �أخالقنا وي�صتعبدنا، لنظل مقهورين ماأ�صورين نعي�ص على فتات مو�ئده 

�لتي �صلبها من قوتنا و�أمو�لنا عنوة بغري حق .

ر�بعًا: �إن فتاوى �ملقاطعة لي�صت حكمًا عامًا يطبق يف كل زمان ومكان، وعلى كل �الأ�صخا�ص يف 
كافة �لظروف و�الأحو�ل، بل هي فتاوى ترتبط بالزمان و�ملكان و�الأ�صخا�ص و�لظروف و�الأحو�ل، فما يكون 
�آخر، وما يكون حمرمًا يف مكان معني قد ال يكون  حمرمًا على �صخ�ص قد ال يكون حمرمًا على �صخ�ص 
حمرمًا يف مكان �آخر، و�الأمر يخ�صع لفقه �ملو�زنات وفقه �الأولويات، كما يخ�صع لفقه �مل�صالح و�ملفا�صد، 
فدرء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح، و�مل�صلحة �لعامة تقّدم على �مل�صلحة �خلا�صة،  و�ل�صرور�ت تبيح 
�ملحظور�ت، لكن �ل�صرورة تقدر بقدرها، ويتحمل �ل�صرر �الأدنى لدفع �ل�صرر �الأكرب �إلى �آخر هذه �لقو�عد 

و�ل�صو�بط �لفقهية.

خام�صًا: لي�صت �ل�صركات و�ل�صلع �لتي يجب �أن نقاطعها على قدر و�حد، فبع�ص �ل�صركات �ليهودية 
)مثاًل( تاأتي يف �ملرحلة �الأولى، ثم تتبعها �لدول �الأخرى �لتي حتارب �مل�صلمني يف دولهم �أو ت�صطهدهم 
هذه  �آخر  �إلى  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  يف  �لتجارية  �لعالمة  �صاحبة  �لغربية  �ل�صركات  ثم  دولها،  يف 

�لرتتيبات.

�صاد�صًا: على رجال �القت�صاد �أن يقومو� بالدر��صات �جلادة حول هذه �مل�صاألة حتى ميكننا معرفة 
من  ذلك  وغري  عندنا  لها  بديل  ال  �لتي  �الأ�صياء  ومعرفة  �أعد�ئنا،  �أّثر يف  قاطعناه  لو  �لذي  �لهام  �ل�صيء 
�ملتخ�ص�صني  بع�ص  وقيام  �صحيح،  علمي  ب�صكل  فتو�ه  �إ�صد�ر  على  �لفقيه  ُتعني  �لتي  و�ل�صو�بط  �الأ�ص�ص 
باإعد�د قو�ئم لل�صلع �لتي ت�صاهم ب�صكل �أو باآخر يف �قت�صاد �لدول �ملحاربة �إذ تبنّي �أن بع�ص �لقو�ئم لي�صت 
دقيقة، وهي جهود فردية تخطيء يف بع�ص �الأحيان فت�صع بع�ص �ل�صلع على قائمة �ملقاطعة وهي �صركات 
حملية، �أو تقرتح بدياًل ل�صيء جتب مقاطعته فتاأت ب�صيء �آخر لنف�ص �لدولة �ملحاربة، فنحن بحاجة �إلى 
�إعد�د در��صات جادة حمايدة يف هذ� �ل�صدد، الأن �ملقاطعة لي�صت مق�صودة لذ�تها بل �لغر�ص منها �إحد�ث 
�لنكاية باالأعد�ء �أو جلب �مل�صالح للم�صلمني، فاإن مل توؤد هذ� �لدور �أو كانت نتيجتها �صلبية فال فائدة منها 

�إذن .
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وقيام  �أهد�فها  خالل  من  عليها  �حلكم  فيمكننا  �القت�صادية  �ملقاطعة  م�صاألة  �إلى  نظرنا  و�إذ� 
مو�زنة بني منافعها وم�صارها، فاملتاأمل يف هدف �ملقاطعة يرى �أن لها هدفني رئي�صيني:

1-ت�صرر من نريد مقاطعته.

 2-خلق �لتغيري يف �إ�صرت�تيجية من نقاطعه نتيجة ت�صرره، وهذ� �لهدف ي�صتغرق �أهد�فًا جزئية كثرية تدخل 
�صمن �لهدف �لرئي�صي.

بنا،  �إليهما �صرر  �لو�صول  �إليهما هو م�صلحتنا، وعدم  فالو�صول  �ل�صابقني،  �لهدفني  لنفكر يف 
وقد يجرنا �إلى مفا�صد �أخرى نحن يف غنى عنها، ذلك الأننا ال منلك بدياًل ميكن �العتماد عليه يف حال 
�أن نحقق مبقاطعتنا �لهدفني �ل�صابقني؟ ونتجنب ما قد يرتتب عليها من م�صار  �ملقاطعة، فهل ن�صتطيع 

ترّجح كفة عدم �ملقاطعة؟

�جلو�ب: ي�صعب �لو�صول �إلى �لهدفني كليًا لعدة �أمور:

�أواًل: ُبعد �صدور فتوى �صيا�صية لالأمر باملقاطعة من نظم �حلكم يف �لبلد�ن �الإ�صالمية، وذلك الأن كل تلك 
�الأنظمة حتكمها منظمات �قت�صادية ومعاهد�ت جتارية وقعت عليها تلك �لدول، وتنظم تلك �ملعاهد�ت 

قو�نني �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت بني �لدول �مل�صاركة.

ثانيًا: �إعالن دولة ما �ملقاطعة �صد دولة يعني �إعالن قطع �لتبادل �لتجاري بينهما، وقطع �صادر�تها عن 
تلك �لدولة، ومنع و�رد�تها من �لدخول �إلى �لدولة �ملقاِطعة، فاإذ� كانت �لدولة �لثانية تخ�صر فالدولة �الأولى 
تخ�صر �أي�صًا، ثم قد تكون هذه �لدولة �لتي قوطعت �صادر�تها د�خلة �صمن �صوق م�صرتكة ك�صوق �الحتاد 

�الأوروبي �مل�صرتكة، فاإعالن �ملقاطعة �صدها �إعالن للحرب �صد دول �ملجموعة يف �ل�صوق �مل�صرتكة.

�ملو�د  متلك  ولكنها  �صناعية،  غري  دول  وهي  �لنامية،  �لدول  ��صم  حتت  �الإ�صالمية  �لدول  ت�صّنف  ثالثًا: 
عن  �ال�صتفادة  ميكنها  ال  �لنامية  �لدول  هذه  ولكن  �لغربية،  �ل�صناعية  �لدول  منها  ت�صتفيد  �لتي  �الأولية 
بالدول  �أ�صّرْت  فاإن  مثاًل،  �لنامية  �لدول  فاإذ� قاطعت  �ل�صناعية،  �لدول  تلك  �الأولية مبناأى عن  مو�دها 
�ل�صناعية يف حال مل جتد هذه �لدول بدياًل �آخر، فاإنها ت�صر بنف�صها �أي�صًا، الأنها ال متلك معرفة طرق 

�ال�صتفادة من مو�دها �الأولية و�خلام، كما ال متلك �ل�صناعة �لتي تاأتي نتيجة مو�د �الإنتاج.

ر�بعًا: لنفكر �إذ� قاطعت �لدول �الإ�صالمية �لنامية دولة �صناعية متقدمة، فماذ� يكون �حلل �لبديل عندها؟

�جلو�ب: ال حل، �إال �أن تنتقل من دولة �صناعية �إلى دولة �صناعية �أخرى، و�إذ� كانت هذه �لدول �ل�صناعية 
�لطريق  �أمامها هذ�  تغلق  �ملقاِطعة  �لدولة  فاإن  �القت�صادي،  �لتكامل  �أ�صا�ص  �صوق م�صرتكة على  حتكمها 
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�ل�صويد ع�صو يف �ملنظومة �القت�صادية  فاإن  �ل�صويد مثاًل،  �ل�صالمية دولة  �لدول  �إذ� قاطعت  �أي�صا، مثاًل 
�الأوربية، وبالتايل فاإن مقاطعتها معناها مقاطعة �ملنظومة �القت�صادية كلها.

خام�صًا: عدم �حل�صول على جدوى �صيا�صية من �ملقاطعة، ذلك �أن �لدول �ل�صناعية متتلك خيار�ت وبد�ئل 
�أكرث، وهذ� ب�صبب �لتخلف و�لت�صرذم و�لتفرق يف عاملنا �الإ�صالمي، فمثاًل �إن قطع �لنفط �الآن عن بع�ص 
�لدول �ل�صناعية فاإن بلد�نا �أخرى �صتقوم بتزويدها بالنفط، كما ميكنها �ال�صتفادة من م�صادر �لطاقة 
�الأخرى �لتي مل تكن متوفرة �صابقًا، فتت�صّرر �لدولة �ملقاِطعة لعدم ��صتفادتها من نفطها �إ�صافة �إلى كونها 
ال متتلك غري هذ� �خلام، كما ال متتلك �خلربة �ل�صناعية، و�لقدرة �لزر�عية وغريها ل�صّد �حتياجاتها يف 

معي�صتها، ف�صالح �لنفط �ل�صيا�صي �أمر ال جدوى منه.

�صاد�صًا: قد يقول �لبع�ص: قد نوقع �أ�صر�رً� ب�صركات ودول غربية من جر�ء �ملقاطعة �لتي ميكننا �أن ندعو 
�إليها من غري تدخل حكومي فيها، كالدعو�ت �لتي تطلق بني �لنا�ص يف �ل�صبكة �لعنكبوتية و�مل�صاجد و�ملجامع 
�إيقاع �أ�صر�ر ج�صيمة بال�صركات �لتي  وغريها من �الأماكن �لعامة بو�صائل متلفة،  فاأقول: نعم، ميكننا 

نقاطعها ولكن ماذ� �صيكون لنا �لبديل يف �ل�صلع �لتي نقاطعها لكونها �صدرت من دولة معينة؟

نحتاجها،  �لتي  �ل�صناعية  �الأ�صياء  بديل يف كثري من  نعم ال  بديل منا�صب،  �صيكون �جلو�ب: ال 
نعم �صن�صتبدل دولة �صناعية قاطعناها بدولة �صناعية �أخرى م�صرتكة يف نف�ص �ملنظومة �القت�صادية �لتي 
�صاركت فيها �الأولى، ولكن قد يقال مثاًل: ميكننا �حل�صول على بديل حملي يف بع�ص �الأ�صياء �لتي نحتاجها 
وغالء  �ملحلية،  �ل�صلع  جودة  عدم  ب�صبب  �مل�صرتي  �صيخ�صر  ولكن  ذلك،  ميكن  �أقول  �ملعي�صية؟  �الأمور  يف 

�أ�صعارها، لكرثة �لطلب عليها وغياب �ملناف�ص لها يف �ل�صوق.

�صابعًا: �صعف �لدول �الإ�صالمية �لنامية �قت�صاديًا وجتاريًا، فال يوجد بينها رغم كرثة �ملو�رد �القت�صادية 
�أو �لكلي �لذي ميّكن �لدول �الأع�صاء من �الكتفاء  ومو�د �الإنتاج �أي نوع من �لتكامل �القت�صادي �جلزئي 
ببع�صها �لبع�ص �إلى حد كبري، فالتكامل �جلزئي ياأتي من خالل �إقامة منطقة جتارة حرة، �أو �حتاد جمركي 
موحد، �أو �إقامة �صوق م�صرتكة، و�لتكامل �لكلي �لتام هو �لتي يتم يف �إطاره حرية �نتقال �ل�صلع و�خلدمات، 
وعنا�صر �الإنتاج، وتوحيد �ل�صيا�صات �القت�صادية عمومًا، �صو�ء كانت �صيا�صات نقدية �أم مالية �أم غريها، 
�صخ�صية  حمل  �لتام،  �القت�صادي  �الحتاد  عن  �لناجمة  �الحتادية  �لدولة  �صخ�صية  يحل  �لذي  وبال�صكل 
جمموعة من �لدول �الأع�صاء يف �لتكامل �القت�صادي �لكلي، فاإذ� قامت مثل هذه �لدول �لنامية مبقاطعة 
دول �صناعية متقدمة من غري وجود �أ�صا�ص �قت�صادي تعتمد عليه تلك �لدول �لنامية، فاإنها هي �لتي تخ�صر 

عاجاًل �أم �آجاًل.

ونخل�ص من هذ� �أنه ال فائدة يف �ملقاطعة غري �حلكومية على �ملدى �لطويل، و�إن �أفادت على �ملدى 
الق�سري جزئيًا يف اإ�سقاط بع�ص ال�سركات امل�ستهدفة مثاًل، كما اأن املقاطعة التي قد تقوم بها بع�ص الدول 

�لنامية �الإ�صالمية تنزل بها �أ�صر�رً� بالغة يف �لعاجل و�الآجل.

فاحلل يف نظري لي�ص �ملقاطعة و�إمنا �حلل يتمثل يف �الأمور �لتالية:
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تهيئة جميع  �ملق�صودة يف  �لدول  �لنامية من خالل م�صاركات  �الإ�صالمية  �لدول  �لتجارة بني  �إيجاد  �أواًل: 
�الأجو�ء �لالزمة �ملوؤدية �إلى خلق �لتجارة، وحتويل هذه �لتجارة �إلى منظومة مو�فق عليها من قبل �لدول، 

ويكون هدف �ل�صلطة �لتنظيمية فيها ت�صجيع �لتجارة وت�صهيل كافة �ل�صبل �إلى تقويتها.

ثانيًا: حتويل �العتماد يف �لتجارة من �لعامل �إلى هذه �لدول �الإ�صالمية.

علم  يف  معروفة  هامة  جتارية  �قت�صادية  بخطو�ت  �ل�صابقني  �الأمرين  �إلى  �لو�صول  وميكننا 
�القت�صاد وما �أن و�صلنا �إلى هذه �ملرحلة، فاإنه باإمكاننا �أن نوؤثر يف �الآخرين كما يوؤثرون فينا، ون�صتطيع 
ودولنا  ومنافعنا  ديننا  حل�صاب  �لدول  �إ�صرت�جتيات  تغيري  يف  مهم،  �صيا�صي  ك�صالح  �ملقاطعة  نوظف  �أن 

و�صعوبنا.
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اخلامتة

نتائــج ـ تو�سيــات

يو�لونهم،  ومن  �الأعد�ء  �قت�صاد  �إ�صعاف  يف  �القت�صادية  �ملقاطعة  من  �الأ�صا�صية  �لغاية  تتمثل 
�أن من مقا�صدها كذلك عقاب  �أن يكون لها قوة وعزة وكر�مة، كما  وتقوية �قت�صاد �الأمة حتى ت�صتطيع 
ُهْم  �لعدو، وهى م�صروعة ودليل ذلك من �لقر�آن �لكرمي قول �هلل تبارك وتعالى: { َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�مْلُوؤِْمَناُت َبْع�صُ
َوَر�ُصوَلُه   َ َوُيِطيُعوَن �هللَّ َكاَة  �لزَّ َوُيوؤُْتوَن  الَة  َوُيِقيُموَن �ل�صَّ �مْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  َبْع�ٍص  �أَْوِلَياُء 
ُهْم �أَْوِلَياُء  ِذيَن َكَفُرو� َبْع�صُ َ َعِزيٌز َحِكيٌم  } )�لتوبة: 71(، وقوله عز وجل: { َو�لَّ ُ �إِنَّ �هللَّ َحُمُهُم �هللَّ �أُوَلِئَك �َصرَيْ

َبْع�ٍص �إِالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة يِف �اْلأَْر�ِص َوَف�َصاٌد َكِبرٌي  } )�الأنفال: 73(.

يتحقق  به  �أ�صل عظيم  �أو مفا�صد  �إليه من م�صالح  تقت�صي  �الأفعال وما  �ملو�زنة بني ماآالت  و�إن 
مفهوم �حلكمة يف �لدعوة �إلى �هلل تعالى، فقد يكون �لعمل م�صروعًا يف ذ�ته لكن حتيط به �أمور متنع �حلكم 

مب�صروعيته على �الإطالق ملا يرتتب على ذلك من مف�صدة �أو تفويت م�صلحة ر�جحة.

يقول �الإمام �ل�صاطبي: “�لنظر يف ماآالت �الأفعال معترب مق�صود �صرعًا، كانت �الأفعال مو�فقة �أو 
مالفة، وذلك �أن �ملجتهد ال يحكم على فعل من �الأفعال �ل�صادرة عن �ملكلفني باالإقد�م �أو باالإحجام �إال 
بعد نظره �إلى ما يوؤول �إليه ذلك �لفعل، فقد يكون م�صروعًا مل�صلحة فيه ت�صتجلب �أو ملف�صدة تدر�أ، ولكن له 
ماآل على خالف ما ق�صد فيه، وقد يكون غري م�صروع ملف�صدة تن�صاأ عنه �أو م�صلحة تندفع به، ولكن له ماآل 
على خالف ذلك، فاإذ� �أطلق �لقول يف �الأول بامل�صروعية، فرمبا �أّدى ��صتجالب �مل�صلحة فيه �إلى مف�صدة 
ت�صاوي �مل�صلحة �أو تزيد عليها، فيكون هذ� مانعًا من �إطالق �لقول مب�صروعيته، وكذلك �إذ� �أطلق �لقول 
يف �لثان بعدم م�صروعية رمبا �أدى ��صتدفاع �ملف�صدة �إلى مف�صدة ت�صاوي �أو تزيد، فال ي�صح �إطالق �لقول 
بعدم �مل�صروعية وهو جمال للمجتهد �صعب �ملورد، �إال �أنه عذب �ملذ�ق حممود �لعاقبة جار علي مقا�صد 
�ل�صريعة”41، وبناًء على ذلك ال ميكن �لقول �إن كل م�صلحة جتلب، وكل مف�صدة تدفع، بل ال بد من قيد وهو 
�أن جلب �مل�صلحة يجب �أن ال يجلب مف�صدة ر�جحة على �مل�صلحة، كما ال يفّوت م�صلحة �أكرب من �ملطلوب 
ح�صول  �أو  عليها،  ر�جحة  م�صلحة  فو�ت  دفعها  على  يرتّتب  ال  �لتي  هى  تدفع  �لتي  و�ملف�صدة  حت�صيلها، 

مف�صدة �أكرب من �ملطلوب دفعها. 

41    �ل�صاطبي، 1992م، �ص110
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�لنتائج �لتي مت �لتو�صل �إليها:

1-�إنَّ للمقاطعة �القت�صادية �أ�صبابًا و�أهد�فًا وفو�ئَد متعددة:

�أ�صبـاب �ملقاطعة ما هو منطقي مقبول كاملعاملة باملثل، و�لتعبري عن رف�ص �ال�صتبد�د و�لهيمنة،  �أ-فمن 
ومنها ما هو تع�صفي مرفو�ص كاملقاطعة على وجه �لظلم و�لعدو�ن.

�إلى عدم  �أو يف�صي  �صيا�صتها  لتغيري  �مل�صتهدفة  �لدولة  �ل�صغط على  ي�صكل  �ملقاطعة ما  �أهـد�ف  ب-ومن 
��صتقر�رها، �أو �إ�صعاف طاقتها �لع�صكرية، ومنها ما يعترب ن�صرة للمظلوم وردعًا للظامل عن ظلمه.

ج- ومن فو�ئـد �ملقاطعة ما ميثل �لتخل�ص من �لتبعية و�لهيمنة �الأجنبية، وت�صجيع �ملنتجات و�ل�صناعات 
�ملحلية، وحتقيق �الكتفاء �لذ�تي، ومنها ما ميثل �إذكاء �ل�صعور �لوطني و�الإ�صالمي �صد �الأجنبي �ملعتدي، 

هذ� ف�صاًل عن فو�ئد تربوية عديدة.

2- فى جمال �ملقاطعة �القت�صادية: ال بد من مر�عاة ثالثة جو�نب مهمة:

�جلانب �الأول: قاعدة �صد �لذر�ئع.

�جلانب �لثان: �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد.

�جلانب �لثالث: م�صروعية �الإ�صر�ر �القت�صادي بالعدو.

3-يف جمال �ال�صتري�د من �أهل �حلرب: �أجاز �لفقهاء باتفاق جلب �ل�صلع من د�ر �حلرب �إلى د�ر �الإ�صالم 
اإذا توفرت فيها �سروط حمددة:

�أ- �أن يكون �ال�صتري�د مو�فقًا الأحكام �الإ�صالم يف �لعقود.

ب-�أال يلحق بامل�صلمني م�صرة من �ال�صتري�د، وال يكون قوة لالأعد�ء علينا.

ج- �أن يلتزم �لد�خل �إلى د�ر �الإ�صالم للتجارة ما ُيْعر�ص عليه من �ل�صر�ئب “ �لع�صور” .

4-ويف جمال �لت�صدير: ذهب جمهور �لفقهاء �إلى �أنه يجوز للم�صلم �أن يدخل د�ر �حلرب باأمان ليتجر فيها 
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بيعًا و�صر�ًء، خالفًا ملالك و�بن حزم حيث منعا من ذلك �إذ� كانت �أحكام �أهل �حلرب تظهر على �لد�خل 
اإلى اأر�سهم ولكن القول باجلواز م�سبوط ب�سروط معينة:

�أ-�أن ال تكون �ل�صلعة �مل�صدرة مما ميكن �أن ي�صتخدمها �أهل �حلرب �صد �مل�صلمني.

ب-�أن يكون �لت�صدير مبنيًا على قو�عد �ل�صريعة �الإ�صالمية.

ج-�أال يكون بامل�صلمني حاجة �إلى �ملو�د و�ل�صلع �مل�صدرة �إلى بالد �حلرب.

5-تكون �ملقاطعة �القت�صادية و�جبة يف حالتني:

�أ-�إذ� �أمر بها �إمام �مل�صلمني.

ب-�إذ� علم �مل�صلم يقينًا �أو بظن غالب �أن قيمة ما ي�صرتيه يعني �لكفار على �إقامة دينهم وتقوية �صوكتهم، 
�أو يعني على �الإ�صر�ر بامل�صلمني وقتالهم.

وي�صتثنى من هذ� �لوجوب �أمر�ن:

و�لع�صكرية  �لطبية  و�الآالت  كاالأدوية  بديل،  لها  لي�ص  �لتي  �ل�صرورية  و�ل�صلع  �لب�صائع  �الأول:   �الأمر 
ونحو ذلك.

�الأمر �لثان: �لب�صائع و�ل�صلع �حلاجية �لتي لي�ص لها بديل، �إذ� كانت �حلاجة عامة، الأن �حلاجة �لعامة 
ل منزلة �ل�صرورة. تنزَّ

6-غياب فقه �ملو�زنات و�الأولويات، وحاجة �الأمة �الإ�صالمية �إلى �لعلم �ل�صرعي �ملتاأ�صل من �لفقه و�أ�صول 
و�صيا�صته  باملجتمع  �ملتعلقة  �ملعامالت  بع�ص  �لتف�صري يف  منهج  و�عتماد  و�لتف�صري،  و�لعقيدة  �حلديث 

و�قت�صاده وعالقة �لدولة ومنها �ملقاطعة �القت�صادية.

ومن �أهم �لتو�صيات �لتي مت �لتو�صل �إليها:

و�لطبية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �جلو�نب  يف  �ملعا�صرة  �لق�صايا  �أبرز  يف  �ملو�زنات  فقه  لتفعيل 
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و�الجتماعية وغريها جند �أنه تقع على عاتق �لدعاة و�لعاملني يف جمال �لدعوة �الإ�صالمية م�صوؤولية عظيمة 
يف هذ� �ملجال، وهذ� يتمثل يف �لنو�حي �الآتية:

1-عدم ترك فر�غ تربوي وفقهي ي�صده �جلهلة �ملتع�صبون.

2-دعم دور �ملجامع �لفقهية و�ملجال�ص �لعلمية وهيئات �لعلماء �لعاملة و�جلامعات و�ملعاهد �الإ�صالمية. 

3-ت�صجيع �إجر�ء �لبحوث و�لدر��صات �الإ�صالمية �لهادفة �لتى تتناول �لق�صايا �ملعا�صرة.

4-تاأ�صيل �ملفاهيم �الإ�صالمية �لو�صطية يف كل �ملحا�صن �لرتبوية. 

5-تبني �الأحكام �الجتهادية �لر�جحة يف كل �ملذ�هب دون �لتز�م مبذهب معني.

6-رعاية علماء �الإ�صالم للحو�ر بني �أ�صحاب نظرة �لغلو و�لتطرف وبني �حلكام.

7-رعاية �لعلماء و�لدعاة ودعوتهم للحو�ر بني �حل�صار�ت عماًل بقوله تعالى: { ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َتَعاَلْو� 
 ِ َنا َبْع�صًا �أَْرَبابًا ِمْن ُدوِن �هللَّ َ َوال ُن�ْصِرَك ِبِه �َصْيئًا َوال َيتَِّخَذ َبْع�صُ الَّ َنْعُبَد �إِالَّ �هللَّ �إَِلى َكِلَمٍة �َصَو�ٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم �أَ

ا ُم�ْصِلُمون }  �آل عمر�ن/ 64.  نَّ ْو� َفُقوُلو� ��ْصَهُدو� ِباأَ َفاإِْن َتَولَّ
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في ظل فقه الموازنات

الدكتورة عقيلة ح�سني

جامعة اجلزائر – كلية العلوم الإ�سالمية – ق�سم ال�سريعة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

و�صلى �هلل و �صلم على �صيدنا حممد و على �آله و �صحبه �أجمعني .

املقدمة :

وتاأويل  �ملر�أة  ق�صية  ؛  و�ملتطفلني  و�لعلماء  �لباحثني  �لكثري من  بني  كبريً�  �أثارت جدالً  �لتي  �لق�صايا  من 
�لن�صو�ص �خلا�صة بها يف �لكتاب و�ل�صّنة ، وتاأويلها �مل�صاد ، و�لكل ين�صد م�صلحة �ملر�أة ومر�عاة �ملقا�صد 

يف حقوقها من وجهة نظره و من ز�وية تفكريه.

اإ�سكالية البحث :

     يتناول هذ� �لبحث مو�صوع �ملر�أة و ق�صاياها من جانب �لتاأ�صيل لها  من �صنة �مل�صطفى، وكيف مت تاأويل 
هذ� �لن�صو�ص من فريقني كالهما يدعي �عتماد فقه �ملو�زنات و �الأولويات يف حتديد �أحكام و فتاوى و 

قو�نني تخ�ص �ملر�أة ،و كل يدعي مر�عاة �مل�صلحة �لكربى للمر�أة .

      و�حلقيقة �أن �ملو�زنة بني هذه �مل�صالح �صو�ء �أكانت �مل�صلحة م�صتنبطة من �لن�صو�ص �أو جمتهدً� فيها 
ال تكون وفق هذين �ملنهجني منهج تقدي�ص �لرت�ث و منهج �إلغاء �لن�صو�ص و �لتم�صك باملو�ثيق �حلديثة .

   فالت�صاوؤالت �لعلمية �لتي ميكن طرحها يف �لبحث هي : ما هو �خلطاب �لنبوي يف �صاأن �ملر�أة ؟ وما هي 
جماالته؟ كيف �أّول �لرت�ثي ق�صايا �ملر�أة يف �ل�صّنة ؟ وكيف �أّول �حلد�ثي �لو�فد �مل�صتورد للمناهج و�الأفكار 
ق�صايا �ملر�أة من خالل �خلطاب �لنبوي ؟ ما هي �الأن�صاق �ملعرفية �لتي �عتمدها هذ�ن �لفريقان ؟ وما 
هي �ل�صو�بط �لتي و�صعها �لعلماء �لثقات �ملحققون لهذه �مل�صائل من خالل فقه �ملو�زنات ؟ وهل �لتاأويل 
قاعدة وظفت لع�صرنة �الإ�صالم يف مقابل �أ�صلمة �لع�صر؟ هل �لتجديد يعني �إلغاء ما قرره �الأئمة �ملتقدمون 
وجتاوزه ، و�إد�رة �لظهر له بالكلية ؟ �أم �أنه �إحياء ما �ندر�ص من �لعمل بالكتاب و�ل�صنة و�الأمر مبقت�صاهما 

وتوظيف �مل�صلحة �ملعتربة و حتديد �الأولويات و�لقيام باملو�زنات ؟ 

الإطار النظري للبحث :
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ها ، تعليمها وعملها ، عالقتها مبن هم حولها _ �الأقربون  �صملت ق�صايا �ملر�أة :حقوقها ، �صلوكها وزيِّ
منهم و �الأبعدون _ . و�نق�صم �مل�صتغلون بهذه �لق�صايا �إلى مذ�هب حت�صر يف ثالثة:  مذهب عالج هذه 
وو�رثًا   ، و�لعرف  �ل�صرع  يف  و�أولوياتها  مب�صاحلها  عارفا   ، �ملر�أة  على  و�صيًا  كونه  من  �نطالقًا  �لق�صايا 
، فوقع يف  �لن�صو�ص �ل�صحيحة  �لبعد عن  كل  �لقد��صة مبتعد�ً  فاأ�صبغ على هذ� �لرت�ث �صبغة   ، للرت�ث 

�لتاأويل �ملجحف �لبعيد عن �ل�صو�ب ملب�صًا ذلك بامل�صلحة و حفظها و درء �ملف�صدة .

�لفريق �لثاين: ثائر على كل موروث مبا فيه �ل�صحيح و�ل�صو�ب ، و�أنه ال يحقق �مل�صلحة ، بل �مل�صلحة يف 
ترك هذ� �لرت�ث ، معتمد�ً �لو�فد و�لدخيل عن ح�صارته.

وكانت ن�صو�ص �ل�صّنة �أكرث جتاذبًا يف �لنقا�ص و�خلالف بني هذين �لن�صقني؛  فاملت�صبث �لرت�ث ��صتدل ؛ 
من حيث �ل�صند بال�صحيح �ل�صنة و�صعيفها ومو�صوعها ، وبظو�هر �لن�صو�ص من حيث متنها.

�أما �لدخيل �حلد�ثي فاألغى �ل�صّنة كم�صدر للت�صريع ، �أو �صكك يف �الأ�صانيد،  �أو �عترب �الإ�صالم ظاملا للمر�أة 
وكرثت �لدر��صات– من �لرجال و�لن�صاء – بني مد�فع عن �لرت�ث غثه و�صمينه  ، وبني ناقم عليه وطارح 
لبد�ئل و�فدة، بحجة �ملو�زنة بني م�صلحة تطبيق �لرت�ث �لتي �أ�صبحت ال تفي مب�صتجد�ت �لع�صر و بني 
�ال�صتعانة بقو�نني �لدولية و�لفقه �لغربي يف ق�صايا �ملر�أة   وتقدميه على �لرت�ث – دون �لتمييز بني ن�صو�ص 
�ل�صرع �لكتاب و�ل�صّنة وبني �لفقه �لذي هو �جتهاد �لعلماء-  بد�فع �مل�صلحة، و�صاعت ق�صية �ملر�أة �مل�صلمة 
بني هذين �لتيارين �ملت�صادين و�لبعيدين عن حتقيق �ل�صو�ب ، �لذي هو �لعودة �إلى �لن�صو�ص �ل�صحيحة ، 
وتاأويلها مبناهج �سحيحة وتطبيق فقه املوازنات من داخلها من خالل اإعادة القراءة واال�ستنباط و الرتجيح 
بني �لفهوم �ملختلفة ؛ للو�صول �إلى �لنتائج �ل�صحيحة . فيتحقق �لفهم �ل�صديد ، ويتو�صل �إلى �لربط بني 

�لن�ص و�لتجديد و�مل�صلحة �لقوية .

خطة ومنهج البحث :

 ق�صم �لبحث �إلى مقدمة و�أربعة مباحث و خامتة و تو�صيات و فهر�ص �مل�صادر و�ملر�جع . 

�صمل �ملبحث �الأول: �خلطاب �لنبوي ..مفهومه وجماالته �خلا�صة باملر�أة   على �أربعة مطالب : �ملطلب �الأول 
: مفهوم �ل�صنة �لنبوية ، �ملطلب  �لثاين : �هتمام �ل�صّنة �لنبوية بق�صايا �ملر�أة  ، �ملطلب �لثالث : مميز�ت 

�خلطاب �لنبوي �ملتعلق بق�صايا �ملر�أة ، �ملطلب �لر�بع : جماالت �خلطاب �لنبوي �ملتعلق باملر�أة .



72

        وخ�ص�ص �ملبحث �لثاين : لفقه �ملو�زنات .. مفهومه ..�أ�ص�صه ..حلاجة �إليه . و�صمل �ملطلب �الأول : 
مفهوم فقه �ملو�زنات ، �ملطلب �لثاين : �الأ�ص�ص �لتي يقوم عليها ، �ملطلب �لثالث : حاجة �لنو�زل �ملعا�صرة 

�إلى فقه �ملو�زنات .

    �أما �ملبحث �لثالث فكان : تاأويل �خلطاب �لنبوي عند �لرت�ثي ، وق�صم �إلى : �ملطلب �الأول : �القت�صار 
على ظاهرية �لن�صو�ص  �أو �صعف �الأ�صانيد .�ملطلب �لثاين : �إلغاء �ملقا�صد و �لعلل ، �ملطلب �لثالث : حتكيم 

�الأعر�ف و �لعاد�ت  �أكرث من �لن�صو�ص

املطلب الرابع : اإلغاء الراأي الآخر  والتع�سب للراأي .

يف  �لت�صكيك   : �الأول  �ملطلب   : و�صمل   �حلد�ثي  عند  �لنبوي  �خلطاب  لتاأويل   : �لر�بع  �ملبحث  وخ�ص�ص 
�لن�صو�ص و �لدعوة �إلى  �إلغاءها ، �ملطلب �لثاين : �لت�صبث بفكرة  تاريخية �لن�صو�ص �ل�صرعية  ، �ملطلب 
�لثالث : �عتماد �ل�صياقات �لتاريخية و �للغوية  يف تاأويل �لن�صو�ص ، �ملطلب �لر�بع : �لتقيد باملناهج �حلديثة 

و�إ�صقاطها على �لن�صو�ص .

     �أما �ملبحث �خلام�ص: فكان لفقه �ملو�زنات و �عتبار �ملاآالت  يف �خلطاب �لنبوي �خلا�ص باملر�أة .و�صمل : 
�ملطلب �الأول : �صو�بط رعاية �لثو�بت و�ملتغري�ت ، �ملطلب �لثاين : �ل�صنة مكملة للقر�آن �لكرمي يف �لت�صريع 
، �ملطلب �لثالث :  تنزيه ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم  عن �خلطاأ و �الإ�صاءة يف كل �لق�صايا ، �ملطلب 
�لر�بع : �صحة �الأحاديث وعدم معار�صتها للقر�آن �لكرمي  ، �ملطلب �خلام�ص: �لروؤية �ل�صمولية للن�صو�ص و 
عدم �لتجزئة ، �ملطلب �ل�صاد�ص : رعاية �ملقا�صد و �ملعاين ، �ملطلب �ل�صابع : مبد�أ �الجتهاد و�لتجديد يف 

حدود �لثو�بت .    

ثم  �خلامتة و�لتو�صيات وفهر�ص  �مل�صادر و �ملر�جع .

�أما منهج �لبحث فهو �لنهج �لتحليلي �لنقدي .
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املبحث الأول : اخلطاب النبوي.. مفهومه وجمالته اخلا�سة باملراأة

�إن �خلطاب �لنبوي وحي و ت�صريع �أتى به �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم و�صمل هذ� �خلطاب �أن�صاقا كثرية 
يف ق�صايا �ملر�أة، فتارة خوطبت ب�صيغ �لعموم �صاأنها �صاأن �لرجل، وتارة خوطبت بخطاب �الأمة و �لنا�ص ، 

وتارة �أفردت باخلطاب �لنبوي. 

املطلب الأول : مفهوم ال�سّنة النبوية

         ي�صطلح �الأ�صوليون على �أّن �ل�صّنة هي :كّل ما �صدر عن �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم  من قول وفعل 
وتقرير. و�صنة وحي �صادق، وت�صريع حمكم لالأمة يف �لعقائد و�ملعامالت:)كل ما �أخرب به ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم  من خرب فهو كما �أخرب وهو حق و�صدق معتمد عليه فيما �أخرب به، وعنه �صو�ء علينا �أنبنى 
عليه يف �لتـكليف حكم �أم ال ؟ كما �أنه �إذ� �صرع حكما �أو �أمر �أو نهى، فهو كما قال   �صلى �هلل عليه و�صلم   
روؤيـة  ر�آه  �أو  نف�صه  و�ألقى يف  روعه،  نفث يف  ما  وبني  �هلل،  �مللك عن  به  �أخربه  ما  ، بني  يفرق يف ذلك  ال 
�أو كيف ما كان ، فذلك معترب يحتج به ، ويبنى عليه  ك�صف و�طالع على مغيب على وجه خارق للعادة ، 
  ) يف �العتقاد�ت و�الأعمال جميعا الأنه �صلى �هلل عليه و�صلم  موؤيد بالع�صمة وما ينطق عن �لهوى..(1)1
وعالقة �ل�صّنة بالكتاب عالقة وحي وبيان و تكميل وكمال �لدين بهما معا )فاإنها مبينة له، ود�ئرة حوله، 
فهي منه و�إليه ترجع يف معانيها ، فكل و�حد من �لكتاب و�ل�صّنة يع�صد بع�صه بع�صًا، وي�صد بع�صه بع�صًا، 

يُت َلُكُم �اْلإِ�ْصاَلَم ِديًنا« 2)2( ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ وقال �هلل– تعالى-:«�ْلَيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَمْتَ

املطلب الثاين : اهتمام ال�سّنة النبوية بق�سايا املراأة

         عاجلت �ل�صّنة �ل�صريفة ق�صايا �ملر�أة �ملختلفة و�ملتعددة �ملجاالت؛ بال�صّنة �لقولية و�لفعلية و�لتقريرية. 
فالر�صول �لكرمي  �صلى �هلل عليه و�صلم  قال �أقو�اًل كثرية يف �أمور تخ�ص حقوق �ملر�أة وق�صاياها وما يعنيها 

من هذ� �ل�صرع �حلنيف كمبلغ للر�صالة.  

    وفعل �أفعااًل كنبي وقدوة ح�صنة للرجال �مل�صلمني ، و�لن�صو�ص كثرية يف هذ� �ملجال : قال ر�صول �هلل  �صلى 
�هلل عليه و�صلم   :خري ن�صاء ركنب �الإبل _ قال �أحدهما : �صالح ن�صاء قري�ص ، وقال �الآخر : ن�صاء قري�ص 

1   )1(  �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة –�الإمام �ل�صاطبي -  4 / 80
2   )2(  �مل�صدر نف�صه - 2 /  58 و�الآية 
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_ �أحناه على يتيم يف �صغره و�أرعاه على زوج يف ذ�ت يده(3)1( .

   هذه �صّنة قولية ميدح �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم ن�صاء قري�ص، وي�صف خ�صالهن.

وعن �أُمِّ �صلمَة : »�أنَّ �أُمَّ �ُصليم قالت: يا ر�صوَل �هلِل �إِنَّ �هلَل اَل ي�صـتحي مَن �حلّق ، فهل على �ملر�أة �لغـ�صُل �إِذ� 
ِحَكت �أُمُّ �صلمَة فقالت : حَتتلُم �ملر�أة ؟ فقال ر�صوُل �هلِل  �صلى �هلل  �حتَلمت ؟  قال :نعم ، �إِذ� ر�أَِت �ملاء . ف�صَ

عليه و�صلم  : فبما ُي�صِبُه �لَولد ؟ 4)2( .

    هذ� �لن�ص �صنة قولية تت�صمن �إجابة عن �صوؤ�ل �أتاه  �صلى �هلل عليه و�صلم  من �إحدى �لن�صاء، ونقلته �إلى 
�الأمة �صماعًا ن�صاء ، �أم �ملوؤمنني �أم �صلمة و�بنتها .قال �لنبيُّ  �صلى �هلل عليه و�صلم : ) �ل�صاعي على �الأرملة 

و�مل�صكني كاملجاهد يف �صبيل �هلل، �أو �لقائِم �لليَل، �ل�صائِم �لنهار (5)3( .

    هذه �صنة قولية فيها ترغيب ووعد ح�صن وجز�ء عظيم. 

ومن �ل�صنن �لفعلية �أدبه وح�صن تعامله  �صلى �هلل عليه و�صلم مع ن�صائه وبناته ون�صاء �ملوؤمنني ، عِن �الأ�صود 
قال: » �صاأَلُت عائ�صَة : ما كان �لنبيُّ  �صلى �هلل عليه و�صلم ي�صنُع يف �أهلِه ؟ قالت : كان يف ِمهنِة �أهله ، فاإذ� 

َرِت �ل�صالُة قام �إلى �ل�صالة «.6)4( ح�صَ

ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم  وعنَدُه ِن�صوٌة من ُقري�ص       ويف حديث »��صتاأذَن عمُر بن �خلطاِب على ر�صوِل �هللَّ
وِته ، فلما ��صتاأّذَن عمُر بن �خلطاب قمَن فباَدرَن �حلجاَب ،  َنه ، عاليًة �أ�صو�ُتهنَّ على �صَ ُيكلِّمَنه وَي�صتكرِثْ
ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم  َي�صحُك ؛ فقال:  ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم  ، فدَخَل عمُر ور�صوُل �هللَّ فاأِذن لُه ر�صوُل �هللَّ
َك يا ر�صوَل �هلل، فقال �لنبيُّ  �صلى �هلل عليه و�صلم :»عِجبُت من هوؤالء �لالتي كنَّ عندي،  ُ �صنَّ �أ�صَحَك �هللَّ
فلما �صمعُن �صوَتَك �بتَدْرن �حلجاب« قال عمُر: فاأنَت �أحقُّ �أن يَهنَب يا ر�صوَل �هلل ثم قال عمر: يا عُدّو�ِت 
 ِ ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم ؟ فقلن: نعم، �أنَت �أفظُّ و�أغلُظ من ر�صول �هللَّ �أنُف�صِهنَّ ، �أَتَهْبَنني وال تهنَب ر�صوَل �هللَّ
�صلى �هلل عليه و�صلم  .فقال ر�صوُل �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم :» �إيهًا يا �بَن �خلّطاب ، و�لذي نف�صي بيِده ، 

3   )1(  رو�ه �لبخاري –كتاب �لنكاح – باب �إلى من ينكح و �أي �لن�صاء رقم: 4962 - وكتاب �لنفقات –باب حفظ �ملر�أة يف ذ�ت 
اِئِل ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍص –رقم: 6408. ...رقم 5238 .و م�صلم –كتاب ف�صائل �ل�صحابة- َباب ِمْن َف�صَ

4   )2(  - م�صلم- كتاب �الأنبياء –باب خلق �آدم و ذريته –رقم  :)3258(
5   )3( �لبخاري كتاب �لنفقات –باب ف�صل �لنفقة على �الأهل -2048/5 رقم: )5226(
6   )4(رو�ه �لبخاري-كتاب �الأدب –باب كيف يكون �لرجل يف �أهله-2250/5رقم:5900
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ك«7)5(. ما ِلقَيَك �ل�صيطاُن �صالكًا فّجًا قطُّ �إاّل �َصلَك فّجًا غرَي فجِّ

       وهذه �صنة قولية فعلية؛ �إذ بايع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لن�صاء و د�ر بينه و بينهن حديث حول �لبيعة و 
�لعبار�ت �لتي تقال، وهناك فعل و�صفته عائ�صة، وهو �أنه  �صلى �هلل عليه و�صلم  مل ي�صافحهن .ففعله هو عدم 
م�صافحة �لن�صاء. و�أن عائ�صة زوج �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  قالت كانت �ملوؤمنات �إذ� هاجرن �إلى ر�صول �هلل 
 ِ ِبيُّ �إَِذ� َجاءَك �مْلُوؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى �أَن الَّ ُي�ْصِرْكَن ِباهللَّ �صلى �هلل عليه و�صلم  ميتحن بقول �هلل:{ َيا �أَيَُّها �لنَّ
يَنَك يِف  يَنُه َبنْيَ �أَْيِديِهنَّ َو�أَْرُجِلِهنَّ َواَل َيْع�صِ �َصْيئًا َواَل َي�ْصِرْقَن َواَل َيْزِننَي َواَل َيْقُتْلَن �أَْواَلَدُهنَّ َواَل َياأِْتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفرَتِ
ِحيٌم }8)6( قالت عائ�صة : فمن �أقر بهذ� من �ملوؤمنات فقد  َ َغُفوٌر رَّ َ �إِنَّ �هللَّ َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َو��ْصَتْغِفْر َلُهنَّ �هللَّ
�أقر باملحنة وكان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  �إذ� �أقررن بذلك من قولهن قال لهن ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم  : “�نطلقن فقد بايعتكن وال و�هلل ما م�صت يد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  يد �مر�أة قط غري 
�أنه يبايعهن بالكالم قالت عائ�صة : و�هلل ما �أخذ ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم على �لن�صاء قط �إال مبا �أمره 
�هلل تعالى، وما م�صت كف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  كف �مر�أة قط وكان يقول لهن �إذ� �أخذ عليهن قد 

بايعتكن كالما.( 9)1( .

ومن �صننه �لفعلية يف ق�صايا �ملر�أة : �صلته الأم �صليم و�صوؤ�له عن �أحو�لها �صفقه ورحمة بها. )كان �لنبي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم - ال يدخل على �أحد من �لن�صاء �إال على �أزو�جه �إال �أم �صليم، فاإنه كان يدخل عليها. 

فقيل له يف ذلك  فقال: �إين �أرحمها قتل �أخوها معي (10)2(  .

ومن �ل�صنة �لتقريرية : ما ترويه �أم �ملوؤمنني عائ�صة عن طريقة �غت�صالها، وعدم �عرت��صه �صلى �هلل عليه 
و�صلم  عندما مل تنق�ص �صفائرها. وملا بلغ عائ�صة �أن عبد �هلل بن عمر ياأمر �لن�صاء �إذ� �غت�صلن �أن ينق�صن 
روؤو�صهن . فقالت: يا عجبا البن  عمر، وهذ� ياأمر �لن�صاء �إذ� �غت�صلن �أن ينق�صن روؤو�صهن �أفال ياأمرهن �أن 
يحلقن روؤو�صهن ، لقد كنت �أغت�صل �أنا ور�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  من �إناء و�حد ، وال �أزيد على �أن 

7   )5( رو�ه �لبخاري –كتاب �الأدب– باب �لتب�صم و �ل�صحك رقم 5944 –كتاب ف�صائل �ل�صحابة –باب مناقب عمر بن 
�خلطاب–رقم: 3601  

8   )6( �صورة  �ملمتحنة-�الآية 12  
9   )1( رو�ه �لبخاري– كتاب تف�صري �لقر�آن – باب �إذ� جاءكم �ملوؤمنات -رقم :4771    م�صلم – كتاب �الإمارة – باب كيفية 

بيعة �لن�صاء- رقم :4790  
اِئِل ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍص –رقم :6408 10   )2( رو�ه م�صلم – ف�صائل �ل�صحابة - َباب ِمْن َف�صَ
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�أفرغ على ر�أ�صي ثالث �إفر�غات11)3( .

و�أركان   ، كاالإميان  ؛  �صرعية  �أحكاما  ف�صملت  ؛  �ملر�أة  بق�صايا  �ملتعلقة  �حلديثية  �لن�صو�ص  تنوعت        
�الإ�صالم، و�ملعامالت و�لق�ص�ص و�ل�صري، �أو �الإجابة عن �صوؤ�ل ت�صاأله �مر�أة يف �صوؤونها �خلا�صة ، �أو �صوؤون 

�لن�صاء ، �أو �ختيار منا�صبة لتذكري �لن�صاء باأمور تخ�صهن كاالأعياد و�حلج وغريها. 

املطلب الثالث : مميزات اخلطاب النبوي املتعلق بق�سايا املراأة 

   �صيدنا حممد �صلى �هلل عليه و�صلم ر�صول �الإن�صانية جمعاء ، وجاء بخامت �لر�صاالت �إلى جميع �لنا�ص 
باأحكام  كمكلفة  لها  موجه  وبخطاب  و�ل�صنة  �لقر�آن  يف  بالذكر  �ملر�أة  تخ�ص  �أن  وطبيعي   ، ون�صاء  رجاال 
�ل�صريعة. ومل ُتق�ص �ملر�أة من �خلطاب �لنبوي ، بل نالت ق�صطا كبريً� يف منا�صبات وجماالت عدة، وبلغت 
�الأحاديث يف كتب �ل�صّنة �الآالف �إ�صافة �إلى عموم �لن�صو�ص �لتي خاطب فيها �لر�صول �لكرمي �صلى �هلل 
�ل�صريعة  علماء  �مل�صاألة  هذه  �أقر  وقد  �جلن�صني.  يعم  �لذي  �جلمع  ب�صيغة  و�لرجال  �لن�صاء  و�صلم   عليه 
��صتنادً� �إلى قوله �صلى �هلل عليه و�صلم  )�أمنا قويل ملائة �مر�أة كقويل المر�أة و�حدة(12)4( وقال )�بن 
ر�صد(: )�الأ�صل �أن حكمهما و�حد– �أي �لرجل و�ملر�أة – �إال �أن يثبت يف ذلك فارق �صرعي(13)1( وف�صر 
:)�أي  �ل�صرعي. قال �خلطابي  بينهم يف �خلطاب  بامل�صاو�ة  �لرجال(14)2(  �لن�صاء �صقائق  حديث )�إمنا 
نظائرهم، و�أمثالهم يف �خللق، و�لطباع فكاأنهن �صققن من �لرجال، وفيه من �لفقه... �أن �خلطاب �إذ� ورد 

بلفظ �لذكور كان خطابا للن�صاء �إال مو��صيع �خل�صو�ص �لتي قامت �أدلة �لتخ�صي�ص فيها(15)3( .

وقال )�بن حزم(: )وملا كان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  مبعوثًا �إلى �لرجال، و�لن�صاء بعثًا م�صتويًا 
وكان خطاب �هلل – تعالى - وخطاب نبيه �صلى �هلل عليه و�صلم  للرجال و�لن�صاء و�حدً� ،مل يجز �أن يخ�ص 

ب�صيء من ذلك �لرجال ، دون �لن�صاء �إال بن�ص جلي �أو �إجماع ( 16)4( .
11   )3( رو�ه م�صلم –كتاب �حلي�ص –باب حكم �ل�صفائر �ملغت�صلة –رقم :699

12   )4( �صنن �لرتمذي –كتاب �ل�صري –باب ما جاء يف بيعة �لن�صاء –رقم و قال حديث ح�صن ال نعرفه �إال من حديث حممد بن 
�ملنكدر . رقم 1599 .

13   )1( بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�صد- �بن ر�صد  �حلفيد :1 / 172.
14   )2( �أخرجه �بن �جلارود يف �ملنتقى من �ل�صنن �مل�صندة-رقم 90- �أبو عو�نة: م�صند-244/1 برقم 832 –و�صنن �لرتمذي 
190/1-وقال �صعفه يحيى بن �صعيد و قال �ل�صيخ �الألباين: �صحيح-�صنن �لدر�مي -215/1 برقم 764 – �صنن �أبي د�وود - 1 

/61 برقم 236- م�صند �أحمد -256/6،-رقم : 26238.
15   )3( �خلطابي : معامل �ل�صنن - 161/1.

16   )4( �الإحكام يف �أ�صول �الأحكام،-  �أبو حممد �بن حزم �لظاهري: 342-341/3
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ومن خ�سائ�ص اخلطاب النبوي :

بها  �آمن  وق�صاياها  �ملر�أة  حقوق  حول  �لكرمي  �لقر�آن  �أدلة   وكّل   ، �لكرمي  �لقر�آن  مع  تعار�صه  عدم      
تعار�ص  للحديث عن  ، فال جمال  الأمته  بلغها  �لذي  وهو  �أنزلت  وعليه  و�صلم   عليه  �هلل  �صلى  �مل�صطفى 
ن�صو�ص �لقر�آن مع �ل�صّنة هنا ، وال جمال الإنكار �أحكام �ل�صّنة باعتبار �الكتفاء مبا جاء يف �لقر�آن �لكرمي.

    عدم تعار�صه مع مقا�صد �ل�صريعة : فال�صرور�ت �خلم�ص–حفظ �لدين، و�لنف�ص، و�لعقل ،و�لن�صل ، 
و�ملال- متاأ�صلة يف �لقر�آن و �ل�صنة، و تخ�صع �حلقوق يف �ل�صريعة �الإ�صالمية �صو�ء تعلقت بالرجل �أو �ملر�أة 
�أو �لطفل �إلى مبد�أ �مل�صلحة و�ملف�صدة �مل�صروعة. قال �الإمام �ل�صاطبي ) و�صع �ل�صر�ئع �إمنا هو مل�صالح 

�لعباد يف �لعاجل و�الآجل معا (17)5(   .      

   فمبنى خطابه �صلى �هلل عليه و�صلم  للمر�أة هو جلب م�صلحة دنيوية �أو �أخروية ، ودفع مف�صدة دنيوية �أو 
�أخروية . مر�عاة �لفر�ص و�ملنا�صبات :كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  حكيمًا وحليمًا يف �لتبليغ حيث كان 
يتحني �لفر�ص �ملنا�صبة و�ملو�تية ليبلغ �لن�صاء باأمور و�أحكام تخ�صهن ، وقد ر�عى فر�صة جتمعهن يف �لعيد 

لل�صالة ؛ فوعظهن وذكرهن . وكذلك يف مو�صم �حلج �أو �جلهاد وغريها ...

   خماطبته �صلى �هلل عليه و�صلم  للرجال بحقوق �لن�صاء ؛ الأن بينهم حقوقًا وو�جبات كثرية ، وعالقات 
لهم  كان �خلطاب  وعليه  عامة.  معامالت  �أبوة، رحم، م�صاهرة، خطوبة،  �أخوة،  بنوة،  زو�ج،   : مت�صعبة 
مت�صمنا حلقوق كثرية تخ�ص �لن�صاء ، يف جماالت خمتلفة، يذكرهم �صلى �هلل عليه و�صلم  بها يف منا�صبات 

عدة ، �أو عند حدوث م�صكلة ، الأن �حلقوق ال ت�صان �إذ� مل جتد من يطبقها ويحرتمها.

     عن عبد �هلل بن عمر قال: �صمعت ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم  يقول” ال متنعو� ن�صاءكم �مل�صاجد 
�إذ� ��صتاأذنكم �إليها”. 

قال : فقال بالل بن عبد �هلل ، و�هلل لنمنعهن .قال: فاأقبل عليه عبد �هلل ف�صبه �صبا �صيئا ما �صمعته �صبه 
مثله قط، وقال: �أخربك عن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ، وتقول و�هلل لنمنعهن(18)1( . يعرت�ص �بن 
عبد �هلل بن عمر على �أبيه ، �إال �أن عبد �هلل مع �صدة غريته يجادل �بنه بقوله  �أقول لك ... ويف رو�ية �أخرى 
قال �بن عمر يقول: �صمعت ر�صول �هلل-�صلى �هلل عليه و�صلم - يقول: “�إذ� ��صتاأذنكم ن�صاوؤكم �إلى �مل�صاجد 

17   )5 (  �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة: �الإمام �ل�صاطبي �إبر�هيم بن �إ�صحاق 2 /6
18   )1( �صحيح  م�صلم -كتاب �صالة-باب خروج �لن�صاء �إلى �مل�صاجد –قال ر�صول �هلل –ال متنعو� ...–136/4-رقم :946
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فاأذنو� لهن”19)2(  . وقال �صلى �هلل عليه و�صلم   ) ��صتو�صو� بالن�صاء فاإن �ملر�أة خلقت من �صلع ، و�إن 
�أعوج �صيء يف �ل�صلع �أعاله فاإن ذهبت تقيمه ك�صرته و�إن تركته مل يزل �أعوج فا�صتو�صو� بالن�صاء (20)3( .

وت�صمن   ، �مل�صلمني  �لعظيم جميع  �مل�صلمني بخطابه  �لنبي  �لود�ع حيث خ�ص  هذ� خطاب كان يف حجة 
م�صائل كثرية منها و�صيته �صلى �هلل عليه و�صلم  للرجال بالن�صاء خريً� ، وهي �أعظم و�صية و�أمانة تركها 

كحفظ حلقوق �لن�صاء يف خطاب نبوي بليغ يف يوم م�صهود كيوم عرفة يف حجة �لود�ع. 

كر�متها  و�إبر�ز  �ملر�أة،  و�حرت�م  و�لتو��صع  وح�صن �خللق  باالأدب  و�صلم   عليه     متيز خطابه �صلى �هلل 
و�إن�صانيتها ومثاله: قول فاطمة بنت قي�ص:)�أر�صل �إيل زوجي...بطالقي ... فقلت �أما يل نفقة �إال هذ� وال 
�أعتد يف منزلكم. قال: ال ، قالت : ف�صددت علي ثيابي و�أتيت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  فقال: كم 
�أم مكتوم ، فاإنه �صرير  طلقك ؟ قلت : ثالثا ، قال: �صدق لي�ص لك نفقة �عتدي يف بيت �بن عمك �بن 
�لب�صر تلقي ثوبك عنده، فاإذ� �نق�صت عدتك فاآذنيني قالت: فخطبني خطاب ، منهم: معاوية و�أبو �جلهم: 
�أو  �لن�صاء،  �صدة على  منه  و�أبا �جلهم  ترب خفيف �حلال  معاوية  �إن  و�صلم   عليه  �هلل  �لنبي �صلى  فقال 
�أدب جم وحفاظ على �حلقوق و ن�صح  ي�صرب �لن�صاء ،�أو نحو هذ� ولكن عليك باأ�صامة بن زيد.” 21)4( 

بالزوج �لكفء  بعد طالق .ورف�ص �لبخيل و �صر�ب �لن�صاء . 

املطلب الرابع : جمالت  اخلطاب النبوي املتعلق بق�سايا املراأة

   عاجلت �ل�صنة ق�صايا �ملر�أة من خمتلف جو�نبها ، ويف عدة جماالت �أهمها: �لعباد�ت- عقائد و�صر�ئع-
�لطهارة،   ، �الإميان  ؛  و�أبو�ب �مل�صنفات �حلديثية  �الأحاديث يف كتب  و مظان هذه  �الإ�صارة-  كما �صبقت 
�حلي�ص، �ل�صالة، �صالة �جلمعة، �صالة �لعيدين، �جلنائز، �لزكاة. و�ملعامالت بفروعها �لكثرية �ل�صوؤون 
�الأ�صرية ؛كما يف كتاب �لنكاح و�لطالق. و�ل�صوؤون �الجتماعية ؛كما يف �لتعلم ، و�صهود �جلماعة ، و�لعيدين 
و�جلمعة و�جلهاد و�للبا�ص. و�ل�صوؤون �القت�صادية ؛ كما يف �لزكاة و�لنفقات و�لهبات. و�ل�صوؤون �ل�صيا�صية 
و�لق�صا�ص  �حلدود  جو�نب  و�صملت  �لبيعة،  �آيات  �لقر�آن  تف�صري  وكتاب  و�جلزية  �الإمارة،  كتاب  يف  كما 
و�لديات ، و�ل�صري و�الأخالق فمثال يف �صحيح م�صلم-كتاب �حلي�ص -تكررت ق�صية فاطمة بنت حبي�ص يف 

19   )2(  �صحيح م�صلم –كتاب �ل�صالة –باب خروج �لن�صاء �إلى �مل�صاجد-رقم :946
20   )3( رو�ه �لبخاري –كتاب �الأنبياء –باب خلق �آدم و ذريته-رقم :3261 و م�صلم-كتاب �لر�صاع -باب �لو�صية بالن�صاء –

رقم : 2360 .
21   )4( �لرتمذي–كتاب �لنكاح–باب يف ما جاء �أال يخطب �لرجل على خطبة �أخيه- رقم: 1131
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م�صائل �حلي�ص و�ال�صتحا�صة و�لطالق و�ل�صكنى و�لعدة �أكرث من ع�صرين مرة .كما تكررت يف �صنن �لن�صائي 
يف �أكرث من ع�صرة مو��صع يف كتاب �لطهارة فقط.22)1( ويف جمال �ل�صيا�صة و�حلرب قبول �أمان �أم هانئ 
ملن طلبه منها و ��صتجار بها . تقول: »َذهبُت �إلى ر�صوِل �هلِل  �صلى �هلل عليه و�صلم  عام �لفتِح فَوَجدتُه َيغَت�ِصُل 
وفاطمُة �بنته َت�صرُتُه، ف�صلَّمُت عليه فقال: من هذه؟ فقلُت �أنا �أمُّ هانئ بنُت �أبي طالب فقال: َمرحبًا باأمِّ 
هانئ، فلما فَرَغ ِمن ُغ�صلِه قام ف�صلى ثمان ركعاٍت ُملَتحفًا يف ثوٍب و�حد. فقلُت: يا ر�صوَل �هلِل، زعَم �بُن 
ي عليٌّ �أنُه قاتٌل رجاًل قد �أَجْرتُه ، فالن �بن ُهبريَة. فقال ر�صوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم :قد �أَجْرَنا  َمن  �أمِّ

حى«23)2( . �أَجْرِت يا �أمَّ هانئ ، قالت �أمُّ هانئ: وذلك �صُ

ا �أهلَك من  بي �صلى �هلل عليه و�صلم  يف �مر�أٍة، فقال : �إمنَّ      ويف �حلدود : )عن عائ�صة: �أن �أ�صامَة كلََّم �لنَّ
كان قبلكم، 

يع ويرتكون على �ل�صريف، و�لَّذي نْف�ِصي ِبيِدِه ، َلْو �أن فاطمة فعلْت ذلَك  ُهْم كاُنو� يقيمون �حلدَّ على �لو�صِ �أَنَّ
لقطعُت يدها (24)3( .

22   )1( �أنظر �صحيح م�صلم –كتاب �حلي�ص باأبو�به – و�صنن �لن�صائي –كتاب �لطهارة  
23   )2( �صحيح �لبخاري –كتاب �جلزية –باب �أمان �لن�صاء و جو�رهن رقم :3102

24   )3( �لبخاري– كتاب �حلدود –باب �إقامة �حلدود على �ل�صريف و�لو�صيع رقم: 6669
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املبحث الثاين : فقه املوازنات.. مفهومه و اأ�س�سه و احلاجة اإليه

ي�صمل هذ� �ملبحث حتديد �ملفاهيم �الأ�صا�صية لفقه �ملو�زنات كم�صطلح مهم يف �ل�صريعة ،  وكذلك �الأ�ص�ص 
�ملجتمعات  تو�كب  �لتي  و�لنو�زل  و�لق�صايا  �مل�صتجد�ت  ظل  يف  �إليه  �ملا�صة  و�حلاجة  عليها،  يقوم  �لتي 
وتطورها وكيفية �حلفاظ على �ل�صريعة وتطبيقها و�إيجاد حلول للم�صتجد�ت دون �لوقوع يف �حلرج و �ل�صيق 

و تفويت م�صلحة معتربة .

املطلب الأول : مفهوم فقه املوازنات 

�إذ� كان فقه �الأولويات يهدف �إلى �لرتتيب بني �مل�صالح و�ملفا�صد، و�لتمييز بني �ملنافع و�مل�صار، وبناء على 
ذلك ُيعرف حجم وقيمة كل فعل �أو ت�صرف �أو حكم ، فيو�صع مو�صعه �ملنا�صب له ، وُيعطى وزنه �حلقيقي 
�لذي مت مبعايري �ل�صرع �حلكيم ، ومو�زين �لعقل �ل�صديد �ملهتدي بنور �لوحي؛ فاإن فقه �ملو�زنات يعني ـ من 
جملة ما يعنيه ـ �لعلم باالأ�ص�ص ، و�ملقايي�ص �ل�صرعية ، و�لعقلية �لتي ن�صتطيع بها �لرتجيح ؛ لتمييز �مل�صالح 
�لغالبة و�لر�جحة لتح�صيلها ، من �ملفا�صد �ملغلوبة و�ملرجوحة لتفويتها، �أو متييز �ملفا�صد �لكثرية و�لغالبة 
لدرئها، من �ملفا�صد �لقليلة و�لنادرة �لتي ��صُطررنا �إلى �الإقد�م عليها، �أو �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد 
ق�صد �الإقد�م على ما رجحت م�صلحته على مف�صدته، و �البتعاد عما غلبت مف�صدته وطغت ، وت�صاءلت 

م�صلحته وندرت. 

و�إمنا �ْحتيج لهذ� �لفقه -رغم �أن �الأ�صل هو حت�صيل �مل�صالح كلها ودرء �ملفا�صد جميعها- الأن �مل�صالح 
�خلال�صة غري �مل�صوبة مبفا�صد، عزيزة �لوجود، كما قرر ذلك �أئمة �أعالم، �أذكر منهم ممن وقفت على 
�لقيم،  و�بن  تيمية،  و�بن  و�لقر�يف،  و�لنووي،  و�لر�زي،   ، �لعربي  و�بن   ، و�لغز�يل   ، �جلويني  نقولهم  
و�ل�صاطبي، و�لزرك�صي، و�بن بحر، و�ل�صيوطي...   وال�صك �أن ثمة غريهم ممن حتدث عن هذ� �لفقه من 

حيث م�صمونه، ال با�صمه �ملتد�ول يف �لكتابات �ملعا�صرة.

�لقر�يف:  تلميذه  وقال   ،  )1(25 �لوجود(  عزيزة  �خلال�صة  �مل�صالح  �أن  و�علم  �ل�صالم:)  عبد  �بن  قال 
)��صتقر�ء �ل�صريعة يقت�صي �أن ما من م�صلحة �إال وفيها مف�صدة ، ولو قلت على �لبعد ، وال مف�صدة �إال وفيها 
م�صلحة و�إن قلت على �لبعد( 26)2( ، وبدقته �ملعهودة يقول �ل�صاطبي: )فاإن �مل�صالح �لدنيوية ]متييزً� 

25   )1( قو�عد �الأحكام -�لعز �بن عبد �ل�صالم: 801/2
26   )2( ترتيب فروق �لقر�يف، وتلخي�صها و�ال�صتدر�ك عليها. �ص.33.
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لها عن �مل�صالح �الأخروية   -من حيث هي موجودة هنا- ال يتخل�ص كونها م�صالح حم�صة( 27)3(  وبعد 
تعريفه للم�صالح قال: )الأن تلك �مل�صالح م�صوبة بتكاليف وم�صاق ، َقَلّت �أو كرثت ، تقرتن بها، �أو ت�صبقها 

، �أو تلحقها( 28)4( .

املطلب الثاين : الأ�س�ص ومنهج  فقه املوازنات 

     �أهم �أ�صا�ص يقوم عليه فقه �ملو�زنات هو مر�عاة �مل�صلحة �ل�صرعية يف تنزيل �حلكم �ل�صرعي على �لو�قع 
�ملعا�صر، فاإن من �الأمور ما قد يكون و�جبا �أو قد يكون مباحا لكن �إيقاعه يف هذ� �لوقت �أو يف هذ� �ملكان 

قد ترتتب عليه مفا�صد �أعظم وقد يكون فعله يف هذ� �ملوطن حمرمًا ، و�إن كان يف �أ�صله و�جبا.

   وهذه مو�زنات معروفة يف مقا�صد �ل�صريعة �لكلية �لتي ينبغي مر�عاتها ويف �لقو�عد �لفقهية �مل�صتقاة 
و�مل�صتنبطة من �الأدلة �لكلية و�لفرعية يف كتاب �هلل و�صّنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم  مثل:  » ال �صرر وال 
�صر�ر« .29)5( وغري ذلك من �لقو�عد �ملعروفة فهناك ما قد ي�صل �إلى هذ� مما يقع به �إزهاق �الأرو�ح 
�أركز يف هذ�  �أي�صا  �لتي ال بد من معرفتها. ولعلي هنا  �لثابتة  و�إتالف �الأمو�ل و�إف�صاد كثري من �الأ�صول 
�ملعنى الأن بع�ص �الأفهام تتجاذبها عو�طف وال تكاد تفهم حقائق �لن�صو�ص و�إذ� تاأملنا يف هذ� �جلانب ثمة 
�أمر مهم نحن نذكره الأنه من دين �هلل وال بد �أن نفقه ديننا و�أن نعرف �أن �الأ�صل �أننا متعبدون ب�صرع �هلل 
عز وجل و�أنه ال بد لنا �أن نتاأمل يف حكمة �ل�صارع الأن �ل�صارع مع�صوم �صو�ء كان ذلك يف كتاب �هلل �أو ما 

ثبت من �صّنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم .

فوظيفة فقه �ملو�زنات �إذن، هي وزن �الأعمال و�لت�صرفات، و�صبط مر�تبها بق�صد �لرتجيح بني ما ال ميكن 
�جلمع بينه من �مل�صالح، جللب �الأولى ؛ �أو بني ما ال ميكن �خلال�ص منه من �ملفا�صد لدرء �الأولى بالدفع ؛ 

�أو بني �مل�صالح و�ملفا�صد �ملمتزجة مع بع�صها لدرء �ملفا�صد وجلب �مل�صالح ما �أمكن.

رحال  باأنها: )حمط  و�ملفا�صد  �مل�صالح  بني  �ملو�زنة  �صعيد عن  �أيت  �لدكتور  قال  �لتف�صيل،  معر�ص  ويف 
�لف�صيح  و�لرحب   ، �ملمتنع  �ل�صهل  وهو   ، تلويحًا  �أو  ت�صريحًا   ، وفتاو�هم  �آر�ئهم  ومطمح   ، �ملجتهدين 

الجتهاد�تهم، وتقدير�تهم، وتعليالتهم، وهو �لذي فتحو� له باب �مل�صالح �ملر�صلة( 30)1( .

27   )3( �ملو�فقات: 20/2.
28   )4( �مل�صدر نف�صه: 20/2.

29   )5( �أخرجه �لبيهقي يف �صننه )ج 6 / �ص 69(
30   )1( جملة �الملاع �لعدد �الأول �ل�صنة �الأولى بحث:) من �ملوؤهل لتقدير �مل�صالح و�ملفا�صد( من �ص: 87 �إلى �ص: 92.
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ومن بني من خا�ص جُلج هذ� �ملجال ب�صيء من �لتف�صيل، �لدكتور �أحمد �لري�صوين يف » نظرية �لتقريب 
و�لتغليب، وتطبيقاتها يف �لعلوم �الإ�صالمية«. هذ� ف�صال عما ُكتب حول �مل�صلحة و�صو�بطها، و�ل�صرورة 
�لدكتور  �أي�صا  �لقر�صاوي31)2(، وبحثه  يو�صف  �لدكتور  �أي�صا،  �ملو�زنات  و�أحكامها؛ وممن �عتنى بفقه 
ياأتي للرتجيح بني  �أن) فقه �ملو�زنات  �ل�صو�صوة32)3(، ،وقد ذكر يف بحثه  �إ�صماعيل  عبد �ملجيد حممد 
�ملتعار�صات �لتي ال ميكن فيها فعل �أكرب �مل�صلحتني  �إال برتك �ل�صغرى، �أو �لتي ال ميكن فيها درء �أعظم 
�ملف�صدتني �إال بفعل �الأخرى، �أو �لتي ال ميكن فيها جتنب �ملفا�صد �إال برتك �مل�صالح، �أو �لتي ال ميكن فيها 

ل �ملفا�صد( 33)4( . حتقيق �مل�صالح �إال بتحُمّ

ح بها بني ما تنازع من �مل�صالح    وبذلك يكون منهج فقه �ملو�زنات هو )جمموعة �ملعايري و�الأ�ص�ص �لتي يرَجّ
�أو �ملفا�صد، ويعرف به �أي �ملتعار�صني ينبغي فعله و�أيهما ينبغي تركه(34)5( .

املطلب الثالث : حاجة النوازل املعا�سرة اإىل فقه املوازنات 

وت�صابكت  �لنو�زل   وتعددت  �لق�صايا  تد�خلت  كلما  حمققة،  و  �أكيدة  �لفقه  من  �لنوع  هذ�  �إلى  �حلاجة 
و�أحيانا  بع�صها،  مع  و�ملفا�صد  بينها،  فيما  �مل�صالح  تتعار�ص  وقد  رتبهما،  تتفاوت  و�ملفا�صد  فامل�صالح   ،
تتعار�ص �مل�صالح مع �ملفا�صد. يقول �لعز بن عبد �ل�صالم:)�مل�صالح و�ملفا�صد يف رتب متفاوتة، وعلى رتب 
و�لكبائر،  �ل�صغائر  ترتتب  �ملفا�صد  رتب  وعلى  �لعقبى،  يف  و�الأجور  �لدنيا  يف  �لف�صائل  ترتتب  �مل�صالح 

وعقوبات �لدنيا و�الآخرة(. 35)6( 

وعن تفاوت رتب �مل�صالح و�ملفا�صد، يقول �الإمام �لبقوري )تـ 707هـ( :) وال�صك �أن �مل�صالح تنق�صم �إلى 
�إلى �لقبيح و�الأقبح، و�لرذيل و�الأرذل، ولكل  �حل�صن و�الأح�صن، و�لفا�صل و�الأف�صل، كما تنق�صم �ملفا�صد 

و�حد منهما رتب عاليات ود�نيات ، ومتو�صطات( 36)7( .

�أنو�ع من  كل  �إلى  يكون  �ملجاالت فاحلاجة ما�صة  �مل�صتجد�ت يف جميع  لكرثة  ونظرً�  �إن ع�صرنا �حلايل 

31   )2( ذكره يف كتبه« �أولويات �حلركة �الإ�صالمية« ،ويف »فقه �الأولويات ، ويف« �ل�صيا�صة �ل�صرعية«.
32   )3( عنو�ن بحثه«منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �الإ�صالمية«ن�صر مبجلة �لبحوث �لفقهية ملعا�صرة،�ل�صنة«13«�لعدد«51«�صنة 

1422.من �ص:7 �إلى �ص:106.
33   )4( �ملرجع نف�صه
34   )5( �ملرجع نف�صه

35   )6( قو�عد �الأحكام 42/1ـ43
36   )7( ترتيب فروق �لقر�يف، وتلخي�صها و�ال�صتدر�ك عليها. �ص.33.
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�لفقه ، ولعل من �أهم �ملجاالت �لتي ينبغي �أن يتاأهل لها �ملجتهدون، هو جمال �مل�صالح و�ملفا�صد، حتديدً� 
لها ، ومعرفة ملر�تبها ومو�زنة، وتقريبا وتغليبا بينها،  ومن هذ� �ملنطلق كانت حاجة »فقه �لنو�زل« ما�صة 
�إلى فقه �ملو�زنات، ملا لذلك من �صلة مبنهج �لتطبيق، و�آليات تنزيل �الأحكام �ل�صرعية، و�لقو�نني �مل�صتمدة 
من �أ�صول �الإ�صالم  على و�قع �لنا�ص؛ بغية �إحد�ث تغيري ينتقل باالإن�صان من �لعي�ص يف ظل ُنظم و�صعية ، ال 
تدين مبرجعية �لوحي–يف جل جماالت �حلياة- �إلى �لعي�ص �صمن �أجو�ء ت�صكل �ل�صريعة �الإ�صالمية �ملرجع 
�الأ�صمى و�مل�صدر �الأول، �لذي ينتظم حياة �الأفر�د و�جلماعات، و�ملهيمنة من حيث �لوجهة و�لت�صور �لعام، 

على ما �أنتجه �لب�صر مبعزل عن هد�يات �لوحي �لرباين.

يقول �ل�صيخ« �لقر�صاوي: �إنه )فقه ت�صتد حاجة �لنا�ص �إليه يف حياتهم وال�صيما يف ع�صرنا �لذي تختلط 
فيه �الأمور، بع�صها ببع�ص، وتت�صابك �مل�صالح و�ملفا�صد، و�خلري�ت و�ل�صرور، بحيث يع�صر �أن جتد خري� 
خال�صا، بل ميتزج كل منهما باالآخر �متز�ج �مللح باملاء.( 37)1( ويق�صد �ملوؤلف باملو�زنات )ما هو �أو�صع 

من �الأدلة، و�أل�صق باحلياة، وو�قع �ملجتمعات( 38)2( .

�مل�صالح  مر�عاة  وي�صمل   ، �لعظيمة  مقا�صدها  و  �ل�صريعة  باالأ�صول  مبا�صرة  يت�صل  �ملو�زنات،  فقه  �إن 
�ملعتربة و جلبها ، و درء �ملفا�صد و دفعها، و�لرتتيب بينها و �لرتجيح للو�صول �إلى �أ�صلح  �مل�صلحتني و دفع 
و  و �لرتجيح  �ملقاربة  و  و�ملو�زنة  ؛  �لغايات  و  �لو�صائل  و مر�عاة  �ملاآالت  �عتبار  ، وكذلك  �ملف�صدين  �أف�صد 
�لت�صديد و كلها �أعمال �ملجتهد �لفقيه �لذي له �صلة بع�صره و جمتمعه مو�كبًا لق�صاياه و م�صتجد�ته وحافظًا 
على �أ�صول �ل�صريعة ون�صو�صها �ملحكمة �لقر�آن �لكرمي و �ل�صنة �لنبوية �ل�صحيحة يف جميع �لق�صايا مبا 

فيها ق�صايا �ملر�أة.

ر�ح، و�لتفويت من �مل�صالح و�ملفا�صد، �أمر عَزّ     ) �إن معرفة �الأحق باجللب و�لتح�صيل، من �الأحق باالِطّ
بع�صها،  مع  �مل�صالح  وتد�خل  باملفا�صد،  �مل�صالح  �متز�ج  لقوة  �لتقدير،  ُيحكم  وندر من  عليه،  يقدر  من 
م�صتقِرئًا  يكون  �أن  ينبغي  لذلك  يت�صدى  وَمن  �مل�صتجدة،  �الأق�صية  يف  خ�صو�صا  بع�صها،  مع  و�ملفا�صد 
للن�صو�ص م�صتوعبًا لها، عارفًا بدالالتها، خبريً� مبقا�صدها، ب�صريً� بو�قع �حلياة، وحماِلّ �لتنزيل، حتى 

ي�صتطيع حتقيق �ملناطات ( 39)3( .

37   )1( �ل�صيا�صة �ل�صرعية، �ص.287.
38   )2( نف�صه، �ص.273.

39   )3( فقه �ملو�زنات و�صرورته للتعامل مع ن�صو�ص �خلطاب �ل�صرعي-�أور�ق يف تر�صيد �لتدين: �لب�صري �لقنديلي  .
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�أنف�صهم  ن�صبو�  عو�م  يكونون  وقد   ، علماء  �أن�صاره  يكون  ،قد  �الإ�صالمية  �ملجتمعات  متجذر يف  تيار  هو 
�أو�صياء على �ملر�أة �مل�صلمة من خالل �الأعر�ف و�الأهو�ء و �الأمزجة، وحاولو� �إخ�صاع �لن�صو�ص ملا يدور 
يف �أذهانهم من قهر و ظلم للمر�أة ، ال �أن يخ�صعو� الأحكام �ل�صنة. و�نت�صر هذ� �لتيار خا�صة يف ع�صور 
انحطاط االأمة االإ�سالمية وتدهورها، وع�سور التقليد والتع�سب واجلهل. )وتاأثر الفقيه مبوروثه االجتماعي 
و�أعر�ف بيئته، �أمر مالزم لعملية تاأويل �لن�صو�ص، فالفقه ال يكون فقهًا �إال �إذ� �أدرك �ملجتهد طبيعة �لو�قع  
ومالب�صاته، ور�عى �أعر�فه وعاد�ته، بيد �أن ذلك كله ال ينبغي له �أن ينازل �لن�صو�ص و�إطالقيتها ، �ملفارقة 
لكل �الأعر�ف وتقلباتها، �حلاكمة عليها و�ملهيمنة على ت�صويبها. وعلى هذ� ينبغي �لتمييز و�لتفرقة بني 

�الجتهاد �لب�صري �لن�صبي �ملحـكوم بظرفيته وبيئته من جهة، وبني �لن�ص �لثابت...(40)1( .

ينتقد هذ�  عندما  �ل�صماء،  عنان  �إلى  عويلهم  يرتفع  للخطاأ  »هناك حر��ص   : �لغز�يل  �صيخ حممد  وقال 
�خلطاأ، وقد كنت �أول �أمري قليل �الكرت�ث بهذ� �لعويل، بيد �أين وجدته يتحول على مّر �الأيام �إلى �صغينة 
هذ�  من  ي�صار  �صوف  نف�صه  �لدين  الأن  عليها،  �ل�صكوت  ميكن  ال  الأعر��صهم  و��صتباحة  �مل�صلحني  على 

�ل�صكوت، و�صوف تتحول حقائقه �إلى �أباطيل«41)2( .

املطلب الأول :العتماد على ظاهرية الن�سو�ص اأو �سعف الأ�سانيد 

يعتمد هذ� �خلطاب �لتف�صري �لظاهري للن�صو�ص �ل�صّنة ، دون �لرجوع �إلى �لعلل �ملقا�صد ، ويعمم هذ� 
�حلكم على �لزمان و�ملكان، و�إن كان ال يحتمله �أو على �الأ�صانيد �ل�صعيفة و�الأحاديث �ملو�صوعة �لتي تخدم 
�أغر��صه. وقد �صدرت بع�ص �لتف�صري�ت �خلاطئة من علماء ثقات يف هذ� �ملجال، ومت �لرّد عليهم. قال 
�بن �لقيم » فكم من حكم دل عليه �لن�ص، ومل يفهـمو� داللته عليه، و�صبب هذ� �خلطاأ ح�صرهم �لداللة يف 

جمرد ظاهر �للفظ، دون �إميائه  وتنبـيهه، و�إ�صارته، وعرفه عند �ملخاطبني«42)3( . 

40   )1( و�صع �ملر�أة �الجتماعي بني جدلية �الأعر�ف وتاأويل �لن�صو�ص -مقال للباحثة: رقية طه جابر �لعلو�ين –موقع �أمان-
 2007

41   )2( ق�صايا �ملر�أة بني �لتقاليد �لر�كدة و�لو�فدة. �ل�صيخ حممد �لغز�يل ، �ص:18.
42   )3( �إعالم �ملوقعني - �بن �لقيم -338/1
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�لت�صييق من �حلقوق  �إلى  �أدى  ؛  �لعلماء  �ملر�أة  عند بع�ص  �لن�صو�ص يف ق�صايا  و�العتماد على ظاهرية 
�لتي منحها �الإ�صالم لها، �أو �خلروج من �ملعنى �ملبا�صر �إلى معنى �آخر مرتكز على تاأويل خاطئ، وتعميم 
�لو�صف و�إطر�ده على كل �لن�صاء ؛ مثل و�صفها بال�صفه و�لنق�ص مثاًل. وهي �صفة  �أوردها عدد �لكبري من 
�ملف�صرين،من غري �لتمييز بني  �صغرية وكبرية ور��صدة ومبذرة مع �أن هذه �ل�صفة تخ�ص من ال يح�صن 
��صتعمال �ملال و�صرفه يف جماله . و كيف ميكن للمر�أة �أن تفعل وهي جاهلة حبي�صة �لبيت ال ترى �لنقود 
و ال تعرف �صكلها و ال كيف حت�صبها ،فكان �لعرف �ل�صائد هو ت�صرف �لرجل يف �ملال دون �ملر�أة ؛وعممت 
�صفة �ل�صفه على �لن�صاء كافة، مع �أنها �صفة عار�صة كما يقول علماء �الأ�صول. حيث قالو� : )) قوله : } وال 
توؤتو� �ل�صفهاء �أمو�لكم �لتي جعل �هلل لكم قياما { �أمر �هلل بهذ� �ملال �أن يخزن فتح�صن خز�نته ،وال ميلكه 
�ملر�أة �ل�صفيهة و�لغالم �ل�صفيه...( 43)4( و�صيقت رو�يات كثرية يف كون �ل�صفه �صفة د�ئمة ل�صيقة باملر�أة 

و�ل�صبي . وقد رّد فقهاء وحمدثون ومف�صرون هذ� �لتاأويل بالنظر �إلى مقا�صد وعلل �لت�صريع .

قال �لقرطبي: 

)و�ختلف �لعلماء يف هوؤالء �ل�صفهاء من هم؟ هم �ليتامى ... قال �لنحا�ص: وهذ� من �أح�صن ما قيل يف �الآية 
وقيل هم : هم �الأوالد �ل�صغار،عن جماهد قال : هم ن�صاء ، قال �لنحا�ص وغريه : وهذ� �لقول ال ي�صح ... 
وقال �الأ�صعري : �ل�صفهاء هنا كل من ي�صتحق �حلـجر،  وهذ� جامع . وقال �بن خويز مند�د : و�أما �حلجر 
�أو غريه وحالة ل�صوء  �أحو�ل: حال يحجر عليه ل�صغره وحالة لعدم عقله بجنون  على �ل�صفيه فال�صفيه له 
�صفيه  )كل  ذلك  يف  حجر  �بن  وحقق  باملبذرين.  �ل�صفهاء  �لثعالبي45)3(  وف�صر  لنف�صه(44)2(   نظره 
�أنثى ، و�ل�صفيه هو �لذي ي�صيع �ملال ويف�صده ب�صوء تدبريه...(46)4(  �أو  �أو كبري� ذكر� كان  �صغري� كان 
فمن �لتف�صري  �إلى �عتماد �الأحاديث �ل�صـعيفة تنا�صب �ملقام ؛مقام �لتجهيل �ملر�أة، وحرمانها من �لعلم: 
�إلى  �إلى عهد قريب حمرومة من كل ما ي�صمى تعليما عد� �صيئا من �لقر�آن، يوؤدي  )كانت �ملر�أة �مل�صلمة 
معرفة �لقر�ءة و �لكتابة �لب�صيطة...هذه هي �حلالة �ل�صـائدة يف �جلز�ئر منذ قرون، و ت�صاركها فيها جميع 

43   )4( -�أنظر تف�صري �لطربي - 3 / 586 -تف�صري �بن كثري  -1 / 80 –فتح �لقدير  لل�صوكاين 1 / 640 - تف�صري �لبغوي 1 / 
164 -تف�صري �لبي�صاوي -1 /147- �لوجيز للو�حدي -1 / 252 - �لدر �ملنثور 433/2-روح �ملعاين-4 /201-تف�صري �لثوري -1 

/ 88- تف�صري �ل�صنعاين1 / 146-تف�صري جماهد -1 / 144 -تذكرة �الأريب تف�صري �لغريب- 1 / 110 .
44   )2( �أنظر جامع �الأحكام –�لقرطبي -30/5

45   )3( تف�صري �لثعالبي - 1 / 349
46   )4( فتح �لباري 68/5
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�الأقطار �الإ�صالمية،و�ل�صبب يف هذه �حلالة نزعة قدمية خـاطئة، ر�جت بني �مل�صلمني ، وهي �أن تعليم �لبنت 
مف�صدة لها، ويلوك �أ�صحاب هذه �لنزعة �آثار� مقطوعة �الأ�صانيد، خمالفة ملقا�صد �ل�صريعة �لعامة، و تربية 
حممد �صلى �هلل عليه و�صلم  �لعملية لن�صاء �لذين ي�صتمدون �صعرهم من �صريعة �لعو�طف �ملتباينة ال من 
�سريعة اهلل اجلامعة، و متى كان ال�سعر م�سدر الفتوى يف الدين ؟!...وال �سبب النحطاط املراأة عندنا اإال 

هذ� �ل�صالل �لذي �صّوه �لدين ، وق�صى على �ملـر�أة باخلمول ، فق�صت على �لرجل بالف�صل...(47)1( .

�لكتابة، وعلموهن  تعلموهن  وال  �لغرف،  تنزلوهن  : )ال  �ملرفوع  �ل�صعيفة حديث عائ�صة  �لن�صو�ص  ومن 
�ملغزل و�صورة  �لنور.(48)2( 

و �جنر عن �لتف�صري �لظاهري للن�صو�ص ،فتاوى و�أحكام حجرت على �ملر�أة  و �صيقت عليها يف حقوقها 
�مل�صروعة �لثابتة بالن�صو�ص و�ملقا�صد �لعامة.

املطلب الثاين : اإلغاء مقا�سد ال�سريعة و تعليل  الأحكام 

هذ� ن�صق مل يخرج عـنه من �عتمد �لتف�صري ظاهري للن�صو�ص ، وال جمال للمز�يدة يف تكامل �لنقل و�لعقل 
و�لعلل يف �ل�صريعة. »كّل م�صاألة خرجت عن �لعدل �إلى �جلور وعن �لرحمة �إلى �صدها، وعن �مل�صلحة �إلى 

�ملف�صدة، وعن �حلكمة �إلى �لعبث : فلي�صت من �ل�صريعة و�إن �أدخلت فيها بالتاأويل«49)1(  

ومن �لن�صو�ص �لتي �أولت من غري �آليات و�ملقا�صد �لعلل، و �أُتي بها على حرفيتها حديث �أبي �صعيد �خلدري 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  يف �أ�صحى �أو فطر �إلى �مل�صلى فمر على �لن�صاء فقال :)يا  خرج   : yقال 

47   )1(  �آثار �لب�صري �الإبر�هيمي -164/4
48   )2( �أخرجه �لطرب�ين يف �الأو�صط)34/6( و�حلاكم يف �مل�صتدرك –كتاب �لتف�صري –تف�صري  �صورة �لنور-430/2رقم 3494 
. وقال �صحيح �الإ�صناد.و�لبيهقي يف �ل�صعب -477/2.و�أ�صهب �لعلماء يف بيان �صعفه و�صّدة وهنه،قال �بن �جلوزي: هذ� �حلديث ال 
ي�صح، حممد بن �إبر�هيم �ل�صامي كان ي�صع �حلديث. ونقل �لذهبي عن �لد�رقطني تكذيبة، وقال �صم�ص �حلق �لعظيم �آبادي:”هو 
منكر �حلديث ومن �لو�صاعني.و�أحاديث �لنهي عن �لكتابة كلها من �الأباطيل و�ملو�صوعات ومل ي�صحح �لعلماء و�حًد� منها،ما عد� 
�ل�صيوطي فهذ�  وتبعه  �لنهي  ا �صحح حديث  �أي�صً �لبيهقي  �لت�صحيح معروف، وت�صحيحه متعقب عليه...و  وت�صاهله يف  �حلاكم  
�فرت�ء عظيم على �لبيهقي و�ل�صيوطي( �أما ت�صحيح �حلاكم للرو�ية �لتي �أخرجها فقد تعقبه �حلافظ �بن حجر بقوله: “بل عبد 
�إ�صحاق، و�إبر�هيم رماه �بن حبان بالو�صع. �إبر�هيم �ل�صامي عن �صعيب بن  �لوهاب بن �ل�صحاك مرتوك، وقد تابعه حممد بن 

�أنظر - عقود �جلمان يف جو�ز تعليم �لكتابة للن�صو�ن ل�صم�ص �حلق �آبادي �ص: 22ميز�ن �العتد�ل 445/4 تقريب �لتهذيب 141/2 
و�الألو�صي �ألف كتاب )�الإ�صابة يف منع تعليم �لن�صاء �لكتابة()وكان يفتي باأن تعليم �لبنات �لكتابة مف�صدة لهن( .

49   )1(  �إعالم �ملوقعني 3/3
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مع�صر �لن�صاء ت�صدقن فاإين �أريتكن �أكرث �أهل �لنار( فقلن : ومب يا ر�صول �هلل ؟ قال: ) تكرثن �للعن وتكفرن 
�لع�صري، ما ر�أيت من ناق�صات عقـل ودين، �أذهب للـب �لرجل �حلازم من �إحد�كن.( قلن : وما نق�صان 
قال:   ، بلى  قلن   ) ؟  �لرجل  �صهادة  ن�صف  مثل  �ملر�أة  �صهادة  )�ألي�ص  قال:  ؟  �هلل  ر�صول  يا  وعقلنا  ديننا 
)فذلك من نق�صان عقلها، �ألي�ص �إذ� حا�صت مل ت�صل ومل ت�صم؟ ( قلن: بلى، قال:)فذلك من نق�صان 
دينها(50)2( لقد خ�صع هذ� �لن�ص لتاأويالت مت�صاربة ، وجمانبة لل�صو�ب بني دعاة �لتف�صري  بظو�هر 
و�إلغاء �ملقا�صد ؛ �لذين جعلو� �حلديـث �صريحًا وموؤكدً� حلقيقة ثابتة مطردة : �أال وهي نق�صان عقل �ملر�أة 
ودينها، ومن �لقاعدة حكمو� على �صفهها و�حلجر عليها،وعدم تعليمها،وبقي هذ� �لفهم �صائدً� ومزكًا من 
�الأعر�ف عدة قرون . و�أما دعاة �إلغاء �لن�صو�ص ، و�العتماد على �لعقل وحده ؛ فقالو� �إن هذ� �لن�ص غري 
ثابت،و�إذ� ثبت فهو جائر، ويدل على ظلم  �الإ�صالم للمر�أة . ويرد �الأ�صتاذ �أبو �صقة على �جلميع : » هل 
نتوقع من �لر�صول �لكرمي �صلى �هلل عليه و�صلم  �صاحب �خللق �لعظيم �أن يغ�ّص من �صاأن �لن�صاء، �أو يحط 
فلي�صت  ؛  �لن�ص  �لبهيجة ؟ من حيث �صياغة  �ملنا�صبة  ينتق�ص من �صخ�صيتهن يف هذه  �أو  من كر�متهن 
�صيغة تقرير قاعدة عامة �أو حكم عام، و�إمنا هي �أقرب �إلى �لتعبري عن تعجب ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم  من �لتناق�ص �لقائم يف ظاهرة تغلب �لن�صاء–وفيهن �صعف-على �لرجال ذوي �حلزم. �أي �لتعجب 
من حكمة �هلل؛ كيف و�صع �لقوة حيث مطنة �ل�صعف، و�أخرج �ل�صعف من مظنة �لقوة.لذلك نت�صاءل هل 
حتمل �ل�صياغة معنى من معاين �ملالطفة �لعامة للن�صاء خالل �لعظة �لنبوية؟ وهل حتمل متهيدً� لطيفًا 
�لذهاب بلب  �لقدرة على  �إذ� كان �هلل قد منحكن  �لن�صاء  �أيتها  وكاأنها تقول:  �لعظة،  فـقر�ت  لفقرة من 
كلمة  جاءت  وهكذ�  و�ملعروف.  �خلري  يف  �إال  ت�صتعملنها  وال  �هلل  فاتقني  �صعفكن،  برغم  �حلازم،  �لرجل 
ناق�صات عقل ودين مرة و�حدة يف جمال �إثارة �النتباه، و�لتمهيد �للطيف لعظة خا�صة بالن�صاء ومل جتيء 
قط م�صتقلة يف �صيغة تقريرية ...”51)1( جاءت  �صفة نق�ص �لدين و�لعقل يف معر�ص �لن�صح و�لو�صية 
للن�صاء . وهذه  �ل�صفة لي�صت �صفة ذم منه �صلى �هلل عليه و�صلم  ،الأنها لو كانت كذلك  لكان �لرجال �أكرث 
نق�صان عقلها:�أي  �بن حجر: )من  قال  �لرجل �حلازم (.  للّب  �لن�ص)�أذهب  ُحّكم ظاهر  لو  ذما منهن 
وجود �لثانية معها لن�صيانها وقلة �صبطها وهذ� ي�صعر بنق�ص عقلها عن �لرجل �إجمااًل،و�أما تف�صيالً فقد 

50   )2( �صحيح �لبخاري1 / 116 -كتاب �حلي�ص –باب ترك �حلائ�ص �ل�صوم.116/1-م�صلم يف �الإميان باب بيان نق�صان 
�الإميان بنق�ص �لطاعات:رقم 79،80�صحيح �لبخاري كتاب �حلي�ص رقم 293 وكتاب �لزكاة رقم 1369 و�صحيح م�صلم كتاب 

�الإميان رقم 114 . �لرتمذي كتاب �الإميان رقم 2538 و�صنن كتاب �ل�صنة رقم 4059     و �بن ماجة كتاب �لفنت رقم 3993 -م�صند 
�أحمد يف م�صند �ملكرثين رقم 5091

ومل يرد �لن�صائي و�لد�رمى و �ملوطاأ .
51   )1( حترير �ملر�أة يف ع�صر �لر�صالة –عبد �حلليم �أبو �صقة 321/1.
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تكون �مر�أة �أكرث عقاًل من كثري من �لرجال.)من نق�صان دينها:�أي �إن ما يقع منها من �لعبادة، وهي من 
�أهم �أمور �لدين �أنق�ص مما يقع من �لرجل...قوله �أذهب �أي :�أ�صد �إذهابا، و�للب �أخ�ص من �لعقل:وهو 
�خلال�ص منه.و�حلازم �ل�صابط الأمره ، وهذه مبالغه يف و�صفهن بذلك الأن �ل�صابط الأمره �إذ� كان ينقاد 

لهن فغري �ل�صابط �أولى...(52)1(.

الـمطلب الثالث : حتكيم الأعراف والأهواء  اأكرث من الن�سو�ص

كرث هذ� يف ع�صور �ل�صعف و�جلهل وغلق باب �الجتهاد،و تكالب �ال�صتعمار على �الأمة.وكان ن�صيب �ملر�أة 
من هذ� �أكرب ،و تردد كثريً�  �لقول باأن �الإ�صالم حكم بنق�صان عقلها مطلقا، وكونها �صفيهة ؛ فاأدى �إلى 
ت�صريع عدد هائل من �ملمار�صات �الجتماعية �ملنقو�صة يف حقها. )لقد لعبت �الأعر�ف و�الأو�صاع �ل�صائدة 
دورها يف طريقة تناول �ملجتهد، وحكمه على �لق�صايا �ملختلفة. بل و�أجلاأتهم يف كثري من �الأحيان بح�صن 
نية وق�صد �إلى حد تاأييد تلك �الأحكام باأدلة �صعيفة، ال ترقى �إلى م�صتوى �ال�صتدالل بها يف مو�صع �لنز�ع  
تلك  �إعطاء  �لديني، من خالل  �لفـكر  دو�ئر  �الإ�صكالية يف  تلك  �ملمكن جتاوز  كان من  �لذي  �لوقت  ، يف 
�آر�ء و�جتهاد�ت  �الأمر ال تخرج عن كونها  نهاية  �لتاأويالت و�الآر�ء �الجتهادية حيزها �لطبيعي، فهي يف 
ب�صرية حمدودة، بطبيعة �لظرفية �لتاريخية و�ملكانية و�لزمانية �لتي ظهرت فيها. فهي و�إن علت منزلة 
�أ�صحابها،�إال �أنها ال ترقى �إلى حد �لع�صمة و�الطالقية ومفارقة �لزمان و�ملكان. تلك �خل�صائ�ص �لتي ال 

تكون �إال لن�صو�ص �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة(53)2(.

وقد �جنر على هذ� �الأمر �أحكام فرعية وفتاوى كثرية جمحفة يف حق �ملر�أة منها:ما نقله �الإمام �لون�صري�صي 
)..جرى �لعرف عندنا �أن �ملر�أة ال تورث(54)1(    فال تورث �ملر�أة يف �لكثري من �لبالد �الإ�صالمية ومنها 

�جلز�ئر ب�صبب �لعرف.

و�الإمام �لر�زي ينفي �لتكليف عن �لن�صاء ويقول ) قال �هلل –تعالى-خلق لكم ما يف �الأر�ص( دليل على 
�أن �لن�صاء خلقن كخلق �لدو�ب و�لنبات، و غري ذلك من �ملنافع، و هذ� يقت�صي �أال تكون خملوقة للعبادة 
و�لتكليف، و�لن�صاء خلقن لنا ، و تكليـفهن الإمتام �لنعمة علينا، ال لتوجيه �لتكليف نحوهن مثل توجيهه �إلينا 
و ذلك من حيث �لنقل و�حلكم و�ملعنى، �أما �لنقل فهذ� و غريه، و�أما �حلكم فاأن �ملر�أة مل تكلف بتكاليف 

52   )1( فتح �لباري - �بن حجر - 1 / 405 .
53   )2( �أثر �لعرف يف فهم ن�ص )ق�صايا �ملر�أة �أمنوذجا (-د/رقية طه جابر �لعلو�ين-�ص153

54   )1(  �ملعيار �ملغرب - �الإمام �لون�صري�صي-
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كثرية كما كلف �لرجل، و�أما �ملعنى فالأن �ملر�أة �صعيفة �خللق �صخيفة،ف�صابهت �ل�صبي، لكن �ل�صبي ال 
يكلف  فكان ينا�صب �أال توؤهل �ملر�أة للتكليف، لكن �لنعمة علينا ما كانت لتتم �إال بتكليفهن، لتخاف كّل و�حدة 
منهن �لعذ�ب، فتنقاد للزوج ومتتنع عن �ملحرم  ولوال ذلك لظهر �لف�صاد.(55)2(  و�الإمام �ل�صيوطي ينفي 

عن �لن�صاء روؤية �هلل يوم �لقيامة يف كتابه »�إ�صبال �لك�صاء عن �لن�صاء«.

املطلب الرابع :اإلغاء الراأي الآخر و التع�سب للراأي 

وهذ� �لفكر �الق�صائي �صاد يف �ملجتمعات �الإ�صالمية منذ �لقدمي، لكنه تفاقم يف ع�صر �ل�صعف �أين �ن�صر 
�لتع�صب �ملذهبي ، و�النت�صار للر�أي ولو كان خطاأ، وتخطئة �لر�أي �الآخر ولو كان �صو�با.وكثـرت �خلطب 
�لدعوية و�لفتاوى �لتي يجزم �أ�صحابها باأنها �حلق، وال يقولون هذه م�صائل خالفية، وهذ� فهمنا، ومبلغ 
علمنا و��صتطاعتنا ،وو�صعنا يف فهم �لكتاب �أو �ل�صنة، و�إمنا يثبتون باأن فهمهم هو �لفهم وعلمهم هو �لعلم 
، وهذ� �لر�أي مع�صـوم ومن خالفهم فهو على �صاللة وبدعة. وقد ي�صل �لبعـ�ص �إلى تكفري �ملخالف .قال 
�بن �لقـيم : ) فتنة عمت فاأعمت، ورمت �لقلوب فاأ�صمت، ربا عليها �ل�صغري ، وهرم فيها �لكبري و�تخذ 
�لبلية، وعظمت  بها  وملا عمت  �لكتاب م�صطور�  بق�صاء �هلل،وقدره يف  �لقر�آن مهجور�،وكان ذلك  الأجلها 
ب�صبها �لرزية بحيث ال يعرف �أكرث �لنا�ص �صو�ها،وال يعدون �لعلم �إال �إياها، فطالب �حلق من مظانه لديـهم 
�لغو�ئل  له  وبغـو�  �حلبائل  طريقتهم  يف  خالفهم  ملن  ن�صبو�  مغبون  عندهم  �صو�ه  ما  على  وموؤثره  مفتون 
ورموه عن قو�ص �جلهل و�لبغي و�لعناد، وقالو� الإخو�نهم : �إنا نـخاف �أن يبدل دينكم �أو �أن يظهر يف �الأر�ص 

�لف�صاد(56)1( .

55   )2( مفاتيح �لغيب –�لر�زي –
56   )1( �إعالم �ملوقعني - 1 / 8 .
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الـمبحث الثالث: تاأويل اخلطاب النبوي عند احلداثي  

�لدخيل �لو�فد لي�ص مدر�صة و�حدة �أو مذهبًا موحدً�، و�إمنا هو مناهج ومد�ر�ص. هو فكر �أ�ص�ص له يف دو�ئر 
، ثم عرب  �ال�صتعمار ودو�ئره  �ل�صرق عرب  �إلى  �نتقل  ثم  و�ال�صتعمار،  و�ل�صليبية  و�ل�صهيونية  �ال�صت�صر�ق 
�أبناء �لعرب و�مل�صلمني �لذين ي�صكنون �ل�صرق بفـكر �لغرب.وق�صايا �ملر�أة �أخذت ق�صطاً كبريً� من �لبحث 
و�لت�صنيف، وكانت �ملنطلقات �الأ�صا�صية لهوؤالء رغم �ختالف م�صاربهم �لنيل من �لقر�آن و�ل�صّنة، و�لبحث 
عن العرثات ، واقتـطاع الن�سو�ص من �سياقاتها، والتاأويل البعيد واإ�سقاط املناهج الغربية على البحوث 

�لدينية، و�إخ�صاع �لقر�آن و�ل�صنة للتجربة �لبحثية وجعلهما تر�ثا قابال للنقد و�لدر��صة و �لتبديل.

املطلب الأول : الت�سكيك يف الن�سو�ص و الدعوة اإىل اإلغائها 

فالقر�آنيون و�لعلمانيون- ن�صاء ورجااًل- �ألغو�  م�صدرية وداللة  �ل�صّنة على �الأحكام، و�القت�صار على �لقر�آن 
، هو �ملنهج �ل�صحيح ووحيد لثبوت �الأحكام، و�أدى هذ� �ملنهج �إلى �إنكار �لكثري من �الأحكام �لتي تخ�ص 
�ملر�أة، �أو تاأويلها مبا ينا�صب �أهو�ئهم، �أو حذف �الأحاديث �لتي ال تتنا�صب مع ن�صالهم. قال �أحدهم : )�إذ� 
قلت لكم : قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  : )يقطع �ل�صالة �ملر�أة و �حلمار و �لكلب �الأ�صود( وهذ� 
موجود يف �صحيح م�صلم كتاب �ل�صالة ، لقلتم ما د�م موجودً� يف �أحد �ل�صحيحني �لبخاري �أو م�صلم فال 
�صك فيه، و لكن �إذ� قلت لكم : �أن �لبخاري كّذب هذ� على ل�صان �أم �ملوؤمنني عائ�صة حيث قالت �صبهتمونا 
بالكالب و �حلمري ونفت قطع �ل�صالة، وذلك فى �حلديث رقم 481 فى كتاب �ل�صالة،  لقلتم �صدقت 
ال�سيدة عائ�سة !!و�سدق البخاري!! و تبقى امل�سكلة الكربى وهي هل ن�سدق البخاري اأم ن�سدق م�سلم ؟؟ 
فاأين �لعقول و �لفهم و �لتدبر و�إدر�ك �لتناق�ص و�لقدرة على �ال�صتنتاج ؟ (57)1(  تقول فاطمة �ملرني�صي 
يف تعليقها على حديث : ) لن يفلح قوم ولو� �أمرهم �مر�أة(58)2(  ، )ال يوؤخذ �حلديث من �صفيه وال من 
�صاحب هوى د�ع �إلى بدعة وال من كذ�ب وال من �صيخ ولو كان �صاحلا �إذ� كان ال يفقه ما يحدث .و�إذ� طبقنا 
هذه �لقو�عد على �أبي بكرة فاإنه يتعني ��صتبعاده حاال،الأن �أحد مرتجميه ، وهو �بن �الأثـري �أخربنا �أنه وقعت 

�إد�نته وجلده من �أجل �لقذف من طرف �خلليفة عمر بن �خلطاب (59)1( .

57   )1( موقع علي عبد �جلو�د –مقال هل كتاب �لبخاري كتاب مقد�ص.
58   )2( �أخرجه �لبخاري –كتاب �ملغازي –باب  �لنبي �إلى ك�صرى و قي�صر–رقم 4163 .

59   )1( �حلرمي �ل�صيا�صي–فاطمة �ملرني�صي-ترجمة فاطمة �لزهر�ء �أزرويل -�ص:75. وكذلك 
فعلت خديجة بيطار يف كتابها »يف نقد �لبخاري«حيث ��صتعملت �أ�صلوب �ل�صتم و�لقدح يف �لبخاري ، و�عتربت ما جاء به من �أحاديث 
هي طامات كربى، وو�صفته باأو�صاف �لق�صوة و �لتنطع وغريها .�أنظر بحث  �لتطاول على �صحيح �لبخاري يف �لع�صر �حلا�صر .. 
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هكذ� قررت ��صتبعاد �ل�صحابي �جلليل، ل�صت �أدري من �أين، من قبول حديثه   �أو نزعه من �ل�صحيح ، �أو 
�إلغاء مروياته ؟ ومل تفرق بني كونه �صاهدً� وقاذفًا. 

املطلب الثاين :الت�سبث بفكرة  تاريخية الن�سو�ص ال�سرعية  

�عتمد هذ� �لتيار يف در��صة �لكـتب �ملقد�صة على �لكثري من �مل�صت�صرقني كـ: �جنت�ص جولد ت�صيهر، وولفرد 
كانتويلو �صميث.فالدين عندهم هو تر�كم لعنا�صر ثقافية متو�رثة عن �الأمم و�ل�صعوب عرب �لتاريخ.وعلى 
و�أن  �أ�صطورة،  �لوحي  �أن   : قالو�  �لذين  وبولتمان  و�صلريماخر  وجاد�مر  وريكور  ونيت�صه  فرويد  و  مارك�ص 
�الإن�صان هو مركز �لكون.وتبنى هذ� �ملنهج �لكثري من �لعرب؛ومنهم ن�صر حامد �أبو زيد  وحممد �أركون 
يتعلق ب�صياغة علمية م�صتخدمة، خ�صو�صا من قبل  �لتاريخية  �أركون )�إن م�صطلح  وغريهم كثري.يقول 
�الأحد�ث  من  �صل�صلة  �إنتاج  �الإن�صان يف  �لذي ميتلكه  �خلا�ص  �المتياز  للتحدث عن  �لوجوديني  �لفال�صفة 
و�ملوؤ�ص�صات و�الأ�صياء �لثقافية �لتي ت�صكل مبجموعها م�صري �لب�صرية. ويعرفها �آالن تورين ب�صفتها: �ملقدرة 
�إنتاج حقله �الجتماعي و�لثقايف �خلا�ص به ، وو�صطه �لتاريخي �خلا�ص به  �لتي يتمتع بها كل جمتمع يف 
بع�صهم  ��صت�صكل  و�ل�صنة،حتى  �لقر�آن  منه  ي�صلم  �لوجودية،مل  �لفل�صفة  نتاج  �ملـنهج  �أي�صا.(60)1( هذ� 
كيف نطبقه على �لدين �الإ�صالمي، وكاأنه حتمية علمية )�لتاريخية بهذ� �ملعنى �لذي ال ي�صتثني �أي منتج 
ب�صري، حتمل �إ�صكالية كربى يف �لتعامل مع �لن�صو�ص �الإ�صالمية، تتعلق بالتمييز بني �لن�ص �ملنّزل �لذي 
توؤمن �جلماعة �مل�صلمة ب�صكل مطلق مب�صدره �الإلهي وثباته و�إطالقه وعدم �مل�صا�ص به، ويلحق بذلك– و�إن 
  – �الأقل �الإ�صالمي-نظريا على  �ملنظور  يقبل  بينما  �لنبوية،  �ل�صنة  �ل�صند-  �أقل ترجع لظنية  كان بدرجة 

ن�صبية وتغري ما دون ذلك من ن�صو�ص، مثل : �لتف�صري�ت، و�لفقه، و�صائر علوم �لقر�آن ...

وال منا�ص من �لقول هنا: �إن �لبحث عن �أي منطقة �لتقاء بني �لنزعة �لتاريخية و�الإ�صالم �إمنا يتطلب: �إما 
تقييد مفهوم �لتاريخية ذ�ته،�أو �الفتئات على �ملنظور �الإ�صالمي للن�ص، �أو �لو�صول �إلى خيار فكري توفيقي 
ثالث يتبنى مفهومًا �نتقائيًا لكل من فل�صفة �لتاريخية و�لن�ص يف �ملنظور �الإ�صالمي ...(61)2( و�جنر على 

در��صة نقدية �أد/ �ملكي �أقالينة-كتاب �لوقائع : �جلهود �ملبذولة يف خدمة �ل�صنة من بد�ية �لقرن 14هـ �إلى �ليوم –كلية �ل�صريعة و 
�لدر��صات �الإ�صالمية–جامعة �ل�صارقة –2005م- 2/ 968 .

60   )1( �لفكر �الإ�صالمي قر�ءة علمية- حممد �أركون-ترجمة ها�صم �صالح، �ص: 116.
61   )2( �لتاريخية وتاأويل �لن�ص �ملقد�ص عند ن�صر حامد �أبو زيد: �الجتهاد �لبديل-مقال الأماين �صالح. هذ� �لبحث جمتز�أ 

بعد حتريره من در��صة قدمتها �لباحثة بعنو�ن:�لتاريخية هل هي مدخل لالجتهاد يف �لن�ص �أم للخروج على �لن�ص: منوذج 
ن�صر حامد �أبو زيد، يف ندوة مر�جعة يف خطابات معا�صرة حول �ملر�أة: نحو منظور ح�صاري )�لقاهرة: كلية �القت�صاد و�لعلوم 
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ذلك مناق�صة هوؤالء �لكثري من �الأحكام �خلا�صة باملر�أة، ومنها نظام �الأ�صرة و�ملري�ث و�حلجاب، قالو� كّل 
ذلك خ�صع لتطور تاريخي عريف من �جلاهلية �إلى �الإ�صالم ، وبناء على ذلك فاأحكام �لدين تتغري وتتطور 
مع مرور الزمن وتغري اأمناط احلياة ؛ �سواء ثبتت بالقراآن اأو بال�سّنة اأو باالجتهاد، ال فرق عندهم، فقد 
عّلل ن�صر حامد �أبو زيد �آية �ملري�ث باأن �لو�قع �لذي يخاطبه �لوحي ويتوجه �إليه �لن�ص يقوم على �العتد�د 
بعالقات �لدم و�لن�صب �الأبوية على وجه �خل�صو�ص، �إنه جمتمع �لع�صبية �لذكورية، وهو من جهة �أخرى 
جمتمع يقوم على �ل�صـر�ع على منابع �ملياه و�لكالأ. يف مثل هذ� �ملجتمع يتحدد دور �الأنثـى ومكانتها يف 
�خللفية، لذلك عندما �أعطاها �لوحي ن�صف حظ �لذكر �عتبـرت هذه �خلطوة تقدمية، لذلك علـينا �أن 
من�صي يف �ل�صياق نف�صـه وبعد مرور �أربعة ع�صـر قرنًا على ذلك �حلكم، فنجعل �الآن مري�ث �ملر�أة م�صاويًا 

ملري�ث �لرجل (62)1( .

املطلب الثالث : اعتماد ال�سياقات التاريخية و اللغوية  يف تاأويل الن�سو�ص   

وهذ� �ملنهج تبناه نفاه �ل�صّنة، وبع�ص �لعلمانيني ، وهو �لقر�ءة �لظاهرية للن�ص مع �عتماد �ملعنى و�ملبنى 
�للغوي لل�صياق،دون مقارنته بن�صو�ص �أخرى،�أو �لنظر �إلى �خل�صو�ص و�لعموم و�لتقييد و�الإطالق و�لن�صخ 
تاأويالت خاطئة.  وقعو� يف  وقد  �ل�صرعي  �مل�صطلح  �أولى من  �للغوي  �مل�صطلح  �لدالالت.و�أن  وغريها من 
جمال  يف  جديد  فقه  �إلى  معا�صرة(63)2(  قر�ءة  و�لقر�آن:  )�لكتاب  كتابه  يف  �صحرور  حممد  دعا  لقد 
�ملر�أة، وفهم جديد للقر�آن �لكرمي، لكن ما يهمنا �الآن �آر�وؤه �ملتعلقة باملر�أة فقد حتدث عن تعدد �لزوجات 
�لعائلية بني �لرجل و�ملر�أة، وحق  و�الإرث، و�ملهر، ولبا�ص �لرجل و�ملر�أة و�صلوكهما �الجتماعي، و�لعـالقة 
�لعمل �ل�صيا�صي، وعقدة �لنكاح، و�لطالق، و�لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة �إلخ... ففي جمال تعدد �لزوجات 
دعا حممد �صحرور �إلى �أن تكون �لزوجة �لثانية من �الأر�مل مع �لتكلف برعـاية �أوالدها، ويف جمال �الإرث 
دعا �إلى �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة، ويف جمـال �لعورة �عترب �أن �لزينة �لظاهرة يف قوله تعالى:)وال يبدين 
زينتهن �إال ما ظهر منها( )�لنور،31( هي �لزينة �لظاهرة من ج�صد �ملر�أة باخللق ، �أي :ما �أظهره �هلل يف 
خلقها ؛ �لر�أ�ص و�لبطن و�لظهر و�لرجلني و�ليدين ، و�عترب �أن �لزينة �لتي يجب �أن تخفيها هي �جليوب 
فقط...وهي �لعورة ، لذلك �إذ� ظهرت �لبنـت �أمام و�لدها عارية ، فهذ� لي�ص حر�مًا بل عيبًا فقط، و�عترب 
�أبو زيد يف معـظم كتاباته،  �أن تغطية �لوجه خروج عن حـدود �هلل. ولي�ص بعيد� عنه يقرتح ن�صر حامد 

�ل�صيا�صية، 28-29 نوفمرب 2004(. و�لندوة قيد �لن�صر.
62   )1( دو�ئر �خلوف: قر�ءة يف خطاب �ملر�أة- ن�صر حامد �أبو زيد- �ص: 132.

63   )2(  �لكتاب و�لقر�آن: قر�ءة معا�صرة-حممد �صحرور –�ص:123
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القراءة  �سّماه«منهج  الدينية  الن�سو�ص  االأحكام من  وخا�سة يف«دوائر اخلوف« منهجًا جديدًا ال�ستنباط 
�ل�صياقية« وهو يف �قرت�حه ذلك متاأثر ببع�ص �لعلوم �لل�صانية �لتي �أنتجتها �حل�صارة �لغربية ، ويقوم ذلك 
�ملنهج على �لنظر �إلى جممل �ل�صياق �لتاريخي و�الجتماعي لنزول �لوحي، و�لتمييز يف �إطار �لت�صريعات 
و�الجتماعية  �لدينية  و�الأعر�ف  �لعاد�ت  من  هو  ما  وبني  �أ�صاًل،  �لوحي  �إن�صـاء  من  هو  ما  بني  و�الأحكام 
�أخرى عديدة  �ل�صابقة على �الإ�صالم، ويتد�خل مع هذ� �ملنهج ن�صق تاريخية �لن�صو�ص وهناك م�صتويات 
لل�صياق يجب مر�عاتها يف �ملنهج �ملقرتح، ومنها �ل�صياق �لو�صفي و�ل�صياق �ل�صجايل �ملهم �أنه ينتهي من 
�لو�ردة  �أن �لقو�مة  �ل�صنة؛ منها  �لثابتة من �لقر�آن و  �أحكام جديدة  قد تخالف �لن�صو�ص  �إلى  كّل ذلك 
يف قوله -تعالى-يف �صورة �لن�صاء :)�لرجال قّو�مون على �لن�صاء( ويف قوله تعالى:)لي�ص �لذكر كاالأنثى( 
)�آل عمر�ن،36( لي�صت ت�صريعًا مبقد�ر ما هي و�صف للحال. و منهج �لنظر يف �ل�صياقات و�ملبـاين �للغوية 
منهج �إ�صالمي، و لكن باآليـات علم �أ�صول �لفقه وم�صطلح �حلديث ، و علوم �لقر�آن ، وعلوم �لعربية ب�صكل 
تكاملي، مع �الأخذ بعني �العتبار �لفرق بني �لوحي �لذي م�صدره �هلل– عز وجل– وكالم �لب�صر ، قال �بن 
�لقيم:) �ل�صياق ير�صد �إلى تبيني �ملجمل،وتعيني �ملحتمل و�لقطع بعدم �حتمال غري �ملر�د وتخ�صي�ص �لعام 
وتقييد �ملطلق وتنوع �لداللة، وهذ� من �أعظم �لقر�ئن �لد�لة على مر�د �ملتكلم ، فمن �أهمله غلط يف نظره 

وغالط يف مناظرته(64)1( .

هوؤالء يف  �لتي طرحها  �أحكامه،و�الأمثلة  و�لتبديل يف  للتغيري  �ل�صرعي  �لن�ص  �إخ�صاع  يوؤدي  �ملنهج  وهذ� 
ق�صايا �ملر�أة كثرية جدً� . 

املطلب الرابع : التقيد باملناهج احلديثة واإ�سقاطها على الن�سو�ص

�صبقت �الإ�صارة �إلى �عتماد �لدخيل �لو�فد على ما �أنتجه �لغرب من معرفة، يف �صوء مرجعيته و�أ�صوله. 
و�إذ� كان �العتماد  على �ملناهج �حلديثة يف �لبحوث و�لدر��صات جزءً� من �ملعرفة �الإن�صانية فاإّن �الإ�صكال 
با�سم  ال�سحيحة،  وال�سنة  القراآن  ال�سريعة وخا�سة  الن�سو�ص  املناهج على  اإ�سقاط هذه  الذي يطرح هو 
�لتاأويل و�لتجديد و�الجتهاد، ونقد �خلطاب �صو�ء �أكان م�صدره �هلل–�صبحانه-�أم �لعبد، ومل يجد هوؤالء 
حقاًل معرفيًا خ�سبًا الإ�سقاط هذه املناهج غري ق�سايا املراأة امل�سلمة، و التعر�ص بالنقد والتاأويل الأحكامها 
و�ملناهج  �لتحليل  �أدو�ت  ونبذ  و�لعلم و�حل�صارة.  �لتطور  تتما�صى مع  ال  �أنها  بدعوى  �ل�صنة  �أو  �لقر�آن  يف 
�الإ�صالمية يف �لتف�صري �لن�صو�ص كعلوم �للغة وعلوم �لقر�آن و�حلديث و�أ�صول �لفقه و�ملقا�صد، وقد �صماها 

64   )1(  بد�ئع �لفو�ئد-�بن �لقيم- 815/4.
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ن�صر حامد �أبو زيد بالعلوم �لبائ�صة. وقال �أركون :)�إنه من �لغريب �أن نالحظ �أن �لفكر �الإ�صالمي،  قد 
�ل�صحابة.(65)2(  مو�صوع  و�أ�صالفه؛ بخ�صو�ص  �لع�صقالين  �بن حجر  �أفكار  يعي�ص يف  �ليوم  بقي حتى 
وقال رئي�ص �جلامعة �الإ�صالمية �ل�صابق بباك�صتان:)�لق�صية �لتي ت�صغلني وتوؤرقني هي لفت �الأنظار وتوجيه 
منهج  تبني  على  وتعمل  �ملعا�صر،  �الإ�صالمي  �لعامل  تعم  تكاد  وفكرية  ثقافية  حركة  وجود  �إلى  �الهتمام 
»�لهرمينوطيقا« �لغربي وتطبيقه على �لقر�آن �لكرمي و�لن�صو�ص �الإ�صالمية مع �إغفال تام الأ�صول �لتف�صري 
وقو�نني �لتاأويل يف تر�ثنا للقر�آن،وما يت�صل به من بيان نبوي يف �ل�صّنة �ملوثقة،بل لوقائع �لتاريخ و�لتجربة 
�حل�صارية �الإ�صالمية كلها،�نطالقا من فر�ص م�صتبق لكل نظر علمي يق�صي باأن �لرت�ث �الإ�صالمي نظر� 
وعمال كان »رجوليا« منحازً� �صد �ملر�أة، وقد �آن �الأو�ن للقطيعة �لفكرية مع هذ� �لرت�ث ، و�إعادة تاأويل 
وبالغ  �لغربية(66)1(  »�لهرمينوطيقا«�مل�صيحية  �صوء  �لفر�ص،ويف  هذ�  من  �أ�صا�ص  على  و�لدين  �لقر�آن 
ببع�ص مدعني �ملو�صوعية يف �لت�صبث باملناهج �لغربية �إلى حد �إلغاء �ل�صنة، �أو �إعادة تاأويلها وترتيبها،�أو 
�أو �عتبار �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم  جمرد مبلِّغ ، وهم عندما ينكرون عليه  �إلغاء بع�ص ن�صو�صها، 
�أدنى من  �إمنا ي�صعونه �صلى �هلل عليه و�صلم  يف �صورة  بينما ميار�صونه،  �لقر�آين،  للبالغ  �لنبوي  �لبيان 

�سورتهم يف التف�سري والتطبيق للقراآن الكرمي؟!

65   )2(  مقدمة كتابه »تاريخية �لفكر �الإ�صالمي«�ص:3.
66    )1(  جملة »�حلر�ص �لوطني –مقابلة مع  �لدكتور ح�صن عبد �للطيف �ل�صافعي-
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املبحث الرابع:�سوابط رعاية الثوابت واملتغريات وفقه املوازنات يف اخلطاب النبوي 

    �خلطاب �لنبوي هو �ل�صنة �ل�صحيحة �لثابتة عنه �صلى �هلل عليه و�صلم - و�لتي يعرفها �أهل �الخت�صـا�ص 
، وهو ]يف �لكتب �ملعتمدة �لتي خ�صعت متونها و�أ�صانيدها للفح�ص و�لتحقيق و�لتحليل يف �أزمنة متعددة 
من طرف �لعلماء.كما حددت �ل�صنة �ل�صو�بط و�الآليات و�لو�صائل لتحليل هذه �لن�صو�ص منذ �ل�صحابة 

�لكر�م،�إلى علماء �الأ�صول و�ملقا�صد وغريهم. 

املطلب الأول :ال�سنة مكملة للقراآن الكرمي يف الت�سريع 

�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم  لي�ص جمرد مبّلغ فقط،و�إمنا هو �ملبّلغ، و�ملبني للبالغ، و�ملطبق له، و�ملقيم 
للدين ، حتّول �لقر�آن على يديه �إلى �ل�صلوك و عمل.

 عن �صعد بن ه�صام قال : �صاألت عائ�صة فقلت : �أخربيني عن خلق ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  فقالت 
: كان خلقه �لقر�آن(67)1( .

و�إذ� كان بيان �لقر�آن وتف�صريه وتف�صيله هو فري�صة �إ�صالمية د�ئمة وقائمة على �الأمة �إلى يوم �لدين؛فاإن 
هذه �لفري�صة قد �أقامها �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم  حامل �لبالغ ومنجز �لبيان، ومقيم �الإ�صالم باأمر 
من �هلل–تعالى–  ، و )�لرد �إلى �هلل ور�صوله دليل على �أن كل �الأحكام يف �لقر�آن و�ل�صنة، ومنها �أن قوله: 
)فاإن تنازعتم يف �سيء( نكرة يف �سياق ال�سرط ؛ تعم كل ما تنازع فيه املوؤمنون من م�سائل الدين دقه وجله 
جليه وخفيه، ولو مل يكن يف كتاب �هلل ور�صوله بيان حكم ما تنازعو� فيه ، ومل يكن كافيا ،مل ياأمر بالرد 
�إليه �إذ من �ملمتنع �أن ياأمر–تعالى- بالرد عند �لنز�ع �إلى من ال يوجد عنده ف�صل �لنز�ع. ومنها �أن �لنا�ص 
�أجمعو�: �أن �لرد �إلى �هلل-�صبحانه وتعالى- هو �لرد �إلى كتابه و�لرد  �إلى �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم  هو 
�لرد �إليه نف�صه يف حياته ، و�إلى �صنته بعد وفاته(68)2( و�إذ� كانت ق�صايا �ملر�أة من بني ما �حتوته �ل�صنة، 
فاإن �الأحكام �ملتعلقة بهذه �لق�صايا هي ن�صو�ص حديثية ثابتة ، ومدونة يف كتب �ل�صحاح و�مل�صانيد و�ل�صنن. 
�أو  �لطهارة  �أو  بالعقيدة  �ملتعلقة  �الأحاديث  كبقية  و�لت�صعيف  و�لت�صحيح  �لفح�ص  تخ�صع من حيث  وهي 
�حلدود �أو �ملعامالت ،ال فرق. فالتحيز من �لعلماء لق�صايا على ح�صاب �لق�صايا غري موجود الأنه كّله �صنة. 

�صحيحها وح�صنها مقبول ، و�ل�صعيف جدً� و�ملو�صوع مردود .

67   )1( رو�ه �الإمام �أحمد يف �مل�صند–م�صند عائ�صة –رقم 5341 وقال �سعيب االأرنوؤوط : اإ�سناده �سحيح على �سرط ال�سيخني.
68   )2( �إعالم �ملوقعني -1 / 49.
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من خالل قر�ءتي �لكثرية يف مو�صوع �ملر�أة ،وجدت �أن تاأويل �مل�صائل �لو�ردة يف �ل�صنة، وخا�صة �ملتـعلقة 
باملر�أة مل تر�ع عند حتليلها يف �لكثري من �الأحيان مكانة �لنبي �لكرمي �صلى �هلل عليه و�صلم  كاإن�صان، ومل 
�أنف�صهم عربًا وعجمًا،  حتفظ مكانته كنبي له مقام رفيع عند �هلل– تعالى- ، )..بعث فيهم ر�صوال من 
و�أزكاهم حمتدً� ومنمى و�أرجحهم عقاًل وحلمًا، و�أوفرهم علمًا وفهمًا، و�أقو�هم يقينًا وعزمًا ، و�أ�صدهم 
بهم ر�أفة ورحمى ، وزكاه روحًا وج�صمًا، وحا�صاه عيبا وو�صمًا،و�آتاه حكمة وحكمًا، وفتح به �أعينا عميا وقلوبًا 
غلفًا و�آذ�نًا �صمًا؛ فاآمن به وعزره  ون�صره  من جعل �هلل له يف مغنم �ل�صعادة ق�صمًا،وكذب به و�صدف عن 

�آياته من كتب �هلل عليه �ل�صقاء حتمًا ،ومن كان يف هذه �أعمى فهو يف �الآخرة �أعمى(69)1( .

وقال �بن عبا�ص: )و هذه نهاية �لتعظيم وغاية �لرب و �لت�صريف ...ما خلق �هلل- تعالى- وما ذر�أ وما بر�أ نف�صا 
ـ �أكرم عليه من حممد �صلى �هلل عليه و�صلم  وما �صمعت �هلل –تعالى- �أق�صم بحياة �أحد غريه.(70)2( .

)�لن�صاء  حديث  وخا�صة  بالن�صاء  �خلا�صة  �الأحاديث  �الأمر  هذ�  نالها  �لـتي  �ل�صحيحة  �الأحاديث  ومن 
ناق�صات دين وعقل(71)3( وقد �صبقت �الإ�صارة �إلى �أن هذ� �حلديث �أّول من �لو�صي �لو�رث و �لدخيل 
�ملحا�صن.  وقلة  �لعيوب  وكثـرة  و�ل�صفاهة  �لدونية  على  يدلل  �حلديث  هذه  جعل  �لو�رث  فالو�صي  �لو�فد 
�أما �لو�فد فقد ت�صل تاأويالته حـد �صوء �لظن بالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  ورو�ة �حلديث �لثقات، وقال 
باأن  ُي�صمى مبوقف �الإ�صالم من �ملر�أة،ومن م�صاألة �جلن�ص عمومًا، يالحظ  �أحدهم:)�لقارئ �ملتب�صر ملا 
�لفقهاء �لذين تعر�صو� ملو�صوع �ملر�أة ، ومو�صوع �جلن�ص عمومًا، ��صتندو� يف كثري من مو�قفـهم وفتاو�هم 
على �حلديث �لنبوي �لذي مت جمعه بعد قرنني من وفاة �لر�صول.فت�صّورو� كم من �لتحريف و�لتاأليف طر�أ 
على تر�ث �حلديث �لنبوي، �صيما و�أن هذ� �لرت�ث كان تر�ثًا �صفويًا، ولي�ص تر�ثًا مكتوبًا وموثقًا لدى كّتاب 
�لعدل. ومن هنا يقول �أحمد �لفنجري، باأن هنـاك خم�صة �آالف حديث يف �صحيحي �لبخاري وم�صلم، وكلها 

تخالف وتتناق�ص مع �لقر�آن، و�لعلم، و�لعقل(72)1( .

وللرد على هذه �ل�صبهات �ملثارة يف حديث )�لن�صاء ناق�صات دين وعقل( �أت�صاأل كيف لهذ� �لنبي �لكرمي 
ذو �خللق �لعظيم ي�صيء �إلى �لن�صاء يف يوم �لعيد؟ 

69   )1( �ل�صفا يف حقوق �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم - 1 / 11.  
70   )2( �مل�صدر نف�صه 1 / 30.

71   )3( �صبق تخريجه.
72   )1(  مقال ) �لفقهاء يذمون �لن�صاء ( �لكاتب �صاكر �لنابل�صي-يف موقع.
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هذ� �ليوم �لذي يحرم فيه فعل �ل�صوء، وهو �لذي خ�ص�ص جزءً� من �خلطبة لهن، هذ� يف منا�صبة �حلديث ، 
�أما يف �ملعاين �لتي �حتو�ها �حلديث ، فلم تكن هذه �ل�صفات �صفات حط من �صاأن �ملر�أة و�إن�صانيتها. فنق�ص 
�لدين م�صاألة ب�صيطة جدً� يف حياة �ملر�أة وهو نق�ص عر�صي �أكرث منه �أ�صلي، و �نبنى عليه حكمان فقط ترك 
�ل�صالة �أيام �حلي�ص و�لنفا�ص .و�إفطار �أيام من رم�صان ب�صبب �حلي�ص �أو �لنفا�ص مع �لق�صاء فيما بعد، و�أما  
�ل�صهادة فقد و�صحها �صلى �هلل عليه و�صلم  لهن ، ولكن �لو�صي �لو�رث بنى عليه �أحكاما عرفية مغر�صة منها 
�ل�صفه و عدم �لتكليف و�لتعلم و �أنها م�صدر �ل�صر و غريها ، و�أما �لدخيل �لو�فد فبنى عليها �أن �ملر�أة مظلومة 
ولي�ص لها حقوق يف �الإ�صالم وهي �أقل من �لرجل. وللرد على هوؤالء وهوؤالء فقد قمت بعملية ح�صابية ل�صنو�ت 
�الإخ�صاب عند �ملر�أة وعدد �الأيام �لتي ترتك فيها �ل�صالة، فوجدت نق�ص �لدين ال يتجاوز �لع�صر من عمرها. 
مدة �خل�صوبة عند �ملر�أة  30 �إلى 35 �صنة عدد �أيام �حلي�ص 7�أيام ، ترك �ل�صالة 84 يوما يف �ل�صنة.2520 
يوما يف 30 �صنة.و2940يوما يف 35 �صنة.�أي 7 �صنو�ت من مدة 30 �صنة و 8 �صنو�ت 35 �صنو�ت يف �صنة �لتي مل 
تلد ولنفر�ص �أنها عمرت وعا�صت عمر� طويال فعدد �صنني �لطاعة كثرية جد� تفوق 55 �أو65 �صنة.و �لتي تلد، 
فاإن مدة �لنفا�ص 40 يوما لع�صرة �أطفال 400 يوما ترك �صالة. مبعدل �صنة و�صهر. ويف مدة �حلمل ال حتي�ص 
وهي 9�أ�صهر لكل ولد :�أي 90�صهر يف مدة 30 �إلى 35 �صنة �أي 900 يوم من غري حي�ص ، �إ�صافة �إلى �أنها قد ال 
حتي�ص يف فرتة �لر�صاعة كلها.وقد تتزوج �ملر�أة مع �لبلوغ و تلد و تر�صع مدة فرتة �الإخ�صاب ، وال حي�ص لها 
�صوى مدة �لنفا�ص لع�صر مر�ت �أو �أكرث ، فتكون مدة ترك �ل�صالة قليلة جد� ال تتعدى �لثالث �ل�صنو�ت و�حلاالت 
كثرية يف هذه �مل�صائل،و�لعربة يف كون نق�ص �لدين �ملر�أة نق�ص �صئيل ال يتعدى ع�صر حياتها كاملة،و�إذ� �أكرثت 
من �صلو�ت �لتطوع وغريها من �لقربات، فقد تفوق �لرجل يف ذلك فالنق�ص عر�صي- ولي�ص �أ�صلي-حلكمة 
اَت ِمن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُْوَلِئَك  احِلَ �أر�دها �هلل وهي �لوالدة و �حلمل. قال–تعالى– { َوَمن َيْعَمْل ِمَن �ل�صَّ
َة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقريً� } �لن�صاء / 124 . �أما نق�ص �لعقل؛فهو لي�ص نق�صًا �أ�صليًا و�إمنا هو عر�صي،  نَّ َيْدُخُلوَن �جْلَ
وح�صره �لقر�آن و�ل�صنة يف م�صاألة و�حدة فقط ؛ وهي �ل�صهادة .)و�لـمر�أة �لعدل كالرجل يف �ل�صدق و�الأمانة 
و�لديانة،�إال �أنها ملا خيف عليها �ل�صهو و�لن�صيان قويت مبثلها، وذلك قد يجعلها �أقوى من �لرجل �لو�حد �أو مثله، 
وال ريب �أن �لظن �مل�صتفاد من �صهادة مثل �أم �لدرد�ء و�أم عطية، �أقوى من �لظن �مل�صتفاد من رجل و�حد  دونهما 
ودون �أمثالهما.(73)1( وقد قالت �إحدى �لطبيبات �إن �ملر�أة تختلف عن �لرجل يف �لرتكيبة �لفيزيولوجية يف 
م�صاألة �لتذكر و�لكالم،فهو يفكر ويتذكر ويتكلم يف نف�ص �لوقت، و هي حت�صر �لكالم م�صبقا ، ثم تتكلم فقد 
تن�صى ما ح�صرته �أثناء �لكالم، فاالأخرى يف حالة تذكر حت�صر �لكالم ، فت�صاعدها يف ذلك. وما زلنا مل نفهم 
�إلى �الآن �لكثري من �أ�صر�ر �لت�صريع و�خللق،ملا �لتاأويل ب�صوء �لظن وت�صويه �حلقائق عن ق�صد، �أو �لتاأويل �ملنطلق 

من �الأهو�ء. 
73   )1(  �لطرق �حلكمية – 1/ 236.
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�الأ�صل �أال تعار�ص بني �لكتاب و �ل�صنة،�إذ� كانت �ل�صنة ثابتة بال�صند �ل�صحيح و �لرو�ة �لثقات.وهي معتربة 
يف �لت�صريع بقوة )قال �الأوز�عي: �لكتاب �أحوج  �إلى �ل�صنة من �ل�صنة �إلى �لكتاب. قال �بن عبد �لرب: �إنها 

تق�صي عليه وتبني �ملر�د منه. وقال يحيى بن �أبي كثري: �ل�صنة قا�صية على �لكتاب، و�حلا�صل �أن ثبوت 

حجية �ل�صنة �ملطهرة و��صتقاللها بت�صريع �الأحكام �صرورة دينية وال يخالف يف ذلك �إال من ال حظ له يف 
دين �الإ�صالم.(74)1( وقد جعل �لعلماء �صابطًا لهذ� وهو �أن �ل�صنة حجة �إذ� كانت �صحيحة وغري معار�صة 
للقر�آن الأن �لعمل بال�صنة �إمنا هو عمل بالقر�آن)�إّن �لعمل بال�صّنة و�العتماد عليها �إمنا يدل عليه �لكتاب،الأّن 
�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �ملعجزة وقد ح�صر �صلى �هلل عليه و�صلم  معجزته يف  �لدليل على �صدق 
�لقر�آن...و�أن �ل�صنة �إمنا جاءت مبينة للكتاب و�صارحة ملعانيه...(75)2( قال �الإمام �أبو حنيفة )�علم باأن 
�حلجج �ل�صرعية من �لكتاب و�ل�صنة ال يقع بينهما �لتعار�ص و�لتناق�ص و�صعا، الأن ذلك من �أمار�ت �لعجز 
و�هلل يتعالى عن �أن يو�صف به و�إمنا يقع �لتعار�ص جلهلنا...(76)1( ويف ق�صايا �ملر�أة جاءت �ل�صّنة ل�صرح 
تناق�ص  ال  �ل�صحيحة  و�ل�صنة  �لقر�آن.  عليها  ين�ص  �أحكام مل  لتقرير  �لقـر�آن،كما جاءت  �أورده  ما  وبيان 
�أن تكون مو�فقة له من كل وجه  �أوجه، �أحدها :  �أبد�، وال تعار�صه )�ل�صنة مع �لقر�آن على ثالثة  �لقر�آن 
فيكون تو�رد �لقر�آن و�ل�صنة على �حلكم �لو�حد من باب تو�رد �الأدلة وتظافرها. �لثاين: �أن تكون بياـنا ملا 
�أريد بالقر�آن وتف�صري� له. �لثالث:  �أن تكون موجبة حلكم �صـكت �لقر�آن عن �إيجابه، �أو حمرمة ملا �صكت 
عن حترميه، وال تخرج عن هذه �الأق�صام. فال تعار�ص �لقر�آن بوجه ما . فما كان  منها ز�ئد� على �لقر�آن 
فهو ت�صريع مبتد�أ من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  جتب طاعته فيه وال حتل مع�صيته ولي�ص هذ� تقدميا لها 

على كتاب �هلل بل �متثال ملا �أمر �هلل به.(77)2(

املطلب الثاين: الروؤيا ال�سمولية للن�سو�ص وعدم التجزئة 

�ل�صاأن يف  و�آيات كثرية، وقد تتكرر �مل�صاألة يف مو��صع خمتلفة من �لقر�آن ، وكذلك  �لقر�آن �لكرمي �صور 
�ل�صنة .

74   )1( �إر�صاد �لفحول- 1 / 53.
75   )2( �ملو�فقات - 3 / 42 .

76   )1( �أ�صول �ل�صرخ�صي- 2 / 12 .
77   )2( �إعالم �ملوقعني-2 / 307.
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وهذه �لن�صو�ص �لعديدة يف �مل�صاألة �لو�حدة ؛ مت�صافرة مع بع�صها �لبع�ص وقد حددها علماء �الأ�صول يف 
قو�عد �أ�صولية كالعموم و�خل�صو�ص، و�الأمر و �لنهي، و�الإطالق و �لتقييد، و�لن�صخ، و�ملجاز و�حلقيقة، و 
�ملجمل و�ملبني وغريها. وال تكتمل هذه �لروؤيا �إال باجلمع بني �لن�ص و�لفقه، وبني �للغة و�ملقا�صد و�لظو�هر 

و�حلكم وبني �ملعاين و�ملباين.

�ملر�د،  غري  �حتمال  بعدم  و�لقطع  �ملحتمل  وتعيني  �ملجمل  تبيني  �إلى  ير�صد  :)�ل�صياق  �لقيم  �بن  يقول 
وتخ�صي�ص �لعام ،وتقييد �ملطلق وتنوع �لداللة، وهذ� من �أعظم �لقر�ئن �لد�لة على مر�د �ملتكلم ،فمن 
�إلى �جلمع بني  �أهمله غلط يف نظره، وغالط يف  مناظرته ...(78)1( وبا�صتخد�م هذه �الآليات يتو�صل 

�ل�صياقات و�الأن�صاق و�لرو�ية و�لدر�ية ،فيكون �ل�صو�ب و�لرجحان.قال �الإمام �خلطابي: 

فقه  و�أثر،و�أهل  حديث  فرقتني:�أ�صحاب  �إلى  حزبني،و�نق�صمو�  ح�صلو�  قد  زماننا  يف  �لعلم  �أهل  )ر�أيت 
�لبغـية  يف  تنحوه  ما  درك  يف  عنها  ت�صتغني  وال  �حلاجة   يف  �أختها  عن  تتمّيز  ال  منهما  و�حدة  ونظر؛كّل 
و�الإر�دة ؛ الأّن �حلديث مبنزلة �الأ�صا�ص �لذي هو �الأ�صل، و�لفقه مبنزلة �لبناء �لذي هو له كالفرع، وكل 
بناء مل يو�صع على قاعدة و�أ�صا�ص فهو منهار، وكل �أ�صا�ص خال عن بناء وعمارة فهو قفر وخر�ب.(79)2( 
ويعرتف �لكثري من �لباحثني �ملعا�صرين باأن هذه �لقو�عد �ملنهجية لقر�ءة �لن�صو�ص وتاأويلها، هي �لتي  

تو�صل �إليها علماء �لغرب .

املطلب الثالث :رعاية املقا�سد و املعاين 

وهذ� �صابط مهم يف ح�صن تف�صري �لن�صـو�ص وتاأويلها ؛ مبا ينا�صب قد��صة �لن�صو�ص �ل�صرعية وخا�صة 
�أّن �لن�ص �ل�صرعي مباين ومعاين ومقا�صد.  �لقطعي منها، وقد �أ�صهب �لعلماء يف �لتحليل و�لتدليل على 
و�الإخالل باأحدها هو �إخالل بالن�صق �لعام �لذي يوؤدي �إلى �صعف �ملعنى �أو رجحانه �أو �صططه وخروجه عن 
�أ�صله وهو كثري .)و�لن�ص لي�ص حمدوًد� باملنطوق، بل كثرًي� ما يجاوز فيها �لعبارة �إلى �الإ�صارة، و�خل�صو�ص 

�إلى �لعموم، و�لو�صائل �إلى �ملقا�صد(80)2(.

وقد ر�عى هذ� �لن�صق �ل�صحابة �لكر�م وهذ� �لتكامل فلم يخرجو� عنه، وتبعهم يف ذلك �لتابعون وغريهم، 
عليه يف  و�نفتحو�  �لن�ص  معنى  �ل�صحابة  �أدرك  )لقد  ورعا  و�الأكرث  تطبيقا  �الأكرث  و  فهما  �الأكرث  فكانو� 

78   )1( بد�ئع �لفو�ئد- �بن قيم �جلوزية -815/4.
79   )2( معامل �ل�صنن-�خلطابي –1/3.

80   )2( �ملو�فقات –مقدمة �ملو�فقات قول عبد �هلل �لدر�ز 7/1.
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�لعباد�ت، و�رتبطت فهومهم بفتاوى و�أق�صية، وباأنظمة ور�صوم، وظهر فيهم �الجتهاد بالر�أي، وعرف �أهله 
ا - نظريًّا وعمليًّا- لن�صق مقا�صدي،  من �ل�صحابة كعمر، وعلّي، وعبد �هلل بن م�صعود، كان ذلك �إرها�صً
واأقامت هذه  وم�سيق،  مو�سع  اال�ستنباط يف �سوئها بني  وتنوع  املناهج،  تعدد  و�سداه، رغم  االأدلة حلمته 
�لقو�عد-مثل قاعدة ال �صرر وال �صر�ر، و�الأمور مبقا�صدها، و�لعادة حمكمة، و�ليقني ال يزول �إال بال�صك، 
و�مل�صقة جتلب �لتي�صري- منظومة مقا�صدية لها �أ�صـولها �حلاكمة، ومناذجها �لتطبيقية يف فقه �ل�صحابة 
و�لتابعـني وتابعي �لتابعني، و�أ�صبحت من �أو�ئل �ملباحث غري �للفظية يف �لبناء �الأ�صويل منذ كانت ظاهرة، 
و�إلى �أن �أ�صبحت علًما. وهكذ� تكامل “�لفهم ملقا�صدي” لي�صبط �لعالقة بني �لعقل و�لنقل وبني �لن�ص 

و�الجتهاد.(81)1(

وقد غيبت هذه �ملنظومة �ملتكاملة يف معاجلة  ق�صايا �ملر�أة �صو�ء من جانب �لفقهاء �أو �ملفكرين �ملعا�صرين، 

فالفقهاء خرجو� من �لن�صو�ص ومقا�صدها، �إلى �الأعر�ف و�صلبياتها، و�ملعا�صرون جنحو� �إلى �لو�قع �أو 
�لغرب ومرجعياته و فل�صفته �ملادية �أو �لالغية للمقد�ص،و �لتي توؤ�ص�ص ملق�صد عام ال �صلة له باالإ�صالم وهو 

حمورية �الإن�صان ولي�ص هلل . 

املطلب الرابع: مبداأ الجتهاد والتجديد يف حدود الثوابت 

يف  �لكالم   كرث  وقد  و�ملقا�صد،  �لعلل  على  مبناها  �لتي  �ملرنة  �ل�صريعة  هذه   يف  �أ�صيل  �الجتهاد  مبد�أ 
�الجتهاد و �لتجديد يف ق�صايا �ل�صريعة �ملختلفة ، وتاأخر طرح ق�صايا �ملر�أة للنقا�ص من د�خل �ملنظومة 
�لقيمية �الإ�صالمية �إال من بع�ص �لعلماء و�لدعاة،ويف �ملقابل كرث طرح هذه �لق�صايا على �مل�صتوى �لدويل؛ 
�إعادة  يف  ر�أيي  يف  �الجتهاد  مبد�أ  يكمن  وقد  و�الإلز�مية.  �لر�صمية  �صفة  �أخذت  وقر�ر�ت،  موؤمتر�ت  من 
در��صة �لكثري من هذه �لق�صايا باآليات من د�خل منظومة �ل�صريعة-�لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها-من مقا�صد 
�لرت�ث ومتحي�صه  قر�ءة  و�إعادة  لل�صرع،  �ملخالفة  و�الأعرف  �لتع�صب  و�لبعد عن  �لن�صو�ص  بني  وتكامل 
وحتقيقه، وخا�صة �ملتعلق باملر�أة و�ملو�زنة بني �لو�جب و �لو�قع .قال �بن �لقيم:)فالو�جب �صيء و�لو�قع 
�لعد�وة بني  �لو�جب بح�صب ��صتطاعته ال من يلقى  �لو�قع و�لو�جب،وينفذ  �صيء،و�لفقيه من يطبق  بني 

�لو�جب و�لو�قع ، فلكّل زمان حكم و�لنا�ص بزمانهم �أ�صبه منهم باآبائهم.(82)1(

81   )1( نحو قر�ءة مقا�صدية �أ�صولية –د/ حممد كمال �إمام-�الإ�صالم وق�صايا �لع�صر -
ثقافة وفكر –موقع  �إ�صالم �أون الين-2007.

82   )1( �إعالم �ملوقعني - 4 / 220.
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نادو�  �لذين  ولكن  �لقرنيني،  يتجاوز  جديد�،بل  لي�ص  عنه  فاحلديث  �ملر�أة،  ق�صايا  يف  �لتجديد  �أما      
�ملنظومة  ومقرر�ت  �أ�صول  وو��صعوها  قائلوها  جتاوز  ن�صو�صها.  يف  �ل�صريعة  هاجم  معظمهم  بالتجديد 
�ملعرفية �الأ�صولية، فهل �لتجديد يعني �إلغاء ما قرره �الأئمة �ملتقدمون وجتاوزه ؟ �أم �أّنه �إحياء ما �ندر�ص 
من �لعمل بالكتاب و�ل�صنة و�الأمر مبقت�صاهما ؟ وقد يغلب على مفهوم �لتجديد يف �لفكر �لغربي عملية 
�لتجاوز �مل�صتمرة للما�صي �أو حتى �لو�قع �لر�هن؛ من خالل مفهوم �لثورة  �لذي ي�صري �إلى �لتغيري �جلذري 
، و�النقالب يف و�صعية �ملجتمع. وتبدو فكرة �لتجـاوز مرتبطة بالفكر �لغربي �لذي يقوم على نفي وجود 
م�صدر معريف م�صتقل عن �مل�صدر �ملـعريف �لب�صري �ملبني على �لو�قع �مل�صاَهد �أو �ملح�صو�ص �ملادي.وقد برز 
م�صطلح �لتجديد يف �لفكر �الإ�صالمي �حلديث يف مرحلة بد�أت تت�صرب فيها �ملنهجية �لعلمانية �إلى حياتنا 
�لفكرية و�ملعرفية و�لقيمية و�لفنية، ف�صاع ��صتعماله �حلديث عند بع�ص مفكري �الإ�صالم �لذين يقرتبون يف 
ن�صقهم �لفكري من �لقيم و�ملناهج �لغربية فاأ�صبح بع�صهم يتوج�ص من هذ� �مل�صطلح خيفة، ويبدو و��صحا 
�أن ثمة فو�رق جوهرية بني �لتجديد يف �لفكر �الإ�صالمي، و�لتجديد يف �لفكر �لغربي، فالتجديد �إ�صالميا 
ياأتي على كل �لقيم لعدم و�صوح  �أن �لتغيري  �أما �لتجديد غربيا فيعني  �إحياًء وبعثا و�إعادة،  ال يعدو كونه 
�لعالقة بني �لثابت و�ملتغري،كما يعني �أي�صًا �لتجاوز �مل�صتمر للما�صي، وهو نابع من طبيعة �لفكر �لغربي 
�لذي يقوم على نوعني من �لف�صل؛ كما عرب عنه  �ملفكر �الإ�صالمي �لكبري طه عبد �لرحمان83)1( يف 
�لكثري من كتاباته ، ف�صل �لعقل عن �لغيب، وف�صل �لعلم عن �الأخالق ، وهذ�  �لنوع �الأول من �لف�صل قد 
نتج عنه نفي وجود م�صدر معريف م�صتقل )�أال وهو �لوحي( عن �مل�صدر �ملعريف �لب�صري �ملبني على �لو�قع 

�مل�صاَهد �أو �ملح�صو�ص �ملادي .

83   )1( �أنظر كتب �أد/ طه عبد �لرحمن : �صوؤ�ل يف �الأخالق يف �لنقد �الأخالقي للحد�ثة �لعربية- و�حلق �الإ�صالمي يف 
�الختالف �لفكري-جتديد �ملنهج يف تقومي �لرت�ث.



102

اخلاتـمة                  

تبني من خالل هذه �لدر��صة �ملتو��صعة �أن للمر�أة ق�صايا تخ�صها كاإن�صان مكرم ومكّلف بن�صو�ص �لوحيني. 
�صوء  �ملر�أة يف  ق�صايا  �ل�صّنـة  و  �لقر�آن  .عالج  مفتعل  هو  ما  ومنها  هو حقيقي    ما  منها  �لق�صايا  وهذه 
 ، تارة  �لتع�صف  �صوء  يف  منهم-  �لقليل  -�إال  �لق�صايا  هذه  �لب�صر  وعالج  �الإن�صانية.  و  �لف�صيلة  و  �لقيم  
و�لهوى تارة �أخرى وجمانبة �ل�صو�ب بالبعد عن �لن�صو�ص بالتاأويل �خلـاطئ  �أحيانا كثرية. ومت ح�صر 
كّل �ملذ�هب  و�الجتاهات �لتي تولت تاأويل ن�صو�ص �ل�صّنة يف هذه �لق�صايا يف �لتيارين فكريني: هما تيار 
�إيجابا من غري  �لو�صي �لو�رث  وتيار �لدخيل �لو�فد؛ وكالهما جتاذبا  ن�صق �لثو�بت و �ملتغري�ت نفيا و 
�إن�صاف و ال مو�صوعية . وقد يربز تيار ثالث ال حمالة –وهو موجود –يتوخى �لو�صطية يف �لطرح و�لتحليل 

و�لتاأويل و �لنقد ؛ باجلمع بني �لن�صو�ص   

 و �ملقا�صد ، و�لفقه  و �الأثر، و �لعقل و �لنقل، و �لو�جب و �لو�قع، و �لقيم و �لثو�بت.  

و�صتان بني فقه �ملو�زنات �ملبني على �ل�صبط �لدقيق و �لنظر �لعميق يف �لن�صو�ص و �ملفاهيم ،و يف �مل�صالح 
�ملعتربة �صرعا و �مل�صالح �مللغاة و �مل�صالح �ملر�صلة ، وبني �أولئك �لذين يتخطبون يف �مل�صالح �لدنيوية و 
�ل�صخ�صية و يقلدون  من يريد �أن تتغلب م�صلحته من �لغرب و �أتباعه وتاأ�ص�ص يف �أر�ص �مل�صلمني با�صم 

�ملدنية �حلديثة و �لقانون و�حلريات �لتي تطبق ح�صب �أولويات �أ�صحابها . 

التو�سيات 

- تفعيل فقه �ملقا�صد وفقه �ملاآالت وفقه �ملو�زنات وفقه �الأولويات .

-�لطرح �لعلمي لق�صايا �ملر�أة من د�خل منظومة �لقيمية �الإ�صالمية .

-تظافر جهود �لعلماء و �لباحثني رجاال و ن�صاء لبناء نظرية �أو ن�صق فكري متكامل للتعامل مع �لن�صو�ص 
و�لنبوية  �لقر�آنية  �لن�صو�ص  ذلك  يف  مبا  طبيعتها،  مع  ويتنا�صب  خ�صو�صيتها  يحرتم  نحو  على  وتاأويلها 

حماية للدين و �لهوية ولغة ووجود �حل�صاري و�لفكري.
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أسس فقه الموازنات،
وتطبيقاته عند اإلمام ابن قيم الجوزية

الدكتور قا�سم عمر حاج احممد

اأ�ستاذ حما�سر

جامعة غرداية - اجلزائر
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

متهيد:

يعّد الإم�م ابن قيم اجلوزية من الأعالم املجّددين يف الأّمة الإ�سالمية، يدل على ذلك ت�آليفه اجلليلة، التي 
تنم عن علم غزيز، وفهم ث�قب، واإح�طة ب�أ�سرار ال�سريعة ومق��سده�، وقد تنوعت موا�سيعه�، بني الفقه، 

والعقيدة، والت�ريخ، وال�سي��سة، والطب.

والأ�س�س،  املفهوم،  حيث  من  املوازن�ت،  فقه  يف  اجلليل  الإم�م  هذا  منهج  بي�ن  البحث  هذا  يف  واأح�ول 
و�سرورة  الت�سريع،  ومق��سد  واملف��سد،  امل�س�لح  مو�سوع  اإلى  ب�لإ�س�رة  كتبه  طفحت  وقد  والتطبيق�ت، 

اعتب�ره� يف اأي اجته�د اأو فتوى.

وتن�ولت املو�سوع من خالل اخلطة الآتية:

املطلب الأول: مفهوم فقه املوازن�ت.

املطلب الث�ين: موارد امل�سلحة يف القراآن وال�سنة.

املطلب الث�لث: اأ�س�س فقه املوازن�ت عند ابن القيم. 

املطلب الرابع: تطبيق�ت فقه املوازن�ت عند ابن القيم.

اأول: يف ب�ب العب�دات واملع�مالت.

ث�ني�: يف ب�ب ال�سي��سة ال�سرعية.

خ�متة.
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املطلب الأول: مفهوم فقه املوازنات.

املوازنة يف اللغة من الوزن، وهو معرفة قدر ال�سيء، ويعني اأي�س�: ثقل ال�سيء ب�سيء مثله. ومنه فعل: وازن. 
يق�ل: واَزْنُت بني ال�سيئني ُمَواَزَنًة وِوزانً�، وهذا ُيواِزُن هذا، اإِذا ك�ن على ِزَنِته، اأَو ك�ن ُم�ِذَيُه. 1

واأم� ا�سطالح�، فهي ُتطلق ب�إ�س�فة كلمة الفقه اإليه�، فيق�ل: فقه املوازنة اأو املوازن�ت، ويعني عند بع�س 
املع��سرين: »املف��سلة بني امل�س�لح واملف��سد املتع�ر�سة، لتقدمي اأو ت�أخري الأولى ب�لتقدمي اأو الت�أخري«.2

وميكن تعريفه اأي�س� ب�أنه: »جملة من القواعد والعتب�رات التي يرّجح مبوجبه� بني امل�س�لح املتع�ر�سة اأو 
املف��سد املتع�ر�سة، فتقّدم امل�سلحة الأرجح، اأو تدفع املف�سدة الأعظم«.

وهذا ال�سطالح املركب ح�دث عند الفقه�ء، واإن ك�ن م�سمونه وتطبيق�ته وا�سعة م�سهورة عندهم، ذلك 
اأن ال�سريعة كله� اإمن� ج�ءت لتحقيق م�سلحة العب�د يف دني�هم واآخرتهم ودفع م� ي�سرهم ويف�سدهم، ف�أي 

حكم وارد بن�س الكت�ب اأو ال�سنة اأو الجته�د فهو ينطلق ب�ل�سرورة من هذا املبداأ اأو يتغي�ه. 

وقد عّب ابن القيم عن هذه احلقيقة بقوله: »ال�سريعة مبن�ه� واأ�س��سه� على احِلكم وم�س�لح العب�د يف 
املع��س واملع�د، وهي عدل كله�، ورحمة كّله�، وم�س�لح كّله�، وحكمة كّله�، فكّل م�س�ألة خرجت عن العدل 
اإلى العبث، فلي�ست من  اإلى املف�سدة، وعن احلكمة  اإلى �سده�، وعن امل�سلحة  اإلى اجلور، وعن الرحمة 

ال�سريعة، واإن اأدخلت فيه� ب�لت�أويل«.3
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املطلب الثاين: موارد امل�سلحة يف القراآن وال�سنة.

من منهج القراآن الكرمي و�سنة النبي e يف عر�س الأحك�م اأمرا اأو نهي� ربطه� بعلة التحليل اأو التحرمي اأو 
�سواهم� من الأحك�م الو�سعية من الإب�حة والندب والكراهة، ملزيد اليقني يف نفو�س املكلفني ب�أن ف�ل�سريعة 
اإمن� و�سعت لتحقيق م�سلحتهم ودفع ال�سرر عنهم دني� واأخرى. وتتج�وز موا�سع ذكر احلكم واملق��سد 
من اأفع�ل املكلفني ومن اخللق عموم� الألف مو�سع يف القراآن الكرمي ب�سيغ متعددة، ح�سره� ابن القيم 

يف الآتي:

- ذكر لم التعليل ال�سريحة. 

- ذكر املفعول لأجله الذي هو املق�سود ب�لفعل.

- ذكر “من اأجل” ال�سريحة يف التعليل. 

و”الف�ء” و”اأن”.  - ذكر اأداة “كي”، 

- ذكر اأداة “لعل” املت�سمنة للتعليل املجردة عن معنى الرج�ء امل�س�ف اإلى املخلوق. 

- التنبيه على ال�سبب وذكره �سريح�. 

- ذكر الأو�س�ف امل�ستقة املن��سبة لتلك الأحك�م ثم ترتيبه� عليه� ترتيب امل�سبب�ت على اأ�سب�به�. 

- اإنك�ر القراآن على من زعم اأنه خلق خلقه و�سرع دينه عبث� و�سدى.

- اإنك�ر القراآن على من ظن اأن اهلل ي�سوي بني املختلفني اللذين يقت�سي�ن اأثرين خمتلفني. 

- الإخب�ر بكم�ل حكمة اهلل تع�لى وعلمه املقت�سي اأنه ل يفرق بني متم�ثلني ول ي�سوي بني خمتلفني واأنه 
ينزل الأ�سي�ء من�زله� ويرتبه� مراتبه�. 

كم�  لعب�ده  و�سرعه  ر�سوله  به  بعث  م�  حل�سن  والتعقل  والتدبر  والت�أمل  ب�لتفكر  العب�د  تع�لى  اهلل  اأمر   -
ي�ستدعي منهم التفكر والنظر يف خملوق�ته وحكمه� وم� فيه� من املن�فع وامل�س�لح.

- ذكر اهلل تع�لى ملن�فع خملوق�ته منبه� به� على ذلك واأنه اهلل الذي ل اإله اإل هو 
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- اختت�م اآي�ت خلقه واأمره ب�أ�سم�ء و�سف�ت تن��سبه� وتقت�سيه�. 4

فحيثم� وردت اإحدى هذه ال�سيغ اإم� يف القراآن اأو يف ال�سنة فهي تنبيه اإلى امل�سلحة التي توخ�ه� ال�س�رع 
مم� ُذكر.
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املطلب الثالث: اأ�س�س فقه املوازنات.

يحت�ج القي�م ب�ملوازنة بني امل�س�لح واملف��سد معرفة الفقيه ببع�س ال�سوابط والأ�س�س الواجب اعتب�ره� 
حتى ل يقع يف مذور التجويز العقلي والأخذ ب�لراأي املح�س عند النظر يف م�آلت الأفع�ل وغ�ي�ته�، اإذ اأن 
امل�سلحة اأو املف�سدة  تعرف ب�ل�سرع ويدل عليه� العقل والواقع معً�، والكتف�ء ب�أحده� فقط قد يوؤدي اإلى 

اخلط�أ يف ت�سوره� وتقديره�.

ويف ثن�ي� موؤلف�ت ابن القيم حتديد لأهم هذه الأ�س�س اأذكره� يف م� ي�أتي:  

اأول: الإمل�م ب�لن�سو�س ال�سرعية الدالة على امل�س�لح واملف��سد.

تقدم يف املطلب ال�س�بق تو�سيح لهذا الأ�س��س، ومعن�ه اأنه ل بد للموازنة بني امل�سلحة واملف�سدة الإمل�م بكل 
الن�سو�س ذات العالقة ب�حلكم مو�سوع البحث، اإذ يوجد يف ثن�ي� اأغلب الن�سو�س تعليل لالأحك�م، وذلك 
التعليل هو الأ�سح والأ�سلم، لأنه وارد من �س�حب ال�سريعة نف�سه، والعقل ل ي�سل دائم� اإلى درك امل�سلحة 
اأو املف�سدة، بله املوازنة بينه� عند التع�ر�س، فال بد من ال�ستئن��س ب�ل�سرع م� اأمكن، واإل وقع املفتي اأو 

احل�كم يف التح�سني اأو التقبيح مبح�س العقل وهو ممنوع يف الأحك�م ال�سرعية.

يقول ابن القيم: »وكذلك الفعل يكون م�ستمال على م�سلحة ومف�سدة، ول تعلم العقول مف�سدته اأرجح اأم 
م�سلحته، فيتوقف العقل يف ذلك، فت�أتي ال�سرائع ببي�ن ذلك، وت�أمر براجح امل�سلحة وتنهى عن راجح 
املف�سدة، وكذلك الفعل يكون م�سلحة ل�سخ�س مف�سدة لغريه، والعقل ل يدرك ذلك، فت�أتي ال�سرائع ببي�نه، 
فت�أمر به من حيث هو م�سلحة له، وتنهى عنه من حيث هو مف�سدة يف حقه، وكذلك الفعل يكون مف�سدة يف 
الظ�هر، ويف �سمنه م�سلحة عظيمة ل يهتدي اإليه� العقل، فال يعلم اإل ب�ل�سرع، ك�جله�د والقتل يف اهلل، 
ويكون يف الظ�هر م�سلحة، ويف �سمنه مف�سدة عظيمة ل يهتدي اإليه� العقل فتجيء ال�سرائع ببي�ن م� يف 

�سمنه من امل�سلحة واملف�سدة الراجحة«.5

ث�ني�: معرفة مراتب امل�س�لح واملف��سد.

العبة يف ال�سريعة يف احلكم على ت�سرف�ت الن��س اإمن� ينبني على الق�سد والغ�ية منه�، ف�أي ت�سرف اأو 
عمل ك�نت غ�يته معتبة �سرع� وعقال ج�ز و�سح، ولو ك�ن ذلك الت�سرف يف الأ�سل منهي� عنه، وم� ك�نت 
املق��سد  ك�نت  »مل�  القيم:  ابن  يقول  ولو ك�ن ظ�هره م�سروع ج�ئز.  لذلك،  غ�يته ممنوعة مرمة حرم 
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فو�س�ئل  به�،  معتبة  له�  ت�بعة  واأ�سب�به�  طرقه�  ك�نت  اإليه�،  تف�سي  وطرق  ب�أ�سب�ب  اإل  اإليه�  يتو�سل  ل 
وو�س�ئل  به�،  وارتب�ط�ته�  غ�ي�ته�،  اإلى  اإف�س�ئه�  بح�سب  منه�  واملنع  كراهته�  يف  واملع��سي  املحّرم�ت 
الط�ع�ت والقرب�ت يف مبته� والإذن فيه� بح�سب اإف�س�ئه� اإلى غ�يته�، فو�سيلة املق�سود ت�بعة للمق�سود، 

وكالهم� مق�سود، لكنه مق�سود ق�سد الغ�ي�ت، وهي مق�سودة ق�سد الو�س�ئل«.6

وقد ح�سر هذه الو�س�ئل ب�عتب�ر م� توؤدي اإليه من مف��سد اأو م�س�لح يف اأربعة اأق�س�م، ق�ل:

“الأول: و�سيلة مو�سوعة لالإف�س�ء اإلى املف�سدة. 

  الث�ين: و�سيلة مو�سوعة للمب�ح ق�سد به� التو�سل اإلى املف�سدة. 

اإليه� غ�لب�،  اإلى املف�سدة، لكنه� مف�سية  التو�سل  للمب�ح مل يق�سد به�  الث�لث: و�سيلة مو�سوعة 
ومف�سدته� اأرجح من م�سلحته�.

الرابع: و�سيلة مو�سوعة للمب�ح وقد تف�سي اإلى املف�سدة وم�سلحته� اأرجح من مف�سدته�”.7

وبن�ء على م� تقدم يف مفهوم فقه املوازن�ت، ف�إن النوع اجل�ئز من هذه الأنواع الأربعة، هو النوع الأخري، 
لأمرين:

- كون تلك الو�سيلة مب�حة يف ذاته�.

- كون م�سلحته� اأرجح من مف�سدته�.

فم� يقدمه الفقيه لي�س ب�ل�سرورة ال�سيء املب�ح يف ذاته فقط، واإمن� عليه مراع�ة امل�آل، ف�إن حقق ذلك 
املب�ح امل�سلحة اأج�زه، واإن اأدى اإلى م�سرة منعه اأو قدم غريه عليه، ولو ك�ن ممنوع� يف اأ�سله. 

واعتب�ر امل�سلحة واملنفعة يفيد اأي�س� يف التفريق بني احلالل واحلرام، اإذا مل يرد يف ال�سرع ن�س بنّي يف 
اأ�سكل على  يقول:”اإذا  واملف�سدة مقرتنة ب�حلرام،  واملنفعة مقرتنة ب�حلالل  امل�سلحة  اأن  ف�لغ�لب  ذلك، 
الن�ظر اأو ال�س�لك حكم �سيء: هل هو الإب�حة اأو التحرمي؟، فلينظر اإلى مف�سدته وثمرته وغ�يته، ف�إن ك�ن 
م�ستمال على مف�سدة راجحة ظ�هرة ف�إّنه ي�ستحيل على ال�س�رع الأمر به اأو اإب�حته، بل العلم بتحرميه من 
�سرعه قطعي، ول �سيم� اإذا ك�ن طريق� مف�سي� اإلى م� يغ�سب اهلل ور�سوله مو�سال اإليه عن قرب، وهو رقية 

له ورائد وبريد، فهذا ل ي�سك يف حترميه اأولو الب�س�ئر”.8
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كم� نّبه اإلى �سف�ت امل�سلحة الواجب تقدميه� عند التع�ر�س فق�ل: »ال�سريعة مبن�ه� على حت�سيل امل�س�لح 
ومل ميكن  تزاحمت،  واإن  كّله� ح�سلت،  اأمكن حت�سيله�  ف�إن  �سيء،  منه�  يفوت  ل  واأن  الإمك�ن،  بح�سب 

حت�سيل بع�سه� اإل بتفويت البع�س قّدم اأكمله�، واأهّمه�، واأ�سّده� طلب� لل�س�رع«.9 

ث�لث�: فهم الواقع ومتغرياته.

عقد ابن القيم يف كت�به »اأعالم املوقعني« ف�سال عن الفتوى عنونه بـ: تغري الفتوى واختالفه� يح�سب تغري 
الع�سر  مل�ستجدات  اإدراكه  املفتي  �سرائط  اأن من  فيه  والعوائد. وبني  والني�ت  والأحوال  والأمكنة  الأزمنة 
ومعطي�ت الواقع الذي يعي�سه الن��س، حتى ل يحكم لهم مب� يع�ر�س تلك املعطي�ت فيوقع الن��س يف م�سقة 

وع�سر.

يف  ال�سعف  حل�ل  قت�لهم  عن  وامتنع  ه�دنهم  حيث  مكة  م�سركي  من   e اهلل  ر�سول  مبوقف  لذلك  ومّثل 
احل�ل  تغري  فلم�  املهد،  يف  دعوتهم  وواأد  اإب�دتهم  اإلى  �ستف�سي  ب�لقت�ل  املب�رزة  ولأن  اآنذاك،  امل�سلمني 

ب�ملدينة تغري احلكم بوجوب القت�ل.

ح�ل  تغري  مل�  واحدة،  طلقة  واحد  جمل�س  يف  املجموعة  الثالث  الطلق�ت  جعل  مب�س�ألة  اأي�س�  لذلك  ومثل 
واآث�ر  ب�ل�سنة  العهد  وبعد  الزم�ن  تغري  “مل�  يقول:  التحليل، ويف ذلك  و�س�عت ظ�هرة  وت�س�هلوا،  الن��س، 
النبي  اإلى م� ك�ن عليه يف زمن  الأمر  ُيرّد  اأن  الن��س، ف�لواجب  التحليل، ونفقت يف  القوم، وق�مت �سوق 
اأو يقّلله�، ويخّفف �سّره�، واإذا عر�س على من وفقه اهلل  e وخليفته من الإفت�ء مب� يعّطل �سوق التحليل 
وب�سره ب�لهدى وفّقهه يف دينه م�س�ألة كون الثالث واحدة وم�س�ألة التحليل ووازن بينهم� تبنّي له التف�وت، 

وعلم اأّي امل�س�ألتني اأولى ب�لّدين واأ�سلح للم�سلمني”.01 

وي�سري بذلك اإلى م� رواه ابن عب��س ق�ل: »ك�ن الطالق على عهد ر�سول اهلل e واأبي بكر و�سنتني من خالفة 
عمر طالق الثالث واحدة، فق�ل عمر بن اخلط�ب: اإّن الن��س قد ا�ستعجلوا يف اأمر قد ك�نت لهم فيه اأن�ة، 

فلو اأم�سين�ه عليهم. ف�أم�س�ه عليهم«.11

رابع�: التفريق بني املهّم والأهم من الأحك�م ال�سرعية.

وعلم�ء  الفقه�ء  لدى  �س�ئع  هو  كم�  الو�س�ئل  على  ال�س�بق  الرب�عي  التق�سيم  تطبيق  القيم  ابن  يق�سر  مل 
املق��سد، بل اأ�سقطه على م� يعر�س لالإن�س�ن من اأفك�ر وهموم، حيث ح�سره� يف اأربعة اأنواع اأي�س�، تدور 
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بني جلب خريي الدني� والآخرة اأو دفع �سررهم�، واملرء مط�لب بتقدمي الأهم منه� اإذا تع�ر�ست.

ق�ل: »ثم اخلطرات بعُد اأق�س�م تدور على اأربعة اأ�سول:

خطرات ي�ستجلب به� العبد من�فع دني�ه.

وخطرات ي�ستدفع به� م�س�ر دني�ه.

وخطرات ي�ستجلب به� م�س�لح اآخرته.

وخطرات ي�ستدفع به� م�س�ر اآخرته.

فليح�سر العبد خطراته واأفك�ره وهمومه يف هذه الأق�س�م الأربعة، ف�إذا انح�سرت له فيه� اأمكن اجتم�عه 
منه� ومل يرتكه لغريه، واإذا تزاحمت عليه اخلطرات لتزاحم متعلق�ته�، قدم الأهم ف�لأهم الذي يخ�سى 

فوته، واأخر الذي لي�س ب�أهم ول يخ�ف فوته«.

ثم بنّي اأن الأ�سي�ء املهمة قد تتزاحم، وقد يكون بع�سه� اأهم من بع�س، ولكن فوات م� هو دون الأهم قد 
يكون فيه �سرر، فال بد من التمييز بني ف�ئدة الأهم و�سرر فوات املهم.

ق�ل: »بقي ق�سم�ن اآخران: اأحدهم�: مهم ل يفوت، والث�ين: غري مهم ولكنه يفوت.

ففي كل منهم� م� يدعو اإلى تقدميه، فهن� يقع الرتدد واحلرية، ف�إن قدم املهم؛ خ�سي فوات م� دونه، واإن 
يح�سل  ول  بينهم�،  اجلمع  اأمران ل ميكن  له  يعر�س  وكذلك  املهم،  عن  به  ال�ستغ�ل  ف�ته  دونه  م�  قدم 

اأحدهم� اإل بتفويت الآخر.

فهو مو�سع ا�ستعم�ل العقل والفقه واملعرفة، ومن ه�هن� ارتفع من ارتفع واأجنح من اأجنح، وخ�ب من خ�ب، 
ف�أكرث من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته،  يوؤثر غري املهم الذي ل يفوت على املهم الذي يفوت، ول جتد 

اأحدا ي�سلم من ذلك، ولكن م�ستقل وم�ستكرث.

والتحكيم يف هذا الب�ب للق�عدة الكبى التي عليه� مدار ال�سرع والقدر، واإليه� مرجع اخللق والأمر، وهي 
اإيث�ر اأكب امل�سلحتني واأعالهم�، واإن ف�تت امل�سلحة التي هي دونه�، والدخول يف اأدنى املف�سدتني لدفع م� 
هو اأكب منه�. فيفوت م�سلحة لتح�سيل م� هو اأكب منه�، ويرتكب مف�سدة لدفع م� هو اأعظم منه�  اجلواب 

الك�يف«.21 
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خ�م�س�: فهم معنى احليل ال�سرعية، وح�سن ا�ستعم�له�.

مم� ينبغي على الفقيه معرفته يف فقه املوازن�ت، م�س�ألة احليل، وم� يجوز منه� وم� ل يجوز، اإذ هي م�س�لك 
ال�سرع  اإلى خم�لفة  و�سوابطه�  بحدوده�  يوؤدي اجلهل  وقد  لل�سرورة،  واملجتهد  املفتي  اإليه�  يلج�أ  دقيقة 

بدعوى حتقيق امل�سلحة.

الت�سرف  »نوع خم�سو�س من  القيم-:  ابن  الع�م -كم� عرفه�  اللغوي وال�سطالحي  واحليل يف معن�ه� 
والعمل الذي يتحول به ف�عله من ح�ل اإلى ح�ل. ثم غلب عليه� ب�لعرف ا�ستعم�له� يف �سلوك الّطرق اخلفية 
ل به� الّرجل اإلى ح�سول غر�سه بحيث ل يتفّطن له اإل بنوع من الذك�ء والفطنة...، �سواء ك�ن  التي يتو�سّ

املق�سود اأمرا ج�ئزا اأو مرم�«.31

وعليه، ف�إن احليلة قد تكون م�سروعة، وقد تكون ممنوعة ب�لنظر اإلى الق�سد من ا�ستعم�له�، ولو ك�نت يف 
ظ�هره� م�سوبة ب�سبهة اأو منع.

وقد عّدد ابن القيم اأنواع� من احليل غري اجل�ئزة ب�سبب ف�س�د الق�سد منه�، كبيع العينة الذي يراد به 
التو�سل اإلى الرب� مثال.

ثم بني �شرط احليل اجلائزة، وح�شرها يف �شرطني، هما: 

ال�شرط الأول: »اأن تكون الطريق م�شروعة، وما تف�شي اإليه م�شروع، وهذه هي الأ�شباب التي ن�شبها ال�شارع 
مف�سية اإلى م�سبب�ته�، ك�لبيع والإج�رة وامل�س�ق�ة واملزارعة والوك�لة، بل الأ�سب�ب مّل حكم اهلل ور�سوله، 

وهي يف اقت�س�ئه� مل�سبب�تهم �سرع� على وزان الأ�سب�ب احل�سية يف اقت�س�ئه� مل�سبب�ته� قدرا«.41

ال�شرط الثاين: “اأن يحت�ل على التو�سل اإلى احلّق اأو على دفع الظلم بطريق مب�حة مل تو�سع مو�سلة اإلى ذلك، 
بل و�سعت لغريه، فيتخذه� هو طريق� اإلى هذا املق�سود ال�سحيح، اأو قد يكون قد و�سعت له، لكن تكون خفية 
ول يفطن له�. والفرق بني هذا الق�سم والذي قبله اأّن الطريق يف الذي قبله ن�سبت مف�سية اإلى مق�سوده� 
ظ�هرا، ف�س�لكه� �س�لك للطريق املعهود، والطريق يف هذا الق�سم ن�سبت مف�سية اإلى غريه فيتو�سل به� اإلى م� 

مل تو�سع له، فهي يف الفع�ل ك�لتعري�س اجل�ئز يف املق�ل، اأو تكون مف�سية اإليه لكن بخف�ء”.15

�س�د�س�: اعتب�ر عدد املف��سد التي ترتتب على مراع�ة امل�سلحة.

مم� ينبغي مراع�ته اأي�س� يف فقه املوازن�ت اعتب�ر عدد املف��سد التي حت�سل عند الأخذ ب�إحدى 
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امل�س�لح، فيقدم م� يحدث مف�سدة واحدة على م� يحدث اأكرث من ذلك. 

وقد ن�س ابن القيم على هذا القيد يقوله: “اعتب�ر م�سلحة يلزم منه� مف�سدة، اأولى من اعتب�ر 
م�سلحة يلزم منه� عدة مف��سد«.61

�س�بع�: ا�ستعم�ل الّرخ�س يف حدود ال�سرورة.

اإمن� ج�ء  ا�ستعم�ل الرخ�س، فت�سريعه�  املوازنة بني امل�س�لح واملف��سد يف الأحك�م  من مظ�هر 
للتخفيف عن الن��س اإذا ك�ن يف اأخذهم ب�لعزمية م�سقة اأو �سرر، على اأن ل يتج�وز ا�ستعم�له� 

حد ال�سرورة من احلف�ظ على اإحدى الكلي�ت املعتبة �سرع�.

اأحده� م�سّرع ملراع�ة امل�سلحة ودفع املف�سدة، وهذا  اإلى نوعني،  وقد ق�سم ابن القيم الرخ�س 
ج�ئز، بل قد يكون الأخذ به� واجب� اأحي�ن�، والآخر ممنوع، لأن الق�سد منه الو�سول اإلى مرم 

�سرع�، وهو من جن�س احليل غري امل�سروعة التي ذكرن�ه� �س�بق�. 

� ك�أكل امليتة، والدم،  ق�ل: “الرخ�سة نوع�ن اأحدهم�: الرخ�سة امل�ستقرة املعلومة من ال�ّسرع ن�سّ
وحلم اخلنزير، عند ال�سرورة، واإن قيل له�: عزمية، ب�عتب�ر الأمر والوجوب، فهي رخ�سة ب�عتب�ر 
الإذن والتو�سعة، وكفطر املري�س، وامل�س�فر، وق�سر ال�سالة يف ال�سفر، و�سالة املري�س اإذا �سق عليه 
القي�م ق�عدا، وفطر احل�مل واملر�سع خوف� على ولديهم�، ونك�ح الأمة خوف� من العنت، ونحو ذلك، 
فلي�س يف تع�طي هذه الرخ�س م� يوهن رغبته، ول يرد اإلى غث�ثة، ول ينق�س طلبه واإرادته البتة، ف�إّن 
منه� م� هو واجب، ك�أكل امليتة عند ال�سرورة، ومنه� م� هو راجح امل�سلحة، كفطر ال�س�ئم املري�س، 
وق�سر امل�س�فر وفطره، ومنه� م� م�سلحته للمرتّخ�س وغريه، ففيه م�سلحت�ن: ق��سرة، ومتعدية، 

كفطر احل�مل واملر�سع. ففعل هذه الرخ�س اأرجح واأف�سل من تركه�.

النوع الث�ين: رخ�س الت�أويالت، واختالف املذاهب، فهذه تتّبعه� حرام، ينق�س الرغبة ويوهن 
الطلب، ويرجع ب�ملرتخ�س اإلى غث�ثة الّرخ�س”.71

ثم مّثل له� برتّخ�س اأهل مّكة يف ال�سرف، واأهل العراق يف الأ�سربة، واأهل املدينة يف الأطعمة، 
م�سلحة  اأو  �سرورة  اإليه�  تلجئ  مل  رخ�س  اأنه�  بينه�  واجل�مع  املع�مالت.  يف  احليل  واأ�سح�ب 

معتبة �سرع�، كم� اأّن تركه� ل يوؤدي اإلى مف�سدة، فبطلت لذلك.
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واملطلوب عند الأخذ ب�لرخ�س العتدال، ب�أن ت�ستعمل ب�لقدر املحت�ج دون تو�سع م� اأمكن، وبال 
تعظيم  عالمات  »ومن  قال:  ونواهيه،  اهلل  باأوامر  اللتزام  متام  من  وذلك  تفريط،  اأو  اإفراط 
الأمر والنهي، اأن ل ي�سرت�سل مع الرخ�سة اإلى حّد يكون �س�حبه ج�في� غري م�ستقيم على املنهج 
الو�سط، مث�ل ذلك اأّن ال�ّسّنة وردت ب�لإبراد ب�لظهر يف �سّدة احلّر، ف�لرّتّخ�س اجل�يف اأن يبد 
اأّن ال�سالة  اأو مق�ربة خروجه فيكون مرتّخ�س� ج�في�، وحكمة هذه الرخ�سة  اإلى فوات الوقت 
فمن حكمة  و�سجر،  بتكّره  العب�دة  ويفعل  واحل�سور  اخل�سوع  من  �س�حبه�  احلّر متنع  �سّدة  يف 
ال�س�رع �سلى اهلل عليه و �سلم اأن اأمرهم بت�أخريه� حتى ينك�سر احلّر في�سلي العبد بقلب ح��سر، 

ويح�سل له مق�سود ال�سالة من اخل�سوع والإقب�ل على اهلل تع�لى«.81

ف�إذا و�سعن� هذا املث�ل يف ميزان امل�سلحة واملف�سدة، وجدن� اأن امل�سلحة هي اخل�سوع يف ال�سالة، 
واملف�سدة هي عدم اخل�سوع، وحتقق تلك امل�سلحة ل يقع اإلى بت�أخري وقت ال�سالة، وهو خالف 
الأ�سل، فج�ز الت�س�هل فيه، على اأن يب�در املرتّخ�س ب�لقي�م لل�سالة ح�مل� خّف احلّر، ول يتم�دى 
يف الت�أخري بدعوى ات�س�ع الوقت حتى يك�د يخرج، لأن ذلك اأم�رة على �سوء الق�سد من الأخذ 

بتلك الرخ�سة.

وق�ل يف مو�سع اآخر: »فحقيقة التعظيم لالأمر والنهي اأن ل يع�ر�س� برتّخ�س ج�ف ول يعر�س� 
لت�شديد غال، فاإّن املق�شود هو ال�شراط امل�شتقيم املو�شل اإلى اهلل عز و جل ب�شالكه، وما اأمر اهلل 
عز وجل باأمر اإل ولل�شيطان فيه نزغتان: اإما تق�شري وتفريط، واإما اإفراط وغلو، فال يبايل مبا 

ظفر من العبد من اخلطيئتني«.91

اأو الفعل لتجنب  اإلى املع�ري�س يف القول  ويلحق بهذا الب�ب من ا�ستعم�ل الرخ�س جلوء املفتي 
اإثم الكذب02، اإذا ك�ن يف الت�سريح ب�حلقيقة مف�سدة كبرية، فتدفع ب�لتعري�س، مع اأن فيه هو 
اأي�س� مف�سدة، هي جتهيل ال�س�مع واعتق�ده غري مراد املتكلم، غري اأن امل�سلحة املرجوة واملف�سدة 

املدفوعة اأكرث اعتب�را واأولى.

يقول ابن القيم: »وهذا التجهيل قد تكون م�سلحته اأرجح من مف�سدته، وقد تكون مف�سدته اأرجع 
اأن من ك�ن علمه ب�ل�سيء يحمله على م� يكرهه  من م�سلحته، وقد يتع�ر�س الأمران، ول ريب 
اهلل ور�سوله ك�ن جتهيله به وكتم�نه عنه اأ�سلح له وللمتكلم، وكذلك م� ك�ن يف علمه م�سرة على 
الق�ئل اأو تفوت عليه م�سلحة هي اأرجح من م�سلحة البي�ن فله اأن يكتمه عن ال�س�مع، ف�إن اأبى 

أسس فقه املوازنات، وتطبيقاته عند اإلمام ابن قمي اجلوزية
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اإل ا�ستنط�قه فله اأن يعر�س له«. 

مع  تدور  وم�سروعيته�  مع�،  بهم�  اأو  ب�لفعل،  وتعري�س  ب�لقول،  تعري�س  اإلى  تنق�سم  واملع�ري�س 
املق�سد منه�، وهي تق��س يف ذلك على احليل، اإذ تدور جوازا ومنع� بح�سب الغر�س.

يقول ابن القيم: »واملع�ري�س كم� تكون ب�لقول تكون ب�لفعل، وتكون ب�لقول والفعل مع�، مث�ل ذلك اأن يظهر 
املح�رب اأّنه يريد وجه� من الوجوه وي�س�فر اإليه ليح�سب العدّو اأنه ل يريده، ثم يكّر عليه وهو اآمن من 
ق�سده، اأو ي�ستطرد املب�رز بني يدي خ�سمه ليظن هزميته ثم يعطف عليه، وهذا من خداع�ت احلرب«.12
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املطلب الرابع: تطبيقات فقه املوازنات. 

اأبواب  اأتن�ول يف هذا املطلب من�ذج لإعم�ل ابن القيم مل�سلك املوازنة بني امل�س�لح واملف��سد يف خمتلف 
الفقه، كم� ي�أتي:

اأّول: تطبيق�ت فقه املوازن�ت يف م�س�ئل العب�دات واملع�مالت. 

املث�ل الأول: تخفيف �سالة اجلم�عة، مراع�ة حل�ل امل�أمومني.

وم�سلحة  منفعة  وتلك  اأمكن،  م�  و�سجوده�  ركوعه�  وحتقيق  تالوته�  تطويل  ال�سالة  اإق�مة  مت�م  من 
اإل اأن ال�سرورة قد تقت�سي التجّوز فيه� اإذا ك�ن يف ذلك التطويل �سرر يلحق ب�لغري، وذلك  ل�س�حبه�، 
 e معهود يف �سالة اجلم�عة، ول �سبيل اإلى دفع ذلك ال�سرر اإل بتفويت املنفعة، كم� اأمر بذلك ر�سول اهلل

 22.

ويلحق بهذه ال�سورة من دفع ال�سرر كل فعل ق�سد منه ذلك، ولو حدث اأثن�ء ال�سالة كحفظ نف�س من 
الهالك، اأو حم�ية ظهر من عدو، مع اأن املطلوب من امل�سلي ال�ستغ�ل ب�ل�سالة دون �سواه�.

يقول ابن القيم يف بي�ن هدي النبي e يف ذلك: “وك�ن يدخل يف ال�سالة، وهو يريد اإط�لته� في�سمع بك�ء 
ال�سبي فيخففه�.

واأر�سل مرة ف�ر�س� طليعة له فق�م ي�سّلي وجعل يلتفت اإلى ال�ّسعب الذي يجيء منه الف�ر�س، ومل ي�سغله م� 
هو فيه عن مراع�ة ح�ل ف�ر�سه.32 

وكذلك ك�ن ي�سلي الفر�س وهو ح�مل اأم�مة بنت اأبي الع��س بن الربيع ابنة بنته زينب على ع�تقه، اإذا ق�م 
حمله�، واإذا ركع و�سجد و�سعه�.42 

وك�ن ي�سلي فيجيء احل�سن اأو احل�سني فريكب ظهره فيطيل ال�سجدة كراهية اأن يلقيه عن ظهره.52 

اإلى  يرجع  ثم  الب�ب،  له�  فيفتح  فيم�سي  مغلق،  والب�ب  ح�جته�،  من  ع�ئ�سة  فتجيء  ي�سلي  وك�ن 
ال�سالة«72.62

املثال الثاين: اإ�شقاط فر�ض اجلمعة واجلماعة عن امل�شافر اخلائف على نف�شه.

أسس فقه املوازنات، وتطبيقاته عند اإلمام ابن قمي اجلوزية
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�سرر  لهم�  �سهوده  يف  ك�ن  واإذا  اأمكن،  م�  واجلم�عة  اجلمعة  �سالة  له  ي�سّن  امل�س�فر  اأن  القيم  ابن  ذكر 
اأرجح واأولى من م�سلحة نيل  اأثن�ء ال�سفر �سقطت� عنه اتف�ق�، لأن م�سلحة حفظ النف�س  متمل يلحقه 

الأجر وكم�ل الف�سل.82

املث�ل الث�لث: ترك التبكري للجمعة للقي�م مب�س�لح الأهل واملع��س.

هذا املث�ل قريب من �س�بقه، وفيه جواز ترك الف�س�ئل من اأجل القي�م ب�لفرائ�س والواجب�ت، ولو ك�نت من 
اأمور الدني�، اإذا ك�ن فيه� قوام العي�س وكف النف�س عن مذلة الفقر، فريى ابن القيم اأنه يجوز للرجل ترك 
�سنة التبكري ل�سالة اجلمعة -على م� يف ذلك من الأجر- والقت�س�ر على �سهود اخلطبة وال�سالة فقط، 
اإن �سغله �س�غل �سروري يف عمله، يقول: »وقد يكون ا�ستغ�ل الرجل مب�س�حله وم�س�لح اأهله ومع��سه وغري 

ذلك من اأمور دينه ودني�ه، اأف�سل من رواحه اإلى اجلمعة من اأّول الّنه�ر«.92

املث�ل الرابع: النهي عن تخ�سي�س بع�س الأي�م ب�ل�سوم خ�سية اإحل�قه� ب�لفرائ�س.

من فقه املوازن�ت اأي�س� النهي عن مداومة بع�س املب�ح�ت التي فيه� منفعة وم�سلحة وثواب، اإذا ُخ�سي من 
ذلك وقوع البتداع يف الدين م� لي�س منه، ب�أن يتحول ذلك املب�ح بكرثة املداومة عليه اإلى فر�س يتكلفه 

الن��س من تلق�ء اأنف�سهم، اإذ الأ�سل يف العب�دات التوقيف. 

تفويت  البتداع، مع م� يف ذلك من  ب�ب  املب�ح يحقق م�سلحة كبى هي غلق  املداومة على  ف�لنهي عن 
م�سلحة اأقل وهي نيل الثواب والف�سل.

واملث�ل الذي تنطبق عليه هذه ال�سورة م� ورد من نهي النبي e عن تخ�سي�س يوم اجلمعة بعب�دة ال�سوم 
دون �سواه03، اإذ يف ذلك نوع من الت�سبه ب�ليهود والن�س�رى الذين خ�س�سوه للتجرد من اأعم�لهم الدنيوية، 
اإلى  التو�سل  به�  يق�سد  للمب�ح مل  و�سيلة مو�سوعة  ونوعه� هن�:  الذرائع،  �سّد  مبداأ  ق�ئم على  املنع  فهذا 

املف�سدة، لكنه� مف�سية اإليه� غ�لب�، ومف�سدته� اأرجح من م�سلحته�، فتمنع لذلك. 

ق�ل ابن القيم بعد اأن ذكر بع�س مع�ين ذلك النهي: »امل�أخذ الث�لث: �سّد الذريعة من اأن يلحق ب�لدين م� 
لي�س فيه، ويوجب الت�سبه ب�أهل الكت�ب يف تخ�سي�س بع�س الأي�م ب�لتجرد عن الأعم�ل الدنيوية. 

وين�سم اإلى هذا املعنى: اأّن هذا اليوم مل� ك�ن ظ�هر الف�سل على الأي�م ك�ن الداعي اإلى �سومه قوي� فهو 
يف مظنة تت�بع الن��س يف �سومه واحتف�لهم به م� ل يحتفلون ب�سوم يوم غريه، ويف ذلك اإحل�ق ب�ل�سرع م� 
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لي�س منه.

ولهذا املعنى -واهلل اأعلم- نهي عن تخ�سي�س ليلة اجلمعة ب�لقي�م من بني اللي�يل، لأنه� من اأف�سل اللي�يل، 
حتى ف�سله� بع�سهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن اأحمد، فهي يف مظنة تخ�سي�سه� ب�لعب�دة، فح�سم 

ال�س�رع الذريعة و�سده� ب�لنهي عن تخ�سي�سه� ب�لقي�م، واهلل اأعلم«.13

املث�ل اخل�م�س: الأمر ب�لفطر عند مالق�ة العدّو.

التقوي على مالق�ة  بنية  اإذا ك�ن  الإفط�ر يف رم�س�ن  واملف��سد، جتويز  امل�س�لح  الرتجيح بني  اأمثلة  من 
العدو، اإذ مف�سدة تغلب الكف�ر على امل�سلمني عظيمة و�سرره� يتعدى اإهدار النف�س ب�لقتل اإلى هدم كلي�ت 
الدين والن�سل والعر�س مع�، بينم� ق�س�رى م� يقع ب�لإفط�ر يف رم�س�ن فوات اأداء العب�دة يف وقته�، ول 
يلحق بذلك �سرر على جم�عة امل�سلمني، كم� ميكن تدارك الف�ئت ب�لق�س�ء، ف�لأخذ بعزمية ال�سوم يف 
عن  والدف�ع  الدين  بي�سة  حم�ية  م�سلحة  من  بكثري  اأقل  لكنه�  ثواب،  وكم�ل  ومنفعة  م�سلحة  رم�س�ن 

حرم�ت امل�سلمني، فوجب تقدمي هذه على تلك عند التع�ر�س.

يقول ابن القيم مبين� وجه امل�سلحة يف اإب�حة الفطر: »وك�ن ي�أمرهم ب�لفطر اإذا دنوا من عدوهم ليتقووا 
على قت�له23، فلو اتفق مثل هذا يف احل�سر وك�ن يف الفطر قّوة لهم على لق�ء عدوهم فهل لهم الفطر؟ 
فيه قولن، اأ�سحهم� دليال: اأّن لهم ذلك، وهو اختي�ر ابن تيمية، وبه اأفتى الع�س�كر الإ�سالمية مل� لقوا العدو 
بظ�هر دم�سق، ول ريب اأن الفطر لذلك اأولى من الفطر ملجرد ال�سفر، بل اإب�حة الفطر للم�س�فر تنبيه على 
اإب�حته يف هذه احل�لة، ف�إّنه� اأحق بجوازه؛ لأن القوة هن�ك تخت�س ب�مل�س�فر، والقوة هن� له وللم�سلمني؛ 
ولأن م�سقة اجله�د اأعظم من م�سقة ال�سفر؛ ولأن امل�سلحة احل��سلة ب�لفطر للمج�هد اأعظم من امل�سلحة 

بفطر امل�س�فر؛ ولأن اهلل تع�لى ق�ل: »واأعّدوا لهم م� ا�ستطعتم من قّوة«  الأنف�ل 60 «.33

املث�ل ال�س�د�س: نهي الن�س�ء عن اخلروج لزي�رة القبور.

يرى الإم�م ابن القيم اأن اإب�حة النبي e زي�رة القبور مقت�سر على الرج�ل فقط دون الن�س�ء43، وع�ر�س 
من يرى اأن خط�به عليه ال�سالم للرج�ل ي�سمل الن�س�ء كم� هو معهود يف اللغة، على اأّن املنع مل يكن ب�سبب 
حرمة الفعل بحد ذاته، فقد اأج�زته ال�سنة بلفظ �سريح، واإمن� مل� ي�س�حبه من مظ�هر توؤدي اإلى ال�سرك 
قورنت  م�  اإذا  عظيمة  مف�سدة  وهي  فيه،  يقعن  الن�س�ء  واأغلب  وغريه�،  التم�ئم  وتعليق  القبور  كتعظيم 

مب�سلحة ومنفعة زي�رة القبور من نيل الثواب والتذكري ب�لآخرة كم� ورد يف تعليل النبي e يف احلديث.

أسس فقه املوازنات، وتطبيقاته عند اإلمام ابن قمي اجلوزية
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يعلمه�  التي  املف��سد  زي�رتهن من  يق�رن  م�  لكن  ك�نت مطلوبة منهن-  -واإن  امل�سلحة  “ف�إّن هذه  يقول: 
اخل��س والع�م من فتنة الأحي�ء واإيذاء الأموات والف�س�د الذي ل �سبيل اإلى دفعه اإل مبنعهن منه� اأعظم 
مف�سدة من م�سلحة ي�سرية حت�سل لهن ب�لزي�رة، وال�سريعة مبن�ه� على حترمي الفعل اإذا ك�نت مف�سدته 

اأرجح من م�سلحته، ورجح�ن هذه املف�سدة ل خف�ء به، فمنعهن من الزي�رة من م��سن ال�سريعة”.53

املث�ل ال�س�بع: الرجل اإذا عّلق اليمني بفعل الزوجة ل تطّلق منه اإذا حنث.

ذهب بع�س اأهل الفقه اإلى اأن الرجل اإذا علق اليمني بفعل الزوجة طلقت منه اإذا حنث، وراأوا اأن يف ذلك 
م�سلحة، وهي اأن يكون الرجل مب� لزوجته ويخ�سى وقوع الطالق ب�حللف اأو غريه في�سرحه�، فرد ابن 
القيم هذا الراأي، مع م� فيه من امل�سلحة، اإّل اأنه� ن�درة الوقوع، واأ�سعف من م�سلحة عدم وقوع الطالق، 

وبنى راأيه على ق�عدة اأّن ال�سرائع الع�مة ل تبنى على ال�سور الن�درة.

ق�ل يف معر�س رّده على الق�ئلني بهذا الراأي: »لو ك�ن لعموم املطّلقني يف هذا م�سلحة لك�نت حكمة اأحكم 
احل�كمني متنع الرج�ل من الطالق ب�لكلية، وجتعل الزوج يف ذلك مبنزلة املراأة ل تتمكن من فراق زوجه�، 
ولكن حكمته تع�لى اأولى واأليق من مراع�ة هذه امل�سلحة اجلزئية التي يف مراع�ته� تعطيل م�سلحة اأكب 

منه� واأهم. 

وق�عدة ال�سرع والقدر حت�سيل اأعلى امل�سلحتني واإن ف�ت اأدن�هم�، ودفع اأعلى املف�سدتني واإن وقع اأدن�هم�، 
عليهم،  �سّده  م�سلحة  من  واأكرث  اأعلى  الطالق  الرج�ل  متليك  م�سلحة  ف�إّن  �سواء،  فيه  نحن  م�  وهكذا 

ومف�سدة �سّده عليهم اأكب من مف�سدة فتحه لهم املف�سية اإلى م� ذكرمت«.63

املث�ل الث�من: عدم ثبوث الف�سخ ب�لإع�س�ر يف ال�سداق.

اختلف الفقه�ء يف ق�سية اإع�س�ر الزوج يف ال�سداق، هل يف�سخ به الزواج اأم ل؟، وذهب الأغلب منهم اإلى 
القول بعدم ثبوته، وهو م� رّجحه ابن القيم، بن�ء على اأّن الف�سخ لو ح�سل اأعظم مف�سدة من عدم حت�سيل 
املراأة �سداقه� ب�سبب الإع�س�ر مع بق�ئه� يف ع�سمة الزوج، كم� اأّن ب�إمك�نه� اأن تنفق على نف�سه� مب� متلكه 

من م�ل اآخر اأو ب�لك�سب، وذلك اأخف عليه� من الطالق. 

وقد بني ابن القيم اأ�س��س ترجيحه هذا الراأي على م� �سواه، ق�ل: »واإذا ت�أملت اأ�سول ال�سريعة وقواعده� وم� 
ا�ستملت عليه من امل�س�لح ودرء املف��سد ودفع اأعلى املف�سدتني ب�حتم�ل اأدن�هم�، وتفويت اأدنى امل�سلحتني 
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لتح�سيل اأعالهم� تبني لك القول الراجح من هذه الأقوال، وب�هلل التوفيق«.73

ث�ني�: تطبيق�ت فقه املوازن�ت يف م�س�ئل ال�سي��سة ال�سرعية.

املث�ل الأول: اإعط�ء الأعداء من الأنف�ل لت�أليف قلوبهم متى دعت احل�جة.

ورد يف ال�سرية النبوية اأّن النبّي e اأعطى من غن�ئم الغزوات ق�سط� لبع�س الكف�ر ت�أليف� لقلوبهم ورج�ء 
اإ�سالمهم، ومل يقت�سر يف ق�سمته� على م� ن�س عليه القراآن الكرمي فقط، وك�ن ذلك منه عليه ال�سالم 
اجته�د لي�س فيه خم�لفة للقراآن، واإمن� اأراد بذلك تقوية �سوكة الدين، ويف ذلك حتقيق مل�سلحة كبى، واإن 

ك�ن فيه� تفويت مل�سلحة اأخرى وهي انتف�ع امل�سلمني به�.

وبن�ء على هذا الت�سرف من النبي عليه ال�سالم، اأج�ز ابن القيم لالإم�م اأن ي�سهم للعدو من م�ل امل�سلمني 
متى ك�ن يف ذلك نفع يرجتى منه، اأو دفع مل�سرته عنهم، ق�ل: “ف�إن قيل: فلو دعت ح�جُة الإم�م يف وقت 

من الأوق�ت اإلى مثل هذا مع عدوه، هل ي�سوغ له ذلك؟.

الإ�سالم،  للدفع عن  تعنينَّ ذلك  ف�إن  الدين.  وقي�م  ُف مل�س�حلهم،  يت�سرنَّ امل�سلمني  ن�ئب عن  الإم�م  قيل: 
والذب عن َحْوزته، وا�ستجالب روؤو�س اأعدائه اإليه لي�أمن امل�سلمون �سرهم، �س�غ له ذلك، بل تعنينَّ عليه، وهل 
َعُة ِمن فوات ت�أليف هذا العدو  ز ال�سريعة غري هذا، ف�إنه واإن ك�ن يف احلرم�ن مف�سدة، ف�ملف�سدة املتوقنَّ جُتوِّ
اأكمل امل�سلحتني بتفويت  اأدن�هم�، وحت�سيل  اأعلى املف�سدتني ب�حتم�ل  ال�سريعة على دفع  اأعظُم، ومبنى 

اأدن�هم�، بل بن�ء م�س�لح الدني� والدين على هذين الأ�سلني، وب�هلِل التوفيق”.83

املث�ل الث�ين: جواز ال�ستع�نة ب�مل�سرك امل�أمون يف اجله�د. 

مم� ي�ستف�د من �سلح احلديبية بني ر�سول اهلل e وقري�س جواز ا�ستع�نة امل�سلمني مبن يدافع عنهم �سد 
امل�أمون يف اجله�د ج�ئزة عند  “ال�ستع�نة ب�مل�سرك  القيم:  اأعدائهم ولو ك�ن من غري ملتهم، يقول ابن 
احل�جة؛ لأن عينه اخلزاعي ك�ن ك�فرا اإذ ذاك، وفيه من امل�سلحة اأّنه اأقرب اإلى اختالطه ب�لعدو واأخذه 

اأخب�رهم .93

املث�ل الث�لث: جواز اإع�نة امل�سرك واملبتدع على اإق�مة م� ير�سي اهلل تع�لى.

قد ي�أتي بع�س غري امل�سلمني ب�أعم�ل من الّب واخلري التي يلحق اأثره� جم�عة امل�سلمني، ك�لتطوع اأو الإنف�ق 
اأو التعليم، اأو غريه�، اأو يفعلون اأعم�ل فيه� اإعالء واإحي�ء ل�سع�ئر الدين، كبن�ء معلم ح�س�ري اأو ت�سييد 
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امل�سلمني  تقوية �سف  الغر�س  ك�ن  اإذا  النتف�ع ببهم،  م�نع� من  يكون كفرهم  فتح معهد، فال  اأو  بني�ن 
واإعالء كلمتهم، ويف ذلك يقول ابن القيم: »اإّن امل�سركني واأهل البدع والفجور والبغ�ة والظلمة اإذا طلبوا 
غريه،  منعوا  واإن  عليه،  واأعينوا  واأعطوه،  اإليه  اأجيبوا  تع�لى،  اهلل  حرم�ت  من  حرمة  فيه  يعّظمون  اأمرا 
فيع�ونون على م� فيه تعظيم حرم�ت اهلل تع�لى ل على كفرهم وبغيهم، ومينعون مم� �سوى ذلك، فكل من 
التم�س املع�ونة على مبوب هلل تع�لى ُمر�س له اأجيب اإلى ذلك ك�ئن� من ك�ن، م� مل يرتتب على اإع�نته على 

ذلك املحبوب مبغو�س هلل اأعظم منه«. 

وهذا الراأي م�ستف�د مم� فعله ر�سول اهلل e اأي�س� يف �سلح احلديبية، اإذ ك�ن عليه ال�سالم ينظر اإلى الغ�ي�ت 
ل اإلى الو�س�ئل فح�سب، اإذ لي�س يف اإع�نة الك�فر للم�سلم اأي غ�س��سة اإذا ك�ن ت�سرفه يعود ب�لنفع على 
امل�سلم، ولو ك�ن فيه مف�سدة متملة ك�أن ي�ستبه ذلك العمل على بع�س الن��س ب�أنه نوع من املوالة والت�أييد 

له على كفره، اإل اأن امل�سلحة املحققة اأرجح واأولى. 

يقول ابن القيم: “وهذا من اأدق املوا�سع واأ�سعبه� واأ�سّقه� على النفو�س، ولذلك �س�ق عنه من ال�سح�بة 
من �س�ق، وق�ل عمر م� ق�ل، حتى عمل له اأعم�ل بعده، وال�سديق تلق�ه ب�لّر�سى والت�سليم، حتى ك�ن قلبه 

04.”e واأج�ب عمر عم� �س�أل عنه من ذلك بعني جواب ر�سول اهلل ،e فيه على قلب ر�سول اهلل

املث�ل الرابع: جواز مه�دنة الكف�ر اإن ك�ن يف مواجهتهم خطر على امل�سلمني.

واإيذائهم  الكف�ر  تط�ول  على  ب�سكوتهم  دينهم  يف  دنية  يبدو  قد  م�  قبول  امل�سلمني  من  الأمر  يقت�سي  قد 
لهم بع�س الوقت، وهذا من�ف للعزة التي خ�س اهلل به� نف�سه ور�سوله واملوؤمنني، ومن�ف لكون الإ�سالم 
يعلو ول يعلى عليه، ولكن اإذا وجد احل�كم امل�سلم اأن يف ذلك دفع ملف�سدة اأعظم كتجروؤ اأولئك الكف�ر على 
العتداء ب�سبب مع�ندتهم اأو مق�بلتهم ب�ملثل، اأو جلب مل�سلحة اأعظم ب��ستم�لة قلوبهم وراأفتهم، قّدمت تلك 

امل�سلحة على م� هو دونه�.

وكهذا ك�ن داأب الر�سول e، اإذ ك�ن ي�سكت على م� ي�سيبه من �سوء اأدب من بع�س اأجالف قري�س ومن بع�س 
الأعراب، رج�ء اأن يتداركوا خط�أهم، ودفع� مل� قد يلحقونه به من اأذى اأكب اإذا م� واجههم ب�ملثل.

يقول ابن القيم: »احتم�ل قلة اأدب ر�سوِل الكف�ر وجهله وجفوته ول يق�بل على ذلك مل� فيه من امل�سلحة 
الع�مة، ومل يق�بل النبي e عروة على اأخذه بلحيته وقت خط�به، واإن ك�نت تلك ع�دة العرب، لكن الوق�ر 
والتعظيم خالف ذلك، وكذلك مل يق�بل ر�سول اهلل e ر�سويل م�سيلمة حني ق�ل: ن�سهد اأنه ر�سول اهلل، وق�ل: 
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لول اأّن الر�سل ل تقتل لقتلتكم�”.14

ويقول يف مو�سع اآخر: »اإن م�س�حلة امل�سركني ببع�س م� فيه �سيم على امل�سلمني ج�ئزة للم�سلحة الراجحة، 
ودفع م� هو �سر منه، ففيه دفع اأعلى املف�سدتني ب�حتم�ل اأدن�هم�«.24

ابن  ك�ن  اأن  بقوله:  تعدل. ويف حكمه  ف�إنك مل  اعدل  بقوله:  قتل من قدح يف عدله   e تركه  »واأم�  وق�ل: 
عمتك. ويف ق�سده بقوله: اإّن هذه ق�سمة م� اأريد به� وجه اهلل. اأو يف خلوته بقوله: يقولون اإنك تنهى عن 
الغي وت�ستخلي به. وغري ذلك، فذلك اأّن احلق له، فله اأن ي�ستوفيه، وله اأن يرتكه، ولي�س لأمته ترك ا�ستيف�ء 

 .e حّقه

واأي�س�، ف�إن هذا ك�ن يف اأول الأمر حيث ك�ن e م�أمورا ب�لعفو وال�سفح، واأي�س� ف�إنه ك�ن يعفو عن حقه 
مل�سلحة الت�أليف وجمع الكلمة، ولئال ينفر الن��س عنه، ولئال يتحدثوا اأنه يقتل اأ�سح�به، وكل هذا يخت�س 

34.”e بحي�ته

بل يرى ابن القيم جواز ابتداء الإم�م بطلب �سلح العدّو اإذا راأى امل�سلحة للم�سلمني فيه، ول يتوقف ذلك 
على اأن يكون ابتداء الطلب منهم.44

ومن ذلك جواز قبول هداياهم، لكن ب�شرط عدم كونهم حماربني، قال: »واإمنا قبل هدية اأبي �شفيان لأنها 
ك�نت يف مّدة الهدنة بينه وبني اأهل مكة، وكذلك املقوق�س �س�حب الإ�سكندرية اإمن� قبل هديته لأنه اأكرم 
ح�طب بن اأبي بلتعة ر�سوله اإليه، واأقر بنبوته، ومل يوؤي�سه من اإ�سالمه، ومل يقبل e هدية م�سرك م�رب 

له قط”.54

املث�ل اخل�م�س: الكّف عن مق�تلة الكّف�ر اإن وجد بينهم قوم م�سلمون.

اإذا ك�ن بينهم قوم م�سلمون، فرياعى هن� م�سلحة  اأمثلة تطبيق فقه املوازن�ت حكم مق�تلة الكف�ر  ومن 
حفظ اجلي�س وم�سلحة حفظ الأ�س�رى، ف�أيهم� ك�نت راجحة وجب احلكم له�، فلو اقت�سى الأمر الت�سحية 

ببع�س النفو�س لنج�ة العدد الأكب ج�ز ذلك، ولو ك�ن فيه مف�سدة قتل البع�س، 

اأن  اإّل  ف�إنه ل يجوز رميهم  املق�تلة،  امل�سلمني بعدد  ب�أ�سرى من  الكّف�ر  اإذا ترّت�س  »واأّم�  القيم:  ابن  يقول 
الأ�س�رى، فحينئذ  اأعظم من م�سلحة حفظ  وتكون م�سلحة حفظ اجلي�س  امل�سلمني،  ُيخ�سى على جي�س 
وك�نت  الأمر،  انعك�س  فلو  اأدن�هم�،  ب�حتم�ل  املف�سدتني  اأعظم  دفع  ب�ب  ويكون من  الأ�س�رى،  رمي  يكون 
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م�سلحة الأ�سرى اأعظم من رميهم مل يجز رميهم. 

اأدن�هم�، ف�ن  اأعظم مل�سلحتني بتفويت  ب�أدن�هم� وحت�سيل  اأعظم املف�سدتني  فهذا الب�ب مبني على دفع 
فر�س ال�سك وت�س�وى الأمران مل يجز رمي الأ�سرى؛ لأنه على يقني من قتلهم، وعلى ظن وتخمني من قتل 
اأ�سح�به وهالكهم، ولو قدر اأنهم تيقنوا ذلك ومل يكن يف قتلهم ا�ستب�حة بي�سة الإ�سالم، وغلبة العدو على 
الدي�ر، مل يجز اأن يقي نفو�سهم بنفو�س الأ�سرى، كم� ل يجوز للمكره على قتل املع�سوم اأن يقتله، ويقي 

نف�سه بنف�سه، بل الواجب عليه اأن ي�ست�سلم للقتل، ول يجعل النفو�س املع�سومة وق�ية لنف�سه«.64
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خامتة

ميكن يف خت�م هذا البحث حترير املالحظ�ت الآتية:

- يظهر من خالل ن�سو�س ابن القيم وفت�ويه واأحك�مه اهتم�م ال�سلف ال�س�لح بفقه املوازن�ت وعن�يتهم 
ب�إدراك مق��سد ال�سريعة يف كل حكم اأو م�س�ألة تعر�س عليهم.

- يقوم فقه املوازن�ت على �سوابط واأ�س�س لبد للفقيه من مراع�ته� للو�سول اإلى احلكم ال�سحيح املوافق 
لروح الت�سريع، وتتمثل اأ�س��س� يف الإح�طة بن�سو�س ال�سرع ب�عتب�ره� امل�سدر الأ�س��س يف اإدراك امل�س�لح 
واملف��سد، ثم معرفة مراتب امل�س�لح واملق��سد للرتجيح بينه�، وا�ستعم�ل الرخ�س واملع�ري�س يف حدود 

ال�سرورة.

- �سمل تطبيق فقه املوازن�ت عند ابن القيم معظم اأبواب الفقه من عب�دات ومع�مالت، ويظهر اإعم�له له 
ب�خل�سو�س يف ب�ب اجله�د ومع�ملة غري امل�سلمني، فيم� ي�سمى ب�ل�سي��سة ال�سرعية.

اإ�سق�طه على الق�س�ي� املع��سرة، ل�سيم� عالقة  اأن ي�ستنبط من اجته�دات ابن القيم م� ميكن  - ميكن 
امل�سلمني بغريهم، وكيفية مع�ملتهم ودعوتهم، ذلك اأن الختالف احل��سل بني الع�سور اإمن� هو يف الأ�سك�ل 

والو�س�ئل وامل�سمي�ت ل اأكرث.

عمله  ويتميز  بينه�،  الرتجيح  ومنهجية  واملف��سد  امل�س�لح  عن  ب�حلديث  ط�فحة  القيم  ابن  موؤلف�ت   -
له  تخ�س�س  اأن  املهم  من  ولذا  الب�ب،  هذا  ق�عدة يف  لكل  ال�سلف  واأقوال  وال�سنة  القراآن  من  ب�لت�أ�سيل 
درا�س�ت معمقة حتدد مع�مل فقه املوازن�ت عنده، وتكون مرجعية ه�مة للفقه�ء املع��سرين يف حكمهم على 

م� يعر�س عليهم من النوازل وامل�سكالت، واهلل اأعلم.

و�سبح�نك اللهم وبحمدك، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اأنت، اأ�ستغفرك واأتوب اإليك،

واحلمد هلل رب الع�ملني
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ب�ب ذكر الدليل على اأن الإ�س�رة يف ال�سالة مب� يفهم عن امل�سري ل يقطع ال�سالة ول يف�سده�، رقم 887: 
.48/2

26 - رواه اأبو داود يف ال�سنن من حديث ع�ئ�سة، كت�ب ال�سالة، ب�ب العمل يف ال�سالة، رقم 923: 346/1. 
واإ�سن�ده �سحيح.

27- زاد املع�د: 130/1.

28- امل�سدر نف�سه: 195/1.

29- امل�سدر نف�سه: 208/1

اأبي هريرة، الن��سر: موؤ�س�سة قرطبة، الق�هرة، دت، رقم 9116:  اأحمد يف امل�سند من حديث  30 - رواه 
.394/2

31- زاد املع�د: 217/1.

َفِر اإَِذا َك�َن  32- رواه البيهقي يف ال�سنن الكبى من حديث ج�بر ، كت�ب ال�سوم، ب�ب َت�أِْكيِد اْلِفْطِر ِفى ال�سنَّ
�َم  �َن َف�سَ اْلَفْتِح ِفى َرَم�سَ َة َع�َم  اإَِلى َمكنَّ e َخَرَج  ِبىنَّ  اأَننَّ الننَّ ِلَق�َء اْلَعُدو، رقم 8404: 241/4، ولفظه:  ُيِريُد 
َي�ُم َفَدَع� ِبَقَدٍح  ��َس َقْد �َسقنَّ َعَلْيِهُم ال�سِّ ِ اإِننَّ الننَّ ��ُس َمَعُه َفِقيَل َلُه: َي� َر�ُسوَل اهللنَّ �َم الننَّ َحتنَّى َبَلَغ ُكَراَع اْلَغِميِم َو�سَ
�ُموا َفَق�َل:  �َم َبْع�ٌس َفَبَلَغُه اأَننَّ اأَُن��ًس� �سَ ��ِس َو�سَ ��ُس َيْنُظُروَن َف�أَْفَطَر َبْع�ُس الننَّ ِر َف�َسِرَب َوالننَّ ِمْن َم�ٍء َبْعَد اْلَع�سْ

�ُة«. »اأُوَلِئَك اْلُع�سَ

33- زاد املع�د: 21/2.

34 - رواه م�سلم يف ال�سحيح من حديث عبد اهلل بن بريدة عن اأبيه، كت�ب الأ�س�حي، ب�ب بي�ن م� ك�ن من 
النهى عن اأكل حلوم الأ�س�حي بعد ثالث يف اأول الإ�سالم وبي�ن ن�سخه واإب�حته اإلى متى �س�ء، رقم 5228: 82/6.

35- ح��سية ابن القيم على �سنن اأبي داود، الن��سر: دار الكتب العلمية، بريوت، 1415ه: 44/9.

36- اإعالم املوقعني: �س 792.
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37- زاد املع�د: 461/5.

38 - امل�سدر نف�سه: 261/3.

39 - امل�سدر نف�سه: 159/3.

40- امل�سدر نف�سه: 160/3.

41- امل�سدر نف�سه: 161/3

42- امل�سدر نف�سه: 162/3

43- امل�سدر نف�سه: 30/5.

44- امل�سدر نف�سه:  160/3.

45- امل�سدر نف�سه: 39/5. وانظر الروايات املتعلقة ب�شلح احلديبية يف �شحيح البخاري، كتاب ال�شروط، 
باب ال�شروط يف اجلهاد وامل�شاحلة مع اأهل احلرب وكتابة ال�شروط، رقم 2730: 252/3.

46- زاد املع�د: 39/5.
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تمثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم –

بين الميزان و الموازنة

اإعداد 

د . اإميان بنت حممد علي عادل عّزام

اأ�ستاذ م�ساعد يف الفقه 

جامعة طيبة / كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
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ب�سم اهلل الرحم الرحيم

و�سلِّ اللهم على �سيدنا حممد املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله واأزواجه واأ�سحابه والتابعني و�سّلم ت�سليما

 متثيل دور ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – بني امليزان واملوازنة  

املقدمة :

اأ  - تعريف باملو�سوع واأ�سباب الكتابة فيه : 

مو�سوع البحث اأحد النوازل التي نحتاج اإلى معرفة حكم ال�سرع فيها ، حيث اإن ق�سّية البحث غدت من 
ق�سايا الراأي العام الذي تكّلم فيها كّل اأحد على �سفحات التوا�سل االجتماعي ومواقع ال�سبكة احلا�سوبية . 

و�سواء �سّلمنا ب�سّحة منهجية هذا الواقع - الذي يهجم فيه الكلُّ على الفتوى باعتبار االإ�سالم حقًا للجميع 
�ص - اأو مل ن�سّلم ؛ فاإنه ينبغي اأن نتعامل معه باعتباره واقعًا قائمًا واإن حاولنا  دون رعاية ل�سرورة التخ�سُّ
م لهم اخللل  اإ�سالحه ، والبد من خماطبة اآالف امل�سلمني باحلكم ال�سرعي املبني على الدليل بطريقة ُتقوِّ
الذي يف معلومهم عن االأدلة وطرق اال�ستدالل ، وتعالج ما ا�ستبه عليهم ، وتقّدم جوابًا �سافيًا على ت�ساوؤالتهم 
اإلى احلكم ال�سرعي على االأقّل يف مو�سوع هذا البحث بخ�سو�سه الذي  ح لهم منهجية الو�سول  ، وتو�سّ
�ص ، ولعّل ك�ْسف  اهتّموا به ، وبحثوا عن حكمه ، بل و�ساركوا براأيهم فيه مع كونهم لي�سوا من اأهل التخ�سُّ
– تعالى - عنها ، فقال :{ ما ا�ستبه وتو�سيح ما غم�ص يعيد تذكري املوؤمنني باملنهجية التي اأخرب اهلل 
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا  ُهوا يِف الدِّ ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َوَما َكاَن امْلُوؤِْمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ
اإِالَّ ِرَجااًل ُنوِحي  َقْبِلَك  اأَْر�َسْلَنا ِمْن  َوَما  َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن} )التوبة: ١٢٢ (  وقال �سبحانه : {  اإَِلْيِهْم  َرَجُعوا 

ْكِر اإِْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن} )النحل: ٤٣( اإَِلْيِهْم َفا�ْساأَُلوا اأَْهَل الذِّ

وطبيعة هذا البحث -الذي اختلف النا�ص حوله ، وتكّلموا فيه كالمًا خرج خمرج اال�ستدالل -تنا�سب عنوان 
هذا املوؤمتر ) فقه املوازنات ( ،الأن االختالف اإذا ُوِجد يحتاج اإلى تقييم لال�ستدالل ، وذلك بوزن االأدلة 
بني  جملة  اعتباره  على  املجمع  اال�ستدالل  منهج   : هنا  ال�سرعي  بامليزان  املق�سود  و   ، ال�سرعي  بامليزان 
الفقهاء ، فلنعط كلَّ دليل ا�ستدّل به طرف من االأطراف حول حكم متثيل دور ال�سحابة – ر�سوان اهلل 
اأن يكون  عليهم - قدره ووزنه الق�سط بعر�سه على ميزان اال�ستدالل عند الفقهاء ، كي نتبنّي ما ي�سلح 
دلياًل ، وما ال ي�سلح  ، واخلطاأ من كلِّ ذلك وال�سواب ، بدون جماملة وال حماباة ، واحلقُّ اأحقُّ اأن ُيتَّبع . 
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 ثّم تاأتي املوازنة بعد امليزان ، فنوازن بني االأمور يف ترتيب لالأولويات يعتمد على ثقلها يف ميزان ال�سريعة 
الدقيق الذي يعتمد الدليل وامل�سلحة يف اآن واحد دون اأن يختّل امليزان . 

ب - حتديد م�سكلة البحث : 

اإّن ال�سورة التي اأبحث عن حكمها يف هذا البحث هي متثيل اأ�سخا�ص ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – 
متثياًل خاليًا من املحذورات ال�سرعية من الكذب ، وك�سف العورات ، وخمالطة الن�ساء ... الخ . وبعبارة 
اأخرى : اإن ال�سوؤال الذي اأبحث عن اإجابته هو : هل يجوز متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم -  اإذا خال 

متثيلهم من كّل حمذور �سرعي مقارن  ؟ . 

وفائدة القيد املذكور يف ال�سوؤال : اأن نعرف حكم متثيل ال�سحابة جمّردًا ، ال حكمه اإذا خالطه حمّرم ، 
بحيث حتى لو اأمكن متثيلهم بدون ذلك املحّرم من كذب اأو تدلي�ص ، اأو ك�سف للعورات  هل ي�سبح مباحًا 

كما ذهب اإليه بع�ض املعا�شرين ، وو�شعوا له ال�شروط والقيود ؟! .  

ج - خّطة البحث :  �سوف يعتمد البحث  اخلّطة التالية :

املبحث االأّول :   تعريف ال�سحابة ، وبيان ف�سلهم ، وتو�سيح معنى خ�سو�سيتهم تف�سياًل .  

املبحث الثاين :  فقه واقع التمثيل ، وبيان حقيقته .  

املبحث الثالث  :حكم متثيل دور ال�سحابة –ر�سوان اهلل عليهم – واال�ستدالل له وفق ما يقت�سيه النظر 
الفقهي واالأ�سويل ح�سب اجتهاد الباحثة .  

املبحث الرابع  : �سبهات حول حكم التحرمي ، والّرد عليها . 

املبحث اخلام�ص : االآراء االأخرى يف حكم متثيل دور ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - . 

املبحث ال�ساد�ص : خمت�سر اأدلة املخالفني والّرد عليها . 

املبحث ال�سابع : دور فقه املوازنات يف مو�سوع متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم -  . 
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هـ – منهج الكتابة :

املنهج العام يف هذا البحث هو – باإجمال - املنهج املتبع يف البحوث العلمية بخطوطه العري�سة يف التوثيق 
واالعتناء باال�ستدالل ، واأنّبه اإلى ما يلي : 

١– يهتم البحث بفقه الواقع ، ويوليه اهتمامًا كبريًا ، الأن الفتوى ال تقوم على تعريف التمثيل يف اللغة ، 
اأو يف كتابات الفقهاء املعا�سرين ، واإمنا على حقيقة التمثيل وفقه واقعه وما يقوم به املمّثل اأثناء التمثيل 

حتديدًا  .

٢ - يهتم البحث بالتوثيق من كتب الرتاث ، الأنه ملا كان اأهل ع�سرنا يف انق�سام حول املرجعيات الدينية 
ني والدار�سني للعلوم ال�سرعية على ال�سواء .   ؛ �سارت كتب الرتاث حا�سمة ، اإذ هي حمّل اتفاق من املهتمِّ
وكّل نازلة حادثة ممكن تخريجها على م�سائل م�سابهة ونظائر لها يف فقه ال�سلف ، اأو اإدراجها حتت قواعد 

عامة واأ�سول ذكروها . 

اإلى اأن كثريًا من الكتابات العلمية والفقهية �سارك بها اأ�سحابها على �سبكة النت ، ومل اأعرث  اأ�سري   - ٣
عليها من�سورة ، اأو لعّلها ن�سرت يف جماّلت اأو جرائد حملّية ، فكان توثيقها من مواقع ال�سبكة احلا�سوبية 
ة يف  ال�سرورة خا�سّ ، وا�ستخدامه البد منه عند  ال�ساحة يف ع�سرنا  باتت وعاء يفر�ص نف�سه على  التي 

النوازل التي مل تن�سر فيها موؤّلفات ي�سهل االطالع عليها  .

٤ – يف املبحث اخلام�ص املعني باالآراء الفقهية املخالفة ، راأيت اأن اأجتاوز نقل ن�ّص الفتاوى ، واأ�ستعي�ص 
عنه مبلّخ�ص لتلك الفتاوى ، الأّن الفتاوى ي�سهل الو�سول اإليها بن�سو�ص اأ�سحابها من م�سادرها ، واإمنا 
بحث  وهي   ، الرئي�سة  البحث  ملهمة  بها  امل�سموح  ال�سفحات  م�ساحة  توفري  رغبة يف  للقارئ  نقلها  تركت 
ل  م�ساألة ) متثيل دور ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ( واخلروج بحكم وا�سح مبني على ا�ستدالل مف�سَّ
يراعي جتّنب كّل نقد بّناء اأثاره البع�ص ، ثّم تقييم ا�ستدالل االآراء االأخرى ح�سب امليزان الفقهي واالأ�سويل 

، ليظهر ال�سحيح من غريه .  

وعلى اهلل اأتوّكل ، وبه اأ�ستعني . 
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 املبحث الأّول:   تعريف ال�سحابة ، وبيان ف�سلهم ، وتو�سيح معنى خ�سو�سيتهم 

  .

اأّواًل : تعريف ال�سحابي : 

اأ - طريقة اأهل احلديث كما ذكر ابن ال�سالح وغريه يف تعريف ال�سحابي : اعتبار الروؤية - اأو اللقي عند 
العمى - مع االإ�سالم .

قال ابن ال�سالح ت6٤٣ هـ   : » ...املعروف من طريقة اأهل احلديث : اأن كل م�سلم راأى ر�سول اهلل - �سلى 
اهلل عليه و�سلم - فهو من ال�سحابة ، قال البخارى يف �سحيحه : من �سحب النبى - �سلى اهلل عليه و�سلم 

- اأو راآه من امل�سلمني ، فهو من اأ�سحابه  »  )١(

 : ال�سحابي  اأن  اأ�سّح ما وقفت عليه من ذلك   «  :– – رحمه اهلل  هـ  الع�سقالين ت 85٢  ابن حجر  قال 
َمْن لقي النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - موؤمنًا به ، ومات على االإ�سالم ؛ فيدخل فيمن لقيه : َمْن طالت 
جمال�سته له اأو ق�سرت ، ومن روى عنه اأو مل يرو ، ومن غزا معه اأو مل يغز ، ومن راآه روؤية ولو مل يجال�سه ، 

ومن مل يره لعار�ص كالعمى » » )٢(.

وقال العراقي ت 806 هـ  – رحمه اهلل -  : » ووراء ذلك اأمور فى ا�شرتاط اأمور اأخر : من التمييز اأو البلوغ 
فى الراأي ، وا�شرتاط كون الروؤية بعد النبوة اأو اأعم من ذلك ، وا�شرتاط كونه - �شلى اهلل عليه و�شلم - حيًا 
حتى يخرج ما لو راآه بعد موته قبل الدفن ، وا�شرتاط كون الروؤية له فى عامل ال�شهادة دون عامل الغيب » 

.)٣(

ب – طريقة اأكرث االأ�سوليني اعتبار الروؤية كاملحّدثني ، وذهب بع�سهم اإلى اعتبار طول ال�سحبة .

ى ال�سحابي ، فذهب اأكرث اأ�سحابنا واأحمد بن حنبل اإلى اأن  قال االآمدي ت 6٣١ هـ : » اختلفوا يف م�سمَّ
ال�سحابي : َمْن راأى النبي . 

النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - واخت�صَّ به  َمْن راأى   : اإمنا يطلق على  اأن ال�سحابي  اإلى  اآخرون  وذهب 

)١(علوم احلديث �ص )٢6٣ ( .
)٢( االإ�سابة يف متييز ال�سحابة  ) ١   /  6 ( . 

)٣(التقييد واالإي�ساح �ص )٢9٢ ( .
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ة �سحبته واإن مل يرو عنه . ...واخلالف يف هذه امل�ساألة ، واإن كان اآياًل  اخت�سا�ص امل�سحوب ، وطالت مدَّ
اإلى النزاع يف االإطالق اللفظي ، فاالأ�سبه اإمنا هو االأّول »  )٤(...

وراأى العراقي اأن طريقة املحّدثني هي ما عليه اأكرث العلماء من املحّدثني واالأ�سوليني ، قال : » الذى حكاه 
االآمدى عن اأكرث اأ�سحابنا اأن ال�سحابي من راآه ، وقال : اإنه االأ�سبه ، واختاره ابن احلاجب ، نعم الذى 
م اأن  اختاره القا�سى اأبو بكر ونقله عن االأئمة اأنه يعترب فى ذلك كرثة ال�سحبة ، وا�ستمرار اللقاء ، وتقدَّ
اغ فى كتاب العّدة فى اأ�سول الفقه ، فقال  ابن عبد الربِّ حكى عن العلماء نحو ذلك ، وبه جزم ابن ال�سبَّ
ال�سحابى : هو الذى لقى النبى - �سلى اهلل عليه و�سلم - واأقام عنده واتبعه ، فاأما من وفد عليه وان�سرف 

عنه من غري م�ساحبة ومتابعة ، فال ين�سرف اإليه هذا اال�سم  » )5(

واخلال�سة يف تعريف ال�سحابي : اأن املحّدثني كّلهم ، وكثري من االأ�سوليني على اعتبار الروؤية ) اأو اللقي(، 
واأن بع�ص االأ�سوليني ا�سرتطوا مع ذلك طول ال�سحبة .

ثانيًا : ف�سل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – جميعًا :

ف�سل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم - اأمر معروف ، لكن ملّا كان اأحد ركائز  اال�ستدالل التي يبنى عليها 
كما  ذلك  يف  الن�سو�ص  بع�ص  للقارئ  واأنقل   ، عليه  واال�ستدالل  له  التعّر�ص  من  البد  كان  امل�ساألة،  حكم 

ا�ست�سهد بها اأبو بكر اخلطيب ت ٤6٣ هـ – رحمه اهلل تعالى - يف كتابه » الكفاية »  :   

ا�ِص َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ » فمن ذلك قوله تعالى : { ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن} اآل عمران: ١١0 .  ا َلُهْم ِمْنُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َواأَْكرَثُ ِ َوَلْو اآَمَن اأَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً ِباهللَّ

�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًدا َوَما َجَعْلَنا  ا�ِص َوَيُكوَن الرَّ ًة َو�َسًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ وقوله :{ َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ
ْن َيْنَقِلُب َعَلىَعِقَبْيِه َواإِْن َكاَنْت َلَكِبرَيًة اإِالَّ َعَلى الَِّذيَن  �ُسوَل مِمَّ ِبُع الرَّ ِتي ُكْنَت َعَلْيَها اإِالَّ ِلَنْعَلَم َمْن َيتَّ اْلِقْبَلَة الَّ
ا�ِص َلَرُءوٌف َرِحيٌم  } البقرة:  ١٤٣  ، وهذا اللفظ واإن  َ ِبالنَّ يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ اهللَّ ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن اهللَّ َهَدى اهللَّ

كان عامًا ، فاملراد به اخلا�ّص ،وقيل : وهو وارد يف ال�سحابة دون غريهم .

ِكيَنَة َعَلْيِهْم  َجَرِة َفَعِلَم َما يِف ُقُلوِبِهْم َفاأَْنَزَل ال�سَّ َت ال�سَّ ُ َعِن امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ َي اهللَّ وقوله: { َلَقْد َر�سِ

)٤( االإحكام لالآمدي  ) ٢  /  ١0٣ -١0٤ ( .
)5(  التقييد واالإي�ساح  �ص )٢97 (  . 
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َواأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا( الفتح: ١8 . 

َعْنُهْم   ُ َي اهللَّ ِباإِْح�َساٍن َر�سِ َبُعوُهْم  اتَّ ِذيَن  َوالَّ اِر  َوااْلأَْن�سَ امْلَُهاِجِريَن  ِمَن  ُلوَن  ااْلأَوَّ اِبُقوَن  َوال�سَّ وقوله تعالى : { 
َتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا  َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم } التوبة: ١00. ِري حَتْ اٍت جَتْ َعدَّ َلُهْم َجنَّ وا َعْنُه َواأَ َوَر�سُ

ِعيِم )١٢(}.  اِت الَنّ ُبوَن )١١( يِف َجَنّ اِبُقوَن )١0( اأُوَلِئَك امْلَُقَرّ اِبُقوَن ال�َسّ وقوله تعالى: { َوال�َسّ

اِبَرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ  َواإِْن َيُكْن  ْعًفا َفاإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة �سَ ُ َعْنُكْم َوَعِلَم اأَنَّ ِفيُكْم �سَ َف اهللَّ وقوله : {ااْلآَن َخفَّ
اِبِريَن} االأنفال: 6٤ ُ َمَع ال�سَّ ِ  َواهللَّ ْذِن اهللَّ ِمْنُكْم اأَْلٌف َيْغِلُبوا اأَْلَفنْيِ ِباإِ

َوانًا  ِ َوِر�سْ اًل ِمَن اهللَّ ِذيَن اأُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َواأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َف�سْ وقوله تعالى : {ِلْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِريَن الَّ
َمْن  ُيِحبُّوَن  َقْبِلِهْم  ِمْن  َوااْلإِمَياَن  اَر  الدَّ ُءوا  َتَبوَّ ِذيَن  َوالَّ  )8( اِدُقوَن  ال�سَّ ُهُم  اأُوَلِئَك  َوَر�ُسوَلُه   َ اهللَّ ُروَن  َوَيْن�سُ
ٌة َوَمْن  ا�سَ ا اأُوُتوا َوُيوؤِْثُروَن َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ ُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّ َهاَجَر اإَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن يِف �سُ

وَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن )9(} )احل�سر: 8 - 9( يف اآيات يكرث اإيرادها ، ويطول تعدادها .  ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ

وو�سف ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ال�سحابة مثل ذلك ، واأطنب يف تعظيمهم ، واأح�سن الثناء 
عليهم ، فمن االأخبار امل�ستفي�سة عنه يف هذا املعنى :

١ - ...  عن عبد اهلل بن م�سعود اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال : ) خري اأمتي قرنى ، ثم الذين 
يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجىء قوم ت�سبق اأميانهم �سهادتهم ، وي�سهدون قبل اأن ي�ست�سهدوا ( . 

٢ - ... عن ابن عبا�ص قال : قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم – ) مهما اأوتيتم من كتاب اهلل ، فالعمل 
به ال عذر الأحدكم يف تركه ، فاإن مل يكن يف كتاب اهلل ، ف�سنة مني ما�سية ، فاإن مل تكن �سنة مني ما �سية ، 
فما قال اأ�سحابي ، اإن اأ�سحابي مبنزلة النجوم يف ال�سماء ،  فاأيها اأخذمت به اهتديتم ، واختالف اأ�سحابي 

لكم رحمة » )6(. 

٣ - قال ابن حجر يف االإ�سابة : » قال بهز بن حكيم ، عن اأبيه ، عن جده . عن النبي - �سلى اهلل عليه 

)6( انظر – مع حذف االأ�سانيد -  الكفاية يف علم الرواية  )١ /  ٤6 - ٤7 ( وحديث ) خري اأمتي قرين ( رواه البخاري . انظر : 
�سحيح البخاري  )٣  /  ١٣٣5 ( ، ح )٣٤50  ( ، وحديث ابن عّبا�ص عزاه الزيلعي اإلى البيهقي يف كتاب املدخل عن احلاكم ب�سنده 
اإلى جويرب عن ال�سحاك عن ابن عبا�ص ، وذكره من طريق اآخر ، ثم قال البيهقي : : هذا حديث م�سهور ، واأ�سانيده كلها �سعيفة مل 

يثبت منها �سيء . انظر : تخريج االأحاديث واالآثار  ) ٢  / ٢٢9 – ٢٣0 ( . 
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و�سلم - : › اأنتم توفون �سبعني اأمة اأنتم خريها واأكرمها على اهلل - عزَّ وجلَّ - › »)7(.

ولو مل تاأت الن�سو�ص يف بيان ف�سل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – لكان العقل موجبًا لثبوت تف�سيلهم 
الأ�سبقيتهم لالإ�سالم والهدى ، ون�سرتهم لر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم – وملا قّدموه من بذل النفو�ص 
واالأبدان واالأموال ، وما بذلوه يف ن�سر الدين وتعليم امل�سلمني  ، قال الذهبي ت 7٤8 هـ – رحمه اهلل : » واإمنا 
يعرف ف�سائل ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - َمْن تدّبر اأحوالهم و�سريهم واآثــارهم يف حياة ر�سول اهلل - 
ار ، ون�سر الدين ، واإظهار �سعائر  �سلى اهلل عليه و�سلم - وبعد موته من امل�سابقة اإلى االإميان ، واملجاهدة للكفَّ
االإ�سالم ، واإعالء كلمة اهلل ور�سوله ، وتعليم فرائ�سه و�سننه ، ولوالهم ما و�سل اإلينا من الدين اأ�سل وال فرع ،  

وال علمنا من الفرائ�ص وال�سنن �سنة وال فر�سًا ، وال علمنا من االأحاديث واالأخبار �سيئًا )8( . 

:  – ثالثًا : خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم 

اإلى ما ميكن  اإ�سارة  فيما �سبق ذكره من ن�سو�ص املدح والثناء والتف�سيل التي وردت يف القراآن وال�سنة 
اأّدلته فيما �سبق  ، وخ�سو�سية  – تعالى - ، وقد تقّدمت  يه خ�سو�سية الر�سا واملكانة عند اهلل  اأن ن�سمِّ

ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – تظهر لنا يف اأمور كثرية  تتفّرع عن ذلك ، فمنها : 

خ�سو�سيتهم  يف اختيار اهلل – تعالى - لهم ل�سحبة نبّيه – �سلى اهلل عليه و�سلم - ، و خ�سو�سيتهم – 
ر�سي اهلل عنهم – يف ثبوت عدالتهم ،

ل ببحثنا ، والذي له عالقة بحكم م�ساألة متثيل ال�سحابة -  و املظهر املهم خل�سو�سية ال�سحابة املت�سّ
ر�سي اهلل عنهم هو : 

١ - خ�سو�سية ال�سحابة باعتبارهم جزءًا من االأدّلة ال�سرعية : 

وتظهر اأهمية ال�سحابة باعتبارهم جزًء من االأدلة ال�سرعية يف مظاهر وجوانب متعددة : 

اأ – ال�سحابة جزء من ال�سنة التقريرية : 

)7( انظر : ااالإ�سابة يف متييز ال�سحابة )  ١  /  ١٣ - ١٤ ( ، وانظر : تف�سري ال�سمرقندي  ) ٢ / 588 ( . وحديث بهز بن حكيم 
رواه االإمام اأحمد يف امل�سند ، انظر : م�سند اأحمد بن حنبل  ) 5 /  ٣ ( ، ح ) ٢00٣7 ( .   

)8( الكبائر  )٢٣7 - ٢٣8 (  . 
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ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – هم جزء من ال�سنة التقريرية لر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – ، 
فكّل ما فعلوه يف عهد ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - مما ال يخفى واأقّرهم عليه ب�سكوت اأو ت�سريح 
، فواجب االقتداء بهم فيه ، واحلّجة فيه يف تقرير ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – لكن ال�سحابة – 

ر�سي اهلل عنهم – على كّل حال -جزء من مكّونات هذا الدليل .

ب – اإجماع ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - دليل قطعي  : 

اأق�سام  العلماء لالإجماع  ، وقد ذكر   )9( « االأمة  لهذه  �سرعًا كرامة  بها  للعمل  » حجة موجبة  االإجماع   «
اأربعة : اأّولها : » اإجماع ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - على حكم احلادثة ن�سًا ، والثاين :  اإجماعهم بن�ص 
البع�ص ، و�سكوت الباقني عن الرد  ، قال ال�سا�سي : » اأما االأول فهو مبنزلة اآية من كتاب اهلل - تعالى - ، 

ثم االإجماع بن�ص البع�ص و�سكوت الباقني ، فهو مبنزلة املتواتر  » )١0(

ج - قول ال�سحابي اإذا انفرد ، ومل ينت�سر ، ومل يخالفه غريه دليل عند بع�ص املذاهب الفقهية : 

وعظيم   ، باالأدلة  وعلمهم   ، الت�سريع  لزمن  ومعا�سرتهم   ، وال�سنن  بال�سريعة  مت�ّسكهم  ل�سديد  ال�سحابة 
اإلى ال�سواب واأبعد من اخلطاأ ؛ الأنهم ح�سروا التنزيل و�سمعوا كالم  اأقرب  تقواهم وخ�سيتهم ، كانوا » 
الر�سول منه ، فهم اأعلم بالتاأويل واأعرف باملقا�سد ، فيكون قولهم اأْولى ، كالعلماء مع العامة » )١١( ، 

ولكن قول ال�سحابي اإذا انفرد خمَتَلف يف االحتجاج به بني املذاهب :   

قال اأبو بكر اخلطيب ت ٤6٣ هـ - رحمه اهلل - يف قول الواحد من ال�سحابة : » اإذا قال بع�ص ال�سحابة 
قواًل ، ومل ينت�سر يف علماء ال�سحابة ،ومل يعرف له خمالف مل يكن ذلك اإجماعًا .وهل هو حّجة اأم ال ؟ فيه 

قوالن : اأحدهما : اأنه حّجة ،والقول الثاين : اإنه لي�ص بحّجة« )١٢(.. 

م على القيا�ص اإذا مل يخالفه اأحد من  وقال الزجناين قال اأبو حنيفة – ر�سي اهلل عنه - : هو حّجة ُتقدَّ
نظرائه ، واحتجَّ يف ذلك بقوله - �سلى اهلل عليه و�سلم – ) اأ�سحابي كالنجوم باأيهم اقتديتم اأهدتيتم( 
ذكره ابن عبد الربِّ باإ�سناد فيه احلارث بن غ�سني ، بنيَّ اأن يف االقتداء بهم اهتداء ، والأن اجتهاد ال�سحابي 
، وقربهم من  الوحي  الزائدة مل�ساهدة  الدرجة  وا به من  ، ملا خ�سّ ال�سواب من اجتهاد غريه  اإلى  اأقرب 

)9(  اأ�سول ال�سا�سي  �ص ) ٢88 (.
)١0(اأ�سول ال�سا�سي  �ص )  ٢9١ ( .

)١١( رو�سة الناظر  ج ١   �ص ) ١66 (  .
)١٢( الفقيه واملتفقه  ) ١  / ٤٣7 ( .
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ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-وكيف واأن الظاهر من حاله اأن ال يقول ما قاله اإال �سماعًا من ر�سول اهلل 
- �سلى اهلل عليه و�سلم- ال �سّيما يف ما يخالف القيا�ص«  )١٣(. 

ة يف قول ال�سحابي على انفراده عند ال�سافعي – ر�سي اهلل عنه - ، وال يجب على  وقال الزجناين : » ال حجَّ
من بعده تقليده ، واحتج يف ذلك بقوله تعالى ) فاعتربوا يا اأويل االأب�سار ( اأمر باالعتبار دون التقليد ، والأن 
ال�سحابي مل تثبت ع�سمته ، وال�سهو والغلط جائزان عليه ، فكيف يكون قوله حجة يف دين اهلل تعالى ! )١٤( .

وذكر ابن قدامة املقد�سي ت 660 هـ - رحمه اهلل -  اأقوااًل اأخر ، قال : » وقال قوم : احلّجة قول اخللفاء 
الرا�سدين ؛ لقوله عليه ال�سالم : ) عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين ( )١5( .

وذهب اآخرون اإلى اأن احلّجة قول اأبي بكر وعمر - ر�سي اهلل عنهما -  لقوله عليه ال�سالم ) اقتدوا بالذين 
من بعدي اأبي بكر وعمر ( )١6(.

ة ؛ قّدم على القيا�ص ، ويلزم التابعي العمل به  ل ،واأنه حجَّ قال اأبو بكر اخلطيب  : » فاإذا قلنا بالقول االأوَّ
،وال يجوز له خمالفته .

م عليه ، وي�سوغ للتابعي خمالفته »« )١7(...  ة ، فالقيا�ص مقدَّ واإذا قلنا : اإنه لي�ص بحجَّ

وهل يقت�سر اختالف العلماء حول قول ال�سحابي - اإذا انفرد ، ومل ينت�سر ، ومل ُيعَرف له خمالف - على 
االحتجاج به يف حال خمالفته للقيا�ص ، فاأما لو مل يكن يف امل�ساألة دليل ، ومل يخالف قول ال�سحابي القيا�ص 

، فلي�ص يدخله اخلالف ال�سابق ؟  

وكيف ما كان اجلواب ، فاإن كالم االأ�سوليني عن قول ال�سحابي �سريح يف اأن ال�سحابة – ر�سوان اهلل 
عليهم – جزء من الدليل ال�سرعي ، و�سواء يف قولهم : اإّن اإجماع ال�سحابة حّجة ملزمة . 

اأو قولهم : اإّن قول ال�سحابي اإذا ا�ستهر ومل يخالف حّجة �سرعية  .  

)١٣(  تخريج الفروع على االأ�سول  ) ١  / ١79 -١80 ( .
)١٤( رواه الطحاوي باألفاظ متعددة ، انظر : �سرح م�سكل االثار  ) ٣  / ٢٢٣ ( .
)١5( رواه الطحاوي باألفاظ متعددة ، انظر : �سرح م�سكل االثار  ) ٣  / ٢٢٣ ( .

)١6( رو�سة الناظر  ) ١  /١65 ( ، واحلديث رواه االآجري يف كتابه ) ال�سريعة ( انظر : ال�سريعة  ) ٤  / ٣٣٤ ( . 
)١7( الفقيه واملتفقه  ) ١ / ٤٣9 ( . 
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اأو يف اختالفهم حول قول ال�سحابي اإذا انفرد ومل يخالف ، واعتباره حّجة عند احلنفية دون ال�سافعية . 

وال�سحابة بو�سفهم دلياًل �سرعيًا – ولو كان دلياًل خمتلفًا فيه يف احلالة الثالثة - ال يجوز امل�سا�ص بهم .

د - ال�سحابة قدوة  يف حياتهم و�سريتهم :   

قال االآجري  ت ٣60هـ يف كتابه ) ال�سريعة ( : » وقد روي عن النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم - اأنه قال : › 
اأ�سحابي كالنجوم باأيهم اقتديتم اهتديتم › فقلت : فلو فعل اإن�سان فعاًل كان له فيه قدوة باأحد من اأ�سحاب 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - كان على الطريق امل�ستقيم ، ومن فعل فعاًل يخالف فيه ال�سحابة ، 

فنعوذ باهلل منه ، ما اأ�سواأ حاله ! » )١8(. 

–  ال�سحابة هم نقلة الدين بالقول والفعل :  هـ 

قال الذهبي ت 7٤8 – رحمه اهلل – عن ال�سحابة –ر�سوان اهلل عليهم - : »...اإنهم اأر�سى الو�سائل من املاأثور 
،والو�سائط من املنقول ،  والطعن يف الو�سائط طعن يف االأ�سل ،واالزدراء بالناقل ازدراء باملنقول ،هذا ظاهر 
ره ، و�سلم من النفاق ومن الزندقة واالإحلاد يف عقيدته« )١9( ، فال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم - هم  ملن تدبَّ

حملة الدين الذين قاموا بتبليغه بالقول والفعل ، وبذلك كّله �ساروا جزءًا من الدين واالأدلة ال�سرعية .

٢– خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – يف حقوقهم على امل�سلمني : 

اخل�سو�سية هنا يف قدر زائد على �سائر احلقوق التي للم�سلم على امل�سلم ، فحّب امل�سلمني واجب ، ولكن 
ر عليه ، ولكن لل�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – القدر االأعلى  بغ�ص الواحد منهم ال يف�ّسق وال يكّفر وال يعزَّ
مما يجب للم�سلم على امل�سلم من حقوق يف احلّب والوالء واعتقاد الف�سل ... الخ ، وبالتايل يرتّتب على 
ترك الواجب معهم تعزيٌر يتنا�سب مع نوع التق�سري، ويقّدر بقدره ، وخل�سو�سية ال�سحابة يف حقوقهم 
على امل�سلمني مظاهر متعددة : منها : خ�سو�سية ال�سحابة يف وجوب حّبهم ومواالتهم ، وحرمة بغ�سهم 
– يف تف�سيق من ي�سّبهم ، وتعزيرهم  – ر�سوان اهلل عليهم  ومعاداتهم  ، ومنها : خ�سو�سية ال�سحابة 

التعزير ال�سديد .

 والذي نهتم بذكره هنا ل�سلته مبو�سوع البحث هو : 

)١8(ال�سريعة  ) ٤  / ١690 - ١69١ ( . 
)١9(الكبائر  �ص ) ٢٣8 ( .
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خ�سو�سية ال�سحابة يف وجوب االأدب معهم  – ر�سوان اهلل عليهم - :

واالأدب مع ال�سحابة اأي�سًا له مظاهر متعددة ، فمنها : الكّف عما جرى بني ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم 
- ، واأهم مظاهر االأدب التي تت�سل مب�ساألتنا يف هذا البحث هي : 

خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – يف حرمة تنقي�سهم واإيذائهم : 

ْدِريِّ - ر�سي اهلل عنه – قال :قال النبي - �سلى اهلل  ١ - روى البخاري يف ال�سحيح عن » اأبي �َسِعيٍد اخْلُ
يَفُه »  َحِدِهْم وال َن�سِ ُحٍد َذَهًبا ما َبَلَغ ُمدَّ اأَ َحَدُكْم اأَْنَفَق ِمْثَل اأُ َحاِبي ، فلو اأَنَّ اأَ عليه و�سلم - : » اَل َت�ُسبُّوا اأَ�سْ

)٢0(

َ يف  َ اهللَّ ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - : » اهللَّ ٍل قال: قال ر�سول اهللَّ ِ بن ُمَغفَّ ٢ - وروى الرتمذي : » عن عبد اهللَّ
ُهْم  ُهْم ، َوَمْن اأَْبَغ�سَ ي اأََحبَّ ُهْم َفِبُحبِّ ا َبْعِدي ، َفَمْن اأََحبَّ َحاِبي ، اَل َتتَِّخُذوُهْم َغَر�سً َ يف اأَ�سْ َ اهللَّ َحاِبي ، اهللَّ اأَ�سْ
َ ، فيو�سك اأَْن َياأُْخَذُه »  َ ، َوَمْن اآَذى اهللَّ ُهْم ، َوَمْن اآَذاُهْم َفَقْد اآَذايِن ، َوَمْن اآَذايِن َفَقْد اآَذى اهللَّ ي اأَْبَغ�سَ َفِبُبْغ�سِ
قال اأبو ِعي�َسى : هذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه اإال من هذا اْلَوْجِه » )٢١( قال ال�سبكي : » رواة احلديث املذكور 

كلهم ثقات ، فيح�سن االحتجاج به »  )٢٢( . وقد تقّدم ذكر هذا احلديث . 

ومعنى ) غر�سًا (  : » اأي :  ال تتخذوهم غر�سًا لل�سّب والطعن ،كما يقال : اتخذ فالن غر�سا ل�سّبه . اأي : 
هدفا لل�سب ( )٢٣( .

٣ - روى اخلطيب باإ�سناده : » عن اأن�ص بن مالك قال : قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - : » اإن 
اهلل اختارنى ، واختار اأ�سحابي ، فجعلهم اأ�سهاري ، وجعلهم اأن�ساري ، واإنه �سيجىء يف اآخر الزمان قوم 
ينتق�سونهم ، اأال فال تناكحوهم ، اأال فال تنكحوا اإليهم ، اأال فال ت�سّلوا معهم ، اأال فال ت�سّلوا عليهم ، 

عليهم حلَّت اللعنة » )٢٤(

٤-  » قال مالك : من انتق�ص اأحدًا من اأ�سحاب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - فلي�ص له يف هذا الفيء حّق 
م اهلل الفيء يف ثالثة اأن�ساف ، فقال : ) للفقراء املهاجرين الذين اأخرجوا من ديارهم واأموالهم  ، قد ق�سَّ

)٢0(�سحيح البخاري  ) ٣   /  ١٣٤٣ ( ، ح ) ٣٤70  ( .
)٢١( �سنن الرتمذي  ) 5   /  696 ( ، ح )٣86٢ ( .

)٢٢(فتاوى ال�سبكي ) ٢ / 57٤ ( .
)٢٣(الكبائر  �ص )٢٣7 ( . 

)٢٤(الكفاية يف علم الرواية �ص ) ٤8 ( .  
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 : قال  ثم   .  8 احل�سر    ) ال�سادقون  هم  اأولئك  ور�سوله  اهلل  وين�سرون  ور�سوانًا  اهلل  من  ف�ساًل  يبتغون 
)والذين تبووؤوا الدار واالإميان من قبلهم يحبون من هاجر اإليهم وال يجدون يف �سدورهم حاجة مما اأوتوا 
ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة ( احل�سر  9 . و هوؤالء هم االأن�سار . ثم قال : )والذين جاوؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين �سبقونا باالإميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين اآمنوا ربنا 

اإنك روؤوف رحيم ( احل�سر / ١0  »  )٢5(.

اخلال�سة : 

اإن ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – لهم ف�سل عند اهلل - تعالى -، وخ�سائ�ص ثابتة اأجمع عليها العلماء 
ولهم خ�سو�سيَّة يف حقوقهم على   ، االأ�سول  ، وهي  ال�سرعية  باالأدلة  رتباطهم من وجوه كثرية  ا  ولهم   ،
امل�سلمني ، و ترتبط حقوقهم على امل�سلمني يف جزء كبري منها بعقيدة امل�سلم من حيث ت�سديقه للن�سو�ص 
بهذا االعتبار جزء من عقيدة  ، فهم  الواجب عليه يف حّبهم ومواالتهم  ، ومن حيث  الواردة يف ف�سلهم 

امل�سلم . 

وترّتب على كل ذلك مظاهر اأوجبها العلماء يف التعامل مع ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – من االأدب معهم 
، ومن القيام بحقوقهم . 

)٢5( كتاب ال�سفا  ) ٢   / ٢5٤  ( .
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املبحث الثاين : فقه واقع التمثيل وبيان حقيقته 

اإن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سّوره ، فعلينا اأن نعرف اأّواًل معنى التمثيل كي ن�ستطيع معرفة حكمه . 

وال اأُعَنى هنا بتعريف التمثيل  يف اللغة ، وال يف كتابات الفقهاء ، واإمنا اأعتني بتو�سيح معنى التمثيل كما 
يفهمه املخرج واملمّثل وغريهما ممن يعمل يف هذا احلقل :  

جاء يف )ويكيبيديا، املو�سوعة احلرة ( :« التمثيل هو : تقّم�ص ال�سخ�سيات الدرامية ، وحماولة حماكتها 
على اأر�ص الواقع ، وجت�سيد مالمح و�سفات تلك ال�سخ�سيات ، واأبعادها املتباينة يف الرواية اأو امل�سرحية 

املكتوبة ».

وقال املخرج / فائق جرادة يف مقال بعنوان )التمثيل واملمثل...لغة درامية عالية ( )٢6(  : » يعتمد 
التمثيل �سواء كان التمثيل على خ�سبة امل�سرح اأو يف ال�سينما اأو يف التلفزيون على القدرات اخلا�سة 

للُممّثل ... تبداأ من الدوافع الداخلية للممثِّل )العواطف واال�ستجابات احل�سيَّة( ، وال تنتهي عند الدوافع 
 اخلارجية للممثِّل )حركة اجل�سم وال�سوت(.

وقال : “ يجب مراعاة كل �سمات هذا ال�سخ�ص ، الزمن الذي يعي�ص فيه، واملكان، والطريقة التي يرتدي 
ك بها ...ب�سكل اآخر : يجب اأن يكون املمثِّل  بها مالب�سة، والطريقة التي يتكلَّم بها، والطريقة التي يتحرَّ

�سادقًا من حيث االأ�سلوب يف التعبري عن ال�سخ�سية » .

وقال : » ... اإن املمثِّل اإذا اجّته نحو املنهج النف�سي ، فاإنه يلتزم باإعداد نف�سه ، ومتلُّك اأدوات خلق حالة 
املعاي�سة بالهروب من ذاتة عندما يبداأ يف االإعداد لها ومتثيلها ، مرتكزًا على ذات املنهج للدخول يف ذات 

ال�سخ�سية التي �سّورها املوؤلف ، وعمل على جت�سيدها املخرج  .

جني تناق�سات ال�سخ�سية ، وبذلك  واإذا اجته نحو نظرية التغريب ؛ كان علية ت�سويرها ليك�سف للمتفرِّ
ي�ستطيع املتفّرج من و�سع حلول لها بينه وبني نف�سة ، متاما كما يف م�سل�سل ) التغريبة الفل�سطينية ( » 

 .  )٢7( 
والذي ميكن ا�ستنباطه من الكالم ال�سابق اأن متثيل ال�سخ�سيات يح�سل فيه ثالثة اأ�سياء :   

)٢6( من�سور يف ن�سرة مبنا�سبة ) القد�ص / عا�سمة الثقافة العربية ٢009 هـ ( . 
)٢7(موقع املو�سوعة على النت ، حمّرك البحث ) التمثيل ( . 
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العلم ب�سمات ال�سخ�سية ، وكلِّ ما يحيط بها ) الزمان ، املكان ، الطريقة التي يتكّلم بها ، يتحّرك بها ( 

فهم ال�سخ�سية فهمًا تامًا .

ترجمة ال�سخ�سية وجت�سيدها للم�ساهد ب�سورتها الباطنة والظاهرة بدءًا من ) الدوافع الداخلية للممثل 
 )العواطف واال�ستجابات احل�سيَّة( ، وال تنتهي عند الدوافع اخلارجية للممثِّل )حركة اجل�سم وال�سوت(.

وهذا اجلزء االأخري – وهو ترجمة ال�سخ�سية - هو اجلزء املرئي يف التمثيل ، وهو النهائي فيه ، الناجت 
عن عملية املعاي�سة والهروب داخل ال�سخ�سّية ، مع احتوائه ملا ي�سبقه من العلم بال�سخ�سية وفهمها 

وان�سهارهما فيه ،  لذا جاء يف تعريف جلنة الفتوى باالأزهر :  »التمثيل يف امل�سرح : ت�سخي�ص االأفراد 
الذين تتاألف منهم الق�سة اأو الرواية التي يراد عر�سها على النظارة ت�سخي�سًا يحكيها طبق اأ�سلها 

ة واأ�سحابها.« )٢8(  ة للق�سّ الواقع اأو املتخيَّل ،اأو هو بعبارة موجزة : ترجمة حيَّ

وهذا اإذا اجّته املُمثِّل  نحو املنهج النف�سي ، وهو اأحد مناهج التمثيل ، كما ُيفَهم من مقال ال�سّيد فاروق 
جرادة . 

وهذا النوع من التمثيل هو الذي اأبحث عن حكمه يف حّق ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – يف هذا 
املبحث  . 

واأما اإذا اجّته املُمثِّل اإلى املنهج التغريبي ، فيزيد يف مهّمة املمّثل اأن يك�سف للنا�ص تناق�سات ال�سخ�سية 
كما تقّدم يف كالم ال�سّيد فاروق جرادة ، وهذا النوع ل�ست اأ�سّك اأن اأحدًا من العلماء يخالف يف حرمته يف 

حّق ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – ، فال نحتاج اإلى البحث عن حكمه .

)٢8(جملة االأزهر يف عددها ال�سادر يف رجب عام ١٣7٤ .
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املبحث الثالث : حكم متثيل دور ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – وال�ستدلل 

له وفق ما و�سل اإليه النظر الفقهي والأ�سويل ح�سب اجتهاد الباحثة .

حكم متثيل دور ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - : 

لقد و�سل البحث بعد درا�سة م�ساألة ) متثيل دور ال�سحابة ( اإلى اأنه حمّرم يف ذاته ، وذلك بدون التعّر�ص 
لالأو�ساف امل�ساحبة التي قد تنفّك عن التمثيل ، والتي ا�ستند اإليها كثري من النا�ص يف حكم امل�ساألة ، نحو 
ما قيل من االإثارة والت�سويق ، اأو التحريف والتزوير ، اأو املبالغة يف طريقة الكالم واللبا�ص التي حتمل على 

ال�سخرية ، ... الخ . 

والتحرمي هو راأي كثري من الهيئات الدينية املعتربة ،  واأبرزهم : هيئة كبار العلماء بال�سعودية )٢9( ، و رابطة 
  ) العامل االإ�سالمي يف قرارها ، وفيه : » يحرم متثيل ال�سحابة االأكرمني - ر�سي اهلل عنهم اأجمعني - » )٣0
وقرار من املنظمات االإ�سالمية العاملية املنعقدة يف دورتها يف مكة املكرمة يف ذي احلجة �سنة ١٣90 هـ ، ويف 
ه : » ي�ستنكر متثيل ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم - ، وينا�سد املوؤمتر كل احلكومات االإ�سالمية اأن تق�سي  ن�سّ
على هذه املحاولة يف مهدها . . » )٣١( ، وقرار املجمع الفقهي االإ�سالمي برابطة العامل االإ�سالمي يف دورته 
اإنتاج هذه االأفالم  الع�سرين املنعقدة مبكة املكرمة، يف الفرتة من ١9-٢٣ حمرم ١٤٣٢هـ وهو : » حترمي 
وامل�سل�سالت، وترويجها والدعاية لها واقتنائها وم�ساهدتها واالإ�سهام فيها وعر�سها يف القنوات ،الأن ذلك قد 
يكون مدعاة اإلى انتقا�سهم واحلّط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة اإلى ال�سخرية منهم، واال�ستهزاء بهم«، 

وتو�سية جممع البحوث االإ�سالمية بالقاهرة يف الوثيقة رقم ) ٢95 ( )٣٢( .  

– �ص٢٢٣ - ٢٢٤، وبحث هيئة كبار  )٢9( انظر :  جملة البحوث االإ�سالمية / اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء / العدد االأول 
العلماء موجود يف املجلد الثالث من اأبحاث هيئة كبار العلماء اإ�سدار �سنة ١٤٢١ هـ / ٢00١ م ، ومن�سور يف موقع الرئا�سة العامة 

للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية .
– ٢٢٤( ومن�سور يف موقع الرئا�سة  )٣0( جملة البحوث االإ�سالمية /اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء / العدد االأول ) �ص٢٢٣ 
خالد   . د  ،و  احلميد  �سعد   . د  اإ�سراف  ( حتت  االألوكة   ( موقع  ،ويف  ال�سعودية  العربية  باململكة  واالإفتاء  العلمية  للبحوث  العامة 

اجلري�سي ،و موقع ) ملتقى اأهل احلديث ( حتت اإ�سراف ال�سيخ علي بن عبد العزيز مو�سى . 
)٣١( جملة البحوث االإ�سالمية / اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء / العدد االأول ) �ص٢٢٣ – ٢٢٤( ومن�سور يف موقع الرئا�سة 
العامة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية ،ويف موقع ) االألوكة ( حتت اإ�سرافد . �سعد احلميد ،و د . خالد اجلري�سي 

،موقع ) ملتقى اأهل احلديث ( حتت اإ�سراف ال�سيخ علي بن عبد العزيز مو�سى. 
)٣٢( من�سورة يف موقع ) امللتقى الفقهي ( باإ�سراف ف�سيلة د . عبد العزيز الفوزان بتاريخ ) ١ / ٣ / ١٤٣٣ ( ، ) ٢٤ / ١ / ٢0١٢ م ( . 

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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واأحاول يف هذا املبحث ب�سط اال�ستدالل على هذا احلكم مراعية منهجية �سحيحة �ساملة من االعرتا�سات 
، وذلك فيما يلي :  

ب - اال�ستدالل على حرمة متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - : 

لقد بنيت اال�ستدالل على فقه واقع التمثيل وحقيقته ، وما يقوم به املمّثل ، والذي ي�سّمى ) فقه الواقع ( ، 
وعلى ما تقّدم اأّول البحث من ثبوت خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – حيث اإن يف معنى ال�سحبة 
اأ�سبابًا متنع من متثيل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم - ويف حقيقة التمثيل اأو�ساف متنع من متثيلهم ، 
فاأ�سباب التحرمي ال تتعّداهما » خ�سو�سية ال�سحابة ، وحقيقة التمثيل » واحلكم م�سّطرد و لو خال التمثيل 
من كلِّ حمذور �سرعيِّ ؛ الأّن ) متثيل املف�سول لالأف�سل ، واالأدنى لالأعلى تنقي�ص يف ذاته (كما �سنعرف، 

وفيما يلي تو�سيح ذلك  :  

الدليل االأّول : متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - تنقي�ص لهم : 

اإّن العّلة التي يف النهي عن �سبِّ ال�سحابة و�ستمهم– ر�سوان اهلل عليهم - هي التنقي�ص ، يدّل عليه : معنى 
ُحٍد َذَهًبا ما  َحَدُكْم اأَْنَفَق ِمْثَل اأُ ال�سّب نف�سه ، ومفهوم قول النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم - بعده : » فلو اأَنَّ اأَ

ه اإلى علو قدرهم ونفي م�ساواة غريهم لهم ولو كرث عملهم . يَفُه » الذي ينبِّ َبَلَغ ُمدَّ اأََحِدِهْم وال َن�سِ

فاإذا ثبت اأن التمثيل تنقي�ص ، �سار حمّرمًا بالقيا�ص على �سّب ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم - و�ستمهم  
التمثيل �سورة حمدثة من �سور  اأخرى �سار  وبعبارة   ، التنقي�ص  ، وهي  العّلة اجلامعة  ال�سرتاكه معه يف 

التنقي�ص املمنوع ، فهو فرد من اأفراده ينبغي النهي عنه . 

وقد عرفنا فيما �سبق : حقيقة التمثيل ، واأنه يجري فيه – باخت�سار - جمع املعلومة وفهمها وترجمتها ، 
ويقوم اال�شتدالل يف هذه اجلزئية على اإ�شقاط واقع التمثيل على مو�شوع البحث ، وهم ال�شحابة – ر�سي 
اهلل عنهم - ، مع ا�ستح�سار ما لهم من خ�سو�سية ال تنفّك عنهم ، و�سواًل اإلى اأنه يف متثيلهم تنقي�سًا لهم . 

وفيما يلي بيان ذلك :   

تقّدم اأن التمثيل عملية ميّر فيها املمّثل وامل�ساركون له يف ثالث مراحل :  

اأّواًل : مرحلة جمع املعلومة ، وبيان كيف يحدث التنقي�ص لل�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – يف هذه املرحلة : 
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يعرف املتًخ�س�سون اأن اأخبار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - واأقوالهم واأحوالهم و اأفعالهم واأخالقهم 
نقلته لنا كتب احلديث وكتب التاريخ وكتب الرتاث على تنّوعها بدون اأن تنقل معه ظروفه املحيطة ، فيما 
عدا قليل جدًا من اأخبار الوقائع والغزوات ، وذلك الأن امل�سّنفني نقلوا كل ذلك بو�سفه جزءًا من الدين ، 

ة ُتروى لالإمتاع والت�سلية ، وحتفيز اخليال واإ�سباعه .  ال بو�سفه حكاية اأو ق�سّ

وملّا كان التمثيل ي�ستلزم العلم ب�سمات ال�سخ�سية ، وكل ما يحيط بها ، وعرّب عنه بع�سهم – فيما تقّدم 
�سخ�سيات  متثيل  يف  الكذب  كان   )  .. ؟  مالب�سه  يرتدي  كيف  ؟  يتحّرك  كيف  ؟  يتكّلم  كيف   (  - ذكره 
ال�سحابة و�سفًا مالزمًا ال ينفّك ، مهما ح�سنت النوايا و�سلح املمثلون ، الأنا واإن عرفنا �سورة خْلقية لبع�ص 
ال�سحابة ، فاإنا ال نعرف كيف كان ياأكل ؟ وكيف يتكّلم ؟ وكيف يتحّرك ؟ وكيف ينفعل ؟ بل كيف ي�سمت ؟ 
ل ب�سفات ال�سخ�سّية ، و�سماتها الذي ُيطَلب من  وكيف يغ�سب ؟ وكيف يخ�سع ؟.... الخ ، وهذا فيما يت�سّ

املمثِّل حماكاتها .   

الواقعة التي يحكيها ، فاإن الكذب واقع  اأو  اأحاطت باملوقف  وكذلك فيما يّت�سل بالظروف املحيطة التي 
اأي�سًا ، الأّن جت�سيد اأي حادثة ي�ستلزم ظرفًا لذلك من زمان توؤّدى فيه ، ميّثله ) �سن ال�سخ�سية ( مثاًل ، 
ومكانًا ميّثله ) املوقع والديكور ( ... الخ ، واأنا�سًا حميطني ح�سروا احلادثة وقت وقوعها ، و�سببًا لوقوع 
احلادثة �سواء كانت قواًل اأو فعاًل ، وكّل ذلك يزيده املخرج اأو كاتب ال�سيناريو اأو غريهما ، وزيادته اأمر 
ال ينفّك عن التمثيل ؛ الأّنه من لوازم ت�سوير م�سهد ) ما( ارتباطه بزمن ومكان و�سبب واأ�سخا�ص ، وكما 

تقّدم ، فاإّن ذلك كّله غري معلوم لنا يف الغالب .  

واإذا اأخذنا يف االعتبار خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - وما لهم من ات�سال باالأدّلة ، والعقيدة ، 
ووجوب حّبهم واالأدب معهم ، كانت هذه الزيادة املتخّيلة تنقي�سًا ، الأنها تنبع عن ا�ستهانة بالكذب عليهم 
�سورتها  غري  على  ال�سخ�سية  �سمات  تخّيل  اأو  املحيطة  الظروف  اأّن  بدعوى   ، قدرهم  اإقدارهم  وعدم   ،

احلقيقية ال يوؤّثر ، الأّن املهّم هو املغزى والهدف ، ولي�ست ال�سمات الظاهرة والظروف املحيطة .   

ولكن الزيادة هنا - واإن مل تكن مق�سودة لذاتها - لكنها زيادة يف رمز من رموز الدين ، وتقييد خلرب 
مطلق على �سفة تخّيلها بع�ص النا�ص ، وخيال فالن وفالن من النا�ص ال ينبغي اأن يلزمني اأنا واأنت ، اأو 
اأن يلزم اأي م�سلم حتى تتوالى ال�سنون عليه ، وي�سبح الوهم تاريخًا مب�سّي االأزمنة ، وي�سبح جزءًا من 
اأو  االأحمر  الثوب  املعنّي تخّيل معه  املوقف  ،فاإذا تخّيل  امل�ساهد  ينفّك عنها يف خيال  اأن  احلادثة ي�سعب 

اجلّرة يف زاوية البيت ،اأو اجلارية بجوار الباب ، ... الخ ، اأو الزيادة التي اأ�سافها املخرج اأيًا كانت . 

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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واإذا قراأ عن �سيدنا عمر – ر�سي اهلل عنه – تخّيل �سورة املمّثل ، و�سوته ، وم�سيه ، وحركته . 

فاإّن   ، بها  املحيطة  الظروف  وبني  املقّدمة  املعلومة  بني  الذهني  الف�سل  على  البع�ص  قدرة  افرت�سنا  ولو 
ز يف ذاكرته امل�ساهد املرئية وامل�سموعة ، بل هذه القدرة  هذه القدرة تغيب عند الطفل ال�سغري الذي ترتكَّ
تغيب عند عدد كبري من عاّمة امل�سلمني ، فكلّما تدّنى الوعي غابت القدرة على الف�سل الذهني بني اخليال 

والواقع . 

واال�ستهانة بكّل ذلك ، واجلراأة على الكذب على �سحابة – ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – حتى فيما 
ُيَظّن عدم تاأثريه ينبع عن جهل بقدر ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم -  ، وهذا كّله تنقي�ص ، وتنقي�ص 

ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - حمّرم . 

فالذي يح�سل يف واقع متثيل ال�سحابي ما يلي : اأحد من النا�ص لي�ص يف ف�سل �سيدنا عمر – ر�سي اهلل 
عنه- وال يف ع�سر ف�سله ، يحكي �سيدنا عمر – ر�سي اهلل عنه - ، ويقول للنا�ص : هكذا كان عمر ، ويخرتع 
من خياله ما ي�ساء يكمل به النق�ص الذي مل يحكه التاريخ يف م�سهد ما  ،وهذا منتهى اال�ستهانة واجلراأة 

،وكالهما انتقا�ص ال ينبغي يف حقِّ اأ�سحاب ر�سول اهلل– �سلى اهلل عليه و�سّلم - . 

ثانيًا : مرحلة فهم ال�سخ�سية فهمًا تامًا ، وبيان كيف يحدث التنقي�ص لل�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – 
يف هذه املرحلة : 

نقل اخلرب يقرتن بفهم يف ذهن القارئ ، فكّل ما تقراأه اأنت تفهمه ، و بالن�سبة للّن�ص املكتوب ، فاأحيانًا 
 ، اأو حتليل  �سرح  اأو  ي�سيفه  بتعليق  للقارئ  فهمه  النقل  مع  يقّدم  واأحيانًا    ، �سردًا  االأخبار  الكاتب  ي�سرد 
والقارئ قد ي�ساركه يف فهمه فيوافقه ، اأو يخالفه ، اأو يفهم غري ما اأراد الكاتب ، وذلك كّله وفقًا العتبارات 

كثرية ، واملق�سود اأّن كّل منقول مقرتن بفهم ، �سواء كان فهم الكاتب اأو فهم القارئ ، اأو فهمهما معًا . 

والذي يحدث يف التمثيل اأّن املعلومة املكتوبة – على افرتا�ص �سّحتها - تتداخل مع الفهم ال�سخ�سي الذي 
ر به الّن�ص ، والذي قد ي�سيب وقد يخطئ . ي�سيفه املحلِّل على الّن�ص اأو يف�سِّ

ويف حّق ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – وما عرفناه من اخت�سا�سهم ونقائهم وكمالهم ، فاإّن اخلطاأ 
والق�سور موجود دائمًا من حيث اأن الق�سور والنَّق�ص يح�سل دائمًا عندما يقّدم االأدنى فهمًا ملو�سوع اأعلى 

ة يف تف�سري ال�سلوك الب�سري اأو املعاين املجّردة .  منه ،الأن االإن�سان يفهم ال�سيء بقدره هو خا�سّ
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– ر�سي اهلل عنهم - واقع ، واإن قّدم امل�سلمون حماوالت  فالق�سور يف فهم حقيقة عبقريات ال�سحابة 
اأن يّدعي �سّحة  ، فاإنه من ال�سعب  اأو مميّزاتها  ال�سخ�سية  اإلى مفتاح  الو�سول  ، لكن مهما حاول املرء 

حماولته ، اأو اأن يّدعي اأنها ت�سّكل كل احلقيقة ال جزءًا منها .   

فاإن قيل : اإن كتابة التاريخ اأو �سري ال�سحابة اأو التاأليف يف عبقرياتهم يرد عليه اأي�سًا اخلطاأ والق�سور ، 
واإ�سافة الفهم ال�سخ�سي ؛ الأّن كل منقول مقرتن بفهم كما تقّدم ، ومل يقل اأحد بتحرمي ذلك ، فيقا�ص 

عليه التمثيل .   

نقول : قيا�ص التمثيل على كتابة التاريخ والعبقريات قيا�ص مع الفارق فال ي�سّح ، و الفرق يكمن يف اأمور :

االأّول : اأنه يف كتابة التاريخ ميكن التمييز بني الّن�ص املنقول، وبني راأي الكاتب اأو القارئ واإ�سافته و�سرحه 
ر اأو ال�سارح ، وهذا التمييز  وحتليله وتعليقه وتف�سريه ، فاخلطاأ اأو الق�سور - اإن وجد - عائد على راأي املف�سِّ
ال ميكن يف التمثيل حيث يقّدم فيه املمّثل احلادثة بال�سورة التي فهمها هو ، وال ميكن التمييز بني اأ�سل 
املعلومة وبني فهمه لها ، فاخلطاأ والق�سور يلحق ال�سخ�سية التي يقّدمها ، ويختلط فيها اخلرب بالفهم 

القا�سر .   

باملعرفة  املهتّم  والقارئ   ، نف�سه  بالقدر  القارئ  اأمام  مطروح   - تنوّعه  مع   - املكتوب  الفكر  اأّن   : الثاين 
بخالف   ، عليه  ال�سيطرة  على  مقدورًا  اخلطاأ  من  اخلطر  فيكون   ، الكتابات  خمتلف  يطالع  واحلقيقة 
امل�سل�سالت التي تخاطب العامة الذين لي�ص عندهم ر�سيد معريف �سابق ميّكنهم من متييز اخلطاأ ، وعدم 
هم على املعرفة والقراءة ملطالعة فكر اآخر . ولي�ص االنتاج والتمثيل بب�ساطة  التاأّثر به ، ولي�ص لديهم ذات النَّ

التاأليف والكتابة ، ليكون لكل عمل متثيلي خاطئ عمل اآخر م�ساد ي�سّحح خطاأه .  

بع�ص  فتواهم  جّراأت  لو  ماذا   :  - عنهم  اهلل  – ر�سي  ال�سحابة  اأدوار  متثيل  اأباح  الذي  الفريق  واأ�ساأل 
الطوائف على متثيل ال�سحابة الكرام – ر�سي اهلل عنهم – وفق فهمهم وحتليلهم ؟!. األي�ص نكون قد اأ�ساأنا 

لل�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – اأبلغ اإ�ساءة ؟!!! 

وحتى لو مل يحدث هذا االحتمال ، فاإّن التعامل باجلراأة واال�ستهانة ، واال�ستخفاف بال�سحابة الكرام – 
ر�سي اهلل عنهم – الذي عرفنا قدرهم وف�سلهم ، وخ�سو�سيتهم ، وحقوقهم على امل�سلمني ، وتعري�سهم  
الحتماالت اخلطاأ يعّد تنقي�سًا اأو انتقا�سًا ، وهو حمّرم ، وكفى به يف ذاته مف�سدة ، ولو مل يجّر اإلى مف�سدة 

اأخرى . 
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ة ، وتقدميها ب�سورة مطابقة للواقع ، وبيان كيف يحدث التنقي�ص لل�سحابة   ثالثًا : مرحلة ترجمة ال�سخ�سيَّ
– يف هذه املرحلة :  عليهم  اهلل  – ر�سوان 

لو افرت�سنا القدرة على فهم ال�سخ�سية فهمًا تامًا - وهذا ال يحدث عادة من االأدنى لالأعلى كما تقّدم -  
فاإن ترجمة ال�سخ�سية ، وتقدميها ب�سورة مطابقة للواقع حمال يف حّق ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – ، 
فرتجمة �سخ�سية ال�سحابي وجت�سيدها غري مقدور عليه كما هو ، من حيث اأّن لل�سحابة من خ�سو�سية 
املثالية والكمال الالئق بالب�سرما يجعل متثيلهم كما هم لي�ص يف مقدور االأدنى الذي ال ي�ستطيع اأن يكون 
مثلهم يف مثاليتهم وكمالهم  ولو على جهة التمثيل ،والعجز عن متثيل ال�سحابة –ر�سي اهلل عنهم– له 

ثالثة اأ�سباب وا�سحة ، اأذكرها للقارئ فيما يلي  :

اأ – اإن ال�سخ�سية عبارة عن �سورة ج�سدية ظاهرة ، و�سورة نف�سية باطنة ، والعظمة تكون يف ال�سورة 
النف�سية الباطنة اأكرث من كونها يف ال�سورة الظاهرة ، دّل عليه اأن اهلل – عّز وجّل – ينظر اإلى ال�سورة 
الباطنة ، ال ال�سورة الظاهرة ، كما جاء يف �سحيح م�سلم عن اأبي ُهَرْيَرَة – ر�سي اهلل عنه – يرفعه اإلى 
َوِرُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر اإلى  َ اَل َيْنُظُر اإلى اأَْج�َساِدُكْم وال اإلى �سُ ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - :  » اإِنَّ اهللَّ

ْدِرِه » )٣٣(. اِبِعِه اإلى �سَ ُقُلوِبُكْم َواأَ�َساَر ِباأَ�سَ

ا  ا�ُص اإِنَّ واملفا�سلة وقعت يف ميزان ال�سرع بالتقوى واالأحوال الباطنة القلبية واملعاين النف�سية ، { َيا اأَيَُّها النَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي}  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  اإِنَّ اأَ

َبت االأعمال الظاهرة دلياًل  عليها   . احلجرات: ١٣  ، والتقوى اأمر باطن ، واإن ُن�سِ

وهذه ال�سورة الباطنة بلغت عند ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - مبلغ الكمال املقدور للب�سر ، وقد قال النبي – 
َجاِل َكِثرٌي ... » احلديث )٣٤( ، وتقّدم احلديث ال�سريف الذي فيه قوله  �سلى اهلل عليه و�سلم - : » َكَمَل من الرِّ
َحاِبِه َخرْيَ ُقُلوِب اْلِعَباِد  ٍد ، َفَوَجَد ُقُلوَب اأَ�سْ مَّ – �سلى اهلل عليه و�سلم - : » ُثمَّ َنَظَر يف ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب حُمَ
ُ َعِن امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ  َي اهللَّ » )٣5( ، وملّا اأثنى اهلل تعالى عليهم اأ�سار اإلى قلوبهم ، وذلك يف قوله تعالى : { َلَقْد َر�سِ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َواأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا } الفتح: ١8. َجَرِة َفَعِلَم َما يِف ُقُلوِبِهْم َفاأَْنَزَل ال�سَّ َت ال�سَّ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ

على   ... التمثيل  يعتمد   «  : نقله  تقّدم  الذي  قوله  يف  جرادة  فاروق  املخرج  و�سف  ما  منه  يطلب  واملمّثل 
)٣٣( �سحيح م�سلم  ) ٤ /١986 ( ، ح  )٢56٤ ( . 

)٣٤( �سحيح البخاري  ) ٣  / ١٢5٢ ( ، ح )٣٢٣0 ( . 
)٣5( انظر : �ص ) 8 ( . 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

154

القدرات اخلا�سة للُممّثل ... تبداأ من الدوافع الداخلية للممثل )العواطف واال�ستجابات احل�سيَّة( ...  »

وت�سوير ال�سورة الباطنة ، وما كان يف قلوب ال�سحابة – وهو اجلزء الذي تكمن فيه عظمتهم - ممتنع ؛ 
الأن فاقد ال�سيء ال يعطيه ، فال اأحد على وجه االأر�ص ي�ستطيع اأن يحاكي احلالة النف�سية والقلبية والفكرية 
واالإميانية ل�سيدنا اأبي بكر ال�سديق – ر�سي اهلل عنه – يف حادثة الهجرة ، وهو مي�سي تارة اأمام ر�سول 

اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - وتارة خلفه يخ�سى عليه الّر�سد والطلب .

وال اأحد على وجه االأر�ص قادر على اأن يحكي مزيج امل�ساعر والعقائد واالإميان الذي كان عليه �سيدنا عثمان 
– ر�سي اهلل عنه - وهو حما�سر ، ناٍه عن اأن يهراق ب�سببه حمجنة من دم م�سلم ، وال اأحد على وجه االأر�ص 
قادر على اأن ي�سف ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - وحالتهم الفكرية والنف�سية الذين كانوا يتناوبون على 

يهم اأن ياأمرهم بقتال !  حرا�سته يف ذلك الوقت ، وهم يف �سراع بني واجبهم يف طاعته ، وبني متنِّ

وال اأحد على وجه االأر�ص قادر على اأن ينقل عظمة موقف �سيدنا علي – ر�سي اهلل عنه – حني نام يف 
فرا�ص ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – يفديه بروحه ، وال كيف تّلقى هذا اخلرب ؟ وهل لّبى النداء 
حمبًا مفتديًا بروحه . وماذا دار بخلده وفكره ؟ وهل خطرت نف�سه على باله حلظة ؟! اأم اأّن �سجاعته غلبت 
خوفنا نحن ؟! اأو اأّن حّبه لر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم - هو االأمر امل�سيطر على فكره يف تلك اللحظة  
؟؟! لي�ص يل وال لك وال للمخرج اأن يحّدد وال اأن يت�سّور ، ولن ي�ستطيع اأكفاأ ممّثل اأن ينقل لنا هذا امل�سهد 

ترجمة حّية كما ح�سل مطابقًا للواقع . 

وال اأحد على وجه االأر�ص قادر على اأن ي�سّور احلالة النف�سية والفكرية واالإميانية ل�سيدنا عّمار بني يا�سر 
�سان الأ�سدِّ التعذيب يف �سبيل اهلل – تعالى - ، وال يفتئان  ، اأو �سيّدنا بالل – ر�سي اهلل عنهما – وهما يعرَّ

يقوالن :  اأحد .. اأحد .  

وال اأحد قادر على اأن ي�سّور لنا �سّيدنا اأن�ص بن مالك – ر�سي اهلل عنه – وقد اأتت به اأّمه خلدمة ر�سول 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلَّم – وهو ابن ع�سر �سنوات . 

وال اأحد على وجه االأر�ص قادر على اأن ي�سّور لنا خ�سوع ال�سحابي اجلليل الذي ُقطَعت رجله ، وهو ي�سّلي 
فلم ي�سعر ! 

واقراأ ال�سرية الطاهرة من اأّولها اإلى اآخرها ، و�ستعرف اأن عالقة ال�سحابة بر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه 
و�سّلم – و�سفات ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، وهم �سفوة الب�سر بعد االأنبياء والّر�سل ال ميكن متثيلها 

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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اإال على وجه ناق�ص م�سيء مغاير للحقيقة قا�سر عنها ، وهنا يكون التمثيل تنقي�ص واإ�ساءة . 

رنا اأنه ال قدرة  ، و جتراأنا على ما ال ن�ستطيعه ، ونحن نعلم اأننا ال ن�ستطيعه ، ا�ستجابًة لهوى عندنا  فاإذا قرَّ
، وتغليبًا له على الواجب علينا من عدم اخرتاق هذا اجلناب العايل؛  اأ�سبح اإ�ساءة ، الأننا نقّدم ال�سخ�سية 
وفق �سورة من خيالنا ، ثّم هي اأقّل واأدنى مما كان ال�سحابي – ر�سي اهلل عنه – عليه ظاهرًا وباطنًا  ، 

ثّم نزعم اأننا نعّرف النا�ص ب�سحابة ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم - . 

ب – الثاين من اأ�سباب عدم القدرة على متثيل ال�سحابة هو : ما يوؤمن به اأهل ال�سنة واجلماعة مما ي�سّمى 
الكرامة ، وهي : تاأييد من اهلل – تعالى - الأوليائه بخارق للعادة دون اأن يقرتن بتحٍد ، وجانب الكرامات يف 
حياة ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – م�ستفي�ص ، ويكفيهم كرامة ن�سر اهلل – تعالى - لهم مع قّلة العدد 
والعتاد ، وما كانوا عليه من اال�ستقامة والن�سرة والبذل للدين ، مل يحيدوا ومل يبّدلوا ، وهو عني الكرامة ، 
وكل ما كان اإتيانه بتاأييد من اهلل - تعالى - ، فت�سويره اجرتاء ، الأنه ال ميلك اأحٌد ت�سوير جزء التاأييد الذي 
ا�ص قوله : ]فاإن يك باقي �سحر فرعون فيكم    فاإن ع�سا مو�سى بكف  فيه ، ولذا » اأنكر الر�سيد على اأبي نوَّ
 خ�سيب  وقال له : يا ابن اللخناء ، اأنت امل�ستهزىء بع�سا مو�سى ، واأمر باإخراجه عن ع�سكره من ليلته »  )٣6(
ولذلك ، فال ي�ستطيع اأحد ت�سوير حقيقة  اإ�سماع �سيدنا عمر - ر�سي اهلل عنه - ل�سارية باأر�ص م�سر ، 

وغري ذلك مما ورد عن ال�سحابة من كرامات ، وهو كثري .  

ج–– الثالث من اأ�سباب عدم القدرة على متثيل ال�سحابة هو : اأّن اهلل - عّز وجل - بارك لر�سول اهلل – 
�سلى اهلل عليه و�سلم – يف اأ�سحابه ، كما بارك له – �سلى اهلل عليه و�سلم - يف زمنه ، ويف مهاجره ، ويف 
اأ�سياء كثرية معروفة يف ال�سّنة النبوية ، فال�سحابة – ر�سوان اهلل تعالى عليهم – مباَركني ، ويكفي دلياًل 
اأثر ما فعلوه يف الزمن القليل على الب�سرية كّلها ، فقد فتحوا البلدان ، ون�سروا االإ�سالم ، وعّلموا  عليه  
العلوم ، وغرّيوا االأخالق ، وحدوث ذلك كّله يف الزمن الي�سري خرق للعادة ، فلم ي�سبق يف التاريخ جناح يف 
تغيري عقائد الكفر  اإلى النقي�ص من االإميان واحلّب يف اهلل ، والن�سرة هلل ، والزهد يف الدنيا ، ومن االأمية 
واجلهل اإلى العلم والدر�ص والقراءة ون�سر الدين وتبليغه ، وتدوين العلوم والنه�سة احل�سارية ، ومن الظلم 
اإلى العدل والعطاء وحب اخلري لالإن�سانية جمعاء ، وهذه الربكة كّلها من اهلل - تعالى - ، وكّل ما كان من 
اهلل –تعالى - ال ن�ستطيع ت�سويره ،  وجتريد ال�سحابة منه ، عن طريق اجتزاء جزء من ال�سخ�سية لتمثيله 
مع ا�ستبعاد ما لهم من كرامة وتاأييد من اهلل – تعالى - ، وما لهم من بركة وتوفيق من اهلل - تعالى - 
ُينِق�سهم عن مقامهم الذي اأنزلهم اهلل – تعالى - فيه ، وال يكون مطابقًا للواقع وال ترجمة له ، والهجوم 

)٣6( احلاوي للفتاوي  ) ١  / ٢٢5 ( . 
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على ال�سيء مع العجز عنه اأمر ال ي�ستح�سنه عقل وال �سرع .   

وبذلك يظهر اأن اجلوانب التي ال ميكن متثيلها يف �سخ�سّية ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – كثرية ، و�سار 
الهجوم على متثيلهم مع عدم القدرة جراأة واإ�ساءة ، وكل ذلك تنقي�ص . 

خال�سة الدليل االأّول : 

واأّن منها  االأّول،  – كما تبنّي يف املبحث  – ر�سي اهلل عنهم  اًل خ�سو�سية ال�سحابة  بالدليل مف�سّ ثبت 
حرمة تنقي�سهم . 

وثبت بالدليل اأن متثيل ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - تنقي�ص لهم �سواء يف مرحلة جمع املعلومة بالكذب 
يف اختالق زيادات تكمل النق�ص يف املروي عنهم ، و�سواء يف فهم ال�سخ�سية فهمًا قا�سرًا جزئيًا ينا�سب 
ق�سور االأدنى يف فهم بواطن االأعلى وظواهره ، و�سواء يف الهجوم على ترجمتها وتقدميها على اأر�ص الواقع 
ب�سورة تغاير حقيقتها ، وتق�سر عنها ، وال تطابق الواقع ، وال ترتجم ال�سحابة ترجمة حقيقية للعجز عن 

متثيل �سورتهم الباطنة والظاهرة ، وكراماتهم ، وتاأييد اهلل - تعالى – لهم .

وبهذا يكون  متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - حمّرم ، واهلل اأعلم . 

و يرتّتب على ذلك ، اأّنه لو افرت�سنا اإمكان انتفاء املفا�سد التي ذكرها البع�ص يف متثيل دور ال�سحابة – 
ر�سوان اهلل عليهم -  وذلك باأن قام بتمثيل دور ال�سحابة من نثق يف دينهم واأمانتهم وعلمهم من العلماء 
وال�ساحلني الذين بذلوا نفو�سهم يف الدعوة اإلى اهلل - تعالى - ، وعملوا على ذلك يف احل�سر وال�سفر ، 

وخال عملهم من املحذورات واملحرمات من االختالط ، هل يكون متثيلهم حرامًا ؟ .

 – اأثبتناه  – كما  اجلواب : يظّل متثيلهم حرامًا ، وال�سبب يف املنع اأن متثيل ال�سحابة يف ذاته تنقي�ص 
– ولن ي�ستطيع  – ر�سوان اهلل عليهم  ومهما بلغ املرء من �سالح وتقوى ، فلم ولن يبلغ مبلغ ال�سحابة 
، وما فيهم من بركة  ، وما لهم من كرامات وتاأييد من اهلل تعالى  الباطنة والظاهرة  اأحوالهم  اأن ميّثل 
ال�سحبة والروؤية ، وغري ذلك مما هو يف غري مقدوره ، فاإذا فعل ، فقد اجرتاأ ، والذي يجرتئ على ال�سيء 
، فهو ال يعرف قدره على حقيقته ، وهو يقّدم �سورة قا�سرة ناق�سة للم�ساهد ، وامل�ساهد الذي يقبلها مثااًل 

لل�سحابي هو م�سرتك يف التنقي�ص واالإثم ، واهلل اأعلم . 

الدليل الثاين : اأثبت الواقع اأن يف متثيل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – تنقي�سًا لهم :
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اأثبت متثيل دور ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – ح�سول التنقي�ص يف الواقع ، واإن نفاه البع�ص نظريًا ، 
ب لها ، ومن �سور التنقي�ص  واّدعى اإمكان خلّو التمثيل عنه ، والواقع حاكم على التخّيالت النظرية مكذِّ

التي �ساحبت اإنتاج اأفالم ال�سحابة ، وم�سل�سل ) عمر ( :

١ - وقوع اخلطاأ واالإخفاق رغم كل املحاوالت اجلادة لعدم وقوعه  :  

يقول ال�سّيد  حممد علي نا�سف :« ولقد ح�سدنا كل االإخال�ص والنيات احل�سنة يف فيلم » خالد بن الوليد » 
مثال : ولكني اأعتقد اأننا نلنا من �سخ�سية خالد يف هذا الفيلم ما عجز عن نيله الروم والفر�ص » )٣7( .

٢ - �سرب االأ�ستاذ حممد علي نا�سف اأمثلة الأفالم عاملية كّلف الواحد منها ما قد ي�سل اإلى ثالثة ع�سرة 
مليون دوالر ،ومع ذلك مل تخل من نقد واأخطاء  )٣8( .

٣ - اأثبتت التجارب الفعلية يف متثيل بع�ص ال�سخ�سيات املعا�سرة اإخفاقًا وق�سورًا وتنقي�سًا ، نحو متثيل 
ال�سيخ : ال�سعراوي واأم كلثوم وامللك فاروق ... الخ ، ويدرك التنقي�ص من يعرف االأ�سل وال�سورة  ، فريى 
الذين  ال�سّن  �سغار  التنقي�ص هم  يدركون حقيقة  ال  والذين   ، االأ�سل  مقابل  ال�سورة يف  ت�ساوؤل  بو�سوح 
مل يعا�سروا االأ�سل ، ومل يعرفوه ، وهذا التنقي�ص ال ميكن قبوله يف حقِّ ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - 

حلرمتهم وخ�سو�سيتهم يف حقوقهم على امل�سلم . 

٤ - ر�سد بع�سهم على �سفحات النت اأخطاء وقعت يف م�سل�سل ) عمر ( ، وحتّدثوا عنها على �سفحات 
النت ، واملق�شود اأن اخلطاأ يقع ، وكون طبيعة املادة االإعالمية اأنها �شريعة االنت�شار ، فاإن االحتياط فيها 

فيما يخ�ّص الدين اأمر واجب .

– ا�ستخفاف بقدرهم وحّقهم ، واال�ستخفاف نوع  – ر�سي اهلل عنهم  الدليل الثالث  : متثيل ال�سحابة 
اإيذاء ، واإيذاء ال�سحابة حرام :  

ي : ا�ستهان به . » )٣9( ، واال�ستخفاف نوع من اأنواع االإيذاء  يف امل�سباح املنري : » ) ا�ستخفَّ ( الرجل بحقِّ
 ، ال  اأو  منه  يغ�ّص ذلك  به وجيهًا  امل�ستّخف  وذلك  بح�سب كون   ، الفقه  اإكراهًا يف  يعترب  اأن  ي�سّح  الذي 
)٣7( بحث بعنوان » ق�س�ص االأنبياء يف ال�سينما »ن�سر يف جملة االأزهر يف عدد حمرم عام ١٣8٢ ) ج ٣ /  ٣٢٤ ( والبحث من�سور 

يف موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية .
)٣8( بحث بعنوان » ق�س�ص االأنبياء يف ال�سينما »ن�سر يف جملة االأزهر يف عدد حمرم عام ١٣8٢ ) ج ٣ /  ٣٢5 ( والبحث من�سور 

يف موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية .
)٣9( امل�سباح املنري  ) ١ / ١75 ( .
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واال�ستخفاف يف حّق  اأ�سحاب �سّيدنا حممد – �سلى اهلل عليه و�سلم - اإيذاء قطعًا، الأنهم وجهاء بال �سكٍّ 
وال ريب .  

ده بنوع  قال النووي – رحمه اهلل – فيما يكون التخويف به اإكراهًا ناقاًل عن بع�ص ال�سافعية : »  لو توعَّ
ا�ستخفاف ، وكان الرجل وجيهًا يغ�ّص ذلك منه ، فهو اإكراه » )٤0(.

 «  : التعزير   املاوردي يف احلاوي يف مراتب  ، قال  الفقهاء  التعزير عند  واال�ستخفاف مرتبة من مراتب 
فاملرتبة االأولى : التعزير بالكالم ... يندرج ذلك يف النا�ص ح�سب منازلهم . فيكون تعزير َمْن جلَّ قدره 
باالإعرا�ص عنه ،  وتعزير من دونه بالتعنيف له . وتعزير َمْن دونه بزواجر الكالم . وغايته اال�ستخفاف 

الذي ال قذف فيه وال �سب . » )٤١( 

اأو تعزيرًا ، فهو درجة من درجات التنقي�ص واالإيذاء يف حقِّ �سحابة  اإكراهًا  اأن يكون  فاال�ستخفاف بني 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم –.

اأنكر  اأبو مطّرف فيمن  ومن اأمثلة اال�ستخفاف بال�سحابة الذي اأنكره ال�سلف يف ع�سور �سابقة : » اأفتى 
حتليف امراأة بالليل ، وقال : ) لو كانْت بنت اأبي بكر ما حلفْت اإال بالنهار ( باالأدب ال�سديد ؛ لذكر هذا 

البنة اأبي بكر يف مثل هذا »  )٤٢( .

واجلراأة على متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – مع عدم القدرة كما تقّدم بيانه يف الدليل االأّول - 
�سورة من �سور اال�ستخفاف بهم تظهر يف كّل مرحلة من مراحل التمثيل ؛ فهو حمّرم بال �سّك . 

 الدليل الرابع : اأثبت الواقع اأن يف متثيل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – ا�ستخفافًا بهم :

ويف   ، ال�سحف  بع�ص  يف  الرئي�سية  العناوين  ويف   ، امل�ساحبة  الدعاية  يف  االأدب  و�سوء  اال�ستخفاف  وقع 
عبارات البع�ص ، وفيما يلي مناذج من �سور ذلك اال�ستخفاف : 

اأحد : �سغارًا وكبارًا ، علماء وعاّمة  يف الكالم  اأكرب مف�سدة وا�ستخفاف وا�ستهانة هو ا�سرتاك كّل   - ١
، وكّل هوؤالء حتّدث من منظور جتربته  النت  ، وذلك على �سفحات  باملقّد�سات  على فتوى دينية متعّلقة 
ال�سخ�سية وراأيه يف ق�سية دين ينبغي اأن يتحّرى النا�ص فيها طريقة ال�سرع وقوانني اأ�سول الفقه يف معرفة 

)٤0( انظر : رو�سة الطالبني  ) 8   / 59 ( .
)٤١( احلاوي الكبري  ) ١٣ / ٤٢٤ - ٤٢5 ( . 

)٤٢(فتاوى ال�سبكي  ) ٢ /58٢ ( 
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احلكم ، وهذا اإمنا يدّل على اجلراأة واال�ستخفاف واجلهل .  

٢ – لالأ�سف ال�سديد وردت عبارات م�سيئة ، واإّن عبارة مثل قولهم ) الفاروق يظهرعلى ال�سا�سة ( عنْي يف 
اال�ستخفاف .  

٣ – وردت عبارة على ال�سحيفة االلكرتونية يف موقع ) الوطن ( تقول : جممع البحوث االإ�سالمية : ) عمر 
بن اخلطاب ( ممنوع من دخول م�سر )٤٣(  ، وهذا اأي�سًا عنْي يف اال�ستخفاف .

بل  العك�ص  على   (  : العمل  امل�ساركات يف متثيل  اإحدى  وهي   ، امل�سل�سل  لظهور  املوؤّيدات  بع�ص  -وقالت   ٤
اأظهرناه قدوة ( . وكاأن متثيلهم هو ما اأظهر الفاروق – ر�سي اهلل عنه - قدوة .

فمثل تلك العبارات ا�ستخفاف واإ�ساءة يف حّق �سحابة – ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم – ف�ساًل عما 
يحدث من ا�ستخفاف ِفعليٍّ منذ اللحظة التي يبحث فيها املخرج عن ال�سخ�ص املنا�سب لتمثيل �سخ�سّية �سيدنا 
عمر – ر�سي اهلل عنه – اأو غريه من ال�سحابة – مع عدم وجود تلك املنا�سبة بوجه من الوجوه – وحتى 

االنتهاء من مهزلة متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، باالإ�سافة املكذوبة ، والتقّم�ص القا�سر . 

الدليل اخلام�ص : متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنه – ممنوع الأ�سباب من خارّج ، وهي الظروف املقارنة 
لواقع التمثيل : 

ذكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء يف بحثها بعنوان ) حكم متثيل ال�سحابة يف م�سرحية اأو فيلم 
�سينمائي ( حال م�ساهدة التمثيل ، و اأنه ) حال من اأحوال اللهو والت�سلية و�سغل وقت الفراغ ( ، و ) حال 

حمرتيف التمثيل من املناحي امل�سلكية ( ، و ) اأغرا�ص التمثيل ( واأنها غالبة يف املكا�سب املادية  )٤٤( .

واإذا نظرنا اإلى هذا الو�سع جمماًل ، فاإّنا ال ن�سّك يف اأّن جعل �سحابة ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - املادة 
اأو املو�سوع اأو الوا�سطة التي تتحقق بها هذه االأغرا�ص للم�ساهد اأو للممّثل اأو للمنتج اإثم كبري وخطاأ ج�سيم . 

وهذه االأمور املقارنة للتمثيل يح�سل ب�سببها التحرمي كما يح�سل ب�سبب الو�سف الذاتي اأو القائم باملحّرم 
، قال ابن عبد ال�سالم يف قواعده : » واأ�سباب التحرمي والتحليل �سربان : 

اأحدهما : قائم باملحّل الذي يتعّلق به فعل املكلَّف .

)٤٣( كتبه بع�سهم بتاريخ / االأحد / 8 / 7 / ١٢0١٢ م . 
)٤٤( جملة البحوث االإ�سالمية ) ١ / ٢٢7 (  . 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

160

والثاين : خارج عن املحّل .

فاأما القائم باملحّل من اأ�سباب التحرمي ، فهو كل �سفة قائمة باملحلِّ موجبة للتحرمي ... ، واأما اخلارج 
عن املحّل ، ف�سربان : اأحدهما : االأ�سباب الباطلة ...فهذه اأ�سباب خارجة عن املحّل موجبة لتحرمي الفعل 

املتعّلق به » )٤5(

وهذه االأ�سباب ، واإن ارتبطت مبفا�سد خارجة مقارنة ، فاحلكم مرتبط بها متى وجدت ، وحيث مل توجد 
لت ذكرها يف  ، فاإّن احلكم يرجع اإلى اأ�سله ، وهو التحرمي للمف�سدة االأ�سلية يف ذات التمثيل ، التي ف�سّ
الدليل االأّول ، وتقّدم اأنها و�سف قائم باملحّل ، و لذا لو اأمكن وجود م�ساهد يريد التعّلم ال الت�سلية ، وممّثل 

�سالح يريد الدعوة ال الربح ، ومنتج كذلك ، فيظّل احلكم هو التحرمي ملا تبنّي يف االأدّلة قبل هذا . 

وهذا الدليل غري دليل ) �سّد الذرائع ( اأو ) امل�سالح واملفا�سد ( ، فهو ال يتعّلق باملاآالت ، واإمنا يتعّلق بواقع 
– ر�سي اهلل عنهم -، وما يقارنه من اأو�ساف ؛ يحّرم التمثيل الأجلها كما يحّرم الأجل  متثيل ال�سحابة 

الو�سف الذاتي الذي فيه . 

الدليل ال�ساد�ص : ال�سحابة بو�سفهم قدوة ومنوذج يحاكى ال يجوز متثيلهم : 

ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - بو�سفهم دلياًل اأو قدوة ومنوذج يحاكى ارت�ساه ال�سارع لنا ، وحّثنا على 
ي به ، ال يجوز متثيلهم ، الأّن متثيلهم مع تدّخل املمثل يف مراحل التمثيل الثالثة ي�سّوه القدوة ، فال  التاأ�سِّ
تعود هي النموذج احلقيقي الذي ارت�ساه اهلل – تعالى - ور�سوله – �سلى اهلل عليه و�سلم -، وت�سويه القدوة 

يغرّي الدين . 

ال�سحابي  ،و�سكل  املحيطة  الظروف  ،واإّن  والهدف  املعنى  الّن�ص ال مي�ّص  املمّثل يف  تدّخل  اإن   : قيل  فاإن 
وملب�سه وبيته ،كل ذلك ال اأهمّية له يف ذلك  .

قلت : بلى ، كل ذلك موؤّثر يف ال�سورة النهائية ، الأّن العاطفة يف ا�ستقبال املرئيات تعمل اأكرث من العقل 
، والعاطفة تقبل ال�سخ�سية كّلها ، وتتاأّثر بال�سورة الظاهرة والباطنة والظروف املحيطة وكّل �سيء دون 
، وبني مظهرها  بها من معنى مق�سود  يقوم  ، وهو ما  املهّم فيها  وتفّرق بني اجلزء  ل  ، وال تف�سّ تفريق 
والظروف املحيطة بها ، والعاطفة ركن مهّم يف االتباع ، الأّن االتباع يتعّلق بالعاطفة قبل تعّلقه بالعقل ، 

)٤5( قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام  ) ٢ / 9٢ ( .
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بر�سول  فتاأ�ّسوا   ، ، حملتهم عاطفتهم على ذلك  العادات  �سنن  لكثري من  الكرام  ال�سحابة  اتبع  ثّم  ومن 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سّلم – يف كّل �سيء حتى يف طريقة ارتدائه لقمي�سه  - �سلوات اهلل و�سالمه عليه 
-  )٤6( ، غلبتهم عاطفتهم ، ولذلك ربط اهلل - عّز وجّل – االتباع بالعاطفة ال باملعرفة يف قوله تعالى : 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم } اآل عمران: ٣١  ،  ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  َواهللَّ ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهللَّ َ َفاتَّ بُّوَن اهللَّ { ُقْل اإِْن ُكْنُتْم حُتِ
وال يخالف اأحد يف اأن املطلوب اتباعه والتاأ�سي به لي�ص هو عمر كما قّدمه املخرج واملمّثل ، اإمنا هو عمر بن 
اخلّطاب – ر�سي اهلل عنه – بال�سورة التي نقلتها الروايات عنه ، دون زيادة ما اأنزل اهلل بها من �سلطان .   

الدليل ال�سابع : متثيل ال�سحابة تعٍد على حّق ال�سرع :   

اإذا كان ال�سخ�ص ال خ�سو�سية له يف ال�سرع ، فتمثيله - اإن اأنق�سه - انتهاك حلّقه ال�سخ�سي ، ولي�ص هذا 
البحث معني بحكمه .  

فاإذا كان له خ�سو�سية عند اهلل – تعالى - ، فتمثيله وما يلزمه من تنقي�ص انتهاك حلق اهلل – تعالى - ، 
ولل�سحابة خ�سو�سية عند اهلل - تعالى -بّيناها يف اأّول هذا البحث ، وباعتبار هذه اخل�سو�سية لهم ، فاإنه 
ال يجوز تنقي�سهم بحال ، وال يحّل االجرتاء على ما هو حّق هلل – تعالى – بغري دليل وا�سح من ال�سرع يدّل 

عليه ، ولي�ص يف ن�سو�ص ال�سرع ما يفيد االإذن يف متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - .  

االأدلة  من  جزءًا  ،اأوباعتبارهم   - – تعالى  اهلل  عند  ومكانتهم  ف�سائلهم  هي  اخل�سو�سية  كانت  و�سواء 
اأو    ، به  انفردوا  اأو   ، اإذا اجتمعوا عليه  بقولهم  اأو   ، التقريرية  ال�سنة  �سواء بظهورهم يف حمّل  ال�سرعية 
اختلفوا فيه ، اأو بكونهم قدوة للم�سلمني يف �سريتهم ، فقد توافرت فيهم يف كّل ذلك اأ�سباب متنع من متثيل 
اأدوارهم ، اأو اإتيان اأي فعل يف حّقهم مل يقم عليه دليل وا�سح يفيد اجلواز ، فكيف لو ظهر دليل يدّل على 

التنقي�ص واال�ستخفاف كما تقّدم ؟!!! :  

فكون ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - جزءًا من االأدّلة ال�سرعية ال ي�سلح معه اإعمال قاعدة ) االأ�سل يف 
االأ�سياء االإباحة ( ، بل يكون يف متثيل دور ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – مع ما عرفنا من خ�سو�سيتهم 

- جراأة على اهلل – تعالى – ور�سوله – �سلى اهلل عليه و�سلم -  مبا هو لي�ص ماأذونًا فيه .

الدليل الثامن : متثيل ال�سحابة تعدٍّ على احلق اخلا�ّص لهم – ر�سي اهلل عنهم - : 

)٤6( روى ابن خزمية يف �سحيحه عن  : » زيد بن اأ�سلم قال : راأيت ابن عمر ي�سّلي حملول اإزراره ، ف�ساألته عن ذلك ، فقال : راأيت 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - يفعله » �سحيح ابن خزمية  ) ١ /٣8٢ ( ، ح ) 779 ( .
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راأى الداعية االإ�سالمي ال�سيخ حممد الهبدان )٤7(  اأن متثيل ال�سحابة تعٍد عليهم، الأنهم مل ياأذنوا بهذا 
د اإن�سان اإن�سانًا دون اأخذ موافقة منه اأو من ورثته، فالقائمون  العمل، واأنه »  ال يجوز �سرعًا ، وال نظامًا اأن يج�سِّ
على االإنتاج مل ياأخذوا موافقة عمر - ر�سي اهلل عنه - ، وال ورثته على اإنتاج امل�سل�سل، وال اأحد ي�ستطيع االآن اأن 

ينتج م�سل�ساًل عن حياة �سخ�ص دون احل�سول على اإذن منه، فهذا خمالف حتى للنظام.« )٤8(

ونقل ال�سيخ عبد احلق الرتكماين )٤9(  يف موقعه عن د/ حممد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح )50( راأيًا 
م�سابهًا ، واأكرث �سّحة من حيث اأنه انتهى اإلى اأن » اأخذ االإذن متعّذر، وعليه فال ميلك اأحد النيابة يف اإعطائه » .

واخت�سا�ص ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ال ورثتهم باالإذن هو االأ�سبه ، الأن املرياث خمّت�ص يف االأ�سل 
باملال  ، واهلل اأعلم . 

الدليل التا�سع : متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – تعّد على احلقِّ العام للم�سلمني ،وانتهاك م�ساعر 
املاليني منهم ، وخمالفة عرفهم امل�ستقّر  : 

– ر�سي اهلل  ال�سحابة  اأن متثيل  االأخرية على فكرة  ال�سنوات  اإلى  واأربعمائة عام  األفًا  امل�سلمون  ا�ستمر 
عنهم - تنقي�ص لهم ، واأّنه يعّر�سهم خلطر نق�سان قدرهم  يف نفو�ص امل�سلمني ، واأنه جراأة تفتح الباب 

للم�سا�ص مبقّد�سات امل�سلمني من جميع االأطراف والطوائف .

ر يف نفو�ص الّنا�ص واجبة ، ولو كان عرفًا واهمًا  فلو فر�سنا اأن هذا كّله وهم ، فاإن رعاية هذا العرف امل�ستقِّ
، فرعاية عاطفة امل�سلم جتاه �سحابة ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - واأنهم يرْون التمثيل تنقي�سًا ، 

هذا يف ذاته دليل ، واإن كانت العاطفة نف�سها لي�ست دلياًل على احلكم  .

ويف ال�سنة النبوية دليل على ذلك : وذلك يف حادثة الكعبة وتركها على بنائها القدمي ، رعاية لعرف قري�ص 
وحدثاء العهد باالإ�سالم وتطييبًا خلواطرهم ، وعدم مواجهتهم مبا يحزنهم ، اأو مبا يواجه ما اعتادوه من 
اإلف لي�ص يف االإبقاء عليه �سرر ، وذلك يف احلديث الذي روته ال�سّيدة عائ�سة – ر�سي اهلل عنها - : » اأن 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم – قال :  اأمل تري اأن قومك حني بنوا الكعبة اقت�سروا عن قواعد اإبراهيم ؟ 

)٤7(داعية اإ�سالمي يف ال�سعودية  ، حا�سل على الدكتوراه يف ال�سريعة من جامعة االإمام حممد بن �سعود يف الريا�ص �سنة ١٤٢7 
هـ . ) ويكبيديا املو�سوعة احلرة / �سبكة احلا�سوب ( . 

 . )  news ٤8( ن�سرت راأيه مواقع عديدة ، منها موقع جمّلة ) طنجة(
)٤9( رئي�ص مركز البحوث االإ�سالمية يف ال�سويد ، مواليد �سنة ١969 هـ ) ويكبيديا املو�سوعة احلرة / �سبكة احلا�سوب ( . 

)50(ع�سو هيئة التدري�ص باملعهد العايل للق�ساء بال�سعودية .  

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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قالت : فقلت :  يا ر�سول اهلل ، اأفال ترّدها على قواعد اإبراهيم ؟ فقال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - : 
لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت ... احلديث  )5١(

ني - فيه انتهاك وتنقي�ص اأمر ال ُيباح  فكون التمثيل يف عرف عدد كبري من امل�سلمني - خا�سة العلماء واملخت�سِّ
جتاهله ممن ال يرى يف التمثيل تنقي�سًا ، بل املجتمع امل�سلم قائم على االحرتام والتاآلف ال التنازع وال�سقاق .  

ا عامًا يف �ساأن ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، قال ابن فرحون يف  ويف الفقه اإ�سارة اإلى اأّن للم�سلمني حقًًّ
م�ساألة : » من �سّب اأّم �سحابي وهي كافرة » : » ... واإن كان اأحد من ولد هذا ال�سحابي حيًا قام مبا يجب 
له ، واإال فمن قام به من امل�سلمني كان على االإمام قبول قيامه ، قال : ولي�ص هذا كحقوق غري ال�سحابة 

حلرمة هوؤالء بنبيهم - �سلى اهلل عليه و�سلم - »  )5٢(

الدليل العا�سر : متثيل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم -  تعٍد على حّق االإن�سانية كّلها يف احلفاظ على 
النماذج املثالية املتفّردة  : 

ال�سحابة منوذج مثايل كامل على العامل اأن يحظر امل�سا�ص به ؛ الأن احلفاظ عليه حّق لالإن�سانية كّلها ، اإذ 
هم – ر�سي اهلل عنهم – جت�سيد للقيم واملبادئ واملثاليات يف اأعلى �سورها ،وقد كنت كتبت مقااًل ملجلة 
) الوعي االإ�سالمي ()5٣( قلت فيه : » اإنك حني تعجز عن اإدراك معنى العزمية اإلى الدرجة التي يقوم 
املرء فيها ليله ، ويجاهد نهاره �سائمًا حمت�سبًا ، ولو كان حديث عهد بعر�ص اأو كان طفاًل ي�سّب على اأطراف 
قدميه متطاواًل ليقنع ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اأن ياأخذه معه يف اجلهاد ، فاذهب اإلى حياة 
ال�سحابة �ستجد هذه ال�سورة عندهم كثرية وفرية ، و�ستجد معها امرءًا يحّدث نف�سه :كيف يلقى اهلل غدًا 

ولي�ص معه على التق�سري عذر !!

 وحيث ع�سر عليك اأن تت�سور حبًا لر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – يفوق حب النف�ص واملال والولد 
والوالد والنا�ص اأجمعني ، فارحل �سريعًا اإلى �ساحة اأحد لرتى عيناك حقيقة ب�سرًا حتّولوا يف طرفة عنْي اإلى 
دروع حتول بني ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – وبني ما يوؤذيه ، ولو كان �سوكة ، اإنهم اأ�سحاب ر�سول 

اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - . 

وق�ص على ذلك – يا اأخي – كل ما ي�سيق عقلك عن ت�سّوره .. االإيثار حلّد املوت .. الزهد الذي يحمل اأمري 
)5١( اال�ستذكار )  ٤  / ١8٤ - ١85 ( ، ح ) 77٢ (. 

)5٢( تب�سرة احلكام  ج ٢   �ص ٢١٣
)5٣( جملة ت�سدر عن وزارة االأوقاف بالكويت . 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

164

املوؤمنني �ساحب الفتوح على اأن يلب�ص ثوبًا فيه اثنتا ع�سرة رقعة .. اخل�سوع يف العبادة اإلى احلّد الذي تقطع 
فيها قدم ال�سحابي فال ي�سعر . الرحمة .. العدل .. العطاء .. البناء .. العّزة .. ال�سدق .. نقاء ال�سريرة 

.. حّب اخلري للب�سرية اأجمع .. مراقبة النف�ص .. االإخال�ص .. التوّكل ..« )5٤(

واإذا كان فاقد ال�سيء ال يعطيه ، فاإن من ال ي�سل اإلى هذه االأحوال ال يح�سن التعبري عنها ونقلها للقارئ ، 
ولو بذل كل جهده ، فاإنه �سينقل اأق�سى قدرته هو ، ال ما عليه االأمر يف احلقيقة والواقع ، وبالتايل �سي�سّوه 

املثال والقدوة . 

و ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – باعتبارهم النموذج املثايل  ، فاإن العقل والعرف يقت�سيان احلفاظ 
عليهم من امل�سا�ص بهم - ولو مل يرد الن�ّص ال�سريح بتحرمي متثيل اأدوارهم - واإنا نرى يف املتاحف العاملية 
لوحة �سغرية بجانب التماثيل التي �سنعها فنانون م�سهورون عليها عبارة ) ممنوع اللم�ص ( ، وال�سحابة 
عليهم – مع فارق الت�سبيه هم مثالنا وقدوتنا ، واأمنوذج ديننا ، فكيف هان على كثريين  اهلل  – ر�سوان 

امل�سا�ص بهم  !!! ، بل ال نبالغ اإذا قلنا : اإّن احلفاظ عليهم من خطر الت�سويه م�سوؤولية االإن�سانية جمعاء . 

اخلال�سة : 

ثبت فيما �سبق اأن متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - تنقي�ص وا�ستخفاف واإيذاء وتعٍد ، وكّل ذلك حمّرم 
، فتمثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - بناء عليه حمّرم ، واهلل اأعلم . 

)5٤( العدد ) 576 ( �ص ) ٤٣ ( .
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املبحث الرابع : �سبهات حول حكم التحرمي ، والّرد عليها 

اأثار البع�ص �سبهات حول فتوى التحرمي ، وهي غري موؤّثرة ، ومردود عليها ، واإمنا اأذكرها لئال ينخدع اأحد 
بها : 

ال�سبهة االأولى :اإنه ال تنقي�ص يف ر�سم �سورة خْلقية لل�سحابي –ر�سي اهلل عنه-وانطباع �سورة ذهنية عن 
ال�سحابي ال ي�سّر : 

راأى ال�سّيد ع�سام تليمة : اأّن ال�سورة اخلْلقية غري مق�سودة لذاتها ، وال ُيعنى االإ�سالم ب�سكل االأنبياء كبري 
» ال�سورة الذهنية قد حتدث من دون متثيل،   : واأّن  االأنبياء ال ي�سّر)55(  اأن متثيل  اإلى  ، م�سريًا  عناية 
اأو يتخيَّل �سورة رجل  فقارئ �سفات النبي - عليه ال�سالم -ولي�ص ال�سحابي فقط ، قد تنطبع يف ذهنه 
تقارب �سورة النبي - عليه ال�سالم- وكلما راآه تذكر ال�سفات التي قراأها عن النبي- عليه ال�سالم - اأو عن 

ال�سحابي اجلليل. » 

وهذا كالم مرفو�ص ، ملا يلي : 

لي�ص  التمثيل  يحدث يف  الذي  فاإّن   ، ي�سّر  ال  ال�سحابي  �سورة ذهنية عن  انطباع  باأّن  الت�سليم  على   -  ١
 ) وال�سوت  ال�سورة   ( كاملة جزء منها هو  بل �سورة   ، ال�سحابي فقط  �سكل  انطباع �سورة ذهنية عن 
يكّون  ما  وكّل   ، واإميانياته  وم�ساعره  وفكره  وعقله  و�سمته  وم�سيه  وكالمه  وحركته  �سخ�سيته  والباقي   ،

�سخ�سية االإن�سان . 

 ٢- اإن ال�سورة الذهنية العامة لي�ست كال�سورة الذهنية اخلا�سة ، واخليال الفردي ال�سخ�سي غري اخليال 
الكّلي العام . فاخليال الفردي ال ي�سبح تراثًا الأحد ، وال يلزم اأحدًا بخالف الثاين . 

لة  لي�ست ك�سورة ذهنية م�ساهدة ، فقراءة الو�سف ال حتدث �سورة  ثم ال�سورة الذهنية املظنونة املتخيَّ
ذهنية عامة ال يف ذهن كل امل�سلمني ، وال �سورة ذهنية مكتملة يف ذهن القارئ فقط ، ومهما حاولَت اأن 

تر�سم �سورة ملن عرفت و�سفه يف خيالك فلن تفلح ، ولُي�ساأل يف ذلك اأهل االخت�سا�ص  .  

٣ - اإن عدم روؤيتنا وت�سوّرنا ل�سكل ال�سحابي جزءا من التعظيم املختزن يف نفو�سنا ، ووقيدًا ال�ستمرار 
ت�سّوقنا اإلى روؤية اأ�سحاب ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - ، وم�ساحبتهم ، فاإن عدم االإدراك اأو الروؤية 

)55( راجع هذا املعنى يف كتابات ال�سيخ ع�سام تليمة على �سبكة احلا�سوب .   
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تك�سب املهابة واالإجالل ، كما اأّنه قد يكون العك�ص �سحيحًا يف بع�ص االأحيان .  

٤ – لو �سّلمنا  �سّحة ما قال البع�ص على �سفحات النت من اأنه ميكننا اأن ن�سلم من التاأثر والتقّيد يف اإطار 
ال�سورة املقّدمة لنا الرتفاع الوعي والن�سج العقلي الذي ميكنه الف�سل بني احلقيقة وبني املثال ، فاإنه من 
للقيام بواجبهم يف زمن  الذين نعّدهم  النا�سئ  ، وهم اجليل ال�سغري  اأطفالنا  اأن ي�ستطيع ذلك  الع�سري 
مليئ بالفنت ، ومن الع�سري اأن ي�ستطيع العاّمي االأمّي ذلك ، وهم طبقة عري�سة يف جممعاتنا ، واحلكم 
يكون للغالب ال للقليل النادر ، ونحن بتقدمي ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - يف م�سل�سالت ، نعطي اجليل 
�سلب  ، ف�ساًل عن  التخّل�ص منها  قا�سرة ي�سعب عليهم  ، و�سورة ذهنية  ال�ساعد معلومات غري دقيقة 

نفو�سهم ما ا�ستوطن فيها من تعظيم لل�سحابي – ر�سي اهلل عنه -   

 ، اإن طلبه م�سلم  باأ�سخا�سها يف مثال ي�ساهد ممكن يف اجلّنة  اإعادة ت�سوير احلوادث   : الثانية  ال�سبهة 
وثبت علميًا عدم ا�ستحالة ا�سرتجاع اأي م�سهد من ذاكرة التاريخ ، وذلك : » بكل اأحداثه و�سخو�سه كما 
كان متامًا، ولكن مل يهتد االإن�شان اإلى االآن لالآلة العلمية التي متكنه من التقاط احلدث �شوتا و�شورة كما 
كان، فاحلدث مل ينته ومل يلغ من ذاكرة الزمن، بل ال يزال موجودا، ولكن مهارة االإن�سان اأن يخرتع االآلة 

نه من ت�سجيل املوقف  .  التي متكِّ

واأّنه مت اخرتاع اآالت دقيقة لت�سوير املوجات احلرارية التي تخرج عن اأي كائن ، و » اإننا بف�سل هذه االآلة 
�سوف ن�ستطيع اأن ن�ساهد تاريخنا على �سا�سة ال�سينما يف امل�ستقبل« ذكر كّل ذلك ال�سيخ ع�سام تليمة ، 
ثم قال : » فهب اأن عبقريًا من الب�شر هداه اهلل - عّز وجّل - الخرتاع هذه االآلة، ثم قام بالتقاط اأحداث 
من ال�سرية النبوية، يف انت�ساراته، ويف بالئه، ويف حتّمله مل�ساق الدعوة مثاًل، وجاء باملادة على �سريط، 
�سورة  �ستهتز  هل  ذاته،  باملوقف  جاء  بل  املوقف،  وهو مل ميثِّل  حينئذ،  املوقف  ما  النا�ص،  على  وعر�سه 

الر�سول يف اأذهان النا�ص؟! » ... الخ . )56(.

الّرد على هذه ال�سبهة : 

١ - االإ�سالم مع العلم دائمًا واأبدًا ، { َفَبَداأَ ِباأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاِء اأَِخيِه ُثمَّ ا�ْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء اأَِخيِه   َكَذِٰلَك 
 َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم 

ٰ
ُ   َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َن�َساُء  َخاُه يِف ِديِن امْلَِلِك اإِالَّ اأَْن َي�َساَء اهللَّ ُخَذ اأَ  َما َكاَن ِلَياأْ

ٰ
ِكْدَنا ِلُيو�ُسَف 

ه –  َعِليٌم}  يو�سف: 7ٰ6 ، واإن كان  يف حديث النبي – �سلى اهلل عليه و�سّلم – اإ�سعار بانتفاء ذلك يف حقِّ
ا َنا�ٌص َيُكوُنوَن  ِتي يل ُحبًّ �سلى اهلل عليه و�سلم - وذلك يف قوله – �سلى اهلل عليه و�سّلم - : “ من اأَ�َسدِّ اأُمَّ

)56( انظر :  كتابات ال�سيخ ع�سام تليمة  ) �سيكة احلا�سوب ( .   
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“  )57( ، ففيه اإ�سعار بعدم ح�سول الروؤية العامة -واهلل اأعلم - . َبْعِدي َيَودُّ اأََحُدُهْم لو َراآيِن ِباأَْهِلِه َوَماِلِه 

و اإذا �سّح ذلك ، فيلحق به – �سلى اهلل عليه و�سلم - االأنبياء والر�سل – عليهم ال�سالة وال�سالم ، ورمبا 
اآله واأ�سحابه ؛ الأّن حرمتهم من حرمته – �سلوات اهلل و�سالمه عليه -  . 

٢ – ما ذكره ال�سيخ ع�سام تليمة - على افرتا�ص ح�سوله - اإمنا هو روؤية املثال كروؤية ال�سورة يف املراآة 
التنقي�ص  ولي�ست متثياًل  ، وروؤية ال�سورة يف املراآة  روؤية مطابقة للحقيقة متام املطابقها ، فلي�ص فيها 

املمنوع .  

)57(�سحيح م�سلم )  ج ٤  / ٢١78 ( ح ) ٢8٣٢ ( . 
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املبحث اخلام�س: الآراء الأخرى يف حكم متثيل دور ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم 

تقّدم اأّن حكم متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - حمّرم ، واأن التحرمي هو راأي كثري من الهيئات 
ال�سرعية املعتربة ، لكن للفقهاء املعا�سرين يف حكم متثيل ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - راأيني اآخرين : 

–  بقيود و�شروط ذكرها بع�شهم :  الراأي االأول :  جواز متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم 

نا ، فكيف يخفى منه مثل هذا احلكم على جميع  قال ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا يف فتاويه : » فاإذا كان احلرام بيِّ
امل�سلمني يف هذه القرون الطويلة ، وال يهتدي اإليه اإال اأولئك امل�سيِّقون يف هذا العام ؟ »)58(  وقال اأي�سًا يف 

الفتاوى : » ال يوجد دليل �سرعي مينع متثيل حياة بع�ص ال�سحابة اأو اأعمالهم ال�سريفة ... » )59(  . 

الراأي الثاين : حترمي متثيل اأدوار كبار ال�سحابة ، ومن انق�سم النا�ص حولهم ، واجلواز يف حّق من عداهم 
: واأظهر القائلني بهذا الراأي : جلنة الفتوى باالأزهر ال�سريف ، حيث ن�سرت فتوى  يف جملة االأزهر ) عدد 
حمرم �سنة ١٣79 هـ ( عن حكم متثيل ال�سخ�سيات االإ�سالمية تن�ّص على ما يلي : » اأوال : عدم جواز ظهور 
من ميثل كبار ال�سحابة كاأبي بكر وعمر وعثمان وعلي واحل�سن واحل�سني ومعاوية واأبنائهم -ر�سي اهلل 
عنهم جميعا- لقدا�ستهم ، وملا لهم من املواقف التي ن�ساأت حولها اخلالفات وانق�سام النا�ص اإلى طوائف 
موؤيِّدين ومعار�سني . اأما من مل ينق�سم النا�ص يف �ساأنهم كبالل واأن�ص واأمثالهما ، فيجوز ظهور من ميثِّل 

له .  �ض مبا مي�ّض �شخ�شية من ميثِّ اتهم ب�شرط اأن يكون املمثل غري متلبِّ �شخ�شيَّ

ثانيًا : عدم جواز ظهور من ميثِّل زوجات النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وبناته ؛ الأن حرمتهم من حرمته 
ِبيِّ َل�ْسنُتَّ َكاأََحٍد ِمَن  - عليه ال�سالة وال�سالم - ، وقد قال اهلل - تعالى - يف �ساأن ن�سائه : { َيا ِن�َساَء النَّ

�َساِء} �سورة االأحزاب االآية ٣٢ ، وبناته بذلك اأْولى« )60( .  النِّ

)58(فتاوى حممد ر�سيد ر�سا ) ٣ / ١090 ( ، ومن�سور يف جملة البحوث االإ�سالمية / اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء / العدد 
االأول – �ص ٢٣١، وموجود ن�سخة منه  يف موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعوديه.  

)59( فتاوى حممد ر�سيد ر�سا ) 6 / ٢٤٤8 ( .
)60(جملة البحوث االإ�سالمية / اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء / العدد االأول – �ص ٢٤٢، ، ومن�سور يف موقع الرئا�سة العامة 
للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية ، يف موقع ) االألوكة ( حتت اإ�سراف د . �سعد احلميد ، و د . خالد اجلري�سي ( .
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 املبحث ال�ساد�س: خمت�سر اأدلة املخالفني والّرد عليها 

اأّواًل : اأهم اأدّلة القائلني بجواز  متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – والّرد عليها :  

من اأهم ما اعتمد عليه ا�ستدالل القائلني باجلواز ما يلي  : 

اأ – دليل االإباحة ، واأنه االأ�سل يف كل م�سكوت عنه ما مل يكن يف مو�سوعات العقيدة . 

كبريًا  نفعًا   - عليهم  اهلل  – ر�سوان  ال�سحابة  دور  متثيل  اإباحة  من  يرجى  واأنه   ، امل�سلحة  – دليل  ب 
للم�سلمني وللدعوة .

ج– اأن املف�سدة امل�ساحبة ميكن دفعها مبجموعة قيود واحرتازات ذكروها . 

وهناك اأدلة اأخرى ال ت�شتقيم وعليها ردود ، جتاوزنا عن ذكرها مراعاة ل�شروط البحث  )6١(  

وهذا كّله وا�سح جدًا يف فتوى ال�سيخ ر�سيد ر�سا وغريه ممن ذهب اإلى اجلواز . 

واأدلة هذا الفريق ال ت�ستقيم عند وزنها مبيزان اأ�سول الفقه الدقيق ، وبيان ذلك :  

اأ -  مناق�سة دليل ) االأ�سل يف االأ�سياء االإباحة ( :  

١ - االإباحة دليل عند عدم الدليل  ال مع وجوده ، واالأدلة املجمع عليها اأربعة : الكتاب وال�سنة - وهما الن�سو�ص - 
، واالإجماع والقيا�ص ، فاإذا قام الدليل ، فال ت�سلح هذه القاعدة الفقهية ، ولي�ص كّل م�سكوت عنه حكمه االإباحة :  

اإّن ما يقوم عليه دليل التحرمي من الن�سو�ص فهو حمّرم ، وما يقوم عليه دليل الكراهة فهو مكروه ، وما 
هو يف مثل معناهما يقا�ص على ما جاء فيه الّن�ص ، والقيا�ص دليل جممع عليه عند اأئمة املذاهب االأربعة ، 
)6١( مثل : دليل اتباع ا�ستدالل البع�ص على م�سروعية التمثيل عاّمة بن�سو�ص من ال�سنة النبوية فيها حماكاة لفعل اأحد من االأنبياء 

، ودليل : اأن متثيل ال�سحابة من باب ال�سرورات ، وال�سرورات تقّدر بقدرها . 
و اال�ستدالل ببع�ص ما ورد يف ال�سنة من حماكاة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - لفعل نبي من االأنبياء  على حّل التمثيل عمومًا اأو 
ة خطاأ ، واخلطاأ يكمن يف عدم اإدراك الفرق بني ال�سورة التي فعلها النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – وبني  متثيل ال�سحابة خا�سّ
، ويحاكيه غري  ال�سخ�سية كلها  اأو ال�سوت غري ت�سوير  ، فت�سوير احلركة  بّيناها فيما �سبق  ، والتي  التمثيل  ما يفعله املمّثل يف 
ح لل�سامع كيف فعل ، فهو تقريب للم�سهد وت�سوير له ،  يحكيه يف اللغة ، فاإذا متّثل �سخ�ص �سوت اآخر ،  اأوحّرك ج�سده مثله ليو�سّ
ة كّلها فاإن التمثيل تقليد الفعل واالنفعال وال�سوت وال�سورة والت�سّمي با�سمه ، وتقّم�ص �سخ�سيته يف م�ساهد  ال ت�سويرًا لل�سخ�سيَّ

متتابعة حتكي حياة كاملة .
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و�سواء القيا�ص مبعناه اخلا�ص ، اأو القيا�ص مبعناه العام وهو دخوله حتت القواعد ال�سرعية .

فقاعدة ) االأ�سل يف االأ�سياء االإباحة ( حمّل تطبيقها فعل لي�ص فيه ن�ّص خا�ص ، وال عام يندرج يف اأفراده 
، وال مقي�ص عليه ي�سرتك معه يف عّلة احلكم ، وال اأجمع عليه الفقهاء ، فما ي�سّميه العلماء ) م�سكوت عنه ( 
هو ما لي�ص يف ال�سرع ما يحّرمه ، اأو يكرهه ، ولي�ص له مثال يقا�ص عليه ،  ومعنى ذلك اأنه ال يوجد يف حّقه 
دليل خا�ص ، وال يف معناه دليل عام يندرج �سمن اأفراده ، و هو مباح ح�سب قاعدة ) االأ�سل يف االأ�سياء 

االإباحة ( . 

وقد عرفنا يف املبحث الثالث اأن دليل القيا�ص باأركانه و�سروطه ميكن اال�ستدالل به على حكم امل�ساألة ، حيث 
ثبت اأّن عّلة التنقي�ص التي يف ال�سّب املنهي عنه موجودة يف التمثيل الذي هو �سورة حمدثة ، فيلتحق الفرع 

باالأ�سل يف حكم التحرمي ال�سرتاكهما يف عّلة التنقي�ص .   

وبناء عليه ، فاإّن قول د . العبد الكرمي  : » ومتثيل ال�سحابة من امل�سكوت عنه، ووقوعه يف دائرة امل�سكوت 
 ، العمل  قة يف  والدِّ  ، االإنتاج  ، وال�سواب واخلطاأ بح�سب معطيات  للح�سن والقبح  عنه دليل على قابليته 
واالأمانة ، والروايات ال�سحيحة ،  واختيار املمثِّل البارع الخ... وكّل م�سكوت عنه وقع يف هذه الدائرة مما 
�ص، فال يجوز اإخراج اخلالف فيه اإلى دائرة الكفر واالإميان والهدى  ال يدخل يف اجلانب العقائدي املقدَّ
وال�سالل . فهو نوع من ت�سخيم اخلالف، واإغالق لباب االجتهاد، وهو تاأبيد للتحرمي الذي يخت�ّص به عقل 

الوحي، وال يجوز لب�سر اأن يوؤّبد التحرمي والتحليل باالجتهاد الب�سري مهما كانت املرّبرات. » )6٢( .

 ، الفقهاء   باإجماعهم من  يعّتد  ، فالقيا�ص دليل جممع عليه عند من  اإلى مراجعة  ال�سابق يحتاج  فقوله 
والقيا�ض يفيد حكم التحرمي اإن دّل عليه ، وحكم التحرمي ال ي�شرتط فيه الدليل القطعي ، واأدلة االأحكام 
الكرمي – مع قطعية ثبوته – قد تكون ظنّية يف  القراآن  ون�سو�ص   ، الغالب ظنّية  – يف  التحرمي  – ومنها 
داللتها ، وال�شّنة فيها اأخبار االآحاد ، وهي ظنّية الثبوت ، ومع ذلك فالتحرمي يح�شل بها ، فا�شرتاط قطعية 

الدليل للحكم بالتحرمي غري م�سّلم ، واهلل اأعلم . 

٢ – لي�ص كل م�سكوت عنه  حكمه االإباحة : فامل�سكوت عنه اأنواع ، ولي�ص بال�سرورة اأن يكون كل م�سكوت 
عنه مفيد لالإباحة ؛ الأنه من املمكن » اأَْن َيُكوَن ُحْكُم امْلَ�ْسُكوِت عنه َماأُْخوًذا من ُحْكِم امْلَْنُطوِق ِبِه ِلَي�ْسَتْعِمَلُه 

)6٢(بحث بعنوان ) متثيل ال�سحابة قراءة اأ�سولية حتليلية الأدلة املانعني واملجيزين ( ن�سرت بحثه كاماًل عّدة مواقع على �سبكة 
احلا�سوب ، منها : منتدى ال�سريعة واحلياة بتاريخ 7 / 9 / ٢0١٢ هـ  .  
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ٍة » )6٣(. َواِدَث َغرْيُ ُمْنَقِر�سَ ا ، فاإن احْلَ امْلُْجَتِهُد ِفيَما اإَذا مل َيِجْد فيه َن�سًّ

٣ – القاعدة التي ُيرَجع اإليها عند تقارب اأدلَّة التحليل والتحرمي هي قاعدة ) ترك ال�سبهات ( ، واحلكم 
املرتّتب عليها كراهة الفعل ال اإباحته :

» ... فما رجح دليل حترميه كان حرامًا ، وما رجح دليل حتليله كان حالاًل ، واإن تقاربت اأدلته كان م�ستبهًا 
م من جهة  ، وكان اجتنابه من ترك ال�سبهات ، فاإنه اأ�سبه املحلِّل من جهة قيام دليل حتليله ، واأ�سبه املحرَّ

قيام دليل حترميه ، فمن ترك مثل هذا ، فقد ا�سترباأ لدينه وعر�سه .

د اجتنابه ، وا�ستدت كراهته ، وما كان اأقرب اإلى  واإذا تقاربت االأدلة ، فما كان اأقرب اإلى اأدلة التحرمي تاأكَّ
اأدلة التحليل خّف الورع يف اجتنابه ، واإن كافاأ دليل التحليل دليل التحرمي ؛ َحُرم االإقدام ، ومل يتخرّي على 

االأ�سّح )6٤(. 

واملق�سود اأّنه لو �سّلمنا بعدم دليل التحرمي ، ونظرنا اإلى وجود فريق يقول بالتحرمي ، ويقيم اأدّلة عليه ، 
فالذي يتفق مع املنهج االأ�سويل هو الرتك رعاية لهذا اخلالف ، ويكون االرتكاب مكروهًا ، اأما التم�ّسك 

بقاعدة االإباحة ، فبعيد وفق قوانني اأ�سول الفقه ، واهلل اأعلم .

ب– مناق�سة اال�ستدالل بدليل امل�سلحة : 

اعتمد ا�ستدالل املبيحني على مقدار النفع احلا�سل للم�سلمني من متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم 
اإمنا يكون يف م�سلحة مر�سلة مل تعار�سها  بامل�سلحة  واالأخذ   ، والدراما  التمثيل  يف  التي  التاأثري  – وقّوة 
م�سلحة اأخرى �سهد لها ال�سارع باالعتبار يف ن�ّص خا�ص ، اأما حيث تعار�ست امل�سالح فالبد من موازنة ، 
واملوازنة تو�سل اإلى القول بتحرمي متثيل دور ال�سحابة كما �سيتبنّي يف املبحث ال�ساد�ص ) دور فقه املوازنات 

يف مو�سوع متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - ( اإن �ساء اهلل تعالى . 

ج : مناق�سة دليل )  اأن املف�سدة امل�ساحبة ميكن دفعها مبجموعة قيود واحرتازات ( :

١ - بيان الَفْرق بني املف�سدة التي ميكن االحرتاز منها ، وبني الو�سف الذاتي ، وبني الو�سف املقارن : 

)6٣( البحر املحيط يف اأ�سول الفقه  ) ٣ /١05 - ١06 ( . 
)6٤( قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام  ) ٢ / 9٢ – 9٤ ( . 
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اإن املف�سدة اإذا كانت �سببًا خارجًا عن املحّل اأمكن االحرتاز منها ، لكن اإن كانت املف�سدة جزءًا من الذات 
اإليه البحث يف املبحث  الغالب، فال ميكن االحرتاز عنها ، وهذا ما و�سل  اأو مقارنة له يف  قائمة باملحّل 
الثالث ، واأثبت اأن املف�سدة ، وهي التنقي�ص يف متثيل ال�سحابة و�سف قائم باملحّل ؛ الأنها تتعّلق بحقيقة 
التمثيل ، فبهذا االعتبار ال ميكن للمف�سدة اأن تنفّك عن املاهية يف متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – 

وبالتايل اّدعاء دفعها مبجموع قيود واحرتازات غري �سحيح . 

قال عّز الدين ابن عبد ال�سالم – رحمه اهلل -  يف قواعده : » واأ�سباب التحرمي والتحليل �سربان :

اأحدهما : قائم باملحّل الذي يتعّلق به فعل املكلَّف . والثاين : خارج عن املحّل .

فاأما القائم باملحّل من اأ�سباب التحرمي ، فهو كل �سفة قائمة باملحّل موجبة للتحرمي ك�سفة اخلمر ، فاإنها 
دة املطربة املف�سدة للعقول .... مة ملا قام ب�سربها من ال�سِّ حمرِّ

ة املانعة من  واأما اخلارج عن املحّل ، ف�سربان : اأحدهما : االأ�سباب الباطلة ، كالغ�سب والقمار واحلريَّ
البيع ، فهذه اأ�سباب خارجة عن املحّل موجبة لتحرمي الفعل املتعّلق به . ...

بان من ذمي  وما كان من هذه االأعيان حرام بو�سفه و�سببه ، فهو حرام بنّي ، كاخلمر وحلم اخلنزير ُيغ�سَ
، وما كان من هذه االأعيان متفقًا على و�سفه القائم به خمتلفًا يف �سببه اخلارج عنه ، اأو كان متفقًا على 
�سببه اخلارج عنه ، خمتلفًا يف و�سفه القائم به ، فاإنك تنظر اإلى ماأخذ حتليله وحترميه بالنظر اإلى و�سفه 

القائم به ، واإلى �سببه اخلارج عنه ... »  )65(

د - �سبهة تدوير احلكم مع درء املف�سدة : 

قّدم الفريق القائل باجلواز حلواًل يحرتز بها عن مفا�سد م�ساحبة،فتكّلموا عن عّدة اأمور ، منها : 

الكالم حول كفاءة املمّثل ومهارته ، وتكنولوجيا �سناعة ال�سينما : 

قال د . حممد العبد الكرمي : » وميكن حتقيق امل�سلحة باالإتيان مبمثِّل بارع يف التمثيل ، جذاب املظهر ، 
قوي الباأ�ص ، ح�سن ال�سمعة ، حتت اإ�سراف علمي دقيق.« )66( 

)65(قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام  ) ٢ / 9٢ ( . 
)66(بحث بعنوان ) متثيل ال�سحابة قراءة اأ�سولية حتليلية الأدلة املانعني واملجيزين ( ن�سرت بحثه كاماًل عّدة مواقع على �سبكة 

احلا�سوب ، منها : منتدى ال�سريعة واحلياة بتاريخ 7 / 9 / ٢0١٢ هـ  
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ي  وقال االأ�ستاذ حممد علي نا�سف بعد اأن �سرب اأمثلة الإخفاقات يف ال�سينما العاملية : »  اإنني اأول من مينِّ
النف�ص بكتابة ق�سة عمر - ر�سي اهلل عنه - لل�سينما ، ولكن يف الوقت ذاته اأعتقد اأن ق�سورنا الفني لن 
يحقق يف الوقت احلايل مثل هذه االأمنية ، وحينما ن�ستطيع اأن نخرج اأفالمًا عن اأجمادنا الدينية يف نف�ص 
امل�ستوى الذي يخرج فيه الغرب اأمثال هذه االأفالم عن اأجماده ، فاإن الرتدد واالعرتا�ص يكونان وقتئذ خطاأ 

كبريا »  )67(.

وهذا الكالم  مبني على التعامل مع م�ساألة ) متثيل دور ال�سحابة ( باعتباره جائزًا يف اأ�سله ، واإمنا وجود 
املف�سدة ينقله موؤّقتًا من حكم اجلواز اإلى املنع ، فيحّرم الأجلها ، فهو يتعامل مع دليل دفع املفا�سد و�سّد 
الذرائع ، وقد تقّدمت االإ�سارة اإلى اأن املف�سدة و�سف قائم باملحّل ال ينفك عنه ، فهي مف�سدة اأ�سلية ال ميكن 

انفكاكها ، وال �سلة لها بدليل امل�سالح اأو �سّد الذرائع . 

هـ - �سبهة قيا�ص العر�ص املرئي التقريبي للمو�سوف يف التمثيل على العر�ص ال�سمعي التقريبي للمو�سوف 
الرواية  كون  وبجامع   ، كّل  يف  التقريب  بجامع   ، جائز  فاالأّول  الثاين  جاز  اإذا  واأنه   ، واخلرب  الرواية  يف 

والتمثيل �سبيلنْي اإلى حا�ستي ال�سمع والب�سر : 

ذكر ذلك ال�سيد طالل عثمان خ�سر )68(  باعتبار اأن املنقول �سماعًا من اأو�ساف النبي – �سلى اهلل 
عليه و�سلم - يق�سر حتمًا عن حقيقة �سمائل النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – ، وو�سف النبي – �سلى 
اهلل عليه و�سلم – مع ذلك جائز ، فكان ينبغي اأن يكون التمثيل كذلك الأنه تقريب اأي�سًا ،  ثّم قال : » 
اأعرف  ال  �سيء  القلب  اأن يف  اإال  وال�سحابة  االأنبياء  لتمثيل  املجيزين  بقول  ومنطقيًا  عقليًا  اقتناعي  مع 
تف�سريه خ�سو�سًا يف متثيل �سخ�ص النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم - ... » وانتهى ال�سيد طالل اإلى القول 
: » ... الفرق بني االأدب مع حممد – �سلى اهلل عليه و�سّلم – وبني باقي االأنبياء وال�سحابة ، كالفرق 
من  – وحده  و�سّلم  عليه  اهلل  – �سلى  النبي حممد  اأ�ستثني  اأجدين  لذلك   ، عليهم  ومكانته  ف�سله  بني 

التمثيل« )69( .

وهذه ال�سبهة قريبة مما ذكره ال�سيخ ع�سام تليمة من اأن تقدمي �سورة ذهنية لل�سحابي ال ي�سّر ، وقد 

)67(بحث بعنوان » ق�س�ص االأنبياء يف ال�سينما »ن�سر يف جملة االأزهر يف عدد حمرم عام ١٣8٢ ) ج ٣ /  ٣٢5 ( والبحث من�سور 
يف موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية . 

)68(كاتب كويتي يف الفكر واالأدب . 
)69(مقال بعنوان ) متثيل االأنبياء وال�سحابة بني ال�سرع والذوق / ١٢ / 8 / ٢0١١م ( موقع املقدمة على �سبكة احلا�سب . 
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اأجبت عليها فيما م�سى)70( واأ�سيف يف الّرد على هذا اال�ستباه ما يلي : 

– اإن الو�سف يف اخلرب يعتمد على مفردات لغوية مو�سوعة ملعنى لغوي وا�سح ال خالف عليه ، وهي   ١
و�سف ملا راآه الراوي و�ساهده ، وم�سلَّم اأن اخلرب  لي�ص كاملعاينة ، اأما الو�سف يف التمثيل فهو يعتمد على فهم 
ال�سخ�ص املعنّي لهذا املعنى اللغوي ، وترجمته له ، والفهم والرتجمة كالهما يدخله الق�سور والتنقي�ص كما 
بّينا يف املبحث الثالث ، باالإ�سافة اإلى كونه لي�ص و�سفًا جمّردًا بل م�سحوبًا بزيادات على جمّرد الو�سف .  

٢- ما �سبق اأن ذكرناه من اأّن ال�سورة الذهنية العامة التي تعّم جميع امل�سلمني لي�ست كال�سورة الذهنية 
ذهنية  ك�سورة  لي�ست  لة   املتخيَّ املظنونة  الذهنية  ال�سورة  ثم   ، االأفراد  من  فردًا  تخ�ّص  التي  اخلا�سة 
م�ساهدة ، فقراءة الو�سف ال حتدث �سورة ذهنية عامة ال يف ذهن كل امل�سلمني ، وال �سورة ذهنية مكتملة 
يف ذهن الفرد الواحد ،ومهما حاولَت اأن تر�سم �سورة كاملة ملن عرفت اأو�سافه اجلزئية يف خيالك ، فلن 
تفلح يف جعلها �سورة وا�سحة ت�ست�سحبها يف ذهنك يف كل مّرة تذكر املو�سوف ، وهذا بخالف التمثيل . 

يكون  فالتقريب قد   ، اللفظي  بالو�سف  التقريب  قيا�سًا على  التقريب مباحة  كّل �سور  اأن  ن�سّلم  –  ال   ٣
بالر�سم اليدوي ، وقد يكون بالنحت والتماثيل ، وهما حمّرمان لذوات االأرواح ، فلي�ص كل تقريب مباح ، 
بل اإذا اّت�شل االأمر باأمر �شرعي  ، فاحليطة واجبة ، واالحتياط متعّي ، وقاعدة االأ�شل يف االأ�شياء االإباحة 

غري عاملة ، بل يبحث املرء عن دليل وا�سح ، واإال فاإّن التوّقف هو االأ�سلم .  

لة بر�سول اهلل – �سلى  ٤ – الذوق الذي عرّب عنه الكاتب هو االأدب يف ل�سان الفقهاء ، وكل املعاين املت�سّ
اهلل عليه و�سلم - من معاين االأدب واحلّب واالإجالل  تنت�سر يف حّق كل من اخت�ّص بر�سول اهلل – �سلى اهلل 
عليه و�سّلم – من اآله وزوجاته واأ�سحابه وتابعيه – �سلوات اهلل و�سالمه عليه – وتختلف يف درجة احلكم 
ال يف وجوده ، فاالأدب مع ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – واجب ، وتركه حمّرم وف�سق ، واالأدب مع ر�سول 
ِذيَن اآَمُنوا اَل َتْرَفُعوا  اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – واجب وتركه حمبط للعمل كما يف قوله تعالى : { َيا اأَيَُّها الَّ
َبَط اأَْعَماُلُكْم َواأَْنُتْم اَل َت�ْسُعُروَن}   ُكْم ِلَبْع�ٍص اأَْن حَتْ َهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْع�سِ ِبيِّ َواَل جَتْ ْوِت النَّ َواَتُكْم َفْوَق �سَ اأَ�سْ

احلجرات:٢. 

اخلال�سة : اإن ا�ستدالل الفريق الثاين ال ي�ستقيم عند عر�سه على امليزان االأ�سويل ، ومنهج اال�ستدالل ، 
وبالتايل احلكم املبني عليه ،وهو اجلواز غري �سحيح ، واهلل اأعلم .   

)70(انظر : �ص ٢6 . 
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ثانيًا :  اأدّلة القائلني بالتفريق بني ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – يف حكم متثيل اأدوارهم ، والّرد عليها :

– فيما وقفت عليه -  د . عبد اهلل مربوك الّنجار - ع�سو جممع  اأف�سل من تو�ّسع يف اال�ستدالل لذلك 
ار  بحثه البداية التي قام عليها اال�ستدالل يف هذا البحث ، حيث  البحوث االإ�سالمية -، وقد بداأ د . النجَّ
قال : » يف نظرنا اأن اأ�ش�ض ا�شتنباط احلكم الفقهي ال�شحيح مل�شاألة متثيل اأدوار ال�شحابة تقوم على اأمرْين 

ال منا�ص من تفريد حقيقتهما ، وبيان �سوابط كل منهما، وهذان االأمران هما: 

اأواًل: االخت�سا�سات الذاتية لل�سحابة.

وثانًيا: حقيقة التمثيل وطبيعته الفقهية. “ 

ار بعد اأن ذكر تعريف ال�سحابي يف االجتاهني : االجتاه املو�ّسع – وهو  ثم  قال د . عبد اهلل مربوك النجَّ
اجتاه املحّدثني – الذي يكتفي باُللقّي ، واالجتاه امل�سّيق – وهو اجتاه بع�ص االأ�سوليني – والذي َي�شرتط 
د اأن تخريج احلكم ال�سرعي لتمثيل اأدوار ال�سحابة �سوف يختلف يف و�سفه  طول ال�سحبة ، قال : » من املوؤكَّ
بح�سب حالة ال�سحابي، وما يتمتَّع به من �سهرة ا�سمه و�سيوع �سريته، وقد راأينا اأن الفقهاء- عند تعريفهم 
لل�سحابي- يفّرقون بني َمْن ر�سخت �سحبتهم من ال�سحابة، وبني َمْن كانت �سحبتهم عار�سة مل جتد من 

املّدة ما يرت�ّسخ فيها اخللق النبوي اأو علمه لدى ال�سحابي .

وبداية فاإن ذوى ال�سحبة العار�سة - وفًقا لتعريف الفقهاء- لن يدخلوا يف اإطار حظر متثيل حياتهم، وقد يكون 
يف هذا التمثيل و�سيلة لن�سر ما خفي من حياتهم وتاريخهم ، في�سهل للنا�ص االقتداء بهم ، والوقوف على منهجهم يف 
 التعامل مع مبادئ ال�سرع ال�سريف ، وفى هذا كفاية للقول مب�سروعيته �سرورة اأن االأ�سل فيه االإباحة ، ولي�ص احلظر.
ال�سحبة  دور  بعد ذلك-   - يبقى  اأدوارهم،  العار�سة من حظر متثيل  ال�سحبة  دور  ا�ستبعاد  ما مت  واإذا 
الرا�شخة من ال�شحابة، فمناط احلكم هو ر�شوخ ال�شحبة، وا�شتهارها ، وا�شتفا�شة تاريخها ، وما قّدمته 

من املاآثر لدين اهلل ولر�سوله ، وللدعوة اإلى االإ�سالم، ويقوم هذا على االأ�س�ص االآتية:

د وجودها . ١ - ر�سوخ ال�سحبة وا�ستهارها ، ولي�ص جمرَّ

٢ -   و�سائل اإثبات ر�سوخ ال�سحبة وا�ستهارها.

٣ -  تفا�سل ال�سحابة فيما بينهم. 
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٤ - حتديد فئات ال�سحابة وفًقا لقواعد التف�سيل فيما بينهم.”

مُيَنع  اثنتان   ، فئات  اإلى ثالث   - – ر�سوان اهلل عليهم  ال�سحابة  تق�سيم  اإلى   النّجار   . د  وانتهى بحث 
متثيلهما ، وهما : م�ساهري ال�سحابة ، والثانية : » َمْن يرى اأع�ساء جممع البحوث االإ�سالمية، وغريهم من 
اأع�ساء املجامع العلمية االأخرى انطباق خ�سائ�ص الفئة االأولى من م�ساهري ال�سحابة عليهم ...واأ�سماء 
ره اأهل العلم  ر حكم متثيل اأدوار حياتهم وفًقا ملا يقرِّ ال�سحابة من تلك الفئة يتّم فح�ص حالتهم ، ويقرِّ

واالخت�سا�ص يف االأمة » 

ثم قال : » ال يجوز متثيل اأدوار حياة هاتني الفئتني... ومن ثم يكون احلكم فيهم معدواًل به عن اأ�سله وهو 
اجلواز، وذلك لغلبة املف�سدة يف هذا التمثيل على امل�سلحة »  .

ال�سحابة  بغالبية  ويراد   «  : بقوله  اأدوارهم  متثيل  يجوز  الذين  ال�سحابة  النجار    . د  وو�سف 
امل�سلمني-  جماهري  اأذهان  يف  لهم  يوجد  وال  ال�سحبة،  ة  مدَّ بطول  يحظون  ال  الذين  اأولئك   :
لهم،  العدالة  ثبوت  مع  واحرتامهم  وّدهم  مبزيد  يحظون  جتعلهم  دة  حمدَّ �سورة  وخلًفا-  �سلًفا 
: �شروط  بثالثة  حياتهم  اأدوار  متثيل  يجوز  وهوؤالء  العلماء،  ره  قرَّ ملا  وفًقا  يح�شى  ال   وعددهم 
اخلري  معامل  من  ال�شحابة  هوؤالء  حياة  فى  ما  اإبراز  هى  التمثيل  من  الغاية  تكون  اأن  االأول:  ال�شرط   
وانت�سار عدله  انت�سار مبادئه  اأجل  ونفي�ص من  موه من غال  قدَّ وما  بدين اهلل،  كهم  البارزة، ومدى مت�سُّ
و�سماحته، والبعد عن جوانب الفنت التى حتتمل اختالف وجهات النظر يف حياة هوؤالء ال�سحابة، حتى ال 
ني الذين قد ي�سيئون الظن بهم ، اأو ال يح�سنون فهم ما اأ�سفر عنه اجتهادهم.  ن�سيىء اإليهم من ِقَبل املتلقِّ

ال�شرط الثاين: اأن يتم التمثيل باأ�شلوب �شادق بعيد عن املبالغة التي تخرج بال�شرد املو�شوعي عن �شدقه 
 وحياده، وبعيد عن االإثارة التي قد تغري على التقليد ، اأو تغليب جانب املف�سدة على امل�سلحة يف العمل.
ال�شرط الثالث: اأن يكون املمثِّل- رجاًل كان اأم امراأة- حممود ال�شمعة، مر�شّي ال�شرية ، ال يوؤخذ عليه ما 

يقدح فى عدالته ، اأو يجرح نزاهته، واأن يكون م�سهوًدا له باخللق اجلميل ، والفكر امل�ستقيم.” )7١(  .

–  يف حكم متثيل اأدوارهم :  ب – الّرد على فتوى القائلني بالتفريق بني ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم 

اعرت�ص كثري ممن كتب يف هذا املو�سوع على فتوى التفريق بني ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم -  يف حكم متثيل 
اأدوارهم ، ومن املعرت�سني ال�سيخ ع�سام تليمة ، قال : » فالوقوف عند َع�َسرة موقف غري �سحيح علميًا، فهناك 
ر باجلنة، ومع ذلك يجيز هوؤالء العلماء ظهورهم، مثل: اأهل بدر، فقد  من غري الع�سرة كثري من ال�سحابة ُب�سِّ

)7١( ن�سر بحثه يف موقع جوجل ، حمّرك بحث : ) كيف ترى متثيل حياة ال�سحابة ؟ ( . 
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قال فيهم - �سلى اهلل عليه و�سلم - : »لعل اهلل اّطلع على اأهل بدر فقال : اعملوا ما �سئتم فاإين قد غفرت لكم«، 
واأهل بدر قرابة ثالثمائة �سخ�ص وع�سر اأو يزيدون قلياًل، فال بد اأن يدخل هوؤالء يف املنع مبنطق هذه الفتاوى، 
ُ َعِن امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ ُيَباِيُعوَنَك  َي اهللَّ وكذلك اأ�سحاب بيعة الر�سوان، وقد قال اهلل - عّز وجّل - فيهم: { َلَقْد َر�سِ
ِكيَنَة َعَلْيِهْم َواأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا} الفتح:١8. فلو �سممنا اأهل بدر  َجَرِة َفَعِلَم َما يِف ُقُلوِبِهْم َفاأَْنَزَل ال�سَّ َت ال�سَّ حَتْ

اإلى اأهل بيعة الر�سوان لكان العدد ي�سل لالألف اأو يزيد » )7٢(

وكون هذا الراأي تقول به جهة معتربة ، فاإنه يحتاج اإلى مزيد تدقيق يف درا�سة اأدلته لنتبنّي ما فيه من خطاأ 
اأو �سواب ،  وكل يوؤخذ منه ويرّد عليه اإال املع�سوم – �سلوات اهلل و�سالمه عليه - ، و�سوف اأورد مناق�سة هذا 
الراأي على بحث الدكتور النّجار – مع كل االحرتام ل�سخ�سه الكرمي - باعتبار اأنه ب�سط من اال�ستدالل ما 

ميكن مناق�سته ، وبيان ما فيه .  

١ - د . النّجار اعتمد على خ�سو�سية ال�سحابة وحقيقة التمثيل يف اال�ستدالل ، وهما الدليالن الرئي�سان 
يف هذا البحث ؛  اإال اأنه عّكر على تلك البداية اأمران :

االأمر االأّول : اأن ف�سيلته ملا عر�ص للمطلب االأّول و�سع قيودًا لل�سحبة املوؤّثرة على حكم متثيل دور ال�سحابة 
، واعترب ر�شوخ ال�شحبة هي مناط احلكم يف يف حترمي متثيل ال�شحابة ، وعند التاأمل يف بحث د . النّجار 
جند اأنه مل يذكر ما ي�سلح دلياًل على اعتبار ر�سوخ ال�سحبة مناطًا للحكم  اإال تعريف ال�سحابي على راأي 

َمْن قال من االأ�شوليي با�شرتاط طول ال�شحبة . 

وهذا يرد عليه ما يلي : 

اأ - اإن و�سع احلدود ور�سم اال�سطالحات متاأّخر عن معرفة ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، ومل يعتمد 
اأحد من املحّدثني والفقهاء على تعريف ال�سحابي يف اإثبات ال�سحبة ، فلم يبحث العلماء عن قيود التعريف 
التي ذكرها االأ�سوليون - مثاًل ر�سوخ ال�سحبة - وينظرون اإلى حتّققها يف �سخ�ص )ما ( ليثبتوا �سحبته 

، فالنظر واالجتهاد ال مدخل له يف اإثبات ال�سحبة ، واإمنا طريق اإثبات ال�سحبة طريق �سمعي ال غري . 

قال �سيخ االإ�سالم ابن حجر ت 85٢ هـ – رحمه اهلل - : » ) الف�سل الثاين يف الطريق اإلى معرفة كون 
ال�سخ�ص �سحابيًا ( : وذلك باأ�سياء : اأّولها : اأن يثبت بطريق التواتر اأنه �سحابي ، ثم باال�ستفا�سة وال�سهرة 
، ثم باأن يروى عن اآحاد من ال�سحابة اأن فالنًا له �سحبة مثاًل ؛ وكذا عن اآحاد التابعني ، بناء على قبول 

)7٢(ن�سر يف موقع onislam بتاريخ االأحد / 7 اأغ�سط�ص / ٢0١١ م . 
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التزكية من واحد ؛ وهو الراجح ، ثم باأن يقول هو اإذا كان ثابت العدالة واملعا�سرة : اأنا �سحابي  » )7٣(.

ب - واإذا كانت ال�سحبة تثبت ملن ثبت باخلرب اأنه �سحابي دون تعّر�ص اإلى ذكر طول �سحبته ور�سوخها 
؛ تبّينا اأّن ما ذكره االأ�سوليون يف تعريف ال�سحابي ال يتعّلق به حكم ال�سحابي من جهة ثبوت ال�سحبة ، 
اأو من جهة عدالته ، وقبول روايته ، اأو من جهة وجوب االأدب معه ، وغريه من االأحكام التي تتعّلق بعالقة 

امل�سلم ب�سحابة ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اعتقادًا اأو عماًل . 

واحلكم الوحيد الذي ميكن اأن نرّتبه على تعريف االأ�سوليني بداللة عنايتهم باالحتجاج واالأدّلة ال�سرعية 
، هو اال�ستدالل بقول ال�سحابي اإذا انفرد على احلكم ال�سرعي ، فيكون هذا القيد املذكور يف التعريف – 
وهو طول ال�سحبة - معتربًا  اإذا اأردنا االحتجاج على حكم �سرعي بقول ال�سحابي اإذا انفرد به ، ال اإذا 
اأردنا معرفة ال�سحابة ، اأو معرفة االأحكام املتًّ�سلة بهم ، ويكون ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – �سواء 

يف باقي االأحكام املّت�سلة بهم ، ومنها : متثيل اأدوارهم .  

ج-  د . النّجار اعتمد تعريف ال�سحابي الذي عليه االأقّل ال االأكرث من االأ�سوليني ، وجتاهل التعريف االآخر 
الذي قال عنه ابن ال�سالح )املعروف من طريقة اأهل احلديث ( وقال : ) حكاه االآمدي عن اأكرث اأ�سحابنا 
( )7٤( ، ومعنى ذلك : اأّن ال�سحابي عند فريق عري�ص من علماء امل�سلمني هو من لقي النبي – �سلى اهلل 
عليه و�سّلم - موؤمنًا ، ومات على ذلك ، فلي�ص عندهم ر�سوخ ال�سحبة �سرطًا اأو مناطًا حلكم ال�سحبة ، اأو 

ما يّت�سل بها من اأحكام .  

ولي�ص  هو   ، اأ�سويل  االأحكام حكم  اأدّلة  اإليهم كدليل من  بالنظر  ال�سحابة  اأنَّ حكم  نعرف  – وهكذا  د 
حكم فقهي ، اأما االأحكام الفقهية املتعّلقة بال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، فلي�ص فيها تعليق على ر�سوخ 
ال�سحبة كما عرفنا ، فر�سوخ ال�سحبة لي�ص مناطًا معتربًا عند العلماء يف �سيء من االأحكام التي ذكروها 
لل�سحابة – ر�شوان اهلل عليهم - ، والقول باأّنه مناط قول ال �شلف له ، فعندما تكّلم العلماء على عدالة 
ال�سحابة مل يفّرقوا باعتبار ر�سوخ ال�سحبة ، ومثله عندما تكّلمو عن حكم �سّب ال�سحابة – والعياذ باهلل 
اأو معاداتهم ، فهم مل يفّرقوا باعتبار ر�سوخ ال�سحبة ، وحكم متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل  – اأو بغ�سهم 

عنهم – من االأحكام الفقهية ال االأ�سولية ، فقيا�سه يكون على نظائره .  

)7٣(االإ�سابة يف متييز ال�سحابة  ) ١  / ١0 ( .
)7٤( انظر : �ص ٤
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هـ - اإذا كانت االأ�شياء تتمّيز ب�شّدها ، فلنعرف ما هو مناط احلكم يف خ�شو�شية ال�شحابة– ر�سي اهلل 
ال�سحبة وا�ستفا�ستها يف الفقه االإ�سالمي  ر�سوخ  اعتبار  يظهر  واأين   ، بهم  املّت�سلة  االأحكام  عنهم– يف 

؟ وذلك فيما يلي : 

– ، وحماّل اعتبار ر�سوخ ال�سحبة عند  – ر�سي اهلل عنهم  بيان مناط احلكم يف خ�شو�شية ال�شحابة 
الفقهاء  : 

ار هو التفريق يف حكم التمثيل باعتبار ر�سوخ  عرفنا اأّن  الذي يف فتوى االأزهر ال�سريف ، ويف بحث د . النجَّ
�سحبة ال�سحابي، وهذا التفريق  غري موجود يف الفقه مرّتبًا على عّلة ر�سوخ ال�سحبة يف �سيء من االأحكام 
– ر�شي اهلل عنهم - ، فر�شوخ ال�شحبة لي�ض مناط احلكم يف االأحكام  الفقهاء لل�سحابة  التي ذكرها 

املتعّلقة بال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - يف الفقه االإ�سالمي :  

وب�سيء من التف�سيل ؛ علينا اأن نفّرق بني نوعنْي من الن�سو�ص : 

هم اهلل – تعالى  ١ - الن�سو�ص العامة التي ذكرت لنا ف�سل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – وما خ�سّ
- به ، كاالآيات واالأحاديث الكثرية التي تقّدم ذكرها يف اأّول البحث ،  اأو نهت عن �سبهم و�ستمهم واإيذائهم 
، فهذه ظهرت فيها ن�سبة ال�سحابة اإلى ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – يف نحو قوله �سلى اهلل عليه 
و�سّلم : ) ال ت�سّبوا اأ�سحابي ( ، اأو ظهر فيها جمموع ال�سحابة يف نحو قوله تعالى : ) كنتم خري اأمة اأخرجت 
للنا�ص ( ، اأو قوله تعالى : ) حممد والذين معه ( االآية ، وكثري من االآيات مل تعّلق الف�سل على �سيء �سوى 

معّية النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم - و�سحبته .  

مما  ذكروها  التي  االأحكام  جميع  على  اال�ستدالل  يف  الن�سو�ص  من  النوع  هذا  على  العلماء  ا�ستند  وقد 
يخّت�ص بال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – دون تفريق بينهم ، قال العراقي تبعًا البن ال�سالح – رحمهما 
اهلل - : » لل�سحابة باأ�سرهم خ�سي�سة ، وهي اأنه ال ي�ساأل عن عدالة اأحد منهم ... ثم اإن االأمة جممعة 
على تعديل جميع ال�سحابة ومن الب�ص الفنت منهم ، فكذلك باإجماع العلماء الذين يعتّد بهم  يف االإجماع 
د لهم من املاآثر ، فكاأن اهلل - �سبحانه وتعالى - اأتاح االإجماع على  اإح�سانًا للظن بهم ، ونظرًا اإلى ما متهَّ

ذلك لكونهم نقلة ال�سريعة ، واهلل اأعلم » )75(

ة التي ذكرت التفا�سل بني ال�سحابة - ر�سوان اهلل  ٢ – النوع الثاين من الن�سو�ص :  الن�سو�ص اخلا�سّ

)75( التقييد واالإي�ساح  �ص )٣0١ - ٣0٢ ( .
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عليهم – اأنف�سهم ، فقد اأ�سارت اإلى اأ�سبقيتهم واأعمالهم وما قّدموه لالإ�سالم ، يف نحو قوله تعالى: َوَما 
َماَواِت َوااْلأَْر�ِص   اَل َي�ْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن اأَْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل    ِ ِمرَياُث ال�سَّ ِ َوهلِلَّ َلُكْم اأَالَّ ُتْنِفُقوا يِف �َسِبيِل اهللَّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي }  ُ مِبَ �ْسَنى  َواهللَّ ُ احْلُ ِذيَن اأَْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا   َوُكالًّ َوَعَد اهللَّ َك اأَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ اأُوَلِ
احلديد: ١0 ،  وقوله – �سلى اهلل عليه و�سلم - : » اأيها النا�ص، اإن اهلل بعثني اإليكم، فقلتم : كذب، وقال 
اأبو بكر: �سدق، ثم اآ�ساين بنف�سه وماله، فهل اأنتم تاركوا يل �ساحبي !! . مرتني. قال: فما اأوذي بعدها.« 

رواه البالذري )76(.

فظهر عندنا فرق دقيق يف العّلة التي تعّلق بها احلكم يف كال النوعنْي من الن�سو�ص اخلا�سة ، والعامة  : 

اأ - فمناط العّلة يف ف�شل ال�شحابة كّلهم ، وما يرتّتب عليه من حقوقهم على امل�شلم هو ال�شحبة جمّردة .

وجميع االأحكام التي تتعّلق بال�سحابة التي نكون طرفًا فيها ، تتعّلق بجميعهم كما ذكر العلماء ، فعدالتهم 
وحّبهم وتوقريهم واالأدب معهم ، والنهي عن �شّبهم واإيذائهم والكّف عما جرى بينهم ، كّل ذلك  مناط 
احلكم فيه هو ال�سحبة ال ر�سوخ ال�سحبة ، ولذا اأُمْرنا بالكّف عن الكالم فيما جرى بني ال�سحابة – ر�سي 
اهلل عنهم – مع اأن منهم اأّول من اأ�سلم ، وهو �سيدنا علّي – ر�سي اهلل عنه – ، ومنهم : َمْن اأ�سلم بعد 

الفتح ، وهو معاوية – ر�سي اهلل عنه - .  

قال ابن حجر – رحمه اهلل – يف االإ�سابة  : » وقد كان تعظيم ال�سحابة - ولو كان اجتماعهم به - �سلى 
رًا عند اخللفاء الرا�سدين وغريهم ؛ فمن ذلك ما قراأت يف كتاب ) اأخبار  اهلل عليه و�سلم - قلياًل - مقرَّ
اخلوارج ( تاأليف حممد ابن قدامة املروزي بخّط بع�ص من �سمعه منه يف �سنة �سبع واأربعني ومائتني ، قال 
العنزي ، عن اأبي �سعيد اخلدري ، قال : كنا  االأ�سود - يعني ابن قي�ص ، عن نبيح - يعني  ] باإ�سناده  عن 
عنده وهو متكئ . فذكرنا عليًا ومعاوية ، فتناول رجل معاوية ، فا�ستوى اأبو �سعيد اخلدري جال�سًا ، ثم قال 
: كنا ننزل رفاقًا مع ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، فكنا يف رفقة فيها اأبو بكر ، فنزلنا على اأهل 
اأبيات ، وفيهم امراأة حبلى ، ومعنا رجل من اأهل البادية ، فقال للمراأة احلامل : اأي�سّرك اأن تلدي غالما 
؟ قالت : نعم ، قال : اإن اأعطيتني �ساة ؛ ولدت غالمًا . فاأعطته . ف�سجع لها اأ�سجاعًا ، ثم عمد اإلى ال�ساة 
فذبحها وطبخها ، وجل�سنا ناأكل منها ، ومعنا اأبو بكر ؛ فلما علم بالق�سة ؛ قام فتقياأ كل �سيء اأكل . قال : 
ثم راأيت ذلك البدوي اأتى به عمر بن اخلطاب وقد هجا االأن�سار ؛ فقال لهم عمر : لوال اأن له �سحبة من 
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ما اأدري ما نال فيها لكفيتموه ، ولكن له �سحبة من ر�سول اهلل - �سلى 

)76( اأن�ساب االأ�سراف  ) ٣   / ٣١١ ( .
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ف عمر - ر�سي  اهلل عليه و�سلم -  لفظ علي بن اجلعد .  قال ابن حجر: ورجال هذا احلديث ثقات ؛ وقد توقَّ
اهلل عنه - عن معاتبته ف�ساًل عن معاقبته لكونه علم اأنه لقي النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم - ويف ذلك اأبني 

�ساهد على اأنهم كانوا يعتقدون اأن �ساأن ال�سحبة ال يعدله �سيء » )77(. 

ب - ومناط العّلة يف التفا�شل بي ال�شحابة – ر�سوان اهلل عليهم – هو : اأ�سبقيتهم ون�سرتهم وما قّدموه 
لالإ�سالم ، وما ورد يف بع�سهم من ف�سل خا�ّص ، وهو ما اأطلق عليه د . النّجار ) ر�سوخ ال�سحبة ( ، واحلكم 
ودرجة   ، بعد وجوبه جلميعهم  باحلّق  القيام  امل�شلمي هو درجة  ل�شائر  بالن�شبة  املناط  املرّتب على هذا 

العقوبة عند التق�سري . 

فعند مراجعة امل�سائل الفقهية التي تت�سل ببع�ص حقوق ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – عند الفقهاء ، 
جند تفا�ساًل يف درجة القيام باحلّق بعد ا�ستوائهم يف اأ�سل وجوبه . 

قال ابن حجر – رحمه اهلل – : » من كان له مزية يف الدين ل�سحبته النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأو 
االإ�سالم  يف  ال�سوابق  اأهل  من  كان  من  و   . وبغ�سه  حمبته  يف  خ�سو�سية  مزيد  فله   ، ن�سرته  اأو  لقرابته 
اإمنا كانوا  اأن املنافقني  اأعظم حقًا ، مثل عليٍّ - ر�سي اهلل عنه - ، وقد روي  ،كاملهاجرين االأولِّني، فهو 
ُيعَرفون ببغ�ص عليٍّ - ر�سي اهلل عنه - ، وَمْن هو اأف�سل من علّي كاأبي بكر وعمر ، فهو اأْولى بذلك  ...«  

.)78(

كما اأّن للتفا�سل بني ال�سحابة اأثرًا على زيادة درجة العقوبة على التق�سري بعد االتفاق على حترميه يف 
ر معهم تتفاوت بح�سب ف�سل  حّق اجلميع ، فعقوبة املخطئ مع ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ، واملق�سِّ

ال�سحابي – ر�سي اهلل عنه - 

فقد فّرق الفقهاء يف تقدير عقوبة التعزير ملنتق�ص ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم – بح�سب ال�سحابي ، 
مع اإقرارهم باأّن �سّبهم كّلهم حمّرم ، فغّلظوا العقوبة على من �سّب كبار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - .

و التعامل مع اجلرم الواحد �سواء �سبًا اأو قذفًا اأو و�سفًا بالكفر باأحكام متعّددة يف العقوبة باعتبار املقذوف ، 
وما له من ف�سل وقدر ، ال ينقل حكم  ال�سّب اأو القذف اأو التكفري من التحرمي اإلى غريه ،  فحكم ال�ّسب نف�سه مل 
يتغرّي بح�سب ال�سحابة بناء على ر�سوخ ال�سحبة وطولها ، اأو تاأّخرها وق�سر مّدتها ، واإمنا غلِّظت العقوبة على 

)77( انظر : االإ�سابة يف متييز ال�سحابة  ) ١   /  ١٢ - ١٣ ( .
)78( فتح الباري يف �سرح �سحيح البخاري  ) ١   /  59 - 60 ( . 
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الفعل الواحد الذي هو حمّرم ال غري ، فالتفريق يف مقدار العقوبة ، غري التفريق يف حكم الفعل .

جاء يف كالم ابن فرحون قال : » وحكى اأبو حممد بن اأبي زيد عن �سحنون : » من قال يف اأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلّي - عليهم ال�سالم - اأنهم كانوا على �ساللة وكفر ؛ قتل ، ومن �ستم غريهم من ال�سحابة مبثل 

ل النكال ال�سديد » )79( .  هذا ؛ ُنكِّ

قال ابن فرحون  : » وقال ابن حبيب : من غال من ال�سيعة اإلى بغ�ص عثمان - ر�سي اهلل عنه - والرباءة منه 
ر �سربه ، ويطال �سجنه  ب اأدبًا �سديدًا ، ومن زاد اإلى بغ�ص اأبي بكر وعمر ، فالعقوبة عليه اأ�سّد ، ويكرَّ اأدِّ

حتى ميوت ...« )80( 

فينبغي التفريق بني احلكم نف�سه ، وبني درجة احلكم بعد ثبوته ، اأو درجة العقوبة بعد ثبوت احلكم يف حّق 
منتق�ص ال�سحابي .

واأحيانًا جند التفريق يف تقدير عقوبة منتق�ص ال�سحابة مرّتبًا على عّلة اأخرى غري ال�سحبة وغري ر�سوخ 
ال�سحبة ، وهو جميء النَّ�ص يف �سحابي معنّي بحكم خا�ص ، وحتى َمْن يرى اأّن هناك اختالفًا يف احلكم 
نف�سه ال يف جمّرد زيادة العقوبة ، فاإّنه يعّلله بعّلة اأخرى غري جمّرد ر�سوخ ال�سحبة ، وهي خمالفة القراآن 

الكرمي اأو خمالفة االإجماع امل�ستند اإلى تواتر  ، وهما دليالن قطعيان كما نعرف :   

فمثاًل : فّرق ال�سافعية بني �سّب عائ�سة – ر�سي اهلل عنها – و�سّب غريها ، لنزول القراآن يف حّقها ، قال 
ال�سبكي: » ومن �سبَّ عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - ففيه قوالن : اأحدهما: يقتل ، واالآخر ك�سائر ال�سحابة : 

ل اأقول » )8١(  ُيجَلد حّد املفرتي ، قال : وباالأوَّ

وقال ال�سبكي : » واأما الوقيعة يف عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - والعياذ باهلل ، فموجبة للقتل الأمرين : اأحدهما 
: اأن القراآن ي�سهد برباءتها ، فتكذيبه كفر ، والوقيعة فيها تكذيب له . 

والثاين  : اأنها فرا�ص النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - والوقيعة فيها تنقي�ص له ، وتنقي�سه كفر .

وينبني على املاأخذين �سائر زوجاته - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، اإن علَّلنا باالأول ؛ مل يقتل من وقع يف غري 
عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - ، واإن علَّلنا بالثاين ؛ قتل ؛ الأن الكلَّ فرا�ص النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وهو 

)79( تب�سرة احلكام ) ٢ /٢١٣ ( ، وانظر : كتاب ال�سفا للقا�سي عيا�ص  ) ٢ /  ٢5٣ ( .
)80( تب�سرة احلكام ) ٢ /٢١٣ ( . 

)8١(فتاوى ال�سبكي  ) ٢   / 58٢ ( .  
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االأ�سّح على ما قاله بع�ص املالكية »  )8٢(.

قال ابن فرحون قال : » وروي عن مالك : من �سبَّ اأبا بكر ؛ جلد ، وَمن �سّب عائ�سة ؛ قتل ، فقيل له : مل ؟ 
فقال : من رماها ، فقد خالف القراآن » )8٣(   ، وهذا مع اأّن �سّيدنا اأبو بكر – ر�سي اهلل عنه - هو اأف�سل 

ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم -  باإجماع اأهل ال�سّنة . 

ووجدنا تفريقًا يف احلكم مرّتبًا على خمالفة االإجماع الثابت بالتواتر ، فمثاًل ، فّرق الفقهاء اأي�سًا بني �سّب 
ق ،  �سائر ال�سحابة ، و�سّب ال�سيخني – ر�سي اهلل عنهم جميعًا - قال ال�سبكي : » ومن �سّب �سحابيًا ُف�سِّ
اإمامتهم ،  اأو احل�سني ، ففيه وجهان : اأحدهما : يكّفر ؛ الأن االأمة اجتمعت على  واأما من �سّب ال�سيخني 
والثاين : يف�ّسق ، وال يكّفر »  )8٤( ، والتعليل بكون االأمة اأجمعت على اإمامتهم ظاهر يف اأّن املناط لي�ض هو 

طول ال�سحبة ، واإمنا ثبوت ف�سلهم باالإجماع ، ومنكر االإجماع يف خطر الكفر .

وقد جند تفريقًا يف احلكم نف�سه مبنّي على اختالف �سفة الفعل نف�سه ، فال�سّب وال�ستم باألفاظ ال�سّب املعروفة 
غري ال�سّب بالكفر وال�سالل والطعن يف الدين ، قال ابن فرحون ت 799 – رحمه اهلل – يف ) ف�سل فيمن �سّب 
اأزواجه واأ�سحابه - �سلى اهلل عليه و�سلم - ( : » �سّبهم وتنقي�سهم حرام ملعون فاعله ، ومن �ستم اأحدًا من 
اأ�سحاب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -  اأبا بكر اأو عمر اأو عثمان اأو معاوية اأو عمرو بن العا�ص ، فاإن قال : 

ر وُقِتل ، واإن �ستمهم بغري هذا من م�سامتة النا�ص ؛ نّكل نكااًل �سديدًا »  )85(  كانوا على �سالل ؛ ُكفِّ

وقد يوؤخذ �سابط الباب من قول ال�سبكي – رحمه اهلل – يف كالمه عن حديث ) ال ت�سبوا اأ�سحابي ( : » وال �سك 
اأن هذا حكم ي�سمل ال�سديق وغريه من �سائر ال�سحابة ، وهم درجات ، ويتفاوت حكمهم يف ذلك بتفاوت مراتبهم 
، واجلرمية تزيد بزيادة من تعلَّقت به ، فال يقت�سر يف �سبِّ اأبي بكر -ر�سي اهلل عنه - وقدر اأدنى ال�سحابة ، واإن 
كان ال اأدنى فيهم ، بل معناه اأقرب اإلينا ، وكان واجبه اجللد ، فكم بينه وبني مرتبة ال�سديق - ر�سي اهلل عنه - 
مراتب ، كل مرتبة تزيد حتى تنتهي اإلى رتبة ال�سّديق ، فكم يكون واجبها ؟ وكما اأن الواجب ملجّرد حق ال�سحبة ، 
وهو الواجب ، فاإذا ان�ساف اإلى ال�سحبة غريه مما يقت�سي االحرتام لن�سرة الدين وحماية امل�سلمني ، وما ح�سل 
على يده من الفتوح ، وخالفة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وغري ذلك كل واحد منها يقت�سي مزيد حقٍّ الأجله 
زيادة عقوبة باالجرتاء عليه ، فيزداد الواجب ، ولي�ص ذلك لتجّدد حكم بعد النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، 

)8٢(فتاوى ال�سبكي  ) ٢  /  59٢ (  .
)8٣(تب�سرة احلكام ) ٢ /٢١٣ ( ، وانظر : كتاب ال�سفا للقا�سي عيا�ص  ) ٢ /  ٢5٣ ( .

)8٤(فتاوى ال�سبكي  ) ٢  /  577 ( .
)85(تب�سرة احلكام ) ٢ /٢١٣ ( ، وانظر : كتاب ال�سفا للقا�سي عيا�ص  ) ٢ /  ٢5٣ ( .
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ولكن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - �سرع اأحكامًا واأناطها باأ�سباب ، فنحن نتبع تلك االأ�سباب ، وترتب على كل 
�سبب منها حكمه ، وكان ال�سّديق يف حياة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - له حّق ال�سبق اإلى االإ�سالم والت�سديق 
، والقيام يف اهلل ، واملحبة واالإنفاق والن�سرة ، وغري ذلك من كل خ�سلة جميلة ، ثم بعد النبي - �سلى اهلل عليه 
و�سلم - من خالفته اإياه وما ح�سل على يده من اخلري يزداد حّقه وحرمته وا�ستحقاق كل من اجرتاأ عليه زيادة 
النكال ، فال يبعد اأن يكون ل�سرورته من الدين بهذا املحّل اأن يكون �ساّبه طاعنًا يف الدين ، في�ستحّق القتل . )86(.

 – خال�سة الّرد على االأمر االأّول الذي ورد يف بحث د . النّجار وفتوى االأزهر يف التفريق بني ال�سحابة 
ر�سي اهلل عنهم – باعتبار خ�سو�سيتهم  :

اإذا اأردنا تخريج حكم متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – على ما جاء يف فقه ال�سلف – ر�سي اهلل 
عنهم - فاإن التمثيل الذي ثبت اأنه تنقي�ص ، يكون حمّرمًا يف حق اجلميع ، ثّم تغّلظ العقوبة على من يفعله 
يف حّق ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - مرّتبني ح�سب ثبوت ف�سلهم ومكانتهم يف الدين ، فتكون عقوبة من 
اجرتاأ على متثيل ال�سيخني واآل البيت ، واأهل بدر ، واأهل الف�سل املخ�سو�ص من ال�سحابة اأ�سّد من عقوبة 

من قام بتمثيل الواحد من ال�سحابة . وكّلهم كرام - ر�سي اهلل عنهم - .

ومعنى ذلك : اأن ر�سوخ ال�سحبة لي�ص عّلة يف احلكم الفقهي نف�سه ، واإن كان عّلة يف درجة االأخذ باحلكم 
بعد ثبوته ، ودرجة العقوبة عند خمالفة ذلك احلكم .

٢ - االأمر الثاين الذي جاء يف بحث . النّجار ، ومناق�سته :

ار التمثيل يف حقيقته الفقهية – على حّد تعبريه – ذكر املفا�سد امل�ساحبة له ، فرّد الفكرة  ملا ذكر د . النجَّ
اإلى امل�سلحة واملف�سدة ، وقال : » اإن طبيعة التمثيل تنطوي على م�سلحة مل تتحّرر من املفا�سد ، بل جتيء 
متلب�سة بها ومتداخلة فيها، وميكن تفريد جوانب امل�سلحة واملفا�سد فيه كما يلى “ ، و ذكر د . النّجار يف 

متثيل الفئتنْي االأوليتنْي املفا�سد التالية :  

م  حمرَّ والكذب   ، التاأويل  اأبواب  من  باب  له  يتوافر  اأو  �سارف،  له  يوجد  ال  الذي  ال�سارخ  الكذب   : اًل  اأوَّ
بالكتاب وال�سنة واإجماع علماء االأمة- �سلًفا وخلًفا- فال يجوز فعله.

اأو اقرتابه من منزلتهم- �سوف  بهم  ا�ستحالة م�ساواته  اأدوار حياتهم- حال  باأداء  املمثل  قيام  اإن  ثانًيا: 
تت�سمن تطاواًل على مكانتهم العالية ومقاماتهم الرفيعة، وفى هذا اإيذاء لهم، واالإيذاء منهي عنه .

)86( فتاوى ال�سبكي  ) ٢  /  59٢ -  59٣ ( .

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

185

ثالًثا: اإن متثيل اأدوار حياتهم- حال عدم م�ساواة املمثلني لهم مع �سيوع االنحراف اأو عدم االلتزام عند 
كثريين منهم... -�سوف يوؤدى اإلى اهتزاز ال�سورة امل�ستقّرة فى اأذهان النا�ص لتلك القمم ال�ساخمة،... 

وفى هذا مدعاة اإلى عدم حّبهم واالن�سراف عنهم ... 

رابًعا: من الثابت اأن اأ�سحاب ال�سهرة من ال�سحابة الذين وردت اأ�سماوؤهم ح�سًرا ي�سرتكون مع الّر�سل يف 
حرمة الكذب عليهم ، ومن ثم عدم جواز متثيل اأدوار حياتهم؛ وذلك لوجوب اتباعهم واالقتداء بهم، وقد 
ورد النَّ�ص يف بع�سهم على وجوب االقتداء ب�سنتهم كوجوب االقتداء بالكتاب وال�سنة؛ وذلك فيما روى عن 
ر�سول اهلل اأنه قال: )عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين املهديني ع�سوا عليها بالنواجذ(، ومن ثم كان 
لهوؤالء ال�سحابة ما للّر�سل فى حكم عدم جواز الكذب عليهم بتمثيل اأدوار حياتهم؛ ...كما اأن لغري اخللفاء 
للع�سرة  وما  النبي  بيت  والآل  االأربعة،  الرا�سدين  اخللفاء  حكم  باجلنة  املب�سرين  الع�سرة  من  الرا�سدين 
املب�سرين باجلنة من املنزلة واملكانة التي حتّرم الكذب عليهم بتمثيل اأدوار حياتهم من باب اأْولى » )87(  .

مناق�سة ما ذكره د . النّجار من امل�سالح واملفا�سد امل�ساحبة  للتمثيل : 

اإّن املفا�سد التي عّلل بها د . النجار حكم حترمي  متثيل حياة ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - فى الفتتني 
االأولييتني ، متحّققة يف متثيل �سائر ال�سحابة ، فال يوجد فرق يف املفا�سد املتحّققة بني متثيل هاتني الفئتني 
والفئة الثالثة ، فالكذب واالزدراء موجود ، ومفا�سد التمثيل موجودة ، وذلك با�ستثناء ما ذكره يف املف�سدة 
االأخرية ، وقد بناها د . النّجار على ن�ّص احلديث ال�سريف ، وفيه تخ�سي�ص  اخللفاء االأربعة الرا�سدين بالذكر 
يف حكم اتباع �سّنتهم ، فاإذا اأردنا قيا�ص غريهم عليهم بجامع املكانة والف�سل فيكون اإحلاق را�سخي ال�سحبة 
بهم يف احلكم املذكور ، وهو اتباع �سّنتهم ، وهو حكم اأ�سويل – كما تقّدم ذكره – اأما قيا�ص غريهم عليهم يف 

حكم متثيل اأدوارهم اعتمادًا على احلديث املذكور فهو قيا�ص م�سطرب االأركان ، واهلل اأعلم . 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا : 

اأ – اأال ي�سلح اختيار اهلل – تعالى - ل�سخ�ص من بني ماليني الب�سر ليحظى مبنقبة روؤية ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه 
و�سلم - ومبايعته ، ويكون من اأ�سحابه ؛ ليكون هذا وحده �سببًا كافيًا يجعله يحظى مبزيد وّد امل�سلم واحرتامه .. ؟!!! .

ب -  من هم ال�سحابة الذين لي�سوا من هاتني الفئتني ، وما الذي نعرفه عنهم حتى منّثلهم ؟!! ، فما هو 
دة  الذي نعرفه عمن و�سفهم باأنهم ) ال يوجد لهم فى اأذهان جماهري امل�سلمني- �سلًفا وخلًفا- �سورة حمدَّ

)87( ن�سر بحثه يف موقع جوجل ، حمّرك بحث ) كيف ترى متثيل حياة ال�سحابة ؟ ( . 
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جتعلهم يحظون مبزيد ودهم واحرتامهم .. ، وعددهم ال يح�سى  ( ؟!!! اأم اأننا �سنعتمد اختالقات كثرية 
، حيث ال مفّر من تاأليف ق�س�ص يكتمل بها ال�سيناريو ، ويكون �ساحلًا لالإنتاج ؟!!! 

ج– ما مقدار واقعية هذه ال�شروط التي ذكرها د . النّجار عمليًا عند التطبيق ؟!!!  

اأع�ساء جممع  َمْن يرى   « الثانية  الفئة  النّجار يف قوله يف   . اإليها د  التي و�سل  النتيجة  اإّن   : واأخريًا  د - 
من  االأولى  الفئة  خ�سائ�ص  انطباق  االأخرى  العلمية  املجامع  اأع�ساء  من  وغريهم  االإ�سالمية،  البحوث 
ر حكم متثيل اأدوار  م�ساهري ال�سحابة عليهم ...واأ�سماء ال�سحابة من تلك الفئة يتم فح�ص حالتهم ، ويقرِّ
القرار الجتهاد  تعري�ص  ؛ الأن  نتيجة خميفة   « االأمة  العلم واالخت�سا�ص فى  اأهل  ره  يقرِّ ملا  وفًقا  حياتهم 
طائفة من العلماء هم اأع�ساء جممع البحوث اأو غريهم من فقهاء االأّمة خطري ، فاإن فقهاء االأمة منت�سرون 
، وكثري من العلماء والفقهاء لي�سوا اأع�ساء يف تلك املجامع ، ولهم اأن يختلفوا يف اإحلاق هذه الطائفة بالفئة 

االأولى ، اأو الثالثة ، وهذا باب جديد ُيفَتح الإثارة نزاع واختالف بني العلماء ال داعي له اأ�ساًل . 

اخلال�سة :  ثبت مبا تقّدم اأّن ا�ستدالل القائلني بالتفريق بني ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – ال ي�ستقيم 
مع املنهج الكلي العام الذي �سار عليه الفقهاء يف اأحكام التعامل مع ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – واأن 
اأدوارهم باعتبار ر�سوخ ال�سحبة لي�ص عليه دليل ، ولي�ص له مثال  التفريق بني ال�سحابة يف حكم متثيل 

�سابق يف اأحكام ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - التي ذكرها الفقهاء .

واأنّبه اإلى اأن ا�ستدالل هذا الفريق مبني على اأن احلكم االأ�سلي يف متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنه - هو 
االإباحة ، واأنه نقل احلكم عن اأ�سله يف حّق  بع�ص ال�سحابة خل�سو�سيتهم ، كما جاء يف قول د . النّجار 
بعد ذكره فوائد متثيل ذوي ال�سحبة العار�سة ، قال : » ويف هذا كفاية للقول مب�سروعيته �سرورة اأن االأ�سل 
فيه االإباحة ، ولي�ص احلظر«  )88( وقد تقّدم نق�ص دعوى اأن احلكم االأ�سلي يف متثيل ال�سحابة – ر�سي 

اهلل عنه - هو االإباحة  اأثناء مناق�سة ا�ستدالل املجيزين ، فرياجعه القارئ اإن �ساء .  

)88(انظر : �ص ) ٣٣ ( . 
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املبحث ال�سابع: ) دور فقه املوازنات يف مو�سوع متثيل اأدوار ال�سحابة - ر�سي 

اهلل عنهم - ( 

يف ال�سفحات ال�سابقة انتهينا من وزن م�ساألة ) متثيل دور ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم - ( ح�سب امليزان 
اإلى جانب املوازنات ، ونناق�ص دخول م�ساألة البحث  ال�سرعي يف اال�ستدالل ، وحتت هذا العنوان نعر�ص 

�سمن مو�سوع  فقه املوازنات  :

�سون - ، وقد ثبت اأن اال�ستدالل على حكم  اإن فقه املوازنات يتعّلق بامل�سالح واملفا�سد – كما يعرف املتخ�سِّ
متثيل ال�سحابة مل يعتمد دليل امل�سالح واملفا�سد ، واإمنا اعتمد فقه حقيقة التمثيل ، واأثبت كونه تنقي�سًا 
ب املحّرم بجامع وجود التنقي�ص يف كٍل ، فاالأ�سل اأن متثيل ال�سحابة  ، فدليل حترميه هو القيا�ص على ال�سَّ

خارج عن فقه املوازنات .  - عنهم  اهلل  – ر�سي 

لذا ، فاإن الذين ا�ستعملوا دليل امل�سلحة واملف�سدة يف اال�ستدالل على احلكم ، واجهوا نقدًا من املخالفني 
الذين قالوا : اإن امل�سائل التي دليلها قاعدة ) امل�سالح واملفا�سد ( يدور احلكم فيها على وجودها اأو عدمه 
، فلي�ص فيها حكم موؤّبد ، والقائلون بالتحرمي قطعوا به مع كونهم ا�ستدّلوا له مبا فيه من مفا�سد ، وهذا 

ه اإلى ا�ستدالل القائلني بالتحرمي :  النقد هو اأهم نقد علمي جاد ُوجِّ

قال د . �سامي خالد احلمود )89(  : » .. اإن بع�ص ما اأورده املانعون من هذه املفا�سد من قبيل �سد الذرائع 
اأعمال  اأهل الفجور على  ، وهو حمّل اجتهاد، وقد يكون بع�سه متعلِّقًا بواقع التمثيل حال الفتوى ، وغلبة 

التمثيل ، ولي�ص لذات التمثيل، كما يفهم من بع�ص الفتاوى » )90( .

وقال : د. حممد العبد الكرمي  » بقراءة حكم متثيل ال�سحابة. وبا�ستثناء من حّرم اأ�سل التمثيل عمومًا، 
بهذا  فتواه  يف  �سار  فمن   «  : واأ�ساف  واملفا�سد.«  امل�سالح  نطاق  يف  تدور  واملجيزين  املحرمني  اأدلَّة  فاإن 
املنحى، فهي فتوى ال ت�ستقيم من الناحية االأ�سولية. فاحلكم يدور مع عّلته وجودًا وعدمًا. والفعل القابل 
يف  تقييده  دون  التحرمي  اإطالق  على  اعرتا�ص  هو  واعرتا�سي  والتحرمي،  للجواز  قابل  والف�ساد  لل�سالح 

الزمان واملكان ، اأو اإطالق اجلواز دون تقييد يف الزمان واملكان.
)89 ( »مقّدم »، له ن�شاط يف الدعوة والدرا�شات ال�شرعية ، له �شرية ذاتية يف ويكيبديا املو�شوعة احلّرة . 

�ص بحث من ر�سالة دكتواره يف الفقه قّدمها بعنوان )برامج القنوات الف�سائية االإ�سالمية و�سوابطها ال�سرعية( . )90  ( ملخَّ
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فمن بنى فتواه يف متثيل ال�سحابة على امل�سالح واملفا�سد، فال بد له من تدوير احلكم ، وعدم ا�ستدامة 
اجلواز اأو املنع .

فالفعل يف نظره لي�ص فعاًل تعبديًا حتى يوؤول اإلى التاأبيد . فيكون اجلواز يف حال مت تاليف املفا�سد. والتحرمي 
اإذا مل يتم تالفيها.«)9١( . 

وكالم د . العبد الكرمي �سحيح منهجيًا واأ�سوليًا يف جزء منه ، وهو تقييد التحرمي اأو التحليل املنبني على 
الذرائع هو  �سّد  دليل  اأو  واملفا�سد  امل�سالح  دليل  باأّن  ن�سّلم  ولكنا ال   ، بوجودهما  وامل�سالح  املفا�سد  دليل 
ما يقوم عليه اال�ستدالل يف امل�ساألة ، وتقّدم يف املبحث الثالث اإثبات اأن متثيل ال�سحابة جمّردًا ممنوع ، 
والتنقي�ص حا�سل مبجّرده ، ومن املفا�سد يف متثيل ال�سحابة ما هو  و�سف ال ينفّك الأنه يف حقيقة التمثيل 
وذاته  ، ودليل امل�سلحة اأو �سّد الذرائع دليل م�ساند قد يدعم القول الذي �سّدر به اأ�سحاب فتاوى املنع 

تعليلهم للمنع مبا لهم من مكانة ، ولكن ال يقوم اال�ستدالل عليه وحده .  

وقد تقّدم اأي�سًا اأن القائلني بجواز متثيل دور ال�سحابة اعتمدوا على دليل امل�سلحة و مقدار النفع احلا�سل 
للم�سلمني من متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – وقّوة التاأثري التي يف التمثيل والدراما ، وهذا 
اأي�سًا ال ي�ستقيم وفق منهج اال�ستدالل االأ�سويل ؛ الأّن االأخذ بامل�سلحة اإمنا يكون يف م�سلحة مر�سلة مل 
تعار�سها م�سلحة اأخرى �سهد لها ال�سارع باالعتبار يف ن�ّص خا�ص ، اأما حيث تعار�ست امل�سالح فالبد من 
موازنة ، فنقّدم ما �سهد ال�سرع باأّنه م�سلحة يف خ�سو�ص مو�سوع ال�سحابة على م�سلحة اأخرى �سهد لها 
ال�سرع يف العموم ، وتكون بذلك م�سلحة احلفاظ على خ�سو�سية ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم -  يف 

اإجاللهم  وعدم انتقا�سهم مقّدمة على م�سلحة تعليم امل�سلمني ، والتاأثري فيهم .  

على اأن م�سلحة تعليم امل�سلمني والتاأثري فيهم متحّققة بطرق كثرية غري متثيل ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم 
-  لوال ق�سور هّمة امل�سلمني وتقاع�سهم عن القيام بدورهم يف تعليم امل�سلمني القراءة اجلادة ،وحتبيبهم 
فيها ،ون�سر �سرية ال�سحابة الكرام بينهم ، وتغذية عاطفتهم نحوهم بالطرق ال�ساملة من التنقي�ص ، ولو مل 
ميكن تعليم امل�سلمني �سرية ال�سحابة الكرام ، وحتبيبهم فيهم اإال عن طريق التمثيل ؛ لكان االأخذ به من باب 

ال�سرورة التي ُتباح بقدرها اإباحة موؤّقتة ، وال ُتعَطى حكم االإباحة املطلق الذي ذكروه . 

قال ابن عبد ال�سالم : » ما كان حرامًا بو�سفه و�سببه اأو باأحدهما ، فال ياأتيه التحليل اإال من جهة ال�سرورة 

)9١( ن�سرت بحثه كاماًل عّدة مواقع على �سبكة احلا�سوب ، منها : منتدى ال�سريعة واحلياة بتاريخ 7 / 9 / ٢0١٢ هـ  .  
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اأو االإكراه  )9٢(.

وكّلنا يعرف اأّن ن�سر العلم والوعي والتعريف بال�سحابة الكرام ، واإحياء ذكرهم وحّبهم يف نفو�ص امل�سلمني ، 
ممكن بدون متثيل ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم ، واأكرب دليل على اإمكانه اأّن تاريخ امل�سلمني ، و�سري ال�سحابة 
– ر�سوان اهلل عليهم - ُحِفظا اأميا حفظ ، وُنِقال للم�سلمني قبل امل�سرح وال�سينما والتلفاز ، وامل�سلمون كانوا 

هم . اأكرث تقوى ومت�ّسكًا بتعاليم الدين ، وحّبًا لل�سحابة الكرام ، ومعرفة بحّقهم ، ووقوفًا عند حدِّ

وبناء على ما �سبق ، وعلى اأّن دليل امل�سلحة واملف�سدة دليل م�ساند للدليل االأ�سلي يف م�ساألة البحث ، فاإننا 
ن�ستطيع ا�ستخدام فقه املوازنات يف اإجراء موازنة بني امل�سالح واملفا�سد ، وامل�سالح وبع�سها  ، واملوازنة 

ت�سهد حلكم حترمي متثيل اأدوار ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم -، وبيان ذلك : 

اإذا عمدنا اإلى موازنة نتبنّي منها االأهّم من االأمرين املتعّلقني مبو�سوع البحث جند ما يلي :

 ، – ويجب احلفاظ عليها  – ر�سوان اهلل عليهم  مة هي مكانة ال�سحابة  امل�سلمون عندهم منطقة حمرَّ
وعندهم م�سكلة هي جهلهم ، وبعدهم عن الدين :

اأ - فاإما اأن نعترب االأمرْين من باب امل�سالح واملفا�سد ، فا لتعّدي على مكانة ال�سحابة مف�سدة ، وتعليم 
امل�سلمني م�سلحة ، والقاعدة الفقهية : اأن دفع املفا�سد مقّدم على جلب امل�سالح  

ب - واإما اأن نعتربهما م�سلحتنْي : االأولى : م�سلحة احلفاظ على مكانة ال�سحابه  ،والثانية : م�سلحة 
تعليم امل�سلمني ،فاالأولى ترّجح على الثانية ملا يلي :  

 . امل�سلمني  على  طارئة  حالة  والبعد  واجلهل   ، الثابتة  �سول  االأ  ال�سحابةمن  مكانة  املحافظةعلى   –  ١
واملوازنة ال�سليمة تقت�سي تقدمي الثابت على الطارئ . 

٢ – احلفاظ على مكانة ال�سحابه يقوم به �سرورة حفظ الدين ، وتعليم امل�سلمني تقوم به حاجة اأفراد 
امل�سلمني ، فتقّدم ال�سرورة على احلاجة ، ويقّدم الدين على غريه . 

٣ – احلفاظ على مكانة ال�سحابة  مي�ّص امل�سلمني كّلهم يف كل االأزمنة املتتابعة ، وتعليم امل�سلمني مي�ّص فئة 
منهم يف ع�سرنا - ولو كانت متّثل �سريحة عري�سة - فرتّجح امل�سلحة العامة التي مت�ّص عامة امل�سلمني على 

)(قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام  ) ٢ / 9٤ ( .   9٢



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

190

م�سلحة اأفراد منهم  ، وتقّدم امل�سلحة التي امتدادها الزمني اأطول على م�سلحة اأهل هذا الع�سر ، وعلى 
ذلك ، فيقّدم رعاية ما مي�ّص جميع امل�سلمني يف االأزمنة املتتالية على ما مي�ص بع�سهم يف ع�سر من الع�سور . 

فعند املوازنة : يرتّجح  احلفاظ على مكانة ال�سحابة وف�سلهم  لعمومه وا�ستمراره . 

واأخريًا :  االأ�سل العمل على  تغيري الواقع ال�سلبي ،وتغيري واقع اجلهل والبعد عن الدين ، واإيقاد العاطفة 
نحو ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم – واجب علينا ، وهو ال يكون بامل�سل�سالت ، واإمنا يكون بتعليم النا�ص 
القراءة ، وتعليم النا�ص دينهم ، واإحيائه واإحياء علومه يف نفو�سهم ، وعندها �سيحّب امل�سلمون ال�سحابة 
– ر�سي اهلل عنهم -  ويعرفونهم ، وعندها لن يجد امل�سلمون وقتًا فائ�سًا مي�سونه اأمام امل�سل�سالت اأ�ساًل .  

و�سلِّ اللهم على �سيدنا حممد وعلى اآله واأ�سحابه وزوجاته وذرّيته وتابعيه و�سّلم ت�سليمًا كثريًا

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني .

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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فهر�ست ) املراجع (

اأّواًل : كتب الرتاث : 

االإحكام يف اأ�سول االأحكام / علي بن حممد االآمدي ت 6٣١ هـ/ حتقيق : د. �سيد اجلميلي/دار الكتاب 
العربي ) بريوت - ١٤0٤ ( / الطبعة : االأولى

االإ�سابة يف متييز ال�سحابة /  اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ال�سافعي ت 85٢ هـ / حتقيق : علي 
حممد البجاوي / دار اجليل ) بريوت - ١٤١٢ - ١99٢ ( / الطبعة : االأولى . 

اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء االأم�سار /  اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي 
ت ٤6٣هـ / حتقيق : �سامل حممد عطا-حممد علي معو�ص / دار الكتب العلمية – ) بريوت - ٢000م ( 

/ الطبعة : االأولى .  

اأ�سول ال�سا�سي /اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق ال�سا�سي اأبو علي ت ٣٤٤ هـ / دار الكتاب العربي - بريوت - 
١٤0٢ هـ .

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه / بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي ت 79٤هـ / حتقيق : د. 
حممد حممد تامر / دار الكتب العلمية - لبنان/ بريوت - ١٤٢١هـ - ٢000م ، الطبعة : االأولى .

حبيب  بن  حممد  بن  علي    / املزين  خمت�سر  �سرح  وهو  ال�سافعي  االإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
املاوردي ت ٤50 هـ / حتقيق : ال�سيخ علي حممد معو�ص ،ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود / دار الكتب 

العلمية ، بريوت ) ١٤١9 هـ -١999 م ( الطبعة : االأولى .

/  جالل  الفنون  و�سائر  واالعراب  والنحو  واال�سول  واحلديث  التف�سري  وعلوم  الفقه  للفتاوي يف  احلاوي 
الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي ت 9١١هـ / حتقيق : عبد اللطيف ح�سن عبد الرحمن / دار 

الكتب العلمية ) بريوت / لبنان - ١٤٢١هـ - ٢000م ( الطبعة : االأولى . 

اأن�ساب االأ�سراف /  اأحمد بن يحيى بن جابر البالذري ت ٢79هـ . 

تب�سرة احلكام يف اأ�سول االأق�سية ومناهج االأحكام /  برهان الدين اأبي الوفاء اإبراهيم بن حممد بن فرحون 
اليعمري ت 799 هـ /عناية : ال�سيخ جمال مرع�سلي . دار الكتب العلمية - لبنان/ بريوت - ١٤٢٢هـ - ٢00١م .
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يو�سف  بن  اهلل  عبد  الدين  جمال    / للزخم�سري  الك�ساف  تف�سري  يف  الواقعة  واالآثار  االأحاديث  تخريج 
الزيلعي ت 76٢هـ/ حتقيق : عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سعد / دار ابن خزمية - الريا�ص - ١٤١٤هـ ، 

الطبعة : االأولى . 

 / اأديب �سالح  د. حممد   : الزجناين ت 656 / حتقيق  اأحمد  بن  االأ�سول /حممود  الفروع على  تخريج 
موؤ�س�سة الر�سالة )بريوت - ١٣98( ، الطبعة : الثانية 

 : هـ / حتقيق  ال�سمرقندي ت ٣67  اأحمد  بن  العلوم /ن�سر بن حممد  امل�سمى بحر  ال�سمرقندي  تف�سري 
د.حممود مطرجي / دار الفكر - بريوت . 

التقييد واالإي�ساح �سرح مقدمة ابن ال�سالح /  احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احل�سني العراقي ت 
806هـ / حتقيق : عبد الرحمن حممد عثمان  دار الفكر للن�سر والتوزيع - بريوت - لبنان ) ١٣89هـ - 

١970م (  الطبعة : االأولى . 

اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي ت ٢56 هـ/ حتقيق : د.  اجلامع ال�سحيح املخت�سر /حممد بن اإ�سماعيل 
م�سطفى ديب البغا / دار ابن كثري ) اليمامة - بريوت - ١٤07 - ١987 (  / الطبعة : الثالثة . 

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني / النووي ت ) 676 هـ (  / املكتب االإ�سالمي ) بريوت - ١٤05 ( الطبعة : الثانية 
 .

رو�سة الناظر وجنة املناظر / عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي  ت 6٢0 هـ / حتقيق : د. عبد العزيز 
عبد الرحمن ال�سعيد /  جامعة االإمام حممد بن �سعود - الريا�ص - ١٣99 ، الطبعة : الثانية . 

�سنن الرتمذي / حممد بن عي�سى الرتمذي ال�سلمي ) ت ٢79 هـ ( / حتقيق : اأحمد حممد �ساكر واآخرون 
/ دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت . 

�سرح م�سكل االآثار /  اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة الطحاوي ت٣٢١هـ / حتقيق : �شعيب االأرنوؤوط 
/ موؤ�س�سة الر�سالة - لبنان/ بريوت - ١٤08هـ - ١987م ، الطبعة : االأولى .

ال�سريعة / اأبي بكر حممد بن احل�سني االآجري ت ٣60هـ / حتقيق : الدكتور عبد اهلل بن عمر بن �سليمان 
الدميجي / دار الوطن - الريا�ص / ال�سعودية - ١٤٢0 هـ - ١999 م / الطبعة : الثانية . 

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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�سحيح ابن خزمية /  حممد بن اإ�سحاق بن خزمية ت ٣١١ هـ / حتقيق : د. حممد م�سطفى االأعظمي / 
املكتب االإ�سالمي ) بريوت - ١٣90 ( .

�سحيح م�سلم /  م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري ت ٢6١ / حتقيق : حممد فوؤاد عبد الباقي / دار 
اإحياء الرتاث العربي - بريوت .

علوم احلديث /  اأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ال�سهرزوري ت ) 6٤٣ هـ (  / حتقيق : نور الدين عرت 
/ املكتبة العلمية  ) بريوت - ١٤0١هـ - ١98١م ( .

العناية �سرح الهداية /  حممد بن حممد البابرتي )ت 786هـ( ، مطبوع مع العناية للبابرتي . 

فتاوى االإمام حممد ر�سيد ر�سا / د �سالح الدين املنجد ، يو�سف ق . خوري . 

فتاوى ال�سبكي /  االإمام اأبي احل�سن تقي الدين علي بن عبد الكايف ال�سبكي ت) 756هـ( / دار املعرفة - 
لبنان/ بريوت. 

فتح الباري �سرح �سحيح /  اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ت 85٢ هـ / حتقيق : حمب الدين اخلطيب 
/  دار املعرفة .

الفقيه و املتفقه /  اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ت ٤6٢هـ / حتقيق : اأبو عبد الرحمن 
عادل بن يو�سف الغرازي / دار ابن اجلوزي - ال�سعودية - ١٤٢١هـ ، الطبعة : الثانية .  

قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام /  اأبو حممد عز الدين ال�سلمي ت 660 هـ / دار الكتب العلمية – بريوت .

الكبائر /  حممد بن عثمان الذهبي ت 7٤8 / دار الندوة اجلديدة – بريوت . 

كتاب ال�سفا /  القا�سي عيا�ص ت 5٤٤ هـ . 

الكفاية يف علم الرواية /  اأحمد بن علي بن ثابت اأبو بكر اخلطيب البغدادي ت ) ٤6٣ هـ ( / حتقيق : اأبو 
عبداهلل ال�سورقي ، اإبراهيم حمدي املدين / املكتبة العلمية - املدينة املنورة .  

جممع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن اأبي بكر الهيثمي ت 807 / دار الريان للرتاث/ دار الكتاب العربي 
.١٤07.  – - القاهرة ، بريوت 
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م�سند االإمام اأحمد بن حنبل /  اأحمد بن حنبل اأبو عبد اهلل ال�سيباين ت ) ٢٤١ هـ ( /  موؤ�س�سة قرطبة . 

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي  /  اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي ت 770هـ / 
املكتبة العلمية – بريوت . 

ثانيًا : االأبحاث العلمية واملقاالت : 

متثيل ال�سحابة قراءة اأ�سولية حتليلية الأدّلة املانعني واملجيزين / للدكتور . حممد العبد الكرمي / من�سور 
يف موقع  ) منتديات االإ�سالم اليوم - 8 /7/ ٢0١٢ م ( .

حكم متثيل ال�سحابة يف م�سرحية اأو فيلم �سينمائي  / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء / جملة 
البحوث االإ�سالمية .

ق�س�ص االأنبياء يف ال�سينما / االأ�ستاذ حممد علي نا�سف / ن�سر يف جملة االأزهر يف عدد حمرم عام ١٣8٢ .

�ص بحث من ر�سالة دكتواره بعنوان )برامج القنوات الف�سائية االإ�سالمية و�سوابطها ال�سرعية( / د  ملخَّ
. �سامي خالد احلمود  . 

مقال بعنوان ) متثيل اأدوار ال�سحابة ( / حممد بن عبد اللطيف اآل ال�سيخ  / العربية /  االأحد ١8 �سعبان 
١٤٣٣هـ - 08 يوليو ٢0١٢م .

ة مبنا�سبة ) القد�ص  مقال بعنوان )التمثيل واملمثل...لغة درامية عالية (للمخرج فائق جرادة / ن�سرة خا�سّ
/عا�سمة الثقافة العربية ٢009 هـ ( 

مقال بعنوان ) متثيل االأنبياء وال�سحابة بني ال�سرع والذوق ( /ال�سيد طالل عثمان خ�سر/موقع املقدمة 
على �سبكة احلا�سب بتاريخ )١٢/ 8 /٢0١١م (.

مقال بعنوان ) جممع البحوث يرف�ص عر�ص م�سل�سل احل�سن واحل�سني مب�سر ( بقلم / اأحمد ال�سياد 
،ن�سر يف ) اأخبار اليوم ( بتاريخ ) الثالثاء /١9 يوليو ٢0١١ م ( 

بع�ص املواقع على �سبكة احلا�سب اأ�سرت اإليها عند النقل منها يف مو�سعه . 

متثيل دور الصحابة – رضي الله عنهم – بني امليزان و املوازنة
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فــقه الموازنات ودوره في  قضايا المـــرأة المسلمة 
)
ً
)عمل المرأة واختالطها بالرجال نموذجا

 �لدكتور / عماد عمر خلف �هلل �أحمد

�أ�شتاذ م�شارك بكلية �ل�شريعة 

جامعة �لقر�آن �لكرمي و�لعلوم �لإ�شالمية ـ �ل�شود�ن
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مقدمة: 

         �حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �أله و�أ�صحابه �أجمعني، �أما بعد:                                          
       فاإن مو�صوع �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �أو فقه �ملو�زنات �ل�صرعية، �أو فقه �لأولويات معلم عظيم 
من معامل ديننا �حلنيف، وهو ثابت يف �لكتاب و�ل�صنة وقد كان هذ� �لعلم ر�ئد �ل�صحابة، وعلماء �لأمة، 
فما كان �أحدهم يفتي �إل وهو يو�زن بني �مل�صالح لتحقيق مر�د �هلل، وهو �أعظم م�صلحة يبتغيها �لإن�صان. 
ويف هذ� �لع�صر ت�صتد حاجة �مل�صلمني �إلى هذ� �لفقه على كل �مل�صتويات: على م�صتوى �لفرد وعلى م�صتوى 
�ملجتمع وعلى م�صتوى �لدولة ، فاأما �لفرد فكثريً� ما يو�جه يف �حلياة مو�قف �صعبة تتعار�ض فيها �مل�صالح 
�أو تتعار�ض فيها  �إلى �ملو�زنة بينها ،  �أو تتعار�ض فيها �ملفا�صد فيحتاج كذلك  �إلى �ملو�زنة بينها،  فيحتاج 

�مل�صالح و�ملفا�صد فيحتاج كذلك �إلى �ملو�زنة بينها لتغليب �إحد�ها على �لأخرى.
وبحول �هلل وقوته وتوفيقه �صاأتناول فقه �ملو�زنات يف بع�ض �لق�صايا �خلا�صة باملر�أة و�خرتت منها 
ق�صيتي: عمل املراأة ، والختالط بالرجال، لأنهما من الق�صايا امللحة يف هذا الع�صر، فبحمد اهلل تعالى 

�ل�صريعة �لغر�ء جاءت بجلب �مل�صالح وتكميلها، ودرء �ملفا�صد وتقليلها.

�أهمية �ملو�شوع:

تكمن �أهمية �ملو�صوع يف �جلو�نب �لتالية: 	

1.بيان �ملو�زنات �ل�صرعية يف ق�صيتي عمل �ملر�أة و�ختالطها بالرجال.
2.�أن �ملر�أة متثل ن�صف �ملجتمع فال بد من رعاية حقوقها و�لدفاع عن ق�صاياها �مللحة.

3.ك�صف عو�ر وزْيف �لعلمانيني و�أهل �لزيغ و�لإنحالل �لذين يروجون للجن�ض �ملحموم و�لفو�ح�ض با�صم 
حرية املراأة، واإخراجها من بيتها للعمل يف ميادين الرجال والختالط بهم.

4. �إن طْرق مثل هذ� �ملو�صوع وبيان بع�ض �أحكامه  مندوب �إليه �صرعًا وفيه معونة على �لرب و�لتقوى .

منهج �لبحث:

و�ختالطها  �ملر�أة  عمل  ق�صيتي  و�صفت  حيث  �لتحليلي،  �لو�صفي  �ملنهج  �لبحث  هذ�  يف  �تبعت 
بالرجال مع �لتحليل و�لتدليل.

خطة �لبحث:

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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��صتمل �لبحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وفهار�ض. 	

�ملبحث �لأول: مفهوم �ملو�زنات �ل�صرعية وما تقوم عليه، وفيه مطلبان:
�ملطلب �لأول: مفهوم �ملو�زنات.

�ملطلب �لثاين: �أهم ما يقوم عليه فقه �ملو�زنات و�أهميته.
�ملبحث �لثاين: ق�صية عمل �ملر�أة، وفيه خم�صة مطالب:

�ملطلب �لأول:مفهوم عمل �ملر�أة و�لأدلة على وجوب مكثها يف �لبيت.
�ملطلب �لثاين:�صو�بط عمل �ملر�أة.
�ملطلب �لثالث:جمالت عمل �ملر�أة.

�ملطلب �لر�بع: �لآثار �ل�صالبة من عمل �ملر�أة بدون �ل�صو�بط �ل�صرعية.
�ملطلب �خلام�ض: �أقو�ل بع�ض عقالء �لغرب عن عمل �ملر�أة.

املبحث الثالث: ق�صية اختالط املراأة بالرجال، وفيه خم�صة مطالب:
املطلب الأول: مفهوم الختالط.

املطلب الثتني: الأدلة على حترمي الختالط.
املطلب الثالث: منع الختالط يف املذاهب الأربعة.

املطلب الرابع: الختالط يف التعليم اجلامعي.
املطلب اخلام�ض: اأقوال بع�ض عقالء الغرب عن الختالط.

�خلامتة : 
وت�صمل �أهم �لنتائج و�لتو�صيات.

�لفهار�ض:
ـ فهر�ض �مل�صادر و�ملر�جع.

ـ فهر�ض �ملو�صوعات.
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�ملبحث �لأول: مفهوم �ملو�زنات �ل�شرعية وما تقوم عليه، وفيه مطلبان.        

�ملطلب �لأول: مفهوم �ملو�زنات.

�أوًل: مفهوم �ملو�زنات لغة:

َثْقُل �صيء  �لَوْزُن  �لليث  ِة  َقِل و�خِلفَّ �لثِّ َرْوُز  �لَوْزُن  �ملو�زنات جمع مو�زنة، وجاء يف ل�صان �لعرب: 
َزَن يكون على �لتخاذ وعلى  ْزُن َوَزَن �ل�صيَء َوْزنًا وِزَنًة قال �صيبويه �تَّ ب�صيء مثِله كاأَوز�ن �لدر�هم ومثله �لرَّ
�َة من  �ملُطاوعة و�إِنه حَل�َصُن �لِوْزَنِة �أَي �لَوْزِن ... و �لعرب ي�صمون �لأَْوز�َن �لتي ُيوَزُن بها �لتمر وغريه �ملُ�َصوَّ
�حلجارة و�حلديد �مَلَو�ِزيَن و�حدها ِميز�ن وهي �مَلَثاِقيُل و�حدها ِمْثقال ويقال لالآلة �لتي ُيوَزُن بها �لأَ�صياء 
َو�إِْن َكاَن  ِلَيْوِم �ْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْف�ٌض �َصْيًئا  ُع �مْلََو�ِزيَن �ْلِق�ْصَط  �أَي�صًا1)1(.قال �هلل تعالى: { َوَن�صَ ِميز�ٌن 
ٍة ِمْن َخْرَدٍل �أََتْيَنا ِبَها  َوَكَفى ِبَنا َحا�ِصِبنَي } �لأنبياء )2(.	َووزن �ل�صيَء: قّدره بو�صاطة �مليز�ن  ِمْثَقاَل َحبَّ

ورفعه بيده ليعرف ثقله وخفته وقدره. و�زن بني �ل�صيئني: �صاوى وعادل بينهما 2)3(.

ثانيُا: مفهوم �ملو�زنات ��شطالحًا:

�ملفا�صد  �أو  �ملتعار�صة  �مل�صالح  بني  �ملو�زنة  عملية  ت�صبط  �لتي  و�ملعايري  �لأ�ص�ض  جمموعة  هو 
�ملتعار�صة مع �مل�صالح ليتبني بذلك �أي �مل�صلحتني �أرجح فتقدم على غريها، و�أي �ملف�صدتني �أعظم خطرً� 
فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة لأي من �مل�صلحة �أو �ملف�صدة -عند تعار�صهما- ليحكم بناء على تلك 
�لغلبة ب�صالح ذلك �لأمر �أو ف�صاده. وهذه كلها ميكن �أن توؤخذ �أو ُتبنى على قاعدة  “�مل�صالح و�ملفا�صد 

�إمنا ينظر �إليها من حيث تقام �حلياة �لدنيا للحياة �لأخرى”3)4(. 

)1( ل�صان �لعرب لبن منظور )13 / 446( د�ر �صادر ـ بريوت، �لطبعة �لأولى.  1
)3( �ملعجم �لو�صيط لإبر�هيم م�صطفى و�آخرون: )2 / 1029( حتقيق: جممع اللغة العربية. دار الدعوة، القاهرة.    و   2

�لعامي �لف�صيح: )27 / 3( من �إ�صد�ر�ت جممع �للغة �لعربية بالقاهرة.
)4( �نظر: �صرح مقا�صد �ل�صريعة للدكتور عيا�ض �ل�صلمي: )1 / 66( موقع �ملكتبة �ل�صاملةwww.shameala.ws و   3
  www.نهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �لإ�صالمية �لدكتور عبد �ملجيد حممد �إ�صماعيل �ل�صو�صة، جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة

.master-fes.marocs.net  
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�ملطلب �لثاين: �أهم ما يقوم عليه فقه �ملو�زنات و�أهميته.

يقوم �ملو�زنات �ل�صرعية على ثالث ركائز هي:
1.�ملو�زنة بني �مل�صالح �أو �ملنافع �و �خلري�ت �مل�صروعة بع�صها وبع�ض.

2.�ملو�زنة بني �ملفا�صد �أو �مل�صار �أو �ل�صرور �ملمنوعة بع�صها وبع�ض.
3.�ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �أو �خلري�ت و�ل�صرور �إذ� ت�صادمت وتعار�ض بع�صها ببع�ض4)1(.

وتقدم  �ملوهومة.  �أو  �ملظنونة  �مل�صلحة  على  �ملتيقنة  �مل�صلحة  تقدم  �مل�صالح:  بني  �ملو�زنة  ويف 
�مل�صلحة �لكبرية على �مل�صلحة �ل�صغرية. وتقدم م�صلحة �جلماعة على م�صلحة �لفرد. وهكذ�5)2(. 

ويف �ملو�زنة بني �ملفا�صد: �إذ� تعار�صت مف�صدتان روعي �أعظمهما �صررً� بارتكاب �أخفهما، لأنه 
نوع �صرورة، فاإذ� كان هناك مف�صدتان فاإنه يرتكب �أخفهما يف دفع �أعظمهما، ودرء �ملفا�صد مقدم على 
التي تعطل حت�صينيًا،  التي تعطل حاجيًا، وغري  التي تعطل �صروريًا، غري  جلب �مل�صالح 6)3(.فاملف�صدة 
�أو  و�ملفا�صد  و�لعقيدة.  بالدين  ت�صر  �لتي  بالنف�ض، وهذه دون  ت�صر  �لتي  باملال دون  ت�صر  �لتي  و�ملف�صدة 

�مل�صار متفاوتة يف �أحجامها و�آثارها و�أخطارها، فعند �لتز�حم يرتكب �لأخف 7)4(.

�أهمية فقه �ملو�زنات:

1. فيه تقدمي الأنفع والأ�صلح باملوازنة واملقارنة بني امل�صالح الدينية والدنيوية8)5(. 

�صرًعا  معترب مق�صود  �لأفعال  ماآلت  �لنظر يف  �هلل:  �ل�صاطبي رحمه  يقول  �لأفعال:  ملاآلت  �لنظر  2.فيه 
كانت �لأفعال مو�فقة �أو خمالفة، وذلك �أن �ملجتهد ل يحكم على فعل من �لأفعال �ل�صادرة عن �ملكلفني 
بالإقد�م �أو بالإحجام �إل بعد نظره �إلى ما يوؤول �إليه ذلك �لفعل، م�صروًعا مل�صلحة فيه ت�صتجلب، �أو ملف�صدة 

4   )1( يف فقه �لأولويات للدكتور يو�صف �لقر�صاوي : )�ض 27( مكتبة وهبة ـ �لقاهرة، �لطبعة �لثانية 
1416هـ.

5    )2( �ملرجع �ل�صابق : )�ض 28(.
6    )3( �صرح �لقو�عد �ل�صعدية لل�صيخ عبد �ملح�صن �لز�مل: )�ض 147( �عتنى بها وخرج �أحاديثها: عبد �لرحمن �لعبيد و�أمين 

�لعنقري ـ د�ر �أطل�ض �خل�صر�ء، �لطبعة �لأولى 1423هـ.
7   )4( يف فقه �لأولويات للدكتور يو�صف �لقر�صاوي : )�ض 29(.

8   )5( فقه �ملقا�صد للدكتور عبد �هلل �لزبري: )278( مطابع �ل�صود�ن للعملة �لطبعة �لأولى 1425هـ.
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تدر�أ9)1(.
3. فيه حتقيق الأقرب اإلى املق�صود واإن كان خالف الظاهر10)2(.

9   )1( �ملو�فقات لل�صاطبي: )5 / 177( حتقيق: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 
1997م.

10   )2( فقه �ملقا�صد للدكتور عبد �هلل �لزبري: )274(.
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�ملبحث �لثاين: ق�شية عمل �ملر�أة.

�ملطلب �لأول: مفهوم عمل �ملر�أة و�لأدلة على وجوب مكثها يف �لبيت.

�أوًل: مفهوم عمل �ملر�أة:
مفهوم �لعمل لغة: م�صدر ماأخوذ من َعِمَل يعَمل عماًل، و�لَعَمل: �مِلْهَنة و�لِفْعل11)1(.

مفهوم عمل �ملر�أة ��صطالحًا: هو تلك �جلهود �لبدنّية و�لفكرّية �لتي تبذلها �ملر�أة يف �مليد�ن �لعمّلي لتحقيق 
منفعة12)2(.

�أن �لبيت وتربية �لأطفال  �إذ  �أن تعمل بل يحثها على �لعمل يف بيتها  �إن �لإ�صالم ل مينع �ملر�أة 
هي وظيفة �ملر�أة �لأولى .. و�لعمل خارج �ملنزل هو لل�صرورة فقط .. فاإذ� �نتفت �ل�صرورة كانت �لقاعدة 
َكاَة  اَلَة َو�آِتنَي �لزَّ ِة �ْلأُوَلى َو�أَِقْمَن �ل�صَّ اِهِليَّ َج �جْلَ ْجَن َترَبُّ �لأ�صا�صية هي قوله تعالى : { َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َوَل َترَبَّ

َرُكْم َتْطِهرًي� } �لأحز�ب)3( . ْج�َض �أَْهَل �ْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم �لرِّ ا ُيِريُد �هللَّ َ َ َوَر�ُصوَلُه �إِمنَّ َو�أَِطْعَن �هللَّ
ثانيًا: �لأدلة على وجوب مكث �ملر�أة يف �لبيت:

و�لأ�صل �أن متكث �ملر�أة يف بيتها وجوبًا، ول ترتك هذ� �لوجوب وتخرج �إّل حلاجة �صرعية معتربة، 
�صرعية.  حلاجة  للعمل  تخرج  ولكنها  حقها،  يف  مندوبًا  ول  عليها  و�جبًا  لي�ض  �لبيت  خارج  عملها  فيكون 

وهنالك �أدلة على ذلك منها :

�أن �ملر�أة مفطورة على �حلياء، و�حلياء يقت�صي �لبتعاد عن خمالطة من ت�صتحي  1. دليل �لفطرة: وهو 
منهم ـ وهم �لرجال ـ، ويتحقق ذلك بالفعل بطول مكثها يف بيتها.

ة عن  2.دليل �خَلْلق: وهو �أن �ملر�أة �بتد�ًء من بوي�صتها فهي قارة �صاكنة باقية يف مكانها ل تربحه، معربِّ
خ�صائ�ض جن�صها �ملالئمة مع قر�ر �ملر�أة يف بيتها، و�أنها �صكن لزوجها و�أبنائها. بينما �ملنوي �ملعرّب عن 
خ�صائ�ض �لرجل: قوي �ل�صكيمة، �صريع �حلركة، �صاع يف مهمته، خارج مناف�ض بر�أ�صه �ملدبب وقلن�صوته 

�مل�صفحة وذيله �لطويل، وكل منهما ُيعربِّ عن خ�صائ�ض جن�صه.

3. دليل احلاجة: فاملراأة ل حتتاج للعمل خارج بيتها اإل يف حالت معينة �صيقة، لأن ال�صرع مل يوجب عليها 
نفقة قط، حتى �لنفقة على نف�صها ل يجب عليها، ولو �أع�صر �لزوج وكانت هي مو�صرة!.  

11   )1( ل�صان �لعرب لبن منظور : )11/  474( .
12   )2( �نظر: �أ�صول �لرتبية �لإ�صالمية خلالد �حلازمي : )�ض: 172( نقاًل عن عمل �ملر�أة يف �مليز�ن للدكتور : حممد علي �لبار 

.www.alminbar.net 1 / 3( (  �إعد�د موقع �ملنرب( :
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4.دليل �ل�صرع من ذلك: قوله  �صلى �هلل عليه و�صلم: )�إنه قد �أذن �أن تخرجن يف حاجتكن(13)1( و�لإذن 
ل ياأتي �إل بعد �ملنع بل هو ��صتثناء من �ملنع. ومعنى ذلك �أن خروجها لغري حاجة غري ماأذون فيه. و�خلروج 
للحاجة ينفي �ملنع من �خلروج لغري �صرورة، فلي�ض �صحيحًا قول بع�صنا »ل تخرج �ملر�أة �إل لل�صرورة« لأن 
�ل�صرورة ما ل ُبدَّ منه وما ل قيام لل�صيء �إل به، بينما �حلاجة ما يقوم �ل�صيء بدونه ولكن ب�صيء من �حلرج 
و�مل�صقة، و�إل ل�صححنا �حلديث �ملو�صوع: »ل تخرج �ملر�أة �إل لثالثة: من بطن �أمها �إلى �لدنيا، ومن بيت 
�أبيها �إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها �إلى قربها » وهو حديث مو�صوع خمتلق على ر�صول �هلل  �صلى �هلل 
عليه و�صلم، يكذبه و�قع حال �ملر�أة �مل�صلمة وخروجها لل�صالة، و�حلج، و�جلهاد، و�صوقها، ونخلها، ومزرعة 
الر�صول الكرمي  �صلى اهلل  باإقرار  اأختها امل�صلمة وجاراتها، وعيادة املر�صى، وغري ذلك،  زوجها، وزواج 
د و�صعه  عليه و�صلم  و�صحابته �لكر�م )ر�صي �هلل عنهم(، وكل ذلك زيادة على �لثالثة مما يبطله ويوؤكِّ

و�ختالقه.

�لآخر  ويف  و�أبناءها،  بيتها  وعملت، وهجرت  وجّربت، وخرجت  �لغرب جّربت  فاملر�أة يف  �لو�قع:  5.دليل 
متّنت لو تعود �إلى بيتها فتقر فيه14)2(.

ـ �أن �أكرث مكان لها هو �لبقاء يف �ملنزل ورعاية �صوؤون  فاملر�أة �لأمريكية تكت�صف ـ باقتناع كامل   
�أطفالها وعائلتها، و�أكرث من 48% منهن يرين اأّن حتركات الن�صاء ون�صاطهن يف جمال العمل خالل الـ�صنني 
�لع�صرين �ملا�صية جعل �حلياة �أكرث تعقيدً� و�صعوبة، و45% منهن يطالنب الرجل بالعمل خارج املنزل واملراأة 

.U.S.Today بالتن�صيق مع �صحيفة CNN بالبقاء يف �ملنزل. هذ� من ��صتطالع لـ

�لربملان،  رئا�صة  �إلى  و�صلت  حيث  و�لوظائف،  �ملنا�صب  �أهم  �إلى  و�صلت  بعدما  �لأملانية  و�ملر�أة   
وزر�ء  رئا�صة  �إلى  وو�صلت  �لأملاين،  �لعام  �ملدعي  من�صب  يف  وُعّينت  �لعليا،  �لد�صتورية  �ملحكمة  ورئا�صة 
اإحدى الوليات ال�صت ع�صرة، بل اأ�صبحت امل�صت�صارة الحتادية، فياأتي التحذير من امراأة  عاملة، م�صهورة، 
مرموقة، هي )�إيفا هريمان( �أكرث �ملذيعات �لأملانيات �صعبية، تقر�أ �أهم ن�صرة �أخبار منذ �أكرث من �صتة 
ع�صر عامًا، وهي �صاحبة �لعديد من بر�مج �ملنوعات، �ألَّفت �لعديد من �لكتب، وح�صلت على �لعديد من 
�لأملاين  �مل�صت�صار  �إحد�ها  مر�ت  �أربع  تزوَّجت  ب�صوتها،  �لأغاين  �أ�صرطة  �لعديد من  و�أ�صدرت  �جلو�ئز، 

13   )1( رو�ه �لبخاري : )1800/4( باب قوله تعالى : )ل تدخلو� بيوت �لنبي ...( برقم : )4517( حتقيق: د. م�صطفى الديب 
للن�صاء لق�صاء حاجة  �أباح �خلروج  �لثالثة 1407هـ.  وم�صلم : )1709/4( يف باب  ـ �ليمامة، بريوت، �لطبعة  ، د�ر �بن كثري 

�لإن�صان، برقم : )2170( حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي،  دار اأحياء الرتاث العربي، بريوت.
14   )2( كتاب عمــل �ملــر�أة �مل�صلمــة يف �لفقــه و�لتـاريــخ للربوف�صري عبد �هلل �لزبري عبد �لرحمن :  )�ض 169( �ملركز �لعاملي 

للدرا�صات الدعوية ـ مطابع ال�صودان للعملة ، ط1 ، 1431هـ

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

203

ند�ءها  �أر�صلت  �لعاملة؛  �ملر�أة  �إلى حال  نظٍر  وتعّمِق  در��صة  وبعد  �ملر�أة  �صرويدر، هذه  �ل�صابق جريهارد 
بعودة املراأة اإلى بيتها، واأ�صدرت حتذيرًا �صديدًا للمراأة وللمجتمع الأملاين من جّراء ال�صتمرار يف اإخراج 
و��صتعادة  �أنوثتها،  �إلى  �ملر�أة  عودة  يف  يكمن  �حلل  �أن  و�أكدت  خارجه،  بالعمل  و�إلز�مها  بيتها  من  �ملر�أة 
خ�صالها �لن�صوية: �ل�صعور بالآخر، �لعطاء �لذي ل حّد له، �إغد�ق �حلب، �لت�صحية من �أجل �لأ�صرة، حماية 

املجتمع من النقرا�ض، واأر�صلت حتذيرها ال�صديد لالأملان باأن “عمل �ملر�أة �صيوؤدي �إلى �نهيار �ملجتمع”.

ونحن �أْوَلى بنا هذ� من �لكفار، و�حلكمة �صالتنا.

ويف ��صتطالع لر�أي �لأملان يف هذه �لق�صية، وبعد �إجر�ء �لعديد من �لأبحاث يف هذ� �ل�صاأن بعد 
الأ�صا�صية  املهمة  باأن  يوؤمنون  الأملان  من   %50 �أن  و�ل�صتطالعات  �لدر��صات  �أثبتت  هريمان،  �إيفا  كتاب 
للمر�أة هي �لأ�صرة و�لبيت، و�أن غالبية �لن�صاء يوؤيدن بقاء �ملر�أة يف �لبيت، بينما يرف�ض غالبية �لرجال 

ذلك15)1(.

15   )1( ر�جع بتو�صع: جملة �ملعرفة �ل�صعودية، �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم، �لعدد )141( ذو �حلجة 1427هـ، يناير 2007م، 
�ض 70_77، وهو مقال مهم جدً�، كتبه �أ. �أ�صامة �أمني من �أملانيا. نقاًل عن 
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�ملطلب �لثاين: �شو�بط عمل �ملر�أة.

�إذ� ��صطرت �ملر�أة للخروج للعمل ومل يكن لها كافل لها �أن تخرج ب�صو�بط �أهمها :

ُقْل  ِبيُّ  النَّ اأَيَُّها  َيا  اأو اخللوة، قال تعالى: {  اأو ال�صفور  اأن ل تعمل يف املجالِت التي تفِر�ض الختالَط   -1
 ُ �أَْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن �هللَّ �أَْدَنى  ِلأَْزَو�ِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َصاِء �مْلُوؤِْمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك 

عن على �حلو�جب« 16)2(. َغُفوًر� َرِحيًما } )1(  قال قتادة: »�أخذ �هلل عليهن �إذ� خرجن �أن يقنِّ
وعن عقبة بن عامر ر�صي �هلل عنهاأّن ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم قال: )�إياكم و�لدخوَل على 

�لن�صاء(، فقال رجل من �لأن�صار: يا ر�صول �هلل، �أفر�أيت �حلمو؟ قال: )�حلمو �ملوت( 17)3(.
وعن �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما عن �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم قال: )ل يخلونَّ رجل بامر�أة �إل 
مع ذي حمرم(، فقال رجل: يا ر�صول �هلل، �مر�أتي خرَجت حاّجة و�كُتِتبُت يف غزوة كذ� وكذ�؟ قال: )�رجع 

فحجَّ مع �مر�أتك(18)4(.
هذه الأحاديث تبنّي خطورة اخللوة بالن�صاء والختالط معهّن ، ويف زماننا هذا كرث الختالط يف   
جميع �ملر�فق و�ملوؤ�ص�صات ، وكرث عدد �لن�صاء �لعامالت ، وغالبيتهّن لي�ض لعملهن �صرورة ، و�هلل �مل�صتعان 
. وقال �ل�صيخ عبد �لعزيز بن باز رحمه �هلل : “�لدعوة �إلى نزول �ملر�أة يف �مليادين �لتي تخ�ّض �لرجال �أمٌر 
خطري على املجتمع الإ�صالمّي ، ومن اأعظم اآثاره الختالط الذي يعترب من اأعظم و�صائل الزنا الذي يفتك 

باملجتمع” 19)5(.
2- �أن تكون �ملر�أة حمتاجة �أو تفر�ض ظروف �ملجتمع وم�صاحله عمَلها:

َكاَة َو�أَِطْعَن  الَة َو�آِتنَي �لزَّ ِة �لأُوَلى َو�أَِقْمَن �ل�صَّ اِهِليَّ َج �جْلَ ْجَن َترَبُّ قال �هلل تعالى:{ َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َول َترَبَّ
َرُكْم َتْطِهرًي�}20)1( . ْج�َض �أَْهَل �ْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم �لرِّ ا ُيِريُد �هللَّ َ َ َوَر�ُصوَلُه �إِمنَّ �هللَّ

�لأ�صل للمر�ة �لقر�ر يف �لبيت ، فال تخرج �إل ل�صرورة .  
3- �أن تاأمَن �لفتنة 21)2(: عن �أ�صامة بن زيد ر�صي �هلل عنهما عن �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم قال: )ما 

16   )2( تف�صري �لطربي : )20 / 325( حتقيق : اأحمد حممد �صاكر ـ موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1 ، 1420 هـ .
17   )3( رو�ه �لبخاري : )5 / 2005( باب ل يخلون رجل بامر�أة ، برقم : )4934( وم�صلم : )4 / 1711( باب حترمي اخللوة 

بالأجنبية ، برقم : )2172(
18 )4( رو�ه �لبخاري :)3 / 1094( باب من �كتتب يف جي�ض ، برقم )2844( وم�صلم : )4 / 104( باب �صفر �ملر�أة مع حمرم ، 

برقم : )3336(
.www.alifta.com 19   )5( جمموع فتاوى �بن باز : )1 / 419( موقع �لفتاوى على �لإنرتنت

20   )1( �صورة �لأحز�ب �لآية : )33(  .
.www.alminbar.net 21   )2(  عمل �ملر�أة يف �مليز�ن د.حممد �لبار : )2 / 4(  �إعد�د موقع �ملنرب

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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تركت بعدي فتنة �أ�صّر على �لرجال من �لن�صاء( 22)3(.
قال �بن حجر رحمه �هلل : “ويدّل �حلديث على �أن �لفتنة بالن�صاء �أ�صّد من �لفتنة بغريهّن، وي�صهد 
ِة  َو�ْلِف�صَّ َهِب  ِمَن �لذَّ �مْلَُقْنَطَرِة  َو�ْلَقَناِطرِي  َو�ْلَبِننَي  �َصاِء  �لنِّ ِمَن  َهَو�ِت  ا�ِض ُحبُّ �ل�صَّ ِللنَّ َن  ُزيِّ له قوله تعالى:{ 
ُ ِعْنَدُه ُح�ْصُن �مْلَاآِب} 23)4( ، فجعلهّن من  ْنَيا َو�هللَّ َياِة �لدُّ ْرِث َذِلَك َمَتاُع �حْلَ َمِة َو�ْلأَْنَعاِم َو�حْلَ ْيِل �مْلُ�َصوَّ َو�خْلَ

حّب �ل�صهو�ت، وبد�أ بهّن �إ�صارة �إلى �أنهن �لأ�صل يف ذلك« 24)5(.
4- �أن ياأذَن لها ولّيها بالعمل خارَج �لبيت:

َن  بَّ�صْ َيرَتَ تعالى:{َو�مْلَُطلََّقاُت  قوله  يف  للرجال  �لتي  �لدرجة  معنى  تو�صيح  يف  �لعربي  �بن  قال 
�ْلآِخِر   َو�ْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمنَّ  ُكنَّ  �إِْن  �أَْرَحاِمِهنَّ  يِف   ُ َخَلَق �هللَّ َما  َيْكُتْمَن  �أَْن  َلُهنَّ  َيِحلُّ  َوَل  ُقُروٍء  َثاَلَثَة  ِباأَْنُف�ِصِهنَّ 
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة   اَلًحا َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ ِهنَّ يِف َذِلَك �إِْن �أََر�ُدو� �إِ�صْ َوُبُعوَلُتُهنَّ �أََحقُّ ِبَردِّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم } 25)6(«حجرت �لت�صرف �إل باإذنه، و�أن تقّدم طاعَته ـ �أي: �لزوج ـ على طاعة �هلل يف  َو�هللَّ

�لنو�فل« 26)7(.
5- �أن ل ي�صتغرَق �لعمل جهَدها، بحيث يوؤدي �إلى �صياع �لأ�صرة، �أو يتنافى �لعمل مع طبيعتها 
27)8(: عن �بن عمر ر�صي �هلل عنهما قال: �صمعت ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم  يقول: )كّلكم ر�ٍع، 
وكّلكم م�صوؤول عن رعيته، �لإمام ر�ع وم�صوؤول عن رعيته، و�لرجل ر�ٍع يف �أهله وم�صوؤول عن رعيته، و�ملر�أة 

ر�عية يف بيت زوجها وم�صوؤولة عن رعيتها(28)1(.
�إن كان فيه م�صَيعة لالأولد  �لّرجال  بعيًد� عن  �ملر�أة  “�إّن عمَل   : بازرحمه �هلل  �بن  �ل�صيخ  قال   
ًما؛ لأّن ذلك خروج على �لوظيفة �لطبيعية  وتق�صرٌي بحّق �لزوج من غري ��صِطر�ر �صرعّي لذلك يكون حمرَّ
وتعطيل للمهمة �خلطرية �لتي عليها �لقيام بها، مما ينتج عنه �صوء بناء �لأجيال، وتفّكك ُعرى �لأ�صرة �لتي 

تقوم على �لتعاون و�لتكافل”29)2(

22   )3( رو�ه �لبخاري : )5 / 1959( باب ما يتقى من �صوؤم �ملر�أة ، برقم : )4808( وم�صلم : )8 / 89( باب �أكرث �أهل �جلنة 
�لفقر�ء ، برقم : )7121( .

23   )4( �صورة �آل عمر�آن �لآية : )14( .
24   )5( فتح �لباري لبن حجر : )9 / 138(  د�ر �ملعرفة - بريوت ، 1379هـ .

25   )6(  �صورة �لبقرة �لآية : )228( .
26   )7( �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي : )1 / 362( د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت .

27   )8( عمل �ملر�أة يف �مليز�ن د.حممد �لبار : )2 / 5( .
28   )1(  رو�ه �لبخاري : )2 / 6( باب �جلمعة يف �لقرى و�ملدن ، برقم : )893( وم�صلم : )6 / 7( باب ف�صيلة �لإمام �لعادل ، 

برقم : )4828(
29   )2(  �لتربج وخطورته لل�صيخ �بن باز : )�ض 30 ـ 31( .
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وما هكذ� يريد دعاة حرية �ملر�أة .. بل يريدونها متربجة �صافرة .. بل يدعونها �صر�حة كما فعل حمرر 
جريدة �لنهار �إلى م�صاجعة �أي رجل يعجبها ولو كان يف قارعة �لطريق . 

�إليه  ، و�صتان مابني �لطهر و�لعفاف �لذي يدعو  و�صتان ما بني دعوة �لإ�صالم ودعوة �جلاهلية   
�لإ�صالم وبني �لعهر و�لفجور �لذي يدعو �إليه �ملحر�صني على �لن�صاء و�لذي �أو�صح دورهم كاتب جريدة 
�لنهار بقوله :�إن دور �لرجل هو �أن يحر�ض �ملر�أة على �حلرية بدون حدود .. حريتها يف �أن ت�صافح من ت�صاء 
يف �أي وقت ت�صاء.و�أي �حتقار للمر�أة من نظرة هوؤلء �لذين ل يرون فيها �إل فرجًا . �إنهم ين�صون دور �ملر�أة 

�لعظيم كربة بيت و�أم �أولد .. وعقيلة �أ�صرة . ين�صون دورها �لعظيم يف �حلمل و�لولدة و�لرتبية 30)3(.

30   )3(  عمل �ملر�أة يف �مليز�ن د.حممد �لبار : )1 / 4( .

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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�ملطلب �لثالث: جمالت عمل �ملر�أة.

ومن �ملجالت �لر�ئدة �لتي ميكن �أن تعمل فيها �ملر�أة ، وتبدع فيها �لآتي :
1- جمال �لعلم و�لتعليم: عن �ل�صفاء بنت عبد �هلل قالت: دخل علّي ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم  و�أنا 

عند حف�صة، فقال يل: )�أل تعّلمني هذه رقيَة �لنملة كما عّلمتيها �لكتابة( 31)4(.
وكانت �أم �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها يلجاأ �إليها كباُر �ل�صحابة ي�صاألونها عن �لفر�ئ�ض 32)1(.

وهي  �أ�صلمت  �أن  بعد  �لدو�صية  حكيم  بن  جابر  بنت  غزية  �صريك  �أم  كانت  �هلل:  �إلى  �لدعوة  جمال   -2
�أمرها لأهل مكة،  �لإ�صالم، حتى ظهر  � فتدعوهن وترّغبهن يف  ن�صاء قري�ض �صرًّ مبكة جعلت تدخل على 

فا�صطهدوها وعّذبوها 33)2(.
�صبع غزو�ت  ر�صول �هلل  قالت: ) غزوت مع  �أم عطية ر�صي �هلل عنها  و�لغزو�ت: عن  3- جمال �جلهاد 

�أخلفهم يف رحالهم، فاأ�صنع لهم �لطعام، و�أد�وي �جلرحى، و�أقوم على    �ملر�صى ( 34)3(.
4- جمال �حِلَرف �ليدوية: فعن �صهل بن �صعد �أن �مر�أة جاءت بربدة ـ وهي �ل�صملة من�صوج يف حا�صيتها ـ 
�إلى ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم فقالت: يا ر�صول �هلل، �إين ن�صجت هذه بيدي �أك�صوكها، فاأخذها ر�صول 

�هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم حمتاًجا �إليها، فخرج �إلينا و�إنها لإز�ره 35)4(.
5- جمال �لتطبيب: عن �أن�ض )ر�صي �هلل عنه( قال: كان ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم يغزو باأم �صليم 

ون�صوة من �لأن�صار معه �إذ� غز�، في�صقني �ملاء ويد�وين �جلرحى 36)5(.
6- جمال �ل�صوؤون �لبيتية: عن علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه قال: كانت �بنة ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه 
و�صلم ، وكانت من �أكرم �أهله عليه، وكانت زوجتي، فجّرت بالرحى حتى �أثر �لرحى بيدها، و�أ�صقت بالقربة 

31   )4( رو�ه  �أحمد: )6 / 372( حديث �ل�صفاء برقم : )27140( موؤ�ص�صة قرطبة، �لقاهرة. و�أبو د�ود :  )4 / 13( باب ما جاء 
يف �لرقى  برقم : )3889( د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت. و�صححه �لألباين يف �صحيح �جلامع �ل�صغري: )1 / 517( برقم : )4415( 

�ملكتب �لإ�صالمي، بريوت، �لطبعة �لثالثة 1408هـ ـ 1988م .

32   )1( �نظر : �ملوطاأ رو�ية حممد بن �حل�صن : )1 / 92(  حتقيق : د. تقي الدين الندوي ـ دار القلم  - دم�صق ،  ط1 ، 1413 
هـ - 1991 م

33   )2( �نظر : �صفة �ل�صفوة لبن �جلوزي :  )2 / 53( حتقيق : حممود فاخوري - د.حممد روا�ض قلعه جي ـ دار املعرفة – 
بريوت ، ط2 ، 1399هـ - 1979م .

34   )3( رو�ه م�صلم : )5 / 199( باب �لن�صاء �لغازيات ، برقم : )4793( .
35   )4( رو�ه �لبخاري  : )2 / 98( باب من ��صتعد �لكفن ... ، برقم : )1277(

36   )5( رو�ه �أبو د�ود : )2 / 81( باب يف �ملر�أة و�لعبد ، برقم : )2727( وقال �ل�صيخ �لألباين يف �لتعليق على �صنن �أبي د�ود : 
�صحيح .
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حتى اأّثرت القربة بنحرها، وقّمت ـ اأي: كن�صت ـ البيت حتى اغرّبت ثيابها، واأوقدت حتت القدر حتى دن�صت 
ثيابها، فاأ�صابها من ذلك �صرر 37)6(.

37   )6( رو�ه �أحمد : )1 / 153( م�صند علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه برقم : )1312( .

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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�ملطلب �لر�بع: �لآثار �ل�شلبية من عمل �ملر�أة بدون �ل�شو�بط �ل�شرعية

1- ظهور تغرّي�ت يف ج�صم �ملر�أة تفقدها �أنوثتها: قالت طبيبة من�صاوية: »ظهر من ��صتقر�ء �لإح�صاء�ت 
ى عالجه... وبفح�ضِ  �أن نق�َض �ملو�ليد للزوجات �لعامالت مل يكن �أكرثه عن �ختيار، بل عن عقم ��صتع�صَ
مناذج �صتى منّوعة من حالت �لعقم �ّت�صح �أنه يف �لغالب يرجع �إلى عيٍب ع�صوّي ظاهر... مّما دعا �لعلماَء 
�إلى �فرت��ض تغرّي طارئ على كيان �لأنثى �لعاملة نتيجًة لن�صر�فها �ملاّدي و�لّذهني و�لع�صبي عن ق�صد 
�أو غري ق�صد عن م�صاغل �لأمومة ودنيا حو�ء وت�صّبثها مب�صاو�ة �لرجل وم�صاركته يف ميد�ن عمله«38)1(.

باأ�صكالها �ملختلفة منت�صرة  »�إن �لعتد�ء�ت �جلن�صية  �لن�صاء: يقول لني فاريل:  �لتحّر�ض على  �نت�صار   -2
�نت�صاًر� ذريًعا يف �لوليات �ملّتحدة و�أوربا... وهي �لقاعدة ولي�صت �ل�صتثناء بالن�صبة للمر�أة �لعاملة يف �أي 

نوٍع من �لأعمال متار�صه مع �لرجال«39)2(.
3- كرثة �جلر�ئم وف�صاد �لأخالق: قالت �لدكتورة �إيد� �إيلني: »�إن �صبب �لأزمات �لعائلية يف �أمريكا و�صّر 
كرثة �جلر�ئم يف �ملجتمع هو �لزوجة، تركت بيتها لت�صاِعف دخِل �لأ�صرة، فز�د �لدخل و�نخف�ض م�صتوى 

�لأخالق«40)3(.
4- كرثة عدد اأولد الزنا: تقول الكاتبة الإجنليزية الالدي كوك: »اإن الختالط ياألفه الرجال، ولهذا طمعت 

املراأة مبا يخالف فطرتها، وعلى قدر كرثة الختالط تكون كرثة اأولد الزنا« 41)4(.
5- حتّطم �صعادة الأ�صرة: يقول �صامويل �صمايل�ض: »اإن النظام الذي يق�صي بت�صغيل املراأة يف املعامل مهما 

ن�صاأ عنه من �لرثوة للبالد، فاإن نتيجته كانت هادمة لبناء �حلياة      �ملنزلية« 42)5(.

38   )1( عمل �ملر�أة يف �مليز�ن د.حممد �لبار ومعه ملحق : )2 / 9( .
39   )2(  �ملرجع �ل�صابق .

40   )3( �ملر�أة بني �لفقه و�لقانون د. م�صطفى �ل�صباعي : )�ض 171( د�ر �ل�صالم للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، �لقاهرة ، �لطبعة 
�لأولى1418هـ ـ 1998م.

41   )4( �ملرجع �ل�صابق : )�ض 128( .
42   )5( �ملر�أة بني �لفقه و�لقانون : )�ض 170( .
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�ملطلب �خلام�ض: �أقو�ل بع�ض عقالء �لغرب عن عمل �ملر�أة

�أنا قد  �أن قدمت ��صتقالتها: »ها  �أ�صاتذة �جلامعات يف بريطانيا وهي تودع طالباتها بعد  �إحدى  1.تقول 
�صنوات  �صنة من  كل  وتقّدمت يف  املراكز، جنحت  اأعلى  اإلى  فيها  وو�صلت  ال�صتني من عمري،  �صّن  بلغت 
عمري، وحّققت عماًل كبرًي� يف نظر �ملجتمع، لقد ح�صلت على �صهرة كبرية وعلى مال كثري، ولكن هل �أنا 
�صعيدة بعد �أن حققت كل هذه �لنت�صار�ت؟!« جتيب هي على نف�صها فتقول: »ل، �إن وظيفة �ملر�أة �لوحيدة 

هي �أن تتزوج وتكّون �أ�صرة، و�أي جمهود تبذله بعد ذلك ل قيمة له يف حياتها بالذ�ت« 43)1(.
“�إن �صبب �لأزمات �لعائلية يف �أمريكا و�صر كرثة �جلر�ئم يف �ملجتمع هو  2. وتقول �لدكتورة “�أيد� �إيلني”: 
�أن �لزوجة تركت بيتها لت�صاعف دخل �لأ�صرة، فز�د �لدخل و�نخف�ض م�صتوى �لأخالق”. ثم تو��صل قولها: 
“اإن التجارب اأثبتت اأن عودة املراأة اإلى احلرمي هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ اجليل اجلديد من التدهور 

�لذي ي�صري فيه”44)2(  .
3. وقال اأحد اأع�صاء الكوجنر�ض الأمريكي: “�إن �ملر�أة ت�صتطيع �أن تخدم �لدولة حًقا �إذ� بقيت يف �لبيت 

�لذي هو كيان �لأ�صرة” 45)3(.
لهن  �لكامن  �لكيد  بعاقبة  �أخربوهن  �لرجال،  عن  �لبتعاد  �لن�صاء  “عّلمو�  “لديكوك”:  4.وقالت 

باملر�صاد”46)4(.
5.قال �لفيل�صوف برتر�ند ر�صل : » �إن �لأ�صرة �نحلت با�صتخد�م �ملر�أة يف �لأعمال �لعامة ، و�أظهر �لختبار 
اقت�صاديًا  اإذا حتررت  واحد  اأمينة لرجل  اأن تظل  وتاأبى   ، املاألوفة  الأخالق  تقاليد  تتمرد على  املراأة  اأن 

.)5(47

لقد كنت يف يوم من �لأيام رمًز� للتحرير و�لف�صاد. فاأجابت  6.و�صئلت �ملمثلة �مل�صهورة “بريجيت باردو”: 
قائلة: “هذ� �صحيح كنت كذلك، كنت غارقة يف �لف�صاد �لذي �أ�صبحت وقتًا ما رمزً� له، لكن �ملفارقة �أن 
�لنا�ض �أحبوين عارية، ورجموين عندما تبت، عندما �أ�صاهد �لآن �أحد �أفالمي �ل�صابقة فاإنني �أب�صق على 

 www.alminbar.net : 43   )1(  معاناة �ملر�أة يف �لغرب : )1 / 18( �إعد�د موقع �ملنرب على �لنرتنت
 www.saaid.net : ن�صره موقع �صيد �لفو�ئد

44   )2( �ملر�ة بني �لفقه و�لقانون د. م�صطفى �ل�صباعي : )�ض 171( .
�لإ�صالمية  �ل�صوؤون  وز�رة   : �لنا�صر   )34 / 1( : باز  �بن  لل�صيخ  للرجل يف ميد�ن عمله  �ملر�أة  �لتربج وخطر م�صاركة   )3(   45

والأوقاف والدعوة والإر�صاد - اململكة العربية ال�صعودية ، ط1 ، 1423هـ .
46   )4( �ملر�ة بني �لفقه و�لقانون د. م�صطفى �ل�صباعي : ) �ض129 ( .

47   )5( �ملرجع �ل�صابق : )�ض 120( .

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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نف�صي، و�أقفل �جلهاز فوًر�. كم كنت �صافلة”، ثم تو��صل قائلة: “قمة �ل�صعادة لالإن�صان �لزو�ج”، ثم تقول: 
“�إذ� ر�أيت �مر�أة مع رجل ومعها �أولد �أت�صاءل يف �صري: ملاذ� �أنا حمرومة من مثل هذه �لنعمة”48)1(.

وختامًا : �إن �قتحام �ملر�أة مليد�ن �لرجال �خلا�ض بهم يعترب �إخر�جًا لها عن تركيبتها    وطبيعتها . ويف 
هذا جناية كبرية على املراأة وق�صاء على معنويتها وحتطيم ل�صخ�صيتها ويتعدى ذلك اإلى اأولد اجليل من 
ذكور و�إناث لأنهم يفقدون �لرتبية و�حلنان و�لعطف . فالذي يقوم بهذ� �لدور وهو �لأم قد ف�صلت منه 
وعزلت متامًا عن مملكتها �لتي ل ميكن �أن جتد �لر�حة و�ل�صتقر�ر و�لطماأنينة �إل فيها وو�قع �ملجتمعات 
�لتي تورطت يف هذ� �أ�صدق �صاهد على ما نقول . و�لإ�صالم جعل لكل من �لزوجني و�جبات خا�صة على كل 
و�حد منهما �أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء �ملجتمع يف د�خل �لبيت ويف خارجه . فالرجل يقوم بالنفقة 
و�لكت�صاب ، و�ملر�أة تقوم برتبية �لأولد و�لعطف و�حلنان و�لر�صاعة و�حل�صانة ، و�لأعمال �لتي تنا�صبها 
بالن�صاء  �ملخت�صة  �لأعمال  من  ذلك  ونحو  لهم  و�لتمري�ض  و�لتطبيب  مد�ر�صهم  و�إد�رة  �ل�صغار  كتعليم 
�لأ�صرة ح�صيًا  . ويرتتب عليه تفكك  للبيت مبن فيه  �ملر�أة يعترب �صياعًا  �لبيت من قبل  . فرتك و�جبات 

ومعنويًا وعند ذلك ي�صبح �ملجتمع �صكاًل و�صورة ل حقيقة ومعنى49)2(.

48   )1( معاناة �ملر�أة يف �لغرب : )18/1( .
49   )2( �لتربج وخطر م�صاركة �ملر�أة للرجل يف ميد�ن عمله لل�صيخ �بن باز : )1 / 19( .
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�ملبحث �لثالث : ق�شية �ختالط �ملر�أة بالرجال .

�ملطلب �لأول: مفهوم �لختالط

اأول: مفهوم الختالط يف  اللغة : من خلط ال�صيء بال�صيء يخلطه خلطا وخلطه فاختلط مزجه واختلطا 
وخالط ال�صيء خمالطة وخالطا مازجه ، واخللط ما خالط ال�صيء وجمعه اأخالط ، واخللط واحد اأخالط 
الطيب واخللط ا�صم كل نوع من الأخالط كاأخالط الدواء ونحوه ويف حديث �صعد : )واإن كان اأحدنا لي�صع 
كما ت�صع �ل�صاة ما له خلط ( 50)1( اأي ل يختلط جنوهم بع�صه ببع�ض جلفافه ويب�صه فاإنهم كانوا ياأكلون 
اأمزجته الأربعة و�صمن خليط فيه �صحم  ال�صجر لفقرهم وحاجتهم واأخالط الإن�صان  ال�صعري وورق  خبز 
وحلم و�خلليط من �لعلف تنب 51)2(. و�ختلط فالن، �أي ف�صد عقله. و�لتخليط يف �لأمر: �لإف�صاد فيه. 

وقولهم: وقعو� يف �خلليطى، �أي �ختلط عليهم �أمرهم 52)3(. 

ثانيًا: مفهوم الختالط ا�صطالحًا: هو اجتماع الرجال بالن�صاء غري املحارم يف مكان واحد ميكنهم فيه 
�أو مانع يدفع �لريبة و�لف�صاد  �أو �لبدن من غري حائل  �أو �لكالم  �أو �لإ�صارة  �لت�صال فيما بينهم بالنظر 

.)4(53
        وقال العالمة ابن باز رحمه اهلل يف تعريف الختالط: »هو اجتماع الرجال بالن�صاء الأجنبيات، يف 
مكان و�حد، بحكم �لعمل، �أو �لبيع، �أو �ل�صر�ء، �أو �لنزهة، �أو �ل�صفر، �أو نحو ذلك«54)5(. والختالط باب 
من اأبواب الزنا يلج الإن�صان من خالله اإلى هذه الفاح�صة والعفة حجاب ميزقه الختالط والذي هو مبثابة 

غدة �صرطانية ت�صري يف كيان �ملجتمع فتوهنه وت�صعفه55)6(.
            واإن من ي�صر الإ�صالم و�صماحته اأنه حرم علينا الختالط بني اجلن�صني �صيانة لالأعرا�ض، وحفًظا 
تتفيئني بظاللها وتتمتعني بجاللها،  �لتي  بالن�صبة لك كالو�حة  �ل�صبهات، فاحلجاب  للكر�مة، وبعًد� عن 

50   )1( �أخرجه �لبخاري : )5 / 2066( باب ما كان �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم و�أ�صحابه ياأكلون ، برقم : )5096( و م�صلم 
:    )4 / 2277( كتاب �لزهد و�لرقائق، برقم : )2966( .

51   )2( ل�صان �لعرب لبن منظور : )7 / 291( .
52   )3( �ل�صحاح للجوهري : )3 / 1124( د�ر �لعلم للماليني ، بريوت .

.  www.shamela.ws  53   )4( �أخطاء عامة تقع فيها �لن�صاء ند� �أبو �أحمد : )1 / 38( موقع �ملكتبة �ل�صاملة
 .www.islamlight.net : 54   )5( الختالط بني الواقع والت�صريع لإبراهيم الأزرق : )1 / 9(  موقع

55   )6( �أخطاء عامة تقع فيها �لن�صاء ند� �أبو �أحمد : )1 / 38( .
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ولي�ض �حلجاب �صجًنا من �ل�صجون كما ي�صور ذلك لك دعاة �لعلمانية و�لتغريب، فاحذري ثم �حذري من 
كيدهم. بل �جلوهرة �لغالية �لثمينة ل تكون �إل مكنونة حمفوظة!!.

        فاملر�أة يف �لإ�صالم درة ت�صان، ل متعة تباح لكل ر�غب وطالب من �لرجال، ومن �صمن هذ� �ملبد�أ نفهم 
�لت�صريعات و�لتوجيهات �لتي �صنها �لإ�صالم يف مالب�ض �ملر�أة وهيئتها حني خروجها من غري حمارمها؛ فاإن 
�ل�صريعة �لإ�صالمية ل ت�صتهدف �إل �صيانة �ملر�أة وحمايتها وجعلها يف مناأى �أن تكون كالأً مباًحا، ل حرمة لها 

ول قيمة، وح�صارة �أعد�ئنا ل تفعل �أكرث من جعل �ملر�أة متعة �صهلة �ملنال من قبل �لرجل 56)1(.

56  )1(  اآفة الختالط لعبد اهلل بن عبد احلميد الأثري : )�ض 5( د�ر �بن خزمية.
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�ملطلب �لثاين: �لأدلة على حترمي �لختالط

�أوًل: �لأدلة من �لكتاب :

َ َخِبرٌي مِبا  ْزكى َلُهْم �إِنَّ �هللَّ و� ِمْن �أَْب�صاِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم ذِلَك �أَ 1. قال تعالى: { ُقْل ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�صُّ
لَّ ما َظَهَر  ْب�صاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ �إِ َن ِمْن �أَ �صْ ِمناِت َيْغ�صُ َنُعوَن )30( َوُقْل ِلْلُموؤْ َي�صْ
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلى ُجُيوِبِهنَّ َول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ �إِلَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ �أَْو �آباِئِهنَّ �أَْو �آباِء ُبُعوَلِتِهنَّ �أَْو �أَْبناِئِهنَّ  ِمْنها َوْلَي�صْ
اِبِعنَي  ْو ِن�صاِئِهنَّ �أَْو ما َمَلَكْت �أَمْياُنُهنَّ �أَِو �لتَّ ْخو�ِنِهنَّ �أَْو َبِني �أََخو�ِتِهنَّ �أَ ْو َبِني �إِ ْخو�ِنِهنَّ �أَ �أَْو �أَْبناِء ُبُعوَلِتِهنَّ �أَْو �إِ
ِرْبَن ِباأَْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم ما  �صاِء َول َي�صْ ِذيَن مَلْ َيْظَهُرو� َعلى َعْور�ِت �لنِّ ْفِل �لَّ جاِل �أَِو �لطِّ َغرْيِ �أُويِل �ْلإِْرَبِة ِمَن �لرِّ

ِ َجِميًعا �أَيَُّها �مْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )31(}  57)2( ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبو� �إَِلى �هللَّ
ِطْعَن  َكاَة َو�أَ الَة َو�آِتنَي �لزَّ ِة �لأُوَلى َو�أَِقْمَن �ل�صَّ اِهِليَّ َج �جْلَ ْجَن َترَبُّ 2. وقال تعالى: { َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َول َترَبَّ

َرُكْم َتْطِهرًي� }  58)3(. ْج�َض �أَْهَل �ْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم �لرِّ ا ُيِريُد �هللَّ َ َ َوَر�ُصوَلُه �إِمنَّ �هللَّ

قال جماهد يف تف�صريه هو �مل�صي بني �لرجال ، �أي : �أن �ملق�صود بتربج �جلاهلية �لأولى هو �مل�صي 
بني �لرجال 59)1(.

ِبيِّ �إِلَّ �أَن ُيوؤَْذَن َلُكْم �إَِلى َطَعاٍم َغرْيَ َناِظِريَن �إَِناُه  ِذيَن �آَمُنو� ل َتْدُخُلو� ُبُيوَت �لنَّ 3. وقوله تعالى : { َيا �أَيَُّها �لَّ
ِبيَّ َفَي�ْصَتْحِيي  ِديٍث �إِنَّ َذِلُكْم َكاَن ُيوؤِْذي �لنَّ ِن�ِصنَي حِلَ َذ� َطِعْمُتْم َفانَت�ِصُرو� َول ُم�ْصَتاأْ َوَلِكْن �إَِذ� ُدِعيُتْم َفاْدُخُلو� َفاإِ
قِّ َو�إَِذ� �َصاأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفا�ْصاأَُلوُهنَّ ِمن َوَر�ء ِحَجاٍب َذِلُكْم �أَْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم  ُ ل َي�ْصَتْحِيي ِمَن �حْلَ ِمنُكْم َو�هللَّ
 ِ �هللَّ ِعنَد  َكاَن  َذِلُكْم  �إِنَّ  �أََبًد�  َبْعِدِه  ِمن  �أَْزَو�َجُه  َتنِكُحو�  �أَن  َول   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  ُتوؤُْذو�  �أَن  َلُكْم  َكاَن  َوَما  َوُقُلوِبِهنَّ 

َعِظيًما} 60)2( .
هي  �حلجاب  ور�ء  من  �ل�صوؤ�ل  علة  �أن  �لعلة  م�صالك  من  و�لتنبيه  �لإمياء  مب�صلك  ذلك  فدل 
�ملحافظة على طهارة قلوب كل من �جلن�صني غاية �لطهارة حيث عرب تعالى ب�صيغة �لتف�صيل . ودل هذ� 
�لتعليل باأطهرية قلوب �جلن�صني ، �أن حكم �لآية عام للن�صاء �مل�صلمات �إلى يوم �لقيامة لأن �أطهرية قلوبهن 
�أزو�ج  �أن يقول �ملطلوب طهارة قلوب  �إجماعًا فال ي�صلح لقائل  �لريبة منهن مطلوبة  وقلوب �لرجال من 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فقط وطهارة قلوب �لرجال من �لريبة معهن فقط بل ذلك مطلوب يف جميع 

57   )2( �صورة �لنور �لآيتني : )30 ـ 31( .
58   )3( �صورة �لأحز�ب �لآية : )33( .

59   )1( تف�صري �بن كثري: )6 / 410( حتقيق : �صامي بن حممد �صالمة ، دار طيبة  ـ ط2 ، 1420هـ  .
60   )2( �صورة �لأحز�ب �لآية : )53( .

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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�إليها مقت�صية تعميم هذ� �حلكم  �لعلة �مل�صار  �أن  �إلى يوم �لقيامة ، كما ل يخفى فدل ذلك على  �لن�صاء 
الكرمية  الأخالق  واملحافظة على  والعفاف  ال�صيانة  املقت�صي كمال  الكرمي  الأدب  بهذا  النازل  ال�صماوي 
و�لتباعد من �لتدن�ض بالريبة ، ف�صبحان من �أنزله ما �أعلمه مب�صالح خلقه .... وبه يت�صح �أن يقت�صي عموم 

�حلكم يف جميع �لن�صاء و�إن كانت �لآية �لكرمية نازلة يف خ�صو�ض �أزو�جه( 61)3(.

ثانيًا : �لأدلة من �ل�شنة :

1.قال �صلى �هلل عليه و�صلم : )�إياكم و�لدخول على �لن�صاء( فقال رجل من �لأن�صار: يا ر�صول �هلل! �أفر�أيت 
�حلمو؟ - يعني �أقارب �لزوج – فقال: )�حلمو �ملوت(62)4(. 

قال �حلافظ �بن حجر رحمه �هلل : قيل �ملر�د �أن �خللوة باحلمو قد توؤدي �إلى هالك �لدين �إن 
وقعت �ملع�صية ، �أو �إلى �ملوت �إن وقعت �ملع�صية ووجب �لرجم ، �أو �إلى هالك �ملر�أة بفر�ق زوجها �إذ� حملته 
�لغرية على تطليقها ، �أ�صار �إلى ذلك كله �لقرطبي . وقال �لطربي : �ملعنى �أن خلوة �لرجل بامر�أة �أخيه �أو 

�بن �أخيه تنزل منزلة �ملوت ، و�لعرب ت�صف �ل�صيء �ملكروه باملوت63)1(.

وقال �لنووي رحمه �هلل : فمعناه �أن �خلوف منه �أكرث من غريه و�ل�صر يتوقع منه و�لفتنة �أكرث ، 
لتمكنه من �لو�صول �إلى �ملر�أة و�خللوة من غري �أن ينكر عليه ، بخالف �لأجنبي ، و�ملر�د باحلمو هنا �أقارب 
�لزوج غري �آبائه و�أبنائه ، فاأما �لآباء و�لأبناء فمحارم لزوجته جتوز لهم �خللوة بها ، ول يو�صفون باملوت 
، و�إمنا �ملر�د �لأخ وبن �لأخ و�لعم و�بنه ونحوهم ، ممن لي�ض مبحرم ، وعادة �لنا�ض �مل�صاهلة فيه ويخلو 

بامر�أة �أخيه فهذ� هو �ملوت وهو �أولى باملنع من �لأجنبي64)2(.

�لن�صاء  �آخرها وخري �صفوف  �أولها و�صرها  وقال �صلى �هلل عليه و�صلم: ) خري �صفوف �لرجال 
مع  �حلا�صر�ت  �لن�صاء  �صفوف  �آخر  ف�صل  و�إمنا  �هلل:  رحمه  �لنووي  �أولها(65)3(.قال  و�صرها  �آخرها 
�لرجال لبعدهن من خمالطة �لرجال وروؤيتهم وتعلق �لقلب بهم عند روؤية حركاتهم و�صماع كالمهم ونحو 

ذلك ، وذم �أول �صفوفهن لعك�ض ذلك 66)4(.
61   )3( الختالط بني اجلن�صني لعامر بن حممد فداء : )�ض 6 ـ 7( جامعة طيبة ـ �ملدينة �ملنورة .

62   )4( �أخرجه �لبخاري : )5 / 2005( باب ل يخلون رجل بامر�أة ، برقم : )4934( وم�صلم : )4 / 1711( باب حترمي اخللوة 
بالأجنبية ، برقم : )2172( .

63   )1( فتح �لباري لبن حجر: )15 / 42( .
64   )2( �صرح �صحيح م�صلم للنووي : )14 / 154( د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ـ بريوت ، �لطبعة �لثانية1392هـ.

65   )3( �أخرجه م�صلم: )2 / 32( باب ت�صوية �ل�صفوف برقم: )1013(.

66   )4( �صرح �صحيح م�صلم للنووي: )2 / 183(.
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�ملطلب �لثالث: منع �لختالط يف �ملذ�هب �لأربعة:

�أوًل: مذهب �حلنفية :

قال �صم�ض �لأئمة �ل�صرخ�صي �حلنفي  ـ رحمه �هلل ـ )وينبغي للقا�صي �أن يقدم �لن�صاء على حدة 
والرجال على حدة لأن النا�ض يزدحمون يف جمل�صه ويف اختالط الن�صاء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة 
و�لقبح ما ل يخفى ولكن هذ� يف خ�صومه يكون بني �لن�صاء. �أما �خل�صومة �لتي تكون بني �لرجال و�لن�صاء 

ل يجد بدً� �أن يقدمهن مع �لرجال(67)5(. 
�ل�صهاد�ت مما ترد به  –رحمه �هلل- يف حا�صيته: )وقد مّر يف كتاب  �لدم�صقي  وقال �بن عابدين 
ال�صهادة اخلروج لفرجة قدوم اأمري اأي ملا ت�صتمل عليه من املنكرات ومن اختالط الن�صاء بالرجال فهذا 

�أولى فتنبه(68)1(. 

ثانيًا مذهب �ملالكية :

قال النفراوي: يف الذهاب للوليمة اإذا كان فيها منكر ) ول منكر بني ( اأي م�صهور ظاهر ، كاختالط 
�لرجال بالن�صاء 69)2(.

وجاء يف خمت�صر خليل : ) وينبغي ( للقا�صي ) �أن يفرد ( ب�صم �لتحتية و�صكون �لفاء وك�صر   
�لر�ء ) يوما ( معينا من �لأ�صبوع ) �أو وقتا ( معينا من �ليوم ) ل ( ق�صاء بني ) �لن�صاء ( �صرت� لهن وحفظا 
من �ختالطهن بالرجال يف جمل�صه ، �صو�ء كانت �خل�صومة بينهن خا�صة �أو بينهن وبني �لرجال ، وهذ� يف 
ن�صاء يخرجن ول يخ�صى من �صماع �صوتهن �لفتنة بهن ، و�أما �ملخدر�ت و�لالتي يخ�صى من �صماع �صوتهن 

�لفتنة بهن فيوكلن من يخا�صم عنهن �أو يبعث لهن يف منازلهن ثقة ماأمونا 70)3(.

67   )5( املب�صوط لل�صرخ�صي : )80/16( د�ر �ملعرفة ، بريوت .
68   )1( حا�صية �بن عابدين : ) 355/6 ( د�ر �لفكرـ بريوت، 1421هـ.

69   )2( �لفو�كه �لدو�ين للنفر�وي : )8 / 278( حتقيق ر�صا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية.

.www.al-islam.com 70   )3( منح �جلليل �صرح خمت�صر خليل : )17 / 379( موقع �لإ�صالم

قضية اختالط املرأة بالرجال . املبحث الثالث : 

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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ثالثًا: مذهب �ل�شافعية :

قال �أبو �إ�صحاق �ل�صري�زي يف وجوب �جلمعة على �ملر�أة : ول جتب على �ملر�أة ملا روى جابر ر�صي �هلل عنه 
قال قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم : ) من كان يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخر فعليه �جلمعة �إل على �مر�أة 

�أو م�صافر �أو عبد �أو مري�ض ( 71)4(ولأنها تختلط بالرجال وذلك ل يجوز 72)5(.
 قال ابن حجر الهيتمي : بعد نقل كالم ال�صريازي: )فتاأمله جتده �صريحا يف حرمة الختالط وهو كذلك 

لأنه مظنة �لفتنة( 73)6( .
وِخي: )يف اجتماع النا�ض بعد الع�صر للدعاء ( بحرمته ملا فيه من اختالط الن�صاء بالرجال  ْيُخ الطُّ َوَقاَل ال�صَّ

كما هو م�صاهد �لآن 74)1(.

ر�بعًا: مذهب �حلنابلة :

 قال �بن �جلوزي : “فاأما ما �أحدث �لق�صا�ض من جمع �لن�صاء و�لرجال فاإنه من �لبدع �لتي جتري فيها 
العجائب من اختالط الن�صاء بالرجال ورفع الن�صاء اأ�صواتهن بال�صياح والنواح اإلى غري ذلك “ )75(.

وقال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية : “و�أما ما يفعل يف هذه �ملو��صم مما جن�صه منهي عنه يف �ل�صرع، فهذ� ل 
يحتاج اإلى ذكره ؛ لأن ذلك ل يحتاج اأن يدخل يف هذا الباب مثل: رفع الأ�صوات يف امل�صاجد، واختالط 
�لرجال و�لن�صاء، �أو كرثة �إيقاد �مل�صابيح زيادة على �حلاجة ، �أو �إيذ�ء �مل�صلني �أو غريهم بقول �أو فعل،فاإن 

ـ 642( هذ� �حلديث رو�ه  71   )4( رو�ه �لطرب�ين : )19 / 399( برقم : )967( قال �بن �مللقن يف �لبدر �ملنري:  )4 / 641 
�لد�رقطني و�لبيهقي من حديث �بن لهيعة وهذ� �إ�صناد �صعيف .

72   )5( �ملهذب لل�صري�زي : )1 / 109( د�ر �لفكر ، بريوت ، بدون.
73   )6( �لفتاوى �لفقهية لبن حجر �لهيتمي: )203/1 ( د�ر �لفكر ، بريوت ، بدون.

.www.al-islam.com   74   )1( حا�صية �لبجريمي على �خلطيب : )5 / 435( موقع �لإ�صالم
75   )2( ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني لبن �جلوزي : )1 / 776( حتقيق : علي ح�صني البواب ، دار الوطن - الريا�ض - 

1418هـ - 1997م .
 )3( اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم  لبن تيمية : )1 / 307( درا�صة وحتقيق: نا�صر عبد الكرمي العقل ، دار عامل الكتب، بريوت، 

لبنان، �لطبعة �ل�صابعة، 1419هـ ـ 1999م .
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قبح هذ� ظاهر لكل م�صلم” 76)2(

وقال �لإمام �بن �لقيم رحمه �هلل: “ ول ريب �أن متكني �لن�صاء من �ختالطهن بالرجال �أ�صل كل بلية و�صر، 
اأعظم  اأ�صباب نزول العقوبات، واختالط الرجال بالن�صاء �صبب لكرثة الفواح�ض والزنا، وهو  اأعظم  وهو 

�أ�صباب �ملوت �لعام، و�لطو�عني �ملت�صلة “77)4(.

�َض نف�صها  قال �ل�صيخ �بن باز رحمه �هلل : “ وحرم �لإ�صالم على �ملر�أة خمالطة �لرجال �لأجانب لئال ُتَعرِّ
للفتنه بطريق مبا�صر �أو غري مبا�صر . و�أمرها بالقر�ر يف �لبيت وعدم �خلروج منه �إل حلاجة مباحة مع 
لزوم �لأدب �ل�صرعي . وقد �صمى �هلل مكث �ملر�أة يف بيتها قر�رً� وهذ� �ملعنى من �أ�صمى �ملعاين �لرفيعة ففيه 

��صتقر�ر لنف�صها ور�حة لقلبها و�ن�صر�ح     ل�صدرها  “78)5(.

الإ�صالم  طريق  �صار  ولهذا  الختالط،  قه  زِّ مُيَ حجاب  ة  الِعفَّ اإن   : اهلل  رحمه  زيد  اأبو  بكر  ال�صيخ  وقال 
�لتفريق و�ملباعدة بني �ملر�أة و�لرجل �لأجنبي عنها، فاملجتمع �لإ�صالمي  جمتمع فردي ل زوجي ، فللرجال 
�أو حاجة ب�صو�بط  جمتمعاتهم ، وللن�صاء جمتمعاتهن ، ول تخرج �ملر�أة �إلى جمتمع �لرجال �إل ل�صرورة 

�خلروج �ل�صرعية .
�إ�صغال  وعدم  و�لرذ�ئل،  يب  �لرِّ عن  و�لبعد  �لف�صائل،  وحر��صة  و�لأن�صاب،  �لأعر��ض  حلفظ  هذ�  كل 
 ، العمل، واملوؤمترات  اأم  التعليم،  م الختالط، �صواء يف  ُحرِّ بيتها، ولذا  الأ�صا�ض يف  املراأة عن وظائفها 
و�لندو�ت ، و�لجتماعات �لعامة و�خلا�صة، وغريها؛ ملا يرتتب عليه من هتك �لأعر��ض ومر�ض �لقلوب، 
وخطر�ت �لنف�ض ، وخنوثة �لرجال، و��صرتجال �لن�صاء، وزو�ل �حلياء، وتقل�ض �لعفة و�حل�صمة، و�نعد�م 

�لغرية.
ولهذا يف اأهل الإ�صالم ل عهد لهم باختالط ن�صائهم بالرجال الأجانب عنهن، واإمنا ح�صلت اأول 
التي  والعاملية،  الأجنبية  ال�صتعمارية  املدار�ض  الإ�صالم من خالل:  اأر�ض  على  لالختالط  قدحت  �صرارة 

فتحت �أول ما فتحت يف بالد �لإ�صالم 79)1(.

)4( �لطرق �حلكمية  لبن �لقيم : )1 / 407( حتقيق : د. حممد جميل غازي ، مطبعة املدين – �لقاهرة .
	76

	77

	78

79  )1( حر��صة �لف�صيلة لل�صيخ بكر �أبوزيد : )1 / 47( د�ر �لعا�صمة للن�صر و�لتوزيع ، �لريا�ض.

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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�ملطلب �لر�بع: �لختالط يف �لتعليم �جلامعي:

مّر معنا تعريف الختالط وهو : اجتماع الرجال بالن�صاء غري املحارم يف مكان واحد ميكنهم فيه 
�لت�صال فيما بينهم بالنظر �أو �لإ�صارة �أو �لكالم �أو �لبدن من غري حائل �أو مانع يدفع �لريبة و�لف�صاد. ويف 
مرحلة �لتعليم �جلامعي يكون �لن�صج و�لبلوغ لدى �جلن�صني قد ح�صل ، بل يكون يف �أوج �ل�صّدة ، فتكون 
املف�صدة ، ففي �صن املراهقة، وحتت مظّلة الختالط ، ينطلق الطالب من كال اجلن�صني اإلى تبادل النظرات 
امل�صمومة والكلمات الداعية اإلى الفجور ، ونحن ن�صاهد النتائج اخلطرية لهذا الختالط يف هذه املرحلة 
حلها،  ي�صتع�صي  يكاد  خطرية  و�جتماعية  �أخالقية  م�صاكل  �أمام  �لعامل  و�صع  مما  عّمت،  �لتي  و�ملفا�صد 

و�أمر��ض فتاكة ��صتع�صى على �لطب عالجها80)2(.
منع  اإلى  القاب�صي  فذهب   ، التعليم  يف  الختالط  خطر  الإ�صالمية  الرتبية  علماء  اأدرك  لقد 
81)1(، كما كره �بن �صحنون  األ يخلط بني الذكران والإناث »  الختالط بقوله: »ومن ح�صن النظر لهم 
�أن يتولى �ملعلم خلط �لإناث مع �لذكور يف �لتعليم ، فاأ�صار �إلى ذلك بقوله: »�أكره للمعلم �أن يعلم �جلو�ري 

ويخلطهن مع �لغلمان، لأن ذلك ف�صاد لهن«82)2(.
و�لف�صول  و�جلامعات  �ملد�ر�ض  يف  �جلن�صني  بني  �لف�صل  باأن  �حلديثة  �لدر��صات  معظم  توؤكد 
�لدر��صية يوؤدي �إلى نتائج �إيجابية �أف�صل من مثيالتها �ملختلطة ، ولهذ� �ل�صبب �صن�صتعر�ض بع�ض نتائج 

�لدر��صات �حلديثة �ملتعلقة بهذ� �ملو�صوع لعلها ت�صاهم يف ت�صحيح �ملفاهيم83)3(.
منذ ظهور در��صة �ليز�بيث تيدبال يف �لعام 1973م �لتي �أكدت فو�ئد �لتعليم غري �ملختلط ونادت 
به ، فاإن �لدر��صات حول هذ� �ملو�صوع تكاثرت ب�صكل كبري جد� وموؤيده يف معظمها نف�ض نتائج تيدبال ، 
ولقد خل�صت �إحدى �لدر��صات �حلديثة من جامعة هارفرد باأن �ملد�ر�ض �لن�صائية ومبقارنتها باملختلطة 

حتقق الآتي : 
1.�أهد�ف تربوية �أعلى .

2. يحقق �لطلبة فيها درجة �أعلى من �لقيم �لذ�تية ودرجة �أف�صل لنوعية �حلياة .
 3. درجة �أف�صل يف �لعلوم و�لقر�ءة .

80  )2( اأثر م�صكلتي الختالط واملنهاج التعليمي على تعليم الفتاة امل�صلمة لفاطمة حممد رجاء : )1 / 19( �جلامعة �لأردنية 
كلية �لرتبية 1975م .

81   )1( �نظر: �ملر�أة يف �لإ�صالم بني �ملا�صي و�حلا�صر: عبد �هلل �صحاتة : )�ض77 (  �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب.
82   )2( �نظر: �ملذهب �لرتبوي عند �بن �صحنون، عبد �لرحمن عثمان حجازي : ) �ض73-72(.

 www.islamlight.net     :83   )3( الختالط واأثره يف التعليم د.حممد بن عبد اهلل الهبدان: )�ض / 3( موؤ�ص�صة نور �لإ�صالم
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4. �لتخل�ض من �لنظرة �لنمطية �لتقليدية جتاه �لعالقة بني �جلن�صني.
5. درجة اأقل من التغيب الدرا�صي وم�صاكل عدم لن�صباط ال�صلوكي .

6. مر�جعة منزلية �أف�صل ودرجة �أقل من �صياع �لوقت يف م�صاهدة �لتلفزيون84)4(.
�أونتارو يف كند� تقول باأن �لتعليم �ملختلط  ـ بوي�صت من جامعة غرب  �لباحثة بوين فري  �أن  كما 
لتمتع  وذلك  بالف�صل  هي  �حلقيقة  �مل�صاو�ة  �أن  توؤكد  �حلقيقة  بينما   ، �مل�صاو�ة  ب�صعار�ت  �لن�صاء  يغ�ض 
�جلن�صني بخ�صائ�ض و�متياز�ت متباينة ل تركز عليها �ملد�ر�ض و�جلامعات �ملختلطة �أكرث من �لرتكيز على 
�خل�صائ�ض و�لإمكانيات �لتي يتمتع بها �لطلبة دون �لطالبات ، وبعد مر�جعة �لكثري من �لدر��صات �لتي 
توؤكد على مثل النتائج التي تو�صلت اإليها تقول باأن اجلامعات واملدار�ض الن�صائية حتقق درجة اأف�صل يف �صتى 
�لعلوم وخا�صة �لعلوم و�لريا�صيات و�لتكنولوجيا وي�صل �إلى نف�ض �لنتيجة �لعديد من �لباحثني و�لباحثات 
مثل �لأ�صتاذة ليز� ر�ير�صون رئي�صة جامعة ولز و�لتي تزيد على �لنتائج �ل�صابقة بقولها �إن �جلامعة �لن�صائية 
تزيد �لثقة بالنف�ض و�لطموح عند طلبتها بعك�ض �جلامعات �ملختلطة ، وت�صيف �لربوفي�صوره نان�صي بيدي يف 
در��صتها �ملقارنة مل�صادر �لنجاح يف �أكادمييات �لقرن �لتا�صع ع�صر و�ملن�صورة يف �ملجلة �لأمريكية للرتبية 
يف �لعام 1999م باأن �صر �لنجاح يكمن يف وجود �ملد�ر�ض غري �ملختلطة وبناء عليه تقرتح زيادة �لدر��صة 

يف �إمكانية قيام مد�ر�ض على هذ� �لنمط يف �لوقت �لر�هن بناء على معطيات متطلبات    �ل�صوق85)1(.
ولعل مثل هذه �لدر��صات قد فتحت �آفاقا جديدة يف �أ�صاليب �لتعليم ما حد� بحاكم كاليفورنيا 
بت ول�صون باأن يخ�ص�ض خم�صة ماليني دولر لإن�صاء ع�صر مد�ر�ض غري خمتلطة كنوع من �لتجربة �لعملية 
للتحقق من �لنتائج ، ولقد �صجعت هذه �لنتائج على قيام �لعديد من �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة على 
اأ�صا�ض عدم الختالط يف الأعوام ال�صابقة يف العديد من مناطق الوليات املتحدة الأمريكية مثل نيويورك 

، فيالدلفيا ، بالتيمور، ديرتويت وكاليفورنيا86)2(.
وبد�أ �لرتبويون يف �أمريكا مييلون ب�صكل متز�يد �إلى تعليم �جلن�ض �لو�حد. وقد دفعت نتائج بع�ض 
�لأبحاث يف هذ� �ملجال �لرتبويني لتخاذ مثل هذ� �لتوجه، خا�صة تلك �لقائلة باأن �أدمغة �لأولد تتعامل مع 

بع�ض �أنو�ع �ملعلومات ب�صكل يختلف عن تعامل �لبنات معها.
�ل�صتينات  مرحلة  يف   “ موؤخرً�:  ن�صرت  در��صة  يف  �لرتبوية  �لباحثة   ) ��صتيب  لور�   ( تقول   
و�ل�صبعينات مل يكن هناك �صوت �صوى ذلك �لد�عي �إلى �لتحلل و �لتفلت من �لقيود ، فقد �نتهز �لعلمانيون 
فر�صة �صيطرتهم على مقاليد �لتوجيه يف �لبالد ليذبحو� �لتجارب �لرتبوية �لناجحة مثل كليات �لبنات 

84   )4( �ملرجع �ل�صابق: )�ض / 4(.
85   )1( الختالط واأثره يف التعليم د. الهبدان : )�ض / 4(.

86  )2( �ملرجع �ل�صابق : )�ض / 4( .

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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و�لتعليم غري �ملختلط ، رغم �أن �لدر��صات و�لو�قع �ليوم يدح�ض ويف�صح �لتخبطات �لعلمانية بعد �رتفاع 
�أ�صهم كليات �لبنات يف �أمريكا ، حيث �صهدت هذه �لكليات منوً� مطردً� وبلغ عددها  289كلية 87)1(.

ومن �آثار �لتعليم �ملختلط :
لالختالط اآثاره اخلطرية على الطالب والطالبات ..فمن تلك الآثار :

�لذكاء  م�صتوى  و�نخفا�ض   . �لن�صاء  و��صرتجال  �لرجال  تخنث  و   . بالآخر  �جلن�صني  كل  تفكري 
روح  وقتل   . للكاآبة و�حلزن  �لتعر�ض  و   . �لدر��صي  �لتفوق  و�إعاقة   . �ملو�هب  �لإبد�ع وحمدودية  . و�صعف 

�ملناف�صة . و�لتحر�صات �جلن�صية بالطالبات ، و�غت�صابهن88)2(. 
املطلب اخلام�ض: اأقوال بع�ض من�صفي الغرب عن الختالط :

مبا  املراأة  طمعت  ولهذا  الرجال،  ياألفه  الختالط  »اإن  كوك:  الالدي  الإجنليزية  الكاتبة  تقول 
يخالف فطرتها، وعلى قدر كرثة الختالط تكون كرثة اأولد الزنا ... عّلموا الن�صاء البتعاد عن الرجال ، 

�أخربوهن بعاقبة �لكيد �لكامن لهن باملر�صاد«89)2(.
وهذ� �لعرت�ف لل�صحفية �لأمريكية » هيل�صيان �صتان�صربي » ، وهي �صحفية متجولة ، تر��صل 
�أكرث من 250 �صحيفة �أمريكية ، ولها مقال يومي يقروؤه �ملاليني ، وعملت يف �لإذ�عة و�لتلفزيون و�ل�صحافة 

�أكرث من ع�صرين �صنة ، وز�رت جميع بالد     �لعامل ، وهي يف �خلام�صة و�خلم�صني من عمرها .
 ، �ل�صباب  ، ومع�صكر�ت  ، ز�رت خاللها �ملد�ر�ض و�جلامعات  �أ�صابيع  و�أم�صت فيها عدة   ، ز�رت �لقاهرة 
و�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية ، ومر�كز �لأحد�ث و�ملر�أة و�لأطفال ، وبع�ض �لأ�صر يف خمتلف �لأحياء ، وذلك يف 
رحلة در��صية ، لبحث م�صاكل �ل�صباب و�لأ�صرة يف �ملجتمع ... ويف ختام زيارتها �صجلت هذ� �لعرت�ف حيث 
قالت : » �إن �ملجتمع �لعربي ) �مل�صلم ( كامل و�صليم ، ومن �خلليق بهذ� �ملجتمع �أن يتم�صك بتقاليده �لتي 
تقيد �لفتاة و�ل�صباب يف حدود �ملعقول ،وهذ� �ملجتمع يختلف عن �ملجتمع �لأوروبي و�لأمريكي ، فعندكم 
اأخالق موروثة ، حتتم تقييد املراأة ، وحتتم احرتام الأب والأم ، وحتتم اأكرث من ذلك عدم الإباحية الغربية 
�لتي تهدد �ليوم �ملجتمع و�لأ�صرة يف �أوروبا و�أمريكا ولذلك فاإن �لقيود �لتي يفر�صها جمتمعكم على �لفتاة 
، هذه القيود �صاحلة ونافعة ، لهذا اأن�صح باأن تتم�صكوا بتقاليدكم واأخالقكم ، امنعوا الختالط ، وقيدوا 
حرية �لفتاة ، بل �رجعو� �إلى ع�صر �حلجاب ، فهذ� خري لكم من �إباحية و�نطالق وجمون �أوروبا و�أمريكا 
... امنعوا الختالط ، فقد عانينا منه يف اأمريكا الكثري ، لقد اأ�صبح املجتمع الأمريكي جمتمعًا مقعدًا ، 
مليئًا بكل �صور الإباحية واخلالعة .. واإن �صحايا الختالط واحلرية ميلوؤون ال�صجون والأر�صفة والبارات 

87  )1( �نظر : موقع لها �أون لين تقرير كتبته �صحر �لأمري و نو�ل �ملجاهد بعنو�ن : ) �لتعليم �ملختلط ( .
88  )2( الختالط واأثره يف التعليم د. الهبدان : )�ض / 18وما بعدها( .
89  )2( �ملر�ة بني �لفقه و�لقانون د. م�صطفى �ل�صباعي : ) �ض129 ( .
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و�لبيوت �ل�صرية ، �إن �حلرية �لتي �أعطيناها لفتياتنا و�أبنائنا قد جعلت منهم ع�صابات �أحد�ث ، وع�صابات 
للمخدرات والرقيق .. اإن الختالط والإباحية واحلرية يف املجتمع الأوروبي والأمريكي قد هدد الأ�صرة ، 
وزلزل القيم والأخالق  » انتهى كالمها ، وهو كالم وا�صح من امراأة جمربة ن�صوقه اإلى دعاة الختالط 

و�إلى فتياتنا �ملخدوعات يف كل قطر من �أقطارنا �لإ�صالمية ، فهل من مّدكر90)1( .
فالإ�صالم ل يبيح للمر�أة �أن تختلط بالرجال لغر�ض �لأن�ض �أو �لرتفيه �أو �لت�صلية �أو �إ�صباع �لرغبة   
يف �لنظر �إليها من �لعيون �خلائنة و�ل�صهو�ت �جلائعة �أو غري ذلك من �ملقا�صد �لفا�صدة �لتي ل يخلو منها 
ْرعية  الختالط كال اأو بع�صًا... ومما يدل على اأن الأ�صل يف الختالط، احلظر، هو جمموع الأحكام ال�صَّ
ن�صاء،  للن�صاء بو�صفهّن  �لقر�آن  ثابت من خماطبة  و�ملتعلقة بهما، وهو  باملر�أة،  و�ملتعلقة  ُجل  بالرَّ �ملتعلقة 
وللرجال بو�صفهم رجاًل، وغري ذلك، فاإنه مروي ب�صكل عملي وب�صكل جماعي من �أيام �لر�صول  �صلى �هلل 

عليه و�صلم ويف جميع ع�صور �لإ�صالم 91)2(.
و�إن �صريعتنا �لغر�ء جمعت بني �لثبات و�ملرونة ، ورفعت �حلرج عن �مل�صلم ، فاإنها مل تكلفه مبا ل 
يطيق ، ومل تاأمره مبا ل ي�صتطيع ، وجعلت �أحكامًا خا�صة لل�صرور�ت ، فاإن �ملر�أة �إذ� ��صطرت للخروج لها 

ذلك ولكن هنالك �صو�بط ل بد منها وهي : 
1 - �أن تكون �ملر�أة ليخ�صى منها �لفتنة، �أما �لتي يخ�صى �لفتتان بها فال تخرج �أ�صال.

2 - �أن تكون �لطريق ماأمونة من توقع �ملف�صدة و�إل حرم خروجها.
3 - �أن يكون خروجها يف زمن �أمن �لرجال ول يف�صي �إلى �ختالطها بهم; لأن متكني �لن�صاء من �ختالطهن 

بالرجال �أ�صل كل بلية و�صر.
4 - اأن يكون خروجها على تبذل وت�صرت تام، قال العيني: يجوز اخلروج ملا حتتاج اإليه املراأة من اأمورها 
اجلائزة ب�صرط اأن تكون بذة الهيئة، خ�صنة امللب�ض، تفلة الريح ، م�صتورة الأع�صاء غري متربجة بزينة ول 

ر�فعة �صوتها92)1(.
5 - �أن يكون �خلروج باإذن �لزوج، فال يجوز لها �خلروج �إل باإذنه93)2

.www.shamela.ws90 )1( �عرت�فات متاأخرة ملحمد عبد �لعزيز �مل�صند: )1 / 11 ـ 12( موقع �ملكتبة �ل�صاملة
www.ل�صاملة� �ملكتبة  موقع   )14  /  1(  : �لغني  عبد  حممد  للدكتور  �لإ�صالم  يف  �لجتماعي  �لنظام  يف  �لعد�لة   )2(  91

.shamela.ws
92 )1( عمدة �لقاري �صرح �صحيح �لبخاري للعيني : )19 / 177( �صبط وت�صحيح: عبد �هلل حممود حممد عمر  ـ د�ر �لكتب 

�لعلمية ، بريوت، �لطبعة �لأولى 1421هـ.
93 )2( الختالط بني الواقع والت�صريع لإبراهيم الأزرق : )1 / 21( تقريظ �ل�صيخ �أ.د. نا�صر �لعمر، موؤ�ص�صة نور �لإ�صالم 

www.islamlight.net. حمرم/ 1425هـ.
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�خلامتة:

�حلمد هلل على �لتمام يف �لبدء و�خلتام و�لدو�م ثم �ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي و�صحبه �لأعالم ومن 
على �صرعهم ��صتقام.

فقد زيلت هذ� �لبحث باأهم �لنتائج ومبا تر�ءى يل من تو�صيات:
�أوًل: �أهم �لنتائج:

1. �ملو�زنات �ل�صرعية هي: جمموعة �لأ�ص�ض و�ملعايري �لتي ت�صبط عملية �ملو�زنة بني �مل�صالح �ملتعار�صة 
�أو �ملفا�صد �ملتعار�صة مع �مل�صالح ليتبني بذلك �أي �مل�صلحتني �أرجح فتقدم على غريها، و�أي �ملف�صدتني 

�أعظم خطرً� فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة لأي من �مل�صلحة �أو �ملف�صدة عند تعار�صهما
2. يقوم فقه �ملو�زنات على: �ملو�زنة بني �مل�صالح �أو �ملنافع �أو �خلري�ت �مل�صروعة بع�صها وبع�ض. و�ملو�زنة 

بني �ملفا�صد �أو �مل�صار �أو �ل�صرور �ملمنوعة بع�صها وبع�ض.
�ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �أو �خلري�ت و�ل�صرور �إذ� ت�صادمت وتعار�ض بع�صها ببع�ض.

3. وعمل �ملر�أة ��صطالحًا: هو تلك �جلهود �لبدنّية و�لفكرّية �لتي تبذلها �ملر�أة يف �مليد�ن �لعمّلي لتحقيق 
منفعة.

4. �لأ�صل �أن متكث �ملر�أة يف بيتها ، ول تخرج �إّل حلاجة �صرعية معتربة، فيكون عملها خارج �لبيت لي�ض 
و�جبًا عليها وقد يكون مندوبًا يف بع�ض �لأحيان،  لأنها مكفية �ملوؤنة، ول تكلف بالنفقة، ولكنها تخرج للعمل 

حلاجة �صرعية. وهنالك �أدلة على ذلك منها: 

ت�صتحي  �لبتعاد عن خمالطة من  يقت�صي  �ملر�أة مفطورة على �حلياء، و�حلياء  �أن  �لفطرة: وهو  �أ. دليل 
منهم ـ وهم �لرجال ـ، ويتحقق ذلك بالفعل بطول مكوثها يف بيتها.

ة عن  ب.دليل �خَلْلق: وهو �أن �ملر�أة �بتد�ًء من بوي�صتها فهي قارة �صاكنة باقية يف مكانها ل تربحه، معربِّ
خ�صائ�ض جن�صها �ملالئمة مع قر�ر �ملر�أة يف بيتها، و�أنها �صكن لزوجها و�أبنائها. 

ج. دليل احلاجة: فاملراأة ل حتتاج للعمل خارج بيتها اإل يف حالت معينة �صيقة، لأن ال�صرع مل يوجب عليها 
نفقة قط، حتى �لنفقة على نف�صها ل يجب عليها.

د.دليل �ل�صرع ومن ذلك: قوله  �صلى �هلل عليه و�صلم: )�إنه قد �أذن �أن تخرجن يف حاجتكن( و�لإذن ل ياأتي 
�إل بعد �ملنع بل هو ��صتثناء من �ملنع. ومعنى ذلك �أن خروجها لغري حاجة غري ماأذون فيه. و�خلروج للحاجة 

ينفي �ملنع من �خلروج لغري �صرورة، فلي�ض �صحيحًا قول بع�صنا »ل تخرج �ملر�أة �إل لل�صرورة«.

�لآخر  و�أبناءها، ويف  بيتها  �لغرب جّربت وجّربت، وخرجت وعملت، وهجرت  فاملر�أة يف  �لو�قع:  هـ.دليل 
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متّنت لو تعود �إلى بيتها فتقر فيه.
5. �إذ� ��صطرت �ملر�أة للخروج للعمل ومل يكن لها كافل لها �أن تخرج ب�صو�بط �أهمها:

اأ.اأن ل تعمل يف املجالِت التي تفِر�ض الختالَط اأو ال�صفور اأو اخللوة.
ب.�أن تكون �ملر�أة حمتاجة �أو تفر�ض ظروف �ملجتمع وم�صاحله عمَلها.

ج. �أن تاأمَن �لفتنة.
د. �أن ياأذَن لها ولّيها بالعمل خارَج �لبيت.

هـ. �أن ل ي�صتغرَق �لعمل جهَدها.
6. ومن �ملجالت �لر�ئدة �لتي ميكن �أن تعمل فيها �ملر�أة ، وتبدع فيها �لآتي:

جمال �لعلم و�لتعليم، و جمال �لدعوة �إلى �هلل، وجمال �جلهاد و�لغزو�ت، وجمال �حِلَرف �ليدوية، جمال 
�لتطبيب، جمال �ل�صوؤون �لبيتية.

7. ومن �لآثار �ل�صلبية من عمل �ملر�أة بدون �ل�صو�بط �ل�صرعية:
وف�صاد  �جلر�ئم  كرثة  و  �لن�صاء،  على  �لتحّر�ض  و�نت�صار  �أنوثتها،  تفقدها  �ملر�أة  ج�صم  يف  تغرّي�ت  ظهور 

الأخالق، وكرثة عدد اأولد الزنا، وحتّطم �صعادة الأ�صرة.
8. الختالط هو: اجتماع الرجال بالن�صاء غري املحارم يف مكان واحد ميكنهم فيه الت�صال فيما بينهم 

بالنظر �أو �لإ�صارة �أو �لكالم �أو �لبدن من غري حائل �أو مانع يدفع �لريبة و�لف�صاد.
9. الختالط حمرم بن�ض الكتاب وال�صنة واإجماع العلماء.

10.مينع الختالط يف التعليم العام واجلامعي، لأن ترك الختالط يف التعليم يحقق اأهدافا تربوية عليا، 
ويقلل م�صاكل الن�صباط ال�صلوكي.

11. ومن �آثار �لتعليم �ملختلط: تفكري كل �جلن�صني بالآخر . و تخنث �لرجال و��صرتجال �لن�صاء . و�نخفا�ض 
م�صتوى �لذكاء . و�صعف �لإبد�ع وحمدودية �ملو�هب . و�إعاقة �لتفوق �لدر��صي . و �لتعر�ض للكاآبة و�حلزن 

. وقتل روح �ملناف�صة . و�لتحر�صات �جلن�صية بالطالبات ، و�غت�صابهن. 
ثانيًا: �لتو�صيات:

�خلري  ذلك  يف  لأن  �ملعا�صرة،  حياتنا  يف  وتطبيقه  وتعليمه،  �ل�صرعية  �ملو�زنات  فقه  بث  على  1.�لعمل 
و�ل�صعادة لالأمة قاطبة.

و�ل�صيانة  و�لعفة  �لرجال،  عن  �لبعد  ذلك  يف  فاإن  بالن�صاء،  خا�صة  وموؤ�ص�صات  عمل  �أماكن  2.�إيجاد 
لالأعر��ض، و�لزيادة و�لربكة يف �لإنتاج.

3.منع الختالط بني الرجال والن�صاء، يف دور العلم واأماكن العمل، فاإن يف اختالط املراأة بالرجال؛ اإهدارا 
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لكر�متها، و�صياعا لأنوثتها.
4.ت�صميم مناهج تعليمية خا�صة باملر�ة؛ تتو�فق مع �أنوثتها وفطرتها.

5.على �حلكام وولة �لأمر و�ملربني �لهتمام بق�صايا �ملر�أة، ورعايتها يف كل �جلو�نب؛ لأنها مربية �لأجيال، 
و�أم �لأبطال.
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فهر�ض �مل�شادر و�ملر�جع

.www.islamlight.net 1- الختالط بني الواقع والت�صريع لإبراهيم الأزرق: موقع

2-   �لعامي �لف�صيح: من �إ�صد�ر�ت جممع �للغة �لعربية بالقاهرة.
3-  املب�صوط لل�صر خ�صي: دار املعرفة ، بريوت .

4-  املعجم الو�صيط لإبراهيم م�صطفى واآخرون: حتقيق: جممع اللغة العربية. دار الدعوة، القاهرة. 
  www.shameala.ws 5-  �صرح مقا�صد �ل�صريعة للدكتور عيا�ض �ل�صلمي: موقع �ملكتبة �ل�صاملة 

6-  �صحيح �جلامع �ل�صغري لالألباين: �ملكتب �لإ�صالمي، بريوت، �لطبعة �لثالثة 1408هـ.
�لعاملي  �ملركز  �لرحمن:  �لزبري عبد  و�لتـاريــخ للربوف�صري عبد �هلل  �لفقــه  �مل�صلمــة يف  �ملــر�أة  7-  عمــل 

للدرا�صات الدعوية ـ مطابع ال�صودان للعملة ، ط1 ، 1431هـ
8-  فتح �لباري لبن حجر:  د�ر �ملعرفة - بريوت ، 1379هـ .

9- موطاأ مالك رواية حممد بن احل�صن:  حتقيق : د. تقي الدين الندويـ  دار القلم  - دم�صق ،  ط1 ، 1413 
هـ - 1991م.

10-  اأثر م�صكلتي الختالط واملنهاج التعليمي: اجلامعة الأردنية كلية الرتبية 1975م .
11- �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي : د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت .

.www.shamela.ws 12- �أخطاء عامة تقع فيها �لن�صاء ند� �أبو �أحمد: موقع �ملكتبة �ل�صاملة
.www.shamela.ws 13- �عرت�فات متاأخرة ملحمد عبد �لعزيز �مل�صند: موقع �ملكتبة �ل�صاملة

14-  اآفة الختالط لعبد اهلل بن عبد احلميد الأثري: دار ابن خزمية.
15-  اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم  لبن تيمية : درا�صة وحتقيق: نا�صر عبد الكرمي العقل ، دار عامل الكتب، 

بريوت، لبنان، �لطبعة �ل�صابعة، 1419هـ ـ 1999م .
16-  الختالط بني اجلن�صني لعامر بن حممد فداء : جامعة طيبة ـ املدينة املنورة.

.www.islamlight.net 17-  الختالط بني الواقع والت�صريع لإبراهيم الأزرق : موقع
18- الختالط واأثره يف التعليم د.حممد بن عبد اهلل الهبدان: موؤ�ص�صة نور الإ�صالم:

www.islamlight.net
19- �لتربج وخطر م�صاركة �ملر�أة للرجل يف ميد�ن عمله لل�صيخ �بن باز : �لنا�صر : وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية 

والأوقاف والدعوة والإر�صاد - اململكة العربية ال�صعودية ، ط1 ، 1423هـ .
20 - �ل�صحاح للجوهري: د�ر �لعلم للماليني ، بريوت .
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21 - الطرق احلكمية  لبن القيم: حتقيق : د. حممد جميل غازي ، مطبعة املدين – �لقاهرة .
www.22-ـ �لعد�لة يف �لنظام �لجتماعي يف �لإ�صالم للدكتور حممد عبد �لغني : موقع �ملكتبة �ل�صاملة

.shamela.ws
23- �لفتاوى �لفقهية لبن حجر �لهيتمي: د�ر �لفكر ، بريوت ، بدون .

24- الفواكه الدواين للنفراوي: حتقيق ر�صا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية. 
25- �ملر�أة بني �لفقه و�لقانون د. م�صطفى �ل�صباعي: د�ر �ل�صالم للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، �لقاهرة ، 

�لطبعة �لأولى1418هـ ـ 1998م. .
26- �ملر�أة يف �لإ�صالم بني �ملا�صي و�حلا�صر: عبد �هلل �صحاتة: �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب.

27- �ملهذب لل�صري�زي:  د�ر �لفكر ، بريوت ، بدون.
28- تف�صري ابن كثري: حتقيق  �صامي بن حممد �صالمة ، دار طيبة  ـ ط2 ، 1420هـ .
29- تف�صري الطربي: حتقيق اأحمد حممد �صاكر ـ موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1 ، 1420 هـ .

30- حا�صية �بن عابدين: د�ر �لفكرـ بريوت، 1421هـ. 
 .www.al-islam.com 31- حا�صية �لبجريمي على �خلطيب: موقع �لإ�صالم

32- حر��صة �لف�صيلة لل�صيخ بكر �أبوزيد: د�ر �ل�صحابة للن�صر و�لتوزيع ، �لريا�ض.
33- �صنن �أبي د�ود : د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت. 

24- �صنن �لرتمذي: د�ر �أحياء �لرت�ث �لعربي ـ بريوت.
35- �صرح �لقو�عد �ل�صعدية لل�صيخ عبد �ملح�صن �لز�مل: �عتنى بها وخرج �أحاديثها: عبد �لرحمن �لعبيد 

و�أمين �لعنقري ـ د�ر �أطل�ض �خل�صر�ء، �لطبعة �لأولى 1423هـ.
36- �صرح �صحيح م�صلم للنووي: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ـ بريوت ، �لطبعة �لثانية1392هـ. 

الثالثة  الطبعة  بريوت،  اليمامة،  ـ  كثري  ابن  دار   ، الديب  م�صطفى  د.  حتقيق:   ، البخاري  �صحيح   -37
1407هـ.  ـ �صحيح م�صلم : حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي،  دار اأحياء الرتاث العربي، بريوت.

 – ـ دار املعرفة  38- �صفة ال�صفوة لبن اجلوزي : حتقيق: حممود فاخوري - د.حممد روا�ض قلعه جي 
بريوت ، ط2 ، 1399هـ - 1979م .

ـ د�ر  39- عمدة �لقاري �صرح �صحيح �لبخاري للعيني : �صبط وت�صحيح: عبد �هلل حممود حممد عمر  
�لكتب �لعلمية ، بريوت، �لطبعة �لأولى 1421هـ.

.www.alminbar.net 40- عمل �ملر�أة يف �مليز�ن للدكتور حممد علي �لبار: �إعد�د موقع �ملنرب
41- يف فقه �لأولويات للدكتور يو�صف �لقر�صاوي: مكتبة وهبة ـ �لقاهرة، �لطبعة �لثانية 1416هـ.
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42- فقه �ملقا�صد للدكتور عبد �هلل �لزبري، �لطبعة �لأولى 1425هـ مطابع �ل�صود�ن للعملة.
الوطن -  ، دار  البواب  : علي ح�صني  ال�صحيحني لبن اجلوزي:  حتقيق  امل�صكل من حديث  43-  ك�صف 

�لريا�ض - 1418هـ - 1997م .
44- ل�صان �لعرب لبن منظور، د�ر �صادر ـ بريوت، �لطبعة �لأولى.

.www.alifta.com 45- جمموع فتاوى �بن باز: موقع �لفتاوى على �لإنرتنت
46- م�صند �أحمد:  موؤ�ص�صة قرطبة، �لقاهرة. 

47- معاناة �ملر�أة يف �لغرب: �إعد�د موقع �ملنرب على �لنرتنت :  www.alminbar.netن�صره موقع �صيد 
.www.saaid.net  : لفو�ئد�

..www.al-islam.com 48-  منح �جلليل �صرح خمت�صر خليل: موقع �لإ�صالم
49-  موقع لها �أون لين تقرير كتبته �صحر �لأمري و نو�ل �ملجاهد بعنو�ن:        ) �لتعليم �ملختلط (.

جملة  �ل�صو�صة،  �إ�صماعيل  حممد  �ملجيد  عبد  �لدكتور  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  يف  �ملو�زنات  فقه  نهج    -50
.  www. master-fes.marocs.net لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة�

فقه املوازنات  ودوره في  قضايا املرأة املسلمة )عمل املرأة واختالطها بالرجال منوذجًا(
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انخراُم فقِه الموازناِت
ُه، وسبُل عالِجِه

ُ
أسباُبُه، ومآالت

د قطب الري�سوين 

اأ�شتاذ الفقه واأ�شوله امل�شارك بكلية ال�شريعة - بجامعة ال�شارقة
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مقدمة : 

     ال تخُلو وقائُع النا�ِس ونوازُل احلياِة  مهما تباينت م�ضارُبها من تزاحِم املع�ضالِت، وتوارِد املتعار�ضات، 
فامل�ضلحُة تزاحم اأخَتها، واملف�ضدُة تقاوم نظرَيتها، وامل�ضلحُة واملف�ضدُة يتجاذبان يف َحْلَبِة الّتنا�ضي، وال 
ت�ضتبنُي الغلبُة الأحد القبيلني اإال بعد جت�ّضِم الّنظِر، وا�ضتفراغ الو�ضِع. ومن ذا قدير على احل�ضم يف التغليب 
بواقِع  خبرٌي  املوازنِة،  فقه  على  قائٌم  ال�ّضرِع،  مقا�ضِد  من  رّياُن  جمتهٌد  اإال  املرّجحاِت  اأحد  على  واحلمل 

ع�ضره واأ�ضبابِه الّدائرِة ؟
      وكّلما ا�ضتحكمت حلقاُت اال�ضتباِه، وا�ضتّدْت وطاأُة الّتعار�ِس، فيما يعر�س للمجتهد من م�ضتجداِت بيئتِه 
وع�ضره، وق�ضايا اأّمتِه وقطره، اإال وتعنّي اال�ضتمداُد من فقِه املوازناِت بو�ضفِه منهَج نظٍر وفكٍر وترجيٍح، 
نِن املعهوِد من ال�ّضرِع يف  ُه املرجوُح املغلوُب، على  ال�ضَّ فُيجلب ما ثبَت رجحاُنُه، وغلَب �ضالُحُه، وُيدراأ �ضدُّ

احلمِل على خرِي اخلرييِن، وال�ضدِّ عن �ضرِّ ال�ضّريِن .
وتدقيٍق،  1، وعكفت على قراءتها قراءَة حتقيٍق  املوازنات (  كتٍب معا�ضرٍة يف ) فقه      وقد وقفت على 
فالَح يل اأن اأ�ضحابها على �ضبقهم املحموِد اإلى و�ضع لبنات هذا الفقِه، وارتياد اآفاقِه املجهولِة  قد تنّكبوا 
اأو غفلٍة جاّدة التاأ�ضيِل ملبحٍث ذي اأهميٍة وخطورٍة و�ضاأن، وهو ) اأ�ضباب انخرام فقه املوازنات  عن �ضهٍو 
وماآالته و�ضبِل عالجه(، وال ي�ضتوي الّتنظرُي على �ضوقِه يعجب الزّراَع اإال باإ�ضباع القوِل يف هذا املبحث نظرًا 

وحتقيقًا، فهو عماُد ال�ضقِّ التاأ�ضيليِّ ومعمُودُه يف كلِّ كتاٍب معنيٍّ بفقِه املوازنات .
    وقد حدا بي هذا االإعواُز واخَل�ضا�ُس يف درا�ضاِت ال�ّضابقني اإلى اإفراِد هذا املبحِث املغفوِل عنه بدرا�ضٍة 
من  جمتلبٍة  معا�ضرٍة  بتطبيقاٍت  معاقدها  و�ضدِّ  الّنظرّيِة،  معاملِه  تاأ�ضيِل  يف  ق  اأُوفَّ لعّلي  براأ�ضها،  م�ضتقّلٍة 

الواقِع الع�ضريِّ املّواِر بنوازله وحتّدياته. 
    وقد ن�ضدت الدرا�ضة على مقّدمٍة ومتهيٍد وثالثة مباحث وخامتة :

- املقدمة : يف بيان اأهمية الدرا�ضة وخّطتها الهيكلية واملنهجية، وما ُين�ضد فيها من اإ�ضافٍة معرفيٍة.
- التمهيد : يف بيان ماهية م�ضطلِح ) فقه املوازنات ( وخ�ضائ�ضِه ومتعلَّقاتِه . 

1       انظر على �ضبيل املثال :
اأ -     فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية لعبد املجيد ال�سو�سوة، دار القلم، دبي، ط 1 ، 1425 هـ / 2004 م .
ب -  ال�سريعة الإ�سالمية وفقه املوازنات، لعبد اهلل الكمايل، دار ابن حزم، بريوت، ط 1، 1421 هـ / 2000م.

ج-    من فقه املوازنات بني امل�سالح ال�سرعية، لعبد اهلل الكمايل، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1421 هـ/ 2000م.
د -    فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق ، لناجي اإبراهيم ال�سويد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 2002م. 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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- املبحث االأول : يف بيان اأ�ضباب انخرام فقه املوازنات يف التاأ�ضيِل ال�ضرعيِّ .
. - املبحث الثاين : يف بيان ماآالت انخرام فقه املوازنات يف املجال الفقهيِّ والدعويِّ

- املبحث الثالث : يف بيان �ُسبِل عالِج انخرام فقه املوازنات . 
- اخلامتة : يف ا�ضتخال�ِس امل�ضبوِك النظريِّ والتطبيقّي للدرا�ضة، وعر�ِس بع�س التو�ضيات مما ُيرجى له 

االأثُر احل�ضُن يف النهو�س بفقه املوازنات حااًل وماآاًل .
    هذا؛ ولي�س من الهنيِّ واملي�ضوِر الّتاأ�ضيُل الأ�ضباِب انخرام فقه املوازناِت وماآالتِه؛ اإذ لي�س هذا اجلانب 
ل على ا�ضتقراء ال�ّضواهِد والّتطبيقاِت، و�ضرِب  النظريُّ من الّدار�ِس على طرِف الثُّماِم، واملرجُع فيه واملعوَّ
مناِط النخراِم فيها، ور�سد ماآلته واآثاره بعنِي الب�سرِي الواعي الذي خرَب اأغواَر الواقع، واأح�سَن ا�ستنطاَق 
�ضريورته يف احلا�ضِر املاثِل واالأفِق املرموِق .. ولذلك كان من املتعنيَّ من باب ا�ضتيفاِء الّتاأ�ضيِل و�ضدِّ نطاقه 
، وتف�ضُح عن ُلبابِه وَفحواه. ومن  اأن ن�ضفَع االأ�ضباَب واملاآالِت بتطبيقاٍت فقهيٍة ودعويٍة جتّلي املراَد النظريَّ
هنا مل اأَر احلاجَة داعيًة اإلى عقِد مبحٍث م�ضتقلٍّ للجانِب التطبيقيِّ النخرام املاآالت، وقد جتّلت مالحمه يف 

املبحثني التاأ�ضيلينِي م�ضرقًة و�ضيئًة . 
      اأما املنهج املرت�ضى يف هذه الدرا�ضة َفلواِحُبُه مطروقٌة عند اأهل العلم، ومعاملُُه مقتب�ٌس منها يف ميادين 

البحث، وميكن ا�ضتجالوؤها فيما ياأتي :
اأ-  ا�ضتقراُء املعامل النظرية والتطبيقية النخرام فقه املوازنات، ونظُم كّلياتها وجزئياتها يف م�ضاٍق مّطرد 

الينبوِع، متنا�ضق االأع�ضاِء . 
و�ضرِب  والتطبيقات،  ال�ّضواهِد  يف  الّنظِر  خالِل  من  وماآالته  املوازنات  فقه  انخرام  اأ�ضباِب  تاأ�ضيُل  ب-  

مناطاتها . 
ج - نقُد التطبيقات الفقهية والدعوية التي اأخّلت بفقه املوازنات،يف �سوء مقا�سد ال�سريعة،

وقواعِد اعتبار املاآالت .
د- ا�ست�سراُف اآفاق النهو�ص بفقه املوازنات، و�سبِل عالِج اآفاته، مبنظوٍر م�ستقبليٍّ حري�صٍ على ا�ستئناِف 

النظِر االجتهاديِّ الّرا�ضِد، وب�ضِط قّيوميته على الواقع . 
ووفاًء  العلم،  اأمانة  على  حر�ضًا  اأ�ضحابها،  اإلى  وعزوها  مظانها،  اإلى  برّدها  والّنقوِل  االأقواِل  توثيُق   - د 

باأ�سراط الّتحقيق .
هـ - تخريج االأحاديث تخريجًا م�ضتوفى، وبيان رتبتها اإذا رويت يف غري ال�ضحيحني .

     ول�ضت اأزعم لهذا العمِل كمااًل يف منازعه، اأو اإحاطًة يف مقا�ضده، اأو ريادًة يف اقتحام عقباته، وح�ضبه 
اأنه اأ�ضاَف لبنًة اإلى �ضرح فقه املوازنات، و�ضّد ثلمًة يف بنيانه، ون�ضب معلمًا يف طريٍق ما زال اإلى يوم النا�س 
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اأٍة .. ورحَم اهلل قارئًا لهذه ال�سطور جمع عزمه، وحمل على نف�سه،  ذا م�سارَب جمهولٍة، واأكناٍف غري موطَّ
ِة .  مُه، وحاطه يف ال�ضرِّ والعالنيَّ دُه وقوَّ فاأهداين عيوبي، واملوؤمن مراآة اأخيه، اإن مل يعجبه منه �ضيٌء �ضدَّ

    واحلمد هلل الذي بنعمته تتّم ال�ساحلات، الذي عّلم بالقلم، عّلم الإن�سان ما مل يعلم .

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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متهيد :

وقفٌة مع م�شطلح ) فقه املوازنات (

    مل اأقف فيما ُكتب عن فقه املوازنات تاأ�ضياًل وتطبيقًا على درا�ضة وافيٍة لهذا امل�ضطلح، جتّلي ماهيَته، 
ناعة. وال �ضّك اأن �ضبَط امل�ضطلِح اأّوُل مواطىِءِ  ه، ومتعّلقاِته، و�ضياَقه اال�ضتعمايلَِّ عند اأهل ال�ضّ وخ�ضائ�ضَ
البحِث وعتباِت الفهم، فكّلما كان قاّرًا يف ن�ضابِه، م�ضدودًا اإلى �ضياقِه، فاإن الّلفَظ ينبىء عن مق�ضودِه، 
واخلطاَب يف�سُح عن مرادِه، وب�ساَط اخلالِف ي�سيُق بني العلماِء؛ لأن مرّده يف اأكرث الأحياِن  اإلى الّتنازِع يف 
املفهوِم، وهو تنازٌع ال يدراأُه اإال ال�ضبُط اال�ضطالحيُّ بو�ضفِه قواَم الفهِم ومالَكُه، و�ضدق القرايفُّ املالكيُّ اإذ 

قال : ) اإذا اختلفتم يف احلقائِق فحّكموا احلدوَد ( 2.
اأربابُه يف بالد املغرِب       واإين �ضالٌك يف درا�ضِة م�ضطلِح ) فقه املوازناِت ( م�ضلكًا حديثًا ا�ضتقّر عليه 
االأق�ضى، وتفّرغوا له تنظريًا وتاأ�ضياًل يف ر�ضائَل جامعيٍة، واأبحاٍث اأكادمييٍة، وندواٍت حمّكماٍت 3. وقد ب�ّضر 
به ونافح عنه االأ�ضتاذ الدكتور ال�ّضاهد البو�ضيخي، وجّلى حقيقته ومنحاه يف اأكرث من منا�ضبة علمية، يقول 
: ) واإن منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية لهو من اأكفاأ املناهج واأقدرها على تذليل �ضعوبة الفهم لهذه الن�ضو�س، 
بعيدًا عن اأي نّظارة باأي لون؛ النطالقه اأ�ضا�ضًا من االإح�ضاء، فال ُيدر�س اأي مفهوم دون اأن ُي�ضيطر متام 
، ورد به  ال�ضيطرة على كّل ما يتعّلق به لفظًا ومفهومًا، ثم بعد ذلك تكون الدرا�ضة الن�ضية لكل ن�سٍّ ن�سٍّ
م�ضطلٌح ما، فالدرا�ضة املفهومية التي ترتِّب وت�ضنِّف كل ما اأ�ضفرت عنه الدرا�ضة الن�ضية؛ لتعر�ضه بعد 
فات التي حتّدد وجتمع  عر�ضًا ا�ضطالحيًا، يبتدىء من التعريف بكل ما يتعّلق به وي�ضتلزمه، ثّم يثّني بال�ضّ

كّل اخل�ضائ�س املتعّلقة مبفهوم هذا 
امل�ضطلح الذي ُعّرف به، ثم بعد ذلك تاأتي العالقات التي لهذا املفهوم ب�ضواه، ائتالفًا واختالفًا، وعمومًا 
، الأيِّ علٍم.. ومن  وخ�ضو�ضًا، اأي: االأ�ضول التي له بها عالقة، وهو يف موقع معنّي من الّن�ضِق امل�ضطلحيِّ العامِّ
مائم التي حتّدد توجّهات النموِّ امل�ضطلحيِّ الداخلية، فامل�ضتّقات املّت�ضلة به التي حتّدد  بعد ذلك تاأتي ال�ضّ
توّجهات النموِّ اخلارجية، فالق�ضايا املرتبطة به التي جتّلي االأبعاد بجميع اأ�ضكالها وتوّجهاتها واأعماقها وما 

2   الفروق للقرايف، 4 / 200 . 
3    هو منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية الذي ب�ّضر به االأ�ضتاذ الدكتور ال�ضاهد البو�ضيخي، ووقف جهوده العلمية على �ضبطه وتنقيحه، 
وهّياأ له موؤ�س�سة تنطق با�سمه، واأتباعًاَ ينافحون عنه، ومنهم الأ�ستاذ الدكتور فريد الأن�ساري  رحمه اهلل  الذي اأجرى اأطروحته 
، نفعه اهلل بعمله،  ) امل�سطلح الأ�سويل عند ال�ساطبي ( على هذا املنهج الالحب، وقد حذونا حذوه يف هذا التمهيد ال�سطالحيِّ

واأجزل مثوبته . 
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يّت�ضل بها مما يتعّلق بهذا املفهوم ( 4.
1-  تعريف م�ضطلح ) فقه املوازنات ( 

     درج الباحثون املعا�سرون على �سبِط ) فقه املوازنات ( بتعاريَف تّت�سم بالّطوِل واحل�سِو 5، وترتّدد بني 
طرائَق �ضّتى كطريقة احلّد، وطريقِة الر�ّضم، وطريقِة التق�ضيم ، وطريقِة الّتمثيل .. فكانوا على حظوٍظ 

متفاوتٍة من الُوفوِر والّتق�ضرِي . 
التعريف  اإلى ب�ضِط  التعاريف، و�ضرِب �ضياغتها املنطقية، نعطف  مبا�ضرًة       وحتى ال نطيل بجلِب هذه 
املختار ، وهو : ) فقه املوازنات : م�ضلٌك اجتهاديٌّ توزن به امل�ضالُح واملفا�ضُد املتعار�ضُة تقدميًا للّراجِح 

الغالِب على املرجوِح املغلوِب ( . وميكن بيان مفردات هذا التعريف فيما ياأتي :
توؤّلف  وابِط  وال�ضّ واالأ�ض�ِس  املعايرِي  من  جملٌة  املوازناِت  فقَه  اأن  اإلى  اإ�ضارٌة   :  ) اجتهاديٌّ  م�ضلٌك   ( اأ- 
ته، ونعُت امل�سلِك ب ) الجتهاديِّ ( قيٌد لإخراِج َمن اأعوزته  مبجموعها م�سلكًا اجتهاديًا يتعاطاه اأهله وخا�سّ

ناعِة.  اآلُة االجتهاد، وخ�ضاُل الفقاهِة من دائرِة هذه ال�ضّ
، وهو : عقُد املوازنات بني امل�ضالح واملفا�ضِد يف  ب- ) توزن به ( : اإ�ضارٌة اإلى منزِع هذا امل�ضلِك االجتهاديِّ

مورِد الّتعار�ِس اأو الّتزاحِم .
ج- ) امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة ( : اإ�سارٌة اإلى م�سماِر الّتنا�سي يف فقه املوازنات،

، وهو تعار�س م�ضلحتني، اأو تعار�س مف�ضدتني، اأو تعار�س م�ضلحٍة ومف�ضدٍةٍ .  ونطاقه املو�ضوعيِّ
، وهو :  د- ) تقدميًا للّراجِح الغالِب على املرجوِح املغلوِب (: اإ�ضارٌة اإلى ثمرِة فقه املوازناِت وماآلِه املرجوِّ
تقدمُي الغالِب الّراجِح جلبًا ودرءًا ، وتكمياًل وتقلياًل، فمتى غلبت امل�ضلحة فهي اأولى بالّتقدمي والّتح�ضيل، 

ومتى غلبت املف�ضدُة فهي اأولى باالجتناب والتوّقي.

2- خ�شائ�ُص م�شطلح ) فقه املوازنات ( 

      ال ُيجلَّى م�ضطلح ) فقه املوازنات ( متام اجلالء اإال با�ضتي�ضاح خ�ضائ�ضه، وتبنّي ارتباطاتِه املو�ضوعّيِة، 
يف  وا�ضتقّر  ن�ضابِه،  يف  مفهوُمه  وقّر  اإال  امل�ضطلح،  خوا�سَّ  الباحث  ا�ضتوفى  وكّلما  املعرفّيِة؛  وامتداداته 

ورِة املن�ضودِة.  اأذهان �ضامعيِه على ال�ضّ
4   ت�ضدير كتاب : ) امل�ضطلح االأ�ضويل عند ال�ضاطبي( لفريد االأن�ضاري، �س 5 - 6 . 

5    من هذه التعاريف تعريف الباحث املقتدر االأ�ضتاذ الدكتور عبد املجيد ال�ضو�ضوة : ) فقه املوازنات هو جمموعة من االأ�ض�س 
واملعايري التي ت�ضبط عملية املوازنة بني امل�ضالح املتعار�ضة، اأو املفا�ضد املتعار�ضة، اأو املفا�ضد املتعار�ضة مع امل�ضالح؛ ليتبنّي اأي 
امل�ضلحتني اأرجح فتقّدم على غريها واأي املف�ضدتني اأعظم خطرًا فيقّدم دروؤها .. ( فقه املوازنات يف ال�ضريعة االإ�ضالمية ، �س 13 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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اأ- وظيفته العلمية 
واملفا�ضد  امل�ضالح  املوازنة بني  تتجّلى يف عقد  اجتهاديًة مر�ضومًة  املوازنات ( وظيفًة  فقه   ( اإن ل         
املجتهد  ي�ضطلع  وتت�ضّقُق جيوبها عندما  الوظيفة،  نطاُق هذه  ورمّبا يرتاحَب  الّتزاحم،  اأو  الّتعار�س  عند 
الن�ّس  م�ضمون  وبني  والواقِع،  الواجِب  وبني  املتعار�ضة،  املاآالت  وبني  واجلزئيات،  الكليات  بني  باملوازنِة 
وامل�ضلحة التطبيقية.. فتحقيق هذه املناطات كّلها يقت�ضي مقاربًة وت�ضديدًا وتغليبًا، وُيديل ب�ضبٍب اأو ن�ضٍب 

اإلى املوازنات مبفهومها امل�ضلحيِّ العامِّ . 
     وال تخفى بعد ذلك الوظيفُة املقا�ضديُة ل ) فقه املوازنات (؛ اإذ الّنظر يف امل�ضالح واملفا�ضِد جلبًا ودرءًا ال 
ي�ستقيم اإل مبيزان مقا�سد ال�سريعة، ول يثمر عائدته اإل بحفِظ هذه املقا�سِد وحت�سيلها، فاملقا�سُد حتوُط 

هذا الفقَه من َقْرنِه اإلى قدِمِه، ومن حيا�ضها رفُدُه واإ�ضداُرُه . 
ب - رتبته االأ�ضرية 

      ينتمي ) فقه املوازنات ( اإلى اأ�ضرٍة ا�ضطالحيٍة ذاٍت ن�ضٍب اجتهاديٍّ حم�ٍس، ومن اأفرادها : الرّتجيُح، 
والتغليب، واملفا�ضلة، واملقا�ضُد، واملاآالُت، واالأولوياُت.. وال �ضّك اأن املوازنَة مرحلٌة �ضابقٌة على الرّتجيِح، 
فلي�ست  اخلالِف،  لدابِر  قاطٌع  واأ�سٌل  ال�ّسريعة،  ملقا�سِد  حتتاُط  ماآليٌة  وقاعدٌة  الأولوياِت،  فقِهِ  عن  وفرٌع 

دراِة فيها .  منزلتها ـ اأي املوازنة  مببخو�ضٍةٍ اأو مه�ضومٍة بني اأفراد اأ�ضرتها، واإن كانت ال تتبّواأ مكان ال�ضّ
ج - قّوته ال�ستيعابية 

الّتعادل والرّتجيح، وحتقيق  اأ�ضويلٌّ مقا�ضديٌّ  يتهّدى بقواعد االأ�ضوليني يف  اإن فقه املوازنات نهٌج         
ًة من ) ا�ضتقراء ن�ضو�س ال�ضريعة  املناطات، والتنزيل على املحاّل، ولذلك كانت معايرُي هذا الّنهج م�ضتمدَّ
ومقا�ضدها، ومبادىء الت�ضريع االإ�ضالمّي وقواعده الكلية، وهي بذلك متّثل ميزانًا �ضرعّيًا و�ضبياًل حمكمًا 

يبعد االإن�ضان عن �ضطحات الهوى ومظالت الفنت .. ( 6 .
     وال ي�ضتغني فقه املوازنات على ر�ضوِخ ن�ضبِه االأ�ضويلِّ عن جماِل الفقه التطبيقيِّ بو�ضفه �ضاحَة الّنوازل 
اأو  وموارده،  كّلياته  الفقه عن  انف�ضاُم  ُيت�ضّور  وكيف  واملفا�ضد،  امل�ضالح  بني  الّتنا�ضي  وحْلبَة  امل�ضتاأنفة، 
واالأرومة  ي،  ال�ضرعِّ الن�ضب  يف  تواأمان  بل  �ضقيقان؛  وهما  ؟  وتطببيقاتها  جزئياتها  عن  االأ�ضول  ي  تف�ضّ

االجتهادية . 
     واإذا كانت الكّلياُت االأ�ضولّيُة واملقا�ضُد ال�ضرعيةُّ املجاَل االأ�ضيَل والّرحيَب لفقِه املوازنات، فاإن هذا الفقَه 
رِة،  املحرَّ الفتاوى  من  بدءًا  االجتهادية  والتنزيالت  الفقهية  التطبيقات  يف  اإال  ُه  ومفي�ضَ �ضه  متنفَّ يلفي  ال 
االأ�ضولية  ناعة  ال�ضّ حّيَز  تتعّدى  املوازنات  اإن  بل  الدعوة؛  فقه  اإلى  وانتهاًء  الق�ضائية،  باالأحكام  ومرورًا 

6    فقه املوازنات يف ال�ضريعة االإ�ضالمية لعبد املجيد ال�ضو�ضوة،  �س 15 . 
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وتفاوت  م�ضاربهم  اختالف  على  النا�س  فرتى   ،) العاّمية  املبا�ضرِة   ( اأفِق  اإلى  �س،  التخ�ضّ اأهل  ودائرَة 
مداركهم يوازنون بني م�ضاحلهم ب�ضفوف الّنظِر املزّكى بالتجربة، والذوق، وح�ضن الب�ضِر بالواقع .

د - ن�ضجه اال�ضطالحّي 
، وتبّواأ        ال ن�ضتطيع اأن نزعم اأن م�ضطلح ) فقه املوازنات ( قد اأوفى على غايِة الّر�ضوخ اال�ضطالحيِّ
درجًة عاليًة من اال�ضتقالِل، على نحو ما تهّياأ ذلك مل�ضطلح ) االجتهاد ( مثاًل، ومرّد ذلك  يف راأيي اإلى 

�ضببني :
االأول : حداثة امل�ضطلح وظهوره يف كتابات الفقهاء املعا�ضرين7، واإن كان للمتقّدمني

واملتاأّخرين باٌع طوٌل يف املفا�ضلة بني امل�ضالح واملفا�ضد، والتغليب بينها عند التزاحم، اإال اأنهم مل ي�ضطلحوا 
على ذلك ب ) فقه املوازنات (، ورمبا ا�ضتعمل بع�ضهم الفعل ) وازن ( يف هذا ال�ّضياِق الرتجيحيِّ 8، فوّطاأ 

الأكناَف ل�ستقاق هذا امل�سطلح، وجعله لقبًا على ن�ساٍط اجتهاديٍّ خم�سو�ٍص . 
الثاين : اأن امل�ضطلح قد ال ُي�ضتعمل اأحيانًا اإال متبوعًا ب�ضروحه، وم�ضفوعًا ب�ضوابقِه ولواحقِه، مما ينه�س 

. �ضاهدًا �ضريحًا على ناأيِه عن مرتبِة الّر�ضوِخ الّتاِم واال�ضتقالِل البنّيِ
    ومع هذا فقد ذاَع م�ضطلح ) فقه املوازنات ( يف االأبحاِث االأ�ضولية املعا�ضرة ذيوعًا منقطع القريِن، 
ي، وعنوانًا من  املقا�ضدِّ الفقه  والر�ضائل اجلامعية، و�ضاَر �ضعارًا من �ضعارات  الكتب  به واجهُة  ّدرت  و�ضُ
، حتى اإنه اإذا اأطلق تبادر اإلى الّذهن  مفهوُمُه، و�ضبَق اإلى اخلاطِر ن�ضُبُه، وُعلم  عناوين االعتداِل الفكريِّ
ته، وهذه دالئُل متوافرٌة مت�ضافرٌة على اأن امل�ضطلح يف طريِقه اإلى  اأّي طبقة من العلماء هي اأهله وخا�ضّ

النُّ�ضِج، واال�ضتقالِل، والّر�ضوِخ . 

3-  عالقات م�شطلح ) فقه املوازنات ( 

     املق�ضود بعالقات م�ضطلح ) فقه املوازنات ( ما يربطه ب�ضائر امل�ضطلحات من روابِط االئتالف اأو 
اد . و ال جرم اأن اإحكام هذا املدخل اال�ضطالحيِّ ي�ضع املفهوم يف  االختالف، واأوا�ضِر الرّتادف اأو الت�ضّ

مو�سعه، فُيعلم الّداخُل فيه واخلارُج عنه، وُيقطع دابر اللتياث و�سوء الفهم .
لة بامل�ضطلح اأ- االألفاظ ذات ال�ضّ

لة والقربى ب ) فقه املوازنات ( :      من االألفاظ ذات ال�ضّ

احلركة  اأولويات   (  : كتابه  يف  القر�ضاوي  يو�ضف  الدكتور  امل�ضطلح  هذا  ا�ضتعمال  اإلى  ال�ضباقني  املعا�ضرين  الفقهاء  من      7
االإ�ضالمية( ، �س 35. 

8     قال �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية : ) .. واإال فمن مل يوازن ما يف الفعل والرتك من امل�ضلحة ال�ضرعية واملف�ضدة ال�ضرعية فقد يدع 
واجبات ويفعل حمّرمات ( . الفتاوى : 10 / 512 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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املفا�ضلة : وهي يف معنى املوازنة بني ال�ضيئني للتمييز بني الفا�ضل واملف�ضول، وقد جرى ا�ضتعمال اللفظني 
على �ضبيل الرّتادف، فال تكاد ُتعّرف املوازنة اإال باملفا�ضلة، وال املفا�ضلة اإال باملوازنة  9 .

باملوازنة  ويرتبط   ،10 باالأقوى(  لُيعمل  قّوة عن مقابله  الدليل مبزيد  اخت�ضا�س  بيان   (  : وهو   : الرّتجيح 
ارتباط العّلة باملعلول، فال ترجيَح بدون موازنٍة، ول موازنَة بدون ترجيِح، وهما معًا اآلُة درء الّتعار�ص بني 

االأدلة، واملاآالت، واالأو�ضاف الراجعة اإلى 
حمّل تنزيل احلكم . 

اللغة هو  الرتجيح يف   (  : االأ�ضنوي  قال  وا�ضطالحًا،  لغًة  للرّتجيِح  دقيٌق  : وهو مرادٌف  الّتغليب   
تغليٌب الأحد جموزين ظاهري  الظّن   ( : الرازيُّ  11، وقال  امليزان (  : رجح  والّتغليب، من قولهم  التمييل 

التجويز ( 12.
االجتهاد : وهو : ) ا�ضتفراغ الو�ضع يف حت�ضيل العلم اأو الظّن باحلكم ( 13، وتنزيله على حمّله.  
ي�ضمل  املناحي  مت�ضّعب  ن�ضاطًا   - االجتهاد  اأي   - بو�ضفه  ماهيته،  من  اأو جزء  اأفراده،  من  فرد  واملوازنة 

ال�ستنباط، وحتقيق املناط، والتنزيل، والفتوى..
م ما حّقه  ر ما حّقه التقدمي، اأو ُيقدَّ فقه االأولويات : وهو : ) و�ضع كل �ضيء يف مرتبته، فال يوؤخَّ  
التاأخري، وال ي�ضغر االأمر الكبري، وال يكرب االأمر ال�ضغري( 14، وفقه املوازنات فرٌع عنه، اأو مقّدمٌة الزمٌة 
لرتتيب االأولويات، فال يقال : هذا العمل اأولى من غريه اإال بعد عقد املوازنِة بينهما، ومتييز الفا�ضل من 
املف�ضول، اإال اأنهما يختلفان من جهِة اأن فقه املوازنات يف�ضي قطعًا اإلى تقدمي االأولى، وفقه االأولويات قد ال 
ُيبنى على املوازنة اإذا انتفى و�ضف التعار�س بني االأ�ضياء، وَح�ُضن ترتيبها فقط .ومع هذا يبدو التالزم بني 

الفقهني متينًا يف حالئَب �ضّتى، حّتى اأن ما ي�ضتقّر عليه فقه املوازنات ُيعتمُد غالبًا يف فقه االأولويات 15.
عة  فقه املاآالت : وهو ) اأ�ضٌل كليٌّ يقت�ضي اعتباُرُه تنزيَل احلكم على الفعِل مبا ينا�ضب عاقبته املتوقَّ  
املوازنة هو امل�ضالح  اإذ جمال  والّر�ضوخ مبكان مكني؛  القّوة  املوازنات من  وارتباطه بفقه   ،16 ا�ضتقبااًل ( 

9    قال عبد اهلل الكمايل يف تعريف املوازنة : ) هي املفا�سلة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة واملتزاحمة لتقدمي اأو تاأخري الأولى 
بالتقدمي اأو التاأخري ( . انظر : تاأ�ضيل فقه املوازنات، �س 49 . 

10   البحر املحيط للزرك�ضي، 6 / 130 . 
11    نهاية ال�ضول لالأ�ضنوي، 4 / 445 . 

12    املح�ضول للرازي، 1 / 13 . 
13    املوافقات لل�ضاطبي، 4 / 113 . 

14    اأولويات احلركة االإ�ضالمية للقر�ضاوي، �س 35 . 
15     اأولويات احلركة االإ�ضالمية للقر�ضاوي، �س 35، وفقه املوازنات لل�ضو�ضوة، �س 53 . 

16    امل�ضطلح االأ�ضويل عند ال�ضاطبي لفريد االأن�ضاري ، �س 416 . 
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اإال  واملكّلفني  الّتكليف  ال�ضارع يف  مقا�ضد  يتاأّتى حفُظ  وال  املتعار�ضة،  املاآالت  قل  اأو  املتعار�ضة،  واملفا�ضد 
بتنزيل املراد ال�ضرعيِّ على حمّله، و�ضونه عن االنخرام، ومن ذا قدير على اإحكام هذا التنزيل اإال املجتهُد 

  املواِزُن الب�ضرُي مباآالت االأفعال ونتائِج الت�ضّرفات ؟
ب- م�ضتّقاته

     ميكن ح�ضر م�ضتّقات ) املوازنة ( فيما ياأتي :
- املوازِن : وهو القائم على املفا�سلة بني امل�سالِح واملفا�سد املتزاحمة، وُي�سرتط فيه ما ُي�سرتط يف املجتهد 

ناعة. واملفتي من الت�ضّلع من علوم ال�ّضرع، والب�ضر بالواقع، والّدربة يف ال�ضّ
- املوزوُن : وهو مو�ضوع املوازنة وماّدتها، وقد يكون من جن�ِس امل�ضالح واملفا�ضد املتعار�ضة، اأو من قبيل 

املاآالت املتزاحمة، فكل موزوٍن ال يخلو من �ضفِة الّتنايف والّتجاذب . 
 -امليزان : وهو االأ�ض�س وال�ضوابط املعتمدة عند املوازِن يف درء الّتعار�س وتقدمي الرّاجح الغالب، ومن 
ونوعها،  برتبتها،  املتزاحمِة  امل�ضالح  بني  الرتجيح  من  االأ�ضولية  ناعة  ال�ضّ اأهل  عند  تقّرر  ما  جملتها 

وحكمها، وقدرها، و�ضمول اأثرها، وامتدادها الزمنيِّ 17 .
ج- اأ�سداده

      اإن مل�ضطلح ) املوازنة ( ثالثة اأ�ضداد :
     التحّكم : وهو ) الرّتجيح من غري دليل ( 18، واالختيار بالهوى، والت�ضّهي، والظّن املذموم، اأما املوازنة 

فال ُتبنى اإال على قرائن الّتغليِب، ومرّجحات احلمِل، واأماراٍت 
نا�ضئٍة عن الّدليل . وقد مّيز ال�ضاطبيُّ بني الظّن املحمود والظّن املذموم يف قوله : ) اإن الظّن هنا هو    
ٍح، وال �ضّك اأنه مذموٌم؛ الأّنه من التحّكم، ولذلك اأُتبع يف االآية  ترجيح اأحد النقي�ضني على االآخر من غري دليٍل مرجِّ

بهوى النف�ص .. بخالف الظّن الذي اأثاره دليٌل، فاإنه غري مذموم يف اجلملة؛ لأنه خارٌج عن اّتباع الهوى ( 19.
اأحد  اإلى تخ�ضي�س  توؤول  التي  املوازنة  فينايف  املتعار�ضني،  الطرفني  ت�ضوية بني  وهو   : الّتخيري   
اأحد  ترجيح  ينايف  والتخيري   (  : ال�ضاطبيُّ  يقول   . املرجوح  على  الّراجح  وتقدمي  قّوٍة،  مبزيد  الطرفني 

الّطرفني على االآخر ( 20 .
املوازنة ففعٌل  اأما   ،21 واإ�ضكال دليلها  االأدلة فيها  لتعار�س  امل�ضاألة  القول يف  : وهو ترك  التوّقف    

وا�ضتفراُغ و�ضٍع لدرء الّتعار�ِس وتغليب ما اخت�ّس بالقوة والّرجحان عن مقابله . 

17   انظر هذه املعايري مف�ضلة يف : ) نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم االإ�ضالمية ( الأحمد الري�ضوين، �س 309 - 329 .
18   املوافقات لل�ضاطبي، 3 / 255 . 

19     نف�ضه، 1 / 171 . 
20     نف�ضه، 1 ، 319 . 

21    املغني البن قدامة، 8 / 256 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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      املبحث الأول :

اأ�شباُب انخراِم فقِه املوازناِت يف الّتاأ�شيِل ال�شرعيِّ

           اإن املراَد بانخراِم فقه املوازناِت يف عنوان هذه الدرا�ضِة و�ضياقها اأحُد وجهني :
، وين�ضاأ عن اجلهِل، اأو ال�ّضهِو، اأو الغ�ّس من قيمِة هذا الفقِه، وعّده من الف�ضوِل  - االأول : االإهماُل الكليُّ

الّزائِد، والرتِف الفكريِّ .
: الّتطبيق املتهافت، وين�ضاأ عن �ضوء الفهِم والّتقديِر، وا�ضطراِب املنهِج واملعياِر، وكالهما  - الثاين 

ناعِة. راجٌع اإلى اختالِل موؤّهالِت املوازِن وعدم حتّنكِه يف ال�ضّ
وي�ضرب مناَطها  املفتني، واجتهادات املجتهدين،  الّنظَر مت�ضّفحًا م�ضتاأنيًا يف فتاوى  وَمن يجيل        
َر قد  رِب، ويفح�س عن اأبعادها وماآالتها، يدرك اأنها ترتّدد بني الوفوِر والّتق�ضرِي، واأّن املق�ضّ حقَّ ال�ضَّ
تعوزه يف كثرٍي من االأحياِن اآلة املوازنة، وفقاهة الّنف�ِس، وهما الد�ضتور عند اأهل ال�ضاأن. ويف �ضوء ما 
ا�ستقريت من الّنماذج الفقهيِة والدعويِة ا�ستباَن يل اأن انخراَم فقه املوازنات يدور مع الأ�سباِب الآتيِة 

حيث دارْت :

1- التقليُل من �شاأن فقه املوازنات

لبِه، وي�ضتكرث عليه الدوَر االجتهاديَّ       يعّد بع�س اأهل العلم والّدعوِة ) فقه املوازنات ( يف ملِح العلم ال �ضُ
املنوَط به، ورمبا جنح اإلى الإنكار عليه، والّطعِن فيه . وقد يكون احلامُل على ذلك ما ُي�ساهد من ممار�ساٍت 
ي من ظواهر الّن�ضو�س من غري  اجتهاديٍة تّتخذ فيها املوازناُت مطّيًة اإلى االإ�ضراف يف التاأويل، والتف�ضّ
حّجٍة وبرهاٍن منرٍي. وكم من مفٍت اأبعد الّنجعَة، و�ضطح �ضطحًا بعيدًا يف فتواه، معتالًّ باأن منطَق املوازنِة 
اأن يكون االأمر من بابِة الغلوِّ امل�ضلحيِّ املت�ضرّتِ بثياِب  يقت�ضي ذلك، وقانون املفا�ضلِة ي�ضتلزمه، والغالُب 

القواعِد واملقا�ضِد .
ِق لفقِه املوازناِت ال من جهِة االأ�ضل نف�ضِه، وقد ثبتت م�ضروعيته يف       واإمنا يرُد الق�ضوُر من جهِة املطبِّ
النا�س يف حتديد  يوم  اإلى  به  يهتبلون  الّنظار  املجتهدون  زال  وما  ال�ضالح،  ال�ضلف  وفقه  النبوية،  ال�ضنة 
ِة ودونها . ولو  مراتب االأعمال واالأقوال، والتمييز بني عاليها و�ضافلها، وفا�ضلها ومف�ضولها، وما يف الُقنَّ

جعلنا �ضوء االإعمال وتهافَت الّتطبيِق قادحًا يف جودة االأ�ضول ملا �ضلم اأ�ضٌل، وال انته�َس ُمدرٌك .
اإلى حتكيم ال�ّضرع وتنزيل مراداته على الواقع،  واإّن االأ�ضوَل االجتهاديَة يف حقيقتها وماآلها و�ضائُل        
والو�ضائل قد ُيعدل بها عن وجهها ومق�ضودها، وُيتطّرق بها اإلى املفا�ضد وال�ّضرور، ويكون الفعُل االإن�ضاينُّ 
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هو مناُط احلكم ل الو�سيلُة نف�سها . 
َد يف رفدِه واإ�سدارِه،  ابِط احلا�سِر والأ�سِل املتنِي، وُير�سَّ        واملهيُع يف هذا ال�ّساأِن اأن ُيحاَط فقه املوازناِت بال�سّ
وُيت�ضّفح ماآُل العامِل به هل اأح�ضن اأم اأ�ضاَء ؟ في�ضكر على اإح�ضانه، وينتقُد يف اإ�ضاءته على �ضبيل الّتقومي 
والّت�ضديد . ومن يرغب عن فقه املوازناِت بذريعة اإ�ضاءة بع�س املفتني والّدعاة؛ اإمنا يرغب عن ميزاٍن �ضرعيٍّ 
ب لتغليب االأف�ضِل واالأ�ضلِح، بعيدًا عن �ضطحات الهوى، والت�ضّهي، والتحّكم . ومن ) مل يوازن ما يف الفعل  ُن�ضّ

والرّتك من امل�ضلحة ال�ضرعية واملف�ضدة ال�ضرعية فقد يدع واجبات ويفعل حمّرمات ( 22 .
     وقد ارت�ضد ال�ضيخ يو�ضف القر�ضاوي للرّد على الطاعنني يف فقه املوازنات، واملقّللني من �ضاأنه، مبنطٍق 
، يقول : ) واإذا غاب  ناه�ٍس يجّلي الوجه الو�ضيَء لهذا الفقِه، واملاآَل الكالَح النخرامه يف التاأ�ضيل ال�ضرعيِّ
عّنا فقه املوازنات فقد �ضددنا على اأنف�ضنا كثريًا من اأبواب ال�ّضعة والّرحمة واتخذنا فل�ضفة الرف�س اأ�ضا�ضًا 
، واالنغالق على الذات تكاأًة للفرار من مواجهة امل�ضكالت واالقتحام على اخل�ضم يف عقر داره  لكل تعامٍلِ
. و�سيكون اأ�سهل �سيء علينا اأن نقول : » ل » ، اأو » حرام » يف كل اأمر يحتاج اإلى اإعمال فكر واجتهاد. اأما 
يف �ضوء فقه املوازنات ف�ضنجد �ضبياًل للمقارنة بني و�ضٍع وو�ضٍع، واملفا�ضلة بني حاٍل وحاٍل، واملوازنِة بني 
 ، املكا�ضِب واخل�ضائر على املدى الق�ضري وعلى املدى الطويل، وعلى امل�ضتوى الفرديِّ وعلى امل�ضتوى اجلماعيِّ

ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�ضلحة ودرء املف�ضدة( 23 .

2- ق�شور اآلة املواِزن 

     فقه املوازنة �ضناعٌة ماّدتها : الوجوه اأو االأطراف املتعار�ضة، ومهيِّجها : االجتهاد يف 
والقائم  املرّجحات،  وطلب  املاآل،  وا�ستب�سار  املناط،  : حتقيق  واآلتها  فيها،  ال�ّسرع  وبيان حكم  الواقعات 
اإال لرجٍل رّياَن من مقا�ضد ال�ضريعة، خبرٍي  ناعُة قيادها  ُت�ضل�س هذه ال�ضّ باأمرها : املجتهد املواِزن.  وال 
بالواقع والواجِب فيه، حميٍط بقواعِد املوازنِة واأطوارها. فاإذا تعّذر ا�ضتيفاُء هذه ال�ّضرائِط ُحكم بفقد االآلِة 

ياِل على دين اهلل تعالى . اأو ق�سورها، وامتنع اخلو�ص يف املوازنات ح�سمًا ملادة العبِث وجراأة ال�سّ
     فلي�س كّل حافٍظ للفقه، وخبرٍي بالدعوِة، يجيز لنف�ضه عقَد املوازنة بني امل�ضالح، والّتن�ضيَق بني املاآالت، 
والّتحقيَق يف ا�ضتيفاء املقا�ضد اأو انخرامها؛ الأنَّ هذه املناطات االجتهادية تقت�ضي اأمرًا زائدًا على احلفظ، 
الدين،  بب�ضائر  املزّكى  الفقهيُّ  والذوق  ربة،  والدُّ الّنف�س،  فقه  وهو  الفروع،  يف  والتبّحر  واال�ضتح�ضار، 
وممار�ضة اأحوال االجتهاد. يقول ال�ضيوطيُّ : ) واإن خا�ضوا تنزيَل الفقِه الكليِّ على املو�ضِع اجلزئيِّ ، فذلك 

22    جمموع الفتاوى البن تيمية، 10 / 512  . 
23   اأولويات احلركة االإ�ضالمية للقر�ضاوي، �س 32 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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يحتاج اإلى تب�سرٍّ زائٍد على حفظ الفقه واأدّلته ( 24 .
     ولعل من موا�ضِع الَغْيرَثِة التي يتجّلى فيها ق�ضور اآلة املوازِن �ضّد الذريعة حيث يجب فتحها، وفتحها 
ها، فقد ُيفتى بحرمة ك�ضِف العورة للطبيب، وفقه املوازنة يق�ضي بفتح الّذريعة لتح�ضيل  حيث يجب �ضدُّ
اإبطال ال�ّسحر بال�ّسحر، وفقه املوازنة ي�ستلزم �سّد الذريعة،  م�سلحة العالج والتطبيب، وقد ُيفتى بجواز 
ال�ضّد  يف  فاملرجع    . القراآن  تالوة  على  واملواظبة  والّدعاء  كالرقية  ال�ضحيحة  ال�ضرعية  البدائل  لتوافِر 
د رجحان املف�ضدة فال�ضّد اأولى،  والفتح، وحتقيِق مناطهما  اإلى املفا�ضلة بني امل�ضالح واملفا�ضِد، فحيث تاأكَّ
وحيث تاأّكد رجحان امل�ضلحة فالفتح اأولى؛ اإذ ) الّنظُر اإلى الذرائع واحلكم عليها بح�ضب املقا�ضد والنتائج 
بالكراهة  ال�ضّد  اأو مباحًا، وكذلك يكون  اأو مندوبًا  الفتح واجبًا  ُت�ضّد، ويكون  اأو  اإليها، فُتفتح  التي تف�ضي 
الّت�ضريع ومقا�ضده  كّلياِت  التامُّ مع  الّت�ضاوُق  يتاأّتى  25، وبذلك  والنتائج (  املقا�ضد  لتلكم  تبعًا  التحرمي  اأو 

اجلوهرية .

3  اجلمود على الظاهر 

     اجلمود على الّظاهر بالٌء قدمٌي، وال�ّضكوى منه معتادٌة م�ضهورٌة على تراخي الع�ضور،
دوُف عن اعتباِر املعاين امل�ضلحّية، واملنا�ضبات املعقولة، واملالب�ضات ال�ّضياقية،   ومن اأ�ضبابه اجللّيِة ال�ضّ
واعت�سار الّن�سو�ص اعت�سارًا ُيزهق اأرواحها، فتاأّمل كيف ُيفتى بوجوب اإخراج الأ�سناف املن�سو�ص عليها 
ي من  يف زكاة الفطر يف بلداٍن ل ت�سّد فيها الأقوات حاجة املعوزين، ومينع من اإخراِج القيمِة بدعوى التف�سّ
ظاهر الن�ّس، وهذه امل�ضاألة  على ما ثار يف �ضاحتها من نقع اخلالف قدميًا وحديثًا 26  فاإن معيار املقا�ضِد 
يح�سم فيها بتجويز اإخراج القيمة يف ع�سٍر اأ�سبح فيه الّتداوُل النقديُّ ع�سَب القت�ساِد واملعامالت املالية، 
دقات على وفاق لغة الع�ضر االقت�ضادية، اإذا كانت قوتًا فالقوت، واإذا كانت مااًل  فتجري الّزكوات وال�ضّ
فاملال، واإذا كانت ف�ضة فالف�ضة، وهكذا دواليك ..ولي�س يف هذا التكييف ال�ضرعيِّ اإبطاٌل حلكٍم ثابٍت؛ بل 
حة ونحوها،  ثابتًة ك�ضرائط ال�ضّ اإلى ا�ضتيفاء مق�ضوده، والو�ضائل ما مل تكن  للو�ضيلِة املف�ضية  هو تغيرٌي 
فالتجديد فيها �ضائٌغ، ويغتفر فيها ما ال ُيغتفر يف املقا�ضد. اأما يف املوا�ضع الّنائية عن التمّدن التي يجري 

24    الرّد على من اأخلد اإلى االأر�س لل�ضيوطي، 120 . 
25    الفكر املقا�ضدي : قواعده وفوائده الأحمد الري�ضوين، �س 109 . 

الفطر،  زكاة  التعبديَّ يف  املعنى  املالكية  وبع�س  والظاهرية  واحلنابلة  ال�ضافعية  فقد غّلب  العلم،  اأهل  بني  امل�ضاألة خالفية      26
فاأوجبوا اإخراجها من الأ�سناف املعروفة، واأجاز اأبو حنيفة واأ�سحابه اإخراج القيمة مطلقًا كما هو مذهبهم يف الكفارات والنذر 
واخلراج.  انظر : عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري للعيني، 9 / 8،وفقه الزكاة ليو�ضف القر�ضاوي، 2 / 799  808 . وقد األف 
املحدث النقادة اأحمد بن ال�سديق الغماري الطنجي ر�سالة م�ستقلة يف ن�سرة اإخراج الزكاة باملال، وو�سمها بعنوان : ) حتقيق 

الآمال يف اإخراج زكاة الفطر باملال (، وهي مطبوعة متداولة . 
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الّنقديات، فاالأ�ضل االلتزام باالأ�ضناِف املن�ضو�س عليها؛ ال�ضتيفاء املق�ضوِد  الّتعامل باالأقوات دون  فيها 
بها، وانتفاء  الّداعي اإلى الّتن�ضيق بني االقت�ضاء احلكميِّ للن�سِّ وم�ضلحته التطبيقّية . 

اإقالِل اخلالف، والدّربة على االإن�ضاف كما قال ابن  اإلى  اأن فقه املوازنات و�ضيلٌة مثلى     وهنا يلوح يل 
عا�سور رحمه اهلل 27، واأن الّنزعة الظاهرية ال�ضّيقة حتول دون املوازنة بني املاآالت املتعار�ضة، وتهدر ما هو 

ثابت الّرجحان يف مورد الّتزاحم . 

4  الإ�شراف يف �شّد الذرائع 

ملا  ومدرٌك  عارٌف مبداخله وخمارجه،  اإال  القيام  اأمّت  عليه  يقوم  ال  اجتهاديٌّ  �ضنيٌع  الذرائع  �ضّد  اإن       
ينبغي تغليبه عند الّتزاحم، وملتفٌت اإلى جهة امل�سالح واملفا�سد معًا، فاإذا احتاط املجتهد يف غري مو�سع 
الحتياط، فاإنه واقٌع  ل حمالة  يف اآفة التنّطع، والغلواء، وجمانبة ق�سد ال�سارع؛ ولذلك عّد من �سوابط 

�ضّد الّذريعة  ال�ّضالمة من املعار�ضة الّراجحة يف مو�ضعني:
الِح  ال�ضّ لتح�ضيل  الذريعة  فتح  اآنذاك  فاملتعنيَّ  منها،  اأرجح  م�ضلحٌة  املاآل  مف�ضدَة  تعار�َس  اأن   : االأول   
الّراجِح جريًا على فقه املوازنة، وقانون الّتغليب، وهنا قّعد فقهاوؤنا قاعدًة متنع �ضّد الذريعة يف مو�ضٍع ُيهدر 
الح، وهي : ) ما حّرم �ضّدًا للذريعة اأبيح للم�ضلحة الراجحة ( 28.  فيه ما كان ثابت الّرجحان، غالب ال�ضّ
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : ) ال�ّسارع ق�سد �سّد الذرائع يف موا�سع كما ب�سطت ذلك يف » بيان الّدليل 
على بطالن الّتحليل« ، لكن ي�سرتط األ يفّوت م�سلحة راجحًة، فيكون الّنهي عما فيه املف�سدة ولي�ص فيه 
م�ضلحة راجحة، فاأما اإذا كان فيه م�ضلحٌة راجحٌة كان ذلك مباحًا، فاإن هذه امل�ضلحة راجحٌة على ما 
قد يخاف من املف�ضدة، ولهذا يجوز الّنظر اإلى االأجنبية للخطبة لرجحان امل�ضلحة واإن كان النظر لغري 

حاجة مل يجز ( 29.
الأعظم  درءًا  املو�ضع  هذا  يف  الذريعة  ُت�ضّد  فال  منها،  اأعظم  مف�ضدٌة  املاآِل  مف�ضدَة  تعار�س  اأن   : الثاين   
املف�ضدتني، وحت�ضياًل الأقوم املاآلني، هذا ما تقت�ضيه قواعد ال�ّضرع يف املوازنة، وم�ضّلمات العقول، فال ُيعقل 
اأن ينزل بفناء االإن�ضان مكروهان، فري�ضى لنف�ضه وقوع املكروه االأعظم واالأ�ضّد ! وهنا قّعد فقهاوؤنا قاعدًة 
للرتجيح بني مف�ضدتني متفاوتتني: ) اإذا تعار�ضت مف�ضدتان روعي اأعظمهما �ضررًا بارتكاب اأخّفهما ( 30.

27    األي�س ال�ضبح بقريب ؟ البن عا�ضور، �س 5 . 
28    جمموع الفتاوى، 15 / 419، وبيان الدليل على بطالن التحليل، 6 / 173  181 ، وتف�ضري اآيات اأ�ضكلت، البن تيمية، �س 688، 

وزاد املعاد البن القيم، 2 / 242 . 
29    تف�ضري اآيات اأ�ضكلت البن تيمية، 2 / 286 . 

30    االأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي، �س 87، واالأ�ضباه والنظائر البن جنيم، �س 90 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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    وقد ق�ضى بع�س الفقهاء املعا�ضرين باملنع والتحرمي يف م�ضائَل يجدر باملجتهد اأن يوازَن فيها، ويناظَر، 
ويغلَِّب قبل التهّجم على احلكم، ومن هذه البابِة : منع الّتلقيح ال�ضناعّي  باإطالٍق واإن كانت �ضورُه م�ضروعًة 
31، وم�ستم�سُك القائلني به �سّد الذريعة اإلى اختالط الّنطف، و�سياع الأن�ساب، ف�ساًل عما ُيتوّقع من العواقِب 

الوخيمِة الإخفاق العملّية.
عُة ُتتوّقى بالحتياط، وحتّري الأطباء املهرة الثِّقات، وتربو عليها امل�سالُح املجتلبُة      وهذه املفا�سُد املتوقَّ
من الّتلقيِح ال�ضناعيِّ امل�ضروِع كحفظ الّن�ضل، وتكثري �ضواد االأمة، وتقوية �ضوكة امل�ضلمني، وتطييب خاطر 
القائمة  لل�ضرورة  الّتلقيح  اإلى  ُيلجاأ  اأن  �ضريطَة  الغالِب  الِح  ال�ضّ اإلى  الّذريعة  فتُح  يتعنّي  وهنا  الوالدين.. 
مبعايريها ال�سرعية، وُيراعى فيه الحتياط التاّم من اختالط الّنطف والّلقائح، واإ�سناد العملّية اإلى الطبيب 
الّثقة املاهر . اأما التحرمي باإطالٍق فنظُر املالحِظ جلانب املف�ضدة فقط، والغافِل عن قاعدة : ) اإن ال�ضريعة 
قد عمدت اإلى ذرائع امل�ضالح ففتحتها ( 32، وهي قاعدة من قواعِد فقه املوازنات التي جتعل الفتوى �ضعارًا 

للتي�ضري، واالجتهاد معيارًا للّر�ضد، وال�ّضريعة عنوانًا للكمال . 
 ،     وقد ا�ضتباَن لنا من �ضرِب هذا ال�ضاهِد التطبيقيِّ اأن االقت�ضار يف االجتهاد والفتوى على مقت�ضى االنكفاِفِ
ومالحظِة العوار�ِس املانعة من املباحات، وتقدير املفا�ضد دون اعتبار املعار�س، من خوارم فقه املوازنات، 

ومداخِل التنّطع يف دين اهلل تعالى، ومظانِّ اإيقاِع احلرج املدفوع �سرعًا . 

5  الغفلة عن فقه الواقع

اإن فقه املوازنِة ت�ضبقه مقّدماٌت ممّهداٌت ت�ضعف على الت�ضّوِر املُحكِم حلقيقِة االأطراِف املتعار�ضِة،       
ور فقَه احلاِل فيهما مو�ضوعًا، ومناطًا،  عِة، وكيف ُيوازن املجتهُد بني طرفنِي مل َيت�ضّ وا�ضتجالء ماآالتها املتوقَّ
وزمانًا، ومكانًا؟ ولذلك قال املناطقة : ) احلكم على ال�سيء فرٌع عن ت�سّوره (، وقال ال�سافعيُّ  رحمه اهلل : 
) ال يحّل لفقيه اأن يقوَل يف ثمِن الّدرهِم وال خربة له ب�ضوقِه ( 33، وما اأحكمه من قوٍل ُيويّف فقَه الواقِع حّقه 

يف االجتهاد، ويقطع دابَر التهّوِر قبَل الت�ضّوِر . 
    ومن ثّم فاإن الغفلة عن فقه الواقع يف امل�ضائِل امل�ضتجّدة والنوازل امل�ضتاأنفة جتعل املجتهد عن الّتحقيِق 

مبعزٍل، وترجت دونه باب املوازنة الّر�ضيدِة، وتف�ضي به اإلى اخلطاأ يف تعينِي حمّل 
احلكم؛ وم�ضداُق ذلك و�ضاهُدُه اأن بع�س الفقهاء اأفتى بجواز زرع اخل�ضيتني واملبي�ضني اإذا روعيت القيود 

31     انظر : فتاوى عبد احلليم حممود، 2 / 246، وفقه النوازل لبكر اأبي زيد، 1 / 270  275، وفقه الق�ضايا الطبية املعا�ضرة لعلي 
حميي الدين القره وعلي يو�ضف املحمدي، �س 581 . 

32    مقا�ضد ال�ضريعة االإ�ضالمية البن عا�ضور، 3 / 340 . 
33    الر�ضالة لل�ضافعي، �س 511 . 
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املعتربة يف زرع �ضائر االأع�ضاء 34، و�ضاحب هذه الفتوى مل يت�ضّور امل�ضاألة على وجهها ال�ضحيح با�ضتفتاء 
اأهل اخلربة، ولو فعل الأدرك اأن اخل�ضية واملبي�س يحمالن ال�ّضفرَة الوراثية للمنقوِل عنه، وي�ضتمّران يف 
اإفرازها حّتى بعد زرعها يف متلقٍّ جديٍد35 ، وهذا يعني اأن املولود �ضيكون ابنًا للرجل املنقول منه اخل�ضية، 
اأو املراأة املنقوِل عنها املبي�س، واملتلّقي ال يعدو اأن يكون حا�ضنًا، لالآلة املنتجة للبذرة؛ اإذ اإن اجلنني يكت�ضب 
ال�ضفات الوراثية من املنقول منه م�ضدِر املاء، ال من املنقول اإليه �ضاحِب الوعاء . ولو ت�ضّور املفتي امل�ضاألة 
على حقيقتها الطبّية الّثابتِة، لتاأّتى له عقد املوازنة بني امل�ضالح  واملفا�ضد فيها، وانتهى اإلى اإحلاِق زرِع 

الغدد التنا�ضلية بنكاح اال�ضتب�ضاع املحّرم �ضرعًا .

6  الغفلة عن تفا�شل الو�شائل 

ر عند اأرباب االأ�ضول و�ضيوِخ املقا�ضد اأن الو�ضائَل متفاوتٌة يف الف�ضِل واملزّية بتفاوتها يف احلكم،        من املقرَّ
اإلى  ، ُرّجح بينها بالّنظر  اإلى املق�ضود، فاإذا تعار�ضْت وتزاحمت على حملٍّ واحٍدٍ والرتبة، وقّوة االإف�ضاء 
م الفا�ضل على املف�ضوِل حر�ضًا على ا�ضتيفاء املقا�ضد كاملًة،  اأ�ضباب التفا�ضل، واأو�ضاف الّرجحان، وُقدِّ
را�ضخًة، عاجلًة، مي�ضورًة. وعند الّت�ضاوي من كلِّ وجٍه فال يتعنّي حت�ضيُل و�ضيلٍة بعينها، ويفتح باب االختيار 
على م�ضراعيه؛ اإذ الو�ضائل لي�ضت مق�ضودًة لذاتها، و) هذا جمال مّت�ضٌع ظهَر فيه م�ضداُق نظِر ال�ّضريعِة 
اإلى امل�ضالِح وع�ضمتها من اخلطاأ والّتفريِط ( 36، وال  يح�ضُن اخلو�َس فيه رفدًا واإ�ضدارًا اإال من له ذوٌق 

من املوازناِت، ووروٌد من حو�ضها . 
ديدة عن تفا�ضِل الو�ضائل، وتفاوتها حكمًا       ولعلَّ من خوارِم فقه املوازناِت يف التاأ�ضيِل ال�ضرعيِّ الغفلة ال�ضَّ

ورتبًة ومنا�ضبًة وقّوًة، ورمّبا اإذا جّدت و�ضيلة من و�ضائل الّدعوة
بابها،  �ضدِّ  على  بالّتحري�ِس  وجازف  منها،  املنع  حكم  على  ودعاته  الع�ضر  فقهاء  بع�س  تهّجم  واالإفتاِء، 
بالّنظِر اإلى ما ين�ضاأ عنها من املفا�ضِد حااًل وا�ضتقبااًل، وهنا ال اأجد مثااًل اأ�ضدَق وال اأبلَغ يف ت�ضويِر هذه 
ال�ضرعّية  باملحاذيِر  ذلك  يف  والتعّلل   ،37 براجمِه  وحظِر   ، الف�ضائيِّ االإفتائيِّ  منِع  اإلى  الّدعوِة  من  احلاِل 
34    اأبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي ملحمد �ضليمان االأ�ضقر، �س 141 . وقد عدل املفتي عن راأيه هذا بعد ا�ضتفتاء اأهل اخلربة، 

وذلك هو الالئق برجل له باع طويل يف الفقه، ويد �ضاحلة يف الدعوة، ون�سُّ عدوله عن الفتوى ثابت يف الكتاب نف�ضه، �س 143 . 
35   انظر : زراعة االأع�ضاء التنا�ضلية والغدد التنا�ضلية للمراأة والرجل لكمال حممد جنيب و�ضديقة علي العو�ضي، جملة جممع 

الفقه االإ�ضالمي بجدة، العدد : 6، اجلزء : 3،  �س  2046 ، 2047، 2054 . 
36    مقا�ضد ال�ضريعة البن عا�ضور، �س 149 . 

37    من الدعاة الذين رفعوا عقريتهم بهذا املنع الداعية اجلليل خالد بن �ضعود الر�ضود يف كتابه : ) املحاذير ال�ضرعية يف الفتاوى 
الف�ضائية (، �س 95. وال ن�ضّكك هنا يف �ضدق نية الرجل، ونبل مق�ضده، وغريته على ثوابت الدين وحرمة الفتوى، لكّن  امل�ضاألة 

تقت�سي حتقيقًا فائقًا للمناط، وموازنًة حمكمة بني امل�سالح واملفا�سد، وب�سرًا باملاآلت،قبَل اإ�سدار احلكم . واهلل اأعلم . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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ناعة من غري اأهلها، والعجلِة يف اإ�ضدار الفتاوى،  الواردِة على الفتوى الف�ضائّيِة املبا�ضرِة، كالت�ضّوِرِ على ال�ضّ
والتعّر�ِس لالأ�ضئلة الكيدّية، وتركِّ التوّقف يف موارد اال�ضتباه ..

م�ستحدثًة  اأو  كانت  والو�سائُل قدميًة  تعالى،  اهلل  �سرِع  اإلى حتكيم  و�سيلٌة  الف�سائيَّ  الإفتاَء  اأن  واحلّق      
اأُهدرت  مع حتّقق امل�ضالح  الّتعاطي واملمار�ضِة، فاإذا  ال تنفّك عن مفا�ضَد وحماذيَر ترد عليها من جهِة 
الح الّراجُح الغالُب الذي  الّراجحِة املجلوبة منها رعيًا ملفا�ضَد مرجوحٍة  فاإن املهَدَر  حقيقًة وماآاًل  هو ال�ضّ

تن�ضاق اإليه عقول اأويل العلم والفهم.
   ومن ثّم فاحلكم على و�سيلٍة بال�ّسقوِط والبطالن ملجّرِد ف�ساٍد مرجوٍح مغلوٍب  مع ما عُلم بال�ستقراء اأن 
امل�ضالَح اخلال�ضَة عزيزُة الوجود  منزٌع ال يقّره فقه املوازنة والّتغليب، وقانون اجللِب والّدرِء، و�ضدق 
اأبو بكر بن العربي املالكي حني قال : ) حقيقُة اخلري ما زاد نفعه على �ضّره .. واإن خريًا ال �ضرَّ فيه هو 

اجلّنة( 38. 
اإلى  االإف�ضاِء  قّوة  يف  تتفا�ضل  الو�ضائَل  اأن  بَخَلدِه  يدر  مل  الف�ضائيِّ  االإفتاِء  مبنِع  املنادَي  اأن  جرم  وال      
اأو كاماًل  اًل،  اأو موؤجَّ  ، تاأّتى ح�ضوُل املق�ضوِد خمتالًّ واإال  الو�ضيلة االأقوى،  املق�ضوِد، فتقّدم عند تزاحمها 
مع ارتكاِب م�ضّقٍة فادحٍة، ورمّبا فات املق�ضود برّمتِه، ومل ُي�ضتوَف بع�ضه اأو جزوؤه . واإذا زاحمت الفتوى 
الف�ضائيَة  اليوم  و�ضائُل اأخُر يف االإف�ضاء اإلى اإظهار االأحكام ال�ضرعيِة وت�ضريفها، ون�ضر الدين يف االآفاق، 
كو�ضيلة الفتوى املطبوعة، وو�ضيلة الفتوى املذاعة، وو�ضيلة الفتوى االإلكرتونية، فاإن هذه الو�ضائل جميعًا دون 
و�ضيلِة االإفتاِء الف�ضائيِّ املبا�ضِر يف قّوة االإف�ضاء اإلى املق�ضوِد، وحت�ضيلِه را�ضخًا، عاجاًل، مي�ضورًا؛ اإذ ُيتاح 
، واجلاذبّيِة املُبهرِة، ما يجعله متغلغاًل يف  للبثِّ الف�ضائيِّ املبا�ضِر من مزايا الّن�ضِر الوا�ضِع، والتفاعِل احليِّ

م�ضارِب الّدنيا، وم�ضتوليًا على اأقطار النفو�س، وجالبًا حل�ضن االإ�ضغاء واالقتناِع باأقّل كلفٍة وَن�ضٍب. 
   واإذا امنهد هذا، وا�ضتبان وجُهُه، تي�ّضر القوُل باأن الّداعَي اإلى منِع االإفتاء الف�ضائيِّ خارٌم لفقِه املوازناِت، 
معر�ٌس عن مقا�ضِد ال�ّضرع يف حت�ضيِل امل�ضالِح الّراجحة؛ اإذ اإن املنزع االجتهاديَّ ال�ّضليَم  يقت�ضي حت�ضيل 
االأقوى من و�ضائِل االإفتاِء بعد متحي�ضها بغربال املوازنِة والّتغليِب، ) فكّلما قويت الو�ضيلُة اإلى االأداء اإلى 

امل�ضلحة كان اأجرها اأعظم من اأجِر ما نق�س عنها ( 39.

7  الّتهاون يف ا�شتب�شار املاآلت

ررّيِة يف االآجلِ  يف�ضي اإلى اأحِد ماآلني: ا�ضتدفاع م�ضلحٍة        اإن اال�ضتخفاف بعواقِب االأفعاِل ونتائجها ال�ضّ

38    اأحكام القراآن البن العربي، 3 / 1353 . 
39    قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم، 1 / 91 . 
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ل يجوز اإهدارها، اأو ا�ستجالب مف�سدٍة ل يجوز قربانها، وكالهما خروج عن مقت�سى ال�ّسداد، والّر�ساد، 
يفا�ضَل،  اأو  يوازَن،  اأن  االآجلِة  ررّيِة  ال�ضّ املاآالت  ا�ضتب�ضاِر  ملتهاوٍن يف  والو�ضطية، ودخول يف �ضّده. وكيف 
، واملتعلَّقاِت، واملناطاِت؟! فمن تهاون يف �ضيء ا�ضتخفافًا به، اأو  اأو يناظَر، اأو يحمَل على الغالِب يف املحالِّ

ذهواًل عن اأثرِه، فال ي�ضعى له �ضعيه، وال ياأبه لتحّققِه اأو انخرامِه .
، اإر�ضال الفتوى بجواز  نيِع االجتهاديِّ      ومن ال�ّضواهِد احلّيِة على الق�ضوِر اال�ضت�ضرايفِّ والتوّقعيِّ يف ال�ضّ
رمّبا  واملفتي بذلك   ،40 العمل احلكوميِّ  وال�ّضركات، وموؤ�ّض�ضات  املعامل،  باإطالٍق يف  العمل  االإ�ضراِب عن 
نّدت عنه العواقب القت�سادية الوخيمة لالإ�سراب كتعطيل اآلة الإنتاج، و�سّد اأبواب الّرزق، وت�سريد الأ�سر 
ومف�سدة  العمل،  رّب  على  رِب  ال�سّ م�سلحة  بني  املوازنَة  يقت�سي  امل�ساألة  هذه  ملناِط  الفائُق  والتحقيق   ..
االإ�ضراب، فاإذا غلب على ظّن املُ�ضرِب اأن اإ�ضرابه �ضينجح غر�ضه يف حت�ضيل منفعٍة، اأو درء م�ضّرٍة، فله 

اأن ي�ضرب بقدِر ما ي�ضتويف م�ضلحته، مع مراعاة امل�ضلحة العاّمة ما اأمكن . 

40    اأفتى بذلك اأحد ال�ضيوخ يف برنامج ) هال �ضاألتم ؟ ( بقناة القراآن الكرمي الف�ضائية، ومل يظهر ا�ضمه على ال�ضا�ضة �ضهوًا من 
املخرج، واهلل اأعلم . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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املبحث الثاين :

عويِّ ماآلت انخرام فقه املوازنات يف املجاِل الفقهيِّ والدَّ

     
      فقه املوازناِت نهٌج اجتهاديٌّ مقا�ضديٌّ ر�ضيٌد يدور مع َهْدي ال�ّضريعة يف تكثرِي م�ضالح اخللِق، وحتكيِم 
، واملناطات، وموارِد ال�ستباه. واحلاجة  الغالِب من اأحوالهم ، ونْوِط الأحكام مبا ترّجحْت كّفته يف املحالِّ
والِة  و�ضيا�ضِة  الّدعاِة،  منهِج  اإلى  تتعّدى  بل  والفتوى؛  االجتهاد  جماري  على  قا�ضرٍة  غري  الفقِه  هذا  اإلى 
اإلى كّل ناظٍر  بالن�سبة  بّد منه  املناِط ) ل  اأن حتقيق  ال�ساطبيُّ  النا�ص..ولذلك قّرر  الأمور، وتدبرِي عامة 
اإال وكان  ال�ضبيل،  وا�ضتبهم  الدليل،  اأعوز  وكّلما   نف�ضه (41،  اإلى كّل مكلَّف يف  بالن�ضبة  بل  وحاكٍم ومفٍت؛ 

للمجتهِد اليُد الطولى يف اخلروِج من م�سيِق الإ�سكاِل اإلى ف�سحِة التجّلي . 
      وال م�ضاحَة يف اأن بيان االأ�ضباِب املف�ضية اإلى انخرام فقه املوازنات، ي�ضتتبع  منهجًا ومنطقًا وبيانًا  ر�ضَد 

املاآالت الّناجمِة عن هذا االنخرام، حتى ُتربط املقّدمات بنتائجها، واالأ�ضباُب باآثارها الّدالِة عليها :
1  ماآالُت انخراِم فقِه املوازناِت يف االجتهاد والفتوى

الّت�ضريع  كلّيات  �ضوِء  يف  مناطها  و�َضربها  املوازنات،  فقه  النخرام  الّتطبيقية  ال�ّضواهِد  ا�ضتقراَء  اإن      
جاّدة  عن  املتعّددِة  وم�ساربه  باأفرادِه  الفقهيِّ  الجتهاِد  خروج  عن  الّلثام  مييط  اجلوهرية،  ومقا�سده 
اال�ضتقامة والّر�ضاِد، وتخّبطه يف ماآالٍت وخيمٍة تعود على الواقِع الدينيِّ والفكريِّ لالأمة بخلخلة االأولويات، 

وتزييف احلقائق، وانحالل احلبوة، وت�ضكيك عامة النا�س يف ثوابت ال�ّضريعة وحمكماتها .
      ومن املاآالت الّناجمة عن انخرام فقه املوازنات يف جماري االجتهاد والفتوى : 

اأ  خرق مقا�ضد ال�ضريعة 
د ال ي�ضتقيم اإال بالّتنزيل على        اإذا كان تفعيل مقا�ضد ال�ضريعة واإفراغها من حمتواها النظريِّ املجرَّ
الواقع، والتحّقق من ا�ضتيفاء ماآل احلكم كاماًل غري منقو�س، فاإن فقَه املوازنات خطوٌة اجتهاديٌة را�ضخٌة 
نحو التنزيل وحتقيق املاآالت، وال تنزيَل بدون موازنٍة، وال تفعيَل للمقا�ضِد بدون تنزيٍل؛ وهذا الّتالزم بني 
تكييِف  اإلى  انتهاًء  وتكاملها  االجتهادية  املراحِل  ت�ضاُوِق  ينبئك عن  والّتفعيِل،  والّتنزيِل  والّتنزيِل،  املوازنِة 

الواقِع باملراِد االإلهيِّ و�ضبغته املع�ضومِة. 
الّن�ضل وبناء االأ�ضرة  اإليها، فتكثري  ال�ّضرِع بفواِت حمّلها، وانقطاع الو�ضائل  اأن تفوَت مقا�ضد      فال بدَع 
وتربية الأولد مقا�سُد مرعّيٌة يف النكاح، لكّنها تنخرم يف زواج امل�سلحة ، ومن �سوره : اأن يّتفق رجٌل وامراأة 
على الّزواج مقابل مبلٍغ مايلٍّ يدفعه اإليها جملة واحدًة، اأو على دفعاٍت بح�سب الّتفاق، على اأن يف�سخ العقد 

41    املوافقات لل�ضاطبي، 4 / 65 . 
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بينهما بعد اإحراز اجلن�سية اأو الإقامة الّدائمة، وقد تتّم املعا�سرة بني الزوجني ، وقد يكون الّزواج �سوريًا 
ح به لدى اجلهة الر�ضمية  ال معا�ضرة فيه وال ا�ضتقرار يف بيت وحٍد، ويظّل هذا االّتفاق �ضرّيًا غري م�ضرَّ

العاقدة ملخالفته ن�ضو�س القانون اجلاري به العمل .
    ومن اأفتى بحّلية هذا الزواج 42 مل يوازن بني ماآلني متزاحمني: مف�ضدة حمّققة هي االإف�ضاء اإلى �ضبهة 
اإن  الفاح�ضة  ال�ّضباب يف  وقوع  التوّج�س خيفة من  النكاح، ومف�ضدة موهومة هي  وتفويت مقا�ضد  التمّتع، 
. ول �سّك اأن التهّدَي بب�سائر ال�ّسرع، ومعاين الفطرة ال�ّسليمة يلزم مبراعاِة  منعوا من الزواج امل�سلحيِّ
املاآِل االأول درءًا وتوّقيًا؛ الأن املف�ضدَة املحّققة اأولى باالجتناب من املف�ضدة املوهومة . وعلى هذا ا�ضتقّرت 
فتوى املجل�س االأوروبي لالإفتاء، ومما ورد فيها : ) ال�ضورة االأولى حرام، ياأثمان عليه، وذلك ب�ضبب منافاة 
هذا العقد ملق�سد ال�سريعة يف الزواج؛ اإذ هو عقد �سوريٌّ مق�سوٌد به اأمر اآخر غري النكاح. فهو لو ا�ستوفى 
�سروط العقد .. فاإنه ل يحّل لهذا املعنى .. كما اأن هذه ال�سورة ل تخلو من �سبٍه بنكاح املتعة الذي حّرمة 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .. من جهة التوقيت الذي فيه اإلى فرتة احل�سول على الإقامة، ثم يف�سخ العقد 

بعد ذلك ( 43 . 
    فتاأّمل كيف اأف�سى الإخالل بفقه املوازنِة بني املفا�سِد يف الزواِج امل�سلحيِّ اإلى اإهدار مقا�سد ال�ّسريعة يف 
هذا العقِد الذي �سّماه اهلل تعالى ميثاقًا غليظًا، وعّظمت ال�سّنة من �ساأنه، و�سّدد ال�ّسرع يف �سروطه، )وكّلما 

كان الأمر اأ�سرَف واأخطَر، كان الحتياط فيِه اأوجَب واأجدَر ( 44.
ب  تفويت امل�ضالِح الّراجحِة 

      اإن االإخالل بفقه املوازنة ُيعقب ماآاًل منافيًا ملقا�ضد ال�ّضارع من جهِة تفويِت امل�ضالح الّراجحِة وجلِب 
اأ�ضدادها، وكّل ما ثبت رجحانه، وظهرت غلبته يف املحالِّ واملناطاِت فهو مظنة ا�ضتيفاء مقا�ضد العدل، 
التنزيل  وتعيني حمّل  املناِط،  بتحقيق  و�سعه يف حت�سيله  ي�ستفرغ  اأن  املجتهِد  والرحمة، واخلريية، وعلى 
اإمنا  الدنيا  اإلى  الّراجعة  واملفا�ضد  : )فامل�ضالح  ال�ضاطبي ُّ  قال   . �ضرعًا  املعتربة  نْوطًا لالأحكام مباآالتها 
واإذا غلبت  املفهومة عرفًا،  الغالب جهة امل�ضلحة فهي امل�ضلحة  فاإذا كان   : تفهم على مقت�ضى ما غلب 
اجلهة االأخرى، فهي املف�ضدة املفهومة عرفًا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهني من�ضوبًا اإلى اجلهة الراجحة، 
فاإن رجحت امل�ضلحة فمطلوب، ويقال فيه اإنه م�ضلحٌة، واإذا غلبت جهة املف�ضدة فمهروٌب عنه، ويقال اإنه 

42    اأفتى بجوازه ال�سيح عبد اهلل بن بيه يف كتابه ) �سناعة الفتوى وفقه الأقليات( ، �ص 429  432 . 
43    �ضناعة الفتوى وفقه االأقيات البن بيه، �س 427  429 . 

44    ين�ضب هذا القول اإلى الرازي، ونقله عنه القنوجي . انظر : اأبجد العلوم، 1 / 445 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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مف�ضدة ..( 45.
ور اإهداُر امل�ضالِح الّراجحِة يف كل م�ضاألة يقت�ضي فيها فقُه املوازنات فتَح الّذريعة، فت�ضّد اإ�ضرافًا      وُيت�ضّ
يف الحتياِط، وحماًل على املذهب الأ�سّد، ومن هذه البابة : الفتوى مبنع العلماء من الّظهوِر يف القنوات 
االنحراف  �ضوائب  االإعالمية  مادتها  ت�ضوب  وقد  الدينية،  للتوعية  براجمها  تتمّح�س  مل  التي  الف�ضائية 

، فيلتب�س على امل�ضاهدين احلقُّ بالباطل مب�ضاركة اأهل الف�ضِل يف هذا القنوات 46 . االأخالقيِّ
اإف�ضاح  ، وال تنه�ضه قواعد املوازنِة؛ الأن      واإطالق الفتوى باملنع املطلِق ال ي�ضاعد عليه النظرُّ امل�ضلحيٌّ
ورمّبا  حرّيٍة،  وَمفي�َس  بالٍغ،  �َس  متنفَّ الطّيبة  للكلمة  يتيح  الف�ضائية  القنوات  يف  والّدعاة  للعلماء  املجال 
زاحمت الكلمَة اخلبيثَة، وزبنتها يف الهام�ِس مذمومًة مدحورًة ! واإمنا ينتف�س الباطل يف غفلة احلّق عنه، 

و�ضكوِت اأهل التغيري عليه. 
    واإن ظهوَر العلماء على �ضا�ضة الف�ضائيات يتيح للحق من فر�ِس التمكني، وللدعوة من انف�ضاح االأفق، 
ما ال تتيحه الو�ضائل االإعالمية االأخر، بحكِم االنت�ضاِر اجلماهرييِّ الوا�ضع، والتفاعِل احليِّ بني امل�ضاَهد 

وامل�ضاِهد، واجلاذبية املُبهرِة للبثِّ املبا�ضِر، وال ي�ضتقيم  يف 
منطِق االأ�ضوياء والعقالء  اأن نزهَد يف منرٍب قويٍّ من منابِر الّتوعية والتبليغ يف ع�ضٍر تزاحم فيه اأهل كل 
مّلة رديئٍة ونحلٍة باطلة على اأقوى الو�ضائل اإف�ضاًء اإلى تنفيق بدعهم، و�ضّد معتقداتهم، و�ضّد النا�س عن 

َهْدي االإ�ضالم وُهداه . 
    ولو �ضّلمنا باأن القول بتحرمي م�ضاركة العلماء يف هذه القنوات الف�ضائية ناه�ضًا، لكان حترمي و�ضائل ال 
حترمي مقا�ضد، وما ُحّرم �ضّدًا للذريعة يباح للم�ضلحة الراجحة، واأيُّ م�ضلحٍة اأرجح من التمكني لكلمة 
احلق ودعاته باأقوى الو�سائل اإف�ساًء اإلى املق�سود، ووفاًء باملراد، مما يحملني على القول غري متحّرٍج من 
اإثٍم وال ُنكر باأن القنوات الف�ضائية اأف�ضل الو�ضائل اإلى اأف�ضل املقا�ضد، واإذا تفا�ضلت فيما بينها عراًء عن 
ه عن كل حمظوٍر  ال�ّضوائب، و�ضالمًة من االإ�ضفاف، ُيقّدم االأ�ضلم فاالأ�ضلم، وال�ضك اأن البديَل النقيَّ املنزَّ

دارة والتقدمي ما ال يولى غريه .  يولى من ال�ضّ
   واحلّق اأن املانعني  باإطالٍق من م�ضاركِة العلماء يف القنوات الف�ضائية اإفتاًء ودعوًة وتوعيًة ) يق�ضرون 
نظرهم لدى البحِث يف امل�ضاألة على املفا�ضِد العائدِة على اأفراد االأمة واآحادها، وهو جانٌب مهمٌّ بال ريب، 
عيِد ال�ضخ�ضيِّ  غري اأنه ينبغي اأي�ضًا االلتفاُت اإلى �ضالِح املجموِع العاّم لالأمة، اأو املجتمع، والورُع على ال�ضّ
على  مة  مقدَّ العامة  امل�ضالح  اأن  ر  تقرَّ وقد  االأمة،  عموم  ا�ضت�ضالِح  عن  الّتقاعد  ي�ضتلزم  مل  ما  حمموٌد، 

45    املوافقات لل�ضاطبي، 2 / 26 . 
46    انظر اأدلة املانعني من ذلك يف : الفتيا املعا�ضرة للمزيني، �س 576  577 . 
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امل�ضالح اخلا�ضة يف اجللب والّتكميل ( 47.
ج  اإهداُر امل�ساِق احلكميِّ لل�سريعِة

       اإن من معامِل الّر�ضاِد يف االجتهاد والفتوى : املوازنة بني الكليات والّن�ضو�س اجلزئية، وبني املقا�ضد 
باعت�ضار  الن�ضو�س  على  احلريّف  اجلمود  الّطرفني:  اأحِد  اإلى  امليِل  من  يع�ضم  نحو  على  االأدلة،  واأفراد 
ظواهرها، وحتكيك األفاظها يف غفلٍة عن املعاين واملقا�ضد، اأو تعطيل االأحكام واإهدار مرا�ضيمها بدعوى 
ل،  ِق واملقا�ضديِّ املتقوِّ ة بني احلريفِّ ال�ضيِّ الوقوف عند مراد ال�ضارع وروحه. وهنا تكرث املالحاُة واملما�ضّ
واِب؛ الأن اجلزئيات ال ُتفهم مقطوعًة عن كّلياتها، والكّلياُت ال ُت�ضت�ضحُب مبعزٍل  وكالهما ناكٌب عن ال�ضّ
عن جزئياتها، وامليزان اعتبار كلٍّ من الكليِّ واجلزئيِّ ب�ضاحبِه و�ضنوِه، ورّد اأحدهما لالآخر، انتهاًء اإلى 

الت�ضّور ال�ّضامِل ل�ضياق ال�ّضريعِة ومراداتها يف التكليف . ومن هنا حّث اأهل العلم على 
يكون احلكم  الّثقاِت، حتى  زيادة  و�ضبط  االآِي،  ق  متفرَّ وجمِع  والحقِه،  �ضابقِة  ال�ّضياِق  الّنظِر يف  �ضرورة 
املنتزع من مورده �ضليَم املاأخِذ، �ضحيَح املبنى، يقول ابن ال�ضيد البطليو�ضي : ) والأجل هذا �ضار الفقيه 
قِة، واالأحاديِث املتغايرِة، وبناِء بع�ضها على بع�ٍس  م�ضطّرًا يف ا�ضتعمال القيا�س اإلى اجلمع بني االآيات املتفرِّ

.48 )
     ومن ثّم ال ندحة للمجتهِد الو�ضطيِّ املُوازِن عن الّتن�ضيِق بني اأدلة ال�ضريعِة كّلها، والهيمنِة على كليها 
ًا جزئيًا؛ الأن ال�ّضارع مل ين�ّس على اجلزئيِّ اإال مع االهتباِل  وجزئّيها، فال يهدر اأ�ضاًل كلّيًا، وال ينابذ ن�ضّ

بالكليِّ والعك�س، وهذا ) منتهى نظر املجتهدين باإطالٍق، واإليه ينتهي َطْلُقُهْم يف مرامي االجتهاد ( 49.
، واجلزئيَّ بالكليِّ يف غفلٍة عن املوازنِة     ولو ت�ضّورنا حاكمًا اأو جمتهدًا اأو مفتيًا ي�ضرب الكليَّ باجلزئيِّ
خطفًا،  �ضنيعه  لكان  واأرواحها،  االأدلة  مقا�ضد  وا�ضتلهام  ومتفّرقاتها،  الّن�ضو�ِس  اآحاِد  وملِّ  والّتن�ضيِق، 
وم�ضخًا، واإهدارًا للم�ضاِق احلكميِّ 50 لل�ّضريعِة الذي يعك�س �ضورًة جلّيًة لت�ضاوِق اأجزائها، وتالحم لبناتها، 

واأخذ بع�ضها بحجز بع�س . 
د  طم�س واقعية ال�ضريعة 

، واالأزمان لي�ضت على وزان واحد، فرّب م�ضلحة ت�ضري مف�ضدًة يف وقٍت دون وقٍت،        اإن النفو�َس، واملحالَّ
47    الفتيا املعا�ضرة للمزيني، �س 581 . 

48    االإن�ضاف للبطليو�ضي، �س 162 . 
49    املوافقات لل�ضاطبيِّ ، 3 / 13 . 

50    ترتاحب داللة ال�ضياق عند ال�ضاطبي لت�ضتغرق الت�ضريع االإ�ضالمي كله، بو�ضفه وحدة مو�ضوعية متما�ضكة، ياأخذ بع�ضها بحجز 
بع�س، وهو ما �ضماه ب ) امل�ضاق احلكمي ( الذي ال ي�ضرب غوره اإال الغوا�ضون على العلل، والعارفون مبقا�ضد ال�ضرع، يقول : ) وهذا 
الو�ضع واإن كان جيء به م�ضّمنًا يف الكالم العربي فله مقا�ضد تخت�ّس به، يدّل عليها امل�ضاق احلكميُّ اأي�ضًا، وهذا امل�ضاق يخت�ّس 

مبعرفته العارفون مبقا�ضد ال�ضرع، كما اأن االأول يخت�ّس مبعرفته العارفون مبقا�ضد العرب ( . انظر : املوافقات، 3 / 276 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

251

ورّب مف�ضدة ت�ضري م�ضلحًة يف حاٍل دون حاٍل، ورّب عمٍل �ضالح يت�ضّرر به مكّلف، وال يكون كذلك بالن�ضبة 
لغريه، وهذا التغرّي يف املناطات حااًل، وزمانًا، ومكانًا، ينبىء عن تغرّي الواقِع حملِّ التنزيل، وحلبِة الّتنا�ضي 

بني امل�ضالح واملفا�ضد.
     وكّل من ا�ضتفتي يف م�ضاألة تتزاحم فيها امل�ضالح واملفا�ضد، فاأخطاأ طريق املوازنة والّتغليِب، وجازف 

بالتحليل اأو الّتحرمي، فاإنه يفتي مبعزٍل عن الواقع والفقه فيه، وينحرف
اأمر  �ُسئل عن  اإذا  للعامل  : ) ل ي�سّح  ال�ساطبيُّ  املناِط اخلا�صِّ مب�ساألته، وامل�سووؤِل عن حكمه. قال  عن 
اعتبار  عدم  يف  اأخطاأ  ذلك  غري  على  اأجاب  فاإن  الواقع،  بح�ضب  يجيب  اأن  اإال  الواقع  يف  يح�ضل  كيف 
اإن املعنيَّ  ُيقال:  ، ل  ، فاأجاب عن مناٍط غري معنيَّ املناط امل�سوؤول عن حكمه؛ لأنه �سئل عن مناٍط معنيَّ
اأو مقّيد من مطلق؛ الأّنا نقول لي�س الفر�س هكذا، واإمنا  اأفراد العام،  ؛ الأنه فرد من  يتناوله غري املعنيَّ
الكالم على مناٍط خا�صٍّ يختلف مع العام لطروء عوار�َص، فاإن ُفر�ص عدم اختالفهما، فاجلواب اإمنا 

يقع بح�سب املناط اخلا�ّص ( 51.
    واإمنا ُيت�ضّور طم�ُس واقعية ال�ّضريعِة يف مواجهة النوازل وامل�ضتجّدات مبنطٍق فقهيٍّ اأ�ضّم يرفع �ضعار ) 
التحرمي ( و) املنع ( يف كل منا�ضبة، ويحّذر من الّنازل امل�ضتاأنف يف كلِّ م�ضمار، التفاتًا اإلى جهة املفا�ضد 
فقط، وغفلًة عن ا�ست�سالِح جمموِع الأمة بتكثري م�ساحلها وتكميلها، وحماًل على املذهب الأحوط الذي 

ينقلب  عند انتفاء دواعيِه وانخرام �ضوابطه  تنّطعًا مذمومًا، وو�ضوا�ضًا م�ضتهجنًا . 
هـ  اخلروج على مقت�سى العدل 

    ال ميلك املجتهد اأو املفتي يف معاجلته الفقهية اإال اأن ي�ضت�ضحَب مفهوَم العدِل ومعانَيه فهمًا وتنزياًل، 
بو�ضفه مق�ضدًا كلّيًا �ضاريًا يف روح الت�ضريع وبنيته، ي�ضّد اإليه امل�ضالح املعتربة، واحلقوق امل�ضروعة، فتدور 

يف فلكه بانتظاٍم، وت�ضاوٍق، واّطراٍد.
، ويف مقّدمتها رعايُة امل�ضلحة الّراجحة،      واإن لقيمة العدِل جتلياٍت م�ضيئًة يف اأ�ضوِل الت�ضريع االإ�ضالميِّ
وعّد اإهدارها ) تعّديًا �ضارخًا وظلمًا معتربًا؛ بل خرقًا الأ�ضِل العدل الذي ما �ضّرعت االأحكام والّتكاليف 
اإل لأجل اإقامته مهما كانت نوعية هذا اخلرِق وحجمه والباعث عليه، ذلك اأن مناط الّنظِر يف اأمثاِل هذا 
الت�ضّرِف اإمنا هو نف�س االإهدار الذي مّت به فواُت العدل؛ ال نوع الفعل الذي ح�ضل به، اأو حكمه من حيث هو 
م�ضروع اأو ممنوع؛ اإذ قد يكون الفعل م�ضروعًا يف اأ�ضله لكن يالب�ضه الق�ضُد الفا�ضُد والنّيُة ال�ضيئُة فينتقل 
من دائرة امل�سروعات اإلى دائرة املمنوعات، وقد ل يقرتن به اأيُّ ق�سد �سّيء؛ لكنَّ ب�ساط احلال ينبىء عن 

نتائج �ضررّية تنجم عن القيام به، فياأخذ طابع التع�ّضف وخرق

51    املوافقات لل�ضاطبي، 3 / 76 . 
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الرّثوة  واإتالف  تعالى،  اهلل  مبخلوقات  العبث  اإلى  اأف�سى  اإذا  لكن  مباٌح،  اأ�سله  يف  يد  فال�سّ  .52 العدل( 
يَد  احليوانية، فاإن لالإمام اأن يوازَن بني م�ضلحة االإبقاء على اأ�ضل االإباحة وم�ضلحة تقييدها، ومينع ال�ضّ

تغليبًا للم�ضلحة العامة التي تقت�ضي حفظ ثروات االأمة الأبنائها واأجيالها القابلة .
م حقُّ       واأكرث ما ُيخرق العدل يف مو�ضع انخرام املوازنِة بني امل�ضلحة العامة وامل�ضلحة اخلا�ضة، فُيقدَّ
�ضموِل  ال�ّضرِع يف مراعاة  ل�َضنَنِ  القّلة على منفعة اجلمهور، خالفًا  ومنفعة  االأفراِد على حّق اجلماعات، 
رِر يف باب املفا�ضِد، ومن هنا جاء النهّي النبوّي عن تلّقي الّركبان يف  الّنفِع يف باب امل�ضالِح، وا�ضتغراِق ال�ضّ
حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما مرفوعًا : ) ل تلّقوا الّركبان ول يبع حا�سٌر لباٍد ( 53، ووجه الّنهِي : اأن 
، وا�ضتئثاره بال�ّضلِع، فُنهي عنه تقدميًا  ْخ�سِ التلّقي يغلي االأ�ضعار، وي�ضّر باأهل ال�ضوق؛ النفراد املتلّقي بالرُّ
نفي�ضًا، وقاعدًة  املازريُّ من احلديث فقهًا  انتزع  املتلّقي. وقد  والّتجار معًا على م�ضلحة  النا�س  مل�ضلحة 
عظيمًة حني قال : ) اإن ال�ّضرع يف هذه امل�ضاألة واأخواتها ُبنَي على م�ضلحة النا�ِس، وامل�ضلحة تقت�ضي اأن 
خ�سِ املتلّقي  ُينظر للجماعِة على الواحِد، وال يقت�ضي اأن ُينظر للواحِد على الواحد.. وملا كان اإمنا ُينتفع بالرُّ
خا�ضة وهو واحٌد يف قبالة الواحِد الذي هو البادي مل يكن يف اإباحة التلّقي م�ضلحٌة ال �ضيما وين�ضاف اإلى 
خ�سِ وقطع املوادِّ عنهم، وهم  رر باأهل ال�ضّوِق يف انفراد املتلّقي عنهم بالرُّ ذلك عّلة ثانية وهي حلوق ال�ضّ

اأكرث من املتلّقي فُنظر لهم عليه ( 54.
و  وقوع احلرج 

الأفعال،  ماآلِت  اإلى  والّنظر  واملفا�سد،  امل�سالح  بني  باملوازنة  اإل  ُيدفع  ل  ما  والَعنِت  احَلرج  من  اإن       
فُي�ضتثنى احلكم من عموم القواعد املّطردة واالأقي�ضة ال�ضارمة اأخذًا باالأرفق، وتي�ضريًا على النا�س. وقد 
جّلى ال�ضاطبيُّ  يف تاأ�ضيٍل ناه�ٍس عالقَة الّرخ�س بالنظِر امل�ضلحيِّ املاآيلِّ فقال : ) فاإن حقيقتها ترجع اإلى 
اأو درء املفا�ضد على اخل�ضو�س، حيث كان الدليل العام يقت�ضي ذلك؛  اعتباِر املاآل يف حت�ضيِل امل�ضالِح 
الأنا لو بقينا على اأ�ضِل الّدليل العام الأدى اإلى رفِع ما اقت�ضاه ذلك الدليل من امل�ضلحة، فكان من الواجِب 
رعُي ذلك املاآِل اإلى اأق�ضاه( 55. ومن ثّم فاإن توقيَّ احلرج املاآيلِّ الواقع ا�ستقباًل ل حاًل ل يتاأّتى اإل باملوازنِة 
بني مف�ضدِة اجلموِد على اأ�ضِل الّدليل العام اأو القيا�س املّطرد، وم�ضلحِة اال�ضتثناء من عموم االأ�ضِل، واإمّنا 

، وتي�ضريًا على اأهل االأعذار. ُيغلَّب اجلانُب امل�ضلحيُّ فتحًا لباِب الّرخ�سِ

52    اعتبارات املاآالت ونتائج الت�ضرفات لعبد الرحمن ال�ضنو�ضي، �س  183 . 
53    اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب هل يبيع حا�ضٌر لباٍد بغري اأجر ؟ برقم : 2158، وم�ضلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع 

احلا�ضر للبادي ، برقم : 1521 . 
54    املعلم للمازري، 2 / 162 .

55    املوافقات لل�ضاطبيِّ ، 4 / 563 . 
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      ول تعوزنا ال�ّسواهد هنا على الّتالزِم اجلديلِّ بني انخرام فقه املوازنات ووقوع احلرج، فاإن املفتي اإذا 
ر نظَرُه على جهِة املفا�ضد، غري ملتفٍت اإلى معار�ضها الّراجِح، �َضُهل عليه  �ُضئل عن مع�ضالت امل�ضائل، فَق�ضَ
القول بالّتحرمي ح�سمًا ملادة الف�ساد، و�ساَغ له التعلُُّل بالحتياط، ف�سّد النا�ص عن عالٍج نافٍع، اأو خمرتٍع 
مفيٍد، اأو و�سيلٍة مثلى، اأو متعٍة طّيبٍة من متع الّدنيا، واأّي حرج اأثقل على الأمة من اأن ترتّد اإلى �سرائع الإ�سر 
الح، والّرحمة، واخلريية ؟! يقول الدكتور يو�ضف القر�ضاوي : ) واإذا غاب  واالأغالل، وتن�ضلَخ عن ديِن ال�ضّ
عنا فقه املوازنات فقد �ضددنا على اأنف�ضنا كثريًا من اأبواب ال�ّضعة والّرحمِة، واّتخذنا فل�ضفة الّرف�ِس اأ�ضا�ضًا 
لكل تعامٍل، واالنغالق على الذات تكاأة للفرار من مواجهة امل�ضكالت واالقتحام على اخل�ضم يف عقر داره. 
و�سيكون اأ�سهل علينا اأن نقول : » ل » اأو » حرام » يف كّل اأمر يحتاج اإلى اإعمال فكر واجتهاد . اأما يف �سوء 
بني  واملوازنة  وحاٍل،  حاٍل  بني  واملفا�ضلة  وو�ضٍع،  و�ضع  بني  للمقارنة  �ضبياًل  ف�ضنجد هناك  املوازنات  فقه 

املكا�ضب واخل�ضائر..ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�ضلحة ودرء املف�ضدة(56.
ز  تو�ضيع دائرة اخلالف

      اإّن الّتعار�ص اأّيا كان جماله والباعث عليه مثاٌر من مثارات الهْرِج، و�سبٌب من اأ�سباب الفتنة، وكّلما 
ا�ضتحكم اأمره وا�ضتع�ضى دروؤه اإال وهيمن اخلالف على م�ضائله، وفّرق االآراء �ضَذَر مَذَر. يقول �ضيخ االإ�ضالم 
اآثار  التي نق�ضت فيها  واالأمكنة  االأزمنة  �ضيما يف  وا�ضٌع جّدًا وال  باٌب  التعار�س  باب  : ) وهذا  تيمية  ابن 

النبّوة،وخالفة النبوة، فاإن هذه امل�ضائل
تكرث فيها، وكلما ازداد النق�س ازدادت هذه امل�ضائل، ووجود ذلك من اأ�ضباب الفتنة بني االأمة، فاإنه اإذا 
اإلى احل�ضنات، فريّجحون هذا  اختلطت احل�ضنات وال�ضيئات وقع اال�ضتباه والتالزم، فاأقوام قد ينظرون 
واإن  االآخر،  ال�ضّيئات، فريّجحون اجلانب  اإلى  واأقوام قد ينظرون  �ضّيئات عظيمة،  واإن ت�ضّمنت  اجلانب، 

ترك ح�ضنات عظيمة (57 .
    وقد يكون فقه املوازنات خمرجًا من م�ضايق اال�ضتباه، وو�ضيلًة اإلى ملِّ ال�ّضعِث، وتقريب منازِع القول، اإذا 
تاأّتى ت�ضويُر جهتي امل�ضالح واملفا�ضد اأو قل : املاآالت املتعار�ضة اأدّق الّت�ضوير، وا�ضتقاَم تغليُب ما اخت�ّس 
جحان والُوفور . وها هي م�ساألة زواج امل�سيار اّت�سع فيها ب�ساط اخلالف وا�ستّد اأواره اإلى يوم  بالقّوة والرُّ
النا�س 58، ولو اأُحكم فيها تطبيق فقه املوازنة لكان ال�ّضاأن فيها وفاقًا اأو قريبًا منه؛ اإذ ت�ضعف املوازنات على 

56    اأولويات احلركة االإ�ضالمية للقر�ضاوي، �س 32 . 
57    جمموع الفتاوى البن تيمية، 20 / 57 . 

58    اختلف فيه على خم�ضة اأقوال : االإباحة مطلقًا، واالإباحة مع الكراهة، والتحرمي مع �ضحة العقد اإذا ح�ضل، والتحرمي مع بطالن 
العقد، والتوقف. انظر : زواج امل�سيار للقر�ساوي، �ص 8، وعقود الزواج امل�ستحدثة وحكمها يف ال�سريعة الإ�سالمية ملحمد الزحيلي، 
�س 11 ، وم�ستجدات فقهية يف ق�سايا الزواج والطالق، �ص 176، واملختار يف زواج امل�سيار للحجيالن، �ص 157، وزواج امل�سيار لعبد 
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ا�ستجالء حقيقة الأطراف املتعار�سة، وت�سّور ب�ساط حالها، وبيان اخت�سا�ص كلِّ طرٍف مبا له وما عليه، 
فت�ضهل املفا�ضلُة، وي�ضتنري �ضبيُل الّتغليِب .

 ، املقا�ضديِّ �ضّتى كاالجتهاد  وانتزاعِه  من علوٍم وو�ضائَل  ي�ضتمّد  يف ت�ضّرفِه  املوازنات       وملا كان فقه 
اإلى اإقالِل  ، واأ�ضوِل الرّتجيح، فاإنه  بحكم هذا اال�ضتمداد  و�ضيلٌة  ، واال�ضتب�ضاِر امل�ضتقبليِّ والّنظِر املاآيلِّ
الُعرى،  وانحالِل  االأركان،  بخلخلِة  الفقهيِّ  االجتهاِد  على  يعود  به  واالإخالُل  م�ضالكِه،  وت�ضييِق  اخلالِف، 

واّت�ساع هّوة التَّهارج . 
2  ماآالت انخرام فقه املوازنات يف املجاِل الّدعويِّ 

      اإن امل�سماَر الّدعويَّ اأحوج ما يكون اإلى ا�ستثمار فقه املوازنات علمًا وعماًل؛ اإذ تختلط فيه احل�سنات 
وال�ضّيئات، وتتزاحم امل�ضالح واملفا�ضد، وت�ضتبه االأولويات ومراتب االأعمال، ولعل ما نراه  اليوم  من دعواٍت 

 ، اإلى تعّجل التغيري، ونبِذ الفقِه املرحّليِّ
واّطراح الو�ضائل امل�ضتحدثة يف الدعوة، وخرِق �ضوابِط االأمر باملعروف والنهي عن املنكر،

هو ماآٌل مبا�ضٌر للجهِل بفقِه املوزانات، واإهماِل تطبيقِه يف م�ضائل التعار�س وموارد اال�ضتباه.
، ميكن اإجمالها فيما ياأتي :      واإن النخرام فقه املوازنات ماآالٍت غري حممودة يف امل�ضمار الدعويِّ

اأ  اختالل مراتب االأعمال 
اأثرها، وما يكون عنها من املقا�ضد واملاآالت،      تتفاوت االأعمال ال�ضرعية بتفاوت رتبة حكمها، ومقدار 
م  وتغدو املفا�ضلة بينها  عند التزاحم  �ضرورة ال مهرب عنها، حتى يقرَّ كّل عمٍل يف ن�ضابه وحمّله، وُيقدَّ
ر ما حّقها الّتاأخري، واإمّنا تختّل مراتب االأعمال عند الّدعاة باختالل فقه املوازنات،  ما حّقه التقدمي، ويوؤخَّ

ومن جتّليات ذلك :
- تقدمي اجلانب ال�ضكليِّ على اجلانب الروحيِّ يف فقه االأحكام .

- تقدمي الفروع على االأ�ضول يف معاجلة ق�ضايا االأمة .
-تقدمي الفكر الّدفاعي على الفكر التاأ�ضي�ضيِّ يف خّمططات الدعوة .

 -تقدمي املواجهة اخلارجية على حت�ضني البيِت الداخليِّ للم�ضلمني 59.
وم�ضروعية  ال�ّضبحِة،  ف�ضل  عن  للحديث   خطيٌب  اأن�ضاأها  جمعة  خطبُة  الباب  هذا  يف  وحت�ضرين       
ا�ضتعمالها، والردِّ على من اأنكر ذلك، وقد اأطاَل يف ذلك واأ�ضجَر، و�ضرب �ضفحًا عن �ضّنة ق�ضِر اخلطبة 

امللك يو�ضف املطلق، �س 113، وحكم زواج امل�سيار يف الفقه الإ�سالمي املعا�سر ملعاذ عبد اللطيف النايف، �سمن اأطروحة ماج�ستري 
) تي�ضري الفتاوي من حترير احلاوي : درا�ضة وحتقيق (، كلية ال�ضريعة، جامعة ال�ضارقة، 2012 هـ ، �س 165  186 . 

59     انظر مناذج من هذا الختالل الأولوياتي يف كتاب : ) فقه الأولويات : درا�سة يف ال�سوابط( ملحمد الوكيلي، �ص 17  31. 
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وطوِل ال�ضالة، ولو اأنه وازَن، وقارَب، و�ضّدَد، الآثَر احلديَث عن ف�ضل الّذكر، واأثره يف الّتزكية والرّتبية، 
وهذا �ضاهد واحٌد فقط على تقدمِي الق�ضوِر على اأرواح االأعمال، وما اأف�ضى هذا الّداء يف الوّعاظ وخطباء 

اجلمعة، واإمنا يكون عالجه بالتدّرب يف م�ضالِك فقه املوازنات وترتيب االأولويات .
ب  تغيري املنكر والوقوع فيما هو اأنكر

فيحتاج  امل�سالُح،  وتتزاحم  الأولوياُت،  فيه  تتفاوت  املنكِر  عن  والّنهِي  باملعروِف  الأمِر  م�سمار  اإن        
القائم عليه اإلى اأمٍر زائٍد على احلفِظ، واالّطالع، وح�ضن البيان، وهو الب�ضُر بالواقِع، واملوازنُة بني املاآالت، 

وممار�ضة اأحوال اخللق، واإال اأف�ضَد الّداعية من حيث
اأراَد االإ�ضالح، واأجه�َس مقا�ضد ال�ّضرع يف اإزالة املنكر واإقامة املعروف. ومن القواعِد املاآليِة يف التغيري : 
) اإذا كان اإنكار املنكر ي�ستلزم ما هو اأنكر منه، واأبغ�ص اإلى اهلل ور�سوله، فاإنه ل ي�سوغ اإنكاره، واإن كان 
وفتنٍة  �سرٍّ  كل  اأ�سا�ص  فاإنه  باخلروج عليهم؛  والولة  امللوك  كالإنكار على  اأهله، وهذا  يبغ�سه وميقت  اهلل 
اإال باملوازنِة بني م�ضلحة التغيري وم�ضلحة تركه، فاإذا  اإلى اآخر الّدهِر .. (60. وال تن�ضبط هذه القاعدة 
ررين واأهون ال�ضّرين. فلو اأن  كان ماآل االإنكار اأوخم من ماآل ال�ضكوِت، فال�ّضكوت اأولى ارتكابًا الأخفِّ ال�ضّ
حماربًا �ضائاًل ابتلي بتعاطي املخّدراِت، فاإنه ال ُينهى عن هذا الّتعاطي اإذا كان النّهي �ضيوؤول اإلى مف�ضدة 
بارتكاِب  فُيدراأ  االأمة،  اإلى جمموع  متعدٍّ  عاٌم  رر هنا  وال�ضّ واالأموال،  واالأعرا�س،  االأنف�س،  االعتداء على 

ال�ضرر اخلا�س املتعّلِق بالفرِد الواحد . 
ج  اجلمود على الو�سائِل الّدعويِة

      اإن من ماآالِت انخرام فقه املوازنات يف امل�ضماِر الدعويِّ اجلمود على الو�ضائل الدعوية امل�ضروعة باأ�ضلها 
وو�ضفها كالكالم والكتابة واخلطابة، وعّد كّل م�ضتحدث يف امل�ضماِر االإعالميِّ بدعًة واإحداثًا يف الديِن، 

وخروجًا عن الأ�سِل التوقيفيِّ لو�سائِل الّدعوة اإلى اهلل تعالى 61، وذريعًة من ذرائع ال�ضّر والف�ضاد .
    وال يذهنبَّ عنك تهافُت هذا املنطِق العريِّ عن ال�ضحة، وال�ّضالمِة، و�ضفوِف الّنظر؛ اإذ االأ�ضل يف الو�ضائل 
اأن تتبَع مقا�ضدها، وتدور يف فلكها حكمًا ورتبًة، فاإذا �ضلمت من املحظور يف نف�ضها، واأف�ضت اإلى مق�ضوٍد 
تبليِغ  ال�ّضرع على  فقد ح�ّس   . املاآالت  ونظرًا يف  املعاين،  اإلى  التفاتًا  وتطلَب،  ُتركَب  اأن  فاالأ�ضل  م�ضروٍع، 
البتغاء  م�ضرعًا  االختيار  باب  له  وترك  معيَّنة؛  بكيفية  املبلِّغ  يلزم  ومل  التحريف،  عن  و�ضيانتها  االأحكام 
اأف�ضل ال�ّضبِل، واأقوِم الو�ضائل املف�ضيِة اإلى البالغ املبني . يقول ال�ضاطبيُّ : ) التبليُغ كما ال يتقيَّد بكيفية 

60     اإعالم املوقعني البن القيم، 3 / 4  5 . 
61     الفيديو االإ�ضالمي والف�ضائيات االإ�ضالمية، لنا�ضر بن حمد الفهد، �س 7  8، واحلجج القوية على اأن و�ضائل الدعوة توقيفية 

لعبد ال�ضالم بن برج�س اآل عبد الكرمي، �س 54 . 
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معلومٍة؛ الأنه من قبيِل املعقول املعنى، في�ضّح باأيِّ �ضيء اأمكن، من احلفظ والّتلقني والكتابة وغريها، كذلك 
ال يتقيَّد حفظه عن التحريف والّزيِغ بكيفية دون اأخرى، اإذا مل يعد على االأ�ضل باإبطاٍل؛ كم�ضاألة امل�ضحف، 

الح( 62.  ولذلك اأجمع عليه ال�ضلف ال�ضّ
     واإن ما ُيقال عن املفا�ضد الّنا�ضئة عن م�ضاركِة الّدعاة واملفتني يف و�ضائل االإعالم املعا�ضر 63، مغموٌر 
يف جانب امل�ضالِح الّراجحة التي تعود على الكلمة الطّيبِة، والّدعوة اخلرّيِة، ب�ضعة االنت�ضاِر، وقّوة البياِن، 
ووفرة االأتباِع، ورمّبا اقتحمت على الكلمة اخلبيثة عقَر دارها، وك�ضفت ال�ّضتار عن عوارها، واأزاحتها عن 
ابُر على  دارة اأو الّتاأثري . بيد اأن املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد يف هذا الباب ال يقوم لها اإال ال�ضّ موقِع ال�ضّ

حتقيق املناط، واملت�سّلُع من علم املقا�سد. 
د  الّتنفري من الدين 

     ال بدع اأن يكون النخرام فقه املوازنات �ضلٌع اأيُّ �ضلٍع يف تنفري الّنا�س من الدّين، وحملهم على بغ�س اأهله، اإذا 
ترّتب عليه ما ترّتب من تفويت امل�ضالح الّراجحة، واإهدار الو�ضائل الّنافعة، وخرِق قوانني العدالة، ورفع �ضعار 
) التحرمي ( يف كل مو�ضع يقت�ضي ا�ضتفراغ الو�ضع يف حتقيِق املناطات، وعقد املوازنات، وا�ضت�ضراف املاآالت . 
ُلح باحلكمة، والب�ضريِة، واملوعظة احل�ضنة، وهذه  ِلح بالّرفِق، واللنِي، والهوادِة، وَت�ضْ    والّدعوة اإمنا ُت�ضْ
االأغرا�س جميعًا ال ُينجحها اإال فقه املوازنات الذي يعّلم الّداعية متى يلني ومتى ي�ضّدد، ومتى يوؤّلف ومتى 
يهجر، ومتى ينكر ومتى ي�ضكت، ومتى يقدم ومتى يحجم، فاإذا واتاه االإح�ضان يف اإعطاء االأفعال �ضفتها 
الديِن  يف  الواجِب  معرفة  يف  املحزَّ  ي�ضيب  فاإنه  الغالبة  اجلهة  ح�ضب  لها  ال�ضارع  اأرادها  التي  ومنزلتها 
واخللِق معًا، واإذا اأخطاأه  اأي  الإح�سان  ) كان قوله وعمله بجهٍل، ومن عبد اهلل بغري علٍم، كان يف�سد اأكرث 
ي  مما ي�ضلح (64، واأيًّ ف�ساٍد اأعظم على النا�ص يف معا�سهم ومعادهم من حرٍج مذموٍم يف�سي اإلى التف�سّ

من الّدين، والفراِر من اأحكامه، والعياذ باهلل تعالى . 

62    االعت�ضام لل�ضاطبي، 1 / 186 . 
63    ا�ضتق�ضى الباحث املقتدر خالد املزيني حجج القائلني بتحرمي امل�ضاركة يف الو�ضائل االإعالمية املعا�ضرة، كاالإحداث يف الدين، 
وتزكية الباطل بامل�ضاركة يف قنوات ال تخلو براجمها من حمّرمات، والت�ضجيع على اجتالب االأجهزة احلديثة اإلى البيوت، وم�ضاهدة 
الن�ضاء �ضور الرجال على ال�ضا�ضة.. ثّم اأجاب الباحث عن حججهم حّجة حّجة، وانتهى اإلى هذا الرتجيح : ) وال �ضك اأن يف م�ضاركة 
اأهل العلم يف و�ضائل االإعالم املعا�ضرة تنته�س للقول بامل�ضروعية، اإن مل نقل بالوجوب الكفائي، لتوّقف البالغ العام يف كثري من 
م�ضائل الدين عليها؛ اإذ اإن خا�ضية هذه الو�ضيلة كونها ظرفًا �ضاحلًا لنقل اخلري اأو ال�ضّر اإلى عامة اأنحاء املعمورة، وي�ضاهدها من 
الب�سر ما ل يح�سيه اإل اهلل، فامل�سلحة العائدة من م�ساركة اأهل العلم فيها ظاهرة للعيان، وت�سريفهم لالأحكام فيها يبلغ ما ل 

تبلغه اخلطبة، والكتاب، وال�ّضريط امل�ضّجل (. انظر كتاب : ) الفتيا املعا�ضرة( ، �س 566 575 .
64    جمموع الفتاوى البن تيمية، 20 / 305 . 
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املبحث الثالث :

انخراُم فقِه املوازناِت و�شبُل عالجِه

، ومنهِج الّدعوِة املعا�ضرِة، وال ي�ضرتيب       اإن انخراَم فقِه املوازناِت خلٌل ملحوٌظ يف واقِع االجتهاِد الفقهيِّ
من له ب�سٌر مباآلت الأموِر، وحر�ٌص على الواجب يف الّدين واخللق معًا، اأن الّتعاوَن على عالِج هذا اخللِل 
فر�ُس كفايٍة على اأهل العلم واحلزم، وقد يتعنّي يف حقِّ من اأوتي من فقاهة الّنف�ِس، وخ�ضال االجتهاد، واآلِة 

ال�ّضرِب ما مل ُيوؤَت غريه. 
    وال �ضك اأن النهو�َس بفقه املوازنات بدرء االختالل عنه، اأو حت�ضيِل اأ�ضباِب ُر�ضدِه، ال ي�ضتقيم اإال بتنا�ضر 
اجلهود الفقهية والدعوية واالإعالمية، وا�ضطالع املوؤ�ّض�ضات اجلامعية بدوٍر م�ضهوٍد يف الّذوِد عن حيا�س 

ال�ضريعِة، وتر�ضيِد م�ضارها االجتهاديِّ . 
:      ومن الو�ضائِل العالجيِة التي ُيرجى منها ا�ضتئ�ضال �ضاأفة هذا الّداء الع�ضاِل من ج�ضم االجتهاِد الع�ضريِّ

1  تاأهيُل املجتهِد املواِزن 
    اإن من دواعي انخراِم فقه املوازنات اإعواز اآلة االجتهاد، واختالل موؤّهالت املواِزن، وهذا ال�ّضبُب ُيقطُع 

دابره وحُت�سم ماّدته ب�سياغِة منوذٍج �سالٍح للمجتهِد املواِزن، وتاأهيله من خالِل م�سلكني اثنني :
 الأول : اإدراج ) فقه املوازنات( يف امل�ساقات الإجبارية لكلّيات ال�ّسريعة والّدرا�سات الإ�سالمية، والأولى اأن 

ُيدر�س هذا امل�ضاق يف مرحلتني من التعليم اجلامعيِّ :
الأولى : مرحلة التخّرج، ويكون الطالب فيها قد ا�ستوفى حّظه من العلوم ال�سرعية، واأُِعدَّ ل�ستيعاب القواعد 

النظرية واملنهجية لفقه املوازنات.
املوازنات،  فقه  التطبيقيِّ يف  باجلانِب  ُتعنى  اأن  ينبغي  فيها  والدرا�ضة  العليا،  الدرا�ضات  : مرحلة  الثانية 

وكيفّية حتقيِق املناط فيه . 
 الثاين  : اإن�ضاء معاهد للتاأهيِل االجتهاديِّ يف الفتوى  65، ال يلجها اإال اأهل التفّوق من

من طاّلب ال�ضريعة، وبع�س الدعاة ممن يعوزهم فقه الّنف�س، واآلة الّتنزيل. ومن املالمح االأ�ضا�ضية لهذا 
امل�ضروِع التاأهيليِّ :

اأ  برنامج التدري�س 

65    حتدثت عن م�ضروع هذا التاأهيل يف كتابي : ) االجتهاد الق�ضائي املعا�ضر : �ضرورته وو�ضائل النهو�س به(، �س 29  38، ثم 
حتّدث عنه الدكتور يو�ضف القر�ضاوي يف كتاب : ) الفتاوى ال�ضاذة : معايريها وتطبيقاتها واأ�ضبابها وكيف نعاجلها ونتوقاها؟ (، 

�س 150  154.
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      ال بد اأن ُيعنى الربنامُج التدري�ضيُّ يف هذه املعاهِد ال�ضرعّيِة بالّتاأهيل يف فقه املوازنات على م�ضتويني :
 اأواًل : التاأهيل يف الو�ضائل  

       ل ت�سّذ موؤّهالت فقه املوازنات عن ال�سرائط العامة لالجتهاد والفتوى، اإل اأن املواِزن يحتاج اإلى تاأهيٍل 
خا�سٍّ يف ثالث و�ضائل اجتهادية : 

علم املقا�ضد :وهو عماد املوازنِة ومعمودها؛ اإذ ال بدَّ للموازِن اأن يدرَك مق�ضوَد ال�ّضرِع يف التكاليِف،   
وي�ضعى اإلى حت�ضيله يف الواقع بال�ّضرِب، واملوازنِة، وامليِل اإلى اجلهِة الغالبِة يف اجللب اأو الّدرِء . واإمنا يتاأّتى 
الت�ضّلع من مقا�ضد ال�ضريعِة مبعرفِة رتب امل�ضالح واملفا�ضد، ومعايري الرتجيح بينها، وم�ضالك الك�ضف عن 

ر اهلل ب�سريته بنوِر املقا�سد، واأ�سبح ذوقه من ذوقها، وم�سربه من م�سربها .  ماآلتها، ومن اأُوتَي ذلك نوَّ
القواعد الفقهية : وهي مالٌذ اآمٌن يف فقه املوازنات؛ اإذ ت�ضبط اأ�ضوَل الرّتجيح بني املتعار�ضات،   
وم�سالك اخلروج من ال�ستباه، واأولويات اجللب والّدرء على �َسَنِ املقا�سد ال�سرعية. وكّلما ت�سّلع املواِزُن 

من هذا الفّن، وخرب اأغواره واأ�ضراره، اإال وانقاد له زماُم الّتغليِب واحل�ضِم. 
؛ تتعّلق باأحواِل الع�ضر، ومالب�ضات الزمان  فقه الواقع : وهو معرفٌة م�ضتقّلٌة عن العلِم ال�ضرعيِّ  
واملكان، وحقائق العلوم االإن�ضانية والتجريبية. بيد اأن االجتهاد والفتوى يف امل�ضائِل ال ي�ضتقيم اإال باملعرفتني 
معًا ال�ضرعية والواقعية، فال ُيفتى يف م�ضاألٍة �ضيا�ضيٍة اأو اقت�ضاديٍة اأو طبيٍة اإال بعد ا�ضتطالع راأي اخلرباء 
فيها عماًل بو�سّية الإمام ال�سافعيِّ رحمه اهلل : ) ل يحّل لفقيٍه اأن يقوَل يف ثمِن درهم ول خربَة له ب�سوقِه 
( 66. ومن اختلى يف حمرابه، اأو اعتزل يف �ضومعته، واأفتى النا�س يف نوازِلهم وم�ضتجّداتهم بامل�ضطور يف 
ر، واأ�ضاء اإلى ال�ّضريعـة والواقع معًا. ) وكّلما كان املواِزن اأقرَب اإلى  كتب ال�ّضابقني، فقد تهّور قبل اأن يت�ضوَّ

الواقِع، واأكرث �ضلًة به،  
؛الأّن كثريًا من امل�ضالح متقّلبة بتقّلب الزمان واملكان، فما قد يكون حت�ضينّيًا            كانت املوازنة اأ�ضوَب واأدقَّ
يف زمـاٍن اأو مكاٍن ، قد ي�ضري حاجيًا يف مكاٍن  وزماٍن اآخريِن، وما قد يكون من احلاجيات قد ي�ضري من 

ال�ضروريات.. ( 67.
 ثانيًا : التاأهيل يف منهج التطبيق

؛ اإذ حتقيُق مناط امل�سائل،        اإن اجلانَب التطبيقيَّ يف فقه املوازنات اأ�سقُّ واأع�سُر من اجلانِب النظريِّ
امل�سالح يف  فُت�ستقرى  ا�ستخباٍر،  وطوَل  فكٍر  واإعماَل  تدّبرًا  يقت�سي  ماآلتها،  ور�سُد  ب�ساط حالها،  و�سرُب 

66    الر�ضالة لل�ضافعي، �س 511 . 
67    فقه املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد ودروه يف الرقي بالدعوة االإ�ضالمية حل�ضني اأحمد اأبي عجوة، موؤمتر الدعوة االإ�ضالمية 

ومتغريات الع�ضر، اجلامعة االإ�ضالمية بغزة، كلية اأ�ضول الدين، 2005 م، �س 1104  1105. 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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جهتها، واملفا�ضد يف جهتها، وُيوازن بني اجلهتني موزانًة دقيقًة، ويرّجح الّراجح الغالب جلبًا اأو درءًا . وملا 
كان هذا املعرتُك االجتهاديٌّ وعرًا وحمفوفًا باملعاثر، فاإن َمن يخو�س غماره البّد اأن ُيوؤّهل تاأهياًل حمكمًا يف 

االجتهاِد التنزيليِّ اخلا�سِّ باملوازنات، وهو ذو �ضّقني :
الرّتجيح بني امل�ضالح واملفا�ضد من حيث رتبة احلكم،  وُيراد بها تطبيق قواعد  املوازنة،  : قواعد  االأول   

ونوعه، ومقدار االأثر، وماآل التحّقق، وامتداد الزمن .
 الثاين : اأطوار املوازنة، وُيق�سد بها مراعاة التدّرج يف تطبيق املوازنات، فاإذا تعار�ست م�سلحتان مثاًل 
يف  به  ُيالذ  ا�ضتئثنائيٌّ  فقٌه  املوازنة  الأن  االإعمال؛  اأمكن  ما  اإحداهما  تهمل  وال  بينهما،  يجمع  اأن  فاملهيع 
موا�ضع احلاجة. فاإذا تعّذر اجلمُع �ضرَي اإلى املفا�ضلة مبعايريها ال�ضرعية، وقد ينتهي املواِزُن  بعد ا�ضتفراغ 
الو�ضع يف اجلمع والرّتجيح  اإلى ت�ضاوي امل�ضلحتني، في�ضوغ له اآنذاك االختيار اأو االإقراع. يقول العّز بن عبد 
ال�ضالم : ) اإذا ت�ضاوت امل�ضالح، وتعّذر اجلمع، تخرّينا يف الّتقدمي والّتاأخري، وقد نقرع بني املت�ضاويني(68.

     والتاأهيُل التطبيقيُّ يف فقه املوازنات ينبغي اأن يتناول هذين ال�ضّقني : قواعد الرّتجيح، واأطوار املوازنة، 
من خالل معاجلات تطبيقية يف دائرة الق�ضايا الفقهية املعا�ضرة، ُي�ضرف
عليها تدري�ضًا وتوجيهًا فقهاٌء َكَمَلٌة لهم يف االجتهاِد التنزيليِّ باٌع طويٌل . 

ب   اختيار املدّر�ضني
     ينبغي اأن ُينتقى املدّر�ضون يف معاهد التاأهيل االجتهاديِّ من �ضفوِة علماء ال�ضريعة الذين اأوتوا من فقه 
الّنف�س وجودة القريحِة حّظًا موفورًا، وُعرفوا باالعتداِل وقوامِة املنحى، وكانوا ) اأ�ضوًة للطالب يف دينهم 

و�ضلوكهم، كما كان علماء ال�ضلف ياأخذون منهم العلم والعمل معًا ( 69.
ج  اختيار الطالب 

     ينبغي اأن ُينتقى طاّلب معاهد التاأهيل االجتهاديِّ ممن ظهرت عليهم خمايل الّنبوغ، واأهلية التدّرب يف 
حني، اأو ب�ضهادة ) اثنني  ق من ذلك يف جمال�س املذاكرة واالختبار التي ُتعقد للمر�ضَّ م�ضالك التفّقه، وُيتحقَّ

من العلماء الكبار الّثقات ( 70 .
2  بثُّ الوعِي املقا�ضديِّ

     لي�ضت مقا�ضُد ال�ّضريعِة �ضعارًا اأجوف يلهج به هواُة الّتجديد، وم�ضتودع كّليات وقواعد يتباهى بحفظها 
اأ�ضباه الفقهاء؛ واإمنا هي علم را�ضٌخ ) ين�ضىء منطًا يف الفهم والت�ضّور لالأمور، ويعطي منهجًا يف النظر 

68    قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم ، 1 / 170 . 
69    الفتاوى ال�ضاذة للقر�ضاوي، �س 154 . 

70    نف�ضه، �س 154 . 
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والتفكري ( 71، فاإذا ا�ضتقام هذا الّنمُط اأو تهّياأ ذلكم املنهُج الأهل االجتهاد والفتوى، واأرباب الفكر والدعوة، 
اأو�ضاِل  فخالطهم وخالطوه، وعاي�ضهم وعاي�ضوه، فذلك الذي ن�ضّميه ) الوعي املقا�ضدّي (؛ ل�ضريانه يف 

الن�ساِط الجتهاديِّ باأفراده املتعّددة وم�ساربه اجلّمة. 
�س الواحد، والعامل الفرد، وال بّد اأن يتعاون عليه      وال ريب اأن بثَّ الوعِي املقا�ضديِّ عبٌء ينوء به كاهل املتخ�ضّ
االأ�ضويلُّ بتاأ�ضيله، واملفتي بتنزيله، والداعيُة بخطبه، واجلامعيُّ بدرو�ضه، واالإعالميُّ بر�ضالته، حتى ت�ضبح 
املقا�ضد منهجًا را�ضخًا معتادًا يف التفكري والتقدير، ال تخطئه عني الباحث ال�ضرعيِّ ف�ضاًل عن العامل املنت�ضِب. 
    واملقا�ضديُّ احلقُّ موازٌن من الّطراِز االأوِل ُيقّدم الّراجح على املرجوح جريًا على مقا�ضد ال�ّضرع، ومييل 

اإلى اجلهِة الغالبِة بح�ضب ما تقت�ضيه ماآالت االأفعال، فمن املقا�ضد 
 ينطلق واإليها يوؤوب، ولو اأعوزه العلم بها فاإنه ي�ضرب الّن�ضو�َس بع�ضها ببع�ٍس، ويجعل الّنازَل من امل�ضالح 
عاليًا، وال�ضغري من املفا�ضد كبريًا، والعك�س. وال غرو؛ فاإن ) مقا�ضد ال�ّضرع قبلة املجتهدين، من توّجه اإلى 
جهة منها اأ�ضاب احلق (72؛ واإمنا كان ال�سحابة  ر�سوان اهلل عليهم  اأفقَه الأمة، واأفهَم ملراد ال�ّسريعة، 

واأتبَع له؛ الأنهم كانوا على ب�ضٍر مبقا�ضد التكليف واأرواح االأعمال.  
3  حتكيم فقه املوازنات يف جمال االإفتاء    

       اإذا اأ�ضبح فقه املوازنات اأ�ضاًل حمّكمًا عند الفقهاء، وحو�ضًا مورودًا يف االإفتاء، فاإن كثريًا من مع�ضالت 
االجتهاد وم�ضائل اال�ضتباه ُيح�ضم فيها بقانون املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد، ومبداأ الّتن�ضيق بني املاآالت، 

وقاعدة تغليِب اجلهِة الّراجحِة، فاإذا كانت م�ضلحًة فمرغوٌب فيها، واإذا كانت مف�ضدًة فمهروٌب عنها 73.
     ولو و�ضع املفتي ُن�ضَب عينه هذا النهَج االجتهاديَّ الّرا�ضَد يف كل م�ضاألة يكون فيها التزاحُم على اأ�ضّده 
بني القبيلني املتعار�ضني، ل�ضاق �ضبيل اخلالف يف امل�ضائل، وانقلبت �ضوائق النا�س ي�ضرًا، و�ضار االجتهاُد 

الع�ضريُّ عنقًا ف�ضيحًا يف مناهج الّر�ضِد واال�ضتقامة.   
      ولن ُيتاح لفقه املوازنات هذا املكان املكني يف م�ضمار االإفتاء، اإال مب�ضلكني اثنني :

، من خالل برامَج تدري�ضيٍة،   االأول : الّتاأهيل، اأي : تاأهيل املفتني يف هذا الفقه ب�ضّقيه النظريِّ والتطبيقيِّ
ودوراٍت تدريبيٍة، وحلقاِت نقا�ٍس مفتوٍح. وقد �ضبق االإملاح اإلى معامَل من امل�ضروِع التاأهيليِّ ُي�ضتهدى بها يف 

هذا اجلانب . 

71    الفكر املقا�ضدي للري�ضوين، �س 37 . 
72    هذه مقولة اأبي حامد الغزايل يف كتابه ) حقيقة القولني (، ونقلها عنه ال�ضيوطي يف ) الرد على من اأخلد اإلى االأر�س وجهل 

اأن االجتهاد يف كل ع�ضر فر�س (، �س 182 . 
73    املوافقات لل�ضاطبي، 2 / 26 . 

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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وتاأ�ضياًل  در�ضًا  املعا�ضر  باالجتهاد  النهو�س  املوازنات يف  فقه  باأثر  املفتني  تب�ضري  اأي  الّتوعية،   : الثاين   
واإفتاًء، ومتتني عرى التالحم بني ال�سريعة ومطالب احلياة والأحياء. وينبغي اأن ُتناط هذه التوعية باملجامع 
الفقهية، واملوؤ�ض�ضات اجلامعية، والو�ضائل االإعالمية، فتعمل كل موؤ�ض�ضة على �ضاكلتها، وتبا�ضر من و�ضائلها 

ما يعني على االإف�ضاء اإلى مق�ضود واحٍد هو التمكني لفقه املوازنات يف م�ضمار االإفتاء.
4  اهتمام البحث اجلامعيِّ بفقه املوازنات

     اإن من دواعي الّنهو�س بفقه املوازنات روؤيًة ومنهجًا وتطبيقًا، اأن ُتف�ضح له املوؤ�ّض�ضاُت اجلامعيُة حّيزًا 
، بداًء من بحوث التخّرج، ومرورًا بر�سائِل املاج�ستري، وانتهاًء اإلى اأطاريح  رحيبًا يف منظومة البحِث العلميِّ
الدكتوراه. وهذا التوجيُه الأكادمييُّ منوٌط باأع�ساِء هيئِة الّتدري�ص، فعليهم املداُر يف توجيِه الباحثنَي اإلى 
، ومما ُيقرَتح يف  انتقاء مو�ضوعات مبتكرٍة طريفٍة حول فقه املوازنات، تتناول �ضقّيه النظريَّ والتطبيقيَّ

هذا الباب:
 منهج فقه املوازنات يف فقه ال�ضحابة الكرام .

 منهج فقه املوازنات يف فقه اأعالم االأمة ) �ضلطان العلماء العز بن عبد ال�ضالم، �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية، 
اإمام امل�ضالح ابن القيم، �ضيخ املقا�ضد ال�ضاطبي ..( . 

 فقه املوازنات : �ضوابطه واأ�ضباب انخرامه .
 فقه املوازنات : اآثاره ومعامل النهو�س به .

 ال�ّضذوذ يف الفتوى وعالقته بانخرام فقه املوازنات.
 فقه املوازنات وجتلياته يف فقه الق�ضايا املعا�ضرة ) الق�ضايا ال�ضيا�ضية، واالقت�ضادية، والطبية، والبيئية .. (.

 فقه املوازنات واأثره يف االجتهاد املعا�ضر . 
     واإذا كان للجامعة هذا االأثُر املحموُد يف تعميِق البحِث حول فقه املوازنات تاأ�ضياًل وتنزياًل، فاإن دائرة 
الوعِي به واال�ضتمداِد منه تّت�ضع على تراخي االأيام، ورمبا تن�ضاأ عن ذلك �ضحوٌة عاّمٌة تزمُّ ركاَبها الّنخبُة 

اجلامعيُة نهو�ضًا بامل�ضتوى االجتهاديِّ للمفتني والّدعاة . 
5  نقد ال�ّضذوذ الناجت عن انخرام فقه املوازنات 

       اإن من مداخِل ال�ّضذوذ يف االجتهاد والفتوى انخرام فقه املوازنات يف منهج الت�ضّور والتنزيل، فُي�ضّدد 
يف مو�سٍع يجدر فيه احلمل على الأي�سِر والأخذ بالأرفِق، وُيت�ساهل يف مو�سٍع يتعنّي فيه الحتياط لدين اهلل 
تعالى، و�ضّد الذريعة اإلى الف�ضاد، واإمنا يختلُّ امليزان يف هذا املو�ضع اأو ذاك؛ الأن املجتهد اأو املفتي مال يف 
امل�ضاألة ذات الوجهني اإلى وجه مرجوٍح مغلوٍب، واأهدر مقابَله الرّاجَح الغالَب على خالِف قواعِد ال�ضرِع يف 
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الّتغليب، ومقا�ضده يف الرّتتيب . 
ر مرتكُبُه من مغّبة الّتمادي عليه، حتى يفيَء  رُب من ال�ّضذوذ ال بّد اأن ُيك�ضف عواره، وُيحذَّ     وهذا ال�ضّ
اجلّدة  هالٌة  عليه  كانت  اإذا  �ضيما  وال   ، ال�ضاذِّ بالراأي  االغرتاَر  النا�س  وياأمن   ، احلقِّ كنِف  اإلى  املخطىُء 
والغرابة. فلو اأفتى مفٍت باأنه مُينع االإفتاء يف القنواِت الف�ضائيِة بحّجة ما يرد على هذا الّنمِط االإفتائيِّ 
املبا�سِر من حماذيَر �سرعيٍة ُتلزم باحلزِم والتحّوِط، فاإن من واجب اأهل الّر�سوِخ اأن يرت�سدوا لبيان �سذوذ 
هذه الفتوى، و�سرِب مناِط �سقمها يف �سوء قواعد املوازنات وم�سالك الرتجيح، فُيغلَّب ما ثبت رجحانه حاًل 

وماآاًل، وجُتلب امل�ضالُح الّراجحُة املوفورة واإن �ضاَبت هذا اجللَب املفا�ضُد املرجوحُة املغمورة . 
، اأال وهي      ومن ثّم يكون النقدُّ مدخاًل عالجّيًا �ضحيحًا اإلى ا�ضتئ�ضال اآفٍة معيبٍة يف الفكر االجتهاديِّ
انخرام فقه املوازنات، وهذا نظرُي ما دعا اإليه الدكتور يو�سف القر�ساوي  يف �سياق عالج �سذوذ الفتاوى  
ببيان خطئه، ووجه �ضذوذ فتواه يف  والرّد عليه  ال�ضاذة،  الفتوى  الذي �ضدرت منه  العامل  من ) مناق�ضة 
و�ضائل االإعالم املقروءة وامل�ضموعة واملرئية، رّدًا علمّيًا هادئًا قائمًا على احلّجة واالإقناع، ال على االإثارة اأو 

ال�ضّب اأو الغوغائية املمقوتة .. ( 74.
    

     
       

74    الفتاوى ال�ضاذة للقر�ضاوي، �س 146. 
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اخلامتة

1 - النتائج
     بعد هذا الّتطواِف الّرحيِب يف اآفاق الّدرا�ضة اأفقًا اأفقًا، ودربًا دربًا، نتاأّدى اإلى ا�ضتخال�س م�ضبوك 

الّراأي يف اآفة انخرام فقه املوازنات من�ضاأً، وماآاًل، وعالجًا:
اأ  - اإن ل ) فقه املوازنات ( وظيفًة اجتهاديًة مر�ضومًة تتجّلى يف عقد املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد 
عند الّتعار�س اأو الّتزاحم، ورمّبا يرتاحُب نطاُق هذه الوظيفة، وتت�ضّقق جيوبها، عندما ي�ضطلع املجتهد 
باملوازنة بني الكليات واجلزئيات، وبني املاآالت املتعار�ضة، وبني الواجب والواقع، وبني م�ضمون الن�ّس 
وم�ضلحته التطبيقية.. فتحقيق هذه املناطات كلها يقت�ضي مناظرًة، وتن�ضيقًا، وتغليبًا، وُيديل ب�ضبٍب 

. اأو ن�ضٍب اإلى املوازناِت مبفهومها امل�ضلحيِّ العامِّ
ب - اإذا كانت الكّلياُت االأ�ضوليُة، واملقا�ضُد ال�ضرعّيُة، املجاَل االأ�ضيَل والّرحيَب لفقه املوازنات؛ فاإن 
�ضه وَمفي�ضه اإال يف التطبيقات الفقهية والتنزيالت االجتهادية بدءًا من الفتاوى  هذا الفقه ال يلفي متنفَّ
ناعِة  رِة، ومرورًا باالأحكاِم الق�ضائيِة، وانتهاًء اإلى فقه الّدعوِة؛ بل اإن املوازنات تتعّدى حّيَز ال�ضّ املحرَّ
، اإلى اأفِق ) املبا�ضرِة العاّميِة (، فرتى النا�س  على اختالف م�ضاربهم  �سِ االأ�ضوليِة، ودائرَة اأهِل التخ�ضّ
وتفاوت مداركهم  يوازنون بني م�ضاحلهم ب�ضفوِف الّنظِر املُزّكى بالّتجربِة، والّذوِق، وح�ضِن الب�ضِر 

بالواقِع.
ّدرْت  ج - ذاع م�سطلح ) فقه املوازنات ( ذيوعًا منقطَع القريِن يف الأبحاث الأ�سوليِة املعا�سرِة، و�سُ
، وعنوانًا من عناويِن  بِه واجهُة الكتِب والر�ضائِل اجلامعيِة، و�ضار �ضعارًا من �ضعاراِت الفقِه املقا�ضديِّ
؛ حتى اإنه اإذا اأُطلَق تبادر اإلى الّذهِن مفهوُمُه، و�ضبَق اإلى اخلاطِر ن�ضُبُه، وُعلَم اأّي  االعتداِل الفكريِّ
اإلى  طريقِه  يف  امل�ضطلَح  اأن  على  مت�ضافرٌة  متوافرٌة  دالئُل  وهذه  تُه،  وخا�ضّ اأهلُه  العلماء  من  طبقٍة 

الّن�ضِج، واال�ضتقالِل، والّر�ضوِخ.
د - اإّن من يجيل الّنَظَر مت�ضّفحًا م�ضتاأنيًا يف اجتهادات املجتهدين، وفتاوى املفتني، وي�ضرب مناطها 

رِب، ويفح�س عن اأبعادها وماآالتها يدرك اأنها ترتّدد بني الُوفوِر  حقَّ ال�ضَّ
َر اأحُد رجلني : مهمٍل لفقه املوازنات عن جهٍل اأو �ضهٍو اأو ا�ضتخفاٍف، اأو مطّبٍق  والّتق�ضرِي، واأن املق�ضّ
له ال ي�ضلم من �ضوء الفهم والتقدير، وا�ضطراب املنهج واملعيار، وكالهما راجٌع اإلى اختالِل موؤّهالت 

املوازِن، وعدم حتّنكِه يف ال�ضناعِة.
هـ  - اإن انخرام فقه املوازنات يف التاأ�ضيِل ال�ضرعيِّ يدور مع جملة من االأ�ضباب وجودًا وعدمًا ، ومنها 
:ق�ضور اآلة املواِزن، واجلمود على الظاهر، واالإ�ضراف يف �ضّد الّذرائع، والغفلة عن فقه الواقع، والغفلة 
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عن تفا�ضل الو�ضائل ، والّتهاون يف ا�ضتب�ضار املاآالت.
و  - اإن ا�ضتقراء ال�ّضواهد التطبيقيِة النخرام فقه املوازنات، و�ضرَب مناطها يف �ضوء كليات الّت�ضريع 
ومقا�سده اجلوهرية، مييط الّلثام عن خروج الجتهاد الفقهيِّ باأفراده وم�ساربه املتعّددة عن جادة 
اال�ضتقامة والّر�ضاِد، وتخّبطه يف ماآالٍت وخيمٍة تعود على الواقع الدينيِّ والفكريِّ واالجتماعيِّ لالأمِة 
بخلخلة االأولويات، وانحالل احلبوة، وتزييف احلقائق، وت�ضكيك النا�س يف الثوابت واملحكمات. ومن 
املاآالت املر�ضودة لهذه االآفِة يف جمايل االجتهاد والفتوى والدعوة : جمانبُة املقا�ضد ال�ضرعية، وتفويُت 
امل�سالح الراجحة، واإهداُر امل�ساق احلكمّي لل�سريعة، وخرُق مقت�سى العدل، ووقوُع احلرج، وتو�سيُع 
دائرة اخلالف، واختالُل مراتب االأعمال، وتغيرُي املنكر والوقوع فيما هو اأنكر، واجلموُد على الو�ضائل 

الدعوية، والتنفرُي من الّدين .
ي�ضتقيُم  ال  ور�ضدِه،  ن�ضجِه  اأ�ضباِب  وحت�ضيل  عنه،  االختالل  بدرء  املوازنات  بفقه  النهو�س  اإن   - ز 
م�ضهوٍد يف  بدوٍر  اجلامعيِة  املوؤ�ّض�ضاِت  وا�ضطالع  واالإعالميِة،  والّدعويِة  الفقهيِة  بتنا�ضر اجلهود  اإال 
. ومن الو�ضائل العالجية التي ُيرجى منها  الّذود عن حيا�س ال�ّضريعة، وت�ضحيح م�ضارها االجتهاديِّ
، وا�ضتنفاُر الو�ضائل  ا�ضتئ�ضال اآفة انخرام فقه املوازنات : تاأهيُل املجتهِد املواِزن، وبثُّ الوعِي املقا�ضديِّ
الدعوية واالإعالمية والبحثية للتب�ضري باالأثِر االجتهاديِّ لفقه املوازنات، ونقُد ال�ّضذوِذ الفقهيِّ الّناجِت 

عن انخرام هذا الفقه يف جمال االجتهاد والفتوى .
2 - التو�ضيات 

   وال يفوتني هنا االإدالُء بتو�ضياٍت نرجو لها االأثَر املحموَد يف النهو�س بفقه املوازنات تاأ�ضياًل وتنزياًل، 
وحااًل وماآاًل : 

اأوكد واجباتها  اأقا�ضي العامل االإ�ضالمي واأدانيه، يكون من  اإن�ضاُء معاهد للتاأهيل االجتهاديِّ يف  اأ - 
تاأهيل املفتني ونبغاء طالب العلم يف فقه املوازنات فهمًا، وت�ضّورًا، وتنزياًل. 

املاج�ستري  مرحلتي  يف  �سيما  ول  ال�سريعة،  كّليات  برامج  يف   ) املوازنات  فقه   ( م�ساق  اإدراج   - ب 
والدكتوراه.

ج  - عقد موؤمترات دورية لتدار�ص �سبل النهو�ص بفقه املوازنات، وتاأ�سيل مفاهيمه يف جمال الجتهاد 
والفتوى .

املوازنات وعوائده  رهم مبناهج فقه  تب�ضّ والوّعاظ وخطباء اجلمعة  للدعاة  توعية  د - عقد دورات 
اجلّمة على العمِل الدعويِّ .

هـ  - اإ�ضدار جملة ف�ضلية حمّكمة حتمل ا�ضم ) موازنات ( ُتعنى بن�ضر االأبحاث التاأ�ضيلية والتطبيقية 
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ذات ال�ضلة بفقه املوازنات . 
تاأ�ضيلية يف فقه املوازنات تعنى بتي�ضري مفاهيمه ومناهجه للنخبة وعموم  اإ�ضدار �ضل�ضلة كتب  و  - 
القراء على حّد �ضواء . ونهيب باملجامع الفقهية اأن ت�ضطلع بهذا امل�ضروع العلميِّ ، وترعاه رعايًة معنويًة 

وماديًة . 
ز  تتّبُع الفتاوى ال�ضاّذة التي ت�ضطح  �ضطحًا بعيدًا عن جادة فقه املوازنات اإهمااًل له، اأو ا�ضطرابًا يف 
تطبيقه، ونقُدها  اأي الفتاوى  يف الو�ضائل االإعالمية املكتوبة واملرئية وامل�ضموعة، ح�ضمًا ملادة االغرتار 
اإماتًة  عليه،  الرّد  يح�ضن  فال  املغمور  اأما  به،  مقتدى  م�ضهورًا  عاملًا  �ضاحبها  كان  اإذا  وال�ضيما  بها، 

ل�ضذوذه، واإقبارًا لبدعته، ورمبا طارت فتواه  كلَّ مطار باّت�ضاع اجلدل فيها �ضّدًا وجذبًا . 
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ال�سروق، القاهرة، ط 2، 2010 م .

19 - الفتيا املعا�سرة : درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية يف �سوء ال�سيا�سة ال�سرعية، خالد بن عبد اهلل املزيني، دار 
ابن اجلوزي، الدمام، ط 1 ، 1430 هـ .

20 - الفروق، �ضهاب الدين اأحمد القرايف، عامل الكتب، بريوت ، ) د . ت ( .
21 - فقه الأولويات : درا�سة يف ال�سوابط، حممد الوكيلي، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط 2، بريوت، 

1426 هـ / 2006 م .
22 - فقه الأولويات ، يو�سف القر�ساوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 2، 1416 هـ / 1996 م . 

23 - فقه الق�سايا الطبية املعا�سرة، علي القره داغي وعلي املحمدي، دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، ط 
1 ، ط 3، 1429 هـ / 2008 . 

24 - فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ناجي اإبراهيم ال�سويد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 2002.
25 - فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية، عبد املجيد ال�سو�سوة، دار القلم، دبي، ط 1،1425 هـ / 2004 

م .
26 - فقه النوازل، بكر بن عبد اهلل اأبو زبد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط 1 ، 1416 هـ.

النجاح  مطبعة  الزمن،  جريدة  من�ضورات  الري�ضوين،  اأحمد  وفوائده،  قواعده   : املقا�ضدي  الفكر   -27
اجلديدة، الدار البي�ساء، ط 1، 1999 م.

28 - الفيديو الإ�سالمي والف�سائيات الإ�سالمية، نا�سر بن حمد الفهد، دار الأمل، القاهرة، ط 1، 1423 
هـ .

29 - قواعد االأحكام يف م�ضالح االأنام، العز بن عبد ال�ضالم، موؤ�ض�ضة الريان، بريوت، 1410 هـ .
30 - جمموع الفتاوى، �ضيخ االإ�ضالم ابن تيمية، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن حممد بن قا�ضم، مكتبة 

النه�ضة، مكة املكرمة، 1404 هـ .
31 - املحاذير ال�سرعية من الفتاوى الف�سائية، خالد بن �سعود الر�سود، دار القا�سم، الريا�ص، ط 1، 1425 

هـ .
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32 - املح�ضول يف  علم اأ�ضول الفقه، فخر الدين الرازي، حتقيق : طه جابر العلواين، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 
بريوت، 1992 م .

33 - م�ستجدات فقهية يف ق�سايا الزواج والطالق، اأ�سامة بن عمر الأ�سقر، دار النفائ�ص، عمان، ط 1، 
1420 هـ . 

34 - امل�ضطلح االأ�ضويل عند ال�ضاطبي، فريد االأن�ضاري، من�ضورات معهد الدرا�ضات امل�ضطلحية، واملعهد 
العاملي للفكر الإ�سالمي، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، ط 1، 1424 هـ / 2004 م .

35 - املعلم، اأبو عبد اهلل حممد املازرّي، حتقيق : حممد ال�ساذيل النيفر، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 
ط 2، 1992 م.

36  - املغني، ابن قدامة املقد�ضي، ) مطبوع مع ال�ضرح الكبري( ، دار الكتب العلمية، بريوت، ) د . ت ( .
دار  املي�ضاوي،  الطاهر  حممد   : حتقيق  عا�ضور،  بن  الطاهر  ملحمد  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة  مقا�ضد   -  37

النفائ�ص، الأردن، ط 1، 1420 هـ .
38 - املوافقات، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم ال�ساطبي، تعليق : عبد اهلل دراز، دار الفكر، القاهرة، ط 6 ، ) د . 

ت ( .
39 - نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم االإ�ضالمية، اأحمد الري�ضوين، دار الكلمة، املن�ضورة، 

ط 1، 1418 هـ / 1997 م .
40 - نهاية ال�سول �سرح منهاج الأ�سول، جمال الدين الأ�سنوي، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، ) د . ت ( .

انخراُم فقِه املوازناِت أسباُبُه، ومآالُتُه، وسبُل عالِجِه
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ضوابط العمل بفقه الموازنات

الدكتور/ زياد بن عابد الـَم�شوِخي

ع�سو هيئة التدري�ض بجامعة الأمري �سلطان بالريا�ض
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الــمـــقــدمــة

�أعمالنا،  �أنف�سنا ومن �سيئات  �إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور   
من يهده �هلل فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن 

حممدً� عبده ور�سوله.
وُتناَّ �إِالاَّ َو�أَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن} )1(.  َ َحقاَّ ُتَقاِتِه َوال َتُ ُقو� �هللاَّ ِذيَن �آَمُنو� �تاَّ قال تعالى: { َيا �أَيَُّها �لاَّ

ُكُم �لاَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثاَّ  ُقو� َرباَّ ا�ُس �تاَّ وقال �سبحانه: { َيا �أَيَُّها �لناَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا})2(.  َ �لاَِّذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َو�اْلأَْرَحاَم �إِناَّ �هللاَّ ُقو� �هللاَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًي� َوِن�َساًء َو�تاَّ

ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر  َ َوُقوُلو� َقْواًل �َسِديًد� * ُي�سْ ُقو� �هللاَّ ِذيَن �آَمُنو� �تاَّ وقال عز وجل: { َيا �أَيَُّها �لاَّ
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز� َعِظيًما} )3(. َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع �هللاَّ

... �أما بعد:

فاإن لفقه �ملو�زنات �أهمية كبرية للفقيه و�ملجتهد و�ملفتي و�لعامل و�حلاكم؛ لكونه ثمرة لو�قعية   
�لفقه �الإ�سالمي و�سالحيته لكل زمان ومكان، وقدرته على معاجلة �مل�ستجد�ت و�لنو�زل.

�أن �ل�سريعة �إمنا جاءت بجلب �مل�سالح ودفع �ملفا�سد، وبهذ� جاءت �الأو�مر  ومن �ملقرر عند �أهل �لعلم: 
و�لنو�هي يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �ملطهرة، ومعظمها �أمر باكت�ساب �مل�سالح و�أ�سبابها، ونهي عن �ملفا�سد 
َغَلَب يف  َوَقْد   ، رِّ و�ل�سُّ ْفِع  و�لناَّ  ، رِّ و�ل�ساَّ ِباخَلرِي  �ل�سرعية  �الأدلة  َو�مْلََفا�ِسِد يف  اِلِح  �مْلَ�سَ َعن   ُ وُيَعباَّ و�أ�سبابها، 
َئاِت يف �ملَفا�ِسِد)4(، وال يخفى �أن �حلاجة ت�ستد لفقه  يِّ اِلِح، و�ل�ساَّ �ْلُقْر�آِن �لكرمي ��ْسِتْعَماُل �حل�َسَناِت يف �مل�سَ
�ملو�زنات عند �لتعار�س بني �مل�سالح و�ملفا�سد، و�أن هذ� �لفقه يخ�سع لل�سو�بط �لتي جاءت بها �الأدلة �أو 
��ستنبطها �لعلماء منها؛ لئال ت�سبح �الأحكام خا�سعة الأهو�ء �لنا�س، و�أن �مل�سالح �أو �ملفا�سد �لتي يدركها 

1 - �سورة �آل عمر�ن، �آية: 102. 
2 - �سورة �لن�ساء، �آية: 1.

3  - �سورة �الأحز�ب، �الآيات:70 – 71.
4 - �نظر: قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، عز �لدين بن عبد �لعزيز بن عبد �ل�سالم 4/1 –31، د�ر �لكتب �لعلمية: بريوت، 

ط1، د.ت. 
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�لباحث يف هذ�  �الإ�سكال فيما َخفي منها، وقد �جتهد  و�إمنا يقع  �الإ�سكال،  لي�ست حمل  ُة  َو�لَعاماَّ ُة  ا�ساَّ �خْلَ
�لبحث يف جمع �أبرز �سو�بط فقه �ملو�زنات، وجاءت خطته على �لنحو �لتايل:

�ملبحث �الأول: تعريف فقه �ملو�زنات و��ستعمال �لفقهاء له.

�ملبحث �لثاين: �الأدلة على م�سروعية فقه �ملو�زنات.

�ملبحث �لثالث: �سو�بط �لعمل بفقه �ملو�زنات.

و�أ�ساأل �هلل �لتي�سري و�لتوفيق مبنه وكرمه، و�أن ينفعني مبا علمني و�أن يعلمني ما جهلت، و�أن يجعل هذ� 
�لبحث حجة يل يوم �ألقاه، ومن �لعمل �لذي يبقى بعد �ملوت.
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املبحث الأول: تعريف فقه املوازنات وا�ستعمال الفقهاء له

وفيه ثالثة فروع

الفرع الأول: تعريف الفقه يف اللغة وال�سطالح

�لفقه لغة هو: �لعلم بال�سيء و�لفهم له، وكل علم ب�سيء فهو فقه، وغلب على علم �لدين لف�سله   
و�سرفه على �أنو�ع �لعلم، وقيل لكل عامل باحلالل و�حلر�م: فقيه )5(، ومنه قوله تعالى: { َوَما َكاَن �مْلُوؤِْمُنوَن 
�ل�سالة  )6(، ومنه قوله عليه  يِن...}  ُهو� يف �لدِّ ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقاَّ ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن  ِلَيْنِفُرو� َكافاَّ
يِن«)7(، بك�سر �لقاف �مل�سددة، �أي: �جعله فقيًها  ْهُه يِف �لدِّ و�ل�سالم البن عبا�س ر�سي �هلل عنهما: »�للاَُّهماَّ َفقِّ
عاملًا يف �لدين، �أي: يف �أ�سوله وفروعه، ولي�س �ملر�د به �لفقه �ملتعاَرف عليه �ملخت�س ببيان �أحكام �لعباد�ت 

و�ملعامالت و�خل�سومات)8(.
ومن �ملعلوم �أن م�سمى �لفقه يف �لتاريخ مر مبر�حل فقد كان يطلق على �لدين كله، ومن ثم �سار   

ا بالبع�س منه. خا�سً
�أما �لفقه يف �ال�سطالح: فيطلق على ما ُي�ستنبط من �أحكام �ل�سرع �لتى تتعلق باأعمال �ملكلفني،   
�لعلم  �أنه:  تعريفات، منها  بعدة  �أوكر�هتها، وقد ُعرف  �إباحتها  �أو  �أو حرمتها  ِحلِّها  �أو  من حيث وجوبها 

باالأحكام �ل�سرعية �لعملية �ملكت�سبة من �أدلتها �لتف�سيلية)9(.

الفرع الثاين: تعريف املوازنة يف اللغة وال�سطالح

�ملو�زنة يف �للغة: م�سدر �لفعل و�زن، تقول: و�زنت بني �ل�سيئني مو�زنة وِوز�نًا، وهذ� يو�ِزن هذ�:   

5 - �نظر: مادة: »فقه« يف �لعني، 370/3،  �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، حتقيق: د.مهدي �ملخزومي، د.�إبر�هيم �ل�سامر�ئي، د�ر 
ومكتبة الهالل، ط1، د.ت، ول�سان �لعرب، 522/13، حممد بن منظور الإفريقي، دار �صادر: بريوت، ط1، د.ت، ومقايي�س 

�للغة، 442/4، اأحمد بن فار�س بن زكريا، حتقيق: عبد ال�صالم هارون، مكتبة اخلاجني: م�صر، ط3، 1402هـ، 
6 - �سورة �لتوبة، من �الآية: 122.

7 - �سحيح �لبخاري ) �جلامع �ل�سحيح (، حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري �جلعفي، حتقيق: م�سطفى ديب �لبغا، بريوت: د�ر �بن 
كثري، ط3، 1407هـ، كتاب �لو�سوء، باب و�سع �ملاء عند �خلالء، رقم: 143.

8 - �نظر: مرقاة �ملفاتيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح، 303/1، علي �سلطان �لقاري، حتقيق: جمال عيتاين، د�ر �لكتب �لعلمية: بريوت، 
ط1، 1422هـ/2001م.

9 - �نظر: �لذخرية يف فروع �ملالكية، 57/1،اأحمد بن اإدري�س القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب: بريوت، ط1، 1994م، 
و�ملح�سول، 92/1، حممد بن عمر الرازي، حتقيق: طه جابر العلواين، جامعة الإمام حممد بن �صعود: الريا�س، ط1، 1400هـ، 

و�إعانة �لطالبني، 14/1، ال�صيد البكري الدمياطي ، دار الفكر : بريوت، ط1، د.ت.
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�أْوزُن من غريه، �أي:  �إذ� كان على زنته �أو كان حماذيه، و�لَوْزُن مبعنى: �لتاَّْقديُر، ُيقال: ِزْن كالمك، وهو 
�أقوى و�أمكن، وَوَزَن �ل�سيُء مبعنى: َرَجَح)10(.

�الأمور �حل�سية، بل بني  �للغة، ولكنها ال تكون بني  و�ملو�زنة يف �ال�سطالح: ال تخرج عن معاين   
�الأدلة و�مل�سالح و�ملفا�سد فهي مو�زنة على �سبيل �ملجاز.

الفرع الثالث: م�سطلح »فقه املوازنات« يف ا�ستعمال الفقهاء

�أ�سار �لفقهاء �إلى فقه �ملو�زنات عند حديثهم عن �لتعار�س بني �الأدلة �أو بني �مل�سالح و�ملفا�سد،    
وعبو� عنه بالتقدمي �أو �ملر�عاة �أو �العتبار �أو �لتح�سيل �أو �الإعمال �أو �لرتجيح فيما يتعلق بامل�سالح، و 

بالدفع �أو �لرتك �أو �لدرء �أو �لتعطيل فيما يتعلق باملفا�سد)11(.
قال �لعز بن عبد �ل�سالم)12( - رحمه �هلل: »قاعدة يف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �إذ� تعار�ست   
م�سلحتان وتعذر جمعهما، فاإن ُعلم رجحان �إحد�ها ُقدمت، و�إن مل ُيعلم رجحان فاإن غلب �لت�ساوي فقد 

يظهر لبع�س �لعلماء رجحان �إحد�هما فيقدمها ويظن �آخر رجحان مقابلها فيقدمه«)13(.
وقد ُعرف فقه �ملو�زنات عند بع�س �لباحثني �ملعا�سرين بتعريفات عدة منها:  

10 - �نظر: مادة: وزن ل�سان �لعرب، 447/13، وتاج �لعرو�س، 253/36، ال�صيد حممد مرت�صى الزبيدي، دار ليبيا: بنغازي،ط1، د.ت.
11 - ومن ذلك ما جاء يف الأ�صباه والنظائر، 78/1، عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 3041هـ: 
»درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح، فاإذ� تعار�س مف�سدة وم�سلحة، قدم دفع �ملف�سدة غالًبا؛ الأن �عتناء �ل�سارع باملنهيات �أ�سد 
من اعتنائه باملاأمورات«، ويف الفروق، 073/4، اأحمد القرايف، حتقيق: خليل املن�صور، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 8141هـ: 
»�ملحرم �إذ� عار�سه �لو�جب قدم على �لو�جب؛ الأن رعاية درء �ملفا�سد �أولى من رعاية ح�سول �مل�سالح«، ويف �لبحر �ملحيط يف 
ُروَرِة  ال�صَّ اإْعَماُل  َوَجَب  َلَحَتاِن  َم�صْ َتَعاَر�َس  »اإَذا  الكتبي: م�صر، ط1، 2141هـ:  دار  الزرك�صي،  الدين  بدر  الفقه، 291/4،  اأ�صول 
ِة«، ويف �ملنثور، حممد بن بهادر �لزرك�سي، حتقيق: د.تي�سرت فائق، وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية: �لكويت،  ِتماَّ ِة َو�إِْلَغاُء �لتاَّ �مْلُِهماَّ
ط2، 5041هـ، 943/1: »اإذا تعار�س م�صلحتان ح�صلت العليا منهما بتفويت الدنيا«، ويف نيل الأوطار، حممد بن علي ال�صوكاين، 
َلَحَتاِن ُاْعُتِبَ اأهمها«، ويف الفتاوى، ل�صيخ  دار اجليل: بريوت، ط1، 3791م، 26/3: »اإذَا تَعَارَ�صَتْ مَ�صْلَحَةٌ وَخَوْفُ مَفْ�صََدٍة اأو َم�صْ
الإ�صالم اأحمد بن تيمية، جممع امللك فهد: املدينة املنورة، ط1، 6141 هـ. ، 84/02: »ال�صريعة جاءت بتح�صيل امل�صالح وتكميلها 

وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها«.
ويل  577هـ،  �سنة  بدم�سق  ون�ساأ  ولد  �لعلماء،  ب�سلطان  �مللقب  ��لدين  عز  �لدم�سقي،  �ل�سلمي  �ل�سالم  عبد  بن  �لعزيز  عبد   -  12
�خلطابة باجلامع �الأموي وملا �سلم �ل�سالح �إ�سماعيل قلعة �سفد للفرجن �ختيارً� �أنكر عليه ومل يدُع له يف �خلطبة، فحب�سه ثم 
�أطلقه فخرج �إلى م�سر فويل �لق�ساء و�خلطابة، وتويف رحمه �هلل بالقاهرة �سنة 660هـ، �نظر ترجمته: طبقات �ل�سافعية، 
109/2،اأحمد بن حممد بن قا�صي �صهبة، حتقيق: د.احلافظ خان، عامل الكتب: بريوت، ط1، 1407هـ، و�الأعالم، 21/4، 

خري الدين الِزِركلي، دار العلم للماليني: بريوت، ط6، 1984م.
13 - قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، 51/1.
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- اأنه »جمموعة املعايري والأُ�ص�س التي يرجح بها بني ما تنازع من امل�صالح واملفا�صد«)14(.
  -“�ملفا�سلة بني �مل�سالح �ملتعار�سة و�ملتز�حمة لتقدمي �الأولى بالتقدمي منها، وتت�سمن ثالثة �أمور: �الأول: 
�ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، �لثاين: �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها وبع�س، �لثالث: �ملو�زنة بني �ملفا�سد 

بع�سها وبع�س”)15(.
 -“فهم �ملعادلة بني �الأحكام �ل�سرعية وبني �لو�قع، وفق معايري خا�سة”)16(.

و�لتعريف  و�ملفا�سد،  �مل�سالح  هو  �ملو�زنات  فقه  مو�سوع  �أن  �لتعريفات:  هذه  خالل  من  يت�سح    
�لثالث �الأخري ُي�سري �إلى �ل�سلة بني فقه �ملو�زنات وفقه �لو�قع؛ لكونه جاء لتعريف فقه �ملو�زنات �لدعوية، 
وقد يكون �لو�قع هو �ملرجح بني �مل�سالح �ملتعار�سة، وبهذ� يكون فقه �ملو�زنات جزء من فقه �لو�قع، وهو 
�أما �الأولويات فهو للرتتيب بني �مل�سالح،  �أخ�س من فقه �الأولويات)17(؛ لكونه للرتجيح بني �ملتعار�سات، 

وهذ� �لرتتيب قد ينبني على فقه �ملو�زنات عند �لتعار�س)18(.
�ملتعار�سة  �ملفا�سد  �أو  �مل�سالح  بني  �ملفا�سلة  باأنه:  �ملو�زنات  فقه  تعريف  ميكن  تقدم:  وبعدما    

وحت�سيل �الأ�سلح وتعطيل �الأف�سد منها وفقا ملا تقت�سيه مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية.

14 - فقه �ملو�نة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، �س 13، د.عبد املجيد حممد ال�صو�صوة، دار القلم: دبي، ط1، 1425هـ، كما عرف فقه 
املوازنات باأنه: »جمموعة من الأُ�ص�س واملعايري التي ت�صبط عملية املوازنة بني امل�صالح املتعار�صة، اأو املفا�صد املتعار�صة، اأو 
�ملفا�سد �ملتعار�سة مع �مل�سالح؛ ليتبني بذلك �أيُّ �مل�سلحتني �أرجح فتقدم على غريها و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطرً� فيقدم 
َدرُءها، كما ُيعرف به �لغلبة الأيٍّ من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة – عند تعار�سهما – ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر 

�أو ف�ساده«.
15 - تاأ�صيل فقه املوازنات، د. عبداهلل الكمايل، دار ابن حزم: بريوت، ط1، 1421هـ، �س 49 – 50.

16 - فقه �ملو�زنات �لدعوية – معامله و�صوابطه، د. معاذ بن حممد البيانوين، دار اإقراأ للن�صر والتوزيع: الكويت، ط2، 1427هـ، �س 
27، و�إن كان �ملق�سود بهذ� �لتعريف: فقه �ملو�زنات �لدعوية لكنه جزء من فقه �ملو�زنات ب�سكل عام.

�الأمر  َي�سُغر  وال  �لتاأخري،  ما حقه  ُيقدم  �أو  �لتقدمي  ما حقه  ُيوؤخر  فال  مرتبته.  �سيء يف  كل  »و�سع  �الأولويات:  بفقه  �ملر�د   -17
�لكبري، وال َيكُب �الأمر �ل�سغري«، �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة، د.يو�سف �لقر�ساوي، مكتبة وهبة: م�سر، 
ط1، 1411هـ، �س34، كما ُعرف باأنه: »�لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لتي لها حق �لتقدمي على غريها، بناء على �لعلم مبر�تبها 
وبالو�قع �لذي يتطلبها«، فقه �الأولويات – در��سة يف �ل�سو�بط، حممد �لوكيلي، �ملعهد �لعاملي للفكر �الإ�سالمي: فريجينيا، 

ط1، 1997م، �س16.
18 - �نظر: �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة، �س 35.
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املبحث الثاين: الأدلة على م�سروعية فقه املوازنات

وفيه ثالثة فروع

الفرع الأول: الأدلة من القراآن الكرمي على م�سروعية فقه املوازنات

وردت �أدلة عديدة يف �لقر�آن �لكرمي على فقه �ملو�زنات، منها:   
ْثُمُهَما �أَْكَبُ ِمْن َنْفِعِهَما  ا�ِس َو�إِ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللناَّ ُلوَنَك َعِن �خْلَ 1- قوله تعالى: { َي�ْساأَ
ُروَن} )19(، وقد »كانت هذه �الآية  ُ َلُكُم �اْلآَياِت َلَعلاَُّكْم َتَتَفكاَّ ُ �هللاَّ ُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َوَي�ْساأَ
ممهدة لتحرمي �خلمر على �لبتات، ومل تكن م�سرحة بل معر�سة«)20(، و«قال عدد من �أهل �لتاأويل معنى 
ذلك: و�إثمهما بعد حترميهما �أكب من نفعهما قبل حترميهما«)21(، فاالآية ت�سري �إلى �ملو�زنة بني �مل�سالح 
وقد  �لعقل،  وذهاب  و�لبغ�ساء  �لعد�وة  من  و�ملفا�سد  و�لك�سب،  �لتجارة  من  و�ملي�سر  �خلمر  من  �ملرجوة 

»حرمها الأن مف�سدتهما �أكب من منفعتهما«)22(، وهذ� من �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.
ٍة  ا ِلُكلِّ �أُماَّ ناَّ َ َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزياَّ ِ َفَي�ُسبُّو� �هللاَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن �هللاَّ 2-  قوله تعالى: { َواَل َت�ُسبُّو� �لاَّ

19 - �سورة �لبقرة، �الآية: 219.

20 - تف�سري �لقر�آن �لعظيم )تف�سري �بن كثري( ، 256/1، �إ�سماعيل بن عمر بن كثري، د�ر �لفكر: بريوت، 
�ٍت َقِدَم  ْمُر َثاَلَث َمراَّ َمِت �خْلَ ط1، 1401هـ، ودل على هذ� ما رو�ه �أبو ُهَرْيَرَة ر�سي �هلل عنه قال: »ُحرِّ
ِ �سلى  ْمَر َوَياأُْكُلوَن �مْلَْي�ِسَر، َف�َساأَُلو� َر�ُسوَل �هللاَّ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم �مْلَِديَنَة َوُهْم َي�ْسَرُبوَن �خْلَ ر�سول �هللاَّ
ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع  ِه }َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ �هلل عليه و�سلم عنهما َفاأَْنَزَل �هلل على َنِبيِّ
َم َعَلْيَنا �إمنا قال: }ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي{ َوَكاُنو�  ا�ِس َو�إِْثُمُهَما �أَْكَبُ من َنْفِعِهَما..{ فقال �لنا�س ما َحراَّ ِللناَّ
اِم �سلى َرُجٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن �أَماَّ �ل�سحابة يف �مْلَْغِرِب َخَلَط  ْمَر حتى �إذ� كان َيْوٌم ِمَن �الأَياَّ َي�ْسَرُبوَن �خْلَ
اَلَة َواأَْنُتْم �ُصَكاَرى حتى  ِذيَن اآَمُنوا َل َتْقَرُبوا ال�صَّ يف ِقَراَءِتِه َفاأَْنَزل اهلل فيها اآَيًة اأَْغَلَظ منها: }يا اأَيَُّها الَّ
ْغَلُظ من  اَلَة وهو ُمِفيٌق ُثمَّ اأنزلت اآَيٌة اأَ َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن{ وكان النا�س َي�ْصَرُبوَن حتى ياأتي اأََحُدُهُم ال�صَّ
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  اُب َو�الأَْزاَلُم ِرْج�ٌس من َعَمِل �ل�ساَّ ْمُر َو�مْلَْي�ِسُر َو�الأَْن�سَ ِذيَن �آَمُنو� �إمنا �خْلَ ذلك: }يا �أَيَُّها �لاَّ
موؤ�س�سة قرطبة: م�سر،  �أحمد يف م�سنده،  �الإمام  �أخرجه  َنا...«،  َرباَّ �ْنَتَهْيَنا  َفَقاُلو�:  ُتْفِلُحوَن{  َلَعلاَُّكْم 

د.ت، 351/2، رقم: 8605.
21- تف�سري �لطبي )جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن( ، 361/2، حممد بن جرير الطبي، دار الفكر: بريوت، ط1، 1405هـ.

22 - قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، 83/1.
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ا َكاُنو� َيْعَمُلوَن})23(، ففي هذه �الآية نهى �هلل عز وجل  ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ َعَمَلُهْم ُثماَّ �إَِلى َربِّ
عن �سب �آلهة �مل�سركني و�إن كان فيه م�سلحة، ملا يرتتب عليه من مف�سدة �أعظم منها وهي مقابلة 
َتَعاَلى �َسباَّ   ُ َم �هللاَّ »َفَحراَّ – رحمه �هلل:  �لقيم  �بن  �مل�سركني ب�سب �هلل �سبحانه وتعالى)24(، قال 
ِهْم هلل َتَعاَلى،  ِ َو�إَِهاَنًة اِلآِلَهِتِهْم؛ ِلَكْوِنِه َذِريَعًة �إَلى �َسبِّ ًة هلِلاَّ بِّ َغْيًظا َوَحِمياَّ �آِلَهِة �مْلُ�ْسِرِكنَي مع َكْوِن �ل�ساَّ
ِريِح  ْنِبيِه َبْل َكالتاَّ�سْ َنا اِلآِلَهِتِهْم، َوَهَذ� َكالتاَّ َلَحِة �َسبِّ ِتِه َتَعاَلى �أَْرَجَح من َم�سْ َلَحُة َتْرِك َم�َسباَّ َوَكاَنْت َم�سْ
اِئِز ِلَئالاَّ َيُكوَن �َسَبًبا يف ِفْعِل ما اَل َيُجوُز«)25(، ووجه �ال�ستدالل يف �الآية: �ملو�زنة  على �مْلَْنِع من �جْلَ

بني م�سلحة �سب �آلهة �لكفار، ومف�سدة �سبهم هلل عز وجل.
ُ ُيِريُد �اْلآِخَرَة  ْنَيا َو�هللاَّ 3- قوله تعالى: { َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَْن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتاَّى ُيْثِخَن يِف �اْلأَْر�ِس ُتِريُدوَن َعَر�َس �لدُّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} )26(، وقد ورد يف �سبب نزولها �أنه عندما �ساور �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم  َو�هللاَّ
�أ�سرى بدر من �مل�سركني، كان ر�أي �ل�سديق ر�سي �هلل عنه  �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم يف �ساأن 
الفداء، وراأي الفاروق ر�صي اهلل عنه القتل)27(، و�أ�سار �جل�سا�س – رحمه �هلل – �إلى �سبب �لعتاب 
فقال: »قال ذلك يوم بدر و�مل�سلمون يومئذ قليل، فلما كرثو� و��ستد �سلطانهم �أنزل �هلل تعالى بعد هذ� 
يف �الأ�سارى: { فاإما منا بعد و�إما فد�ء} «)28(، و�أما �بن حجر – رحمه �هلل – فقال: »و�أما �لعتاب 
على �الأخذ ففيه �إ�سارة �إلى ذم من �آثر �سيًئا من �لدنيا على �الآخرة«)29(، ووجه �ال�ستدالل يف هذه �الآية 

هو: �ملو�زنة بني �مل�سلحة �ملادية يف �أخذ �لفد�ء، و�مل�سلحة �ملعنوية يف �لقتل.
�ل�سنة  �أحاديث عديدة يف  �ملو�زنات وردت  �لنبوية على م�سروعية فقه  �ل�سنة  �الأدلة من  �لثاين:   -�لفرع 

�لنبوية تدل على م�سروعية فقه �ملو�زنات منها:
�إَِلى �مْلَِديَنِة َلُيْخِرَجناَّ �الأََعزُّ ِمْنَها  ِ َلِئْن َرَجْعَنا  )30(: َو�هللاَّ اأَُبيٍّ ِ ْبُن  - ما وقع عندما قال راأ�س النفاق َعْبُداهللَّ

23 - �سورة �الأنعام، �الآية: 108.
24 - �نظر: تف�سري �لطبي، 309/7، وتف�سري �بن كثري، 165/2.

25 - �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، 137/3، حممد بن �أبي بكر بن �أيوب �لدم�سقي، حتقيق: طه عبد �لروؤوف �سعد، د�ر �جليل: 
بريوت، ط1، 1973هـ.

26- �سورة �الأنفال، �الآية: 67.
27 - �صحيح م�صلم، م�صلم بن احلجاج الني�صابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، د.ت، 

، َباب �اْلإِْمَد�ِد ِبامْلَاَلِئَكِة يِف َغْزَوِة َبْدٍر َو�إَِباَحِة �ْلَغَناِئِم، رقم: 1763. رَيِ َهاد َو�ل�سِّ ِكَتاب �جْلِ
28 - �أحكام �لقر�آن، 268/5، اأحمد بن علي الرازي اجل�صا�س، دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت، ط1، 1405هـ.

29 - فتح الباري، لبن حجر، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب، دار املعرفة: بريوت، لبنان، ط1، 1379 هـ، 
.325/7

30  - عبد�هلل بن �أبى �سلول، يكنى �أبو �حلباب بابنه �حلباب وكان ر�أ�س �ملنافقني وممن تولى كب �الإفك يف ق�سة عائ�سة ر�سي �هلل 
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ِبيُّ  َقاَل �لناَّ �مْلَُناِفِق،  َهَذ�  ُعُنَق  ِرْب  �أَ�سْ  ِ َر�ُسوَل �هللاَّ َيا  َدْعِني  َعْنُه:   ُ َي �هللاَّ اِب َر�سِ طاَّ ْبُن �خْلَ ُعَمُر  َفَقاَل   ، �اْلأََذلاَّ
َحاَبُه«)31(. وال �سك �أن قتل �ملنافقني فيه  ًد� َيْقُتُل �أَ�سْ ماَّ ا�ُس �أَناَّ حُمَ ُث �لناَّ �سلى �هلل عليه و�سلم: »َدْعُه، ال َيَتَحداَّ
– رحمه �هلل: »�إن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان  �أن مفا�سده �أعظم،)32(، قال �بن �لقيم  �إال  م�سلحة، 
يكف عن قتل �ملنافقني مع كونه م�سلحة؛ لئال يكون ذريعة �إلى تنفري �لنا�س عنه، وقولهم: �إن حممد� يقتل 
�أ�سحابه، فاإن هذ� �لقول يوجب �لنفور عن �الإ�سالم ممن دخل فيه، ومن مل يدخل فيه، ومف�سدة �لتنفري 

�أكب من مف�سدة ترك قتلهم، وم�سلحة �لتاأليف �أعظم من م�سلحة �لقتل«)33(.
ِ �سلى �هلل  َ َر�ُسوُل �هللاَّ َها َقاَلْت: “َما ُخريِّ ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم �أَناَّ  -َعْن َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها َزْوِج �لناَّ
َوَما  ِمْنُه،  ا�ِس  ْبَعَد �لناَّ �أَ َكاَن  �إِْثًما،  َكاَن  َفاإِْن  ْثًما،  �إِ َيُكْن  مَلْ  �أَْي�َسَرُهَما)34(، َما  �أََخَذ  �إِالاَّ  �أَْمَرْيِن،  َبنْيَ  عليه و�سلم 
ِ ِبَها«)35(، »يف  ِ َعزاَّ َوَجلاَّ َفَيْنَتِقَم هلِلاَّ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ِلَنْف�ِسِه، �إِالاَّ �أَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة �هللاَّ �ْنَتَقَم َر�ُسوُل �هللاَّ
هذ� �حلديث دليل على �أن �ملرء ينبغي عليه ترك ما ع�سر عليه من �أمور �لدنيا و�الآخرة، وترك �الإحلاح فيه، 
�إذ� مل ي�سطر �إليه، و�مليل �إلى �لي�سر �أبد�، فاإن �لي�سر يف �الأمور كلها �أحب �إلى �هلل و�إلى ر�سوله، قال تعالى: 
�الأمور  �ملو�زنة بني  �ال�ستدالل يف �حلديث:  ووجه  �ْلُع�ْسَر{)36(«)37(،  ِبُكُم  ُيِريُد  َواَل  �ْلُي�ْسَر  ِبُكُم   ُ �هللاَّ }ُيِريُد 

و�مل�سالح �ملت�ساوية باختيار �الأي�سر.
 -عن �أبي ُهَرْيَرَة قال: قام �أَْعَر�ِبيٌّ َفَباَل يف �مْلَ�ْسِجِد َفَتَناَوَلُه �لنا�س، فقال لهم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: 

عنها، كان من �أ�سر�ف �خلزرج وكانو� قد �جتمعو� على �أن يتوجوه عليهم قبل مبعث �لنبي، فلما جاء �هلل باالإ�سالم �أخذته �لعزة 
واأ�صمر النفاق ح�صدا وبغيا، وكان ابنه عبداهلل من ف�صالء ال�صحابة وخيارهم �صهد بدرا وامل�صاهد كلها مع ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�سلم ��ستاأذن �لنبي  عليه �ل�سالة و�ل�سـالم يف قتل �أبيه، فقال له: بل نح�سن �سحبتـه، �نظر: �الإ�سابة يف تييز �ل�سحابة، 
بن  يو�سف  و�ال�ستيعاب،   ،155/4 1412هـ/1992م،  ط1،  بريوت،  اجليل:  دار  البجاوي،  علي  حتقيق:  حجر،  بن  علي  بن  اأحمد 

عبدالب، حتقيق: علي البجاوي، دار اجليل: بريوت، ط1، 1412هـ، 940/3.
�الأعز منها  �ملدينة ليخرجن  �إَِلى  َرَجْعَنا  َلِئْن  َقْوُلُه: }َيُقوُلوَن  َباب  �مْلَُناِفِقنَي،  �ُسوَرُة  �ْلُقْر�آِن،  َتْف�ِسرِي  ِكَتاب  �لبخاري،  �أخرجه   - 31

ِر الأَِخ َظامِلًا اأَْو َمْظُلوًما، رقم: 2584. َلِة َوالآَداِب، َباب َن�صْ ، َوال�صِّ �الأذل..{، رقم: 4624، واللفظ له، وم�صلم، ِكَتاب اْلِبِّ
32 - �نظر: �ملو�فقات يف �أ�سول �لفقه، 360/2، �إبر�هيم بن مو�سى �لغرناطي �ل�ساطبي، حتقيق: عبد�هلل در�ز، د�ر �ملعرفة: بريوت، 

ط1، د.ت.
33 - �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، 138/3.

ُه ِحيَنِئٍذ َيْخَتار �اْلأَ�َسّد«، فتح �لباري، 576/6. ًيا ِلاْلإِْثِم َفاإِناَّ ْثًما، �أَْي: َما مَلْ َيُكْن �اْلأَ�ْسَهل ُمْقَت�سِ 34 - »�أَْي: �أَ�ْسَهَلُهَما، َوَقْوله: َما مَلْ َيُكْن �إِ
اِئِل، َباب  ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم، رقم: 3367، وم�سلم، ِكَتاب �ْلَف�سَ َفِة �لناَّ 35 - متفق عليه، �أخرجه �لبخاري، ِكَتاب �مْلََناِقِب، َباب �سِ

ُمَباَعَدِتِه �سلى �هلل عليه و�سلم لالآثام و�ختياره من �ملباح �أ�سهله و�نتقامه هلل عند �نتهاك حرماته، رقم: 2327.
36 - �سورة �لبقرة، من �الآية: 185.

37 - �لتمهيد، 146/8، يو�سف بن عبد�لب، حتقيق: م�سطفى �لعلوي، وحممد �لبكري، وز�رة عموم �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية: 
املغرب، ط1، 1387هـ.
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ِريَن«)39(، وقد  ِريَن ومل ُتْبَعُثو� ُمَع�سِّ ا ُبِعْثُتْم ُمَي�سِّ َ مناَّ “َدُعوُه َوَهِريُقو� على َبْوِلِه �َسْجال)38( من َماٍء �أو َذُنوًبا من َماٍء َفاإِ
دل �حلديث على »دفع �أعظم �ل�سررين باحتمال �أخفهما... قال �لعلماء: كان قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: دعوه، 
مل�سلحتني. �إحد�هما: �أنه لو قطع عليه بوله ت�سرر و�أ�سل �لتنجي�س قد ح�سل، فكان �حتمال زيادته �أولى من 
�إيقاع �ل�سرر به، و�لثانية: �أن �لتنجي�س قد ح�سل يف جزء ي�سري من �مل�سجد فلو �أقاموه يف �أثناء بوله لتنج�ست 
ثيابه وبدنه ومو��سع كثرية من �مل�سجد و�هلل �أعلم«)40(، قال �بن حجر – رحمه �هلل: »مل ينكر �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم على �ل�سحابة، ومل يقل لهم: مل نهيتم �الأعر�بي! بل �أمرهم بالكف عنه للم�سلحة �لر�جحة وهو 
دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أي�سرهما وحت�سيل �أعظم �مل�سلحتني برتك �ي�سرهما«)41(، ووجه �ال�ستدالل يف 

�حلديث: �ملو�زنة بني مف�سدة بول �الأعر�بي يف �مل�سجد ومف�سدة قطعه عن بوله.

الفرع الثالث: الأدلة من املعقول على م�سروعية فقه املوازنات

�لدنيا  م�سالح  �أن  �لعلماء  بني  وقد  �ملو�زنات،  بفقه  �لعمل  ب�سرورة  يق�سي  �لعقل  �أن  يخفى  ال    
و�الأمو�ل  و�الأب�ساع  �لدماء  بتحرمي  �ل�سر�ئع  كما جاءت  �ل�سر�ئع،  معظم  ويف  بالعقل  معروفة  ومفا�سدها 
و�الأعر��س وعلى حت�سيل �الأف�سل فاالأف�سل من �الأقو�ل و�الأعمال وعلى �لرتجيح يف حال �لت�ساوي، وكذلك 
�الأطباء يدفعون �أعظم �ملر�سني بالتز�م بقاء �أدناهما، و�لطب كال�سرع و�سع جللب م�سالح �ل�سالمة ولدرء 
مفا�سد �الأ�سقام)42(، وقد �سبه �لعلماء تنوع �الأحكام �ل�سرعية بتنوع عالج �لطبيب �لذي يعتمد على �ملو�زنة 

يف كثري من �الأحو�ل)43(.
بامل�سالح  يتعلق  و�أحو�له، وكذلك �حلال فيما  �سوؤونه  �ملو�زنة يف كثري من  و�الإن�سان يعتمد على    
و�ملفا�سد و�ملو�زنة بينها، و�لتي يختلف �أثرها بح�سب متعلقها، لذ� �حتيج �إلى فقه �ملو�زنات ل�سبط �لتقدمي 

�أو �لتاأخري، و�الإعمال �أو �الإهمال.

38 - جاء يف ك�سف �مل�سكل، 524/3، عبدالرحمن ابن اجلوزي، حتقيق: علي البواب، دار الوطن: الريا�س، ط1، 1418هـ: »�ل�سجل: 
�لدلو �لكبري«.

بِّ �مْلَاِء على �ْلَبْوِل يف �مْلَ�ْسِجِد، رقم: 217. وِء، َباب �سَ 39 - �أخرجه �لبخاري، كتاب �ْلُو�سُ
40 - �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم، 191/3، يحيى بن �صرف النووي، دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت، ط2، 1392هـ.

41 - فتح �لباري، 324/1- 325.
42 - �نظر: قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، 4/1.

43 - �نظر: �إعالم �ملوقعني، 78/3، و�ملو�فقات، 14/3.
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املبحث الثالث: �سوابط العمل بفقه املوازنات:

من �أبرز هذه �ل�سو�بط ما يلي:
ال�سابط الأول: مراعاة مقا�سد ال�سريعة:

ك�سر  وعلى  ه،  و�أَمِّ �سيء  �إتيان  على  تدل  ثالثة  �أ�سول  و�لد�ل  و�ل�ساد  �لقاف  �للغة:  �ملقا�سد يف 
و�نك�سار، وعلى �كتناز يف �ل�سيء، يقال: ق�سد يف �الأمر ق�سد�: تو�سط ومل يجاوز فيه �حلد، وطريق ق�سد، 
�أي: �سهل، وق�سدت ق�سده، �أي: نحوه، ومن �ملجاز ق�سد يف معي�سته و�قت�سد، ولعل �أقرب �ملعاين �للغوية 

للمعنى �ال�سطالحي للمقا�سد هو طلب �ل�سيء و�إتيانه، و�لتو�سط)44(.
�ل�سريعة  جاءت  �لتي  و�الأهد�ف  و�لغايات  و�حِلكم  �ملعاين  فهي:  �ال�سطالح  يف  �ملقا�سد  و�أما 

لتحقيقها و�أثبتتها يف كل �الأحكام)45(.
قال �ل�ساطبي)46( رحمه �هلل: » فقد �تفقت �الأمة بل �سائر �مللل على �أن �ل�سريعة و�سعت للمحافظة 
على �ل�سروريات �خلم�س: وهي �لدين، و�لنف�س، و�لن�سل، و�ملال، و�لعقل، وعلمها عند �الأمة كال�سروري«)47(.

�أ�سا�س �لبالغة، 509/1، حممود بن عمر اخلوارزمي، دار الفكر: بريوت، ط1، 1399هـ، 1979م، ومقايي�س �للغة،  44 - �نظر: 
95/5، وامل�صباح املنري، اأحمد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية: بريوت، ط1، د.ت، 505/2، مادة: ق�سد.

�أو معظمها  �لت�سريع  �أحو�ل  لل�سارع يف جميع  �مللحوظة  و�حلكم  »�ملعاين  �أنها:  منها،  �أخرى  بتعريفات  �ملقا�سد  كما عرفت   -  45
عا�سور،  �لطاهر  حممد  �الإ�سالمية،  �ل�سريعة  مقا�سد  �ل�سريعة«  �أحكام  من  خا�س  نوع  يف  بالكون  مالحظتها  تخت�س  ال  بحيث 
حتقيق ودرا�صة حممد الطاهر املي�صاوي، دار النفائ�س: الأردن، ط2، 2001م، �س 251، وعرفها يف مو�سع �آخر باأنها: »�الأعمال 
و�لت�سرفات �ملق�سودة لذ�تها، و�لتي ت�سعى �لنفو�س �إلى حت�سيلها، مب�ساع �ستى �أو حتمل على �ل�سعي �متثاال«، �ملرجع �ل�سابق، �س 
415، »�الأ�سر�ر �لتي و�سعها �ل�سارع عند كل حكم من �أحكامها«، مقا�سد �ل�سريعة ومكارمها، عالل �لفا�سي، مكتبة �لو�حدة �لعربية 
�الأحكام،  و�أثبتتها يف  �ل�سريعة،  بها  �أتت  �لتي  و�ملعاين  و�لنتائج  و�الأهد�ف  »�لغايات   ،3 د.ت، �س  املغرب، ط1،  البي�صاء:  والدار 
و�صعت اإلى حتقيقها واإيجادها والو�صول اإليها يف كل زمان ومكان«، مقا�صد ال�صريعة - اأ�صا�س حلقوق الإن�صان، حممد الزحيلي، 
كتاب الأمة: وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بقطر، ط1، �لعدد 87 ، 1423 هـ، �س 70، »�لغايات �لتي و�سعت �ل�سريعة الأجل 
حتقيقها مل�صلحة العباد«، نظرية املقا�صد عند الإمام ال�صاطبي، د.اأحمد الري�صوين، الدار العاملية للكتاب الإ�صالمية: الريا�س، ط 
4، 1995م، �س 19، »�ملعاين �مللحوظة يف �الأحكام �ل�سرعية، و�ملرتتبة عليها، �سو�ء �أكانت تلك �ملعاين حكما جزئية �أم م�سالح كلية 
�أم �سمات �إجمالية، وهي تتجمع �سمن هدف و�حد هو تقرير عبودية �هلل وم�سلحة �الإن�سان يف �لد�رين«، �الجتهاد �ملقا�سدي حجيته 
�صوابطه جمالته، نورالدين بن خمتار اخلادمي، كتاب الأمة: وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بقطر، ط1، �لعدد 65 ، �س 25.

46- اإبراهيم بن مو�صى بن حممد اللخمي، الغرناطي املالكي ال�صهري بال�صاطبي، كنيته اأبو ا�صحاق، حمدث وفقيه واأ�صويل ولغوي 
ومف�سر، مات �سنة 790هـ، من موؤلفاته: عنو�ن �لتعريف باأ�سر�ر �لتكليف يف �الأ�سول، �سرح على �خلال�سة يف �لنحو، و�العت�سام، 

�نظر ترجمته: معجم �ملوؤلفني، 118/1، عمر ر�صا كحاله، دم�صق: املكتبة العربية، ط1، 1961م.
47 - �ملو�فقات، 26/1.
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ول يخفى اأن امل�صالح هي امل�صمون العملي للمقا�صد، وهي ترجع اإلى حفظ مقا�صد ال�صريعة، واإن 
ْرِع،  ِد ال�صَّ َلَحَة اإلى ِحْفِظ َمَقا�صِ مل تكن كذلك فهذ� عالمة بطالنها، قال �لغز�يل – رحمه اهلل: »َرَدْدَنا امْلَ�صْ
وٍد ُفِهَم من اْلِكَتاِب  َلَحٍة ل َتْرِجُع اإلى ِحْفِظ َمْق�صُ ِة َواْلإِْجَماِع. َفُكلُّ َم�صْ نَّ ْرِع ُتْعَرُف ِباْلِكَتاِب َوال�صُّ ُد ال�صَّ َوَمَقا�صِ
ِرَحٌة... َوُكلُّ  ْرِع َفِهَي َباِطَلٌة ُمطاَّ َفاِت �ل�ساَّ رُّ اِلِح �ْلَغِريـَبِة �لاَِّتي ال ُتاَلِئُم َت�سَ ِة َو�الإِْجَماِع َوَكاَنْت من �مْلَ�سَ ناَّ َو�ل�سُّ
ْجَماِع َفَلْي�َس َخاِرًجا ِمن  ِة َوالإِ نَّ وًدا ِباْلِكَتاِب َوال�صُّ وٍد �َصْرِعيٍّ ُعِلَم َكْوُنُه َمْق�صُ َلَحٍة َرَجَعْت اإلى ِحْفِظ َمْق�صُ َم�صْ
ٍة، َوَل�ْسَنا َنْعِني  راَّ ِل عن َجْلِب َمْنَفَعٍة �أَْو َدْفِع َم�سَ َلَحُة َفِهَي ِعَباَرٌة يِف �الأَ�سْ ا: »�مْلَ�سْ وِل«)48(، وقال �أي�سً َهِذِه �اْلأُ�سُ
ا َنْعِني  ِدِهْم، َلِكناَّ يِل َمَقا�سِ �سِ ْلِق يف حَتْ الُح �خْلَ ْلِق َو�سَ ُد �خْلَ ِة َمَقا�سِ راَّ ِبِه َذِلَك، َفاإِناَّ َجْلَب �مْلَْنَفَعِة َوَدْفَع �مْلَ�سَ
ْلِق َخْم�َصٌة: َوُهَو اأَن َيْحَفَظ َعَلْيِهْم ِديَنُهْم  ْرِع من اخْلَ وُد ال�صَّ ْرِع َوَمْق�صُ وِد ال�صَّ َلَحِة امْلَُحاَفَظَة على َمْق�صُ ِبامْلَ�صْ
ُت  َلَحٌة، َوُكلُّ ما ُيَفوِّ ْم�َصِة َفُهَو َم�صْ وِل اخْلَ �صُ ُن ِحْفَظ َهِذِه اْلأُ مَّ َوَنْف�َصُهْم َوَعْقَلُهْم َوَن�ْصَلُهْم َوَماَلُهْم، َفُكلُّ َما َيَت�صَ

َلَحٌة«)49(. وَل َفُهَو َمْف�َسَدٌة َوَدْفُعَها َم�سْ َهِذِه �اْلأُ�سُ
�إن مو�سوع فقه �ملو�زنات هو �لتعار�س بني �مل�سالح �أو بني �ملفا�سد، و�ملجتهد ينظر حينئذ �إلى 
�الأقرب من �مل�سالح �إلى مقا�سد �ل�سريعة فيقدمه، و�الأبعد من �ملفا�سد عن مقا�سد �ل�سريعة فيدفعه، وهو 
اِلِح َو�مْلََفا�ِسِد  ْبُط �مْلَ�سَ ِكُن �سَ بهذ� �لعمل يقرتب من �لدليل، قال �لعز �بن عبد�ل�سالم- رحمه �هلل: »َوال مُيْ

ْقِريِب«)50(، ودل على هذ� �لفعل ما ياأتي: �إالاَّ ِبالتاَّ
َ َما ��ْسَتَطْعُتْم})51(، وقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »... َدُعويِن َما َتَرْكُتُكْم  ُقو� �هللاَّ قوله تعالى:{َفاتاَّ   
َذ� َنَهْيُتُكْم عن �َسْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َو�إَِذ� �أََمْرُتُكْم  ا َهَلَك من كان َقْبَلُكْم ِب�ُسوؤَ�ِلِهْم َو�ْخِتاَلِفِهْم على �أَْنِبَياِئِهْم َفاإِ َ �إِمناَّ
اَقِة، َوَعَلى  ِديِث على �ْلَعْفِو عن كل ما َخَرَج عن �لطاَّ ُتو� ِمْنُه َما ��ْسَتَطْعُتْم«)52(، »َفَلَك �ال�ْسِتْدالل ِباحْلَ ِباأَْمٍر َفاأْ
ال�ْصِتَطاَعِة  ِه عن  َبْع�صِ ُخُروِج  ُد  رَّ جُمَ لي�س  ُه  َواأَنَّ ِبِه،  امْلَاأُْموِر  ال�ْصِتَطاَعِة من  َت  حَتْ ا دخل  ِبَ اْلإِْتَياِن  ُوُجوِب 

48 - �مل�ست�سفى يف علم �الأ�سول، 179/1، حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: حممد ال�صايف، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 
1413هـ.

العلمية: بريوت،ط1، 1404هـ،  الكتب  ال�صبكي، دار  �الإبهاج،184/3، علي بن عبدالكايف  و�نظر:  �ل�سابق، 174/1،  49 - �ملرجع 
والفروق، 85/4.

50 - قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام 20/1.
51 - �سورة �لتغابن، من �الآية: 16.

رقم: 6858،  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  ر�سول �هلل  ب�سنن  �القتد�ء  باب  و�ل�سنة،  بالكتاب  �العت�سام  كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -  52
وم�سلم، كتاب �حلج، باب فر�س �حلج مرة يف �لعمر، رقم: 1337. قال احلافظ يف فتح الباري، 261/13: »�حلكمة يف تقييد 
فيه  �لعجز  ت�سور  فاإن  �لنهي،  �الأمر بخالف  ت�سوره يف  يكرث  �لعجز  �أن  �لنهي؛  دون  �الأمر  باال�ستطاعة يف جانب  �حلديث 

حم�سور يف �ال�سطر�ر«.
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ُموِجًبا َلْلَعْفِو عن َجِميِعِه«)53( وكما هو مقرر عند �أهل �لعلم �أن �ملقدور ال ي�سقط باملعذور)54(.

ال�سابط الثاين: العمل بقواعد امل�سالح واملفا�سد:

و�سع �لعلماء قو�عد للتعامل بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �لتعار�س، منها:
ِة«)55(. ِتماَّ ِة َو�إِْلَغاُء �لتاَّ ُروَرِة �مْلُِهماَّ َلَحَتاِن َوَجَب �إْعَماُل �ل�ساَّ »�إَذ� َتَعاَر�َس َم�سْ

»�إذ� تعار�س م�سلحتان ح�سلت �لعليا منهما بتفويت �لدنيا«)56(.
م�سلحة وخوف مف�سدة �أو م�سلحتان �عتب �أهمهما«)57(. تعار�ست  “�إذ� 

»�إذ� تز�حمت م�سلحتان قدم �أهمهما«)58(.

»�إذ� تعار�س م�سلحتان بدئ باأهمهما«)59(.
بارتكاب �أخفهما«)60(. �سرر�  �أعظمهما  روعي  مف�سدتان  تعار�س  “�إذ� 

بارتكاب �أخفهما«)61(. �أعظمهما  دفع  مف�سدتان  تعار�ست  “�ذ� 
درء  وهي:  خام�سة  قاعدة  ونظريها  �أخفهما،  بارتكاب  �سرر�  �أعظمهما  روعي  مف�سدتان  تعار�س  “�إذ� 
�عتناء  الأن  غالًبا؛  �ملف�سدة  دفع  قدم  وم�سلحة،  مف�سدة  تعار�س  فاإذ�  �مل�سالح،  جلب  من  �أولى  �ملفا�سد 

�ل�سارع باملنهيات �أ�سد من �عتنائه باملاأمور�ت«)62(.
وهذه �لقو�عد ت�سري �إلى تقدمي �الأهم ويعرف ذلك بقربه من �ل�سروريات �أو بعده عنها، فرتجح �ملقا�سد    
اخلم�صة ال�صرورية مما يلي: حفظ الدين، والنف�س، والن�صل، واملال، والعقل، على ما �صواها من املقا�صد احلاجية، 

ونرجح �حلاجية على �لتح�سينية، و�ل�سبب قوة �مل�سلحة �ل�سرورية، ولذ� مل تخل �سريعة من مر�عاتها)63(.

53 - نيل �الأوطار، 329/1.
54 - �نظر: قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، 187/1، وفتح �لباري، 261/13، ومن �سيغها: �ملي�سور ال ي�سقط باملع�سور، و�ملي�سور ال ي�سقط 
باملعجوز عنه، �نظر: �إعانة �لطالبني، 2/1، و�ملنثور، 230/1، و422/1، وغري �مل�ستطاع ال ي�سقط به �مل�ستطاع، حا�سية �ل�سندي، 

172/1، نور الدين بن عبدالهادي ال�صندي، حتقيق: عبدالفتاح اأبو غدة، مكتب املطبوعات الإ�صالمية: حلب، ط2، 1406هـ.
55 - �لبحر �ملحيط، 192/4.

56- �ملنثور، 349/1.
57 - �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم، 41/6.

58 - فتح �لباري، 123/9.
59 - عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري، 231/1، حممود بن اأحمد العيني، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، د.ت.

60 - درر احلكام �صرح جملة الأحكام، 37/1، علي حيدر، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، د.ت.
61 - �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم، 144/15.

62 - �الأ�سباه و�لنظائر، 87/1.
اأمري احلاج، دار الفكر: بريوت، ط1، 1417هـ/ 1996م، و  63  - �نظر: �لتقرير و�لتحبري، 307/3، �صم�س الدين حممد ابن 
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كما و�سع �لعلماء �سو�بط للعمل بامل�سلحة، منها: 
-�أن ال تخالف ن�سو�س �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع)64(،«فعلى كل ناظر �أال يتبع ر�أيه �ملح�س، حتى يربطه 
باأ�سول �ل�سريعة، ومن �أعمل �لر�أي �ملجرد، �أحل وحرم على خالف �ل�سريعة فال حجة �إًذ� يف قوله«)65(، 
قال �بن تيمية – رحمه �هلل: »�عتبار مقادير �مل�سالح و�ملفا�سد هو مبيز�ن �ل�سريعة، فمتى قدر �الن�سان 
على �تباع �لن�سو�س مل يعدل عنها، و�إال �جتهد بر�أيه ملعرفة �الأ�سباه و�لنظائر«)66(، �إن ما قد يبدو من 
�أ�سكال �لتعار�س بني �مل�سلحة و�لن�س، �إمنا �سببه �أحد �أمرين: �إما خلل يف فهم �مل�سلحة وتقديرها باأن 

تكون متوهمة، و�إما خلل يف فهم �لن�سو�س وتطبيقها.
-�أن تكون “�مل�سلحة مالئمة الأ�سل كلي من �أ�سول �ل�سرع، �أو الأ�سل جزئي جاز بناء �الأحكام و�إال فال”)67(، 
وي�صتثنى من هذا حالت ال�صرورة، وذلك لأن »امل�صلحة ال�صرورية فال بعد يف اأن يوؤدي اإليها راأي جمتهد 

و�إن مل ي�سهد له �أ�سل معني، ولها نظائر منها رمي �لكفار �ملترت�سني باأ�سرى �مل�سلمني يف �حلرب«)68(.
-�أن تكون �مل�سلحة قطعية �أو يغلب على �لظن وجودها)69(. 

ال�سابط الثالث: مراعاة مراتب امل�سالح واملفا�سد:

وم�سالح  معتبة،  م�سالح  �إلى:  تنق�سم  فهي  �الأهمية،  من  و�حدة  درجة  على  لي�ست  �مل�سالح   
ملغاة، وم�سالح مر�سلة، وقد �ُسميت مر�سلة للتمييز بني �مل�سلحة �لتي جاء بها �لن�س وهي �ملعتبة، وبني 

�العت�سام، 38/2، اإبراهيم بن مو�صى ال�صاطبي، املكتبة التجارية الكبى: م�صر، ط1، د.ت.
64 - �نظر: �مل�ست�سفى، 179/1.

65 - �لبهان يف �أ�سول �لفقه، 505/2، عبدامللك اجلويني، حتقيق: د.عبدالعظيم الديب، دار الوفاء: املن�صورة، ط4، 1418هـ، 
�لر�سالة:  موؤ�س�سة  �لرتكي،  بدر�ن، حتقيق: د.عبد�هلل  بن  لعبد�لقادر  �ملدخل، 295/1،  184/2، جاء يف  والفروق،  وانظر: 
بريوت، ط2، 1401هـ: »وال يجوز للمجتهد �لتم�سك مبجرد هذين �لق�سمني �ملذكورين، وهما: �لتح�سيني، و�حلاجي، بل ال 
بد له من �ساهد من جن�سها ي�سهد له باعتبار �أحكامهما؛ لئال يكون ذلك و�سعا لل�سرع بالر�أي؛ والأن �عتبارهما بدون �ساهد، 
يوؤدي �إلى �ال�ستغناء عن بعث �لر�سل، ويجر �لنا�س �إلى دين �لب�همة �لقائلني: ال حاجة لنا �إلى �لر�سل؛ الأن �لعقل كاف لنا 
�أتيناه، وما قبحه �جتنبناه، وما مل يق�س فيه بح�سن وال قبح فعلنا منه  �لعقل  �إذ� ما ح�سنه  �الأحكام،  �لتاأديب ومعرفة  يف 
�ل�سروري، وتركنا �لباقي �حتياطا، و�لتم�سك بهذين �لق�سمني من �مل�سالح من غري �ساهد لهما باالعتبار يوؤدي �إلى مثل ذلك 

ونحوه فيكون باطال«.
66 - فتاوى �بن تيمية، 129/28.

67 - �لبحر �ملحيط، 379/4، و�نظر: �الإبهاج، 178/3.
68 - الفروق، 87/4.

69 - �نظر: �الإبهاج، 177/3، و�لبحر �ملحيط، 379/4، و�لتقرير و�لتحبري، 200/3.
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�مل�سلحة �لتي جاء حكمها باالجتهاد وهي �ملر�سلة)70(.
اِلُح َو�مْلََفا�ِسُد �إَلى َنِفي�ٍس َوَخ�ِسي�ٍس، َوَدِقيٍق  قال �لعز �بن عبد�ل�سالم – رحمه �هلل: » َتْنَق�ِسُم �مْلَ�سَ  
َتَلٍف  ٍع َوَواِقٍع، َوخُمْ ْنَيِويُّ َيْنَق�ِصُم اإَلى ُمَتَوقَّ ، َوالدُّ ، َواآِجٍل اأُْخَرِويٍّ َوَعاِجٍل ُدْنَيِويٍّ ، َوَجِليٍّ َوَخِفيٍّ ، َوُكْثٍ َوُقلٍّ َوُجلٍّ
اِلِح َعَلى َبْع�ٍس، َوَتْرِجيِح  اِلِح َعَلى َبْع�ٍس، َوَتْرِجيِح َبْع�ِس �مْلَ�سَ َفٍق َعَلْيِه، َوَكَذِلَك َتْرِجيُح َبْع�ِس �مْلَ�سَ ِفيِه َوُمتاَّ
اَلِحِه،  ِعيُد َمْن َفَعَل َما ُ�تُِّفَق َعَلى �سَ َفِق َعَلْيِه َو�مْلُْخَتَلِف ِفيِه، َفال�ساَّ َبْع�ِس �مْلََفا�ِسِد َعَلى َبْع�ٍس، َيْنَق�ِسُم �إَلى �مْلُتاَّ
اَلِحِه، َوَتَرَك َما ُ�ْخُتِلَف يِف  ماَّ �إَلى َذِلَك ِفْعَل َما ُ�ْخُتِلَف يِف �سَ َوَتَرَك َما ُ�تُِّفَق َعَلى َف�َساِدِه، َو�أَ�ْسَعُد ِمْنُه َمْن �سَ
َف�َساِدِه« )71(، ويف هذ� �إ�سارة �إلى مرجحات كثرية تعتمد على رتبة �مل�سلحة من حيث: منـزلتها، �أو كرثتها 
�الختالف  �أو  عدمه،  من  وقوعها  توقوع  �أو  باالآجل،  �أو  بالعاجل  تعلقها  �أو  وخفائها،  و�سوحها  �أو  وقلتها، 

والتفاق حولها.

وتنق�سم �مل�سلحة من حيث �الأهمية �إلى: �ل�سروريات، و�حلاجيات، و�لتح�سينيات)72(، فما تعلق 
بال�سروريات قدم على غريه وهكذ�.

�الأ�سياء،  �أعظم  �لدين  »وجدنا  �هلل:  رحمه   - �ل�ساطبي  قال  بينها  فيما  متفاوته  و�ل�سروريات 
ولذلك ُيهمل يف جانبه �لنف�س و�ملال وغريهما، ثم �لنف�س ولذلك ُيهمل يف جانبها �عتبار قو�م �لن�سل و�لعقل 
مرتبة  فلي�ست  وعدمه،  �لتاأكيد  يف  مر�تب  على  وجدت  توؤملت  �إذ�  »�ل�سروريات  �أي�سًا:  وقال  و�ملال«)73(، 
�لنف�س كمرتبة �لدين، ولي�س ت�ست�سغر حرمة �لنف�س يف جنب حرمة �لدين، فيبيح �لكفر �لدم، و�ملحافظة 
على �لدين مبيح لتعري�س �لنف�س للقتل و�الإتالف يف �الأمر مبجاهدة �لكفار و�ملارقني عن �لدين، ومرتبة 
�لعقل و�ملال لي�ست كمرتبة �لنف�س، �أال ترى �أن قتل �لنف�س مبيح للق�سا�س، فالقتل بخالف �لعقل و�ملال، 
وكذلك �سائر ما بقى و�إذ� نظرت يف مرتبة �لنف�س تباينت �ملر�تب فلي�س قطع �لع�سو كالذبح، وال �خلد�س 

70 - �نظر: �نظر: �أثر �مل�سلحة يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية، �س 62، د.�صالح الدين حممد النعيمي، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 
2009م.

71 -  قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، 49/1.
بها  ويلحق  �ل�سروريات  وهى:  �الأق�سام،  �لثالثة  تعدو  ال  »�مل�سالح  �هلل:  – رحمه  �ل�ساطبي  قال  �لذخرية، 159/7،  �نظر:   -  72
مكمالتها، و�حلاجيات وي�ساف �إليها مكمالتها، و�لتح�سينيات ويليها مكمالتها، وال ز�ئد على هذه �لثالثة �ملقررة يف كتاب �ملقا�سد، 
و�إذ� نظرنا �إلى �ل�سنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه �الأمور، فالكتاب �أتى بها �أ�سوال يرجع �إليها، و�ل�سنة �أتت بها تفريعا على 
�لكتاب وبيانا ملا فيه منها، فال جتد يف �ل�سنة �إال ما هو ر�جع �إلى تلك �الأق�سام، فال�سروريات �خلم�س كما تاأ�سلت يف �لكتاب تف�سلت 

يف �ل�سنة«، �ملو�فقات، 27/4.
73 - �ملو�فقات، 299/2.
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كقطع �لع�سو، وهذ� كله حمل بيانه �الأ�سول«)74(، وال �سك �أن �الإخالل بالدين �إخالل باأول �ل�سروريات، كما 
�أن �أركان �لدين �خلم�سة متفاوتة يف �لرتتيب فيما بينها، فلي�س �الإخالل بال�سهادتني كاالإخالل بال�سالة، 

وال �الإخالل بال�سالة كاالإخالل بالزكاة، وال �الإخالل بالزكاة كاالإخالل برم�سان وكذلك �سائرها)75(.

فاإن كانت يف مرتبة و�حدة يف �الأهمية وما تعلق بها، ُنظر �إلى �ملرجحات �الأخرى ومنها: تقدمي 
م�سلحة �جلماعة على م�سلحة �لفرد)76(.

ِبيِّ �سلى  ومن �ملرجحات يف حال �لت�ساوي تقدمي �الأي�سر منها، دل على هذ� حديث َعاِئ�َسَة َزْوِج �لناَّ
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َبنْيَ �أَْمَرْيِن، �إِالاَّ �أََخَذ �أَْي�َسَرُهَما)77(، َما  َ َر�ُسوُل �هللاَّ َها َقاَلْت: »َما ُخريِّ �هلل عليه و�سلم �أَناَّ
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ِلَنْف�ِسِه، �إِالاَّ �أَْن  ا�ِس ِمْنُه، َوَما �ْنَتَقَم َر�ُسوُل �هللاَّ ْبَعَد �لناَّ مَلْ َيُكْن �إِْثًما، َفاإِْن َكاَن �إِْثًما، َكاَن �أَ
: »�إِالاَّ ِ�ْخَتاَر �أَْي�َسرهَما َما مَلْ  �يِنِّ َبَ ِ ِبَها«)78(. َويِف َحِديث �أََن�س ِعْند �لطاَّ ِ َعزاَّ َوَجلاَّ َفَيْنَتِقَم هلِلاَّ ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة �هللاَّ

ِ ِفيِه �َسَخط«)79(. َيُكْن هلِلاَّ
و�الآخرة،  �لدنيا  �أمور  ينبغي عليه ترك ما ع�سر عليه من  �ملرء  �أن  »يف هذ� �حلديث دليل على 
وترك �الإحلاح فيه، �إذ� مل ي�سطر �إليه، و�مليل �إلى �لي�سر �أبد�، فاإن �لي�سر يف �الأمور كلها �أحب �إلى �هلل و�إلى 
ُ ِبُكُم �ْلُي�ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْسَر})80(، »ويف معنى هذ� �الأخذ برخ�س �هلل  ر�سوله، قال تعالى: { ُيِريُد �هللاَّ
تعالى ورخ�س ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم و�الأخذ برخ�س �لعلماء ما مل يكن �لقول خطاأ بينا... ينبغي 

للعامل �أن يحمل �لنا�س على �لرخ�سة و�ل�سعة ما مل يخف �ملاأثم«)81(.
قال �بن �لقيم – رحمه �هلل: »و�ملوؤمن ينبغي له �أن يعرف �ل�سرور �لو�قعة ومر�تبها يف �لكتاب 
وال�صنة كما يعرف اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�صنة، فُيفرق بني اأحكام الأمور الواقعة الكائنة 

74 - �العت�سام، 38/2.
75 - �ملرجع �ل�سابق، 57/2- 58.

76 - �نظر: �سرح �لزرقاين، 427/3، حممد بن عبدالباقي الزرقاين، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، د.ت، وفي�س �لقدير �سرح 
�جلامع �ل�سغري، 308/6، عبد الروؤوف املناوي، املكتبة التجارية الكبى: م�صر، ط1، 1356هـ، و�سبل �ل�سالم، 22/3، حممد 

بن اإ�صماعيل ال�صنعاين، حتقيق: حممد اخلويل، دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت، ط1، 1379هـ.
ُه ِحيَنِئٍذ َيْخَتار �اْلأَ�َسّد«، فتح �لباري، 576/6. ًيا ِلاْلإِْثِم َفاإِناَّ ْثًما، �أَْي: َما مَلْ َيُكْن �اْلأَ�ْسَهل ُمْقَت�سِ 77- »�أَْي: �أَ�ْسَهَلُهَما، َوَقْوله: َما مَلْ َيُكْن �إِ
اِئِل، َباب  ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم، رقم: 3367، وم�سلم، ِكَتاب �ْلَف�سَ َفِة �لناَّ 78 - متفق عليه، �أخرجه �لبخاري، ِكَتاب �مْلََناِقِب، َباب �سِ

ُمَباَعَدِتِه �سلى �هلل عليه و�سلم لالآثام و�ختياره من �ملباح �أ�سهله و�نتقامه هلل عند �نتهاك حرماته، رقم: 2327.
79 - املعجم الأو�صط، �صليمان بن اأحمد الطباين، حتقيق: طارق عو�س اهلل، عبداملح�صن احل�صيني، دار احلرمني: القاهرة، ط1، 

1415هـ، 71/9، رقم: 9152.

80 - �سورة �لبقرة، من �الآية: 185.
81 - �لتمهيد، 146/8 – 147.

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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و�لتي ير�د �إيقاعها يف �لكتاب و�ل�سنة؛ ليقدم ما هو �أكرث خري� و�أقل �سر� على ما هو دونه، ويدفع �أعظم 
�لو�قع يف �خللق  يعرف  فاإن من مل  �أدناهما،  بفو�ت  �أعظم �خلريين  ويجتلب  �أدناهما،  باحتمال  �ل�سرين 
و�لو�جب يف �لدين مل يعرف �أحكام �هلل يف عباده، و�إذ� مل يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد 

�هلل بغري علم كان ما يف�سد �أكرث مما ي�سلح«)82(.

ال�سابط الرابع: النظر يف املاآلت:

�الأمر  �بتد�ء  على  يدالن  �أ�سالن  و�لالم  و�لو�و  و�لهمزة  �أول،  كلمة  من  �للغة:  �ملاآل يف   
و�نتهاوؤه، ُيقال: �آل يوؤول، �أي: رجع، وُيقال: �أول �حلكم �إلى �أهله، �أي: �أرجعه، ومن هذ� �لباب تاأويل �لكالم، 

وهو عاقبته وما يوؤول �إليه)83(. 
و�أما ��سطالًحا فقد عرف باأنه: »�لنظر يف ق�سد �لفاعل من خالل ت�سريحه �أو قر�ئن   

�أحو�له و�أفعاله، ويندرج هذ� �لنظر حتت حكم منع �حليل«)84(.
ولعل �الأن�سب يف تعريفه باأنه: �لنتائج �ملرتتبة على �الأحكام �أو على �أفعال �ملكلفني.  

قال �ل�ساطبي – رحمه �هلل: »ماآل �الأعمال �لتكليفية �أن يجازى عليها، وقد يجازى �الإن�سان على   
ا: »�لنظر يف ماآالت  ما مل يعمل ،خري� كان �جلز�ء �أو �سر� وهو �أ�سل متفق عليه يف �جلملة«)85(. وقال �أي�سً
الأفعال معتب مق�صود �صرًعا، كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من 
�الأفعال �ل�سادرة عن �ملكلفني باالإقد�م �أو باالإحجام �إال بعد نظره �إلى ما يوؤول �إليه ذلك �لفعل، م�سروعا 
مل�سلحة فيه ت�ستجلب �أو ملف�سدة تدر�أ، ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة 

تن�ساأ عنه �أو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك«)86(.
كما �أ�سار– رحمه �هلل – �إلى �أن �عتبار �ملاآل ينبني عليه قو�عد منها: قاعدة �سد �لذر�ئع، وقاعدة   
�حليل و�لتي هي يف حقيقتها تقدمي عمل ظاهر �جلو�ز الإبطال حكم �سرعي وحتويله يف �لظاهر �إلى حكم 
�ال�ستح�سان،  وقاعدة  مر�عاة �خلالف،  وقاعدة  �لو�قع،  �ل�سريعة يف  قو�عد  فيها خرم  �لعمل  فماآل  �آخر 
و�سائر �لرخ�س فاإن حقيقتها ترجع �إلى �عتبار �ملاآل يف حت�سيل �مل�سالح �أو درء �ملفا�سد، وذلك الأن �لبقاء 

82 - قاعدة يف �ملحبة، 119/1، اأحمد بن عبداحلليم بن تيمة، حتقيق: د. حممد ر�صاد، مكتبة الرتاث الإ�صالمي: القاهرة، ط1، د.ت. 
83 - مقايي�س �للغة، مادة: �أول.

84 - فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق، �س 128، د.ناجي اإبراهيم ال�صويد، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 1423هـ.
85 - �ملو�فقات، 234/2.

86 - �ملرجع �ل�سابق، 194/4.
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مع �أ�سل �لدليل �لعام يوؤدي �إلى رفع ما �قت�ساه �لدليل من �مل�سلحة، فكان �لو�جب مر�عاة �ملاآل)87(.
وبهذا يت�صح اأن جمالت اعتبار املاآل وا�صعة واأن املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ل بد فيها من   
�لنظر �إلى �ملاآل؛ الأنه قد يكون ظاهر �مل�سلحة �جلو�ز لكن ماآلها �إلى حر�م، �أو �لعك�س، و�لنظر �إلى �ملاآل 
يحتاج �إلى قدرة عالية يف ت�سور �لنتائج و�فرت��سها قبل �لوقوع و�سعة �الأفق، بالنظر �إلى �خليار�ت �لقائمة 

بني �مل�سالح �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة.

ال�سابط اخلام�ض: فقه الواقع:

ملا كان مو�سوع فقه �ملو�زنات �مل�سالح و�ملفا�سد، ومو�سوع فقه �لو�قع �لن�س و�لتطبيق، فاإن فقه 
�ملو�زنات يعد جزًء من فقه �لو�قع فيما يت�سل بتطبيق �لن�س عند تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد، كما �أن فقه 

�لو�قع يعد �أحد عنا�سر �لرتجيح عند �ملو�زنة.
املراد بفقه الواقع: اإدراك الغاية من الن�صو�س ومقا�صد ال�صريعة واأحوال املكلفني وجمتمعاتهم 
و�لغاية  �ملكان  و  �لزمان  بح�سب  تاأجيله،  �أو  منها  تطبيقه  ميكن  ما  ملعرفة  �الأحكام؛  يف  منها  يوؤثر  وما 

�لت�سريعية.
�إن فقه �لو�قع مرتبط بالتعامل مع ثالثة عنا�سر، وهي: ما �ت�سل بالن�س )فقه �لن�س(، ما �ت�سل   
�لتطبيق(،  �لذي �سيطبق فيه �حلكم )فقه  �لزمان  �أو  باملكان  �ت�سل  �أو جماعات(، ما  باملكلفني )�أفر�د 

وبتعبري �آخر: و�قع �لن�س، و�قع �ملكلف �أو �ملكلفني، و�قع �لزمان و�ملكان.

�إن فقه �ملو�زنات جزء من فقه �لو�قع، ومعرفة �لو�قع تعني على �ملو�زنة و�ختيار وترجيح �مل�سالح، 
ومن �الأمثلة على هذ� قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم لر�سويل م�سيلمة �لكذ�ب ِحنَي َقَر�أَ ِكَتابه: »ما َتقوالِن �أَنُتما 
َربُت �أَعَناَقُكَما«)88(، لكونهما �رتد� عن دين  �ُسَل ال ُتقَتُل ل�سَ َقاال: نقول كما قال، قال: �أَما و�هللاَّ لوال �أَناَّ �لرُّ
�هلل �إال �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مل يقتلهما، وبني �سبب ذلك باأنه ما جرت به �لعادة بعدم قتل �لر�سل 
وهو دليل على معرفته بالعرف �ل�سائد �لو�قع �لقائم بهذ� �ل�ساأن، ونوع من �أنو�ع �ملو�زنة بني م�سلحة قتل 

87 - �نظر: �ملرجع �ل�سابق، 194/4 – 207.
88 - �صنن اأبي داود، �صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر: بريوت، ط1، د.ت، 
كتاب �جلهاد، باب يف �لر�سل، رقم: 2761، قال الألباين يف �صحيح و�صعيف �صنن اأبي داود، مكتبة املعارف: الريا�س، ط2، 1421هـ، 
بن عبد�هلل �حلاكم، حتقيق: م�سطفى عبد  �ل�سحيحني، ملحمد  و�مل�ستدرك على  �مل�سند، 487/3،  و�أحمد يف  174/2: �سحيح، 
القادر عطا، دار الكتب العلمية: بريوت، ط1، 1411هـ، كتاب: ق�سم �لفيء، رقم: 2632، وقال: » هذا حديث �صحيح على �صرط 

م�سلم ومل يخرجاه«.
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قتلنا  لو  فاإننا  �إلى ذلك  تدعو  »والأن �حلاجة  باملثل؛  �ملعاملة  �لفعل مبخالفة مبد�أ  ومف�سدة هذ�  �ملرتدين 
ر�سلهم لقتلو� ر�سلنا فتفوت م�سلحة �ملر��سلة«)89(.

ِبياَّ �سلى �هلل عليه  ْلُت �لناَّ ُ َعْنَها، َقاَلْت: »�َساأَ َي �هللاَّ ومن �الأدلة على هذ� �ل�سابط حديث َعاِئ�َسَة َر�سِ
َرْت ِبِهُم  ْدِر �أَِمَن �ْلَبْيِت ُهَو؟ َقاَل: َنَعْم، ُقْلُت: َفَما َلُهْم مَلْ ُيْدِخُلوُه يِف �ْلَبْيِت؟ َقاَل: �إِناَّ َقْوَمِك َق�ساَّ و�سلم َعِن �جْلَ
َوَلْوال  َنُعو� َمْن �َساُءو�،  َومَيْ ِلُيْدِخُلو� َمْن �َساُءو�  َقْوُمِك  َذِلَك  َفَعَل  ُمْرَتِفًعا؟ َقاَل:  َباِبِه  َفَما �َساأُْن  ُقْلُت:  َفَقُة،  �لناَّ
َباَبُه  َق  �أُْل�سِ َو�أَْن  �ْلَبْيِت،  ْدَر يِف  �أُْدِخَل �جْلَ �أَْن  ُقُلوُبُهْم  ُتْنِكَر  �أَْن  َفاأََخاُف  ِة  اِهِلياَّ ِباجْلَ َقْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم  �أَناَّ 

ِباالأَْر�ِس«)90(. 

و�لكفر  باجلاهلية  عهدهم  وقرب  قري�س  بو�قع  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �لنبي  معرفة  كان  لقد 
و�ل�سرك �سبًبا يف عدم هدم �لبيت وجعله على قو�عد �إبر�هيم عليه �ل�سالم، وهو »َدِليل ِلَقَو�ِعد ِمْن �الأَْحَكام 
َلَحة َوَتْرك �مْلَْف�َسَدة  ْمع َبنْي ِفْعل �مْلَ�سْ َر �جْلَ َلَحة َوَمْف�َسَدة َوَتَعذاَّ ْت َم�سْ اِلح، �أَْو َتَعاَر�سَ ْت �مْلَ�سَ ِمْنَها: �إَِذ� َتَعاَر�سَ
َعَلْيِه ِمْن َقَو�ِعد  �إَِلى َما َكاَنْت  َها  َوَرداَّ �أَناَّ َنْق�َس �ْلَكْعَبة  �أَْخَبَ  ِبّي �سلى �هلل عليه و�سلم  ؛ الأَناَّ �لناَّ ُبِدَئ ِباالأََهمِّ
َلَحة، َوَلِكْن ُتَعاِر�سُه َمْف�َسَدة �أَْعَظم ِمْنُه، َوِهَي َخْوف ِفْتَنة َبْع�س َمْن �أَ�ْسَلَم  �إِْبَر�ِهيم �سلى �هلل عليه و�سلم َم�سْ
َكَها �سلى �هلل عليه و�سلم.  ْوَن َتْغِيريَها َعِظيًما، َفرَتَ ل �ْلَكْعَبة، َفرَيَ َيْعَتِقُدوَنُه ِمْن َف�سْ مِلَا َكاُنو�  َقِريًبا، َوَذِلَك 
َرر َعَلْيِهْم يِف ِديَن �أَْو ُدْنَيا �إِال �الأُُمور  ته، َو�ْجِتَنابه َما َيَخاف ِمْنُه َتَولُّد �سَ اِلح َرِعياَّ َوِمْنَها ِفْكر َويِل �الأَْمر يِف َم�سَ
ة َوُح�ْسن ِحَياَطتهْم َو�أاَل َيْنِفُرو�  ِعياَّ ُدود َوَنْحو َذِلَك. َوِمْنَها: َتاأَلُّف ُقُلوب �لراَّ َكاة َو�إَِقاَمة �حْلُ ة َكاأَْخِذ �لزاَّ ْرِعياَّ �ل�ساَّ

�س مِلَا َيَخاف َتْنِفريهْم ِب�َسَبِبِه َما مَلْ َيُكْن ِفيِه َتْرك �أَْمر �َسْرِعّي«)91(. َوال َيَتَعراَّ

�إن فقه �لو�قع يوؤدي �إلى ترجيح �مل�سالح �أو �ملفا�سد، وهذ� �لرتجيح �سيختلف لكونه م�ستند على 
�لو�قع وهو متغري بح�سب �لزمان و�ملكان، قال �بن تيمية – رحمه �هلل: »فالعمل �لو�حد يكون فعله م�ستحًبا 
تارة، وتركه تارة باعتبار ما يرتجح من م�سلحة فعله وتركه، بح�سب �الأدلة �ل�سرعية، و�مل�سلم قد يرتك 

�مل�ستحب �إذ� كان يف فعله ف�ساد ر�جح على م�سلحته«)92(.

89 - �ملغني، 197/9، عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي، بريوت: دار الفكر، ط1، 1405هـ.
َوَباِبَها، رقم:  �ْلَكْعَبِة  ، َباب َجْدِر  جِّ ِكَتاب �حْلَ َوُبْنَياِنَها، رقم: 1507، وم�سلم،  َة  ِل َمكاَّ ، َباب َف�سْ جِّ ِكَتاب �حْلَ 90 - �أخرجه �لبخاري، 

.1334
91 - �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم، 89/9.

92 - �لفتاوى �لكبى، 351/2، اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية، دار املعرفة: بريوت، ط1، د.ت. 
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الـخامتة

خل�س هذ� �لبحث �إلى ما يلي:

�أهمية فقه �ملوز�نات، و�أن مو�سوعه هو �لتعار�س بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وقد دل على م�سروعيته   
�لقر�آن �لكرمي، و�ل�سنة �لنبوية، و�لعقل.

 من �سو�بط فقه �ملو�زنات: 

- مر�عاة مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية عند �ملو�زنة.

- �لعمل بالقو�عد �لتي و�سعها �لعلماء للتعامل مع �مل�سالح و�ملفا�سد.

- مر�عاة مر�تب �مل�سالح و�ملفا�سد.

- �لنظر يف �ملاآالت.

- فقه �لو�قع.

وهذه �ل�سو�بط من حيث �جلملة، ويف بع�سها تف�سيل يورده �لعلماء يف مباحث �مل�سالح و�ملفا�سد.

- �أن �لفقيه و�لعامل و�ملجتهد و�حلاكم يحتاج �إلى فقه �ملو�زنات ال �سيما يف هذ� �لع�سر �لذي تد�خلت فيه 
�مل�سالح و�ملفا�سد، وتعددت �سور �لتعار�س بينها، مما يتطلب �سبط �ملو�زنة وفًقا ملا جاءت به �لن�سو�س 

�ل�سرعية.
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املقدمة

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، حممد بن عبد اهلل، خامت الأنبياء واملر�سلني، وبعد،،،
قد جدت على النا�س اأنواع متالحقة من النوازل املالية والطبية ، احتاجوا  اإلى معرفة حكم ال�سرع فيها ، 
فانربى لها كثري من العلماء والباحثني،و املجامع الفقهية، والهيئات ال�سرعية، فكتبت البحوث والدرا�سات، 
وعقدت املوؤمترات والندوات، واأ�سدرت الفتاوى والقرارات؛ ت�سويًرا وحتريًرا، وتكييًفا وتخريًجا، وبياًنا 
ونظر،  بحث  مزيد  اإلى  بحاجة  زالت  ل  منها  بقيت جملة  فقد  ومع ذلك  منها،  كثري  ال�سرعي يف  للحكم 
وقد وجدت يف نف�سي رغبة يف خو�س تلك الغمار، و�سلوك تلك امل�سالك الوعرة ، م�ستهديا بفقه املوازنات 
ومركزا عليه ؛ وبالتايل لن حتاول الدرا�سة البحث يف الأدلة التف�سيلية ذات ال�سلة باملو�سوع ، اإذ يكفي 
القت�سار على ما يفي بالغر�س منها ، وهذا ل يعني ال�ستغناء عنها ، بل ل بد منها لكونها امل�سدر الرئي�س 

لالأدلة ، وهذا ما �سيجعل  البحث موجزًا  اإلى حد ما ، لاللتزام بقواعد كتابة البحث للموؤمتر.
ق�سدت ذلك لعلي اأ�سهم ب�سيء يف ك�سف الواقع، وبيان احلكم ال�سرعي لتلك الوقائع  ، بالرغم    
من اأن النوازل املالية والطبية من املباحث اخلطرية واملت�سعبة والتي يجدر اأن يفرد كل منها بر�سالة علمية 
 ، وال�سداد  العون  و�سوؤاله   ، تعالى  التوكل على اهلل  بعد  العزم  ،فعقدت  املتعددة  نواحيه  ت�ستوعب  خا�سة، 

وانكببت على الدرا�سة والبحث، حتى متكنت من اإعداده بف�سل من اهلل تعالى.

واإن مما ي�سرين حقا وي�سرح �سدري �سدقا، امل�ساركة يف موؤمتر » فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�سرة 
»، الذي تنظمه جامعة اأم القرى مبكة املكرمة ، وذلك يف �سبيل النهو�س بالفقه الإ�سالمي ، ومما يزيد هذا 
املوؤمتر املبارك بريقا ،اأنه ينعقد فى اأف�سل البقاع فى الكون كله ، مهوى الأفئدة ، ومهبط الوحي ، فى بلد 

اهلل احلرام ، زادها اهلل ت�سريفا وتعظيما واإجالل. 
فبناء على هذه   ، التقدمي  الأولى يف  باعتبار  الرتب  ال�سروريات يف  ترتيب  تفا�سل   : املقرر  كان من  وملا 
القاعدة املقا�سدية اآثرت البدء بدور فقه املوازنات يف النوازل الطبية على املالية ، ذلك بتقدمي النوازل 

الطبية على املالية ، تقدمي للنف�س على املال ، وهو اأولى واأحرى بالتقدمي .)1( 
ومما ل �سك فيه اأن لهذا املو�سوع اأهمية ، و�سببا لالختيار ، ودرا�سة �سابقة ، ومنهجا ، وخطة ، واإليك 

تف�سيل ذلك : 

)1(انظر املقا�سد ال�سرعية واأثرها يف فقه املعامالت املالية، ريا�س من�سور اخلليفي جملة جامعة امللك عبد العزيز �س44بي 
دي.

دور فقه املوازنات في النوازل املالية والطبية
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اأهمية املو�ضوع :

 اإن معرفة فقه املوازنات له اأهمية عظيمة، وفوائد كثرية بالن�سبة للطالب والفقيه والباحث والعامل واملجتهد 
، وميكن تلخي�سها فيما يلي :

مقا�سد  يحقق  الذي  القول  ترجيح  على  املقارنة  الدرا�سة  الباحث يف  تعني  املوازنات  فقه  درا�سة  اإن  ـ    1
ال�سريعة ويتفق مع اأهدافها يف جلب املنافع ودفع املفا�سد.

ن من  2– اإن فقه املوازنات من اأعظم ما ينبغي للمجتهد العتناء به خ�سو�سًا يف هذا الزمان، لأنه ميكِّ
الفهم الدقيق ملا يدر�سه ، وذلك بربطه كثريًا من اجلزئيات بعد معرفة ماآخذها يف �سلك واحد .

3-اإن فقه املوازنات يف النوازل املالية والطبية له اأهمية كبرية نظرًا ملا يطراأ على حياة النا�س من اأمور 
جدت على ال�ساحة نتيجة للتقدم الذي طراأ على حياتهم.

 اأ�ضباب اختيار املو�ضوع: 

وقد دعاين اإلى اختيار هذا املو�سوع عدد من الأمور، اأبرزها:
1ـ اأهمية النوازل الطبية واملالية يف ع�سرنا احلا�سر ، ولهذا كان لبد من بيان اأحكامها بيانًا �سافيًا . 

 2ـ اجلدة يف املو�سوع ، لأين مل اأجد درا�سة �سرعية - فيما اأعلم –تتعلق بدور فقه املوازنات يف النوازل 
املالية والطبية ، واأح�سب - واهلل تعالى اأعلم اأن هذه اأول درا�سة.

3ـ جمع اآراء العلماء والباحثني املعا�سرين واملجامع الفقهية ، يف بيان حكم هذه النوازل يف بحث واحد ، 
واملوازنة بينها.

4ـ الفائدة العلمية التي تعود علّي من درا�سة هذا املو�سوع.
5-تالحق النوازل الطبية واملالية  يف هذا الع�سر مما يحتم على الباحثني  بحثها وتكييفها فقهيا  واإرجاعها 

اإلى اأ�سلها.
6- حماولة اإبراز �سمو ال�سريعة الإ�سالمية و�سالحيتها للتطبيق يف كل زمان ومكان ويف كل ع�سر واأوان ، 
واأنها قادرة على احلكم على املتغريات والتعامل مع امل�ستجدات مهما كانت ، فهي �سريعة ربانية خالدة )اأَلَ 

ِبرُي( )2(. َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخلَْ
املالية  النوازل  املوازنات يف  فقه  امل�ستقبلية حول  والأبحاث  الدرا�سات  املزيد من  لكتابة  املجال  فتح    -7

والطبية– اإن �ساء اهلل تعالى – وذلك لقابليته للتطوير واحلكم على امل�ستجدات . 

)2( �سورة امللك الآية )14(. 
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الدرا�ضات ال�ضابقة :

و�سدرت  وموؤلفات،  اأبحاث  فيها  وكتبت  ندوات،  لها  واأعدت  موؤمترات  واملالية  الطبية  للنوازل  قد عقدت 
فتاوى ، بني الإباحة واحلظر، يف اإطار التف�سيل وال�سوابط وال�شروط ، ولكنني مل اأجد بعد البحث والتنقيب 

من اأفرد دور فقه املوازنات فيها ببحث م�ستقل. 

اأهداف البحث:

ي�سعى هذا البحث لتحقيق عدد من الأهداف، على النحو التايل:
1ـ بيان اأهمية فقه املوازنات ودوره يف النوازل املالية والطبية يف الع�سر احلديث.

2ـ-عر�س �سور من امل�ستجدات والنوازل املالية والطبية يف الع�سر احلديث التي كان لفقه املوازنات اأثر 
يف اإدراك اأحكامها.

3- بيان احلكم ال�سرعي يف امل�سائل املتعلقة بفقه املوازنات ودوره يف النوازل املالية والطبية .
4- تعزيز دور مقا�سد ال�سريعة يف حياة النا�س املعا�سرة ، وقدرته على التعامل فيما ي�ستجد من ق�سايا.

5- و�سع �سوابط �سرعية للق�سايا الطبية واملعامالت املالية خالية من املحاذير ال�سرعية.
6-اإ�سافة اإ�سهامات متميزا يف خدمة النوازل الطبية واملالية املعا�سرة، ول �سيما اأن فقه املوازنات مل يحظ 

بالبحث والدرا�سة اجلادة.

منهج البحث:

�سلكت يف هذا البحث املنهج الآتي:
اأوًل: �سورت امل�ساألة املراد بحثها ت�سويًرا دقيًقا ، ليت�سح املق�سود من درا�ستها، لأن احلكم على ال�سيئ  

فرع عن ت�سوره.
ثانًيا: بيان حكم النازلة الفقهية اهتداء بفقه املوازنات.

خطة البحث :

وقد اآثرت اأن اأكتب عن هذين النوعني من النوازل متوخيا  اخلطة التالية:
اأما املقدمة فات�سملت على : اأهمية املو�سوع ، و�سبب الختيار ، والدرا�سات ال�سابقة ، وخطة البحث املبحث 

الأول : مفهوم املوازنات والنوازل الفقهية:
املطلب الأول:تعريف فقه املوازنات.

دور فقه املوازنات في النوازل املالية والطبية
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املطلب الثاين:تعريف فقه النوازل.

املبحث الثاين : اأهمية فقه املوازنات يف الفقه الإ�سالمي

املبحث الثالث: دور فقه املوازنات يف النوازل الطبية :
املطلب الأول:دور فقه املوازنات يف اجلراحة الطبية:

املطلب الثاين: دور فقه املوازنات يف التربع بالدم والأع�ساء.
املطلب الثالث: دور فقه املوازنات يف �سق بطن احلامل .

املطلب الرابع:دور فقه املوازنات يف ك�سف العورة للفح�س الطبي.
املطلب اخلام�س: دور فقه املوازنات يف التخدير الطبي.
املطلب ال�ساد�س: دور فقه املوازنات يف الت�سريح الطبي.

املبحث الرابع :دور فقه املوازنات يف النِوازل املالية :
املطلب الأول: ال�سوابط التي ُتبنى عليها املوازنات يف نوازل املعامالت املالية :

املطلب الثاين: دور فقه املوازنات يف حكم البيع لأجل مع زيادة الثمن.
املطلب الثالث: دور فقه املوازنات يف حكم فوائد الودائع الإ�سالمية يف امل�سارف الأجنبية .

املطلب الرابع: دور فقه املوازنات يف حكم التورق. 
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املبحث الأول

مفهوم املوازنات والنوازل الفقهية

يعترب حتديد املفاهيم اأو التعريف الدقيق للم�سطلحات اأمرا ل غنى عنه يف اأي بحث علمي ، ومطلبًا هامًا 
واأ�سا�سًا لأي درا�سة علمية، وخا�سة تلك املفاهيم التي تتعلق بعنوان البحث اأو الدرا�سة،واحلديث عن �سبط 
املفاهيم مل يعد ترفًا فكريًا بقدر ما �سار يعرب عن �سرورة منهجية ملحة ، وانطالقًا من ذلك �ساأعر�س 

للمفهوم الأ�سا�سي للدرا�سة.

املطلب الأول: تعريف فقه املوازنات

اأول: التعريف اللغوي للموازنات:

اأ�سل الفعل وزن موزان امليزان معروف، وقام ميزان النهار، اأي انت�سف. ووزنت ال�سيء وزنا وزنة. ويقال: 
وزنت فالنا ووزنت لفالن،{ َواإَِذا َكاُلوُهْم اأَْو َوَزُنوُهْم ُيْخ�ِسُروَن} )3( . ويقال :)ووازنت بني ال�سيئني موازنة 

ووزانا. وهذا يوازن هذا، اإذا كان على زنته اأو كان حماذيه.( )4(

فاأ�سل املوازنة من املفاعلة وهو الوزن احل�سي ، ثم حتول املفهوم اإلى الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد ، فبقي 
اأ�سل اللفظ ، و�سار التو�سع يف مدلوله تبعا للتو�سع يف مفهوم امل�سالح .

ثانيا: التعريف ال�سطالحي للموازنات:
اأما املفهوم ال�سطالحي للموازنات :فقد عرفت يف ا�سطالح الفقهاء بهذا ال�سم، ومن الألفاظ ذات ال�سلة  
باملوازنة التعار�ض والرتجيح الرتباط بع�شها ببع�ض،وقد اأ�شار اإلى هذا العز بن عبد ال�شالم)5(-رحمه اهلل- 
بقوله :)قاعدة يف املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، اإذا تعار�ست م�سلحتان، وتعذر جمعهما، فاإن علم رجحان 

)3( �سورة املطففني: 3
)4(ال�سحاح يف اللغة - )2 / 277(،املعجم الو�سيط - )2 / 102

)5(هو عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي عز الدين امللقب ب�سلطان العلماء ، فقيه 
�سافعي بلغ مرتبة الجتهاد ولد �سنة 577 يف دم�سق ون�ساأ بها وتويف بالقاهرة �سنه 660 هـ له موؤلفات كثرية منها : التف�سري 

الكبري ، وقواعد ال�سريعة ، وقواعد الأحكام . انظر : الأعالم جـ 4 �س 21 ، وفوات الوفيات جـ 1 �س 287 .
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اإحداهما قدمت.( )6( ، ورحم اهلل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)7(-رحمه اهلل- اإذ يقول: ) ف�سل جامع: يف تعار�س 
احل�سنات ؛ اأو ال�سيئات ؛ اأو هما جميعا ...وهذا باب التعار�س ، باب وا�سع جًدا ، ل�سيما يف الأزمنة والأمكنة 
التي نق�ست فيها اآثار النبوة فاإن هذه امل�سائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�س ازدادت هذه امل�سائل( )8(. 
وما ذكره العالمة عبد الرحمن ال�سعدي)9(-رحمه اهلل- حتت قاعدة تعار�س امل�سالح واملفا�سد قال رحمه 
اهلل :) القاعدة الثالثة والثالثون : اإذا تزاحمت امل�سالح قدم الأعلى منها ، فيقدم الواجب على امل�ستحب ، 
والراجح من الأمرين على املرجوح ، واإذا تزاحمت املفا�سد ، وا�سطر اإلى واحد منها ، قدم الأخف منها . ()10(

وتعار�س امل�سالح: هو تقابل امل�سالح على وجه مينع العمل باإحداهما العمل بالأخرى،فاملوازنة بني امل�سالح: 
 هي املفا�سلة بني امل�سالح املتعار�سة واملتزاحمة لتقدمي الأولى بالتقدمي منها، وتت�سمن املوازنة ثالثة اأمور:  
الأول: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد اإذا تعار�ستا ، بحيث نعرف متى ُنقدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة 

، ومتى ُتغتفر املف�سدة من اأجل امل�سلحة.
الثاين: املوازنة بني امل�سالح بع�سها وبع�س. ، من حيث حجمها و�سعتها ، ومن حيث عمقها وتاأثريها ، ومن 

حيث بقاوؤها ودوامها… واأيها ينبغي اأن يقدم ويعترب ، واأيها ينبغي اأن ُي�سقط وُيلغى…
الثالث: املوازنة بني املفا�سد بع�سها وبع�س، كما تقدم يف �ساأن امل�سالح ،واأيها يجب تقدميه ، واأيها يجب 

تاأخريه اأو اإ�سقاطه.
اإذن نعني مبفهوم فقه املوازنات ا�سطالحا :الرتجيح بني امل�سالح اأو بني امل�سالح واملفا�سد اأو بني املفا�سد 
بالإعتماد على مرجح يف اإحدى امل�سلحتني يجعل كفتها متيل عند مقارنتها من حيث الأهمية والأثر واعتبار 

ال�سارع، وغريه من موازين الرتجيح على امل�سلحة املقابلة واملزاحمة.

)6( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام - )1 / 51(.
)7(ابن تيمية: هو اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن تيمية، الإمام احلافظ العالمة ، فريد الع�سر بحر العلوم، تقي الدين 
اأبو العبا�س احلراين ثم الدم�سقي، ولد بحران يف �سنة 661هـ ، برع يف احلديث وفقهه، ويف علوم الإ�سالم، وعلم الكالم وغري ذلك، 
وكان من بحور العلم  املعدودين األف ما يقارب ثالثمائة جملد، وهو من �سيوخ ابن القيم، تويف يف  �سنة 728هـ رحمه اهلل. اأنظر 

معجم املحدثني للذهبي: )25/1( وطبقات احلفاظ للذهبي: )521/1(.
)8( جمموع الفتاوى - )20 / 48(، دار الوفاء، ط3، 1426هـ حتقيق: اأنور الباز.

)9( هو ال�سيخ عبدالرحمن بن نا�سر بن عبداهلل اآل �سعدي التميمي احلنبلي ، ولد حمه اهلل، بعنيزة �سنة1307هجرية ،، وكان 
عاملا حمررا نبغ يف علوم عديدة منها : العقيدة والتف�سري والفقه ،  ]وفاته 1376 هجرية، وله موؤلفات منها : تي�سري الكرمي املنان 
يف تف�سري كالم الرحمن ،املخرتات اجلليلة ، احلق الوا�سح. انظر علماء جند 2  422 ، الإعالم 3  340، جملة البحوث الإ�سالمية 

)177 /68(
)10(موؤلفات ال�سعدي - )8 / 45(، املكتبة ال�ساملة.
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املطلب الثاين: تعريف فقه النوازل

النوازل ا�سطالحا: هي الوقائع وامل�سائل واحلوادث امل�ستجدة التي تتطلب اجتهادا وبيانا للحكم ال�سرعي.)11( 
اإذن ميكن القول: باأن النوازل هي وقائع)12(، تنزل بالفرد اأو املجتمع ومل تكن معروفة قبل ذلك، ومن ثم فحكمها 
ال�سرعي جمهول، وهي ت�سمل الوقائع النازلة التي عرفت يف املا�سي وعلم حكمها ال�سرعي، غري اأن اأ�سا�س احلكم 
الذي انبنى عليه قد تغري، ومن ثم يعاد النظر فيها، وكذلك نظًرا لتطور الع�سر يف املجالت احلياتية املختلفة. )13(
وقد ورد هذا امل�سطلح عن املتقدمني من اأهل العلم ،ومن ذلك كالم احلافظ ابن عبد الرب)14(-   

رحمه اهلل-يف كتابه القيم جامع بيان العلم وف�سله ) باب اجتهاد الراأي على الأ�سول عند عدم الن�سو�س يف 
حني نزول النازلة.( )15( ،وقال النووي)16(-رحمه اهلل- يف �سرحه على م�سلم: قال:) ...وفيه اجتهاد الأئمة 
فى النوازل وردها اإلى الأ�سول.( )17( وابن القيم)18(-رحمه اهلل-يقول يف اإعالم املوقعني: ) وقد كان اأ�سحاب 

ر�سول اهلل - يجتهدون يف النوازل ويقي�سون بع�س الأحكام على بع�س ويعتربون النظري بنظريه.( )19( 
وقد ا�ستجدت نوازل كثرية وخا�سًة يف النواحي املالية والطبية ، وقد تكون بع�س النوازل مما عمت به البلوى 
واحتاج اإليه النا�س ، وقد قال عمر بن عبدالعزيز)20(-رحمه اهلل-: حتدث للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا...( 

)11(�سرح فقه النوازل - )1 / 10(.
)12( من الألفاظ ذات ال�سلة بالنوازل:الق�سايا املعا�سرة ، الوقائع، الفتاوى . 
)13(انظر املعامالت املالية املعا�سرة: د.حممد عثمان �سبري �س13-12..

)14( هو : الإمام اأبو عمريو�سف بن عبد اهلّل بن حممد بن عبد الرب القرطبي املالكي ، اأحد العلماء امل�ساهري ، األف عدة كتب 
مفيدة كالتمهيد وال�ستذكار وال�ستيعاب ، وجامع بيان العلم وف�سله . تويف �سنة )463 هـ( وعمره )95( �سنة . انظر : �سذرات 

الذهب )3 314( ، ووفيات الأعيان )2  348( 
)15(جامع بيان العلم وف�سله - موؤ�س�سة الريان - )2 / 120(.

اأبو زكريا يحيي بن �سرف بن مري ال�سافعي، ولد �سنة 631هـ بنوى، عا�س حياته جمدًا يف طلب العلم  )16(النووي: هو الإمام 
وتعليمه، وت�سنيف الكتب واملوؤلفات اجلليلة النافعة، وكان رحمه اهلل مثاًل يف ال�سالح والورع، وله موؤلفات كثرية منها: �سرح 
�سحيح م�سلم، ورو�سة الطالبني، واملجموع وغريها، وتويف رحمه اهلل يف رجب �سنة 676هـ. اأنظر: طبقات ال�سافعية لبن هداية 

اهلل: )�س89( �شركة اخلدمات امل�شرفية ـ بريوت، ط2، حتقيق:عادل نويه�س.
)17(�سرح النووي على م�سلم - )1 / 213( ، دار اإحياء الرتاث بريوت، ط2، 1392م.

)18(هو حممد بن اأبي بكر بن �سعد الزرعي . �سم�س الدين من اأهل دم�سق . ولد �سنة 691 من اأركان الإ�سالح الإ�سالمي ، واحد 
من كبار الفقهاء . تتلمذ على ابن تيمية وانت�سر له ومل يخرج عن �سيء من اأقواله ، وقد �سجن معه بدم�سق . كتب بخطه كثريا واألف 
كثريا . من ت�سانيفه : ) ) الطرق احلكمية ( ( ؛ و ) ) مفتاح دار ال�سعادة ( ( ؛ ، و ) ) الفرو�سية ( ( ؛ و ) ) مدارج ال�سالكني ( 

تويف �سنة 751 ] الأعالم 6 / 281 ؛ والدار الكامنة 3 / 400 ؛ وجالء العينني �س20 .
)19(  اإعالم املوقعني عن رب العاملني: الإمام �سم�س الدين بن قيم اجلوزية ،)1 / 203( دار اجليل ـ بريوت، 1973م، حتقيق: 

طه عبد الرووؤف.
)20(هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم ، اخلليفة الأموي الرا�سد ، تولى اخلالفة �سنة )99هـ( بعهد من �سليمان بن 

عبد امللك ، حكم بالعدل وانت�سر يف عهده الرخاء والأمن يف طول البالد وعر�سها مع ق�سر فرتة خالفته التي مل تدم اأكرث من �سنتني 
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املبحث الثاين

  اأهمية فقه املوازنات يف الفقه الإ�ضالمي 

فلما كان من الثابت عند اأهل ال�سنة والكتاب ، وعند اأويل الألباب اأن علم الفقه من اأ�سرف العلوم 
واأعالها قدرًا ، اإذ به تعرف الأحكام ، ويفرتق به احلالل من احلرام ، فال �سك اأن علم اأ�سول الفقه اأعلى 
منه يف هذه الرتبة ، اإذ اأن الفقه مع �سرفه وعلو قدره يعترب من اللبنات املبتناة على اأ�سول الفقه ، اإذ اأن 
علم اأ�سول الفقه قد حوى القواعد العامة ل�ستخراج الأحكام من اأدلتها التف�سيلية وا�ستوعب ال�سوابط 

اخلا�سة لرتجيحها عند تعار�سها ، فال فقه بال اأ�سول .
ويعترب  فقه املقا�سد من �سميم علم اأ�سول الفقه ، ذلك باأن الإملام بفقه املوازنات م�سلك من   
م�سالك الإجتهاد.)21( ، فالجتهاد ينبغي اأن تكون مقا�سد ال�سريعة اأ�سا�سه، وما الأدلة الجتهادية كلها 
اإل راجعة للمقا�سد، ذلك اأن اعتبار جلب امل�سالح وا�ستبعاد املفا�سد هو الذي يحدو الفقيه اإلى البحث عن 

احلكم املنا�سب، والتما�س العلة.
 وقد عني علماء الإ�سالم بتحقيق م�سائله وتف�سيل مت�ساكله فاألفوا املوؤلفات التي حوت مكنونه، مما 
يوجب على العلماء عموما وعلى الباحثني خ�سو�سا اأن يوجهوا عنايتهم ، وي�سخروا اأقالمهم لالرتقاء بهذا 

الفن.  
بناء على ما �سبق ، فاإن فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد اأو فقه الأولويات)22( معلم عظيم من معامل 
ديننا احلنيف، وهو ثابت يف الكتاب وال�سنة ، فال�سريعة مبنية على جلب امل�سالح ودرء املفا�سد)23(،وهذا 
َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم  َكَذِلَك  ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ ما دّلت عليه الن�سو�س الكثرية { َوَل َت�ُسبُّوا الَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )24( ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلى َربِّ ا ِلُكلِّ اأُمَّ نَّ َزيَّ
وجه الدللة:

ون�سف ، وتويف م�سموما يف رجب �سنة )101( من الهجرة . انظر : �سري اأعالم النبالء )5  114( ، وتاريخ الطربي )6  565( .
)21(املوافقات لالإمام اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي )1 / 36( املحقق : اأبو عبيدة م�سهور 

بن ح�سن اآل �سلمان ، النا�سر : دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
)22(كما ي�سميه الأ�ستاذ الدكتور يو�سف القر�ساوي يف كتابه:) اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة(، نقال عن جملة 

الرائد العدد : 191 املوافق يف �سفر  1418ه  7 / 1997 م.
)23(الفتاوى الكربى - )3 / 7( كتب ور�سائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه - )24 / 269(، موؤلفات ال�سعدي - )8 / 43(

)24(�سورة الأنعام: 108
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يقول احلافظ ابن كثري)25(-رحمه اهلل- مقررا مبداأ املوازنة :)يقول تعالى ناهيا لر�سوله �سلى اهلل 
اأعظم  اأنه يرتتب عليه مف�سدة  اإل  واإن كان فيه م�سلحة،  امل�سركني،  اآلهة  واملوؤمنني عن �سب  عليه و�سلم 

منها، وهي مقابلة امل�سركني ب�سب اإله املوؤمنني، وهو اهلل ل اإله اإل هو.( )26( 
 واأما من ال�سنة ما قاله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ل�سعد بن اأبي وقا�س فيما اأخرجه البخاري َعْن 
ِة  ِ �سلى اهلل عليه و�سلم  َيُعوُديِن َعاَم َحجَّ ِبيِه َقاَل : َكاَن َر�ُسوُل اهللَّ ا�ٍس َعْن اأَ َعاِمِر ْبِن �َسْعِد ْبِن اأَِبي َوقَّ
ُق ِبُثُلَثْي  دَّ اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع ا�ْسَتدَّ ِبي َفُقْلُت: اإِينِّ َقْد َبَلَغ ِبي ِمَن اْلَوَجِع َواأََنا ُذو َماٍل َول َيِرُثِني اإِل اْبَنٌة اأََفاأََت�سَ
َك اأَْن َتَذَر َوَرَثَتَك  ْطِر ؟ َفَقاَل : ل . ُثمَّ َقاَل:)الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكِبرٌي ـ اأَْو َكِثرٌي ـ اإِنَّ َمايِل؟ َقاَل: ل . َفُقْلُت : ِبال�سَّ

اأَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن اأَْن َتَذَرُهْم َعاَلًة 

َعُل يِف يِف اْمَراأَِتَك ()27(.  ِ اإِل اأُِجْرَت ِبَها َحتَّى َما َتْ َك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َوْجَه اهللَّ ا�َس َواإِنَّ ُفوَن النَّ َتَكفَّ

فوازن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بني الإنفاق الذي فيه خري املنفق املت�سدق يف الآخرة اأجرًا ومثوبة 
َك اأَْن َتَذَر َوَرَثَتَك اأَْغِنَياَء  من اهلل وجنة ، وبني ال�سرر الذي �سيلحق اأبناءه اإذا تركهم بال مال فقال )اإِنَّ
ا�َس()28(، مع اأنه اأبان له اأن كل اإنفاق له ابتغاء وجه اهلل ل يعادله  ُفوَن النَّ َخرْيٌ ِمْن اأَْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
ِ اإِّل اأُِجْرَت ِبَها  َك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َوْجَه اهللَّ خري اإّل هذه املعادلة واملوازنة حني قال بعد ذلك )َواإِنَّ

َعُل يِف يِف اْمَراأَِتَك()29(. َحتَّى َما َتْ

ووجه اآخر من املوازنة ، وهو اأّنه حني يرتك الثلثني من ماله لأبنائه �سيكون قد جمع بني خريين عظيمني:

اأول اخلريْين: اأنه لن يرتك اأولده عالة يتكّففون النا�س ، بل يرتكهم اأغنياء،واخلرْي الآخر: اأنه ماأجوٌر 

)25(هو الإمام احلافظ اأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي حافظ ، مف�سر ،موؤرخ ،ولد يف قرية من اأعمال 
ب�سرى يف ال�سام �سنة 701هجرية ، وله موؤلفات جليلة ، اأ�سهرها :البداية والنهاية ،تف�سري القراآن العظيم، تويف بدم�سق 
�سنة 774هجرية .انظر. ]�سذرات الذهب 6 / 231 ، والنجوم الزاهرة 11 / 123 ، ومعجم املوؤلفني 2 / 283 ، والبداية 

والنهاية 12 / 125
)26(تف�سري القراآن العظيم : الإمام عماد الدين ابن كثري)3 / 314(، دارطيبة للن�شر والتوزيع، ط 2، 1420ـ 1999م حتقيق 

�سامي حممد �سالمة.
)27(اأخرجه البخاري ، �سحيح البخاري: لالإمام البخاري يف كتاب اجلنائز، برقم 1213.  اليمامة، بريوت، ط3 

1407هـ ـ 1987م، حتقيق الدكتور م�سطفى الديب. 
)28( اأخرجه ال�سيخان عن �سعد بن اأبي وقا�س t: البخاري يف كتاب الو�سايا برقم 2537، و الإمام م�سلم بن احلجاج  

يف �سحيحه يف كتاب الو�سية برقم 3076 ، دار اإحياء الرتاث العربي ـ بريوت، حتقيق: حممد فواد عبد الباقي، بدون.

)29( اأخرجه ال�سيخان: البخاري يف باب رثى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  �سعد بن خولة، برقم 1233، 435/1، 
وم�سلم باب الو�سية بالثلث، برقم 1628، 1250/3.
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َعُل يِف يِف اْمَراأَِتَك(. اأي�سًا بنفقته على اأبنائه وعياله وزوجته ولذلك نّبهه بقوله )َحتَّى َما َتْ

ومن هذا الباب واهتداًء بهدي امل�سطفى  �سلى اهلل عليه و�سلم   اأقام املجتهدون هذا املعيار للتفا�سل 
بني امل�سالح واملنافع ، فما كان يعّم الكثريين جعلوه اأولى بالتقدمي مما ل يعّم اإل فئة خم�سو�سة. )30(

بناء على ما �سبق فاإّنه ل ُبدَّ من ا�ست�سحاب النظر املقا�سدي على الدوام عند حماولت الجتهاد 
النظري ال�ستنباطي اأو العملي التطبيقي.

وفهم املقا�شد �شرط لبلوغ درجة االجتهاد قال ال�شاطبي)31(-رحمه اهلل-:)اإمنا حت�سل درجة الجتهاد ملن 
ات�شف بو�شفني: فهم مقا�شد ال�شريعة على كمالها،والتمكن من اال�شتنباط بناًء على فهمه فيها.( )32(

وقد �سلك اأهل العلم والنظر يف الدليل ال�سرعي طرائق كثرية، واتخذوا م�سالك عديدة للو�سول 
اإلى احلكم ال�سرعي ،ا�ستنباطًا وتنزياًل ، بناًء على املقا�سد ، ومن هذه امل�سالك : تقدمي الأنفع والأ�سلح 

باملوازنة واملقارنة بني امل�سالح الدينية والدنيوية. )33( 
يقول ال�ساطبي- رحمه اهلل-: » اإن الوقائع يف الوجود ل تنح�سر فال ي�سح دخولها حتت الأدلة املنح�سرة ، 

ولذلك احتيج اإلى فتح باب الجتهاد من القيا�س وغريه«)34(. 
وعليه اإذا كانت معاجلة الق�سايا امل�ستجدة تتوقف على فتح باب الجتهاد ، فالبد اأن يكون املت�سدي 
لبحثها اأهاًل ل�شروط االجتهاد ، ومنها اأن يكون عاملا مبقا�شد ال�شريعة وعارفا مب�شالح النا�ض حتى ي�شتنبط 

الأحكام التي توافق مق�سد ال�سارع وحتى ل يوقع النا�س يف احلرج والع�سر)35(.

اأقول: ومن اأعظم مباحث مقا�سد ال�سريعة فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد.

ورحم اهلل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية اإذ يقول:) لي�س العاقل الذي يعلم اخلري من ال�سر، واإمنا العاقل 
الذي يعلم خري اخلريين و�سر ال�سرين( )36(ـ

)30(كتاب:فقه املقا�سد للدكتور عبداهلل الزبري �س24،ال�سركة ال�سودانية لطباعة العملة الطبعة الولى 1425.
)31(هو اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى اللخمي ، ن�سبا املالكي مذهبا ال�ساطبي ، ولد �سنة 730 هـ ، تويف �سنة 790 هـ . له موؤلفات 

�سهرية ومتميزة اأهمها املوافقات ، والعت�سام - رحمه اهلل - انظر ترجمته يف : �س 46 - 50 من نيل البتهاج على هام�س 
الديباج املذهب لبن فرحون املالكي .

)32(املوافقات)5 / 42(
)33(كتاب:فقه املقا�سد للدكتور عبداهلل الزبري �س25

)34(  املوافقات : ال�ساطبي : 104/4
)35( انظر الإحكام يف اأ�سول الأحكام : لالآمدي : 205/3؛ املوافقات : لل�ساطبي: 105/4

)36(  جمموع الفتاوى )54/20(.
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املبحث الثالث

دور فقه املوازنات يف النوازل الطبية :

املطلب الأول:دور فقه املوازنات يف اجلراحة الطبية:

دلت الأدلة ال�سرعية على جواز اجلراحة الطبية واأنه ل حرج على امل�سلم يف �سعيه لرفع ال�سرر 
ال�سريعة  باأن  الطبية  اجلراحة  م�سروعية  على  املوازنات  بفقه  ال�ستدلل  وميكن   ، نف�سه  عن  واملف�سدة 
الإ�سالمية جاءت جللب امل�سالح ودرء املفا�سد ، بل اأرجع ال�سيخ العز بن عبدال�سالم-رحمه اهلل- الفقه 
كله اإلى اعتبار امل�سالح ودرء املفا�سد)37( ويف اجلراحة الطبية يتحقق ذلك فيجوز فعلها طلبا لتح�سيل 

مق�سود ال�سارع ومطلوبه.( )38(
نوق�س:قد يقال اإن ال�سريعة الإ�سالمية تقدم درء املفا�سد على جلب امل�سالح يف الإعتبار كما هو معلوم من 
قواعدها)39(، واجلراحة الطبية ت�ستمل على مفا�سد عديدة ،فيجب عدم اعتبار امل�سالح املرتتبة على فعلها 

، درء ا للمفا�سد وتقدميا لها على م�سالح اجلراحة .
الرد:يرد على املناق�سة مبا يلي:

اأول:يقال تز احمت هنا مف�سدتان:
الأولى:مف�سدة املر�س اجلراحي والمه وهي مرتتبة على ترك املري�س دون عالجه باجلراحة الالزمة.

الثانية:مف�سدة اللم املرتتبة على فعل اجلراحة.
يعالج  مل  اإن  واأخطر  اعظم  اجلراحي  املر�س  مف�سدة  باأن  وذلك  اأ�سدهما،  بدفع  اأخفهما  فريتكب   

باجلراحة وقد توؤدي اإلى املوت.
وهذا الدرء للمف�سدة الكبرية باحتمال ال�سغرية مما قرره اهلل تعالى يف القران الكرمي يف �ساأن القتال 

)37( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام - )1 / 14، املوافقات لالإمام ال�ساطبي )1 /55(.
)38(اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممداملختار ال�سنقيطي ، �س29،مكتبة ال�سديق بالطائف 

، الطبعة الأولى 3141.
)39(انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )105/1( ولل�سيوطي �س97، ولبن جنيم �س 90.، قال العز بن عبد ال�سالم -رحمه 

اهلل-: »اإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد فاإن اأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلنا ذلك امتثاًل لأمر اهلل تعالى فيهما لقوله 
وَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن } التغابن:  ا ِلأَْنُف�ِسُكْم  َوَمْن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم َوا�ْسَمُعوا َواأَِطيُعوا َواأَْنِفُقوا َخرْيً ُقوا اهللَّ تعالى: { َفاتَّ

16(، واإن تعذر الدرء والتح�سيل، فاإن كانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة دراأنا املف�سدة ول نبايل بفوات امل�سلحة، واإن كانت 
امل�سلحة اأعظم من املف�سدة ح�سلنا امل�سلحة مع التزام املف�سدة، واإن ا�ستوت امل�سالح واملفا�سد فقد يتخري بينهما وقد يتوقف 

فيهما وقد يقع الختالف يف تفاوت املفا�سد”. قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سالم )1 / 51(
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يف الأ�سهر احلرم مبينًا اأن القتال فيها اأقل مف�سدة من ال�سد عن �سبيل اهلل وقتل امل�سلمني وفتنتهم يف 
دٌّ َعْن  َكِبرٌي َو�سَ ِفيِه  ِقَتاٌل  ُقْل  ِفيِه  ِقَتاٍل  َراِم  ْهِر احْلَ َعِن ال�سَّ َي�ْساأَُلوَنَك  دينهم واإخراجهم من ديارهم: { 
ِ َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َوَل َيَزاُلوَن  َراِم َواإِْخَراُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ ِعْنَد اهللَّ ِ َوُكْفٌر ِبِه َوامْلَ�ْسِجِد احْلَ �َسِبيِل اهللَّ
َفاأُوَلِئَك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد  َوَمْن  ا�ْسَتَطاُعوا  اإِِن  ِديِنُكْم  َعْن  وُكْم  َيُردُّ َحتَّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم 

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن } )40(   َحاُب النَّ ْنَيا َواْلآِخَرِة  َواأُوَلِئَك اأَ�سْ َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم يِف الدُّ

ثانيا:القواعد الفقهية:
)1(الأكرث مف�سدة اأولى بالدرء من الأقل مف�سدة. )41(

)2(: )اإذا تعار�س مف�سدتان روعي اأعظمها �سررًا بارتكاب اأخفهما(  
)3(يرتكب اأخف ال�سررين لتقاء اأ�سدهما.

 )4(يختار اأهون ال�سرين.
وجه الدللة من القواعد الفقهية املتقدمة:

 اأنه اإذ اجتمعت مف�سدتان دفعت العليا بالتزام الدنيا بل )ال�سرر ليزال مبثله(  فما بالك مبا فوقه، واإذا 
كان )ال�سرر يزال( )42( مبا دونه، فاإن هذا الدون من املف�سدة املرتكب يف هذه احلالة معفو عنه باعتباره 

حالة ا�سطرارية يرتفع معها الإثم.
ثالثا:اإن هذه اللم املرتتبة على اجلراحة موؤقتة وميكن تخفيفها بالعقاقري الطبية.

رابعا:اإن هذه اللم املرتتبة على اجلراحة غري مق�سودة اأ�سالة واإمنا ح�سلت لزوما، قال ال�ساطبي-
رحمه اهلل-: )ل ميتنع ق�سد الطبيب ل�سقي الدواء املر، وقطع الأع�ساء املتاآكلة، وقلع الأ�سرا�س الوجعة، 
وبط اجلراحات ، واأن يحمي املري�س ما ي�ستهيه، واإن كان يلزم منه اإذاية املري�س؛ لأن املق�سود اإمنا 
هو امل�سلحة التي هي اأعظم واأ�سد يف املراعاة من مف�سدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم، وهذا �ساأن 

ال�سريعة اأبًدا.( )43(

فكيف �سي�سري حال النا�س لو حرم عليهم العالج باجلراحة وكم �سيعانون من اللم والأوجاع 
مما تنزه ال�سريعة ال�سالمية ال�سمحة عن اقراره ول يت�سور اأن تاأتي ال�سريعة باأحكام متعار�سة مع م�سالح 

)40(�سورة البقرة: 217
)41( فقه املقا�سد للدكتور عبداهلل الزبري�س 434 ،قواعد منهجية يف الدعوة اإلى اهلل لل�سيخ: فالح بن حممد ال�سغري�س43.

)42( الأ�سباه والنظائر عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي �س 83 ،النا�سر : دار الكتب العلمية ، �سنة الن�سر : 1403هـ/1983م 
،الطبعة : الأولى.

)43(املوافقات - )2 / 219(
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العباد، اأو مبا هو �سرر عليهم، ويف ذلك يقول ابن القيم-رحمه اهلل-: »اإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على 
احلكم وم�سالح العباد يف املعا�س واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�سالح كلها، وحكمة كلها، فكل 
م�ساألة خرجت عن العدل اإلى اجلور، وعن الرحمة اإلى �سدها، وعن امل�سلحة اإلى املف�سدة، وعن احلكمة 

اإلى العبث، فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل «)44(

)44( اإعالم املوقعني عن رب العاملني ،لبن القيم )14/3.
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املطلب الثاين: دور فقه املوازنات يف التربع بالدم والأع�ضاء

اأول: التربع بالدم:
هذه ل �سك اأنها من النوازل التي تعم بها البلوى،  فاإن الأطباء يلجاأون اإلى عملية نقل الدم ملعاجلة 
كثري من احلالت الطارئة واخلطرية التي ي�ساب فيها املري�س بال�سدمة الدموية النا�سئة عن نزيف الدم 

من مو�سع اجلراحة.
واأمن اخلطر  اإليه  اإذا دعت احلاجة  اآخر  اإن�سان  اإلى  اإن�سان  الدم من  نقل  املعا�سرون  الفقهاء  اأجاز 
يف نقله،ول حرج يف ذلك على املري�س ول على الأطباء ول على ال�سخ�س املتربع. وهوقول �سماحة ال�سيخ 
بن  حممد  الدكتور  وال�سيخ  اجلميع-  اهلل  العثيمني-رحمه  �سالح  بن  حممد  وال�سيخ  باز  بن  العزيز  عبد 

حممداملختار ال�سنقيطي، وبه �سدرت فتوى عن اللجنة الدائمة لللبحوث العلمية والإفتاء)45(. 
وذلك ملا يلي: 

ا�َس  ا َقَتَل النَّ َ منَّ ْر�ِس َفَكاأَ ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�َساٍد يِف اْلأَ {ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَنَّ
َناِت ُثمَّ اإِنَّ َكِثرًيا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك  ا�َس َجِميًعا  َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُر�ُسُلَنا ِباْلَبيِّ ا اأَْحَيا النَّ َ منَّ َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَ

يِف اْلأَْر�ِس مَلُ�ْسِرُفوَن})46(
دلت الآية الكرمية على ف�سل الت�سبب يف اإحياء النف�س املحّرمة ول �سك اأن الأطباء والأ�سخا�س املتربعني 
بدمائهم يعتربون مت�سببني يف اإحياء نف�س ذلك املري�س املهددة باملوت يف حالة تركها دون نقل الدم  اإليها.
تبيح  ال�سرورات  اأن  قواعدها  من  اإذ  بالدم  التربع  جواز  تقت�سي  الإ�سالمية  ال�سريعة  قواعد  )2(اإن 
املحظورات)47(  واأن ال�سرر يزال)48( وامل�سقة تلب التي�سري)49( واملري�س م�سطر ، ومت�سرر ، وقد حلقته 

)45( انظر جمموع فتاوى ومقالت العالمة عبد العزيز بن باز،)20 / 71( اأ�سرف على جمعه وطبعه : حممد بن �سعد ال�سويعر 
م�سدر الكتاب : موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - قال:)ل باأ�س يف ذلك ول حرج فيه عند ال�سرورة.(، جمموع 

فتاوى ور�سائل ومقالت العالمة ال�سيخ ابن عثيمني ،- )19 / 251( جمع وترتيب : فهد بن نا�سر بن اإبراهيم ال�سليمان ، النا�سر 
: دار الوطن - دار الرثيا ، الطبعة : الأخرية - 1413 هـ ، اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن 

حممداملختار ال�سنقيطي ، �س548، فتاوى اللجنة الدائمة  )25 / 68( الفتوى رقم ) 5253 (
)46(�سورة املائدة:الآية:32.

)47(الأ�سباه والنظائر )1 / 172(
)48(الأ�سباه والنظائر عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي �س 83 ،النا�سر : دار الكتب العلمية ، �سنة الن�سر : 1403هـ/1983م 

،الطبعة : الأولى.
)49(الأ�سباه والنظائر عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي �س35 ،النا�سر : دار الكتب العلمية ، �سنة الن�سر : 1403هـ/1983م 

،الطبعة : الأولى.
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امل�سقة املوجبة لهالكه فجاز نقل الدم اإليه. 
)3(من املتفق عليه يف فقه املوازنات تقدمي ال�سروري على احلاجي عند التعار�س)50(، فاحلاجي بالن�سبة 
لل�سروري كالتتمة لالأ�سل الذي تتحقق به اإحدى هذه امل�سالح. » فاإذا اأدى اعتبار املكمل اإلى فوات املكمل 

�سقط اعتباره .« )51(
اإن حفظ النف�س والأع�ساء من ال�سروريات اخلم�س ، ونقل الدم حمقق ملق�سد حفظ النفو�س من   )4(
جاءت  التي  اخلم�س  لل�سروريات  حمقق  العتبار  بهذا  فهو  والأمرا�س،  احلوادث  ب�سبب  واملوت  الهالك 

ال�سريعة ال�سالمية حلمايتها واملحافظة عليها. )52(

ثانياأ:التربع بالأع�ساء:
عينا  الع�سو  كان  و�سواء  ذميا  اأم  م�سلما  كان  �سواء  ميت  من  ع�سو  اأخذ  اإلى  اأحيانا  الأطباء  يحتاج 
)القرنية(اأو كلية اأو نحوهما لزرعه يف ج�سم م�سلم حي اإبقاء على حياته اأو رغبة يف نفعه وانتفاع الأمة به.

التربع بالأع�ساء لي�س على درجة واحدة ، فهناك التربع بع�سٍو تتوقف احلياة عليه ، وهناك تربع   
مبا ل تتوقف عليه احلياة ، فاإن كان التربع بع�سو تتوقف عليه احلياة كالقلب والكبد : فال يجوز التربع 
الع�سو ل تتوقف عليه احلياة كالُكلية والقرنية ونحوهما ،فقد  اإن كان  واأما   ، للنف�س  ، لأنه قتٌل  به)53( 

اختلف فيه الفقهاء على قولني :
�سالح  وال�سيخ حممد  باز  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  �سماحة  قول  وهو  بالأع�ساء  التربع  الأول:حترمي  القول 

العثيمني ، والدكتور بكر اأبو زيد رحمة اهلل على اجلميع. )54(
واملوؤمترات  املجامع  من  عدد  من  الفتوى  به  �سدرت  القول  وهذا   ، بالأع�ساء  التربع  الثاين:يجوز  القول 
الفقهية منها: جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة، وهيئة كبار العلماء بال�سعودية، وجلنة الفتوى يف: 

)50(املوافقات لل�ساطبي- )1 / 288(
)51(املرجع ال�سابق.

)52(انظراملوافقات لالإمام اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي  )1 / 5( ، املدخل الفقهي العام 
102/1، اأ�سول الفقه لل�سيخ حممد اأبي زهرة �س 244 .

)53(اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممداملختار ال�سنقيطي ، �س316.
)54(انظر جمموع فتاوى ابن باز - )13 / 364( ، اإر�سادات للطبيب امل�سلم- ابن عثيمني - )1 / 15( املكتبة ال�ساملة، بحث 

الت�سريح اجلثماين والنقل والتعوي�س الن�ساين للدكتور بكر اأبو زيد )1 / 27( املكتبة ال�ساملة، ،قال ال�سيخ بكر:)ونقل يوؤدي اإلى 
�سرر بالغ بتفويت اأ�سل النتفاع اأو ُجلَّـه كقطع كلية اأو يد اأو رجل ، والذي يظهر واهلل اأعلم ، حترميه وعدم جوازه ، لأنه تهديد 

حلياة متيقنة بعملية ظنية موهومة اأو اإمداد مب�سلحة مفوتة ملثلها بل اأعظم منها ...( 
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الكويت وم�سر وغريهما، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي. )55(
اأدلة اأ�سحاب القول الأول: ا�ستدلوا مبا يلي:

َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت َواهلُل  اِبَعُهْم يِفْ اآَذاِنِهْم ِمَن ال�سَّ َماء ِفْيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُلْوَن اأَ�سَ ٍب ِمَن ال�سَّ يِّ { اأَْو َك�سَ
ْيٌط ِباْلَكاِفِرْيَن } )56(  حُمِ

وجه ال�ستدلل: اإن اإقدام ال�سخ�س على التربع بجزء من ج�سده هو �سعي لإهالك نف�سه يف �سبيل اإحياء 
غريه ولي�س ذلك مطلوبا منه.

املتربع  تكون حياة  األ  ي�سرتطون  باجلواز  القائلني  لأن  النزاع،  الآية خارجة عن مو�سع  لكن هذه  نوق�س: 
مهددة بالهالك، كما اأن هذه الآية ل ت�سمل ما بعد املوت.

َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت َواهلُل  اِبَعُهْم يِفْ اآَذاِنِهْم ِمَن ال�سَّ َماء ِفْيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُلْوَن اأَ�سَ ٍب ِمَن ال�سَّ يِّ { اأَْو َك�سَ
ْيٌط ِباْلَكاِفِرْيَن } )57(  ونقل الع�سو تغيري خللق اهلل. حُمِ

نوق�س: لكن نقل الأع�ساء خارج عن هذه الآية، لأنه مبني على وجود ال�سرورة واحلاجة الداعية على فعله، 
والآية اإمنا هي يف ما كان على وجه العبث.

3- عن عائ�سة اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: »ك�سر عظم امليت كك�سر عظم احلي يف الإثم«)58(.
بل  املنقولة  الأع�ساء  بك�سر  يقومون  ل  الأطباء  لأن  النزاع،  مو�سوع  عن  خارج  احلديث  هذا  اإن  نوق�س: 
يحافظون عليها طلبا لنجاح مهمة النقل والزرع، كما اأن هذا احلديث مقيد باملوؤمن كما ورد ذلك �سريحا 

يف رواية اأخرى، فيجوز الت�سرف باأع�سائه.
4- عن ابن عبا�س قال: قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - : »ل �سرر ول �سرار«)59(.

نوق�س: اإن غاية ما دل عليه احلديث هو حترمي ال�سرر والإ�سرار، ونحن ل ن�سلم باأن ال�سخ�س املنقول منه 

)55( انظر فتوى املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�سالمي، الدورة الثامنة املنعقدة يف مكة املكرمة يف 4/28 - اإلى 1405/5/7هـ 
، قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية رقم 99 يف 1402/12/6هـ، فتوى جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة 
املوؤمتر الإ�سالمي يف موؤمتره الرابع املنعقد يف مدينة جدة من 18-23 جمادي الأخرة 1408هـ ، فتوى جلنة الإفتاء يف اململكة 
الأردنية الها�سمية يف 1397/5/20هـ،فتوى جلنة الإفتاء اجلزائرية يف 1392/3/6هـ ،موقع الإ�سالم ويب ، الفقه الإ�سالمي 

واأدلته للزحيلي- )4 / 161(
)56( �سورة البقرة الآية: 19.

)57( �سورة الن�ساء: 119.
)58(اأخرجه الن�سائي يف �سننه ، كتاب اجلنائز ، النهي  عن ك�سر عظام امليت : 516/1 ) 1616( عن عائ�سة. واأخرجه اأبو داود 
يف �سننه ، كتاب اجلنائز  باب يف احلفار يجد العظم هل يتنكب ذلك املكان : 231/2 ) 3207واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند : 

58/6 ،168 ـ 169 ، 200 ، 64 (  
)59( �سنن ابن ماجه الأحكام )2340(،م�سند اأحمد بن حنبل )327/5(..
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يت�سرر بهالكه م�ستقبال، لأن الأطباء ل يقومون بالنقل من �سخ�س يوؤدي نقل ع�سوه اإلى هالكه، ول جنيز 
النقل يف هذه احلالت، وعليه فاحلديث خارج حمل النزاع.

5- قاعدة ال�سرر ل يزال مبثله)60(.
ول ترد هذه القاعدة على اجلواز، لأن من �سرطه األ يوؤدي النقل اإلى هالك ال�سخ�س املنقول منه الع�سو.

6- الإن�سان لي�س مالكا لأع�سائه، ول مفو�سا يف التربع بها.
نوق�س: باأن الإن�سان ماأذون له بالت�سرف يف ج�سده مبا فيه امل�سلحة، واإذنه بالتربع فيه م�سلحة عظيمة 

فيجوز له فعله.
7- ا�ستدلوا باملوازنة، حيث اإنهم يرون اأن نزع الع�سو من املتربع احلي مف�سدة متيقنة، ونقله وغر�سه يف 

املري�س م�سلحة مظنونة. )61(
اأدلة اأ�سحاب القول الثاين: ا�ستدل هوؤلء باأدلة منها ما يلي:

اأَلَّ  َلُكْم  َوَما  1-اأن الآيات اتفقت على ا�ستثناء حالة ال�سرورة من التحرمي املن�سو�س عليه فيها مثل: { 
لُّوَن  َلُي�سِ َكِثرًيا  َواإِنَّ  اإَِلْيِه  ُطِرْرمُتْ  َما ا�سْ اإِلَّ  َعَلْيُكْم  َم  َحرَّ َما  َلُكْم  َل  َوَقْد َف�سَّ َعَلْيِه   ِ ا�ْسُم اهللَّ ُذِكَر  ا  َتاأُْكُلوا مِمَّ

َك ُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْعَتِديَن } )62(   ِباأَْهَواِئِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم اإِنَّ َربَّ
وجه الدللة: اأن الإن�سان املري�س اإذا احتاج اإلى نقل الع�سو فاإنه �سيكون يف حكم امل�سطر، لأن حياته مهددة 
باملوت كما يف حالة الف�سل الكلوي وتلف القلب ونحوهما، واإذا كانت حالته ا�سطرارا فاإنه يدخل يف عموم 

ال�ستثناء املذكور يف الآيات املذكورة.
ا�َس  ا َقَتَل النَّ َ منَّ ْر�ِس َفَكاأَ ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�َساٍد يِف اْلأَ { ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَنَّ
َناِت ُثمَّ اإِنَّ َكِثرًيا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك يِف  ا�َس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُر�ُسُلَنا ِباْلَبيِّ ا اأَْحَيا النَّ َ منَّ َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَ
اْلأَْر�ِس مَلُ�ْسِرُفوَن } )63(عام ي�سمل كل اإنقاذ من تهلكة ، وعليه فاإنه يدخل فيه من تربع لأخيه بع�سو من 

اأع�سائه لكي ينقذه من الهالك)64(. 
3- قاعدة : ال�سرر يزال.

4- قاعدة: »ال�سرورات تبيح املحظورات«.
5- قاعدة: »اإذا تعار�س مف�سدتان روعي اأعظمهما �سررا بارتكاب اأخفهما«.

)60( قواعد احلكام  يف م�سالح الأنام لابن عبد ال�سالم، ج 1، �س 90.
)61(انظر: نقل الأع�ساء بني الطب والدين للدكتور م�سطفى الذهبي )�س73(.

)62( �سورة الأنعام: 119.
)63( �سورة املائدة: 32.

)64(اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممداملختار ال�سنقيطي ، �س349.
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ولو  باإزالة �سرره  للمت�سرر  اأنها دلت على الرتخي�س  الثالثة  الفقهية  القواعد  الدللة من  وجه 
باملحظور.

6_ اإن عملية النقل فيها م�سلحة متحققة للمر�سي املنقولة اإليهم.. ويف الوقت نف�سه ل تعود باأي �سرر 
علي املنقول منهم. )65(

نوق�س: هذا قول غري �سحيح وادعاء يجايف احلقيقة.. فال املنقول له م�سلحته م�سمونة التحقق، 
ول املنقول منه ناٍج من ال�سرر..

ال�شرر  عدم  ب�شرط  لها  ملحتاج  الب�شرية  باالأع�شاء  التربع  بجواز  القول  اإليه  اأميل  الذي  ولعل 
باملتربع اأو تعري�س حياته للخطر . 

اإن الذي يهمنا من املرجحات ما يتعلق بفقه املوازنات يف هذه النازلة، فالقاعدة الكلية اأنه اإذا 
تعار�ست م�سلحتان قدم اأقواهما حتقيقا لزيادة املنفعة ، واإذا تعار�ست مف�سدتان ارتكب اأخفهما تفاديا 
لأ�سدهما ؛ وهنا اإن م�سلحة كل من احلي ال�سليم وامليت قد تعار�ست مع م�سلحة اإنقاذ من اأ�سيب يف ع�سو 
من اأع�سائه مما اأ�سابه ،وقد حث ال�سرع على تخلي�س النفو�س من الأمرا�س وعلى التداوي مما اأ�سابها ، 

ول �سك اأن يف هذا م�سلحة للم�ساب اأول وجربا لنق�سه ، وم�سلحة الأمة ثانيا.

)65( انظر نقل الأع�ساء الآدمية.. بني التحليل والتحرمي ـ )�س: 14( د/ ر�ساء الطيب.
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املطلب الثالث:  دور فقه املوازنات يف �ضق بطن احلامل

ا�ستخراج  ب�سق بطن احلامل بق�سد  الولدة عن طريق اجلراحة   اإجراء  اإلى  اأحيانا  الطبيبة  قد ت�سطر 
اجلنني احلي اأو امليت اإذا خ�سي عليه اأو على اأمه اأو عليهما معا الهالك،ويعترب ال�سق اجلراحي م�سروعا ول 

مانع منه بل قد يجب وذلك لأمرين:
)1(لأنه يعترب من امل�سالح ال�سرورية ، ملا فيه من املحافظة على نف�س الأم وجنينها، فهو بهذا العتبار 

حمقق لل�سروريات اخلم�س التي جاءت ال�سريعة ال�سالمية حلمايتها واملحافظة عليها. )66( 
)2(الأن م�شلحته تربو على مف�شدة االإتالف، بل هذه املف�شدة زائلة باخلياط والتحام طريف مو�شع ال�شق. 
واإذا جاز �سق بطن احلامل بق�سد ا�ستخراج اجلنني احلي يف حياتها ، فبعد مماتها من باب اأولى، فقد 
تعار�ست هنا مف�سدتان: انتهاك حرمة امليتة ب�سق بطنها، وانتهاك حرمة اجلنني برتكه ميوت داخل بطنها، 
فوجب الرتجيح بينهما ، ف�سق بطن امليتة لإخراج ولدها احلي فيه انتهاك حلرمتها وخمالفة لالأدلة التي 
دلت على وجوب تكرميها وحرمة اإيذائها ، لكن فيه الإبقاء على حياة احلمل املع�سوم ، وترك �سق بطنها 
فيه تكرميها واملحافظة على حرمتها لكن يلزمه الق�ساء على حياته وخمالفة لالأدلة الدالة على ذلك. )67( 
ون�س القاعدة: »اإذا تعار�ست مف�سدتان روعي اأعظمهما �سررا بارتكاب اأخفهما«ولذلك جاز اأو وجب �سق 

بطنها اإن مل ميكن اإخراج الولد منها حيا اإل بذلك اإيثارا جلانب احلي على جانب امليت.
وميكن اأن يقال اإن رعاية ع�سمة الدم اآكد من رعاية حرمة امليت ، فاإن العتداء على امليت بقطع 
رقبته اأو ع�سو من اأع�سائه مثال ل يوجب ق�سا�سا ول دية واإمنا يوجب تعمده تعزيرا بخالف قتل احلي م�سلما 
اأو ذميا فاإنه يوجب يف اجلملة ق�سا�سا اأو دية،قال النووي -رحمه اهلل- ) واإن ماتت امراأة ويف جوفها جنني 

حي �سق جوفها لأنه ا�ستبقاء حي باإتالف جزء من امليت فاأ�سبه اإذا ا�سطر اإلى اأكل جزء من امليت.( )68( 

)66(املوافقات - )2 / 18(.
)67(انظر ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي 397/4 وتكملة البحر الرائق 205/8 والأ�سباه والنظائر لبن جنيم 88 والدر املختار 
�سرح تنوير الأب�سار مع حا�سية الد�سوقي 192/6 والتاج والإكليل للمواق بهام�س مواهب اجلليل 254/2 .وانظر اأبحاث هيئة كبار 

العلماء : 27/2.
)68(املجموع ،الإمام النووي  301/5 ، دار الفكر ـ بريوت، بدون..
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املطلب الرابع:  دور فقه املوازنات يف ك�ضف العورة للفح�ص الطبي

قد يحتاج الطبيب اأو معاونوه عند قيامه بالفح�س اإلى ك�سف املري�س عن عورته،كما هو احلال 
يف المرا�س التي تتعلق بامل�سالك البولية والأع�ساء التنا�سلية واأمرا�س الن�ساء والولدة ، وقد يحتاج فني 
الأ�سعة الى ك�سف املري�س عن عورته لت�سويرها ومن ثم ت�سخي�س املر�س اأو احلالة، فما حكم ال�سرع يف 

ذلك ا�ستهداء بفقه املوازنات. 
اإن الأ�سل حرمة ك�سف العورة ، وقد دلت الدلة ال�سرعية على وجوب حفظ العورات وعدم النظر 
ْزَكى  اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَ وا ِمْن اأَْب�سَ اليها بدون حاجة داعية الى النظر: { ُقْل ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ
َنُعوَن } )69(ويف �سحيح م�سلم من حديث اأبى �سعيد اخلدرى عن اأبيه اأن ر�سول  ا َي�سْ َ َخِبرٌي مِبَ َلُهْم  اإِنَّ اهللَّ

اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال » ل ينظر الرجل اإلى عورة الرجل ول املراأة اإلى عورة املراأة.( )70(
وقد اجمع اهل العلم رحمهم اهلل على وجوب �سرت العورة عن اعني النا�س. )71( 

�سوؤال طبيب  على  اإجابة  فتوى   ، بال�سودان  الإ�سالمي  الفقه  الإفتاء مبجمع  دائرة  اأ�سدرت  وقد 
متخ�س�س ، يف اأمرا�س الن�ساء والتوليد ، وذكر يف معر�س ا�ستفتائه جملة من املحاذير ال�سرعية ، التي 
عند  التداوي  للمراأة  يجوز  ل  باأنه   ، الدائرة  فاأجابت   ، الن�ساء  على  الطبي  الك�سف  اأثناء  اأحيانا  حتدث 

الطبيب الرجل ، ول �سرورة مع وجود هذا الكم من الطبيبات املوؤهالت واملتخ�س�سات. )72(
ي�ستثنى من هذا الأ�سل ، الفح�س الطبي ملعرفة املر�س ، عند انعدام الطبيبة ، ملداواة املراأة اأو 

الطبيب ملداواة الرجل ،ا�ستنادا على املوازنات التالية:
 )1(املوازنة بني ال�سروريات والتكميليات :ووجه املوازنة :اإن �سرت العورة من التكميليات واملحافظة على 
النفو�س من الهالك من ال�سروريات، فتقدم ال�سروريات على التكميليات ،بجواز ك�سف العورة للعالج اأو 
الفح�س الطبي ، قال ابن اأبي العز-رحمه اهلل-:)�سرت العورات وال�سواآت واجب وهو من اأف�سل املرواآت 
ابن  وقال   ،)73( واحلاجات.(  لل�سرورات  يجوز  لكنه  الأجنبيات،  الن�ساء  يف  �سيما  ول  العادات  واأجمل 

)69(�سورة النور: 30
)70(�سحيح م�سلم )1 / 183( كتاب احلي�س حديث رقم )338(

)71(املب�شوط لل�شرخ�شي 3/ 200(.
)72(انظر عمل املراة امل�سلمة يف الفقه والتاريخ ، لال�ستاذ الدكتور عبداهلل الزبري عبد الرحمن ، الأمني العام للمجمع الفقهي 

ال�سوداين ، �س143،�سركة مطابع ال�سودان للعملة املحدودة ، الطبعة الأولى،2010م
)73( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام - )2 / 140(



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

316

تدعوا  ما  له منها نظر  يوجد من يطبها غري رجل جاز  امراأة ومل  »فاإن مر�ست  مفلح)74(-رحمه اهلل-: 
احلاجة اإلى نظره حتى الفرجني وكذا الرجل مع الرجل«)75(.

)2(من املتفق عليه يف فقه املوازنات تقدمي ال�سروري على احلاجي عند التعار�س ، فاحلاجي بالن�سبة 
اأدى  فاإذا   « اهلل-  ال�ساطبي-رحمه  امل�سالح.قال  اإحدى هذه  به  تتحقق  الذي  لالأ�سل  كالتتمة  لل�سروري 

اعتبار املكمل اإلى فوات املكمل �سقط اعتباره »)76(اإذا كان هذا بالن�سبة للحاجي فكيف بالتح�سيني. 
)2( القاعدة الفقهية:)ال�سرورات تبيح املحظورات.( )77( 

 )3( القاعدة الفقهية:) احلاجات تنزل منزلة ال�سرورات عامة كانت اأو خا�سة.( )78(
ول يحل للطبيب ول لغريه اأن يطالب املري�س بالك�سف عن عورته اإل اإذا تعذر وجود الو�سائل التي ميكن 
بوا�سطتها حتقيق مهمة الفح�س بدون ك�سف للعورة، كما ل يجوز للرجال اأن يقوموا بفح�س الن�ساء ول 

العك�س اإل اإذا تعذر وجود املثيل الذي ميكنه اأن يقوم باملهمة املطلوبة كما �سبق ذكره اآنفا.
ثم اإن اجلواز مقيد ، بالقت�سار على القدر الذي يفي بالغر�س ، وكذلك الوقت املحتاج اإليه ، دون 
زيادة فمتى ما تو�شل الطبيب اإلى معرفة املر�ض اجلراحي ، وم�شور االأ�شعة من اإ�شقاط االأ�شعة ، حرم 
عليهم بعد ذلك النظر ، وغريهم مثلهم ، وذلك اإعماًل للقواعد ال�سرعية ومنها:”ما اأبيح لل�سرورة يقدر 

بقدرها”)79( وقاعدة:)اإذا �ساق الأمر ات�سع ، واإذا ات�سع �ساق.( )80(

)74(هو حممد بن مفلح بن حممد بن مفرح، اأبو عبد اهلل، �سم�س الدين املقد�سي الراميني ثم ال�ساحلي . فقيه، اأ�سويل، 
حمدث، اأعلم اأهل ع�سره مبذهب الإمام اأحمد بن حنبل ،اأخذ عن املزي والذهبي وتقي الدين ال�سبكي وغريهم . ولد ون�ساأ يف 
بيت املقد�س وتويف ب�ساحلية دم�سق . من ت�سانيفه : » الآداب ال�سرعية واملنح املرعية » و » كتاب الفروع » و » النكت والفوائد 

ال�سنية على م�سكل املحرر لبن تيمية » و » �سرح كتاب املقنع » .انظر ]الدرر الكامنة 4 / 261، والنجوم الزاهرة 11 / 16، 
ومعجم املوؤلفني 12 / 44، والأعالم 7 / 327 .

)75(الآداب ال�سرعية – لبن مفلح )3 / 76( املكتبة ال�ساملة.
)76(املوافقات - )1 / 288(

)77(الأ�سباه والنظائر )1 / 172(
)78(جملة الأحكام العدلية، م 32.

)79(�سرح القواعد الفقهية للزرقاء �س 133، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 1/ 172.
)80(الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )1 / 84(
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املطلب اخلام�ص: دور فقه املوازنات يف التخدير الطبي

فيحرم   ، املخدرة  والعقاقري  املواد  من  العقل  على  املوؤثر  القدر  تناول  حرمة  على  العلماء  اتفق 
بعد  اأو احلقن  ال�شعوط  اأو  التدخني  اأو  ال�شراب  اأو  االأكل  �شواء كان بطريق  الوجوه  باأي وجه من  تعاطيها 

اإذابتها ، اأو باأي طريق كان ، واعترب العلماء ذلك كبرية من كبائر الذنوب. )81( 
وانعقد الإجماع على حرمة امل�سكر ومنه املخدرات، لأنها يف حكم اخلمر، ولأنها داخلة يف عموم 

قوله - �سلى اهلل عليه و�سلم - : »كل م�سكر حرام«)82(. 
انعقد  ولهذا  كله  واملجتمع  الفرد  على  �سررها  جالء  بكل  ثبت  قد  ع�سرنا  يف  املوجودة  واملخدرات 
اإلى اأن املواد املخدرة م�سرة بالإن�سان ج�سديا  الإجماع الدويل على حماربتها، وت�سري الدرا�سات الطبية 

ونف�سيا وعقليا مما يق�سي بحرمتها. )83( 
ي�ستثنى من هذا الأ�سل اإعطاء املري�س جرعة ي�سرية من املخدر لإجراء عملية جراحية ا�ستنادا على 

املوازنات ال�سرعية املقا�سدية ، ول تخلو احلاجة اإلى التخدير يف اجلراحة الطبية من ثالث حالت)84(  :
1- اأن ت�سل اإلى مقام ال�سرورة: وهي احلالة التي ي�ستحيل فيها اإجراء اجلراحة الطبية بدون تخدير كما 

يف جراحة القلب املفتوح، وهنا يجوز فعله لأن ال�سرورات تبيح املحظورات.
اإجراء اجلراحة الطبية بدون تخدير  اإلى مقام احلاجة: وهي احلالة التي ل ي�ستحيل فيها  اأن ت�سل   -2
ولكن املري�س يلقى فيها م�سقة فادحة ل ت�سل به اإلى درجة املوت، كبرت الأع�ساء، وهنا يجوز فعله اأي�سا 
لأن احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة عامة كانت اأو خا�سة ،و امل�سالح احلاجية هي » ما افتقر اإليها من حيث 
التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي يف الغالب اإلى احلرج وامل�سقة الالحقة بفوت املطلوب ، فاإذا مل تراع ، دخل 

على املكلفني . . . احلرج وامل�سقة ، ولكنه ل يبلغ مبلغ الف�ساد العادي املتوقع يف امل�سالح العامة »)85( 
3- ل ت�سل اإلى مقام ال�سرورة واحلاجة: حيث ميكن فيها اإجراء اجلراحة الطبية دون اأن يخدر املري�س 
ويلقى فيها بع�س الآلم الب�سيطة التي ميكن ال�سرب عليها كقلع ال�سن يف بع�س حالته، وهنا يرخ�س يف 

)81(فتاوى ابن تيمية جـ 34  210، الكبائر  86 للحافظ الذهبي، فتاوى ور�سائل ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ رحمه اهلل 
جـ 12  102،ك�ساف القناع للبهوتي جـ 6  188

)82(�سحيح البخاري الأ�سربة )5264(،�سحيح م�سلم الأ�سربة )2001(
)83(جملة البحوث الإ�سالمية ـ العدد 32 �س228 ت�سدر عن اإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد ، الريا�س .

)84(  انظر الثالث حالت يف اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممداملختار ال�سنقيطي ، 
�س531.

)85(املوافقات - )2 / 21(.
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الي�سري من املخدر يف التداوي بناء على ن�س الفقهاء املتقدمني على جواز ا�ستعمال املخدر يف التداوي)86(، 
وميكن اأن يقال موازنة ، ما حرم �سدا للذريعة يباح للم�سلحة الراجحة قال ابن القيم رحمه اهلل: )وما 

حرم �سدا للذريعة اأبيح للم�سلحة الراجحة... كما اأبيح النظر للخاطب وال�ساهد والطبيب.()87( 
ول يجوز للمخدر اأن يختار طريقة اأ�سد �سررا من غريها متى اأمكن التخدير بالطريقة التي هي 

اأقل منها �سررا ، لأن ال�سرورة تقدر بقدرها. 

)86(انظر حا�سية ابن عابدين 408/5، وتب�سرة احلكام 169/2، رو�سة الطالبني 171/1، والإن�ساف للمرداوي 438/8، 
اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممداملختار ال�سنقيطي ، �س562.

)87(اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن القيم )2 / 161(

دور فقه املوازنات في النوازل املالية والطبية



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

319

املطلب اخلام�ص:  دور فقه املوازنات يف الت�ضريح الطبي

الت�سريح يف اللغة: الك�سف ، ومنه �سريح اللحم والقطعة منه �سريحة ، وكل مقطوع من اللحم ممتد فهو 
�سريحة، �سرح اللحم �سرحًا : قطعه قطعًا طواًل رقاقًا . )88(

اأما ا�سطالحا: فت�سريح اجلثة ف�سل بع�سها عن بع�س ومن ثم درا�ستها وفح�سها ، ويكون ذلك لأغرا�س 
منها: التحقق عن دعوى جنائية اأو اأمرا�س وبائية لتتخذ على �سوئه الحتياطات الكفيلة بالوقاية منها اأو 

للغر�س العلمي تعلما وتعليما)89(.
ومل يعهد عند فقهائنا القدامى احلديث عن ت�سريح جثث املوتى باملعنى الذي اأ�سبح معروفا اليوم ومل 

يفتوا فيه، ملا ثبت يف ال�سنة اأنه - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: »ك�سر عظم امليت كك�سر عظمه حيا«)90(.
لكن �سدرت فتاوى معا�سرة تبيح ت�سريح جثث املوتى ملثل هذه الأغرا�س منها:

1- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية يف 1396/7/21هـ
يف   47 رقم  القرار  التا�سعة  ال�سعودية)الدورة  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار  هيئة  فتوى   -2

1396/8/20هـ(.
3- فتوى املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي )الدورة العا�سرة 1408هـ(

وقد اأباحت هذه الفتاوى ت�سريح اجلثث لأحد تلك الأغرا�س.
وملا كانت ال�سريعة الإ�سالمية ل تيز العبث والتمثيل بجثث املوتى ، فاإنه يرد ال�سوؤال عن حكمها يف هذا 
النوع من اجلراح ، وهو �سوؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدت وطراأت يف ع�سرنا احلا�سر كما اأ�سلفت.)91(

اإن من قواعد ال�سريعة الكلية ومقا�سدها العامة كما �سبق ، اأنه اإذا تعار�ست م�سلحتان قدم اأقواهما 
،واإذا تعار�ست مف�سدتان ارتكب اأخفهما تفاديا لأ�سدهما)92(، وم�ساألة الت�سريح داخلة يف هذه القاعدة، ملا يلي:

واملتهم عند  والأمة  امليت  اأولياء  مع م�سلحة  تعار�ست  اأو ذميا  كان  م�سلما  امليت  )1(اإن م�سلحة حرمة 

)88(خمتار ال�سحاح 140، املعجم الو�سيط 478/1
)89( انظر تقريب فقه الطبيب لفهد بن عبد اهلل احلزمي )�س: 50(، املو�سوعة الطبية الفقهية 199.

)90(اأخرجه الن�سائي يف �سننه ، كتاب اجلنائز ، النهي  عن ك�سر عظام امليت : 516/1 ) 1616( عن عائ�سة. واأخرجه اأبو داود 
يف �سننه ، كتاب اجلنائز  باب يف احلفار يجد العظم هل يتنكب ذلك املكان : 231/2 ) 3207واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند : 

58/6 ،168 ـ 169 ، 200 ، 64 (  
)91(اإر�سادات للطبيب امل�سلم- ابن عثيمني - )1 / 12( ، هذا امل�سدر عبارة عن ُكتيب، وقد اعتمده من املو�سوعة ال�ساملة ، 

وقد ورد فيها يف جزئني.
)92(انظر املوازنة يف نازلة اجلراحة الطبية من هذا البحث.
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اإثبات اجلناية عليه ، ويف ذلك حفظ حلق  اإلى  ال�ستباه فقد ينتهي الأمر بالت�سريح والتحقيق مع املتهم 
اأولياء امليت واإعانة لويل الأمر على �سبط الأمن وردع املجرمني ، وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا 

، ويف ذلك براءة املتهم .
 )2(اإن يف ت�سريح املر�سى معرفة ما اإذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى �سره بو�سائل الوقاية املنا�سبة 
، ويف هذا املحافظة على نفو�س الأحياء واحلد من اأ�سباب الأمرا�س ، وقد حثت ال�سريعة على الوقاية من 

الأمرا�س ، ويف هذا م�سلحة لالأمة واإنقاذها مما يخ�سى اأن ي�سيبها .
باإ�ساباتها  وتعريفهم  عمليا  ذلك  على  وتدريبهم  واأع�سائه  اجل�سم  تركيب  الطالب  تعريف  يف  اإن   )3(  

وطرق عالجها ، م�سالح كثرية تعود على الأمة باخلري العميم . 
)4( اإن م�سلحة الأمة يف الت�سريح اأرجح لكونها كلية عامة ، ويتحمل ال�سرر اخلا�س لدفع ال�سرر العام 
كما �سبق، واإن من قواعد ال�سرع )) ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب(( ، وتعلم اجلراحة الطبية وغريها من 
فروع الطب فيه �سد حاجة الأمة اإلى هذه العلوم النافعة ، وحتقيق هذا الواجب متوقف على الت�سريح الذي ميكن 

بوا�سطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيًا، فيعترب م�سروعًا وواجبًا من هذا الوجه.)93(
)5( اإن امل�ساألة عائدة اإلى حفظ نفو�س النا�س ، وحفظها من ال�سرورات التي جاءت مبراعاتها ال�سريعة 

كما �سبق يف هذا البحث.
)6( ا�ست�سحاب القواعد الفقهية التالية:) ال�سرورات تبيح املحظورات.(،) يرتكب اأخف ال�سررين لتقاء 
اأ�سدهما.(، ) يختار اأهون ال�سرين.( ،)ما حرم �سدا للذريعة يباح للم�سلحة الراجحة.( )94(و)املف�سدة 

القليلة ترتكب لدرء املف�سدة الكثرية.( )95(
فاإن اعرت�س : باأن يف الت�سريح متثيل بامليت وامتهان له .

 يناق�س الإعرتا�س: باأنه قيا�س مع الفارق: لأن الأمور مبقا�سدها ، فالتمثيل املحرم هو املبني على الت�سفي 
واحلقد والنتقام والإيذاء، لهذا جاز الق�سا�س يف النف�س وما دونها العني بالعني، وال�سن بال�سن ومل يعد مثلة 
حمرمة فتلحق بالتمثيل املحرم ، بل هذا عني العدل، لأنه مبني على العقوبة باملثل، وهكذا ميكن اأن يقال يف 

الت�سريح جلثة امليت لك�سف اجلرمية مثاًل مل�سلحته، وم�سلحة وارثه، وم�سلحة اأمن اجلماعة. )96(
واأعر�س هنا قرار هيئة كبار العلماء بجواز الت�سريح ، ون�س القرار:) ...وظهر اأن املو�سوع ينق�سم اإلى ثالثة 

)93( انظر جملة البحوث الإ�سالمية )4/ 35( بحث: حكم ت�سريح جثة امل�سلم ، هيئة كبار العلماء.
)94(اإعالم املوقعني ابن القيم )2 / 161(،املنتخب من كتب �سيخ الإ�سالم - )1 / 195(

)95(جمموع الفتاوى - )31 / 92(
)96(انظر الت�سريح اجلثماين والنقل والتعوي�س الإن�ساين لبكر اأبو زيد - )1 / 14(
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اأق�سام :
الأول : الت�سريح لغر�س التحقق عن دعوى جنائية .

الثاين : الت�سريح لغر�س التحقق عن اأمرا�س وبائية لتتخذ على �سوئه الحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث : الت�سريح للغر�س العلمي تعلما وتعليما .

وبعد تداول الراأي واملناق�سة ودرا�سة البحث املقدم من اللجنة امل�سار اإليه اأعاله قرر املجل�س ما يلي :
بالن�سبة للق�سمني الأول والثاين فاإن املجل�س يرى اأن يف اإجازتهما حتقيقا مل�سالح كثرية يف جمالت الأمن 
والعدل ووقاية املجتمع من الأمرا�س الوبائية ، ومف�سدة انتهاك كرامة اجلثة امل�سرحة مغمورة يف جنب 
امل�سالح الكثرية والعامة املتحققة بذلك واإن املجل�س لهذا يقرر بالإجماع اإجازة الت�سريح لهذين الغر�سني 

�سواء كانت اجلثة امل�سرحة جثة مع�سوم اأم ل .
اأن ال�سريعة الإ�سالمية قد جاءت  اإلى  واأما بالن�سبة للق�سم الثالث وهو الت�سريح للغر�س التعليمي فنظرا 
واأنه  اأ�سدهما  لتفويت  ال�سررين  اأدنى  وبارتكاب   ، وتقليلها  املفا�سد  وبدرء   ، وتكثريها  امل�سالح  بتح�سيل 
اإذا تعار�ست امل�سالح اأخذ باأرجحها ، وحيث اإن ت�سريح غري الإن�سان من احليوانات ل يغني عن ت�سريح 
الإن�سان ، وحيث اإن يف الت�سريح م�سالح كثرية ظهرت يف التقدم العلمي يف جمالت الطب املختلفة ، فاإن 
بكرامة  الإ�سالمية  ال�سريعة  عناية  اإلى  نظرا  اأنه  اإل   ، الآدمي يف اجلملة  ت�سريح جثة  يرى جواز  املجل�س 
امل�سلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ، وذلك ملا روى اأحمد واأبو داود وابن ماجه عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
اأن الت�سريح فيه  اإلى  اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » ك�سر عظم امليت كك�سره حيا «)97( ونظرا 
امتهان لكرامته ، وحيث اإن ال�سرورة اإلى ذلك منتفية بتي�سر احل�سول على جثث اأموات غري مع�سومة ، 
فاإن املجل�س يرى الكتفاء بت�سريح مثل هذه اجلثث وعدم التعر�س جلثث اأموات مع�سومني واحلال ما ذكر 

. واهلل املوفق و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم .( )98( 
قلت:ووجه املوازنة الفقهية يف النازلة: اأنه قد تعار�ست م�سلحة املحافظة على حرمة امليت مع هذه امل�سالح 

العظيمة فنظر اأي امل�سلحتني اأرجح فبني عليها احلكم وهو القول بجواز الت�سريح، واهلل اعلم .

)97(اأخرجه الن�سائي يف �سننه ، كتاب اجلنائز ، النهي  عن ك�سر عظام امليت : 516/1 ) 1616( عن عائ�سة. واأخرجه اأبو داود 
يف �سننه ، كتاب اجلنائز  باب يف احلفار يجد العظم هل يتنكب ذلك املكان : 231/2 ) 3207واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند : 

58/6 ،168 ـ 169 ، 200 ، 64 (  
)98( قرار هيئة كبار العلماء قرار جمل�س هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20 / 8 / 1396 يف دورته التا�سعة،انظر جملة 

البحوث الإ�سالمية - )53 / 343(

فهرس املوضوعات
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املبحث الرابع

دور فقه املوازنات يف النوازل املالية 

املطلب الأول: ال�ضوابط التي ُتبنى عليها املوازنات يف نوازل املعامالت املالية 

ال�ضابط الأول: الأ�ضل يف املعامالت املالية احلل :

العبادات  ، والأ�سل يف  التحرمي  الدليل على  الأ�سل يف املعامالت احلل والإباحة حتى يدل       
احلظر واملنع، اإل ما ورد الدليل مب�سروعيته. ، وهذا ما عليه جماهري العلماء رحمهم اهلل تعالى. )99( 

َبِهيَمُة  َلُكْم  اأُِحلَّْت  ِباْلُعُقوِد  اأَْوُفوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا   } اجلليلة:  القاعدة  هذه  على  والدليل 
َ َيْحُكُم َما ُيِريُد } )100( وهذا يت�سمن  ْيِد َواأَْنُتْم ُحُرٌم  اإِنَّ اهللَّ لِّي ال�سَّ اْلأَْنَعاِم اإِلَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغرْيَ حُمِ
الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد . وكذلك من الأدلة : الآيات التي جاءت بح�سر املحرمات كقول اهلل عزَّ 
اأَْو  َم�ْسُفوًحا  َدًما  اأَْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  اأَْن  اإِلَّ  َيْطَعُمُه  َطاِعٍم  َعَلى  ًما  رَّ حُمَ اإِيَلَّ  اأُوِحَي  َما  يِف  اأَِجُد  َل  ُقْل   } : وجل 
َك َغُفوٌر َرِحيٌم }  ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوَل َعاٍد َفاإِنَّ َربَّ ِ ِبِه  َفَمِن ا�سْ ُه ِرْج�ٌس اأَْو ِف�ْسًقا اأُِهلَّ ِلَغرْيِ اهللَّ َم ِخْنِزيٍر َفاإِنَّ حَلْ

)101(، فيوؤخذ من هذا اأنَّ ما عدا هذه املحرمات فالأ�سل فيه الإباحة . 

   ومما يدل على القاعدة من ال�سنة ؛ حديث �سعد مرفوعَا اإنَّ اأعظم النا�س جرمَا من �سئل عن �سيء مل 
يحرم فحرم من اأجل م�ساألته »)102( 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة ، واحلكمة منها ،  م�سروعية املعامالت ملا فيها من حتقيق م�سالح النا�س بجلب 
املنافع لهم ودفع املفا�سد والأ�سرار وامل�ساق عنهم ، يقول ابن القيم-رحمه اهلل-: “الأ�سل يف العبادات 
البطالن، حتى يقوم دليل على الأمر، والأ�سل يف العقود واملعامالت ال�سحة، حتى يقوم دليل على البطالن 
اأحله اهلل واحلرام ماحرمه، وما �شكت عنه فهو عفو ، فكل �شرط وعقد  والتحرمي . . . فاإن احلالل ما 
ومعاملة �سكت عنها فاإنه ل يجوز القول بتحرميها، فاإنه �سكت عنها رحمة منه من غري ن�سيان واإهمال، 

)99(الأ�سباه والنظائر - )1 / 60( ويعرب عن ذلك الأ�سوليون بالإباحة الأ�سلية اأو براءة الذمة انظر اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق 
- )4 / 496(، الوجيز يف �شرح القواعد الفقهية يف ال�شريعة االإ�شالمية، عبد الكرمي زيدان ، ط1، بريوت، لبنان: موؤ�س�سة 

الر�سالة، 1422هـ،2001، �س 179- 180 . 
)100( �سورة املائدة : الآية1

)101(�سورة الأنعام : من الآية145
)102( متفق عليه ، �سحيح البخاري )9 / 117( باب ما يكره من كرثة ال�سوؤال وتكلف ما ل يعنيه، �سحيح م�سلم ،)7 / 91( 

باب توقريه -�سلى اهلل عليه و�سلم- وترك اإكثار �سوؤاله عما ل �سرورة اإليه اأو ل يتعلق به تكليف وما ل يقع ونحو ذلك.
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فكيف وقد �سرحت الن�سو�س باأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه”)103(.
اإن هذا هو الأ�سل ، اإل اأنه ينبغي اأن ينظر يف املوازنة اإلى اأن ال�سريعة قد �سددت يف �ساأن الربا، وبالغت يف 

التحذير منه.

ال�ضابط الثاين: منع الغرر :

يطلق الغرر يف اللغة على معان منها : النق�سان واخلطر والتعر�س للتهلكة واجلهل ، جاء يف ل�سان 
العرب يف مادة ) غرر ( غره يغره غًرا وغروًرا وغرة فهو مغرور وغرير : خدعه واأطعمه بالباطل. )104(

واأما يف ال�سطالح : فهو ما يكون جمهول العاقبة ل يدرى اأيكون اأم ل. )105(
 وهذا ال�سابط باتفاق الأئمة واأنه لبد من منع الغرر يف املعامالت ، ويدل لهذا حديث اأبي هريرة اأن 

النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم  » نهى عن بيع الغرر »)106(
اأما الغرر: فالأن مف�سدته اأقل، فاإنه يباح فيما هو دون ال�سرورة،عند احلاجة؛ اأي اأن يلحق الإن�سان حرج اأو 
م�سقة اإذا مل يدخل يف ذلك العقد، ولذلك قال �سيخ الإ�سالم: فاإن حترميه -يعني حترمي الغرر- مع وجود 

احلاجة اأ�سد �سرًرا من �سرر كونه غرًرا. )107( 
3- اأن ل ميكن التحرز من الغرر اإل بحرج وم�سقة ، وهذا اأي�سًا بالإجماع فاإن الغرر اإذا مل ميكن التحرز 

منه اإل بوجود احلرج وامل�سقة فاإنه معفو عنه .

ال�ضابط الثالث: �ضد الذرائع :

�سد الذرائع ا�سطالحا : هي منع الو�سائل التي ظاهرها مباح وتوؤدي اإلى حمرم. )108( 
اإذا نظرنا اإلى مقا�سد ال�سريعة جندها اإن ال�سريعة قد �سددت يف �ساأن الربا، بل بالغت يف الت�سديد بت�سييق 
امل�سالك املف�سية اإليه و�سد جميع ذرائعه، فحرم بيع العينة حتى لو ح�سل من غري مواطاأة، وبيعتان يف بيعة 

، و�سلف وبيع والقر�س الذي جر نفعا، كل هذا �سدا لذريعة الربا.

)103( اإعالم املوقعني عن رب العاملني لالإمام ابن القيم 1/  385-384.
)104(ل�سان العرب لبن منظور- )5 / 11(.

)105(التعريفات لالإمام علي بن حممد اجلرجاين - )1 / 208(، دار الكتاب العربي ـ بريوت، ط1، 1405هـ ، حتقيق: اإبراهيم 
الأبياري.  

)106(�سحيح م�سلم )5 / 3(باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذى فيه غرر�سحيح م�سلم البيوع حديث رقم)1513( .
)107( فقه املعامالت امل�سرفية  ، ف�سيلة ال�سيخ د . يو�سف بن عبد اهلل ال�سبيلي،)1 / 72( ، املكتبة ال�ساملة.

)108(انظر املوافقات لل�ساطبي 4  198-200، اأعالم املوقعني لبن القيم 3  135 وما بعدها، وقد ذكر ابن القيم ت�سعة وت�سعني 
وجًها توؤيد مبداأ �سد الذرائع ووجوب �سد الذرائع املباحة اإذا كانت توؤدي اإلى حمرم .انظر اأعالم املوقعني 3  159-137.
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هذا ما يتعلق بال�سوابط التي تدور عليها املوازنات يف فقه املعامالت املالية وقد ا�ستخل�سها العلماء رحمهم 
اهلل من ن�سو�س الكتاب وال�سنة .  

ال�ضابط الرابع: اإلغاء م�ضالح املعامالت الربوية.

املالية  التعامالت  بع�س  فمنعت  الت�سديد  يف  بالغت  بل  الربا،  �ساأن  يف  �سددت  قد  ال�سريعة  اإن 
�سدا لذريعة الربا-كما اأ�سلفنا- واعتربت م�سالح املعامالت الربوية ملغاة ومهدرة ، مقابل مفا�سد الربا 
واأخطاره على الأفراد والدول، فاإذا قامت بع�س املوؤ�س�سات وال�سركات التي تن�ساأ يف البالد الإ�سالمية ، 
وتعر�س اأ�سهمها على اجلمهور ، ويكون اأ�سل عملها مباحًا ، ولكن قد ي�سوبه بع�س التعامل بالفوائد الربوية 
، ويحرم  املائة،  بالربا واحد يف  التعامل  ن�سبة  ولو كانت   ، ال�سركات مطلقا  الدخول يف هذه  ، فال يجوز 
الكتتاب فيها وتداول اأ�سهمها  بيعا و�سراء ، وهذا القول قال به اأكرث العلماء املعا�سرين، وهو اختيار جممع 
الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي، برئا�سة �سماحة �سيخنا عبد العزيز بن باز-رحمه اهلل-، 
وجممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي،واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

باململكة العربية ال�سعودية . )109(
اأهل  من  بني عدد  التي جمعت  الإ�سالمي  القت�ساد  املتخ�س�سة يف  الندوات  بع�س  اأفتت  ولقد 
الفقه واآخر من اأهل القت�ساد ب�سرعية ال�سرتاك فيها، على �سوء فقه املوازنات ، واأل ترتك هذه ال�سركات 
– على حد  ، ويف هذا خطر كبري  املتدينني  للم�سلمني غري  اأو   ، امل�سلمني  واملوؤثرة يف احلياة لغري  املهمة 
قولهم-، وميكن للم�ساهم اأن يخرج من اأرباحه ن�سبة تقريبية يت�سدق بها يف مقابل الفوائد التي �سابت 

ربحه. )110(
وا�ستند على املوازنات التالية:

اأول:اإن الفائدة يف القرو�س الإنتاجية تقت�سيها م�سلحة متحققة فتجوز ولو عار�ستها مف�سدة، واأن 
الأموال  توظيف  يف  هنا  امل�سلحة  وتتمثل  امل�سلحة،  قدمت  راجحة  م�سلحة  عار�ستها  اإذا  املف�سدة 
اأما  واملقرت�س  املقر�س  واإفادة كل من  العمال،  اأمام  العمل  وفتح جمالت  القومي،  الدخل  مل�ساعفة 

)109(رد من �سماحته على ما ن�سرته جملة )منار الإ�سالم(، ون�سر يف جملة )الدعوة(، العدد: 946، وجملة )البحوث الإ�سالمية(، 
العدد: 13، عام 1405، وانظر فوائد البنوك والربا بني الواقع وال�سبهات، دكتورع�سام اأبو الن�سر اأ�ستاذ املحا�سبة ـ جامعة الأزهر، 

�سبكة املعلومات الدولية.
)110( ندوة الربكة ال�ساد�سة التي انعقدت يف اجلزائر يف )2-5 مار�س �سنة 1990( �سارك فيها كل من :الدكتور يو�سف 

القر�ساوي، وال�سيخ عبد احلميد ال�سائح ، ال�سيخ خمتار ال�سالمى ، د. عبد ال�ستار اأبو غدة ، د. �سيد الدر�سن ، د. طالل 
بافقيه. انظر جملة الرائد العدد : 191 املوافق يف �سفر  1418ه املوافق  7 / 1997 م.
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املف�سدة فهي الربا فقط ...ون�سبته فيها قليلة... )111( 
نوق�س:

)1(هذا خطاأ بنيِّ لأن القاعدة ال�سرعية ال�سحيحة اأن »درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح«.)112(
)2( اإن من امل�سالح ما �سهدت له ال�سريعة بالعتبار ، وهذه ل �سك يف حجيتها ، ومنها ما �سهدت ال�سريعة 
 ، املر�سلة  ، بل كان من امل�سالح  اإلغاء  باعتبار ول  له  ال�سريعة  ت�سهد  ، ومنها ما مل  باإلغائه فلي�س بحجة 
و�سركات امل�ساهمة الربوية مما �سهدت ال�سريعة باإلغائه ؛ لطغيان جانب املف�سدة فيه على جانب امل�سلحة 
كما األغيت منافع اخلمر واملي�سر ؛ لطغيان ما فيها من خطر واإثم على ما فيها من منافع ، مبعنى اأدق لغلبة 

جانب املف�سدة فيه على جانب امل�سلحة .
)3(اإن امل�سلحة يعمل بها اإذا مل تعار�س ن�سا �سرعيا ، واإل �سارت ملغاة.وهو مذهب جمهور الأ�سوليني. 

)113(

 )4(اأن مفا�سد القرو�س الإنتاجية اأكرث واأخطر من امل�سالح الوهمية امل�سار اإليها، لأنها تذوب يف مفا�سد 
الربا، والقاعدة املقا�سدية:)املف�سدة القا�سرة تهمل لدرء املف�سدة العامة()114(فمف�سدة توظيف الأموال 
يف  فادحة  اأ�سرار  من  ت�سببه  وما  العامة  الربا  مفا�سد  بجانب  �سرعا  مهملة   ، القومي  الدخل  مل�ساعفة 

القت�ساد. )115(
ثانيا: ال�ستدلل ببع�س القواعد ومنها:

 )1( قاعدة: )يغتفر يف التوابع مال يغتفر يف غريها( قاعدة: »قد يغتفر ال�سيء تابعا ،  ول يغتفر اأ�سال«)116( 
نوق�س: ا�ستدللهم بالقواعد التي ذكروها ل تنطبق على هذه امل�ساألة ، لأنها فيما لو اختلط املال احلالل 
باملال احلرام، بينما امل�ساهم يعترب اأحد مالك هذه ال�سركة ودخوله يف هذه ال�سركة يت�سمن مال وعمال، 
فيكون قد تعامل بالربا بالوكالة واإن مل يتعامل به مبا�سرة ،وقد)لعن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اآكل الربا 

)111(انظر الفقه الإ�سالمي واأدلته - )5 / 408( ، وانظر)بحث يف املعامالت امل�سرفية ( اإعداد هيئة كبار العلماء اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تناول هذه ال�سبه ورد عليها. انظر جملة البحوث الإ�سالمية - )8 / 17(.  

)112(�سرح الكوكب املنري ) 448/4( انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )105/1( ولل�سيوطي �س97، ولبن جنيم �س 
90،وانظر مطلب اجلراحة.

)113(رو�سة الناظر، �س )169 - 170( ، وانظر بحث )امل�سلحة عند احلنابلة( لل�سيخ �سعد بن نا�سر ال�سرثي : اإن القول 
بتحكيم امل�سلحة يف الن�سو�س قول باطل مل يوؤثر اإل عن جنم الدين الطويف من فقهاء احلنابلة يف القرن الثامن ، وقد 

رف�سه العلماء قدميا وحديثا مبينني بطالنه وف�ساده اإذ لو حكمت امل�سالح يف الن�سو�س تهدمت ال�سريعة وخ�سعت لأهواء 
النا�س ويف ذلك �سياع لها والعياذ باهلل.( انظر جملة البحوث الإ�سالمية - )47 / 275.

)114(فقه املقا�سد للدكتور عبداهلل الزبري �س343.
)115(الفقه الإ�سالمي واأدلته - )5 / 408(

)116(الأ�سباه والنظائر ـ لالإمام تاج الدين ال�سبكى23/1 ، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 34.
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وموكله وكاتبه و�ساهديه (. ،ولئن اغتفرت م�ساألة املال فتبقي م�ساألة العمل. 
)2(قاعدة: لالأكرث حكم الكل ، وجه ال�ستدلل: هذه القواعد تدل على اأن املعول عليه هو الأكرث والأغلب،لأن 
النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم  كان يتعامل مع اليهود وهم اأكالون لل�سحت، وقد اختلط مالهم احلالل مبالهم 

احلرام ومع ذلك كان يقبل الهدية منهم بل قبل دعوتهم للوليمة ، فيكون احلكم اإًذا لالأكرث. )117( 
نوق�س باملناق�سة ال�سابقة انفا.

ثالثا: التربير بالواقع وحاجة الأمة اإلى هذه ال�سركات.  
نوق�س: )1(التربير بحاجة الأمة اأو ال�سرورة غري �سحيح، اأراأيت لو تراأ النا�س على التعامل بالربا هل 
نقول باجلواز لكون النا�س قد احتاجوا له وترءوا عليه؟ واإن هذه ال�سركات امل�ساهمة ميكنها البحث عن 

طرق اأخرى للك�سب.
)2(اإن مقا�سد ال�سريعة قد �سيقت امل�سالك املف�سية للربا و�سد جميع الذرائع املف�سية اإليه، فحرم 
بيع العينة حتى لو ح�سل من غري مواطاأة، وحرم بيعتان يف بيعة ، و�سلف وبيع ، والقر�س الذي جر نفعا، 

كل هذا �سدا لذريعة الربا. )118(

 

)117(انظر حما�سرات حول فقه املعامالت املالية املعا�سرة ، لل�سيخ �سعد اخلثالن ، �سبكة املعلومات الدولية.  
)118(انظر املرجع ال�سابق.  
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املطلب الثاين: حكم البيع لأجل مع زيادة الثمن

ال�سعر  اأعلى من  موؤجل  بثمن  ال�سلعة  بيع   ، اخر  ، مبعنى  الأجل  زيادة  الثمن نظري  زيادة  امل�ساألة:  �سورة 
املعجل.

اإن هذه املعاملة جائزة و ل باأ�س بها؛ لأن التاجر حني باع ال�سلعة اإلى اأجل اإمنا وافق على التاأجيل من اأجل 
فكالهما  نقدا  الثمن  ت�سليم  عن  وعجزه  املهلة  اأجل  من  بالزيادة  ر�سي  اإمنا  وامل�سرتي  بالزيادة  انتفاعه 

منتفع بهذه املعاملة. 
هذا اإذا كانت الزيادة معقولة وغري فاح�سة ولي�س فيها اإجحاف ول ظلم، ول�سيما اأن ال�سراء بالن�سيئة 
اإمنا يقع غالبًا من م�سطر اإلى نفقة �سرورية.قال ال�سيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-رحمه اهلل-:) 

لأن بيع النقد غري بيع التاأجيل .( )119(.
َياأُْمُر  اإِنَّ اهلّلَ  )1( الإباحة الأ�سلية مع مراعاة القواعد الكلية والأحكام ال�سرعية التي ميثلها قوله تعالى 
ُروَن )120(  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُنَكِر  اْلَفْح�َساء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  يَتاء  َواإِ َوالإِْح�َساِن  ِباْلَعْدِل 
وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم : )) املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سًا (( )121(وغري ذلك من الأدلة 
التي تو�سح عالقة املوؤمن باأخيه املوؤمن وتعلها قائمة على التعاطف والرتابط واملحبة والالإخاء.)122(  

يف  متحقق  وامل�سلحة  فالنفع   ، خا�سة«)123(  اأو  كانت  عامة  ال�سرورة،  منزلة  ل  ُتنزَّ »احلاجة  )2(قاعدة: 
ذلك.

)3( اإن الأجل قابله ق�سط من الثمن والقر�س غري واجب عليه، مع اأن الزيادة لي�ست مقابل الزمن املجرد 
فقط كما فى الربا بل يكون مقابل اأ�سياء اأخرى، منها : تفاوت الأ�سعار بني احلا�سر وامل�ستقبل)124(.

)4( اإن القر�س جعله اهلل بابًا للرتاحم والتعاطف بني النا�س فاإدخال الربا فيه موهن لروابطهم وقاطع 
ل�سالتهم ، بينما البيع قد اأباحه اهلل ، كما اأن النف�س الزكية وال�سمري احلي لي�ستنكف حقيقة من اأن يطلب 

فائدة على القر�س ، وهذا ما ل يجده يف بيع �سلعة بثمن غال.
اأبو  )125(قال   . اإلى ذلك  العمل خلفًا عن �سلف دون نكري واحلاجة داعية  امل�سلمون على هذا  )5(مل يزل 

)119(جملة البحوث الإ�سالمية - )7 / 52(
)120(�سورة النحل90

)121(�سحيح البخاري كتاب ال�سالة برقم )467(،�سحيح م�سلم كتاب الرب وال�سلة والآداب برقم )2585(
)122(انظر الربا واملعامالت امل�سرفية يف نظر ال�سريعة الإ�سالمية ،ملعايل ال�سيخ الدكتور/عمر بن عبدالعزيز 

املرتك،�س255_�س256،دار العا�سمة للن�سر والتوزيع الريا�س، الطبعة الثانية 1417. 
)123( �شرح القواعد الفقهية ، اأحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ، ط2،دم�سق، �سوريا: دار القلم، 1409هـ، 1989،�س155. 

)124(انظر الربا واملعامالت امل�سرفية يف نظر ال�سريعة الإ�سالمية ،ملعايل ال�سيخ الدكتور/عمر بن عبدالعزيز 
املرتك،�س255_�س256،. 

)125(املرجع ال�سابق. 
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يو�سف : ) ل يكره هذا ، لنه فعله كثري من ال�سحابة وحمدوا على ذلك ومل يعدوه من الربا ، حتى لو باع 
كاغده باألف يجوز ول يكره( )126(

)6(ولأننا لو منعنا هذا البيع لكان فيه ت�سييق وحرج ورمبا اأدى اإلى التعامل بالربا ال�سريح ، لأن املحتاج 
اإلى النقد قد ل يجد من يقر�سه . 

)126(حا�سية ابن عابدين 326/5
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املطلب الثالث:  حكم فوائد الودائع الإ�ضالمية يف امل�ضارف الأجنبية

 اذا ا�سطر امل�سلم ايل و�سع امواله لدي م�سرف من امل�سارف الجنبيه حتت قاعده من القواعد ال�سرعيه 
املبيحه لذلك  او كانت له اموال �سابقه فيها ول ي�ستطيع �سحبها ،فما حكم فوائد هذه الموال ؟هل ترتك 
الأمة  ي�سر  فيما  انفاقها  من  ومتكينهم  امل�سلمني  اعداء  اقت�ساد  تقوية  تركها  امل�سارف؟ومعنى  لهذه 

الإ�سالمية ، اأويجوز اأخذها وهي ك�سب خبيث لأنها ربا..
والذي يظهر �سرعًا ، واهتداء بفقه املوازنات ال�سرعية ، اأن الأولى عدم تركها بل توؤخذ ل على اأنها 
ملك له، لأنها ك�سب خبيث ، بل ياأخذها وي�سرفها يف م�سالح امل�سلمني ويوزعها على الفقراء واملحتاجني ، 

لئال يكون موكال للربا ، وبهذا اأفتت اللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية. )127(
وهذا من باب ارتكاب اأدنى املف�سدتني واأخف ال�سررين ، لأن ترك هذه الفوائد للم�سارف �سيقوى �ساعدها 
و�سيكون عونًا لها فى متكينها من اإحلاق الأذى بامل�سلمني ، لأن هذه الأموال �ست�ستغل يف العمل �سد الإ�سالم 
وامل�سلمني من تن�سري واإباحية وت�سلح ، و�ستوجه �سهامًا فى �سدور امل�سلمني �سد الإ�سالم والعمل على ن�سر 

الف�ساد يف الأر�س. )128(
ال�سريعة  اأن  فيه  ريب  ل  ، ومما  الإ�سالمية جمعاء  بالأمة  الأ�سرار  وقوع  اإلى  يوؤدي  تركها  اإذن   
جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكثريها ، ودرء املفا�سد وتقليلها وارتكاب ال�سرر الأخف دفعًا لل�سرر الأعظم 
واإذا تعار�ست املف�سدة املرجوحة مع امل�سلحة الراجحة قدمت امل�سلحة الراجحة على املف�سدة املرجوحة، 

كما اأ�سلفت ... 
قال ابن القيم-رحمه اهلل- :) اأن من قب�س ما لي�س له قب�سه �سرعا ثم اأراد التخل�س منه ...فال يجوُز اأن 
يجمع له بنَي العو�س واملعو�س، فاإن فى ذلك اإعانة له على الإثم والعدوان...  ول يلزم من احلكم بخبثه 
ه على  ردُّ بُخبِث ك�سِب احلجام، ول يجب  َو�َسلََّم حكم  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ النبى �سَ فاإن  الدافع،  وجوُب رده على 

دافعه.()129(

)127(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء باململكة العربية ال�سعودية  )13 / 360(، جمع وترتيب : اأحمد بن عبد الرزاق 

الدوي�س : موقع موقع الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
)128(انظر الربا واملعامالت امل�سرفية يف نظر ال�سريعة الإ�سالمية ، ملعايل ال�سيخ الدكتور/عمر بن عبدالعزيز املرتك،�س277. 

)129( زاد املعاد: الإمام �سم�س الدين بن قيم اجلوزية )5 / 779(، موؤ�س�سة الر�سالة ومكتبة املنار الإ�سالمية ـ بريوت ، لبنان ــ 
الكويت ،  ط14 ، 1407هـ ــ 1986م ، حتقيق :  �شعيب وعبد القادر االأرنوؤوط..
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املطلب الرابع:  حكم التورق

تعريف التورق لغة:

راهم امل�سروبة، وكذلك الرقُة، وَرُجُل )َوّراق( كثري الّدراِهَم. و)الَوَرُق(  »التورق لغة:  من )الَورق( هي الدَّ
بفتح الراء امَلاُل من َدَراِهَم واإبل. واملُ�ْسَتوِرُق : الذي يطلب الَوِرَق«)130(. 

اإن التورق الفقهي مل يكن معروفًا بهذا الأ�سم اإل عند احلنابلة-رحمهم اهلل- ومعظم الفقهاء ذكروه �سمن 
بيوع العينة وامل�سرتك يف ال�سور التي ذكروها هو عدم رجوع ال�سلعة اإلى الأول وحاجة امل�ستورق اإلى النقد. 
في�شرتط يف التورق اأن تباع ال�شلعة لغري بائعها االأول، واإال كان من العينة التي ترجع فيها ال�شلعة اإلى بائعها 

الأول. )131(  

اأما جممع الفقه الإ�سالمي برابطة العامل الإ�سالمي فقد عرفه: »اإن بيع التورق هو �سراء �سلعة يف 
حوزة البائع وملكه بثمن موؤجل، ثم يبيع امل�سرتي بنقد لغري البائع للح�سول على النقد »الورق««)132(.  

الإ�سالمي ، جممع  العامل  لرابطة  التابع  الإ�سالمي  الفقهي  الفقهي قال بجوازه جممع  والتورق 
الفقه ال�سالمي ،التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، وبذلك اأفتى �سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن باز-رحمه 

اهلل- وغريه من اهل العلم املعا�سرين. )133( 
وميكن اأن يقال دليل جوازه على �سوء فقه املوازنات ما يلي:

، لأن احلاجة  والتي�سري وق�ساء احلاجة احلا�سرة  التفريج  الفقهي من  التورق  الأدلة وملا يف  )1( عموم 
داعية اإلىذلك بل تكون اأحيانا ما�سة ، لق�ساء دين، اأو زواج اأو غريهما، ففيها تو�سعة على النا�س 

واإرفاق بهم. »)134(

متحقق يف  وامل�سلحة  فالنفع  اأو خا�سة«)135(،  كانت  عامة  ال�سرورة،  منزلة  ل  ُتنزَّ »احلاجة  قاعدة:   )2(
القر�س  �سوى  ال�سيولة  على  للح�سول  اأمامه  لي�س  فامل�ستورق  النقود،  اإلى  احلاجة  م�سي�س  وهو  التورق، 

)130(خمتار ال�شحاح ،حممد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، بريوت،دط، لبنان : مكتبة  بريوت، 1415هـ، �س 717 .  
)131(انظر:التورق :حقيقته ، اأنواعه، ملخ�س درا�سة اأعدتها: الدكتورة هناء حممد هالل احلنيطي ، للح�سول على درجة 

الدكتوراه من الأكادمية العربية للعلوم امل�سرفية، ن�سر جممع الفقه ال�سالمي ،لدورة التا�سعة ع�سرة،بدولة الإمارات العربية، 
وانظر اأي�سا بحث:التـورق :حقيقته، اأنواعه ، اأ.د. وهبة م�سطفى الزحيلي ، من بحوث جممع الفقه ال�سالمي ،لدورة التا�سعة 

ع�سرة،بدولة الإمارات العربية.
)132(جممع الفقه الإ�سالمي، برابطة العامل الإ�سالمي، القرار اخلام�س، الدورة اخلام�سة ع�سرة، 11 رجب 1419هـ . 

)133(جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي ، برابطة العامل الإ�سالمي ، يف دورته اخلام�سة ع�سرة املنعقدة مبكة املكرمة ، التي 
بداأت يوم ال�سبت 11 رجب 1419هـ املوافق 1998/10/31م ، موؤمتر جممع الفقه ال�سالمي ،لدورة التا�سعة ع�سرة،بدولة 

الإمارات العربية، جمموع مقالت وفتاوى ، 19  99 .
)134(قرارات جممع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي �س )322- 323(.

)135(�شرح القواعد الفقهية ، اأحمد بن ال�شيخ حممد الزرقا ، ط2،دم�سق، �سوريا: دار القلم، 1409هـ، 1989،�س155. 
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احل�سن، وقد يكون �سعب املنال، اأو القر�س الربوي وهو حرام.

)3(الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة،وقد تقدم احلديث عن هذا ال�سابط يف املطلب الأول من هذا املبحث.
)4(اإنه بديل �سرعي عن التمويالت الربوية املحرمة ، ول �سيما مع تعذر القر�س احل�سن .

يف  النا�س  على  وللتي�سري  واملجتمع  الفرد  مل�سلحة  دائما  تهدف  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  )5(مقا�سد 
معامالتهم.

اإن �سورة التورق الفقهي يف الأ�سا�س جائزة كما ذكرت، ولكن ينبغي النظر يف هذا التو�سع احلا�سل 
من البنوك ؛ ولهذا بحث جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي هذه امل�ساألة، وهذا التو�سع 
احلا�سل من البنوك، وا�ستكتب باحثني، ودار النقا�س ، ثم �سدر قرار بعدم جواز التورق امل�سريف، املوجود 
يف البنوك بهذا الو�سف ؛ وذلك لأن هذا التو�سع جعله يف احلقيقة �سبيها بالعينة، واإن مل تنطبق عليه �سورة 

العينة .)136(

)136(جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي ، برابطة العامل الإ�سالمي ، يف دورته اخلام�سة ع�سرة املنعقدة مبكة املكرمة ، التي بداأت 
يوم ال�سبت 11 رجب 1419هـ املوافق 1998/10/31م
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اخلامتة 

 
 ، البحث  وتي�سريه يل كتابة هذا  توفيقه  و  اآلئه  اأ�سكره على  و   ، ال�ساحلات  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل 
واأح�سب اأن ما ل يدرك كله ل يرتك جله ، وما كان فيه من �سواب فهو بتوفيق اهلل تعالى وت�سديده ، وهو 
للف�سل اأهل، و ما كان من خطاأ فما هو اإل من نف�سي وال�سيطان ، واأرجو من اهلل العفو والغفران ، وهذه 

خامتة ت�سم خال�سة معت�سرة للبحث ونتائجه املنثورة بني دفتيه ، واأهمها ما يلي:
تعار�ست  ،واإذا  اأقواهما  قدم  م�سلحتان  تعار�ست  اإذا  باأنه:  كـفن  املوازنات   فقه  مفهوم  اإلى  1.التو�سل 

مف�سدتان ارتكب اأخفهما تفاديا لأ�سدهما.

اأن  اإل  الإ�سالمي،  الت�سريع  بها  مر  التي  الع�سور  مر  على  املوازنات  فقه  اأهمية  ثبوت  من  الرغم  2ـ.على 
اأهميته يف الع�سر احلديث هي اأ�سد واأكرث اإحلاحا، بل يعترب �سرورة �سرعية، ب�سبب تطور احلوادث 

والنوازل يف �ستى جمالت احلياة ب�سكل مل ي�سبق له مثيل.
3ـ تزاحمت يف اجلراحة الطبية مف�سدتان:الأولى:مف�سدة املر�س اجلراحي واآلمه ،والثانية:مف�سدة اآلم 
املر�س اجلراحي  باأن مف�سدة  اأ�سدهما، وذلك  بدفع  اأخفهما  املرتتبة على فعل اجلراحة، فريتكب 

اأعظم واأخطر اإن مل يعالج باجلراحة وقد توؤدي اإلى املوت.
4ـيجوز نقل الدم من اإن�سان اإلى اإن�سان اآخر اإذا دعت احلاجة اإليه واأمن اخلطر يف نقله، ذلك باأن حفظ 

النف�س والأع�ساء من ال�سروريات اخلم�س ، ونقل الدم حمقق لذلك.
5ـ التربع بالأع�ساء على �سربني:

الأول: التربع بع�سٍو تتوقف احلياة عليه ، كالقلب والكبد : فال يجوز التربع به باإجماع العلماء ، لأنه قتٌل 
للنف�س.

الثاين:التربع مبا ل تتوقف عليه احلياة ، كالُكلية والقرنية ونحوهما ، وقد اختلف فيها والراجح جواز ذلك 
ملحتاج لها ب�شرط عدم ال�شرر باملتربع اأو تعري�ض حياته للخطر .

6- توز اإجراء الولدة عن طريق اجلراحة ب�سق بطن احلامل بق�سد ا�ستخراج اجلنني احلي اأو امليت اإذا 
خ�سي عليه اأو على اأمه اأو عليهما معا الهالك ، لأمرين:

)1(لأنه يعترب من امل�سالح ال�سرورية ، ملا فيه من املحافظة على نف�س الأم وجنينها، فهو بهذا العتبار 
حمقق لل�سروريات اخلم�س التي جاءت ال�سريعة ال�سالمية حلمايتها واملحافظة عليها.  

)2(الأن م�شلحته تربو على مف�شدة االإتالف، بل هذه املف�شدة زائلة باخلياط والتحام طريف مو�شع ال�شق.
7-ل يجوز للمراأة التداوي عند الطبيب الرجل ، وكذا الرجل ، مع وجود املوؤهلني واملتخ�س�سني لكل.
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8-ي�ستثنى من هذا الأ�سل ، الفح�س الطبي ملعرفة املر�س ، عند انعدام الطبيبة ، ملداواة املراأة اأو الطبيب 
ملداواة الرجل ،ا�ستنادا على املوازنات التالية:

من  النفو�س  على  واملحافظة  التكميليات  من  العورة  �سرت  اإن   : والتكميليات  ال�سروريات  بني  )1(املوازنة 
الفح�س  اأو  للعالج  العورة  ك�سف  ،بجواز  التكميليات  على  ال�سروريات  فتقدم  ال�سروريات،  من  الهالك 

الطبي.
)2(من املتفق عليه يف فقه املوازنات تقدمي ال�سروري على احلاجي عند التعار�س ، فاحلاجي بالن�سبة 

لل�سروري كالتتمة لالأ�سل الذي تتحقق به اإحدى هذه امل�سالح.
9-ل تخلو احلاجة اإلى التخدير يف اجلراحة الطبية من ثالث حالت:

1- اأن ت�سل اإلى مقام ال�سرورة: وهي احلالة التي ي�ستحيل فيها اإجراء اجلراحة الطبية بدون تخدير كما 
يف جراحة القلب املفتوح، وهنا يجوز فعله لأن ال�سرورات تبيح املحظورات.

اإجراء اجلراحة الطبية بدون تخدير  اإلى مقام احلاجة: وهي احلالة التي ل ي�ستحيل فيها  اأن ت�سل   -2
ولكن املري�س يلقى فيها م�سقة فادحة ل ت�سل به اإلى درجة املوت، كبرت الأع�ساء، وهنا يجوز فعله اأي�سا 

لأن احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة عامة كانت اأو خا�سة. 
3- ل ت�سل اإلى مقام ال�سرورة واحلاجة: حيث ميكن فيها اإجراء اجلراحة الطبية ويلقى فيها بع�س الآلم 
املخدر يف  الي�سري من  وهنا يرخ�س يف  بع�س حالته،  ال�سن يف  كقلع  ال�سرب عليها  التي ميكن  الب�سيطة 

التداوي ، فما حرم �سدا للذريعة يباح للم�سلحة الراجحة.
 10-تعار�ست يف الت�سريح الطبي م�سلحتان فقدمت اأقواهما ، بالقول بجوازه ، ملا يلي:

اأولياء امليت والأمة واملتهم عند ال�ستباه فقد ينتهي   )1(اإن م�سلحة حرمة امليت تعار�ست مع م�سلحة 
الأمر بالت�سريح والتحقيق مع املتهم اإلى اإثبات اجلناية عليه ، ويف ذلك حفظ حلق اأولياء امليت واإعانة لويل 
الأمر على �سبط الأمن وردع املجرمني ، وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا ، ويف ذلك براءة املتهم .

اإذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى �سره ، ويف هذا املحافظة   )2(اإن يف ت�سريح املر�سى معرفة ما 
على نفو�س الأحياء واحلد من اأ�سباب الأمرا�س ، وقد حثت ال�سريعة على الوقاية من الأمرا�س ، ويف هذا 

م�سلحة لالأمة واإنقاذها مما يخ�سى اأن ي�سيبها .
11-اإن ال�سرورة منتفية يف الت�سريح للغر�س التعليمي بتي�سر احل�سول على جثث اأموات غري مع�سومة ، 

فيجب عدم التعر�س جلثث اأموات مع�سومني .
12-م�سالح املعامالت الربوية ملغاة مقابل مفا�سد الربا واأخطاره على الأفراد والدول.

13-يجوز البيع لأجل مع زيادة الثمن ، اإذا كانت الزيادة معقولة وغري فاح�سة ،  ولي�س فيها اإجحاف 
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اإلى  اإلى التعامل بالربا ال�سريح ، لأن املحتاج  اأدى  ول ظلم، ولأن منعها فيه ت�سييق وحرج ، ورمبا 
النقد قد ل يجد من يقر�سه . 

14-اهتداء بقاعدة: ارتكاب اأدنى املف�سدتني واأخف ال�سررين ، ل ترتك الفوائد للم�سارف الجنبية 
الدول على  بها هذه  تتقوى  ، وحتى ل  للربا  يكون موكال  لئال   ، امل�سلمني  توؤخذه وت�سرف يف م�سالح  بل 

امل�سلمني.
15-يجوز التورق الفقهي لأنه بديل �سرعي عن التمويالت الربوية املحرمة ، ول �سيما مع تعذر القر�س 

احل�سن ، ول يجوز التورق امل�سريف.
واحلمد هلل اأّوًل واآخرًا، و�سلى اهلل على نبّينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ،،،،
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الموازنة بين المصالح
ودورها في النوازل الطبية

الأ�شتاذ امل�شارك

د.اإ�شماعيل غازي مرحبا

ع�شو هيئة التدري�س يف كلية ال�شريعة

جامعة طرابل�س – لبنان
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل واآله و�صحبه ومن وااله:
عندما قررت امل�صاركة يف املوؤمتر واأحببت اأن اأكتب يف »اأثر فقه املوازنات على امل�صائل الطبية«، كنت اأتلم�س 

اجلزئية االأدق للكتابة فيها، حتى اأ�صتطيع من خالل م�صاركتي اأن اأ�صيف جديدًا.
وحينما بداأت النظر يف املو�صوع ق�صمته ح�صب ما هو متبادر اأنه دائر بني:

- م�صالح متعار�صة مع بع�صها البع�س.
- ومفا�صد متعار�صة مع بع�صها البع�س.

- وم�صالح تتعار�س مع مفا�صد.
فارتاأيت تيمنًا بامل�صالح اأن اأبداأ بها، فلما نظرت فيها على اأنها جزء من املو�صوع وقع يف نف�صي ما كنت 
رُت الكالم على تعار�س امل�صالح بع�صها مع بع�س، حماواًل تطبيق  اأبحث عنه، اأال وهو اجلزئية االأدق، فَق�صَ

م�صائل من النوازل الطبية على كل قاعدة من قواعد الرتجيح بني امل�صالح.
ومن خالل كتابتي لهذا البحث تو�صلت اإلى اأنه حتى يف هذه اجلزئية فقط: طوٌل وعمق، وحتتاج اإلى كتابات 
م�صتقلة ال ت�صعها ورقة يف موؤمتر، فكان اأن اكتفيت بالتمثيل ببع�س قواعد الرتجيح بني امل�صالح ح�صب ما 
هو موجود يف طيات البحث، وي�صتطيع اللبيب اإدراك طريقة التطبيق على بقية قواعد اجلمع بني امل�صالح.

وقد ُكتب ب�صكل مفرد يف مو�صوع اجلمع بني امل�صالح، وقد اطلعت على اأربع درا�صات:
االأولى: »من فقه املوازنات بني امل�صالح ال�صرعية« لعبد اهلل الكمايل)1(. 

الثانية: »منهج فقه املوازنات يف ال�صرع االإ�صالمي )درا�صة اأ�صولية(« للدكتور ح�صن الدو�صي)2(.
الثالثة: »قواعد يف الرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة« للدكتور عبد املجيد ال�صالحني)3(.
الرابعة: »منهج فقه املوازانات يف ال�صريعة االإ�صالمية« للدكتور عبد املجيد ال�صو�صوة)4(.

التمثيل لبع�س قواعد اجلمع بني امل�صالح ومل ت�صتوعبها، واأتت درا�صتي  واقت�صرت هذه الدرا�صات على 
هذه الأبني على ما قدموه م�صيفًا بع�س القواعد االأخرى)5(.

)1( من�صور عن مركز التفكري الإبداعي، الإ�صدار رقم )58(، دار ابن حزم – بريوت، ط1421/1ه، 2000م.
)2( من�صور يف جملة ال�صريعة والدرا�صات االإ�صالمية، جامعة الكويت، العدد ال�صاد�س واالأربعون، جمادى االآخرة 1422ه - �صبتمر 

2001م.
)3( من�صور يف جملة ال�صريعة والقانون، جامعة ال�صارقة، العدد الرابع والع�صرون، رجب 1426ه - �صبتمر 2005م.

)4( من�صور يف جملة البحوث الفقهية املعا�صرة، العدد الواحد واخلم�صون. اطلعت عليه من �صبكة االنرتنت على �صيغة ملف 
)وورد(، لذلك مل يتن�س يل النقل عنه، واقت�صرت على االإ�صارة له اأحيانًا.

)5( نظرًا لعدم اإمكانية التو�صع يف الكتابة مل اأ�صتطع ا�صتيعاب ما كتبوه ثم التمثيل له بالنوازل الطبية، فاقت�صرت على بع�صها 
ولكن ختمت تلك القواعد بقاعدة مل يذكروها كتمثيل لوجود قواعد اأخرى عديدة حتتاج اإلى درا�صة، وال يعّد هذا ا�صتدراكًا 

على الدرا�صات ال�صابقة اإذ مل يدِع اأحٌد منهم –بارك اهلل يف جهودهم- اأنه ا�صتوعب اأو ق�صد ا�صتيعاب تلك القواعد.
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النوازل  من  الطبية  امل�صائل  على  امل�صالح  بني  املوازنة  دور هذه  ببيان  اأقوم  اأن  هو  االأهم  اإن غر�صي  ثم 
الع�صرية، وهذا االأمر مل يلق درا�صة �صابقًا، ولعلي اأكون بذلك قد اأ�صفت جديدًا يف هذا البحث، والف�صل 

بعد اهلل تعالى يعود لهذا املوؤمتر النافع باإذن اهلل، واهلل تعالى املوفق للخري وال�صداد.
وقد ق�صمت البحث اإلى مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.

املقدمة: وفيها االفتتاحية وخطة البحث واملنهج املتبع فيه.
التمهيد: يف تعريف فقه املوازنات والعمل عند اجتماع امل�صالح، وفيه مطلبان:

املطلب االأول: تعريف فقه املوازنات.
املطلب الثاين: العمل عند اجتماع امل�صالح.

املبحث االأول: م�صروعية واأهمية املوازنة بني امل�صالح ومكانة املوازنة الطبية منها، وفيه ثالثة مطالب:
املطب االأول: م�صروعية املوازنة بني امل�صالح.

املطلب الثاين: اأهمية املوازنة بني امل�صالح.
املطب الثالث: مكانة املوازنة الطبية.

املبحث الثاين: املوازنة بني امل�صالح ودورها يف امل�صائل الطبية، وفيه �صبعة مطالب:
املطلب االأول: امل�صالح املعتربة مقدمة على امل�صالح املر�صلة وامللغاة.

املطلب الثاين: امل�صالح ال�صرورية مقدمة على احلاجية، واحلاجية مقدمة على التح�صينية.
الن�صب،  م�صلحة  على  النف�س  وم�صلحة  النف�س،  م�صلحة  على  الدين  م�صلحة  تقدمي  الثالث:  املطلب 

وم�صلحة الن�صب على م�صلحة العقل، وم�صلحة العقل على م�صلحة املال.
املندوب مقدمة على م�صلحة  املندوب، وم�صلحة  الواجب مقدمة على م�صلحة  الرابع: م�صلحة  املطلب 

املباح.
املطلب اخلام�س: امل�صلحة املتيقنة مقدمة على امل�صلحة الظنية وامل�صلحة الوهمية.

املطلب ال�صاد�س: امل�صلحة التي تقت�صي الحتياط مقدمة على ما ل تقت�صيه.
املطلب ال�صابع: م�صلحة احلي مقدمة على م�صلحة امليت.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�صيات.
منهجي يف البحث:

عالوة على ما هو معروف من منهجية البحوث العلمية ب�صكل عام يف التوثيق وغريها، اأحب اأن اأبني هنا ما 
هو خا�س بهذا البحث:

- حاولت االخت�صار قدر االإمكان، اإال على القدر ال�صروري، ومن اأراد التو�صع فعليه مبظان ذلك.
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- وعليه فاإن ما كان من خالف يف قواعد الرتجيح بني امل�صالح فاإين ل اأذكره، وذلك غري �صار بالبحث، 
اإذ املق�صود هنا بيان اأثر فقه املوازنات يف م�صائل النوازل الطبية، ويف التو�صع يف ذكر اخلالفات واأدلة كل 

ومناق�صة كل فريق للآخر للخلو�ص اإلى الراجح �صيخرج البحث عن مق�صوده.
العلم  اأهل  كالم  بع�س  خالل  من  القاعدة  بت�صوير  اأبداأ  فاإين  امل�صالح  بني  الرتجيح  قواعد  بيان  يف   -

ال�صابقني حماواًل االكتفاء بنقل واحد اإال عند عدم كفايته فاأ�صيف له النقول حتى تت�صح القاعدة متامًا.
- بعد ذلك اأ�صوق النوازل الطبية حماواًل يف عر�صها الرتكيز على اجلانب املتعلق باملوازنة بني امل�صالح 

فيها ح�صب القاعدة التي اأدرجت النازلة الطبية حتتها.
- لي�س املق�صود من التمثيل بالنوازل الطبية بيان الراجح فيها اأو عر�س اخلالف فيها، واإمنا املق�صود 

بيان اأثر املوازنة بني امل�صالح فيها، ولو كان ذلك االأثر عند فريق من الفقهاء دون فريق اآخر.
- حر�صت على عدم تكرار اأي م�صاألة من م�صائل النوازل الطبية، واإن كانت بع�س النوازل ميكن التمثيل بها 

الأكرث من قاعدة، اإال اأين حر�صت بذلك على اإثراء البحث بامل�صائل املتنوعة من النوازل الطبية.
- حاولت بعد ذكر الن�صو�س اأن اأقوم بتحليل ما قد ُيحتاج اإليه للتو�صيح والبيان.

هذا جهدي اأ�صعه بني يدي اللجنة العلمية املوقرة، ومن ثم للأخوة الزملء من املخت�صني امل�صاركني يف 
هذا املوؤمتر، ولكل مهتم مبو�صوع املوازنة عمومًا، واملوازنة بني امل�صالح خ�صو�صًا، ولكل مهتم بالنوازل 

الطبية.
وما كان يف عملي هذا من �صواب فهو من اهلل تعالى وهو املاّن به، وما كان فيه من خلل اأو تق�صري فهو 
من نف�صي، وا�صتغفر اهلل منه، وح�صبي اأين بذلت جهدي وا�صتفرغت و�صعي ليكون البحث يف اأعلى م�صتوى 

اأ�صتطيع الو�صول اإليه يف الوقت املتاح يل مع كرثة االن�صغاالت وال�صوارف.
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التمهيد: يف تعريف فقه املوازنات والعمل عند اجتماع امل�شالح

املطلب الأول: تعريف فقه املوازنات:

املوازنات لغة: جمع موازنة، وهي مفاعلة من الوزن، و«الواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل وا�صتقامة، 
ووزنت ال�صيء وزنا. والزنة قدر وزن ال�صيء ; واالأ�صل وزنة. ويقال: قام ميزان النهار، اإذا انت�صف النهار. 
ِ ُمَواَزَنًة وِوزانًا، َوَهَذا  َئنينْ ينْ َ ال�صَّ ُت َبنينْ وهذا يوازن ذلك، اأي هو حماذيه. ووزين الراأي: معتدله”)6(، »وواَزننْ

ُيواِزُن َهَذا اإِذا َكاَن َعَلى ِزَنِته اأَو َكاَن حُماِذَيُه«)7(.
ُزون  ٍء َمونْ َنا ِفيَها ِمننْ ُكلِّ �َصينْ َبتنْ َنا ِفيَها َرَوا�ِصَي َواأَننْ َقينْ َناَها َواأَلنْ �َس َمَددنْ أَرنْ ويف القراآن الكرمي قوله اهلل تعالى: (َواالنْ

ٍ)احلجر: 19(. 
اأي: من كّل �صيء مقّدر، وبحّد معلوم)8(.

الأولى  تاأخري  اأو  لتقدمي  واملتزاحمة،  املتعار�صة  واملفا�صد  امل�صالح  بني  »املفا�صلة  ا�صطالحًا:  واملوازنة 
بالتقدمي اأو التاأخري«)9(.

والأبي احل�صن االآمدي )ت370( كتاب �صماه »املوازنة بني اأبي متام والبحرتي«، وكان عمله فيه كما يقول: 
»ولكني اأوازن بني ق�صيدتني من �صعرهما اإذا اتفقتا يف الوزن والقافية واإعراب القافية، وبني معنى ومعنى، 

فاأقول: اأيهما اأ�صعر يف تلك الق�صيدة، ويف ذلك املعنى«)10(.
ومن خلل ما �صبق نخرج بعدة نتائج:

1- عند املوازنة البد من وجود مفاعلة بني �صيئني اأو اأكرث.
2- البد من وقوع التعار�س بني االأمرين املراد املوازنة بينهما.

3- اإمنا تقع املوازنة بني ما يقع فيه الت�صابه والتقارب، وال تكون بني اأمرين متباعدين.
4- الغر�س من اإجراء املوازنة تقدمي اأو اأولوية اأو ترجيح اأحد املتعار�صني على االآخر.

وقد ُذكر يف تعريف املركب االإ�صايف )فقه املوازنات( عدة تعريفات منها:
ي�صتحق  ما  ويوؤخر  التقدمي  ي�صتحق  ما  فيقدم  االأولى،  وتقدمي  االأمور  بني  الرتجيح  كيفية  »فهم   -

)6( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س 107/6.
)7( ل�صان العرب البن منظور 447/13.

)8( انظر: جامع البيان للطربي 79/17.
)9( فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ودوره يف الرقي بالدعوة االإ�صالمية للدكتور ح�صني اأحمد اأبو عجوة )�س1085(.

)10( املوازنة 6/1.
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التاأخري”)11(.
- » جمموعة املعايري والأ�ص�ص التي يرجح بها بني ما تنازع من امل�صالح اأو املفا�صد ، ويعرف به اأي املتعار�صني 

ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه«)12(.
- »جمموعة القواعد اأو امل�صالك التي بوا�صطتها نتو�صل اإلى املوازنة العلمية ال�صليمة بني امل�صالح، اأو بني 

املفا�صد، اأو بينهما عند التعار�س«)13(.
وباملقارنة بني هذه التعريفات جند:

- اأن التعبري بالفهم والعلم –كما يف التعريف االأول- اأولى الأنه معنى الفقه)14(.
- اأن كيفية الرتجيح التي جاءت يف التعريف الأول، اإمنا تدرك باملعايري والأ�ص�ص التي ُذكرت يف التعريفني 

الالحقني.
- اأن التعريف الأول جاء عامًا غري مقيد بامل�صالح واملفا�صد، والتقييد بهما هو ال�صحيح.

- جاءت لفظة )املوازنة( يف التعريف الثالث، وكان املفرت�س حتا�صي ذلك، لئال يقع يف الدور.
- اأرى اأنه من ال�صروري زيادة قيد )عند عدم اإمكانية اجلمع( على التعريفات ال�صابقة، الأن الرتجيح ال 
يكون اإال عند عدم القدرة على اجلمع بني امل�صالح املتعار�صة بتح�صيلها كلها، اأو بني املفا�صد املتعار�صة 

بدفعها كلها، اأو بني امل�صالح واملفا�صد بتح�صيل امل�صالح ودفع املفا�صد.
واإال فاإنه متى ما اأمكن ذلك فال ُي�صار اإلى الرتجيح، و�صياأتي بيان ذلك يف اجلمع بني امل�صالح يف املطلب 

التايل.
وعليه فيمكن ا�صتخل�ص التعريف التايل:

فقه املوازنات هو: العلم بالقواعد التي يرجح بها بني امل�صالح اأو بني املفا�صد اأو بينهما عند التعار�س وعدم 
اإمكانية اجلمع.

واإذا اأردنا تعريف )فقه املوازنات بني امل�صالح(، وهو ما يتعلق مبو�صوع الدرا�صة، فيكون: العلم بالقواعد 
التي يرجح بها بني امل�صالح عند التعار�س وعدم اإمكانية حت�صيلها كلها. 

واهلل تعالى اأعلم.

)11( فقه املوازنة وحاجة االإمام واخلطيب له للدكتور �صالح بن �صعيد احلربي )�س2(.
)12( منهج فقه املوازانات للدكتور عبد املجيد ال�صو�صوة )�س3(.

)13( منهج فقه املوازنات للدكتور ح�صن الدو�صي )�س380(.
)14( انظر: ل�صان العرب 522/13 مادة )ف ق هـ(.
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املطلب الثاين: العمل عند اجتماع امل�شالح:

اإذا كان تعريف )فقه املوازنة بني امل�صالح(: »العلم بالقواعد التي يرجح بها بني امل�صالح عند التعار�س 
وعدم اإمكانية اجلمع«، على ما �صبق اآنفًا، فاإنه ينبغي التنبيه على اأن الرتجيح بني امل�صالح لي�س هو االإجراء 
االأعمال  تلك  من  امل�صالح  بني  املوازنة  موقع  وملعرفة  م�صالح،  عدة  اجتماع  عند  به  نقوم  الذي  الوحيد 

االأخرى، فاإين �صاأذكر هنا جممل تلك االإجراءات اأو االأعمال.
ُعلم  تعار�صت م�صلحتان، وتعذر جمعهما، فاإن  »اإذا  ال�صالم )ت660(:  الدين ابن عبد  االإمام عز  يقول 
رجحان اإحداهما ُقدمت. واإن مل ُيعلم الرجحان؛ فاإن ُعلم الت�صاوي تخرينا، واإن مل ُيعلم الت�صاوي فقد يظهر 

لبع�س العلماء رجحان اإحداهما فيقدمها، ويظن اآخر رجحان مقابلها فيقدمه«)15(.
تعذر  واإن  ح�صلناها،  حت�صيلها  اأمكن  فاإن  اخلال�صة:  االأخروية  امل�صالح  اجتمعت  »اإذا  اأي�صًا:  ويقول 
َتِمُعوَن  ِذيَن َي�صنْ رنْ ِعَباِد )17( الَّ حت�صيلها ح�صلنا االأ�صلح فاالأ�صلح واالأف�صل فاالأف�صل؛ لقوله تعالى: { َفَب�صِّ
} الزمر: 55،  ُكمنْ ُكمنْ ِمننْ َربِّ ِزَل اإَِلينْ �َصَن َما اأُننْ ِبُعوا اأَحنْ �َصَنُه} الزمر: 17- 18، وقوله: { َواتَّ ِبُعوَن اأَحنْ َل َفَيتَّ َقونْ النْ
�َصِنَها} االأعراف: 145، فاإن ا�صتوت مع تعذر اجلمع تخرينا، وقد ُنقرع،  ُخُذوا ِباأَحنْ َمَك َياأنْ وقوله: { َواأنُْمرنْ َقونْ

وقد ُيختلف يف الت�صاوي والتفاوت، وال فرق يف ذلك بني م�صالح الواجبات واملندوبات«)16(.
ويقول: »اإذا ت�صاوت امل�صالح وتعذر اجلمع، تخرينا يف التقدمي والتاأخري، وقد نقرع بني املت�صاويني«)17(.

ولالإمام عز الدين ابن عبد ال�صالم كالم متفرق حول هذا املو�صوع ال يكاد يخرج عن ما �صقته هنا)18(، 
ومن خالله يعلم العمل عند اجتماع امل�صالح عنده وهو:

اأواًل: العمل على اجلمع بني امل�صالح اإن اأمكن ذلك، فاإذا مّت ال ُيعدل عنه.
ثانيًا: فاإن تعذر اجلمع ُقدمت امل�صلحة الراجحة اأو االأ�صلح واالأف�صل منها، وذلك عن طريق املوازنة بينها.

ثالثًا: فاإن مل ميكن تقدمي اإحدى امل�صالح لت�صاويها، فيكون العمل هو: التخيري اأو القرعة الختيار واحدة 
من امل�صالح.

وكلم العلماء بعده ل يخرج عن ما قرره رحمه اهلل واإياهم، ومن ذلك:
اإما بني ح�صنتني ال ميكن اجلمع بينهما؛ فتقدم  االإ�صالم ابن تيمية )ت728(: »فالتعار�س  - يقول �صيخ 
اأح�صنهما بتفويت املرجوح واإما بني �صيئتني ال ميكن اخللو منهما؛ فيدفع اأ�صواأهما باحتمال اأدناهما. واإما 

)15( القواعد الكربى 87/1.

)16( القواعد الكربى 91/1.
)17( القواعد الكربى 124/1.

)18( انظر على �صبيل املثال: القواعد الكربى 40/1، 42، 55، 88، 96، 97، 98، 132.
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بني ح�صنة و�صيئة ال ميكن التفريق بينهما؛ بل فعل احل�صنة م�صتلزم لوقوع ال�صيئة؛ وترك ال�صيئة م�صتلزم 
لرتك احل�صنة؛ فريجح الأرجح من منفعة احل�صنة وم�صرة ال�صيئة«)19(.

َكان َواأَن ال  إِمنْ الح ِبَح�صب االنْ �صَ يل املنْ �صِ ِريَعة مبناها على حَتنْ - ويقول االإمام ابن القيم )ت751(: »َفاإِن ال�صَّ
�صَها اإِال بتفويت  يل َبعنْ �صِ يلَها كلَها ح�صلت، َواإِن تزاحمت َومل مُيكن حَتنْ �صِ ن اأمكن حَتنْ ء، َفاإِ َها �َصينْ يفوت ِمننْ

�س، ُقدم اأكملها واأهمها واأ�صدها طلبا لل�صارع«)20(. َبعنْ النْ
م�صلَحة  من  اأرجح  م�صلَحة  ِهَي  ا  َ َواإِمنَّ ُظور  َحنْ املنْ تبيح  ُروَرة  �صَ َهاُهَنا  �َس  »َفَلينْ اأي�صًا:  القيم  ابن  ويقول   -
ُهم اأعظم املف�صدتني  َتاَر َلُهم اأعظم امل�صلحتني َواأَن َفاَتت اأدناهما َودفع َعننْ �صَدة َفاخنْ ومف�صدة اأقل من مفنْ
لت �صرائع دينه الَِّتي َو�صعَها  ِبري اْلرب املح�صن َواإِذا َتاأَمَّ َ ِكيم اللَِّطيف اخلنْ َ َواأَن َفاَتت اأدناهما َوَهَذا �َصاأنْن احلنْ
َكان وان تزاحمت قدم  إِمنْ ة اأَو الراجحة ِبَح�صب االنْ اِل�صَ َ الح اخلنْ �صَ يل املنْ �صِ َبني عباده َوجدتَها َل تخرج َعن حَتنْ
ن تزاحمت عطل  َكان َواأَ إِمنْ ة اأَو الراجحة ِبَح�صب االنْ اِل�صَ َ ََفا�ِصد اخلنْ اأهمها واأجلها َواأَن َفاَتت اأدناهما وتعطيل املنْ
ِه �صاهدة َلُه ِبَكَمال  اِكمني �صرائع دينه َدالَّة َعَلينْ َ ِتَمال اأدناهما وَعلى َهَذا و�صع اأحكم احلنْ اأعظمها َف�َصاًدا ِباحنْ

ِهم. علمه وحكمته ولطفه بعباده واإح�صانه اإَِلينْ
�صَها َوكلما  ِريَعة وارت�صاع من ثديها وورود من �صفو َحونْ َلة ال ي�صرتيب ِفيَها من َلُه ذوق من ال�صَّ منْ ُ َوَهِذه اجلنْ

َها اأعظم َكاَن �ُصُهوده ملحا�صنها وم�صاحلها اأكمل«)21(. َكاَن ت�صلعه ِمننْ

)19( جمموع الفتاوى 51/20.
)20( مفتاح دار ال�صعادة 331/2.

)21( مفتاح دار ال�صعادة 340-339/2.
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املبحث الأول: م�شروعية واأهمية املوازنة ومكانة املوازنة الطبية منها:

املطب الأول: م�شروعية املوازنة بني امل�شالح: 

احلديث عن م�صروعية املوازنة هو حديث عن م�صروعية القطعيات املتفق عليها، اإال اأين اأحب اأن اأذكر ما 
ذكره االإمام عز الدين ابن عبد ال�صالم )ت660( يف ذلك حيث يقول: »واعلم اأن تقدمي االأ�صلح فاالأ�صلح 

ودرء االأف�صد فاالأف�صد، مركوز يف طباع العباد، نظرًا لهم من رب االأرباب، كما ذكرنا يف هذا الكتاب.
فلو خريت ال�صبي ال�صغري بني اللذيذ والألذ لختار الألذ، ولو ُخري بني احل�صن والأح�صن لختار الأح�صن، 
ولو ُخري بني فل�ص ودرهم لختار الدرهم، ولو ُخري بني الدينار والدرهم لختار الدينار. ول ُيقدم ال�صالح 

على االأ�صلح اإال جاهل بف�صل االأ�صلح، اأو �صقٌي متجاهٌل ال ينظر اإلى ما بني املرتبتني من التفاوت«)22(.
ويقول اأي�صًا: »معظم م�صالح الدنيا ومفا�صدها معروفة بالعقل، وكذلك معظم ال�صرائع، اإذ ل يخفى على 
عاقل -قبل ورود ال�صرع- اأن حت�صيل امل�صالح املح�صة، ودرء املفا�صد املح�صة عن نف�ص الإن�صان وعن غريه 
حممود ح�صن، واأن تقدمي اأرجح امل�صالح فاأرجحها حممود ح�صن، واأن درء اأف�صد املفا�صد فاأف�صدها حممود 
ح�صن، واأن تقدمي امل�صالح الراجحة على املفا�صد املرجوحة حممود ح�صن، واأن درء املفا�صد الراجحة على 

امل�صالح املرجوحة حممود ح�صن، واتفق احلكماء على ذلك. 
وكذلك اتفقت ال�صرائع على حترمي الدماء واالأب�صاع واالأموال واالأعرا�س، وعلى حت�صيل االأف�صل فاالأف�صل 
من االأقوال واالأعمال، واإن اختلف يف بع�س ذلك،  فالغالب اأن ذلك الأجل االختالف يف الرجحان اأو الت�صاوي، 

فيتخري العباد عند الت�صاوي، ويتوقفون اإذا حتريوا يف التفاوت والت�صاوي«)23(.

)22( القواعد الكربى 9/1.
)23( القواعد الكربى 1/ 8-7.
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املطلب الثاين: اأهمية املوزانة بني امل�شالح:

�صبق اأن ذكرنا اأنه باجتماع امل�صالح فاإن العمل منح�صر يف ثالثة اأمور:
اأواًل: العمل على اجلمع بينها اإن اأمكن ذلك.

ثانيًا: تقدمي امل�صلحة الراجحة اأو االأ�صلح واالأف�صل منها، وذلك عن طريق املوازنة بينها.
ثالثًا: التخيري اأو القرعة لختيار واحدة من امل�صالح.

وعليه فاإن ما نتحدث عنه ينح�صر يف البند )ثانيًا(، وهو اأهم هذه البنود الثالثة: 
- يقول االإمام عز الدين ابن عبد ال�صالم )ت660(: 

»فمن امل�صالح واملفا�صد ما ي�صرتك يف معرفته العامة واخلا�صة، ومنها ما ينفرد مبعرفته اخلا�صة، ومنها 
ما ينفرد مبعرفته خا�صة اخلا�صة، وال يقف على اخلفي من ذلك كلِّه اإال من وفقه اهلل بنور يقذفه يف قلبه.

وهذا جار يف م�صالح الدارين ومفا�صدهما، ويف مثله طال اخلالف والنـزاع بني النا�س يف علوم ال�صرائع 
والطبائع، وتدبري امل�صالك واملمالك، وغري ذلك من الوليات وال�صيا�صات وجميع الت�صرفات«)24(.  

اإلى اأن يقول: »وعلى اجلملة، فاإذا وقع اخلالف يف وجود امل�صالح، فامل�صيب من عرف وجودها اأو فقدها، 
واإذا وقع اخلالف يف رجحان بع�س امل�صالح على بع�س، فامل�صيب من عرف رجحانها اأو ت�صاويها«)25(. 

م اأوكَدهما مل يكن  - ويقول �صيخ االإ�صالم ابن تيمية )ت728(: »فاإذا ازدحم واجبان ال ميكن جمعهما، فقدَّ
االآخر يف هذه احلال واجبًا، ومل يكن تاركه الأجل فعل االأوكد تارك واجب يف احلقيقة. 

وكذلك اإذا اجتمع حمرمان ال ميكن ترك اأعظمهما اإال بفعل اأدناهما مل يكن فعل االأدنى يف هذه احلال 
حمرما يف احلقيقة. واإن �صمي ذلك ترك واجب و�صمي هذا فعل حمرم باعتبار االإطالق مل ي�صر ... .

وهذا باب التعار�س باب وا�صع جدًا ال�صيما يف االأزمنة واالأمكنة التي نق�صت فيها اآثار النبوة وخالفة النبوة، 
فاإن هذه امل�صائل تكرث فيها وكلما ازداد النق�س ازدادت هذه امل�صائل، ووجود ذلك من اأ�صباب الفتنة بني 
احل�صنات  اإلى  ينظرون  قد  فاأقوام  والتالزم؛  اال�صتباه  وقع  بال�صيئات  احل�صنات  اختلطت  اإذا  فاإنه  االأمة 
فريجحون هذا اجلانب واإن ت�صمن �صيئات عظيمة، واأقوام قد ينظرون اإلى ال�صيئات فريجحون اجلانب 
االآخر واإن ترك ح�صنات عظيمة، واملتو�صطون الذين ينظرون االأمرين قد ال يتبني لهم اأو الأكرثهم مقدار 
االأهواء  لكون  ال�صيئات؛  وترك  باحل�صنات  العمل  يعينهم  من  يجدون  فال  لهم  يتبني  اأو  وامل�صرة،  املنفعة 

قارنت االآراء«)26(.

)24( القواعد الكربى 80/1.

)25( القواعد الكربى 81/1.
)26( جمموع الفتاوى 57/20.
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- ويقول ال�صيخ حممد الطاهر بن عا�صور )ت1393(: »ومما يجب التنبه له اأن التخيري)27( ال يكون اإال 
بعد ا�صتفراغ الو�صع يف حت�صيل ُمرّجح ما، ثم العجز عن حت�صيله. ويف طرق الرتجيح قد يح�صل اختالٌف 

بني العلماء، فعلى الفقيه حتقيق االأمر يف ذلك«)28(.
من خلل الن�صو�ص ال�صابقة نخل�ص اإلى اإن اأهمية فقه املوازنة عمومًا -ومنها املوازنة بني امل�صالح- تكمن 

يف اأمور منها:
والعلماء  العلم  كان كذلك فحري بطلب  وما  امل�صائل،  الكثري من  تندرج حتته  وا�صع جدًا  باب  اأنه  اأوًل: 

االهتمام به، ومنه امل�صائل املتعلقة باالأمور الطبية.
ثانيًا: خفاء جزء منه على كثري من النا�ص، وخفاء اآخر منه حتى على اخلا�صة، وما كان كذلك ح�صن على 

طالب العلم الهتمام به، فلعله اأن يكون ممن وفقه اهلل تعالى.
ثالثًا: اأنه باب تختلف اأنظار النا�ص فيه، وما كان ذلك �صاأنه فاإنه يدعو اإلى �صرورة معرفته و�صبطه وفهمه 

وحتقيقه.
رابعًا: اأنه يحتاج اإلى بذل اجلهد للو�صول اإلى املرجح ال�صحيح، لوقوع الت�صابه والتالزم فيه، وما كان كذلك 

فاإنه ال يتاأتي ب�صهولة وي�صر.
و�صوء  الفتنة  اإلى  يوؤدي  اخلاطئ  فالنظر  واإيجابًا،  �صلبًا  الفقه،  هذا  على  املرتب  العظيم  االأثر  خام�صًا: 

العاقبة، والنظر ال�صحيح يوجب رفع الفتنة واإعطاء احلكم ال�صحيح للوقائع.

)27( اأي: التخيري بني امل�صالح املتعار�صة، والتي هي املرتبة الثالثة من مراتب العمل عند اجتماع امل�صالح، والتي �صبق ذكرها.
)28( مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية )�س216(.
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املطب الثالث: مكانة املوازنة الطبية:

مكانة واأهمية املوازنة الطبية تكمن اأ�صا�صًا ملا للطب من اأهميٍة الأهميِة متعلقه الذي هو بدن االإن�صان، فاإن 
للموازنة يف الأمور الطبية مكانة وميزة على غريها عند علماء ال�صريعة، فقد قرن الإمام عز الدين ابن 
عبد ال�صالم )ت660( كلمه على م�صروعية املوازنة ب�صكل عام بذكر املوازنة يف الأمور الطبية مما يعطيها 
ميزة اإ�صافية حيث يقول: »وكذلك االأطباء يدفعون اأعظم املر�صني بالتزام بقاء اأدناهما، ويجلبون اأعلى 
ال�صلمتني وال�صحتني، ول يبالون بفوات اأدناهما، ويتوقفون عند احلرية يف التفاوت والت�صاوي، فاإن الطب 
كال�صرع و�صع جللب م�صالح ال�صالمة والعافية، ولدرء مفا�صد املعاطب واالأ�صقام، ولدرء ما اأمكن دروؤه من 

ذلك، وجللب ما اأمكن جلبه من ذلك. 
فاإن تعذر درء اجلميع اأو جلب اجلميع: فاإن ت�صاوت الرتب تخري، واإن تفاوتت ا�صتعمل الرتجيح عند عرفانه 

والتوقف عند اجلهل به. 
والذي و�صع ال�صرع هو الذي و�صع الطب، فاإن كل واحد منهما مو�صوع جللب م�صالح العباد ودرء مفا�صدهم.

الراجح، فكذلك ال يحل  له  الدينية حتى يظهر  الرجحان يف امل�صالح  للمتوقف يف  االإقدام  وكما ال يحل 
للطبيب االإقدام مع التوقف يف الرجحان اإلى اأن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك يف الغالب اإال جاهل 
بال�صالح والأ�صلح، والفا�صد والأف�صد، فاإن الطباع جمبولة على ذلك بحيث ل يخرج عنه اإل جاهل غلبت 

عليه ال�صقاوة اأو اأحمق زادت عليه الغباوة«)29(.
اأ�صد  ال�صابقني، فاإن هذا االأمر يف حياتنا املعا�صرة يكاد يكون  وكما كانت للموازنة الطبية االأهمية عند 
ظهورًا، لذلك فاإن كّل من يريد الكالم على فقه املوازنات يف ع�صرنا فاإنه البد له اأن يعّرج على مناذج طبية 

متعددة �صمن االأمثلة اأو التطبيقات التي ي�صت�صهد بها.
حتى اإن الباحث عبد اهلل الكمايل يف كتابه »تاأ�صيل فقه املوازنات« اإثناء ذكره حلكم تعلم فقه املوازنات، 
ل  وتخ�ص�ص، حتى  كّل فن  اأهل  يحتاجه  ما  املوزانة  اأنواع  »ومن  قائًل:  الطبية  امل�صائل  الكلم على  مّيز 

يف�صدوا وهم ي�صعون للخري.
فاأهل احل�صبة واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ...

ومثلهم اأهل الطب يف طبهم، فهم حمتاجون اإلى معرفة فقه املوازنات بني امل�صالح وهم يطببون النا�س، 
فل ي�صيعون م�صلحة كربى من اأجل م�صلحة دنيا، ول ميتنعون عن الوقوع يف مف�صدة �صغرية من اأجل دفع 

اأخرى اأكرب منها واأخطر«)30(.
)29( القواعد الكربى 1/ 9-8.

)30( تاأ�صيل فقه املوازنات )�س99(.
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الأمة  املوازنات ما حتتاجه  يقول: »ومن فقه  النوازل منها حيث  الطبية  امل�صائل  الكمايل من  بل ويخ�ّص 
مبجملها مما يدخل يف باب فر�ص الكفاية، خا�صة فيما يتعلق مب�صتجدات الأمور وتطور الأيام.

ولعل ما ا�صتجد من اأمور الطب يف الع�صر احلديث اأو�صح مثال على ذلك.
فكثري من هذه الق�صايا الطبية مت�صل بفقه املوازنات ومرتبط به، وقد ظهر كثري من اخللل يف معاجلة هذه 
الق�صايا الطبية امل�صتجدة، وتناق�صت فيها االآراء وترددت فيها الفتاوى، حتى قي�س اهلل من كبار العلماء 
ومن جمامع البحوث واملوؤمترات الفقهية ما �صّد كثريًا من هذه الثغرات واأبان الغام�ص ومّيز امللتب�ص«)31(.

)31( تاأ�صيل فقه املوازنات )�س100(.
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املبحث الثاين: املوازنة بني امل�شالح ودورها يف امل�شائل الطبية:

اإذا تقرر ما ذكرناه يف املبحث ال�صابق من مكانة واأهمية فقه املوازنات، فاإين ذاكر هنا اإن �صاء اهلل جمموعة 
من القواعد التي ميكن من خللها تطبيق املوازنة، من خلل اأقوال اأهل التخ�ص�ص، ثم اأعقب مبثالني 

يتعلقان بالنوازل الطبية ليت�صح دور فقه املوازنة بني امل�صالح فيها.
املطلب االأول: امل�صالح املعتربة مقدمة على امل�صالح املر�صلة وامللغاة)32(:

تنق�صم امل�صلحة اإلى ثالثة اأق�صام:
االأول: امل�صلحة املعتربة، وهي التي �صهد ال�صرع باعتبارها.

النف�س،  لت�صمنه م�صلحة حفظ  الق�صا�س  وكوجوب  الدين،  لت�صمنه م�صلحة حفظ  املرتد  قتل  كوجوب 
وحترمي اخلمر لت�صمنه م�صلحة حفظ العقل، وت�صريع حد ال�صرقة لت�صمنه م�صلحة حفظ املال، وقد ن�ّس 

ال�صارع على اعتبار هذه امل�صالح.
الثاين: امل�صلحة امللغاة، التي �صهد ال�صرع بعدم اعتبارها. فهي لكونها غري معتربة �صرعًا فل تدخل يف 

املوازنة.
الردع  لت�صمنه م�صلحة  العتق،  دون  بال�صوم  رم�صان  نهار  الواطئ يف  اأو  املظاهر  الغني  تكفري  كاإيجاب 
والزجر دون العتق، اإل اأن ال�صرع األغى هذه امل�صلحة واأوجب الكفارة بالعتق من غري نظر اإلى و�صف املكفر 

بكونه فقريًا اأو غنيًا. 
وكجعل الطالق بيد املراأة، لت�صمنه م�صلحة حماية حقوق املراأة، اإال اأن ال�صرع األغى هذه امل�صلحة بجعله 

الطالق بيد الرجل.
الثالث: امل�صلحة املر�صلة، وهي التي مل ي�صهد ال�صرع العتبارها بدليل خا�س، وال الإلغائها بدليل خا�س.

غري  البيع  عقود  ملكية  نقل  وعدم  الإنكار،  عند  ر�صمية  بوثيقة  يثبت  ل  الذي  الزواج  دعوى  �صماع  كعدم 
امل�صجلة، لت�صمنهما م�صلحة توثيق العقود واإعطاء ذوي احلقوق حقوَقهم، والتي يتع�صر حتقيقها يف ظل 

ف�صاد ذمم الكثريين من النا�ص يف الع�صور املتاأخرة)33(.
وتتفاوت هذه امل�صالح يف درجة قوتها، فامل�صلحة املعتربة مقدمة على اجلميع، ثم امل�صلحة املر�صلة تقدم 

على امل�صلحة امللغاة.
االأمثلة من النوازل الطبية:

الرتجيح بني  وقواعد  الكمايل )�س 72-17(،  لعبد اهلل  املوازنات  ال�صريعة يف �صوء فقه  القاعدة: مقا�صد  انظر يف هذه   )32(
امل�صالح للدكتور عبد املجيد ال�صالحني )�س59-58(.

)33( انظر ملا �صبق: رو�صة الناظر 319/2-322، ومذكرة اأ�صول الفقه )�س 168-170(، وعلم اأ�صول الفقه لعبد الوهاب خالف 
)�س80-81(، واأ�صول الفقه االإ�صالمي للدكتور وهبة الزحيلي 752/2 وما بعدها.

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية
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1- اإجراء التلقيح اال�صطناعي اخلارجي مع تدخل طرف ثالث �صواء اأكان منيًا اأو بيي�صة اأو رحمًا:
وجود  لعدم  ي�صتطيع  ال  ولكنه  فيه  يرغب  ملن  الولد  ح�صول  م�صلحة  حتقق  جليًا  نرى  ال�صورة  هذه  ففي 
مني عند الزوج اأو عدم �صالحيته للتلقيح، اأو لفقدان الزوجة للرحم اأو الرحم ال�صالح للحمل، اأو فقدها 

لبيي�صاتها اأو عدم �صالحيتها للتلقيح.
ولكن هنا ثمة م�صلحة اأخرى وهي م�صلحة حفظ الأن�صاب من الختلط.

فتزاحمت هاتان امل�صلحتان)34(، اإال اأن املقدم قطعًا م�صلحة حفظ االأن�صاب، وال يلتفت مل�صلحة ح�صول 
الولد بالطرق املذكورة؛ اإذ اإنها م�صلحة ملغاة، لذلك قرر الفقهاء اأن اإجراء التلقيح اال�صطناعي اخلارجي 

مع تدخل طرف ثالث هو اأ�صلوب حمرم �صرعًا.
التف�صيلي عن حكم  االإ�صالمي)35(  العامل  لرابطة  االإ�صالمي  الفقهي  املجمع  قرار جمل�س  فقد جاء يف 
التلقيح اال�صطناعي يف بيان م�صلحة احل�صول املراأة على الولد:  “)ب( اإن احتياج املراأة اإلى العالج من 
مر�ص يوؤذيها، اأو من حالة غري طبيعية يف ج�صمها ت�صبب لها اإزعاجًا، يعترب ذلك غر�صًا م�صروعًا يبيح لها 

النك�صاف على غري زوجها لهذا العلج. وعندئذ يتقيد ذلك النك�صاف بقدر ال�صرورة«)36(.
ولكنه ملا جاء اإلى احلكم ال�صرعي الإجراء التلقيح اال�صطناعي اخلارجي مع تدخل طرف ثالث �صواء اأكان 
التلقيح  اأ�صاليب  االأ�صاليب االأخرى من  “واأما  اأو رحمًا، مل يراِع هذه امل�صلحة فجاء فيه:  اأو بيي�صة  منيًا 
ل  الإ�صلمي  ال�صرع  بيانه فجميعها حمرمة يف  �صبق  الداخلي واخلارجي مما  الطريقني  الإ�صطناعي يف 
جمال الإباحة �صيء منها؛ الأن البذرتني الذكرية واالأنثوية فيها لي�صتا من زوجني، اأو الأن املتطوعة باحلمل 

هي اأجنبية عن الزوجني م�صدر البذرتني«)37(.
2- اإن�صاء بنوك للمني الأغرا�س طبية)38( ب�صروط منها: التاأكد من الزوجية قبل اإجراء عملية التلقيح 

ال�صطناعي واأخذ الحتياطات الكافية ملنع اختلط عبوات املني يف البنوك)39(.
ي�صطر  »كمن  االأزواج  لبع�س  للمني  بنك  اإقامة  يف  تتمثل  مر�صلة  م�صلحة  حتقق  جند  ال�صورة  هذه  ويف 
على  ف�صيئًا،  �صيئًا  البنك  يف  وحفظه  منيه  بتجميع  يقوم  من  اأو  م�صروع،  ل�صبب  زوجته  تلقيح  تاأخري  اإلى 
الأ�صخا�ص  يف  اأو  زوجته،  بيي�صة  بها  ُتلقح  ثم  اجلن�صية،  للخليا  اخل�صيبة  الأعداد  فيها  فتزيد  فرتات، 
)34( التزاحم هنا نظري، واإل فامل�صلحة امللغاة ل تدخل يف املوزانة لأنها غري معتربة �صرعًا، ولأجل التمثيل والتو�صيح مت ذكر 

هذا املثال.
)35( القرار الثاين يف دورته الثامنة لعام 1405.

)36( انظر احلا�صية التالية لتوثيق القرار.
)37( قرارات جمل�س املجمع الفقهي االإ�صالمي لرابطة العامل االإ�صالمي من دورته االأولى لعام 1398ه حتى الدورة الثامنة عام 

1405ه )�س154-156(. وانظر نحوه يف )�س140-141( عند القرار اخلام�س يف دورته ال�صابعة لعام 1404ه.
واإال  اأحب،  ملن  املني  الزوجة، عن طريق  اإلى  اأجنبي  مني  دخول  فيها  يتحقق  والتي  العامة  املني  بنوك  هنا  املق�صود  لي�س   )38(
لكانت امل�صلحة هنا ملغاة، واإمنا املق�صود بنوكًا للمني حتفظ املني لنف�ص ال�صخ�ص ول تتيحه للآخرين حتت اأي ظرف من 

الظروف.
)39( انظر: البنوك الطبية الب�صرية للدكتور اإ�صماعيل مرحبا )�س 385-384(.
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اأثناء علجهم لأ�صعة وكيماويات، مما يوؤثر ذلك يف خ�صوبة الأجهزة التنا�صلية تاأثريًا  الذين يتعر�صون 
كبريًا، فعن طريق هذه البنوك ميكنه الحتفاظ مبنّيه اخل�صيب قبل بدء العلج، فيمكنه بدء العلج من 
هذا املر�ص حتقيق رغبة الإجناب بذلك املني املحفوظ، اأو الأ�صخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ص املختلفة 
التي توؤدي اإلى العقم الدائم، كاالأمرا�س التي توؤدي اإلى ا�صتئ�صال الع�صو التنا�صلي، ففي االحتفاظ باملني 

والبيي�صات يف هذه البنوك حتقيق رغبتهم يف االإجناب«)40(.
وهناك امل�صلحة املعتربة املتمثلة يف حفظ الأن�صاب من الختلط، اإذ اإنه قد يقع ال�صهو واخلطاأ يف بنوك 

املني تلك حتى مع االحرتاز منه.
فهنا اختلفت نظرة املعا�صرين يف النظر اإلى امل�صلحتني:

- فمن راأى تعار�س امل�صلحة املر�صلة مع امل�صلحة املعتربة اأفتى بعدم جواز اإن�صاء مثل هذه البنوك، الأن 
امل�صلحة املعتربة اأقوى من امل�صلحة املر�صلة، وهم غالب من بحث امل�صاألة)41(.

يقول الدكتور عبد الرحمن طالب وفقه اهلل: »يظهر يل حرمة اإن�صاء بنوك املني؛ الأن رعاية الن�صب والبعد 
عن مواطن ال�صبه وقفل اأبواب التالعب هو املتعني«)42(. فرنى يف كالمه تقدميه للم�صلحة املعتربة على 

امل�صلحة املر�صلة.
- ومن راأى عدم تعار�س امل�صلحتني -املعتربة واملر�صلة- واإمكانية اجلمع بينهما، اأفتى باجلواز؛ فامل�صلحة 
املطلوب  االحتياطات  حتققت  اإذا  املعتربة  امل�صلحة  تلغي  ال  البنوك،  هذه  مثل  باإن�صاء  املتوخاة  املر�صلة 

اتخاُذها)43(.
ويف ذلك �صدرت فتوى جلنة االإفتاء يف وزارة االأوقاف الكويتية)44(، حيث جاء فيها: » يجوز عند احلاجة 
وال�صرورة تخزين احليوانات املنوية للزوج قبل تعر�صه للعلج الكيميائي اأو الإ�صعاعي مما ُي�صعف قدرته 
واتخاذ  التلقيح،  عند  بينهما  الزوجية  قيام  ب�صرط  لحقًا،  زوجته  بها  لتلقح  يعدمها،  اأو  الإجناب  على 
الحتياطات الكفيلة ب�صمان عدم اخلطاأ اختلط يف العينات ملا ين�صاأ عنه من اختلط يف الأن�صاب، وهو 

حمرم �صرعًا. واهلل اأعلم«)45(.
ففي هذه الفتوى جند اإمكانية اجلمع بني امل�صلحتني، املر�صلة واملعتربة، واهلل تعالى اأعلم.

)40( انظر: البنوك الطبية الب�صرية للدكتور اإ�صماعيل مرحبا )�س 387(.
)41( انظر: البنوك الطبية واقعها واأحكامها للدكتور عبد الرحمن طالب 1323-1320/2.

)42( انظر: البنوك الطبية واقعها واأحكامها للدكتور عبد الرحمن طالب 1322/2.
)43( انظر: البنوك الطبية الب�صرية للدكتور اإ�صماعيل مرحبا )�س388-387(.

)44( جلنة �صادرة عن اإدارة االإفتاء والبحوث ال�صرعية، الفتوى 2/3ع / 96 برقم: )3943(.
)45( انظر: جمموعة الفتاوى ال�صرعية ال�صادرة عن قطاع االإفتاء والبحوث ال�صرعية الكويتية 494/12.
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املطلب الثاين: امل�شالح ال�شرورية مقدمة على احلاجية، واحلاجية مقدمة على 

التح�شينية)46(:

ال�صرورات  اإلى  فتنق�صم  الدنيا  م�صالح  »فاأما  )ت660(:  ال�صالم  عبد  ابن  الدين  عز  االإمام  يقول   -
واحلاجات والتتمات والتكمالت.

فال�صرورات: كاملاآكل وامل�صارب وامللب�ص وامل�صاكن واملناكح واملراكب اجلوالب للأقوات وغريها مما مت�ص 
الطيبات،  كاملاآكل  املراتب،  اأعلى  كان يف ذلك يف  وما  املجزئ من ذلك �صروري،  واأقّل  ال�صرورات.  اإليه 
احل�صناوات،  ونكاح  النفي�صات،  واملراكب  الوا�صعات،  والق�صور  العاليات،  والغرف  الناعمات،  واملالب�س 

وال�صراري الفائقات، فهو من التتمات والتكمالت، وما تو�صط بينهما فهو من احلاجات«)47(.
- ويقول االإمام ال�صاطبي )ت790(: »تكاليف ال�صريعة ترجع اإلى حفظ مقا�صدها يف اخللق، وهذه املقا�صد 

ال تعدو ثالثة اأق�صام:
اأحدها: اأن تكون �صرورية. والثاين: اأن تكون حاجية. والثالث: اأن تكون حت�صينية.

فاأما ال�صرورية، فمعناها اأنها ال بد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا، بحيث اإذا فقدت مل جتِر م�صالح 
والرجوع  والنعيم،  النجاة  فوت  االأخرى  ويف  حياة،  وفوت  وتهارج  ف�صاد  على  بل  ا�صتقامة،  على  الدنيا 
باخل�صران املبني. وجمموع ال�صروريات خم�صة، وهي: حفظ الدين، والنف�س، والن�صل، واملال، والعقل. وقد 

قالوا: اإنها مراعاة يف كل ملة.
اإلى احلرج  اإليها من حيث التو�صعة ورفع ال�صيق املوؤدي يف الغالب  اأنها مفتقر  واأما احلاجيات فمعناها: 
وامل�صقة الالحقة بفوت املطلوب، فاإذا مل ُتراَع دخل على املكلفني- على اجلملة- احلرج وامل�صقة، ولكنه ال 

يبلغ مبلغ الف�صاد العادي املتوقع يف امل�صالح العامة.
تاأنفها  التي  املدن�صات  االأحوال  العادات، وجتنب  يليق من حما�صن  االأخذ مبا  فمعناها:  التح�صينات  واأما 

العقول الراجحات، ويجمع ذلك ق�صم مكارم االأخالق«)48(.

الأمثلة من النوازل الطبية:

1- تناول االإن�صولني الب�صري امل�صنوع من اخلنـزير:
فهنا جند م�صلحة �صرورية تتمثل يف عالج مري�س ال�صكري من اأعرا�س املر�س الذي قد يوؤدي اإلى الوفاة، 
)46( انظر يف القاعدة: اأ�صول الفقه االإ�صالمي للدكتور وهبة الزحيلي 1026/2-1027، ومقا�صد ال�صريعة يف �صوء فقه املوازنات 
)�س401-398(،  الدو�صي  ح�صن  للدكتور  االإ�صالمي  ال�صرع  يف  املوازنات  فقه  ومنهج  )�س127-111(،  الكمايل  لعبد اهلل 

وقواعد الرتجيح بني امل�صالح للدكتور عبد املجيد ال�صالحني )�س57-55(.
)47( القواعد الكربى البن عبد ال�صالم 123/2.

)48( املوافقات )324/2-327( باخت�صار.



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

352

اإال اأنه هناك ثمة م�صلحة اجتناب النجا�صة ومنها اخلنـزير، وهي م�صلحة حت�صينية.
فتزاحمت امل�صلحتان وال ميكن اجلمع بينهما، فما العمل؟ العمل هو املوازنة بينهما، ويف ذلك جاءت فتوى 

من هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�صعودية)49( جاء فيها:
»وقد راأى املجل�س بعد الدار�صة والعناية ويف �صوء االأدلة املذكورة: اأنه ال مانع من ا�صتعمال االإن�صولني املنوه 

عنه يف ال�صوؤال لعالج مر�صى ال�صكر ب�صرطني:
اأولهما: اأن تدعو اإليه ال�صرورة.

وثانيهما: اأال يوجد بديل يغني عنه ويقوم مقامه”)50(.
والتح�صينية  املري�س،  عالج  يف  املتمثلة  ال�صرورية  امل�صلحتني  بني  للجمع  حماولة  الفتوى  هذه  يف  فرنى 
املتمثلة يف اجتناب النجا�صة، لذلك جاء فيها: »اأال يوجد بديل يغني عنه ويقوم مقامه«، ومتى تزاحمت 

امل�صلحتان فنجد الفتوى ترجح امل�صلحة ال�صرورية على امل�صلحة التح�صينية.
2- تركيب املراأة ملا يعرف بـ)اللولب( عند احلاجة:

يف هذه ال�صورة توجد م�صلحة حاجية، وهذه امل�صلحة لها �صورة متعددة)51(، ولكن تعار�صها م�صلحة 
حت�صينية تتمثل يف م�صلحة �صرت العورة وعدم ك�صفها للغري، ول ميكن تركيب هذا اللولب اإل بك�صف العورة 

كما هو ظاهر.
وقد جاء يف فتوى اللجنة الدائمة باململكة العربية ال�صعودية)52( االآتي:

»�س1: اأنا امراأة اأريد اأن اأ�صتف�صر عن �صوؤايل وهو: اإين مركبة لولب ملدة معينة من الزمن حتى يكرب اأبنائي؛ 
الأنهم ما زالوا �صغارا، هل فيه �صيء من احلالل اأو احلرام؟

ج1: اإذا كان ا�صتخدام هذا املانع اأو غريه من موانع احلمل غري م�صر باملراأة، ول خمل باأمور عبادتها، وكان 
الباعث عليه غر�س �صحيح كاملر�س، اأو خوفه لكرثة احلمل- فال حرج فيه -اإن �صاء اهلل- اإذا اتفق عليه 
الزوجان، ولي�س هذا من حتديد الن�صل الذي دلت ن�صو�س ال�صريعة ومقا�صدها العظيمة على حرمته، فاإن 

من مقا�صدها اجلليلة: تكثري �صواد هذه الأمة، ... »)53(.
اللجنة وازنت بني امل�صلحة احلاجية وامل�صلحة التح�صينية، ورجحت امل�صلحة  اأن  ويف هذه الفتوى جند 

احلاجية؛ اإذ مل تر يف ك�صف العورة مانعًا اأمام ما ذكرته الفتوى من مر�س اأو خوفه)54(. 
)49( قرار هيئة كبار العلماء رقم )136( وتاريخ 20 6 1407ه.

)50( انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س 209- 212(.
)51( �صياأتي ذكر بع�ص منها �صمن الفتوى الآتية، وي�صرتط يف هذه ال�صور عدم الو�صول اإلى حالة ال�صرورة، ولكنها توؤدي اإلى حرج 

وم�صقة و�صيق لو قلنا باملنع من جوازها، كما �صبق يف تعريف احلاجيات. واهلل اأعلم.
)52( وذلك يف ال�صوؤال االأول من الفتوى رقم )18591(.

)53( فتاوى اللجنة الدائمة 314/19.
)54( اإذ هذا املر�س والذي يقع ب�صبب كرثة احلمل لي�س من قبيل ال�صروريات بل من قبيل احلاجيات كما هو معلوم، يوؤكد هذا اأن 
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املطلب الثالث: تقدمي م�شلحة الدين على م�شلحة النف�س، وم�شلحة النف�س على 

م�شلحة الن�شب)55(، وم�شلحة الن�شب على م�شلحة العقل، وم�شلحة العقل على 

م�شلحة املال)56(:

يقول اأبو احل�صن االآمدي )ت631(: »فما مق�صوده حفظ اأ�صل الدين يكون اأولى نظرا اإلى مق�صوده وثمرته 
من نيل ال�صعادة الأبدية يف جوار رب العاملني، وما �صواه من حفظ الأنف�ص والعقل واملال وغريه فاإمنا كان 

ُبُدوِن} الذاريات: 56)57(. �َس اإِالَّ ِلَيعنْ إِننْ نَّ َواالنْ ِ ُت اجلنْ مق�صودا من اأجله على ما قال تعالى:{ َوَما َخَلقنْ
من  به  يتعلق  ما  فكذلك  ال�صروريات،  مقا�صد  من  غريه  على  مقدم  الدين  مق�صود  اأن  »وكما  يقول:  ثم 

مق�صود النف�ص يكون مقدمًا على غريه من املقا�صد ال�صرورية.
اأما بالنظر اإلى حفظ الن�صب؛ فالأن حفظ الن�صب اإمنا كان مق�صودا الأجل حفظ الولد حتى ال يبقى �صائعا 

ال مربي له، فلم يكن مطلوبا لعينه بل الإف�صائه اإلى النف�س.
واأما بالنظر اإلى املال، فلهذا املعنى اأي�صا فاإنه فلم يكن بقاوؤه مطلوبًا لعينه وذاته، بل الأجل بقاء النف�س 

مرفهة منعمة حتى تاأتي بوظائف التكاليف واأعباء العبادات.
واأما بالنظر اإلى حفظ العقل فمن جهة اأن النف�س اأ�صل والعقل تبع، فاملحافظة على االأ�صل اأولى، والأن ما 
يف�صي اإلى فوات النف�س على تقدير اأف�صليته يفوتها مطلقًا، وما يف�صي اإلى تفويت العقل ك�صرب امل�صكر ال 

يف�صي اإلى فواته مطلقًا.
فاملحافظة باملنع مما يف�صي اإلى الفوات مطلقا اأولى.

وعلى هذا اأي�صًا يكون املق�صود يف حفظ الن�صب اأولى من املق�صود يف حفظ العقل واملال لكونه عائدًا اإلى 
حفظ النف�س.

التكليف  اإلى حفظ املال؛ لكونه مركب االأمانة ومالك  اإلى حفظ العقل مقدم على ما يف�صي  وما يف�صي 
ومطلوبا للعبادة بنف�صه من غري وا�صطة ول كذلك املال، ولهذا كانت هذه الرتب خمتلفة يف العقوبات املرتبة 

عليها على نحو اختالفها يف اأنف�صها، ومبثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بني مكمالتها«)58(.

ال�صوؤال وقع عن اأمور ال ت�صل اإلى حد ال�صرورة.
)55( اأي الن�صل. انظر: مقا�صد ال�صريعة للطاهر ابن عا�صور )�س222(. على خالف يف ذلك ينظر يف: مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية 

وعلقتها بالأدلة ال�صرعية ل�صيخنا الدكتور حممد �صعد اليوبي )�ص257-245(.
)56( انظر يف هذه القاعدة: اأ�صول الفقه االإ�صالمي للدكتور وهبة الزحيلي 1028/2، ومقا�صد ال�صريعة يف �صوء فقه املوازنات 
لعبد اهلل الكمايل )�س 128-168(، ومقا�صد ال�صريعة الإ�صلمية وعلقتها بالأدلة ال�صرعية ل�صيخنا الدكتور حممد �صعد 

اليوبي )�س304-316( وقد تو�صع واأجاد واأفاد حفظه اهلل.
)57( االإحكام يف اأ�صول االأحكام )4/ 275(.

)58( االإحكام يف اأ�صول االأحكام )4/ 277-276(.
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االأمثلة من النوازل الطبية:
1- اإجها�س املراأة احلمل يف طور العلقة اأو امل�صغة اإذا خافت على نف�صها:

يف القيام باإجها�س املراأة قتل ملا يف بطنها، ففي بقائه حتقيق مل�صلحة الن�صل، واإذا خافت املراأة احلامل على 
نف�صها ففي اإجها�س احلمل حتقيق مل�صلحة النف�س، وامل�صاألة مفرو�صة بحيث ال ميكن حتقيق امل�صلحتني. 

جاء احلكم يف قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�صعودية)59(، على النحو االآتي:
»1- ل يجوز اإ�صقاط احلمل يف خمتلف مراحله اإل ملربر �صرعي، ويف حدود �صيقة جدًا. 

2- اإذا كان احلمل يف الطور االأول، وهي مدة االأربعني، وكان يف اإ�صقاطه م�صلحة �صرعية، اأو دفع �صرر 
متوقع، جاز اإ�صقاطه.

اأما اإ�صقاطه يف هذه املدة خ�صية امل�صقة يف تربية االأوالد، اأو خوفًا من العجز عن تكاليف معي�صتهم وتعليمهم، 
اأو من اأجل م�صتقبلهم، اأو اكتفاء مبا لدى الزوجني من الأولد - فغري جائز.

3- ل يجوز اإ�صقاط احلمل اإذا كان علقة اأو م�صغة، حتى تقرر جلنة طبية موثوقة: اأن ا�صتمراره خطر على 
�صلمة اأمه، باأن ُيخ�صى عليها الهلك من ا�صتمراره، جاز اإ�صقاطه بعد ا�صتنفاد كافة الو�صائل لتليف تلك 

االأخطار.
لعظمى  وجلبًا  ال�صررين،  لأعظم  دفعًا  ال�صروط؛  بهذه  اإ�صقاطه  على  الإقدام  ُرّخ�ص  واإمنا   ...

امل�صلحتني«)60(.
في�صح القول: اإن يف هذا القرار تقدمي للم�صلحة العظمى -وهي م�صلحة النف�س-، على امل�صلحة االأقل 

منها –وهي م�صلحة الن�صل)61(، واهلل تعالى اأعلم.
2- التخدير اأثناء العمليات اجلراحية:

امل�صلحة  تعار�ص هذه  اأنه قد  اإل  املعتربة،  امل�صالح  العقل من  للعقل، وحفظ  اإذهاب  التخدير  اإجراء  يف 
م�صلحة اأكرب منها، اإال وهي م�صلحة النف�س، بحيث اإنه ال ميكن حتقيق م�صلحة النف�س اإال باإهدار م�صلحة 
العقل لفرتة زمنية حمدودة، وقد جاءت يف ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة 

العربية ال�صعودية)62(، ن�صها: 
»�س 2: نرجو اإفادتنا عن حكم الإ�صلم يف التخدير اأثناء العمليات اجلراحية، وهو ينق�صم لنوعني:

)59( قرار رقم )140( وتاريخ 1407/6/20ه.
)60( انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س285-283(.

ومب�صمون هذا القرار اأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء باململكة العربية ال�صعودية، وهي الفتوى رقم )17576(، 
كما يف الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س 283-280(.

)61( وي�صتطيع الباحث النظر اإلى امل�صالح بح�صب التق�صيمات االأخرى ال�صابقة والالحقة، ول�صت اأق�صد يف توجيه هذا القرار 
ول غريه من الفتاوى حجره على ما اأفهمه منه، واإمنا اأق�صد اأنه مما ي�صح توجيه الفتوى به، لتو�صيح عملية املوازنة بني 

امل�صالح، وال مينع ذلك وجود اأوجه اأخرى من اأوجه امل�صالح االأخرى باختالف تق�صيمات امل�صالح ال�صرعية.
)62( ال�صوؤال الثاين من الفتوى رقم )3685(.
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اأ - تخدير كلي؛ بحيث يفقد املري�ص وعيه بالكامل، وهو ي�صتعمل يف العمليات التي ل ميكن اإجراوؤها اإل بعد 
تخدير املري�ص كليا.

ال�صرة تقريبا  اأ�صفل  ال�صفلي من اجل�صم  التي تقع يف اجلزء  العلميات  ب - تخدير ن�صفي، وي�صتعمل يف 
ويكون املري�س يف حالته الطبيعية، ولكن ال يح�س باأمل يف مو�صع العملية اجلراحية.

ج 2: يجوز ا�صتعمال ذلك، ملا يقت�صيه من امل�صلحة الراجحة، اإذا كان الغالب على املري�س ال�صالمة من 
ذلك.

وباهلل التوفيق، و�صلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�صحبه و�صلم”)63(.
وال �صك يف ترجيح م�صلحة النف�س الدائمة على م�صلحة العقل املوؤقتة، يف حال عدم اإمكانية اجلمع بينهما، 

واهلل تعالى اأعلم.

)63( انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س 209-208(.
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املطلب الرابع: م�شلحة الواجب مقدمة على م�شلحة املندوب، وم�شلحة املندوب 

مقدمة على م�شلحة املباح)64(:

يقول االإمام عز الدين ابن عبد ال�صالم )ت660(: »وامل�صالح ثالثة اأنواع:
اأحدها: م�صالح املباحات.   الثاين: م�صالح املندوبات.    الثالث: م�صالح الواجبات«)65(.

ويقول اأي�صًا: »ف�صل يف بيان رتب امل�صالح، وهي �صربان:
- اأحدهما: م�صلحٌة اأوجبها اهلل عز وجّل نظرًا لعباده، وهي متفاوتة الرتب، منق�صمة اإلى الفا�صل واالأف�صل 

واملتو�صط بينهما.
رتب  تزال  وال  امل�صالح،  الأرجح  وجالبًا  املفا�صد،  الأقبح  دافعًا  نف�صه،  �صريفًا يف  كان  ما  امل�صالح  فاأف�صل 

امل�صالح الواجبة التح�صيل تتناق�س اإلى رتبٍة لو نق�صت النتهينا اإلى اأف�صل رتب م�صالح املندوبات.
- ال�صرب الثاين من رتب امل�صالح: ما ندب اهلل عباده اإليه اإ�صالحًا لهم.

واأعلى رتب م�صالح الندب دون اأدنى رتب م�صالح الواجب، وتتفاوت اإلى اأن تنتهي اإلى م�صلحة ي�صرية لو 
فاتت ل�صادفنا م�صالح املباح.

- فائدة يف م�صالح املباح: م�صالح العبادة عاجلة، بع�صها اأنفع واآكد من بع�س، وال اأجر عليها«)66(.
املندوب، وم�صالح  الواجب على م�صالح  تقدمي م�صالح  ُيعلم  ال�صابق  الدين  االإمام عز  من خالل كالم 

املندوب على م�صالح املباح.

الأمثلة من النوازل الطبية:

1- تنظيم الن�صل ب�صبب �صعف املراأة وت�صررها باحلمل:
يف هذه ال�صورة م�صلحتان، م�صلحة واجبة تتمثل يف دفع املراأة ال�صرر عنها، وم�صلحة مندوبة تتمثل يف 

الرتغيب يف كرثة الن�صل، فكيف نوازن بينهما؟ 
االأمر يكون بتقدمي امل�صلحة الواجبة على املندوبة، وقد اأفتى �صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم باالآتي: »اإذا 
كان املراد تنظيم فرتات احلمل ملدة موؤقتة لظروف عائلية اأو �صحية ل�صعف املراأة وت�صررها باحلمل اأو 
خطورته على حياتها عند الوالدة اأو اأنها حتمل قبل فطام طفلها االأول فيح�صل بذلك �صرر عليها اأو على 
طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه احلاالت يحوز ا�صتعمال احلبوب عند احلاجة اإلى ا�صتعمالها، وهو �صبيه 
بالعزل الذي كان يفعله ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم اأو اأ�صهل منه ... واأما اإن كان املراد با�صتعمال احلبوب 
)64( انظر يف هذه القاعدة: مقا�صد ال�صريعة يف �صوء فقه املوازنات لعبد اهلل الكمايل )�س 73-110(، وقواعد الرتجيح بني 

امل�صالح للدكتور عبد املجيد ال�صالحني )�س62-60(.
)65( القواعد الكربى البن عبد ال�صالم 12/1.

)66( القواعد الكربى البن عبد ال�صالم 75/1-77 باخت�صار.

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

357

قطع احلمل بالكلية لكراهة الن�صل اأو خوف من زيادة النفقات عليه اإذا كرثوا اأوالده ونحو ذلك فهذا ال يحل 
وال يحوز، الأنه �صوء ظن برب العاملني، وخمالف لهدي �صيد املر�صلني«)67(.

2- ا�صتعمال املراأة االأدوية املانعة للحي�س يف رم�صان اأو احلج:
الفطرة واجلبلة املباحة واالأ�صل ترك املراأة نف�صها على طبيعتها اهلل خلقها اهلل عليها، فهي على اأحكام 
الطهارة متى ما كانت طاهرة، وعندما تاأتيها الدورة ال�صهرية ترتبت عليها اأحكاُمها، ومن ذلك اأحكام 

ال�صيام واحلج، فتمتنع عن ال�صوم وتتعطل عن احلج يف وقته الذي كتبه اهلل على بنات اآدم.
وقد تعمد بع�ص الن�صاء اإلى ا�صتخدام اأدوية تاأخر احلي�ص فت�صوم كامل �صهر رم�صان اأداًء ل ق�صاء، ول 

تتعطل عن اأعمال احلج.
فامل�صلحة االأولى اأعني ترك املراأة نف�صها على طبيعتها هي م�صلحة املباح، وامل�صلحة الثانية هي م�صلحة 

مندوبة، وقد جاءت فتاوى بع�ص العلماء ت�صري للموازنة بينهما وُتقّدم امل�صلحة املندوبة ب�صروطها، منها:
- جاء يف فتاوى ال�صيخ ابن باز رحمه اهلل: » �ص: هل يجوز ا�صتعمال حبوب منع احلمل لتاأخري احلي�ص عند 

املراأة يف �صهر رم�صان؟
ج: ال حرج يف ذلك؛ ملا فيه من امل�صلحة للمراأة يف �صومها مع النا�س وعدم الق�صاء، مع مراعاة عدم ال�صرر 

منها؛ الأن بع�س الن�صاء ت�صرهن احلبوب«)68(.
- واأفتي يرحمه اهلل اأي�صًا: » ال حرج اأن تاأخذ املراأة حبوب منع احلمل متنع الدورة ال�صهرية اأيام رم�صان 
حتى ت�صوم مع النا�ص، ويف اأيام احلج حتى تطوف مع النا�ص ول تتعطل عن اأعمال احلج، واإن وجد غري 

احلبوب �صيء مينع من الدورة فال باأ�س اإذا مل يكن فيه حمذور �صرعا اأو م�صرة«)69(.
- ويقول ال�صيخ حممد العثيمني رحمه اهلل: »ا�صتعمال املراأة ما مينع حي�صها جائز ب�صرطني:

ُتْلُقوا  َول   } تعالى:  لقوله  يجوز  فل  ذلك  من  عليها  ال�صرر  خ�صي  فاإن  عليها،  ال�صرر  يخ�صى  األ  الأول: 
َ َكاَن ِبُكمنْ َرِحيمًا} الن�صاء: 29. نَّ اهللَّ ُف�َصُكمنْ اإِ ُتُلوا اأَننْ ُلَكِة } البقرة: 195، { َوال َتقنْ ِديُكمنْ اإَِلى التَّهنْ ِباأَينْ

الثاين: اأن يكون ذلك باإذن الزوج اإن كان له تعلق به مثل اأن تكون معتدة منه على وجه جتب عليه نفقتها، 
ت�صتعمل ما مينع احلي�س  اأن  لها  نفقتها، فال يجوز  وتزداد عليه  املدة  لتطول  فت�صتعمل ما مينع احلي�س 

حينئذ اإال باإذنه، وكذلك اإن ثبت اأن منع احلي�س مينع احلمل فال بد من اإذن الزوج.
وحيث ثبت اجلواز فاالأولى عدم ا�صتعماله اإال حلاجة؛ الأن ترك الطبيعة على ما هي عليه اأقرب اإلى اعتدال 

ال�صحة وال�صالمة«)70(.
وقال اأي�صًا: » واأما ا�صتعمال ذلك للتمكن من اأداء العمرة واحلج، فال باأ�س به الأنه اأمر عار�س«)71(.

)67( فتاوى ور�صائل �صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 11/ 154-153.
)68( جمموع فتاوى العالمة ابن باز 15/ 201.

)69( جمموع فتاوى العالمة ابن باز 61-60/17.
)70( جمموع فتاوى ور�صائل العثيمني 331/11.

)71( جمموع فتاوى ور�صائل العثيمني 22/ 394.
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وامل�شلحة  الظنية  امل�شلحة  على  مقدمة  املتيقنة  امل�شلحة  اخلام�س:  املطلب 

الوهمية)72(: 

يقول ال�صيخ حممد الطاهر بن عا�صور )ت1393(: »وتنق�صم امل�صالح باعتبار اآثارها يف قوام االأمة ثالثَة 
اأق�صام: �صرورية وحاجية وحت�صينية.

وتنق�صم باعتبار تعلقها بعموم االأمة اأو جماعاتها اأو اأفرادها اإلى: كلية وجزئية.
وتنق�صم باعتبار حتقق االحتياج اإليها يف ِقوام اأمر االأمة اأو االأفراد اإلى: قطعية وظنية ووهمية«)73(.

والذي يعنينا هنا التق�صيم الأخري، ويقول ابن عا�صور يف تف�صيله: »فالقطعية هي التي دلت عليها اأدلٌة من 
ِه �َصِبياًل}  َتَطاَع اإَِلينْ ِت َمِن ا�صنْ َبينْ ا�ِس ِحجُّ النْ ِ َعَلى النَّ قبيل الن�ّس الذي ال يحتمل تاأوياًل، نحو قوله تعالى: (َوهلِلَّ
اآل عمران: 97،  وما تظافرت الأدلة الكثرية عليه مما م�صتنده ا�صتقراء ال�صريعة، مثل الكليات ال�صرورية 

املتقدمة.
اأو ما دّل العقل على اأن يف حت�صيله �صالحًا عظيمًا، اأو اأن يف ح�صول �صده �صرًا عظيمًا على االأمة، مثل 

قتال مانعي الزكاة يف زمن اأبي بكر ر�صي اهلل عنه.
واأما الظنية فمنها ما اقت�صى العقل ظنه، مثل اتخاذ كلب احلرا�صة يف الدور يف احل�صر يف زمن اخلوف 
يف القريوان: كان ال�صيخ اأبو حممد بن اأبي زيد اتخذ كلبًا بداره، فقيل له: اإن مالكًا كره اتخاذ الكلب يف 
احل�صر. فقال: لو اأدرك مالٌك مثل هذا الزمن لتخذ اأ�صدًا على باب داره. اأو دّل عليه دليل ظنٌي من ال�صرع 

مثل حديث: ))ال يق�صي القا�صي وهو غ�صبان(()74(.
واأما الوهمية فهي التي ُيتخّيل فيها �صلٌح وهو عند التاأمل �صّر، اإما خلفاء �صره، مثل تناول املخدرات من 
االأفيون واحل�صي�صة والكوكايني والهروين، فاإن احلا�صل بها ملتناوليها مالئم لنفو�صهم ولي�س هو ب�صالح 
ُقلنْ  �ِصِر  َينْ َواملنْ ِر  منْ َ َعِن اخلنْ ُلوَنَك  اأَ َي�صنْ تعالى: {  اأنبانا عنه قوله  بف�صاد كما  ال�صالح مغمورًا  لكون  واإما  لهم. 

ا�ِص َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما} البقرة: 219«)75(.  ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
مما �صبق نعلم اأن امل�صلحة قد تكون متيقنة احل�صول من فعل ما، وقد تكون ظنًا وقد تكون وهمًا، فاإذا 
امل�صلحة  وقوع  توهم  اأو  ما، وظن  وقوع م�صلحة  العقل على حتقق  ودّل  اجتمعت يف �صورة عدة م�صالح 

االأخرى، فينبغي عقاًل تقدمي ما م�صلحته قطعية ومتحققة على ما كانت م�صلحته ظنية اأو متوهمة.
)72( انظر يف هذه القاعدة: من فقه املوازنات بني امل�صالح ال�صرعية لعبد اهلل الكمايل )�س 11-37(، واأ�صول الفقه االإ�صالمي 
للدكتور وهبة الزحيلي 1029/2، ومنهج فقه املوازنات يف ال�صرع االإ�صالمي للدكتور ح�صن الدو�صي )�س408-409(، وقواعد 

الرتجيح بني امل�صالح للدكتور عبد املجيد ال�صالحني )�س70-68(.      
)73( مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية )�س219-218(.

رقم )1717(، كالهما من  وم�صلم يف �صحيحه احلديث  رقم )7158(،  البخاري يف �صحيحه احلديث  اأخرجه  )74( احلديث 
حديث اأبي بكرة ر�صي اهلل عنه نحوه.

)75( مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية )�س230-229(.

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية
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الأمثلة من النوازل الطبية:

1- تربع ال�صخ�ص ال�صليم بالُكلية اإلى من يحتاج اإليها من املر�صى:
فهنا جند م�صلحة ال�صخ�ص املتربع تتعار�ص مع م�صلحة ال�صخ�ص املري�ص املحتاج اإلى الكلية، فامل�صلحة 
القطعية متحققة يف املتربع يف بقاء الكلية يف ج�صد �صاحبها وعدم نزعها، ولكن تعار�صها م�صلحة ظنية 

ُيتوقع ح�صولها للمري�س بنقل الكلية اإليه.
- يقول ال�صيخ حممد العثيمني رحمه اهلل يف �صوؤال له عن نقل االأع�صاء: »اأن تركيب الع�صو يف الثاين قد 
ينجح وقد ال ينجح)76(، فكم من ج�صم رف�ص الع�صو اجلديد لغرابته عليه اأو غري ذلك من الأ�صباب، اإذن 
فمف�صدة قطع الع�صو للرتكيب حمققة)77(، وم�صلحة تركيبه غري حمققة، ومن املعلوم �صرعًا وعقًل اأنه 
ميتنع ارتكاب مف�صدة معلومة، مل�صلحة موهومة، ولذلك لو ا�صطر احلي الأكل امليت جاز ذلك على خالف 

فيه، وذلك لتحقق امل�صلحة من اأكله فاإن خوف املوت باجلوع يزول باالأكل كما هو معلوم.
واأما القول باأن حياة الثاين مهددة اإذا مل نركب له فجوابه من وجهني:

اأحدهما: اأن نقول اإن ذلك لي�س من فعلنا فل�صنا الذين فعلنا به ما يهدد حياته، واأما نقل الع�صو من االأول 
فهو بفعلنا نحن الذين اأتلفنا هذا الع�صو عليه.

الثاين: اأن نقول اإنه ال يلزم من تركيبنا الع�صو فيه اأن يرتفع عنه اخلطر فقد ال تنجح العملية«)78(.
- ويقول اأي�صًا: »هذه امل�صاألة �صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء باأنها جائزة، اأما اأنا فال اأرى اجلواز، 
وذلك الأن اأع�صاء االإن�صان عنده اأمانة وقد ن�س فقهاء احلنابلة رحمهم اهلل اأنه ال يجوز التربع بع�صو من 
االأع�صاء ولو اأو�صى به امليت من بعد موته، واإن كان بع�س االأع�صاء قد يكون النجاح فيها 90% اأو اأكرث من 
ذلك لكن املف�صدة يف نزعها من االأول حمققة حتى يف الكلى، قد يقوم البدن على كلية واحدة، لكن ال �صك 
اأن قيامه على واحدة لي�ص كقيامه على ثنتني؛ لأن اهلل مل يخلق �صيئًا عبثًا. ثم هذه الواحدة لو ف�صدت هلك 

االإن�صان، ولو كانت الكلية املنـزوعة موجودة فيه وف�صدت الباقية مل يهلك.
فلهذا اأنا اأرى عدم اجلواز بخلف نقل الدم، لأن نقل الدم يخلفه دم اآخر ول يت�صرر به املنقول منه ول 

يفقد به ع�صو«)79(.
2- اإجراء عمليات التجميل التح�صينية والتي يق�صد منها الزيادة يف اجلمال:

فهذه العلميات التجميلية اإمنا تراد لتحقيق لدوافع وم�صالح وهمية منها الراحة النف�صية التي تتحقق لهم 
اإذا زاد جمالهم، مع فوات م�صلحة حمققة تتمثل يف احلفاظ على اأوقاتهم ومالهم من ال�صياع، عالوة على 

)76( اأي ال يوجد قطع بتحقق امل�صلحة، ولكن يوجد ظن، وكما �صياأتي يف الفتوى الثانية اأنه قد ي�صل النجاح اإلى %90.
)77( اإذا كانت املف�صدة متحققة بقطع الع�صو، فهذا يعني اأن امل�صلحة متحققة يف بقائه، وهو املراد.

)78( جمموع فتاوى ور�صائل العثيمني 17/ 47-46.
)79( جمموع فتاوى ور�صائل العثيمني 17/ 52.
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فوات م�صلحة احلفاظ على اجل�صد وجتنيبه اجلرح وال�صق والتخدير اأحيانًا.
لذلك يقول ف�صيلة �صيخنا الدكتور حممد ال�صنقيطي حفظه اهلل: »وبناء على ما �صبق من الأدلة النقلية 
والعقلية، ونظًرا ملا يت�صمنه هذا النوع من اجلراحة من العبث بخلق اهلل من دون وجود �صرورة اأو حاجة 
وتعترب  الطالب،  وال�صخ�ص  اجلراح  الطبيب  قبل  من  عليه  والإقدام  فعله  يحرم  فاإنه  ذلك،  اإلى  داعية 
الدوافع التي يعتذر بها من يفعله من كون ال�صخ�ص يتاأمل نف�صًيا ب�صبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع 

من اجلراحة غري كافية يف الرتخي�ص له بفعله.
وتعتذر طائفة من هذا ال�صنف بعدم بلوغهم الأهدافهم املن�صودة يف احلياة ب�صبب عدم اكتمال جمالهم.

واحلق اأن عالج هذه االأوهام والو�صاو�س اإمنا هو بغر�س االإميان يف القلوب، وزرع الر�صا عن اهلل تعالى فيما 
ق�صمه من اجلمال وال�صورة، واملظاهر لي�صت هي الو�صيلة لبلوغ االأهداف والغايات النبيلة، واإمنا يدرك 

ذلك بتوفيق اهلل تعالى ثم بالتزام �صرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلق.
ومن اأجل ذلك يرى االأطباء اأن امل�صكلة عند هذا ال�صنف من النا�س لي�صت متوقفة على حت�صني مظهره بل 
اإنها اأعمق بكثري من ذلك، وكان من اخلري يف نظرهم من الناحية الطبية ترك الإغراق يف هذا النوع من 

اجلراحة، واأنه ال يعترب حمقًقا للنتائج املرجوة«)80(.

)80( اأحكام اجلراحة الطبية )�س188-187(.

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية
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ل  ما  على  مقدمة  الحتياط  تقت�شي  التي  امل�شلحة  ال�شاد�س:  املطلب 

تقت�شيه)81(: 

يقول تاج الدين ال�صبكي )ت771(: »قاعدة: الحتياط: اأن جنعل املعدوم كاملوجود، واملوهوم كاملحقق، وما 
يرى على بع�س الوجوه ال يرى اإال على كلها.

نِّ  َبْع�َص الظَّ اإِنَّ  نِّ  ِمَن الظَّ َكِثرًيا  اْجَتِنُبوا  وقد اتفق يل مرة ال�صتدلل على هذه القاعدة بقوله تعالى: { 
اإِثنٌْم} احلجرات:12 فل يخفى اأنه اأمر باجتناب بع�ص ما لي�ص باإثم خ�صية من الوقوع فيما هو اإثم؛ وذلك 

هو الحتياط، وهو ا�صتنباط جيد. 
مثال جعل املعدوم كاملوجود: املنافع املعقود عليها يف االإجارة؛ فاإنا جنعلها كاملوجود نورد العقد عليها.

ومثال املوهوم املجعول كاملحقق: اأكرث اأحكام اخلنثى امل�صكل، وقد اأفرد بع�س اأئمتنا كتابا باأحكام اخلناثى، 
فال معنى للتطويل بتعديدها.

اإال على كلها: تارك ال�صالة ن�صي عينها من اخلم�س؛ فاإنا  ومثال جعل ما يرى على بع�س الوجوه ال يرى 
نوجب عليه اخلم�س واإن كانت الرباءة، يف نف�س االأمر حت�صل بواحدة. 

واعلم اأن م�صائل الحتياط كثرية يطول ا�صتق�صاوؤها، يرجع حا�صلها اإلى اأن الحتياط قد يكون لتح�صيل 
املنفعة)82( كاإيجاب ال�صلة على املتحرية واإن احتمل كونها حائ�صا، وقد يكون لدفع املف�صدة كتحرمي 

وطئها«)83(.
مما �صبق نعلم وجود م�صالح الأخذ بها يقت�صي الحتياط، وهناك م�صالح الأخذ بها ل يقت�صي الحتياط، 
يف  الحتياط  يكون  التي  امل�صلحة  نرجح  اأن  فيمكن  بينهما  اجلمع  ميكن  ومل  امل�صلحتان  تعار�صت  فاإذا 
جانبها، ويف كالم اخلطيب البغدادي )ت463( االآتي يف الرتجيح بني العلل املتعار�صة ما ير�صد اإلى ذلك، 

حيث يقول: 
»باب القول يف تعار�س العلتني وترجيح اإحداهما على االأخرى: 

متى تعار�صت علتان واحتيج فيهما اإلى الرتجيح، رجحت اإحداهما على االأخرى بوجه من الرتجيح.
فمن ذلك: اأن تكون اإحداهما تقت�صي احتياطا يف فر�ص، والأخرى لي�صت كذلك، فالتي تقت�صي الحتياط 

اأولى؛ الأنها اأ�صلم يف املوجب«)84(. 

)81( انظر يف هذه القاعدة: قواعد الرتجيح بني امل�صالح للدكتور عبد املجيد ال�صالحني )�س73(.
)82( ومبعنى اآخر: الحتياط قد يكون لتح�صيل امل�صلحة. وهو املراد هنا.

)83( االأ�صباه والنظائر 111-110/1.
)84( الفقيه واملتفقه 524/1-525 باخت�صار.



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

362

الأمثلة من النوازل الطبية:

1- املوت الدماغي هل يعد موتًا �صرعيًا اأم لي�س موتًا �صرعيًا:
رفع  ننتظر  اأم  االإنعا�س،  اأجهزة  رفع  قبل  باملوت  يحكم  هل  ال�صريعة  علماء  اختلف  قد  امل�صاألة  هذه  ففي 
االأجهزة لنتاأكد من موته، على قولني؛ اأكرثهم يحكم باأن موت الدماغ لي�س موتًا قبل رفع االأجهزة، ومنهم 

من يرى اأنه باحلكم باملوت قبل رفع اأجهزة االإنعا�س)85(. 
واإذا اأردنا اأن نطبق مبداأ املوازنة بني امل�صالح فيها جند يف احلكم باملوت الدماغي اأنه موت �صرعي قبل 
نزع اأجهزة الإنعا�ص عنه م�صلحة يف نقل اأع�صائه ويف امل�صارعة بدفن امليت وغريها من امل�صالح مما ل 
تقت�صي الحتياط، ويف احلكم باأنه لي�ص موتًا �صرعيًا حتقيقًا للحتياط ال�صرعي املطلوب قبل احلكم باملوت 

�صرعًا. 
لذلك جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء، يف اململكة العربية ال�صعودية)86(، مبا ن�صه: 
كان  اإذا  اأوتوماتيكيًا،  التنف�س  وجهاز  القلب  ت�صّغل  التي  االأجهزة  اإيقاف  جاز  ذكر،  كما  الواقع  كان  »اإذا 
القلب ال ينب�س والتنف�س ال وجود له اإال باالأجهزة؛ الأنه على هذا يكون ميتًا، وحركة القلب والتنف�س اإمنا 
هي بالأجهزة ل حياة ال�صخ�ص، لكن يجب التاأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل اإعلن املوت لكمال اأو 

احتياط«)87(.
2- اإن�صاء بنوك للبيي�صات امللقحة )االأجنة(:

وت�صهيل  العلج،  يف  وا�صتخدامها  عليها،  التجارب  اإجراء  منها:  متعددة  طبية  مل�صالح  توٍخ  اإن�صائها  ويف 
عمليات التلقيح اال�صطناعي اجلائزة)88(، لذلك ذهب بع�ص املعا�صرين اإلى القول باجلواز ب�صروط)89(.

اإل اأن جمهور املعا�صرين منع من ذلك لأ�صباب متعددة منها: م�صلحة الحتياط للأن�صاب)90(. 
لذلك يقول الباحث عمر بن حممد غامن: »ويف م�صر اأ�صدرت دار الفتوى امل�صرية بتاريخ 1980/3/23م 
اإن�صاء بنوك للأجنة باعتبار ذلك �صرًا م�صتطريًا على نظام الأ�صرة، ونذير خطر يف  فتوى بعدم �صرعية 

التالعب باالأن�صاب.
والذي تطمئن اإليه النف�ص ويرتاح اإليه القلب هو البعد عن مواطن الريبة وال�صك والحتياط للأن�صاب مبنع 

جتميد االأجنة«)91(.
)85( انظر: موت الدماغ ل�صيخنا الدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي )�ص34-37(، والنوازل الطبية عند املحدث حممد نا�صر 

الدين االألباين للدكتور اإ�صماعيل مرحبا )�س498-491(.
)86( الفتوى رقم )6619( واملوقعة با�صم: عبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.

)87( جملة البحوث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة اإدارة البحوث العلمية واالإفتاء – الريا�س، العدد رقم )58( )�س105(.
)88( انظر: البنوك الطبية الب�صرية للدكتور اإ�صماعيل مرحبا )�س502-501(.

)89( انظر: امل�صدر ال�صابق )�س509-508(.
)90( انظر: امل�صدر ال�صابق )�س509(.

)91( اأحكام اجلنني )�س263-262(.
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املطلب ال�شابع: م�شلحة احلي مقدمة على م�شلحة امليت)92(: 

يقول االإمام عز الدين ابن عبد ال�صالم )ت660(: »املثال التا�صع: نب�س االأموات مف�صدة حمرمة، ملا فيه من 
انتهاك حرمتهم، لكنه واجب اإذا دفنوا بغري غ�صل اأو وجهوا اإلى غري القبلة؛ لأن م�صلحة غ�صلهم وتوجيههم 
اإلى القبلة اأعظم من توقريهم برتك نب�صهم، فاإن جيفوا و�صال �صديدهم مل ينب�صوا لإفراط قبح نب�صهم 

. ...
واإن دفنوا يف اأر�س مغ�صوبة جاز نقلهم؛ الأن حرمة مال احلي اآكد من حرمة امليت، واالأولى مبالك االأر�س 

اأال ينقلهم، فاإن اأبى فاالأولى اأن يرتكهم اإلى اأن تتجرد عظامهم عن حلومهم وتتفرق اأو�صالهم.
وكذلك �صق جوف املراأة على اجلنني املرجو حياته؛ الأن حفظ حياته اأعظم م�صلحة من مف�صدة انتهاك 

حرمة اأمه«)93(.
مما �صبق نعلم اأنه اإذا اجتمعت م�صلحتان مل ميكن اجلمع بينهما واأردنا املوازنة بينهما فاإن م�صلحة احلي 

تقدم على م�صلحة امليت.

الأمثلة من النوازل الطبية:

1- نقل قرنية اإن�صان متوفى اإلى �صخ�ص حي:
هنا تزدحم م�صلحة امليت يف عدم امل�ص به، مع م�صلحة احلي الذي يف نقل القرنية اإليه اإعادة لريى النور 

من جديد، فرتجح بذلك م�صلحة احلي على م�صلحة امليت، فُيقال باجلواز.
وجهات  وتبادل  واملناق�صة،  الدرا�صة  »وبعد  فيه:  جاء  ومما  العلماء)94(،  كبار  هيئة  قرار  �صدر  وبذلك 

النظر، قرر املجل�س باالأكرثية ما يلي:
اإليها،  م�صلم م�صطر  اإن�صان  وزرعها يف عني  موته  التاأكد من  بعد  اإن�صان  من  قرنية عني  نقل  اأواًل: جواز 
وغلب على الظن جناح عملية زرعها، ما مل مينع اأولياوؤه، وذلك بناءًا على قاعدة حتقيق اأعلى امل�صلحتني، 
وارتكاب اأخّف ال�صررين، واإيثار م�صلحة احلي على م�صلحة امليت، فاإنه ُيرجى للحي االإب�صار بعد عدمه، 
واالنتفاع بذلك يف نف�صه ونفع االأمة به، وال يفوت على امليت الذي اأخذت قرنية عينه �صيء، فاإن عينه اإلى 
الدمار والتحول اإلى رفات، ولي�س يف اأخذ قرنية عينه مثالة ظاهرة، فاإن عينه قد اأغم�صت، وطبق جفناها 

اأعالهما على االأ�صفل.
)92( مل اأقف على من ذكر هذه القاعدة فيما اطلعت عليه من موؤلفات يف املوازنات، لذا اأحببت اأن اأختم بها الأبني مدى احلاجة 

اإلى تتبع القواعد املنثورة هنا وهناك، وما زال الكثري منها مفرقًا.
)93( قواعد االأحكام 141-140/1.

)94( القرار رقم 62 يف 1398/10/25ه.
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ثانيًا: جواز نقل قرنية �صليمة من عنٍي قرر نزعها من اإن�صان بتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها يف عني 
م�صلم اآخر م�صطر اإليها، فاإن نزعها اإمنا كان حمافظة على �صحة �صاحبها اأ�صالة، وال �صرر يلحقه من 

نقلها اإلى غريه، ويف زرعها يف عني اآخر منفعة له، فكان ذلك مقت�صى ال�صرع وموجب الإن�صانية
وباهلل التوفيق و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم«)95(.

2- ت�صريح جثة املتوفى الأغرا�س جنائية اأو طبية:
ال�صك اأنه يف ت�صريح جثة املتوفى مناٍف مل�صلحته املتمثلة يف حرمة امليت، اإال اأنه اإذا كان يف ذلك حتقيق 
م�صلحة االأحياء يف معرفة القاتل اأو اإثبات الرباءة يف الت�صريح اجلنائي، اأو م�صلحة التو�صل اإلى عالٍج 

لالأوبئة امل�صرة باالأحياء، فهنا ميكن تقدمي م�صلحة احلي على م�صلحة امليت.
لذلك جاء يف بحث »حكم ت�صريح جثة امل�صلم«: »اإن من قواعد ال�صريعة الكلية ومقا�صدها العامة اأنه اإذا 
وم�صاألة   ، الأ�صدهما  تفاديا  اأخفهما  ارتكب  مف�صدتان  تعار�صت  واإذا  اأقواهما،  قدم  م�صلحتان  تعار�صت 
الت�صريح داخلة يف هذه القاعدة على كل حال ، فاإن م�صلحة حرمة امليت م�صلما كان اأو ذميا تعار�صت مع 
م�صلحة اأولياء امليت واالأمة واملتهم عند اال�صتباه فقد ينتهي االأمر بالت�صريح والتحقيق مع املتهم اإلى اإثبات 
اجلناية عليه ، ويف ذلك حفظ حلق اأولياء امليت واإعانة لويل االأمر على �صبط االأمن وردع من ت�صول له 

نف�صه ارتكاب مثل هذه اجلرمية خفية ، وقد ينتهي االأمر بثبوت موته موتا عاديا ، ويف ذلك براءة املتهم.
كما اأن الت�صريح املر�صي معرفة ما اإذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى �صره بو�صائل الوقاية املنا�صبة 
، ويف هذا املحافظة على نفو�س االأحياء واحلد من اأ�صباب االأمرا�س ، وقد حثت ال�صريعة على الوقاية من 
واإنقاذها مما  للأمة وحمافظة على �صلمتها  ، ويف هذا م�صلحة  اأ�صابها  التداوي مما  الأمرا�ص وعلى 

يخ�صى اأن ي�صيبها جريا على ما اقت�صت به �صنة اهلل �صرعا وقدرًا«)96(.

)95( انظر: جملة املجمع الفقهي )ع1، �س 69(، والفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س342(.
)96( حكم ت�صريح جثة امل�صلم، بحث من اإعداد هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�صعودية، من�صور يف اأبحاث هيئة كبار العلماء 

باململكة العربية ال�صعودية 77/2-78. ومن�صور يف جملة البحوث االإ�صالمية اأي�صًا 4/ 78.
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اخلامتة:

من خلل ما �صبق من الدرا�صة والعر�ص ميكن اأن نخرج بالنتائج التالية:
فقه املوازنات هو: العلم بالقواعد التي يرجح بها بني امل�صالح اأو بني املفا�صد اأو بينهما عند التعار�س وعدم 

اإمكانية اجلمع.
وفقه املوازنات بني امل�صالح اأخ�س منه: العلم بالقواعد التي يرجح بها بني امل�صالح عند التعار�س وعدم 

اإمكانية حت�صيلها كلها. 
عند اجتماع امل�صالح فاإن يتجه اتخاذ الإجراءات الآتية:

اأواًل: العمل على اجلمع بني امل�صالح اإن اأمكن ذلك، فاإذا مّت ال ُيعدل عنه.
ثانيًا: فاإن تعذر اجلمع ُقدمت امل�صلحة الراجحة اأو االأ�صلح واالأف�صل منها، وذلك عن طريق املوازنة بينها.

ثالثًا: فاإن ت�صاوت ومل ميكن الرتجيح فالعمل هو: التخيري اأو القرعة لختيار واحدة من امل�صالح.
االأف�صل  حت�صيل  على  اتفقت  واالأعرا�س،  واالأموال  واالأب�صاع  الدماء  حترمي  على  ال�صرائع  اتفقت  كما 

فاالأف�صل من االأقوال واالأعمال.
فقه املوازنة بني امل�صالح باب وا�صع جدًا تندرج حتته الكثري من امل�صائل، لذا يجدر الهتمام به.

الباحثني  اإلى جهود  يحتاج  فهو  لذلك  اأجزائها خفاء  بع�س  التي يف  املوا�صيع  املوازنات من  فقه  مو�صوع 
لبلورته واإظهاره بال�صكل املطلوب.

وفهمه  و�صبطه  معرفته  �صرورة  اإلى  يدعو  مما  امل�صالح  بني  املوازنة  طريقة  يف  العلماء  اأنظار  تختلف 
وحتقيقه.

العلم بقواعد الرتجيح بني امل�صالح وتطبيقها يحتاج اإلى بذل اجلهد للو�صول اإلى املرجح ال�صحيح، لوقوع 
الت�صابه والتالزم فيه، وما كان كذلك فاإنه ال يتاأتي ب�صهولة وي�صر.

لفقه املوازنة بني امل�صالح االأثر العظيم املرتب عليه �صلبًا واإيجابًا، فالنظر اخلاطئ يوؤدي اإلى الفتنة و�صوء 
العاقبة، والنظر ال�صحيح يوجب رفع الفتنة واإعطاء احلكم ال�صحيح للوقائع.

كما علماء ال�صريعة يحتاجون اإلى فقه املوازنة بني امل�صالح فاإن اأهل الطب يف طبهم حمتاجون اإليه وهم 
الوقوع يف مف�صدة  دنيا، وال ميتنعون عن  اأجل م�صلحة  ي�صيعون م�صلحة كربى من  النا�س، فال  يطببون 

�صغرية من اأجل دفع اأخرى اأكرب منها واأخطر
كثري من اخللل يف معاجلة هذه  وقد ظهر  به،  ومرتبط  املوازنات  بفقه  مت�صل  الطبية  النوازل  كثري من 

الق�صايا الطبية امل�صتجدة ب�صبب اخللل يف الفهم بفقه املوازنات وتطبيقه التطبيق ال�صحيح.
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من خالل النقطة ال�صابقة تعلم اأهمية فقه املوازنات واأثره العميق يف �صتى جماالت الفقه االأخرى.

التو�شيات:

بعد خو�س غمار هذا البحث املتوا�صع فاإين اأحب اأن اأو�صي مبا يلي:
دعوة الباحثني وطلب العلم اإلى القيام ببلورة واإظهار فقه املوازنات فهو يحتاج اإلى جهودهم الكبرية اإذ 
يف اأ�صل هذا العلم خفاء، فكيف االأمر مع قلة وانح�صار العلم؟!! خا�صة يف م�صائل النوازل الطبية املعا�صرة.
احلاجة اإلى تتبع وح�صر قواعد الرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة الأهميتها البالغة يف الرتجيح، اإذ ال يوجد 

كتاب واحد حاول اأو ق�صد تتبع هذه القواعد فيما اطلعت عليه.
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ثبت امل�شادر واملراجع

كبار  لهيئة  العامة  االأمانة  اإعداد  الثاين.  املجلد  ال�صعودية.  العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  اأبحاث   -
– الريا�س. )مالحظة:  العلماء. ط1425/1، 2004م. طبع ون�صر رئا�صة اإدارة البحوث العلمية واالإفتاء 

اعتمده من املكتبة ال�صاملة(.
ال�صنقيطي.  املختار  حممد  بن  حممد  للدكتور  عليها.  املرتتبة  والآثار  الطبية  اجلراحة  اأحكام   -

ط1413/1هـ1993م. مكتبة ال�صديق – الطائف.
- اأحكام اجلنني يف الفقه الإ�صلمي. تاأليف عمر بن حممد بن اإبراهيم غامن. ط1421/1ه- 2001م. دار 

االأندل�س اخل�صراء – جدة. دار ابن حزم – بريوت.
- االإحكام يف اأ�صول االأحكام الأبي احل�صن االآمدي )ت631(، حتقيق العالمة عبد الرزاق عفيفي، املكتب 

الإ�صلمي، بريوت.
- االأ�صباه والنظائر لتاج الدين ال�صبكي )ت771(، ط1/ 1411ه، 1991م، دار الكتب العملية – بريوت.

- اأ�صول الفقه الإ�صلمي للدكتور وهبة الزحيلي، ط1406/1ه، 1986م، دار الفكر املعا�صر – بريوت، دار 
الفكر –دم�صق. 

- البنوك الطبية الب�صرية للدكتور اإ�صماعيل مرحبا، ط1428/1ه، دار ابن اجلوزي – الدمام.
- البنوك الطبية واقعها واأحكامها للدكتور عبد الرحمن طالب، �صمن ال�صجل العلمي ملوؤمتر الفقه االإ�صالمي 

الثاين )ق�صايا طبية معا�صرة(، جامعة الإمام حممد بن �صعود، اململكة العربية ال�صعودية، ط1431ه.
- تاأ�صيل فقه املوازنات لعبد اهلل يحيى الكمايل، ط1421/1ه، 2001م، دار ابن حزم – بريوت.

- جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن، البن جرير الطربي )ت310(، حتقيق اأحمد �صاكر وحممود �صاكر، 
ط1420/1، 200م، موؤ�ص�صة الر�صالة – بريوت.

ال�صعودية، من�صور يف  العربية  اململكة  العلماء يف  اإعداد هيئة كبار  امل�صلم، بحث من  ت�صريح جثة  - حكم 
اأبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�صعودية 77/2-78. ط1425/1، 2004م..

- رو�صة الناظر وجنة املناظر يف اأ�صول الفقه على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل. الأبي حممد عبد اهلل 
بن اأحمد بن قدامة )ت620(. ومعها �صرحها نزهة اخلاطر العاطر. لل�صيخ عبد القادر بن بدران. ط 3 

/1411ه- 1991م. مكتبة الكليات االأزهرية –م�صر. 
- �صحيح البخاري للإمام البخاري )ت256( مع فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري. للإمام ابن حجر 
الريان  دار  طـ1409/2هـ.  اخلطيب.  الدين  حمب  ت�صحيح  الباقي.  عبد  فوؤاد  حممد  ترقيم  )ت852(. 

للرتاث.
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- �صحيح م�صلم. للإمام اأبي احل�صني م�صلم بن احلّجاج الق�صريي الني�صابوري )ت261(. حتقيق حممد 
فوؤاد عبد الباقي. طـ/1403هـ. دار الفكر-بريوت.

- علم اأ�صول الفقه وخال�صة الت�صريع االإ�صالمي. لعبد الوهاب خالف. دار الفكر العربي.
الدوي�س.  الرزاق  عبد  بن  اأحمد  ال�صيخ  وترتيب  واالإفتاء. جمع  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى   -

ط1419/1هـ 1999م. دار العا�صمة للن�صر والتوزيع– اململكة العربية ال�صعودية.
- الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى من فتاوى 1- �صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ رحمه 
اهلل. 2- �صماحة ال�صيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل. 3- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واالإفتاء. 4- هيئة كبار العلماء. اإ�صراف ف�صيلة ال�صيخ الدكتور �صالح بن فوزان الفوزان. ط1424/1ه. 

دار املوؤيد – الريا�س.
وال�صوؤون  الق�صاة  وَرئي�س  اململكة  مفتي  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  د  حممَّ ال�صيخ  �َصماحة  وَر�َصائل  فَتاوى   -
الإ�صلمية. َجمع وترتيب حممد بن عبدالرحمن بن قا�صم. ط1399/1ه. مطبعة احلكومة مبكة املكرمة. 

)مالحظة: اعتمده من املكتبة ال�صاملة(
- فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ودوره يف الرقي بالدعوة االإ�صالمية للدكتور ح�صني اأحمد اأبو عجوة، 
�صمن اأبحاث موؤمتر الدعوة الإ�صلمية ومتغريات الع�صر، اجلامعة الإ�صلمية بغزة، كلية اأ�صول الدين، 

)7-8 ربيع االأول 1426ه، 16-17 اأبريل 2005م(.
- فقه املوازنة وحاجة االإمام واخلطيب له للدكتور �صالح بن �صعيد احلربي، �صمن اأبحاث امللتقى العلمي 

االأول لالأئمة واخلطباء، املعهد العايل لالأئمة واخلطباء بجامعة طيبة، 17-18 �صوال 1430ه.
- الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )ت463(، حتقيق عادل الغرازي، ط1421/2ه، دار ابن اجلوزي – 

الدمام.
)ت660(،  ال�صالم  عبد  ابن  الدين  لعز  االأنام،  اإ�صالح  يف  االأحكام  بقواعد  املو�صوم  الكربى  القواعد   -

حتقيق الدكتور نزيه حماد، والدكتور عثمان �صمريية، ط1421/1ه، 2000م دار القلم – دم�صق.
- قواعد يف الرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة« للدكتور عبد املجيد ال�صالحني من�صور يف جملة ال�صريعة 

والقانون، جامعة ال�صارقة، العدد الرابع والع�صرون، رجب 1426ه - �صبتمر 2005م.
- ل�صان العرب، للعلمة اأبي الف�صل ابن منطور الأفريقي. ط1414/3ه. دار �صادر – بريوت.

– الريا�س، العدد رقم  اإدارة البحوث العلمية واالإفتاء  - جملة البحوث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة 
)58( والعدد )4(.

االأولى  ال�صنة  العامل االإ�صالمي.  الفقهي برابطة  الفقهي. ن�صف �صنوية ي�صدرها املجمع  - جملة املجمع 

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية
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1408ه. العدد االأول.
- جمموع فتاوى �صيخ االإ�صالم اأحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�صم النجدي، 

و�صاعده ابنه حممد. ط/1421هـ. دار عامل الكتب ـ الريا�س.
- جمموع فتاوى ور�صائل ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني )ت1421(، جمع وترتيب فهد بن نا�صر 

ال�صليمان، ط الأخرية/1413ه، دار الوطن- الريا�س.
- جمموع فتاوى ومقالت متنوعة تاأليف الفقري اإلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن 
باز رحمه اهلل تعالى. جمع وترتيب واإ�صراف الدكتور حممد بن �صعد ال�صويعر. ط1421/2ه. حتت اإ�صراف 

رئا�صة اإدارة البحوث العلمية واالإفتاء- الريا�س.
املختار  بن  الأمني  حممد  ال�صيخ  تاأليف  قدامة.  ابن  للعلمة  النظر  رو�صة  على  الفقه  اأ�صول  مذكرة   -

ال�صنقيطي. دار القلم – بريوت.
- معجم مقايي�س اللغة البن فار�س )ت395(، حتقيق عبد ال�صلم هارون، ط/1399ه، 1979م، دار الفكر 

– بريوت.
- مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور والية العلم واالإرادة، البن القيم )ت751(، دار الكتب العلمية – بريوت.

املي�صاوي،  الطاهر  حممد  حتقيق  عا�صور،  بن  الطاهر  حممد  لل�صيخ  االإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد   -
ط1420/1ه، 1999م، دار الفجر- كوالملبور، ودار النفائ�س – االأردن.

اليوبي،  اأحمد  بن  �صعد  حممد  للدكتور  ال�صرعية،  باالأدلة  وعالقتها  االإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد   -
ط1418/1ه-1998م. دار الهجرة للن�صر والتوزيع – الريا�س. 

- مقا�صد ال�صريعة يف �صوء فقه املوازنات لعبد اهلل يحيى الكمايل من�صور عن مركز التفكري الإبداعي، 
االإ�صدار رقم )57(، دار ابن حزم – بريوت، ط1421/1ه، 2000م.

- من فقه املوازنات بني امل�صالح ال�صرعية لعبد اهلل يحيى الكمايل من�صور عن مركز التفكري الإبداعي، 
االإ�صدار رقم )58(، دار ابن حزم – بريوت، ط1421/1ه، 2000م.

البحوث  جملة  يف  من�صور  ال�صو�صوة  املجيد  عبد  للدكتور  االإ�صالمية  ال�صريعة  يف  املوازانات  فقه  منهج   -
الفقهية املعا�صرة، العدد الواحد واخلم�صون. اطلعت عليه من �صبكة االنرتنت على �صيغة ملف )وورد(.

من�صور يف جملة  الدو�صي  للدكتور ح�صن  اأ�صولية(«  )درا�صة  االإ�صالمي  ال�صرع  املوازنات يف  فقه  منهج   -
 - 1422ه  االآخرة  جمادى  واالأربعون،  ال�صاد�س  العدد  الكويت،  جامعة  االإ�صالمية،  والدرا�صات  ال�صريعة 

�صبتمر 2001م.
- املوازنة بني اأبي متام والبحرتي، الأبي احل�صن االآمدي )ت370(، حتقيق ال�صيد اأحمد �صقر، ط1994/1م، 
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دار اخلاجني – القاهرة )مالحظة: اعتمده من املكتبة ال�صاملة(.
- املوافقات يف اأ�صول ال�صريعة. لأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى اللخمي ال�صاطبي )ت790(. حتقيق ال�صيخ 

اإبراهيم رم�صان. ط1420/4ه - 1999م. دار املعرفة – بريوت.
- موت الدماغ للدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي. الريا�ص، ط1426/1ه، 2005م.

والتو�صيات  والقرارات  بالفتاوى  )مقارنة  االألباين  الدين  نا�صر  حممد  املحدث  عند  الطبية  النوازل   -
اجلماعية(. تاأليف الدكتور اإ�صماعيل غازي مرحبا. ط1431/1، 2010م، مكتبة املعارف – الريا�س.

االأوقاف  وزارة  الكويتية،  ال�صرعية  والبحوث  االإفتاء  قطاع  عن  ال�صادرة  ال�صرعية  الفتاوى  جمموعة   -
وال�صوؤون االإ�صالمية – قطاع االإفتاء والبحوث ال�صرعية- اإدارة االإفتاء.

املوازنة بني املصالح ودورها في النوازل الطبية
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مفهوم فقـه المـوازنات
وأدلته الشرعية

د/ اأ�شامة عبد العليم ال�شيخ

اأ�شتاذ الفقـه املقارن امل�شارك

 بكلية ال�شريعـة والقانون 

 جامعـة الأزهـر- طنطا
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املقــــدمــــة

�حلمد هلل �لذي �أكمل لنا �لدين، و�أمت علينا �لنعمة، وجعل �أمتنا– وهلل �حلمد– خري �أمة، وبعث 
فينا ر�سوال منا يتلو علينا �آياته، ويزكينا ويعلمنا �لكتاب و�حلكمة، �أحمده على نعمه �جلمة0

و�أ�سهد �أن ال �إلـه �إال �هلل وحده ال �سريك له، �سهادة تكون ملن �عت�سم بها ع�سمة، و�أ�سهد �أن حممد� عبده 
�ملهمة، وخ�سه  �الأمور  كل  لنا  فاأو�سح  علينا،  �أنزل  ما  بيان  عليه  وفر�ض  للعاملني رحمة،  �أر�سله  ور�سوله، 

بجو�مع �لكلم، �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�أ�سحابه �سالة تكون لنا نور� من كل ظلمة  و�سلم ت�سليما.

وبعـــد:
    فاإن �حلاجة �أ�سبحت ما�سة �إلى �للجوء �إلى« فقه �ملو�زنات« الإ�سالح حال �الأمة؛ حيث �إن �أو�ساع بع�ض 
�لبالد قد و�سلت �إلى و�سع  �سعب، و�أحاطت بها �ملوؤ�مر�ت، و�نت�سرت �ملفا�سد يف كثري من مناحي �حلياة، 
لذلك فاإن �إ�سالح حال �الأمة و�لنظر فيما ينفعها ي�ستوجب منا �أن ن�سري وفق منهج يتبني لنا من خالله 
�لبدء  �ملفا�سد يجب  و�أي  �مل�سالح يجب تقدميها على غريها،  و�أي  باإ�سالحها،  �لبدء  �ملجاالت يجب  �أي 
باإز�لتها، وما �لو�جب علينا عند تنازع �مل�سالح و�ملفا�سد، وهذ� ما يهدف �إليه » فقه �ملو�زنات« فاإذ� �أغفلنا 
�لعمل بهذ� �ملنهج ف�سنو�جه �أخطار� وم�سكالت كبرية؛ الأن ما يحيط بالبالد �ليوم من �أو�ساع وتعقيد�ت 

�سعبة ومالب�سات خطرية يجعلها بحاجة �إلى �لعمل �ملن�سبط �لدقيق و�لبعد عن �لع�سو�ئية.
    لذلك فاإن موؤمتر فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �لذي �سيعقد يف كلية �ل�سريعة بجامعة �أم �لقرى مبكة 
�ملكرمة من �الأهمية مبكان خا�سة يف هذ� �لوقت �ل�سعب �لذي متر به بع�ض �لبالد �لعربية؛ للفت �أنظار 
�لنا�ض و�لعاملني يف ميد�ن �الإ�سالح الأهمية هذ� �لفقه وحاجة �لنا�ض �إليه، لذ� ر�أيت �مل�ساركة يف �ملوؤمتر 
بهذ� �لبحث �ملو�سوم بـ) مفهوم فقه �ملو�زنات و�أدلته �ل�سرعية( للتعريف بهذ� �لفقه وبيان م�سروعيته، وقد 

تناولت هذ� �لبحث يف ف�سلني رئي�سيني، هما:
�لف�سل �الأول: مفهوم فقه �ملو�زنات.

�لف�سل �لثاين: �أدلة م�سروعية فقه �ملو�زنات .

مفهوم فقـه املـوازنات وأدلته الشرعية
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الف�شل الأول

مفهوم فقـه املـوازنات 

    وي�ستمل هذ� �لف�سل على مباحث ثالثة:
�ملبحث �الأول: حقيقة فقه �ملو�زنات.

�ملبحث �لثاين: مفهوم �مل�سالح و�ملفا�سد.
�ملبحث �لثالث: �أهمية فقه �ملو�زنات.
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املبحث الأول: حقيقة فقه املوازنات.

مفهوم فقه �ملو�زنات: 
يق�سد بفقه �ملو�زنات جملة �أمور، منها:

�أ- �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها وبع�ض، من حيث حجمها و�سعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن حيث 
بقاوؤها ودو�مها و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب، و�أيها ينبغي �أن ي�سقط ويلغى .. 

ب- �ملو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها وبع�ض، و�أيها يجب تقدميه، و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�سقاطه . 
ج- �ملو�زنـة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، �إذ� تعار�ستا، بحيث نعـرف متى نقدم درء 

�ملف�سدة على جلب �مل�سلحة، ومتى تغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة)1( . 

ومن ثم: فاإن فقه �ملو�زنات هـو جمموعـة �الأ�س�ض و�ملعايري �لتي ت�سبط عمليـة 
�ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة، �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة، �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة مع �مل�سالح؛ ليتبني بذلك �أي 
�مل�سلحتني �أرجح فتقدم على غريها، و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطر� فيقدم دروؤها، كما يعرف به �لغلبة الأي 
من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة - عند تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر �أو ف�ساده)2( .

وقد عرب �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية عن هذ� �ملفهوم بقوله:” ...ويف �أن �ل�سريعة جاءت بتح�سيل �مل�سالح 
وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، و�أنها ترجح خري �خلريين ...، وحت�سيل �أعظم �مل�سلحتني بتفويت 

�أدناهما، وتدفـع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال 
�أدناهما)3(«.

ويقول �بن �لقيم– رحمه �هلل- �أي�سا يف هذ� �ملعنى:«... فاأخرب �سبحانه �أنه �سرع لهم هذه �الأحكام؛ تخفيفا 
عنهم ل�سعفهم، وقلة �سربهم، رحمة بهم، و�إح�سانا �إليهم، فلي�ض هاهنا �سرورة تبيح �ملحظور، و�إمنا هي 
م�سلحة �أرجح من م�سلحة ومف�سدة �أقل من مف�سدة، فاختار لهم �أعظم �مل�سلحتني و�إن فاتت �أدناهما، 
ودفع عنهم �أعظم �ملف�سدتني و�إن فاتت �أدناهما، وهذ� �ساأن �حلكيم �للطيف �خلبري �لرب �ملح�سن، و�إذ� 
تاأملت �سر�ئع دينه �لتي و�سعها بني عباده وجدتها ال تخرج عن حت�سيل �مل�سالح �خلال�سة �أو �لر�جحة 

1   )1( �أولويات �حلركة  �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة: د/ يو�سف �لقر�ساوي، �ض7.
�لعدد  �ملعا�سرة،  �لفقهية  �لبحوث  �ل�سو�سة، جملة  �ملجيد حممد  �الإ�سالمية: د/عبد  �ل�سريعة  �ملو�زنات يف  فقه  منهج   )2(  2

51، �ض2.
3   )1( جمموع فتاوى �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية: 48/20 .
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بح�سب �الإمكان...«)4(.
�لتمييز بني فقه �ملو�زنات وفقه �الأولويات:

يق�سد بفقه �الأولويات: �لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لتي لها حق �لتقدمي على غريها بناء على �لعلم مبر�تبها 
وبالو�قع �لتي يتطلبها.

فتقدمي حكم على �آخر هنا يكون بناء على �لعلم باأحكام �ل�سرع ومر�تبها، وباالأهم منها من �ملهم، وبالقطعي 
منها من �لظني، وباالأ�سلي منها من �جلزء، وبالكبري من �ل�سغري، وبعبارة موجزة باخلريطة �ل�سرعية 
لالأحكام، كما ال بد من �لعلم بال�سو�بط �لتي يتم بناء عليها ترجيح حكم على �آخر يف حالة �لتز�حم �أو يف 

غري حالة �لتز�حم)5(.
ففقه �الأولويات ياأتي للرتتيب بني �مل�سالح؛ ليبني ما �لذي ينبغي �أن يكون �أوال وما �لذي ينبغي �أن يكون ثانيا 
وثالثا ور�بعا، وكذلك يعمل على �لرتتيب بني �ملفا�سد فيبني ما �لذي ينبغي تركه �أوال، وما �لذي ينبغي تركه 
ثانيا وثالثا ور�بعا، فيعرف بفقه �الأولويات ما حقـه �لتقدمي وما حقه �لتاأخري ويو�سع كـل �سيء يف مو�سعه..

فاالأعمال �إن تفاوتت مر�تب درجاتها قدمت بع�سها على بع�ض: فتقدم �لفر�ئ�ض على 
�ل�سنن و�لنو�فل، ويقدم حق �لعبد على حق �هلل �ملجرد، وتقدم حقوق �جلماعة على حقوق �الأفر�د.

وعلى هذ� فاإن فقه �ملو�زنات- بناء على تعريفه �سابق-� �أخ�ض من فقه �الأولويات؛ حيث �إن فقه �ملو�زنات 
ياأتي للرتجيح بني �ملتعار�سات �لتي ال ميكن فيها فعل �أكرب �مل�سلحتني �إال برتك �ل�سغرى، �أو �لتي ال ميكن 
فيها درء �أعظم �ملف�سدتني �إال بفعل �الأخرى، �أو �لتي ال ميكن فيها جتنب �ملفا�سد �إال برتك �مل�سالح، �أو �لتي 

ال ميكن فيها حتقيق �مل�سالح �إال بتحمل �ملفا�سد.
ونخل�ض من ذلك: �إلى �أن �لرتتيب �لذي يقوم به فقه �الأولويات قد يكون مبنيا على فقه �ملو�زنات عندما 
يكون هناك تعـار�ض، وقد ال يكون مبنيا على فقه �ملو�زنات وذلك عندما ال يكون هناك تعار�ض، و�إمنا ح�سن 

ترتيب لالأ�سياء. 
ورغم ما بني �لفقهني من �ختالف فاإن فقه �الأولويات مرتبط بفقه �ملو�زنات، ويف بع�ض �ملجاالت يتد�خالن 

�أو يتالزمان، فقد تنتهي �ملو�زنة �إلى �أولوية معينة فهنا تدخل يف فقه �الأولويات)6( .

4   )2( مد�رج �ل�سالكني )مفتاح د�ر �ل�سعادة ومن�سور والية �لعلم و�الإر�دة (: البن �لقيم، 22/2.
5   )3( فقه �الأولويات. در��سة  يف �ل�سو�بط : د/ حممد �لوكيلي، �ض15.

6   )1( �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة: د/ يو�سف �لقر�ساوي، �ض10، منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية: 
د/عبد �ملجيد حممد �ل�سو�سة، جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة، �ض3. 
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املبحث الثاين: مفهوم امل�شالح واملفا�شد

 متهيد: 
    �إن �ملو�زنة تكون بني �مل�سالح بع�سها وبع�ض، وبني �ملفا�سد بع�سها وبع�ض، وبني �مل�سالح و�ملفا�سد �أي�سا 
�إذ� تعار�ست �مل�سلحة مع �ملف�سدة، وقد تكون �أمام �الإن�سان م�سلحتان فالبد �أن ير�عي �أيهما �أهم و�أقوى، 
في�سحي بامل�سلحة �ل�سغرية من �أجل �مل�سلحة �لكبرية، �أو �مل�سلحة �لعار�سة من �أجل �مل�سلحة �لد�ئمة، 
�أو �مل�سلحة �لتي تتعلق باأفر�د �أو جمموعة �سغرية من �أجل �مل�سلحة �لتي تتعلق مبجموع �أكرب، �أو �مل�سلحة 

�ل�سكلية من �أجل �مل�سلحة �جلوهرية.  
ومن ثم: فاإذ� كان فقه �ملو�زنات يهدف �إلى �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد كان علينا �أن نتعر�ض باإيجاز 

حلقيقة �مل�سالح و�ملفا�سد، وذلك على �لنحو �لتايل:

اأول: حقيقة امل�شلحة

يف �للغة: �ل�سالح �سد �لف�ساد، �سلح ي�سلح وي�سلح �سالحا و�سلوحا.
نقي�ض  و�ال�ست�سالح  �مل�سالح،  و�حدة  و�مل�سلحة  �ل�سالح،  و�مل�سلحة  �الإف�ساد،  نقي�ض  و�الإ�سالح 

�ال�ستف�ساد، و�أ�سلح �ل�سيء بعد ف�ساده �أقامه...)7(.
وعلى هذ�: فاإن �مل�سلحة �سد �ملف�سدة، فهما نقي�سان ال يجتمعان وال يرتفعان، كما �أن �لنفع �سد �ل�سرر، 

وعلى هذ� يكون دفع �مل�سرة م�سلحة)8(.

يف �ال�سطالح: عرف �الأ�سوليون و�لفقهاء �مل�سلحة بتعريفات متعددة،على �لنحو �لتايل: 
عرفها �الإمام �لغز�يل باأنها:« �ملحافظة على مق�سود �ل�سرع، ومق�سود �ل�سرع من 

�خللق خم�سة، وهو �أن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم، وعقلهم، ون�سلهم، ومالهم.)9(.
وعرفها �لفخر �لر�زي باأنها:« �للذة �أو ما يكون و�سيله �إليها)10(.

ثانيا: حقيقة املف�شدة:

7   )1( ل�سان �لعرب: 516/2، و�مل�سباح �ملنري:345/1.)مادة �سلح(
8   )2( نظرية �مل�سلحة يف �لفقه �الإ�سالمي: د/ ح�سني حامد ح�سان، �ض3 ،4 .

9   )1( �مل�ست�سفى: �ض174.
10  )2( �ملح�سول: 240/6.
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يف �للغة:
�إف�ساد�  يف�سده  �ملال  فالن  �أف�سد  ..ويقال  �ال�ست�سالح،  خالف  و�ال�ستف�ساد  �ل�سالح،..  نقي�ض  �لف�ساد 

وف�ساد� و�هلل ال يحب �لف�ساد)11(. 
ولعب  لهو  من  �لف�ساد  �إلى  يوؤدي  وما  ف�ساده  فيه  لكذ�  مف�سدة  �الأمر  هذ�  يقال  �ل�سرر  مبعنى  و�ملف�سدة 

ونحوهما.
 قال �أبو �لعتاهية: »�إن �ل�سباب و�لفر�غ و�جلدة مف�سدة للمرء �أي مف�سدة« .

و�جلمع مفا�سد)12(.

يف �ال�سطالح: عرف �الأ�سوليون �ملف�سدة بتعريفات متعددة، منها:
تعريف ع�سد �لدين �الإيجي حيث عرفها بقوله« و�ملف�سدة �الأمل وو�سيلته »)13(.

كما عرفها �بن عا�سور بقوله:« و�ملف�سدة ما قابل �مل�سلحة، وهي و�سف للفعل يح�سل به �لف�ساد، �أي �ل�سرر 
د�ئما �أو غالبا جلمهور �أو لالآحاد)14(.

وعلى هذ�: فاإذ� كانت �مل�سلحة منفعة و�ملف�سدة م�سرة وهما نقي�سان ال يجتمعان، كان دفع �مل�سرة م�سلحة 
�أي�سا، بل قيل: �إن دفع �ملف�سدة مقدم على جلب �ملنفعة، ومن هنا فاإن درء �ملفا�سد من دالالت �مل�سلحة، 

فامل�سلحة �إذ�: تت�سمن جلب منفعة ودرء مف�سدة)15(. 

11   )3( ل�سان �لعرب: 335/3.
12   )4( �ملعجم �لو�سيط: 688/2 .

13   )5( حا�سية �لتفتاز�ين على خمت�سر �بن �حلاجب: 239/2 .
14   )6( مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية: لل�سيخ �لطاهر بن عا�سور، �ض297.

15   )1( �مل�سلحة �لعامة من منظور �إ�سالمي: د/ فوزي خليل، �ض38، 39.
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املبحث الثالث: اأهمية فقه املوازنات 

�أو على  �ملجتمع،  �أو على م�ستوى  �لفرد،  �سو�ء كان ذلك على م�ستوى  �أهمية عظيمة  �ملو�زنات  لفقه 
م�ستوى �لدولة، وذلك على �لنحو �لتايل: 

فاأما �لفرد: فكثري� ما يو�جه يف �حلياة مو�قف �سعبة تتعار�ض فيها �مل�سالح فيحتاج �إلى �ملو�زنة بينها، �أو 
تتعار�ض فيها �ملفا�سد فيحتاج كذلك �إلى �ملو�زنة بينها، �أو تتعار�ض فيها �مل�سالح و�ملفا�سد فيحتاج كذلك 
�إلى �ملو�زنة بينها لتغليب �إحد�ها على �الأخرى، وهو يف ذلك كله ال بد له �أن ين�سبط مبنهج فقه �ملو�زنات 

و�إال عر�ض نف�سه للوقوع يف �الأخطاء �لفادحة)16(  ·
ومن ثم: فاإنه من خالل �لدر��سة و�لتعمق يف هذ� �لفقه ي�ستطيع �لباحث �أن يكت�سب �أهم �ملهار�ت �لفقهية 
وهي: ح�سن �لت�سرف يف م�سايق �لنظر، وذلك عندما تتعار�ض �الأدلة وتتقابل �الأ�سول يف �مل�ساألة �لو�حدة، 
فهذ� مما ميتحن �هلل به �لفقهاء، وذلك عندما يتز�حم على �مل�سالة دليالن فاأكرث، فعليه �أن يعتمد حينئذ 
على �أن مبنى �لفقه على �لظنون �لغالبة، و�ملقاربة �أ�سل من �أ�سول �حل�سم �لفقهي، وهي جادة م�سلوكة لدى 

�ملتقدمني مع �سدة ورعهم ...)17(
    �أما على م�ستوى �ملجتمع: فاإنه كثري� ما يتعر�ض ملو�قف �سائكة، تتعار�ض فيها �مل�سالح �لعامة �أو تتعار�ض 
�ملفا�سد �أو تتعار�ض فيها �مل�سالح مع �ملفا�سد، �أو تتعار�ض م�سالح �ملجتمع مع م�سالح �لفرد، والإز�لة ذلك 

�لتعار�ض وحل ذلك �الإ�سكال باأحكام عادلة ال بد من �اللتز�م مبنهج فقه �ملو�زنات ·
    �أما فيما يتعلق بحاجة �لدولة �إلى فقه �ملو�زنات: فهي �أ�سد خطورة؛ حيث �إن �لدولة كثري� ما تتعر�ض 
�إن �لدولة عندما ت�سع نظمها  �إذ  للمو�قف �ملتعار�سة �لتي تتطلب �اللتز�م و�لعمل مبنهج فقه �ملو�زنات؛ 
وخططها فاإنها حتدد �الأولويات ملا يجب عمله من �مل�سالح، و�الأولويات ملا يجب تركه من �ملفا�سد، وهذه 
�الأولويات ال ميكن حتديدها �إال من خالل فقه �ملو�زنات �لذي ي�ستبني به تفاوت �مل�سالح وتفاوت �ملفا�سد 
وكيف ترتب �مل�سالح و�ملفا�سد بناء على ما بينها من تفاوت، والأن كان ذلك يف جانب �لتنظيم فهو كذلك 
�أن يكون  �إن �لدولة وهي ت�سري نحو حتقيق م�سالح �الأمة ودرء �ملفا�سد عنها ال بد  �إذ  يف جانب �لتنفيذ؛ 
برناجمها �لتنفيذي يف ذلك مبنيا على �لبدء بتحقيق ما هو �أعظم م�سلحة ثم ما هو دونه، ودرء ما هو 

16   )1( منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية :�ض8 .
�لبحثي يف فقه  �لتميز  �لتي عقدها مركز  �لبحث  �ملقدمة حللقة  �لبحوث  �لفقهية: ملخ�ض  �لنازلة  �لنظر يف  17   )2( مر�حل 

�لق�سايا �ملعا�سرة بجامعة �الإمام حممد بن �سعود يف )1430/11/19هـ ( ،�ض44.
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�أ�سد خطر� ثم ما هو دونه، وحتقيق �مل�سالح �لكربى و�إن �كتنفتها مفا�سد �سغرى، ودرء �ملفا�سد �لكربى 
و�إن �أهدرت معها م�سالح م�ساوية لها �أو �أدنى منها، وكل ذلك ال بد �أن يتم وفق منهج �ملو�زنات · 

    و�حلاجة �إلى فقه �ملو�زنات كبرية جد� يف كل نو�حي �حلياة- �قت�ساديا و�جتماعيا و�سيا�سيا وثقافيا 
وغريها- خ�سو�سا يف هذ� �لع�سر �لذي تد�خلت فيه �الأمور، وتعقدت فيه �لق�سايا و�أحاط بها �لكثري من 
�ملالب�سات �لتي ال ميكن عالجها �إال من خالل منهج فقه �ملو�زنات، و�إذ� غاب عنا فقه �ملو�زنات فقد �سددنا 
على �أنف�سنا كثري� من �أبو�ب �ل�سعة و�لرحمة، �أما يف �سوء فقه �ملو�زنات ف�سنجد هناك �سبيال للمقارنة بني 
و�سع وو�سع، و�ملفا�سلة بني حال وحال، و�ملو�زنة بني �ملكا�سب و�خل�سائر على �ملدى �لق�سري وعلى �ملدى 
�لطويل وعلى �مل�ستوى �لفردي وعلى �مل�ستوى �جلماعي، ونختار بعد ذلك ما نر�ه �أدنى جللب �مل�سلحة ودرء 

�ملف�سدة)18(  .

18   )1( منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية: �ض8 .



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

380

الف�شل الثاين 

اأدلة م�شروعية فقه املوازنات

  ،     قد تكون �ملو�زنات بني �مل�سالح بع�سها ببع�ض، �أو بني �ملفا�سد بع�سها ببع�ض، �أو بني �مل�سالح و�ملفا�سد
ويف هذ� �لف�سل �أبني �أدلة م�سروعية �ملو�زنات باأق�سامها من خالل مباحث ثالثة:

�ملبحث �الأول: �أدلة م�سروعية �ملو�زنة بني �مل�سالح.
�ملبحث �لثاين: �أدلة  م�سروعية �ملو�زنة بني �ملفا�سد.

�ملبحث �لثالث: �أدلة م�سروعية �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.
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املبحث الأول: اأدلة م�شروعية املوازنة بني امل�شالح

متهيد: قال �سلطان �لعلماء �لعز بن عبد �ل�سالم: ) �علم �أن تقدمي �الأ�سلح فاالأ�سلح ودرء �الأف�سد فاالأف�سد 
مركوز يف طبائع �لعباد نظر� لهم من رب �الأرباب، كما ذكرنا يف هذ� �لكتاب، فلو خريت �ل�سبي �ل�سغري 
بني �للذيذ و�الألذ الختار �الألذ، ولو خري بني �حل�سن و�الأح�سن الختار �الأح�سن، ولو خري بني فل�ض ودرهم 
الختار �لدرهم، ولو خري بني درهم ودينار الختار �لدينار، ال يقدم �ل�سالح على �الأ�سلح �إال جاهل بف�سل 

�الأ�سلح، �أو �سقي متجاهل ال ينظر �إلى ما بني �ملرتبتني من �لتفاوت...( )19(.
�أعلى  ودفع  �أدناهما،  و�إن فات  �مل�سلحتني  �أعلى  و�لقدر حت�سيل  �ل�سرع  »...وقاعدة  �لقيم:  �بن  وقال      
�ملف�سدتني و�إن وقع �أدناهما، وهكذ� ما نحن فيه �سو�ء، فاإن م�سلحة متليك �لرجال �لطالق �أعلى و�أكرث 
من م�سلحة �سده عليهم، ومف�سدة �سده عليهم �أكرب من مف�سدة فتحه لهم �ملف�سية �إلى ما ذكرمت، و�سر�ئع 

�لرب تعالى كلها حكم وم�سالح وعدل ورحمة و�إمنا �لعبث و�جلور و�ل�سدة يف خالفها ...( )20(
�إذ� مل      ومن ثم: فاإذ� تعار�ست م�سلحتان وجب على �ملكلف حينئذ �حلفـاظ على �مل�سلحة �لر�جحة 

يتمكن من �جلمع بني �مل�سلحتني . 
وميكن �ال�ستدالل على ذلك باأدلة من �لكتاب و�ل�سنة على �لنحو �لتايل: 

اأول: من الكتاب: 

1- قال تعالى: ) وي�ساألونك ماذ� ينفقون قل �لَعفو ()21(.
وجه �لداللة: �أخرب �ملولى عز وجل يف هذه �الآية �أنه تقدم م�سلحة �الإنفاق على

�لعيال يف حال عدم وفرة �ملال، على م�سلحة �الإنفاق على �لفقري، ويوؤكد ذلك قوله 
تعالى: )قل ما �أنفقتم من خري فللو�لدين و�الأقربني...()22(، فاملـر�د حينئذ بها تقدمي �الأقرب فاالأقرب 

يف �الإنفاق)23(.
وعلى هذ� �ملعنى روى �أبو هريرة عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أنه قال: )خري �ل�سدقة عن ظهر غنى 

و�ليد �لعليا خري من �ليد �ل�سفلى و�بد�أ مبن تعول()24( فهذ� مو�فق ملعنى �الآية. 

19   )1( قو�عد �الأحكام: �ض5.
20   )2( �إعالم �ملوقعني: 279/3.

21   )3( �سورة �لبقرة: �آية رقم)219(.

22   )1( �سورة �لبقرة: �آية رقم)215(.
23   )2( �أحكام �لقر�آن: للج�سا�ض:399/1.

24   )3(�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، يف كتاب �لزكاة، باب بيان �أن �ليد �لعليا خري من �ليد �ل�سفلى،94/3.
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�الآخر وجاهد يف  و�ليوم  �آمن باهلل  �مل�سجد �حلر�م كمن  �سقاية �حلاج وعمارة  تعالى: )�أجعلتم  قال   -2
�سبيل �هلل ال ي�ستوون عند �هلل و�هلل ال يهدي �لقوم �لظاملني( )25(.

وجه �لداللة: تدل هذه �الآية داللة و��سحة على تف�سيل �الإميان باهلل و�ليوم �الآخر و�جلهاد يف �سبيل �هلل 
وترجيحهما على �أعمال �ل�سقاية وعمارة �مل�سجد �حلر�م، و�إن كان كل عمل من هذه �الأعمال ميثل م�سلحة 

عظيمة)26(.

ثانيا: الدليل من ال�شنة: كما ميكن ال�شتدلل على م�شروعية املوازنة بني م�شلحتني 

مبا روي عن �سلمان ر�سي �هلل عنه- �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال )رباط)27( يوم خري من �سيام 
�سهر وقيامه( )28(.

وجه �لداللة: يف هذ� �حلديث �إ�سارة و��سحة �إلى �لتف�سيل بني م�سلحتني: �أولهما مر�بطة �الإن�سان على 
�حلدود �أو �جتاه �لعدو يف �سبيل �هلل، ثانيهما: �سيامه �سهر رم�سان وقيامه تطوعا، وقد دل �حلديث على 

تف�سيل وترجيح �مل�سلحة �الأولى على �لثانية )29(. 

25   )4( �سورة �لتوبة: �آية رقم)19(.
26   )5( �إعالم �ملوقعني: 311/4. »قيل �إن �أح�سن ما روي يف �سبب نزول هذه �الآية: ما روي عن �لنعمان بن ب�سري، قال: »كنت عند 
منرب ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف نفر من �أ�سحابه فقال رجل منهم: ما �أبايل �أن ال �أعمل عمال بعد �الإ�سالم �إال �أن �أ�سقي 
�حلاج؛ وقال �آخر: بل عمارة �مل�سجد �حلر�م، وقال �آخر: بل �جلهاد يف �سبيل �هلل خري مما قلتم، فزجرهم عمر بن �خلطاب وقال: 
) ال ترفعو� �أ�سو�تكم عند منرب ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- وذلك يوم �جلمعة ولكن �إذ� �سلَيت �جلمعة دخلت على ر�سول 
�هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- فاأ�ستفتيه فيما �ختلفتم فيه، قال: فاأنزل �هلل تعالى: )�أجعلتم �سقاية �حلاج وعمارة �مل�سجد �حلر�م 
كمن �آمن باهلل و�ليوم �الآخـر وجـاهد يف �سبيل �هلل ال ي�ستـوون عنـد �هلل و�هلل ال يهدي �لقوم �لظاملني() �أي�سر  �لتفا�سري لكالم �لعلي 

�لكبري: الأبي بكر �جلز�ئري،350/2(.
�لقتيبي:  و�إعد�دها...قال  �خليل  و�رتباط  باحلرب،  �لعدو  جهاد  على  �لإقامة  �لأ�صل:  يف  »�لرباط  �لأثري:  �بن  قال   )1(    27
من  كل  يربط  »�أن  بقوله:  �ملر�بطة  �لقامو�ض  »ف�سر  ل�ساحبه  معد  منهما  كل  ثغر  يف  خيولهم  �لفريقان  يربط  �أن  �ملر�بطة  �أ�سل 
�لفريقني خيولهم يف ثغرة وكل معد ل�صاحبه«  ف�صمي �ملقام يف �لثغور رباطا، ومنه قوله »فذلكم �لرباط« ..«) �لنهاية يف غريب 

�حلديث:461/2(
28   )2( �أخرجه م�صلم يف كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرباط يف �صبيل �هلل، 50/6، و�بن حبان يف �سحيحه، كتاب �ل�سري، باب ف�سل 

�جلهاد،483/11.
29   )3( �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم:61/13، بت�سرف.
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املبحث الثاين: اأدلة م�شروعية املوازنة بني املفا�شد

متهيد: 

    �إذ� تعار�ست مف�سدتان �أو �سرر�ن وكان �أحدهما ال مياثل �الآخر، فاإن �الأعلى يز�ل باالأدنى، وعدم �ملماثلة 
بني �ل�سررين �إما خل�سو�ض �أحدهما وعموم �الآخر، �أو لعظم �أحدهما على �الآخر و�سدته يف نف�سه)30(.

وقد ذكر �لفقهاء بع�ض �لقو�عد  للمو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها ببع�ض، فقالو� حتتمل �ملف�سدة �الأخف لدفع 
�ملف�سدة �الأعظم، وعربو� عن ذلك بتعبري�ت متعددة منها)31(:

»يتحمل �ل�سرر �الأخف لدفع �ل�سرر �الأ�سد«
»�إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سرر� بارتكاب �أخفهما«.
»يختار �أهون �ل�سرين«.« حتمل �ل�سرر �لعام لدفع �ل�سرر �خلا�ض«

وميكن �ال�ستدالل مل�سروعية �ملو�زنة بني �ملفا�سد عند تعار�سها باأدلة من �لكتاب و�ل�سنة على �لنحو �لتايل: 
�أوال: �الأدلة من �لكتاب: ي�ستدل على م�سروعية �ملو�زنات باأدلة من �لكتاب �لعزيز، منها:

قوله تعالى:)ي�ساألونك عن �ل�سهر �حلر�م قتال فيه قل قتال فيه كبري و�سد عن �سبيل �هلل وكفر به و�مل�سجد 
�حلر�م و�إخر�ج �أهله منه �أكرب عند �هلل و�لفتنة �أكرب من �لقتل..()32(.

وجه �لداللة: ملا �أخرب �هلل تعالى �أنه كتب على �ملوؤمنني �لقتال �أر�سل �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �سرية 
بقيادة عبد �هلل بن جح�ض �إلى بطن نخلة يتعرف على �أحو�ل �لكفار، ف�ساء �هلل تعالى �أن يلقى عبد �هلل 
و�أخذو�  �ثنني،  و�أ�سرو�  �حل�سرمي،  بن  عمرو  يدعى  رجال  منهم  فقتلو�  فقاتلوهم  لقري�ض  عري�  ورجاله 
�أول ليلة من رجب، فثارت ثائرة  �لثانية، وهي  �آخر يوم من جمادى  �لعري، وقفلو� ر�جعني وكان ذلك يف 
�أن  باملدينة حتى  و�ملنافقون  �ليهود،  وردد �سوتها  فيه،  بالقتال  �ل�سهر �حلر�م  يحل  وقالت:حممد  قري�ض 
�لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- وقف �لعري و�الأ�سريين ومل يق�ض فيهما ب�سيء، وتعر�ض عبد �هلل بن جح�ض 
ورفاقه لنقد ولوم عظيمني من �أكرث �لنا�ض، وما ز�ل �الأمر كذلك حتى �أنزل �هلل تعالى هذه �الآية:)ي�ساألونك 
عن �ل�سهر �حلر�م قتال فيه...( �أي:عن �لقتال فيه، �أجبهم يا ر�سولنا وقل لهم �لقتال فيه وزر كبري بيد 
�أن �ل�سد عن دين �هلل و�لكفر به تعالى، وكذ� �ل�سد عن �مل�سجد �حلر�م، و�إخر�ج �لر�سول منه و�ملوؤمنني 
وهم �أهله ووالته بحق �أعظم وزر� يف حكم �هلل تعالى، كما �أن �سرك �مل�سركني يف �حلرم وفتنة �ملوؤمنني فيه 
الإرجاعهم عن دينهم �حلق �إلى �لكفر ب�ستى �أنو�ع �لتعذيب �أعظم من �لقتل يف �ل�سهر �حلر�م، م�سافا �إلى 

30   )1( �سرح �لقو�عد �لفقهية: لل�سيخ/ �أحمد �لزرقا، �ض197.
31   )2( �سرح جملة �الأحكام: ل�سليم ر�ستم،32/1 .

32   )3( �لبقرة: �الآية رقم )217( .
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كل هذ� عزمهم على قتال �ملوؤمنني �إلى �أن يردوهم عن دينهم �إن ��ستطاعو�)33(.
ومن ثم: فاإن �سد �مل�سركني عن �سبيل �هلل، وكفرهم به، و�سدهم �ملوؤمنني عن �مل�سجد �حلر�م، و�إخر�جهم 
لدفع  �ملف�سدتني  �أدنى  حينئذ  فرتتكب  �حلر�م،  �ل�سهر  يف  قتالهم  مف�سدة  من  و�أ�سد  �أكرب  ملف�سدة  منه 

�أكربهما، فال باأ�ض بالقتال يف �ل�سهر �حلر�م يف تلك �لظروف.
2- قول �هلل تعالى:) �إمنا حرم عليكم �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير وما �أهل به  لغري �هلل فمن ��سطر غري 

باغ وال عاد فال �إثم عليه �إن �هلل غفور رحيم()34(.
ونحو ذلك من �آيات حترمي �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير، و�إباحتها للم�سطر.

وجه �لداللة: فهذه �الآية– ونحوها– قد تعار�ست فيها مف�سدتان، �أحدهما:�الأكل مما حرم �هلل، و�لثانية 
فو�ت �لنف�ض بالهالك ب�سبب �جلوع، وهذه �ملف�سدة �أ�سد و�أعظم من �ملف�سدة �الأولى، ولذ� فرتتكب �الأخف 
لدفع �الأعظم �أو �الأ�سد، ال �سيما و�أن �حلق هنا هو حق خال�ض هلل ولي�ض ملخلوق فيه مدخل، وحقوق �هلل 

مبناها على �مل�ساحمة، وهذ� من عظيم ف�سل �هلل و�متنانه على هذه �الأمة)35(0
3- ومن هذه �الآيات �أي�سا: قول �هلل تعالى: )ومن مل ي�ستطع منكم طوال �أن ينكح �ملح�سنات �ملوؤمنات فمن 
ما ملكت �أميانكم من فتياتكم �ملوؤمنات و�هلل �أعلم باإميانكم بع�سكم من بع�ض فانكحوهن  باإذن �أهلهن 
و�آتوهن �أجورهن باملعروف حم�سنات غري م�سافحات وال متخذ�ت �أخد�ن فاإذ� �أح�سن فاإن �أتني بفاح�سة 
فعليهن ن�سف ما على �ملح�سنات من �لعذ�ب ذلك ملن خ�سي �لعنت منكم و�أن ت�سربو� خري لكم و�هلل غفور 

رحيم()36(.
�لطول)37( وخوف  �ملوؤمنة عند عدم  �الأمة  نكاح  و��سحة على جو�ز  �الآية داللة  �لداللة: دلت هذه  وجه 
�إرقاق  �إذ فيه  �أحدهما: نكاح �الأمة؛  �لعلماء، فقد �جتمعت فيها مف�سدتان:  �لعنت)38( وهذ� قول عامة 

33   )1( �أي�سر �لتفا�سري لكالم �لعلي �لكبري: الأبي بكر �جلز�ئري ،198/1.
34   )2( �سورة �لبقرة: �آية رقم ) 173 ( 0

35   )1( �لقو�عد �لفقهية �خلم�ض �لكربى: �ض426 .
36   )2( �سورة �لن�ساء: �آية رقم )25(.

37   )3( �ختلف �لعلماء يف معنى �لطول على ثالثة �أقو�ل: �الأول:هو �ل�سعة  و�لغنى، قاله �بن عبا�ض، وجماهد و�سعيد بن جبري، 
و�ل�سدي، و�بن زيد، ومالك يف �ملدونة، و�لثاين: هو �حلـرة، وقد روى نحو هذ� عن �للخمي، و�بن حبيب، و�أبو حنيفة و�لطربي؛ 
و�لثالث: �لطول هو �جللد و�ل�سرب ملن �أحب �أمه وهويها حتى �سار ال ي�ستطيع �أن يتزوج غريها، فاإن له �أن يتزوج �الأمة �إذ� مل ميلك 
هو�ها، وخاف �أن يبغى بها و�إن كان يجد �سعة يف �ملال لنكاح حرة، وهذ� قول قتادة و�لنخعي وعطاء و�سفيان و�لثوري..() �جلامع 

الأحكام �لقر�آن: للقرطبي، 136،137/5، و�نظر �أي�سا: �أحكام �لقر�آن: للج�سا�ض : 224/2 (.
38    )4( قال �لفخر �لر�زي: )للمف�سرين فيه قوالن: �أحدهما: �أن �ل�سبق �ل�سديد  و�لغلمة  �لعظيمة رمبا حتمل على �لزنا فيقع يف 
�حلد يف �لدنيا، ويف �لعذ�ب �لعظيم يف �الآخرة، فهذ� هو �لعنت، ثانيهما: �أن �ل�سبق �ل�سديد و�لغلمة �لعظيمة قد توؤدى باالإن�سان �إلى 
�الأمر��ض �ل�سديدة، �أما يف حق �لن�ساء فقد توؤدى �إلى �ختناق �لرحم، �أما يف �لرجال فقد توؤدى �إلى �أوجاع �لوركني و�لظهرين..( 
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�لولد، ولذ� فقد قال عز وجل يف �آخر �الآية )و�أن ت�سربو� خري لكم ..(.
ثانيهما: �لوقوع يف �لعنت، وهو متمثل يف �لزنا وهذ� �سرر يف �لدين و�لدنيا؛ �إذ يقام عليه �حلد يف �لدنيا، 

و�لعذ�ب �لعظيم يف �الآخرة)39(.
وهذ� �ل�سرر و�ملف�سدة �أعظم و�أ�سد من �ل�سرر �الأول، �ملتمثل يف �إرقاق �لولد، ولذ� فيتحمل �ملف�سدة �الأدنى 

و�الأخف، لدفع �أو لتجنب �ملف�سدة �الأ�سد)40(.
4- ومن هذه �الآيات �أي�سا قول �هلل  تعالى: )وال ت�سبو� �لذين يدعون من دون �هلل في�سبو� �هلل عدو� بغري 

علم.. ()41(.
وجه �لداللة: �أر�سدنا �سبحانه وتعالى يف هذه �الآية �إلى �حتمال مف�سدة عدم �سب �آلهة �مل�سركني �لباطلة، 

لدفع مف�سدة �أعظم و�أ�سد وهي �سب �مل�سركني هلل رد� على �سب �آلهتهم)42(.
5- كما ميكن �ال�ستدالل بق�سة �سيدنا مو�سى مع �خل�سر؛ حيث خرق �خل�سر �ل�سفينة، وقتل �لغالم، فقال 
تعالى: )فانطلقا حتى �إذ� ركبا يف �ل�سفينة خرقها قال �أخرقتها لتغرق �أهلها لقد جئت �سيئا �إمر� ()43(0
وقال:)فانطلقا حتى �إذ� لقيا غالما فقتله قال �أقتلت نف�سا زكية بغري نف�ض لقد جئت �سيئا   نكر�()44( .

وقال:)�أما �ل�سفينة فكانت مل�ساكني يعملون يف �لبحر فاأردت �أن �أعيبها وكان ور�ءهم ملك ياأخذ كل �سفينـة 
غ�سبا. و�أما �لغالم فكان �أبــو�ه موؤمنني فخ�سينا �أن يرهقهما طغيانا وكفر�.( )45(0

وجه �لداللة: �إن خرق �ل�سفينة �سرر ومف�سدة ظاهرة، وذهاب �ل�سفينة كلها غ�سبا من �مللك �لظامل �لذي 
�أمامهم مف�سدة �أعظم و�أ�سد من �ملف�سدة �الأولى، فتحتمل �أخفهما وهي �ملف�سدة �الأولى.

)تف�سري �لفخر �لر�زي: 66/10، 67( 
39    )1( تف�سري �خلازن:511/10، �أحكام �لقر�آن  للج�سا�ض: �ض241 .

40    )2( �لقو�عد �لفقهية �خلم�ض �لكربى: �ض 426 .
41    )3( �سورة �الأنعام: �آية رقم ) 108(.

42    )4( قال �جل�سا�ض :) وقيل ال ت�سبو� �الأ�سنام فيحملهم �لغيظ و�جلهل على �أن ي�سبو� من تعبدون كما �سببتم من يعبدون..( 
) �أحكام �لقر�آن:9/3 (.وقال �لقرطبي: ) نهي �سبحانه �ملوؤمنني �أن ي�سبو� �أوثانهم، الأنه علم �إذ� �سبوها نفر �لكفار و�زد�دو� كفر�. 
قال �بن عبا�ض قالت كفار قري�ض الأبى طالب �إما �أن تنهي حممد� و�أ�سحابه عن �سب �آلهتنا و�لغ�ض منها، و�أما �أن ن�سب �إلهه ونهجوه 
فنزلت �الآية. وقال �لعلماء وحكمها  باق يف هذه �الأمة على كل حال، فمتى كان �لكافر يف منعة وخيف �أن ي�سب �الإ�سالم، �أو �لنبي عليه 
�ل�سالم �أو �هلل عز وجل، فال يحل مل�سلم �أن ي�سب �سلبانهم وال دينهم وال كنائ�سهم، وال يتعر�ض �إليه ما يوؤدى �إليه ذلك، الأنه مبنزلة 

�لبحث عن �ملع�سية(، )�جلامع الأحكام �لقر�آن : 60/7(، و�نظر �أي�سا: تف�سري �لفخر �لر�زي، 146/13 .
43    )5( �سورة �لكهف: �آية رقم )71(.
44    )1( �سورة �لكهف: �آية رقم )74(.

45   )2( �سورة �لكهف: �آية رقم ) 79، 80(.
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�إرهاق هذ� �لغالم  �أخرى وهي  و�أي�سا: فاإن قتل �لغالم مف�سدة و�سرر ظاهر، ولكنه تعار�ض مع مف�سدة 
الأبويه بالكفر و�إف�ساده عليهما دينهما �إن هو بقى، وهي مف�سدة و�سرر �أعظم من قتله؛ الأن �لفتنة �أ�سد من 
�لقتل  كما يف قوله تعالى:)و�لفتنة �أ�سد من �لقتل()46(، فارتكبت �ملف�سدة و�ل�سرر �الأخف  لدفع �ل�سرر 

و�ملف�سدة �الأ�سد وهو �إيقاع �أبويه يف �لكفر)47(.
ثانيا: �الأدلة من �ل�سنة: كما ميكن �ال�ستدالل على م�سروعية �ملو�زنة بني �ملفا�سد باأدلة من �ل�سنة �لنبوية، 

منها:
1-ما روى عن �أن�ض بن مالك– ر�سي �هلل عنه– ) �أن �أعر�بيا بال يف �مل�سجد، فقام 

�إليه بع�ض �لقوم، فقال: �سلى �هلل عليه و�سلم«دعوه وال تزرموه«)48(، قال فلما فرغ دعا  بدلو من ماء 
ف�سبه عليه ()49(. 

وجه �لداللة: �إن ما فعله �الأعر�بي يف �مل�سجد مف�سدة و�سرر ظاهر، ومع ذلك �أمر �لنبي- �سلى �هلل عليه 
و�سلم- �إلى �حتمالها؛ الأن زجرهم له �سيرتتب عليه �سرر �أكرب من هذ�، الأنه لو قطع عليه بوله لت�سرر من 
ذلك، و�أ�سل �لتنجي�ض قد ح�سل، فاحتمال زيادته �أولى من �إيقاع �ل�سرر به، كما �أن �لتنجي�ض قد ح�سل يف 

جزء ي�سري من �مل�سجد فلو �أقامـوه يف �أثناء بـوله لتنج�ض ثيابه وبدنـه، ومو��سـع كثرية يف 
�مل�سجد.

ولهذ�: فقد �حتمل �سرر ومف�سدة بول �الأعر�بي يف �مل�سجد؛ لدفع ما هو �أعظم و�أ�سد من ت�سرر �الأعر�بي 
وتنج�ض ثيابه وبدنه ومو��سع كثرية من �مل�سجد .

لذ�: كان هذ� �حلديث د�ال على » دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أخفهما«)50(.
2- ما روى عن عبد �لرحمن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل من �أف�سل �سباب قومه، ومل يكن مي�سك 
�سيئا، فلم يزل يد�ن حتى �أغرق ماله يف �لدين، فكلم �لنبي–�سلى �هلل عليه و�سلم– غرماءه، فلو تركو� 

46   )3( �سورة �لبقرة: �آية رقم )91(.
47   )4( �لقو�عد �لفقهية �خلم�ض �لكربى: �ض 428 .

48   )5( �أي »ال تقطعوه«، و�إالزر�م �لقطع، �أي ال تقطعو� عليه بوله.) �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم 194/2 (.
49   )6( �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، يف كتاب �لطهارة، باب وجوب غ�سل �لبول وغريه من �لنجا�سات  

=�إذ� ح�سلت يف �مل�سجد، 632/1، و�لبخاري يف �سحيحه، كتاب �الأدب، باب �لرفق يف �الأمر كلـه،2422/5.
50   )1( قال �لنووي: )وفيه �لرفق باجلاهل، وتعليمه ما يلزم من غري  تعنيف وال �إيذ�ء �إذ� مل ياأت باملخالفة ��ستخفاف �أو عناد�، 
و�أ�سل  لت�سرر،  بوله  عليه  قطع  لو  �أنه  �إحد�هما  مل�سلحتني:  )دعوه(   :e لقوله   ) �أخفهما  باحتمال  �ل�سررين  �أعظم  دفع  وفيه:) 
�لتنجي�ض قد ح�سل يف جـزء ي�سري من �مل�سجد، فلو �أقاموه يف �أثناء بوله لتنج�ض ثيابه وبدنه ومو��سع كثرية من �مل�سجد( )�سرح 

�لنووي: �ملرجع �ل�سابق، �ض 191 (.
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�أحد� من �أجل �أحد لرتكو� معاذ� من �أجل ر�سول �هلل– �سلى �هلل عليه و�سلم- فباع لهم ر�سول �هلل- �سلى 
�هلل عليه و�سلم-ماله، حتى قام معاذ بغري �سيء()51(.

وجه �لداللة: دل هذ� �حلديث داللة و��سحة على �أنه متى لزم �الإن�سان ديونا حالة ال يفي ماله بها ف�ساأل 
غرماوؤه �لقا�سي �حلجر عليه لزمه �إجابتهم)52(0

و�إذ� كان �حلجر على �ملدين يرتتب عليه �سرر به حيث ي�سبح بال مال، �إال �أن هذ� 
�ل�سرر يتحمل لدفع �ل�سرر عن جمموع  �لد�ئنني  �لذين قد  ت�سيع عليهم  �أمو�لهم �إذ� مل  يقم �لقا�سي  

باحلجر على مدينهم0
لذ�: كان هذ� �حلديث دليال على �أنه يتحمل �ل�سرر �خلا�ض لدفع �ل�سرر �لعام0

3- ما روى عن معمر بن عبد �هلل– ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه و�سلم- ) ال 
يحتكر �إال خاطئ ()53(.

وجه �لداللة: فقد توعد �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف هذ� �حلديث وغريه كل من يحتكر �لطعام ويحب�سه 
عن �لنا�ض؛ ملا يرتتب عليه من �الإ�سر�ر بعامة �لنا�ض، و�أن من فعل ذلك كان مذنبا عا�سيا.

ولذ�: فاإن هذ� �حلديث يدل داللة و��سحة على وجوب دفع �ل�سرر عن �لعامة، ولو ترتب على ذلك �سرر 
ل�ساحب �لطعام وهو �ملحتكر0

4-ما روي عن �أم �سلمـة- ر�سي �هلل عنها- قالت: �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم قال: “�إنه ي�ستعمل عليكم �أمر�ء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن �أنكر فقد �سلم، ولكن من 

ر�سي وتابع، قالو�: �أفال نقاتلهم ؟ قال: ال ما �سلو�”)54(.

51    )2(�أخرجه �لبيهقي يف �سننه، كتاب �لتفلي�ض، باب �حلجر على �ملفل�ض وبيع ماله يف ديونه،48/6، وعبد �لـرز�ق يف م�سنفه، 
كتاب �لبيوع، باب �ملفل�ض و�ملحجـور عليه،8 /268، و�حلاكـم يف  �مل�ستدرك ، كتاب معرفة �ل�سحابة، باب �أن معاذ� كان �أمة قانتا 

.373/3،
=قال �ل�سـوكانى) ومر�سل عبد �لرحمن بن كعب �أخـرجه �أي�سا �أبو د�ود  وعبد �لرز�ق، قال عبد �حلق: �ملر�سل �أ�سح، وقال �بن 

�لطالع يف �الأحكام: هو حديث ثابت، وقد �أخرج �حلديث �لطرب�ين() نيل �الأوطار:292/5(
52    )1( �ملغني:537/6 .

53    )2( �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �مل�ساقاة، باب حترمي �الحتكار يف �الأقو�ت،1227/3، و�أبو د�ود يف �سننه، كتاب �لبيوع، 
باب �لن�ض على �حلكرة،98/2،و�بن ماجة يف �سننه،كتاب �لتجار�ت، باب �حلكرة و�جللب،728/2،و�حلاكم يف �مل�ستدرك، كتاب 
�لبيوع ،11/2، و�لرتمذي يف �سننه، كتاب �لبيوع، باب ما جاء يف �حلكرة،558/3، وقال:) ويف �لباب عن عمر، وعلى و�أبى �أمامة، 
و�بن عمر،وحديث معمر حديث ح�سن �سحيح( »�ملرجع �ل�سابق �ض585 »، و�لدر�مي يف �سننه، كتاب �لبيوع، باب يف �لنهي عن 

�الحتكار ،249/2.
54   )1( �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �الإمارة، باب وجوب �الإنكار على �الأمر�ء فيما يخالف �ل�سرع، 23/6 .
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من  ور�سوله  �هلل  يحب  ما  بذلك  ليح�سل  �ملنكر  �إنكار؛  م�سروعية  على  �حلديث  هذ�  يدل  �لداللة:  وجه 
�ملعروف. كما يدل على �أنه �إذ� ترتب على هذ� �الإنكار ما هو �أنكر منه و�أبغ�ض �إلى �هلل ور�سوله فاإنه ال يجوز 

�الإنكار حينئذ، وهذ� و�إن كان مف�سدة �إال �أنه يتحمل دفعا للمف�سدة �الأعظم )55(.

55   )2( قال �بن �لقيم«�إن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �سرع الأمته �إيجاب �إنكار �ملنكر ليح�سل باإنكاره من �ملعروف ما يحبه 
�هلل ور�سوله، فاإذ� كان �إنكار �ملنكر ي�ستلزم ما هو �أنكر منه و�أبغ�ض �إلى �هلل ور�سوله- �سلى �هلل عليه و�سلم- فاإنه ال ي�سوغ �إنكاره 
و�إن كان �هلل يبغ�سه وميقت �أهله، وهذ� كاالإنكار على �مللوك و�لوالة باخلروج عليهم فاإنه �أ�سا�ض كل �سر وفتنة �إلى �آخر �لدهر، وقد 
��ستاأذن �ل�سحابة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف قتال �الأمر�ء �لذين يوؤخرون �ل�سالة عن وقتها وقالو� �أفال نقاتلهم فقال 

ال ما �أقامو� �ل�سالة.)�نظر:�إعالم �ملوقعني: 4/3(.
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املبحث الثالث: اأدلــة م�شروعيــة املوازنــــة  بني امل�شالح واملفا�شد

متهيد: �إن �عتناء �ل�سرع بدفع �ملفا�سد �أكرث من �عتنائه بتح�سيل �مل�سالح، ولذ� قيل: »درء �ملفا�سد مقدم 
على جلب �مل�سالح«)56(. 

من  �أ�سد  باملنهيات  �ل�سارع  �عتناء  الأن  غالبا؛  �ملف�سدة  دفع  يرجح  فاإنه  وم�سلحة  مف�سدة  تعار�ست  فاإذ� 
�عتنائه باملاأمور�ت)57(، ولذلك قال �سلى �هلل عليه و�سلم »�إذ� �أمرتكم باأمر فاأتو� منه ما ��ستطعتم و�إذ� 

نهيتكم عن �سيء فاجتنبوه«)58(.
ومن ثم جاز ترك �لو�جب دفعا للم�سقة، ومل ي�سامح يف �الإقد�م على �ملنهيات خ�سو�سا �لكبائر.

فجميع  و�إال  وتقليلها،  �ملفا�سد  وتعطيل  وتكميلها،  �مل�سالح  بتح�سيل  جاءت  »�ل�سريعة  تيمية:  �بن  قال 
�ملحرمات من �ل�سرك و�خلمر و�ملي�سر و�لفو�ح�ض و�لظلم قد يح�سل ل�ساحبه به منافع ومقا�سد، لكن ملا 
كانت مفا�سدها ر�جحة على م�ساحلها نهى �هلل ور�سوله عنها، كما �أن كثري� من �الأمور كالعباد�ت و�جلهاد 

و�إنفاق �الأمو�ل قد تكون م�سرة، لكن ملا كانت م�سلحته ر�جحة على مف�سدته �أمر به �ل�سارع، فهذ� 
�أ�سل يجب �عتباره...«)59(.

ومن ذلك ما ذكره �لبز�زي يف فتاويه: ومن مل يجد �سرتة ترك �ال�ستنجاء ولو على �سط نهر؛ الأن �لنهي 
�إذ� وجب عليها �لغ�سل  ر�جح على �الأمر حتى ��ستوعب �لنهي �الأزمان، ومل يقت�ض �الأمر �لتكر�ر، و�ملر�أة 
ومل جتد �سرتة من �لرجال توؤخره، بخالف �لرجل �إذ� مل يجد �سرتة من �لرجال ال يوؤخره ويغت�سل، ويف 

�ال�ستنجاء �إذ� مل يجد �سرتة يرتكه)60(.
وميكن �ال�ستدالل على م�سروعية �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد و�لرتجيح بينهما باأدلة من �لكتاب و�ل�سنة 

على �لنحو �لتايل:
تعالى:)ي�ساألونك عن  �هلل  بقول  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  م�سروعية  على  ي�ستدل  �لكتاب:  من  �أوال: 
�خلمر و�ملي�سر قل فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�ض و�إثمهما �أكرب من نفعهما وي�ساألونك ماذ� ينفقون قل �لعفو 

كذلك يبني �هلل لكم �الآيات لعلكم تتفكرون()61(.

56    )1( �لفروق:307/2.
57    )2( �نظر:�الأ�سباه و�لنظائر: البن جنيم، �ض90 �الأ�سباه و�لنظائر: لل�سيوطي، �ض88.

58    )3( �أخرجه �لبيهقي يف �سننه، يف كتاب �ل�سوم، باب �ملري�ض يفطر ثم مل ي�سح حتى مات فال يكون عليه �سيء، 253/4
59    )4( جمموع �لفتاوى: 265/1.

60    )1( �الأ�سباه و�لنظائر: البن جنيم، �ض91.
61    )2( �سورة �لبقرة: �آية رقم)219(.
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وجه �لداللة: يدل قوله تعالى)فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�ض( �أن يف �خلمر و�ملي�سر �إثم ومنافع للنا�ض.
�أما �الإثم: فهما ي�سببان �لعد�وة و�لبغ�ساء بني �مل�سلمني، وي�سد�ن عن ذكر �هلل وعن �ل�سالة، كما قال 
تعالى: )�إمنا يريد �ل�سيطان �أن يوقع بينكم �لعد�وة و�لبغ�ساء يف �خلمر و�ملي�سر وي�سدكم عن ذكر �هلل 

وعن �ل�سالة فهل �أنتم منتهون()62(.  
و�أما �ملنافع فهي �إلى جانب هذ� �الإثم قليلة، ومنها: �لربح يف جتارة �خلمر و�سنعها، وما تك�سب �ساربها من 
�لن�سوة و�لفرح و�ل�سخاء و�ل�سجاعة، و�أما �ملي�سر: فمن منافعه �حل�سول على �ملال بال كد وال تعب و�نتفاع 

بع�ض �لفقر�ء به؛ �إذ كانو� يقامرون على �جلزور من �الإِبل ثم يذبح ويعطى للفقر�ء و�مل�ساكني)63( .
لذ�: فرتجح هنا جانب دفع �مل�سار و�ملفا�سد على جانب حت�سيل �ملنافع و�مل�سالح،

فاأي �إثم �أكرب من زرع �لعد�وة و�لبغ�ساء بني �أفر�د �مل�سلمني، و�الإعر��ض عن ذكر �هلل، وت�سييع �ل�سالة .
ثانيا: �لدليل من �ل�سنة: ي�ستدل على م�سروعية �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد باأدلة من �ل�سنة �لنبوية، منها:

�أن قومك حديثو عهـد  �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال: )لو ال  �أن  �ملوؤمنني  �أم  1-ما روي عن عائ�سة 
باجلاهلية الأنفقت كنز �لكعبـة يف �سبيل �هلل، وجلعلت بابهـا باالأر�ض، والأدخلت فيها �حلجر()64(.

وجه �لداللة: يدل هذ� �حلديث داللة و��سحة على �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  كان يرغب يف تغيري �لبيت 
و�إعادة بنائه على قو�عد �إبر�هيم، وال �سك �أن هذه م�سلحة، غري �أنه  خ�سي من �أن يوؤدي ذلك �إلى مف�سدة 
�أعظم من تلك �مل�سلحة وهي عدم �حتمال قري�ض لذلك �لتغيري؛ لقرب عهدهم باجلاهلية، وقد يوؤدي ذلك 

الرتد�د �لد�خلني منهم يف �الإ�سالم، فرتك �مل�سلحة حينئذ دفعا لهذه �ملف�سدة)65(.
2- ما روي عن �لنعمان بن ب�سري- ر�سي �هلل عنهما- قال: قال ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم:)�إن 
�حلالل بني و�حلر�م بني وبينهما �أمور م�ستبهات فمن �تقى �ل�سبهات فقد ��سترب�أ لدينه وعر�سه ( )66(.
وجه �لداللة: يدل �حلديث على �أن �الأعيان �لتي يتو�رد عليها �سبب يبيحها و�سبب يحرمها هي من �ل�سبهات 

62    )3( �سورة �ملائدة : �آية رقم )91(.
63    )4( �أي�سر �لتفا�سري:201/1 .

64    )1( �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �حلج، باب ف�سل مكة وبنيانها،574/2، وم�سلم يف �سحيحه، يف كتاب �حلج، باب 
نق�ض �لكعبة وبنائها، 97/4.

65    )2( قال �بن حجر:«ويف �حلديث معنى ما ترجم له؛ الأن قري�سا كانت تعظم �أمر �لكعبة جد� فخ�سي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أن 
يظنو�- الأجل قرب عهدهم باالإ�سالم- �أنه غري بناءها لينفرد عليهم بالفخر يف ذلك، وي�ستفاد منه ترك �مل�سلحة الأمن �لوقوع يف 
�ملف�سدة، ومنه ترك �إنكار �ملنكر خ�سية �لوقوع يف �أنكر منه، و�أن �الإمام ي�سو�ض رعيته مبا فيه �إ�سالحهم ولو كان مف�سوال ما مل يكن 

حمرما« )�نظر: فتح �لباري: 225/1(.
��سترب�أ لدينه،28/1، وم�سلم يف �سحيحه، يف كتاب  �لبخاري يف �سحيحه، يف كتاب �الإميان، باب ف�سل من  �أخرجه   )3(    66

�مل�ساقاة، باب �أخذ �حلالل وترك �ل�سبهات ،50/5.
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�لتي ال يت�سح حلها وال تت�سح حرمتها، بل فيها مادتان فهي �إذ� من جملة �ل�سبهات، وقد �أمرنا �لنبي- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- باجتنابها و�لتباعد عنها؛ ترجيحا جلانب �ملف�سدة �لتي كانت �سببا يف �لتحرمي على جانب 

�مل�سلحة �لتي كانت �سببا يف �حلل، وهذ� �أ�سلم للمرء يف دينه وعر�سه )67( .
3- ما روي عن �أبي �سلمة عن �أبي �سعيد قال:) بينما �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يق�سم جاء عبد �هلل 
بن ذي �خلوي�سرة �لتميمي فقال: �عدل يا ر�سول �هلل فقال: »ويحك ومن يعدل �إذ� مل �أعدل«، قال عمر 
بن �خلطاب: �ئذن يل فاأ�سرب عنقه، قال: دعه فاإن له �أ�سحابا يحقر �أحدكم �سالته مع �سالته و�سيامه 
مع �سيامه ميرقون من �لدين كما ميرق �ل�سهم من �لرمية ينظر يف قذذه فال يوجد فيه �سيء ثم ينظر 
�إلى ن�سله فال يوجد فيه �سيء ثم ينظر �إلى ر�سافه فال يوجد فيه �سيء ثم ينظر يف ن�سيه فال يوجد فيه 
�سيء قد �سبق �لفرث و�لدم �آيتهم رجل �إحدى يديه �أو قال ثدييه مثل ثدي �ملر�أة �أو قال مثل �لب�سعة تدردر 

يخرجون على حني فرقة من �لنا�ض()68(. 
وجه �لداللة: يدل هذ� �حلديث على �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- ترك  قتل �ملذكور؛ الأنه مل يكن �أظهر 
ما ي�ستدل به على ما ور�ءه، فلو قتل من ظاهره �ل�سالح عند �لنا�ض قبل ��ستحكام �أمر �الإ�سالم ور�سوخه 

يف �لقلوب لنفرهم عن �لدخول يف �الإ�سالم.
وعن �ملهلب قال: �لتاآلف �إمنا كان يف �أول �الإ�سالم �إذ كانت �حلاجة ما�سة لذلك لدفع م�سرتهم، فاأما �إذ 

�أعلى �هلل �الإ�سالم فال يجب �لتاآلف �إال �أن تنزل بالنا�ض حاجة لذلك فالإمام �لوقت ذلك)69(.
وعلى هذ�: فقد رجحت هنا دفع مف�سدة �لنفور عن �الإ�سالم على م�سلحة ردع �ملنافقني وتاأديبهم.

4- ما روي عن �بن م�سعود قال: )كان- �لنبي �سلى �هلل عليه- و�سلم يتخولنا باملوعظة يف �الأيام كر�هة 
�ل�ساآمة علينا( )70(.

وجه �لداللة: يدل هذ� �حلديث على �القت�ساد فى �ملوعظة؛ لئال متلها �لقلوب فيفوت مق�سودها)71(.
قال �خلطابي �ملر�د �إنه كان ير�عي �الأوقات يف تعليمهم ووعظهم وال يفعله كل يوم 

خ�سية �مللل .

67     )1( تلقيح �الأفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية: لوليد بن ر��سد �ل�سعيد�ن، �ض483.
68     )2( �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، يف كتاب �ملناقب، باب عالمات �لنبوة يف �الإ�سالم، 1321/2، وم�سلم يف �سحيحه، يف كتاب 

�لزكاة ، باب ذكر �خلو�رج و�سفاتهم، 112/2.
69    )3( فتح �لباري:291/12.

70    )1( �خرجه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لدعو�ت، باب �ملوعظة �ساعة بعد �ساعة، 2355/5، وم�سلم يف �سحيحه  يف  كتاب 
�سفقة �لقيامة و�جلنة و�لنار، باب �القت�ساد يف �ملوعظة،142/8.

71    )2( �سرح �لنووي على م�سلم: 164/17.
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 و�لتخول مبعنى �لتعهد، وقيل �إن بع�سهم رو�ه باحلاء �ملهملة وف�سره باأن �ملر�د يتفقد �أحو�لهم �لتي يح�سل 
لهم فيها �لن�صاط للموعظة فيعظهم فيها ول يكرث عليهم لئال ميلو� حكى ذلك �لطيبي)72(.

فقد ترك �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �لوعظ يف كل يوم مع ما فيه من �مل�سلحة للنا�ض، لدفع مف�سدة 
�مللل و�لفتور منهم .

72    )3( فتح �لباري: 228/12 .

مفهوم فقـه املـوازنات وأدلته الشرعية



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

393

اخلامتـــة

   يف نهاية �لبحث يف »مفهوم فقه �ملو�زنات و�أدلة م�سروعيته« نو�سح فيما يلي �أهم �لنتائج �لتي مت �لتو�سل 
�إليها، و�أهم �لتو�سيات �لتي ير�ها �لباحث وتتعلق بفقه �ملو�زنات وذلك على �لنحو �لتايل:

�أوال: �أهم �لنتائج:
�أوال:�إن فقه �ملو�زنات هـو جمموعـة �الأ�س�ض و�ملعايري �لتي ت�سبط عمليـة �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها وبع�ض، 
�أو �ملفا�سد بع�سها وبع�ض، �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة مع �مل�سالح؛ ليتبني بذلك �أي �مل�سلحتني �أرجح فتقدم على 
غريها، و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطر� فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة الأي من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة-عند 

تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر �أو ف�ساده.
�ملفا�سد، وبني  �مل�سالح، وبني  �ملو�زنة بني  و�ل�سنة على م�سروعية  �لكتاب  �ملختلفة من  �الأدلة  ثانيا:قامت 

�مل�سالح و�ملفا�سد عند تعار�سها.
لذلك فينبغي علينا �الهتمام بهذ� �لفقه خا�سة يف هذه �الأزمنة �لتي �ختلطت فيها �الأمور، و�أ�سبح �حلكم 

على �الأمور  يف بع�ض �الأحيان ح�سب �الأهو�ء و�مل�سالح �ل�سخ�سية دون �سابط ميكن �للجوء �إليه.
ثانيا: �لتو�سيات: 

�أوال« �الهتمام بفقه �ملو�زنات من �ملتخ�س�سني و�لباحثني للنهو�ض به ل�سالح �لعباد و�لبالد.
ثانيا: توجيه �لباحثني للبحث يف تطبيقات فقه �ملو�زنات يف �ستى نو�حي �حلياة .
ثالثا: �الإكثار من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتي تناق�ض دور فقه �ملو�زنات وتطبيقاته.

و�أخري�: �حلمد هلل �لذي وفقني لالنتهاء من هذ� �لبحث و�إن كنت حاولت فيه �الإيجاز بالقدر �لالزم .
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2000م،د�ر �بن �جلوزي – �ل�سعودية، 
ون�سخة �أخرى، طبعة د�ر �لوفاء، �لطبعة �لثالثة، 1426هـ- 2005 م .
)26( ل�سان �لعرب: ملحمد بن مكروم بن منظور، د�ر �سادر-بريوت.

)27( �ملح�سول: حممد بن عمر بن �حل�سني �لر�زي، جامعة �الإمام حممد بن �سعود 
�الإ�سالمية- �لريا�ض، طه جابر فيا�ض �لعلو�ين، �لطبعة �الأولى، عام1400هـ..

)28( مد�رج �ل�سالكني )مفتاح د�ر �ل�سعادة ومن�سور والية �لعلم و�الإر�دة (: البن قيم �جلوزية، د�ر �لكتب 
�لعلمية– بريوت. 

)29( مر�حل �لنظر يف �لنازلة �لفقهية: ملخ�ض �لبحوث �ملقدمة حللقة �لبحث �لتي عقدها مركز �لتميز 
�لبحثي يف فقه �لق�سايا �ملعا�سرة بجامعة �الإمام حممد بن �سعود يف )1430/11/19هـ (.
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)30( �مل�ستدرك على �ل�سحيحني: الأبي عبد �هلل حممد �ملعروف باحلاكم �لني�سابوري، د�ر �لفكر.
)31( �مل�ست�سفى من علم �الأ�سول:الأبي حامد حممد �لغز�يل، د�ر �لفكر.

)32( �مل�سباح �ملنري: الأحمد بن علي �ملقري �لفيومي، �ملكتبة �لعلمية – بريوت.
)33( �مل�سلحة �لعامة من منظور �إ�سالمي : د/ فوزي خليل، موؤ�س�سة �لر�سالة- بريوت لبنان-د�ر �ملوؤيد-

�لريا�ض- �ل�سعودية، �لطبعة �الأولى، 1424هـ-2003م.
)34( �مل�سنف: لعبد �لرز�ق بن همام �ل�سنعاين، من من�سور�ت �ملجل�ض �لعلمي.

)35( �ملعجم �لو�سيط: �إبر�هيم م�سطفى- �أحمد �لزيات- حامد عبد �لقادر- حممد �لنجار، جممع �للغة 
�لعربية، �لطبعة �لثالثة.

)35( �ملغني: ملوفق �لدين �أبي حممد عبد �هلل بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�سي، حتقيق: د/عبد �هلل بن عبد 
�ملح�سن �لرتكي، د/ عبد �لفتاح �حللو، هجر للطباعة- �لقاهرة.

د�ر  �ملي�ساوي،  �لطاهر  حممد  حتقيق  عا�سور،  بن  �ل�سيخ/�لطاهر  �الإ�سالمية:  �ل�سريعة  مقا�سد   )36(
�لنفائ�ض، �لطبعة �لثانية،1421هـ- 2001م.

)37( منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة: د/عبد �ملجيد حممد 
�ل�سو�سة.

)38( نظرية �مل�سلحة يف �لفقه �الإ�سالمي:د/ ح�سني حامد ح�سان، مكتبة �ملتنبي،1981م.
�لعلمية-  �ملكتبة  �جلزري،  حممد  بن  �ملبارك  �ل�سعاد�ت  الأبي  و�الأثر:  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية   )38(

بريوت، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وى- حممود حممد �لطناحي، 1399هـ- 1979م، 
)39( نيل �الأوطار �سرح منتقى �الأخبار من �أحاديث �سيد �الأخيار: ملحمد بن علي �بن حممد �ل�سوكاين، د�ر 

�حلديث، �لطبعة �لر�بعة،1417هـ.

مفهوم فقـه املـوازنات وأدلته الشرعية
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دور فقه الموازنات في أحكام المرأة المسلمة

د. جيهان الطاهر حممد عبد احلليم

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الثقافة الإ�سالمية

كلية الرتبية - جامعة حائل
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، اإله الأولني والآخرين، 
واأ�شهد اأن حممدا عبده ور�شوله وخليله واأمينه على وحيه، اأر�شله اإلى النا�س كافة ب�شريا ونذيرا، وداعيا اإلى 

اهلل باإذنه و�شراجا منريا، �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه اأجمعني وبعد:

فاإنه ملا كانت ال�شريعة الإ�شالمية �شاحلة لكل زمان، ومكان، ومن ثم فاإنها َقْد تناولت جميع الأحكام.  فهذا 
بحث يتناول مو�شوعًا يهم امل�شلمني جميعًا اإذ تتوقف على حتقيقه �شعادتهم يف الدنيا والآخرة . 

اإن الفقه الإ�شالمي جاء جامعا بني الدين والدنيا. فهو ير�شي القواعد الأخالقية والدينية على اأ�ش�س ت�شمو 
زمانا  التطور احل�شاري  وم�شايرة  الإن�شان،  كرامة  لتقدي�س  ن�شابها،  الأ�شياء يف  تو�شع  بالإن�شانية حتى 
ومكانا؛ لأنه يعتمد كالم اهلل و�شنة ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- بن�شق متجدد ينت�شف للمظلوم من 

الظامل.

تتعار�س املفا�شد فيما بينها بحيث يعتذر  اأو  تتعار�س امل�شالح فيما بينها ويتعذر حت�شيلها جميعًا  و قد 
تفاديها جميعًا اأو تتعار�س امل�شالح مع املفا�شد حيث يكون ال�شيء م�شتماًل على النفع من جهة وال�شرر من 
جهة اأخرى اأو يكون ال�شيء نف�شه م�شلحه لفرد اأو فئة من النا�س وهو – يف الوقت نف�شه – م�شّرة لغريهم 
وهنا ي�شلك ال�شرع الإ�شالمي عدة طرق ت�شكل منهجًا لفقه املوازنات. فمو�شوع منهج فقه املوازنات هو 
: مو�شوع الأحكام ال�شرعية نف�شها وهو اأفعال املكلفني التي تنطوي على م�شاحلهم الدينية والدنيويـة ؛ 

لتحقيق م�شالح الب�شر ودرء املفا�شد عنهم .

لذا اأجد من ال�شروري اأن ينتبه الإن�شان امل�شلم اإلى هذا العلم ويقراأه على الأقل حتى يكون على ب�شرية 
يخ�س  فيما  خا�شة  وب�شرية  علم  له  َمن  اإل  يعرفها  ول  الأمور  ت�شتبه  فنت  يف  خا�شة  حوله  يجري  مما 
ق�شايا املراأة امل�شلمة ،و ليعلم اأن ال�شريعة الإ�شالمية جاءت لتحقيق م�شالح العباد يف العاجلة والآخرة، 
بجلب املنافع لهم، واإذهاب ال�شيئات عنهم، واأن فقه املوازنات هو جمموعة الأ�ش�س واملعايري التي ت�شبط 
عملية املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة اأو املفا�شد املتعار�شة ليتبني بذلك اأي امل�شلحتني اأرجح فتقدم على 
غريها، واأي املف�شدتني اأعظم خطرًا فيقدم دروؤها، كما يعرف به الغلبة لأي من امل�شلحة اأو املف�شدة -عند 
تعار�شهما- ليحكم بناًء على تلك الغلبة ب�شالح ذلك الأمر اأو ف�شاده ، واأن فقه املوازنات هو املنهج الأمثل 
لإزالة التعار�س، واحلاجة اإليه ما�شة على م�شتوى ما يحيط بالفرد من ق�شايا، كق�شايا املراأة امل�شلمة اأو 
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ما يتعلق باملجتمع من م�شالح ومفا�شد، اأو ما ت�شري عليه الدولة يف �شيا�شاتها العامة وبراجمها التنفيذية 
وخططها امل�شتقبلية. 

اإن مو�شوع ق�شايا املراأة ، مو�شوع اأخذ حيزًا كبريًا من اأوقات امل�شلمني ، وخا�شة يف هذه الأزمنة املتاأخرة 
واإف�شاد عقائدهم   ، امل�شلمني يف عقر دارهم  الإ�شالم وجدوا �شالتهم يف غزو  اأعداء  لأن  اإل  وما ذلك   ،
واأخالقهم، فتحتل ق�سايا املراأة امل�سلمة اأهمية بالغة يف االأو�ساط الدينية وجماالتها الدنيوية ، و جاءت هذه 
العناية نتيجة �شعوٍر يزداد مع الأيام اأن هناك توقعا حتوليا ينتظر املراأة امل�شلمة مثل حقها املراأة يف العمل 
و ما يدخل يف ذلك من حماية و رعاية ل�شخ�شها و دورها الرئي�س يف بناء الأ�شرة . فاإذا اجتمع فيما يتعلق 
ة ومنفعة، فال بد من املوازنة بينهما.  مثال بق�شايا املراأة امل�شلمة اأمر من الأُمور م�شلحة ومف�شدة، اأو م�شرَّ
والعربة لالأغلب والأكرث، فاإن لالأكرث حكم الكل.فاإذا كانت املف�شدة اأكرث واأغلب على الأمر من املنفعة اأو 
امل�شلحة التي فيه - وجب منعه، لغلبة مف�شدة، ومل ُتعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه؛ لذا كان هذا الأمر 

من الأهمية مبكان.

ومنهجي يف البحث يتلخ�س يف حتقيق وتطبيق وبيان الدور الهام لفقه املوازنات يف بع�س ق�شايا املراأة 
امل�شلمة املوؤثرة يف املجتمع والأ�شرة.  

اأما عن خطة البحث فتتمثل يف مقدمة ، واأربعة مباحث ، ثم خامتة ، واأهم التو�شيات، ثم املراجع .

املبحـث الأول: يف تعريف فقه املوازنات ، ومنهجه.

املبحث الثاين:  املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد يف حكم �شر ب الزوجة ،و تعدد الزوجات.وفيه مطلبني:

املطلب الأول: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد يف حكم �شرب الزوجة.

املطلب الثاين: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد يف حكم تعدد الزوجات. 

املبحث الثالث: املوازنة بني امل�شالح يف حكم عمل املراأة.

املبحث الرابع: املوازنة بني املفا�شد يف حكم ولية املراأة.
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املبحـث الأول

تعريف فقه املوازنات  ومنهجه

لفظ )موازنة( يف اللغة مبعنى املقارنة بني ال�شيئني واملحاذاة. يقال:وازن بني ال�شيئني موازنة ووزانًا، وهذا 
يوازن هذا اإذا كان على زنته اأو كان حماذيه . 1

اأما ) فقه املوازنات( فيعني جملة اأمور:

املوازنة بني امل�شالح بع�شها وبع�س، من حيث حجمها و�شعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن حيث بقاوؤها 
ودوامها  . واأيها ينبغي اأن يقدم ويعترب،واأيها ينبغي اأن ي�شقط ويلغى املوازنة بني املفا�شد بع�شها وبع�س، من 

تلك احليثيات التي ذكرناها يف �شاأن امل�شالح، واأيها يجب تقدميه، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�شقاطه.

واملوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، اإذا تعار�شتا، بحيث نعرف متى نقدم درء املف�شدة على جلب امل�شلحة، 
ومتى تغتفر املف�شدة من اأجل امل�شلحة. 2

و منهج فقه املوازنات هو جمموعة الأ�ش�س واملعايري التي ت�شبط عملية املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة اأو 
املفا�شد املتعار�شة مع امل�شالح ليتبني بذلك اأي امل�شلحتني اأرجح فتقدم على غريها ، واأي املف�شدتني اأعظم 
خطرًا فيقدم دروؤها كما يعرف به الغلبة لأي من امل�شلحة اأو املف�شدة -عند تعار�شهما- ليحكم بناء على تلك 
الغلبة ب�شالح ذلك الأمر اأو ف�شاده ، وبهذا فاإن منهج فقه املوازنات هو جمموعة املعايري والأ�ش�س التي يرجح 

بها بني ما تنازع من امل�شالح اأو املفا�شد ، ويعرف به اأي املتعار�شني ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه.3 

1    ل�شان العرب.املوؤلف: حممد بن مكرم بن على، اأبي الف�شل، جمال الدين ابن منظور الأن�شاري الرويفعى الإفريقى )املتوفى: 
711هـ(447/13.ف�شل : الواو.النا�شر: دار �شادر – بريوت.الطبعة: الثالثة - 1414 هـ،  خمتار ال�شحاح.املوؤلف: زين الدين 
اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوفى: 666هـ(337/1.باب: الواو. مادة وزن .املحقق: 
يو�شف ال�شيخ حممد.النا�شر: املكتبة الع�شرية - الدار النموذجية، بريوت – �شيدا.الطبعة: اخلام�شة، 1420هـ - 1999م.

2      اأولويات احلركة الإ�شالمية يف املرحلة القادمة ليو�شف القر�شاوي  . املوقع الر�شمي ليو�شف القر�شاوي  .
3      منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية.الدكتور/ عبد املجيد حممد اإ�شماعيل ال�شو�شوة �س 2-3. من�شورات جملة البحوث 
الفقهية املعا�شرة. عدد:)51(.، منهج فقه املوازنات يف ال�شرع الإ�شالمي ) درا�شة اأ�شولية( . للدكتور ح�شن �شامل الدو�شى 

�س 380.
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املبحـث الثاين

 املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف حكم �سرب الزوجة ، و حكم تعدد الزوجات

وفيه مطلبني:

املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف حكم �سرب الزوجة 

نهي الإ�شالم الزوج اأن ي�شرب زوجته بال م�شوغ4، وجعل لها احلق الكامل يف اأن ت�شكو حالها اإلى اأوليائها، 
ي اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يفيِ  ْمَنا َبنيِ اأو اأن ترفع للحاكم اأمرها؛ لأنها اإن�شان مكرم داخل يف قوله- تعالى -: » َوَلَقْد َكرَّ
ياًل » ) الإ�شراء:70(. ولي�س ح�شن  ْن َخَلْقَنا َتْف�شيِ َّ رٍي مميِ ْلَناُهْم َعَلى َكثيِ َباتيِ َوَف�شَّ يِّ ْن الطَّ اْلرَبِّ َواْلَبْحريِ َوَرَزْقَناُهْم ميِ
املعا�شرة، اأمرًا اختياريًا مرتوكًا للزوج ، اإن �شاء فعله، واإن �شاء تركه، بل هو تكليف واجب.قال النبي- �شلى 
”5. فهذا احلديث من اأبلغ ما  ريِ الَيْوميِ ُعَها يفيِ اآخيِ ، ُثمَّ ُيَجاميِ ُد اأََحُدُكُم اْمَراأََتُه َجْلَد الَعْبديِ اهلل عليه و�شلم-: “َل َيْجليِ
ميكن اأن يقال يف ت�شنيع �شرب الن�شاء؛ اإذ كيف يليق بالإن�شان اأن يجعـل امراأته - وهي كنف�شه - مهينة كمهانة 
عبده بحيث ي�شربها ب�شوطه، مع اأنه يعلم اأنه ل بد له مـن الجتماع، والت�شال اخلا�س بها. 6 ول يفهم مما 
م�شى العرتا�س على م�شروعية �شرب الزوجة ب�شوابطه، ول يعني اأن ال�شـرب مذموم بكل حال ل لي�س الأمر 
كذلك؛ فال يطعن يف م�شروعية ال�شرب اإل من جهل هداية الدين، و حكمة ت�شريعاته من اأعداء الإ�شالم ممن 
ي َتَخاُفوَن ُن�ُشوَزُهنَّ  تيِ نبتوا من حقل الغرب. فلقد اأذن الإ�شالم ب�شرب الزوجة 7كما يف قوله- تعالى-: »َوالالَّ
«)الن�شاء: 34(. ولكن الإ�شالم حني اأذن ب�شرب الزوجة مل ياأذن  ُبوُهنَّ ريِ عيِ َوا�شْ اجيِ ُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يفيِ امْلَ�شَ َفعيِ

العظيم  �شم�س احلق  املوؤلف :حممد  املعبود.  ، عون  املعارف  دار  الطربي8/ 313،.  بن جرير  املوؤلف:حممد  الطربي.  تف�شري    4
يف  ال�شنائع  بدائع   ، 1995م   - الن�شر: 1415هـ  الفكر.�شنة  دار  الن�شاء.  �شرب  يف  .باب:  النكاح  كتاب:   .  146  /6 اآبادي 
 . الن�شر: 1406هـ-1986م  �شنة  العلمية.  الكتب  دار  الكا�شاين334/2.  اأحمد  بن  بكر م�شعود  اأبي  املوؤلف:  ال�شرائع.  ترتيب 
اإحياء  الد�شوقي343/2.دار  عرفة  بن  اأحمد  ابن  حممد   : املوؤلف  الكبري.  ال�شرح  على  الد�شوقي  حا�شية  طبعة: الثانية، 
الكتب العربية ، رو�شة الطالبني وعمدة املفتني. املوؤلف: اأبي زكريا يحيى بن �شرف النووي7/ 368.املكتب الإ�شالمي.�شنة 
الن�شر: 1412هـ- 1991م،ك�شاف القناع.املوؤلف: من�شور بن يو�شف البهوتي2/ 210. دار الفكر.ط �سنة 1402هـ- 1982م، 
للن�شر:  الدولية  �شفري  1428هـ -2007م.  اأويل  58.ط  الع�سر.املـوؤلف: د. حممد هيثم اخلياط �ص  وق�سايا  امل�سلمة  املراأة 

القاهرة. 
5   �شحيح البخاري.املوؤلف:حممد بن اإ�شماعيل اأبي  عبد اهلل البخاري اجلعفي 7 / 32. كتاب: النكاح. باب: ما يكره من �شرب 

الن�شـاء . رقـم: )5204 (. املحقق: حممد زهري بن نا�شر النا�شر.النا�شر: دار طوق النجاة . الطبعة الأولى 1422هـ.
6    فتح الباري �شرح �شحيح البخاري.املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين9/ 213-214. كتـاب : النكاح . باب: ما يكره من 

�شرب الن�شاء . رقم: ) 4908 ( . دار الريان للرتاث . �شنة الن�شــر : 1407هـ - 1986م .
7     اجلامع لأحكام القراآن .املوؤلف : اأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�شاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي 
)املتوفى : 671 هـ( 5/ 149- 150. املحقق : ه�شام �شمري البخاري. النا�شر : دار عامل الكتب : الريا�س : اململكة العربية 

ال�شعودية.الطبعة �شنة  1423 هـ- 2003 م. 
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بال�شرب املربح 8الذي يق�شد به الت�شفي، والنتقام، والتعذيب، و اإهانة املراأة واإرغامها على معي�شة ل تر�شى 
بها. واإمنا هو �شرب للحاجة وللتاأديب ، ت�شحبه عاطفة املربي واملـوؤدب عمال بفقه املوازنات بني امل�شالح 
واملفا�شد9؛ ففيها تقدمي م�شلحة ترك ال�شرب، على مف�شدة ال�شرب، فلي�س للزوج اأن ي�شرب زوجته بهواه، 

ولي�س له اإن �شربها اأن يق�شو عليها10؛ فاالإ�سالم اأذن بال�سرب ب�سروط منها:

اأ- اأن ت�شر الزوجة على الع�شيان حتى بعد التدرج معها.

ب- اأن يتنا�شب العقاب مع نوع التق�شري ؛ فال يبادر اإلى الهجر يف امل�شجع يف اأمر ل ي�شتحـق اإل الوعظ 
والإر�شاد، ول يبادر اإلى ال�شرب وهو مل يجرب الهجر؛ ذلك اأن العقاب باأكـرث مـن حجـم الذنب ظلم.

ج- اأن ي�شتح�شر اأن املق�شود من ال�شرب العالُج والتاأديب والزجر ل غري؛ فرياعي التخفيف فيه على اأح�شن 
الوجوه؛ فال�شرب يتحقق باللكزة، اأو بامل�شواك ونحوه.

د- اأن يتجنب الأماكن املخوفة كالراأ�س والبطن والوجه.

هـ - األ يك�شر عظمًا، ول ي�شني ع�شوًا، واأل يدميها، ول يكرر ال�شربة يف املو�شع الواحـد.

و- األ يتمادى يف العقوبة قوًل اأو فعاًل اإذا هي ارتدعت وتركت الن�شوز.

فال�شرب - اإذًا - للم�شلحة ل لالإهانة، ولو ماتت الزوجة ب�شبب �شـرب الزوج لوجبت الديـة والكفارة، اإذا كان 

8   مواهب الجليل يف رشح مخترص خليل.املؤلف: شمس الدين أيب عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابليس املغريب، 

املعروف بالحطاب الرُّعيني املاليك )املتوىف: 954هـ(472/2.النارش: دار الفكر.الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.

9    البحر الرائق رشح كنز الدقائق.املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(.ويف آخره: 

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري الحنفي القادري )ت بعد 1138 هـ( وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين310/7.

النارش: دار الكتاب اإلسالمي.الطبعة: الثانية .

10   تفسري القرآن العظيم . املؤلف : أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ) 700 -774 هـ( 2/ 295. املحقق : سامي 

بن محمد سالمة. النارش : دار طيبة للنرش والتوزيع. الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م ،  تفسري الطربي 8/ 314،  حاشيـة الدسوقـي 

عيل الشـرح الكبري 2 /343 ،  روضة الطالبني 7/ 368 ،  الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي . أليب الحسـن عيل بن محمد 

بن حبيب املاوردي البرصي9 / 598 ، دار الكتب العلميـة . سنــة النرش: 1419هـ - 1999م  ،  كشـاف القناع  2/ 209 ، واجبات املرأة 

املسلمة يف ضوء القرآن والسنة . إعداد وتصنيف: الشيخ خالد عبد الرحمن العك ص276-277. ط ثانية سنة 1420هـ - 2000م – دار 

املعرفة : لبنان – بريوت.

دور فقه املوازنات في أحكام املرأة املسلمة



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

403

ال�شرب لغري التاأديب املاأذون فيه.اأما اإذا كان التلف مع التاأديب امل�شروع فال �شمان عليه، هذا مذهب الإمام 
مالك11 والإمام اأحمد12.اأما الإمام اأبو حنيفة13 و الإمام ال�شافعي 14 فريون ال�شمان يف ذلك.

ومن هنا يتبني لنا اأن ال�شرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية املحل، لكن الذين 
يجهلون هداية الإ�شالم يقلبون الأمر، ويلب�شون احلق بالباطل.

ثم اإن التاأديب بال�شرب لي�س كل ما �شرعه الإ�شالم من العالج، بل هو اآخر العالجات مع ما فيـه من الكراهة؛ 
فاإذا وجدت امراأة نا�شز اأ�شاءت ع�شرة زوجها، واتبعـت خطـوات ال�شيطان، ومل ينجح معها وعظ ول هجران، 
فماذا ي�شنع الرجل يف مثل هذه احلال؟ هل من كرامته اأن يهرع اإلى مطالبة زوجته كل ما ن�شزت ؟ وهل تقبل 

املراأة ذلك، فينت�شر خربها، فتكون غر�شًا للذم، و عر�شه للَّوم؟

نتيجــة  هو  الذي  تطليقها  من  نف�شها  املراأة  على  �شررًا  اأقلُّ  اأ�شبهه  وما  بامل�شواك15،  ال�شرب  اإن 
اأجزاوؤها. وتناثرت  �شملها،  وتفرق  الأ�شرة،  بنيان  ت�شدع  ُطلِّقت  فاإذا  ن�شوزها،  يف  ل�شرت�شالها   غالبة 

واإذا قي�س ال�شرر الأخف بال�شرر الأعظم كان ارتكاب الأخف ح�شنًا جمياًل عمال بفقه املوازنات16. فال�شرب 
طريق من طرق العالج يجدي مع بع�س النفو�س ال�شاردة التي ل تفهم باحل�شنـــى، ول ينفع معها اجلميل، ول 

تفقه احلجة، ول تقاد بزمام الإقناع.17

11    حاشية الدسوقي عيل الرشح الكبري344/2 .

12    كشاف القناع2/ 210. 

13     بدائع الصنائع 7/ 308- 309.

14     روضة الطالبني 7/ 368، الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي 9/ 599 .

15     كشاف القناع2/ 210.

16     علم أصول الفقه.املؤلف : عبد الوهاب خالف )املتوىف : 1375هـ(86/1.النارش : مكتبة الدعوة - شباب األزهر.الطبعة : عن الطبعة 

طاهر حكيم240/1.النارش:  محمد  وسلم.املؤلف:  عليه  الله  الرحمة صىل  نبي  ترشيع  والحكمة يف  املصلحة  القلم،رعاية  لدار  الثامنة 

الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.الطبعة: العدد 116- السنة 34، 1422هم2002م.

ثم  الكحالين  الحسني،  بن محمد  بن إسامعيل بن صالح  اآلمل.املؤلف: محمد  بغية  السائل رشح  إجابة  املسمى  الفقه  17    أصول 

الصنعاين، أيب إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألمري )املتوىف: 1182هـ(188/1.املحقق: القايض حسني بن أحمد السياغي والدكتور 

حسن محمد مقبويل األهدل.النارش: مؤسسة الرسالة – بريوت.الطبعة: األوىل 1986هـ.
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املطلب الثاين: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف حكم تعدد الزوجات

�َشاءيِ َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفاإيِْن  َن النِّ ُحوا َما َطاَب َلُكْم ميِ ُطوا يفيِ اْلَيَتاَمى َفاْنكيِ ْفُتْم اأَلَّ ُتْق�شيِ قال تعالى: { َواإيِْن خيِ
ُحوا  ُطوا يفيِ اْلَيَتاَمى َفاْنكيِ ْفُتْم اأَلَّ ُتْق�شيِ َك اأَْدَنى اأَلَّ َتُعوُلوا َواإيِْن خيِ اُنُكْم َذليِ َدًة اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ ُلوا َفَواحيِ ْفُتْم اأَلَّ َتْعديِ خيِ
َك اأَْدَنى اأَلَّ  اُنُكْم َذليِ َدًة اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ ُلوا َفَواحيِ ْفُتْم اأَلَّ َتْعديِ �َشاءيِ َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفاإيِْن خيِ َن النِّ َما َطاَب َلُكْم ميِ

َتُعوُلوا } ) الن�شاء :3(.
الزوجات  عدد  اأق�شى  وحتديد  الن�شاء،  من  طاب  ما  اإباحة  معان:  ثالثة  الن�س  هذا  عبارة  من  يفهم 
باأربع، واإيجاب القت�شار على واحدة اإذا خيف اجلور حال تعدد الزوجات؛ لأن كل هذه املعاين تدل عليها 
األفاظ الن�س دللة ظاهرة، وكلها مق�شودة من �شياقه، ولكن املعنى الأول مق�شود تبعا، والثاين والثالث 
مق�شودان اأ�شالة؛ لأن الآية �شيقت ملنا�شبة الأو�شياء على الق�شر الذين حترجوا من قبول الو�شاية خوف 
اجلور يف اأموال اليتامى، فاهلل �شبحانه نبههم اإلى اأن خوف اجلور يجب اأن يحول اأي�شا بينكم، وبني تعدد 
الزوجات اإلى غري حد، وبغري قيد، فاقت�شروا على اثنتني اأو ثالث اأو اأربع، واإن خفتم اأن ل تعدلوا حني 
التعدد فاقت�شروا على واحدة، فهذا القت�شار على اثنتني اأو ثالث اأو اأربع، اأو واحدة هو  الواجب على من 
اإباحة الزواج، فاإباحة الزواج  اأ�شالة من �شياق الآية18، وهذا ا�شتتبع بيان  يخاف اجلور، وهو املق�شود 
على  اقت�شر  ولو  واحدة،  اأو  اأربع،  على  الزوجات  عدد  ق�شر  اأ�شالة:  واملق�شود  اأ�شالة،  ل  تبعا  مق�شود 
الدللة على املعنى املق�شود من ال�شياق لقال: واإن خفتم اأن ل تق�شطوا يف اليتامى، فاقت�شروا على عدد 

الزوجات ل يزيد على اأربع، فاإن خفتم اأن ل تعدلوا بني العدد منهم فاقت�شروا على واحدة.19
َك اأَْدَنى اأَلَّ َتُعوُلوْا«) الن�شاء:2(. فيها  اُنُكْم َذليِ َدًة اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ ُلوْا َفَواحيِ ْفُتْم اأَلَّ َتْعديِ و قال تعايل:« َفاإيِْن خيِ
تقدمي م�شلحة الزواج من واحدة، على مف�شدة التعدد يف الزواج من الن�شاء20 عمال بفقه املوازنات بني 

امل�شالح واملفا�شد. وقاعدتها الأ�شولية: )درء املفا�شد اأولى من جلب امل�شالح(21.

18   جامع البيان يف تأويل القرآن.املؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أيب جعفر الطربي )املتوىف: 310هـ(535/7.

املحقق: أحمد محمد شاكر.النارش: مؤسسة الرسالة.الطبعة األوىل، 1420 هـ - 2000 م.

املدين  مطبعة  1375هـ(137/1-138.النارش:  )املتوىف:  خالف  الوهاب  عبد  الترشيع.املؤلف:  تاريخ  وخالصة  الفقه  أصول  علم     19

»املؤسسة السعودية مبرص«.

20   مفاتيح الغيب = التفسري الكبري.املؤلف: أيب عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين 

الرازي خطيب الري )املتوىف: 606هـ(489/9.النارش: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.

21    األشباه والنظائر.املؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبيك )املتوىف: 771هـ(105/1.النارش: دار الكتب العلمية.الطبعة 

األوىل 1411هـ- 1991م، املوافقات.املؤلف: إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىف: 790هـ(446/6.

املحقق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن.النارش: دار ابن عفان. الطبعة األوىل 1417هـ- 1997م.
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فاأباح الإ�شالم للرجل اأن يعدد، فيتزوج باأكرث من واحدة، فاأباح له اأن يتزوج اثنتني، اأو ثالثًا، اأو اأربعًا، ول 
يزيد عن اأربع بعد اأن كان عند العرب غري مقيد بعدد، ب�سرط اأن يعدل بينهن يف النفقة، والك�سوة، واملبيت، 

واإن اقت�شر الزوج على واحدة فله ذلك.22
واإباحة تعدد الزوجات من حما�شن هذه ال�شريعة و�شالحيتها لكل زمان ومكان؛ ملا فيه من امل�شالح العظيمة 
التعدد حكم عظيمة، وم�شالح كثرية ل يدركها الذين يطعنون يف  للرجال والن�شاء واملجتمعات23، ففي 

الإ�شالم، ويجهلون احلكمة من ت�شريعاته، ومما يربهن على احلكمة من م�شروعية التعدد24 ما يلي:
د يف حترميه؛ ملا فيه من املفا�شد العظيمة التي تفوق احل�شـر والعد، والتي  1- اأن الإ�شالم حرم الزنا25، و�شدَّ
منها: اختالط االأن�ساب ، وقتل احلياء ، والذهاب بال�سرف وكرامة الفتاة؛ اإذ الـزنا يك�شوها عار ل يقف حده 
د يف حترميه وفتح بابًا م�شروعًا يجد فيه  م الزنا و�شدَّ عندها، بل يتعداه اإلى اأهلها واأقاربها. والإ�شالم حني حرَّ
الإن�شان الراحة، وال�شكن، والطماأنينة األ وهو الزواج، حيث �شرع الزواج، واأباح التعدد فيه كما م�شى. ول ريب 
اأن منع التعدد ظلم للرجل وللمراأة؛ فمنعه قد يدفع اإلى الزنا؛ لأن عدد الن�شاء يفوق عدد الرجال يف كل زمان 
ر الزواج على واحدة يوؤدي اإلى بقاء عدد كبري من الن�شاء دون  ومكان، ويتجلى ذلك يف اأيام احلروب؛ َفَق�شْ

زواج، وذلك ي�شبب لهن احلرج، وال�شيق،  ورمبا اأدى بهن اإلى انت�شار الزنا، و�شياع الن�شل.
2- قد يكون الرجل كثري الأ�شفار بحكم عمله ، وتطول مدة اإقامته يف غري بلده ، ول ي�شتطيع اأن ت�شافر 
زوجته معه كلما دعته ال�شرورة اإيل ال�شفر، وبطبيعة احلال �شيكون يف �شفره بني اأمرين اأولهما:املعا�شرة 
بطريقـة غري م�شروعة . وثانيهما : الزواج بثانية مع قدرته علي ذلك �شحيـًا و ماديـًا. وبالتاأكيد فاإن الأمر 

الثاين هو الأف�شل والأمثل ؛ لأن يف الأمر الأول اإ�شـاعـة للفاح�شة ، و انت�شار الف�شاد.26
غري  وبخا�شة  بعدل  جميعهن  الن�شاء  اإلى  ينظر  فالإ�شالم  متوازنة27:   عادلة  الإ�شالم  نظرة  اأن   -3

22    تفسري الطربي 7/ 531، تفسري القرطبي 12/5 ، بدائع الصنائع332/2، فتح القدير. املؤلف  : كامل الدين بن عبد الواحد ) ابن الهامم 

( 3/ 433 . دار الفكر  ،  حاشية الدسوقي عيل الرشح الكبري339/2 ، تحفة املحتاج يف رشح املنهاج. املؤلف: أحمد بن محمد بن عيل بن 

حجر الهيتمي 439/7. دار إحياء الرتاث العريب، روضة الطالبني 7/ 334-335، كشاف القناع2/ 210، املغني. املؤلف:موفق الدين عبد الله 

بن أحمد بن قدامة7/ 64. دار إحياء الرتاث العريب . سنة النرش: 1405هـ - 1985م . الطبعة األوىل ، فتاوى إسالمية . البن عثيمني 3/ 205، 

حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعارص. تأليف : عبد الله مرعي بن محفوظ املحامي ص 174-175-176-177 . ط سنة 1417هـ.- جدة .

23   امللخص الفقهي.املؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان325/2.النارش: دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية.

الطبعة األوىل1423هـ.

24    أحكام األحوال الشخصية يف الرشيعة اإلسالمية.املؤلف: عبد الوهاب خالف )املتوىف: 1375هـ(54/1.النارش: مطبعة دار الكتب 

املرصية بالقاهرة.الطبعة: الثانية، 1357هـ- 1938م.

25    حقوق املرأة يف اإلسالم. املؤلف:محمد بن عبد الله بن سليامن عرفة ص 74. ط ثانية 1400هـ -1980م .  املكتب اإلسالمي. 

26    تعدد الزوجات يف اإلسالم . بقلم: محمد بن مسفر بن حسني الطويل ص 58 . إدارة الدعوة واإلعالم. 

27    تعدد الزوجات يف اإلسالم ص 59، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص73. 
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املتزوجات والأرامل.
4- اأن طبيعة املراأة تختلف عن طبيعة الرجل28: واملراأة قد تعرتيها ظروف خا�شة كاحلي�س اأو النفا�س  
وقد تطول املدة ، واملعا�شرة يف هاتني الفرتتني حمظـورة �شرعًا، ملا فيها من الأ�شرار التي ل تخفى.ويف 
حال احلمل قد ي�شعف ا�شتعداد املراأة يف معا�شرة الزوج، وهكذا علي خالف الرجل ، فاإذا منع من التعدد 

قد يوؤول به الأمر اإلى �شلوك غري م�شروع.
5- قد تكون الزوجة عقيمًا ل تلد29: فُيْحَرُم الزوج من نعمة الولد ، فبدًل من تطليقها يتزوج باأخرى ولود.
6- قد متر�س الزوجة مر�شًا مزمنًا30: كال�شلل وغريه، فال ت�شتطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدًل من 

تطليقها يتزوج باأخرى.
اإلى  الإجناب  ي�شتطيع  فالرجل  املراأة:  قدرة  من  بكثري  31اأو�شع  الإجناب  على  الرجل  قدرة  اأن   -7
اأنها  فالغالب  املراأة  الإجناب.اأما  على  وقدرته  ن�شاطه  يف  وهو  املائة  تعدى  رمبا  بل  ال�شتني،  بعد  ما 
الن�شل. من  لالأمة  حرمان  التعدد  فمنع  ؛  قلياًل  عليها  تزيد  اأو  الأربعني،  حدود  يف  الإجناب  عن   تقف 

8- اأن يف الزواج من ثانية راحة لالأولى32: فالزوجة الأولى تـرتاح قلياًل اأو كثريًا مـن اأعباء الزوجية؛ اإذ 
ال�شن،  اإذا كربت يف  العاقالت  بع�س  فاإن  ولهذا  الزوج.  اأعباء  ن�شيبًا من  وياأخذ عنها  يعينها  يوجد من 

وعجزت عن القيام بحق الزوج اأ�شارت عليه بالتعدد.
ة اإعفافها، ورعايتها،  9- التما�س الأجر: فقد يتزوج الإن�شان بامراأة ل عائل لها، ول راع  ، فيتزوجها بنيَّ

فينال الأجر من اهلل بذلك.
10- اأن الذي اأباح التعدد هو اهلل- عز وجل-33: فهو اأعلم مب�شالح عباده، واأرحم بهم من اأنف�شهم.

11- اأباح اهلل - �شبحانه وتعايل- التعدد عند خوف األ يعطي اليتيمة التي حتته مهر مثلها ، فليعدل اإيل 
ما �شواها من الن�شاء34. 

وهكذا يتبني لنا حكمة الإ�شالم، و�شمول نظرته يف اإباحة التعدد، ويتبني لنا جهل من يطعنون يف ت�شريعاته.

28    تعدد الزوجات يف اإلسالم ص 54، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص71.

29    تعدد الزوجات يف اإلسالم ص 56، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص72. 

30    تعدد الزوجات يف اإلسالم ص 57.

31    املرجع السابق ص 52- 57.

32    املرجع السابق ص 59-60، حقوق  املرأة يف اإلسالم ص71. 

33    املرجع السابق ص74. 

34    تفسري الطربي7/ 531 ، تفسري ابن كثري 2/ 208. 
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املبحث الثالث: املوازنة بني امل�سالـح يف حكم عمل املراأة

هناك اجتاهان يف حكم عمل املراأة، بيانهما كالآتي:
الجتاه الأول:

نظرته هي  ال�شائدة  الآن يف  و�شائل الإعالم، وتتبنى النظرة الغربية للمراأة، وتعمل هذه الو�شائل على 
تعميقها، وتقوم على اأن عمل املراأة خارج منزلها هو العمل احلقيقي، و اأن بقاءها يف البيت تعطياًل وتهمي�شًا 
لقدراتها، وينادي اأ�شحاب هذه الروؤية باأن تقتحم املراأة �سوق العمل بقـوة ، انطـالقًا من املفهوم املغلوط 
للم�شاواة التامة بني الرجل واملراأة دون اأي قيـود ، كما اأن �شلبيات خروجها تغّيب ، ول ي�شار اإليهـا ، ويف هذا 

مغالطة �شريحة للواقع الذي تعي�شه املراأة املوظفة ،  وخمالفة لطبيعة املراأة الف�شيولوجية35.
كما اأن اأ�شحاب هذا الراأي يعتربون الدين والقيم املنبثقة منه عائقًا اأمام عمل املراأة وا�شتثماراتها املالية 
)كتحرمي االختالط، واخللوة، وال�سفر من دون حمرم( ، ولذلك هم يقللون، بل  و ي�شخرون من الأعمال 
التي تتوافق مع طبيعة املراأة )كتعليم البنات، واخلياطة(، ويفاخرون بالأعمال الأخرى التي فيها خمالفات 
يف  اأخبار  مذيعة  واأول  طائرة،  قائدة  واأول   ، �شينمائية  خمرجة  )كاأول  طبيعتها  مع  تتوافق   ل  و  �شرعية 

التلفاز..الخ(، مما ل يتوافق مع طبيعة املراأة امل�شلمة ول قيم املجتمع امل�شلم. 36
ال�شلبيات املرتتبة على هذه الروؤية : 

املراأة،والأ�شرة، واملجتمع،  اأ�شرارًا خمتلفة على  للعمل قد �شبب  بيتها  املراأة من  اأن خروج  به  امل�شلم  من 
و�شلبيات اجتماعية، واأخالقية، واقت�شادية، ونف�شية، و�شحية، وميكن اإيجازها بالأمور التالية:  

1 - اإهمال الأطفال من العطف والرعاية37. 
2 - اأن الأ�شرار اأن املراأة التي تعمل خارج البيت حتتل - يف كثري من احلالت- مكان الرجل املكلف بالإنفاق 
�شرعا على املراأة، وقد يكون هذا الرجل زوجها اأو اأخوها، ثم هي تدع يف بيتها مكانًا خاليا ل ميالئه اأحد، 

« )الأحزاب:33( 38. ُكنَّ فالأ�شل يف الن�شاء قرارهن يف البيوت قال تعايل: »َوَقْرَن يفيِ ُبُيوتيِ

. مكتبة  1995م  1416هـ-  أويل سنة  84:81. ط  الجوير ص  مبارك  بن  إبراهيم  أ.د:  املؤلف:  املنزل وخارجه.  املرأة يف  35    عمل 

العبيكان ، حقوق املرأة يف اإلسالم 118-117. 

36     عمل املرأة ، رؤية رشعية .د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم ص 9-10، عمل املرأة يف املنزل وخارجه  ص 84:81، ظلم 

املرأة . د/ محمد بن عبد الله الهبدان ص 25-26.ط أويل سنة 1425هـ . ط نور اإلسالم.

37    شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة . إعداد وتصنيف: الشيخ خالد عبد الرحمن العك ص 264-265. ط خامسة سنة 

1423هـ - 2003م . دار املعرفة : لبنان – بريوت ، ظلم املرأة ص 74.

38    وقفات حول معاناة األيدي العاملة الناعمة  ) عمل املرأة خارج بيتها بني املكاسب و املخارس( . إعداد: خالد بن عبد الرحمن 

بن حمد الشايع ص 60. ط أويل سنة 1425هـ.دار بلنسية: السعودية – الرياض.
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َجاليِ  لرِّ »لِّ تعايل:  قال  واحلب  الأن�س  اأطفالها  ويفقد  اأنوثتها،  تفقد  البيت  تعمل خارج  التي  املراأة  اإن   -  3
َكرُثَ  اأَْو  ْنُه  ميِ َقلَّ  ا  َّ َوالأَْقَرُبوَن مميِ َدانيِ  اْلَواليِ َتَرَك  ا  َّ يٌب ممِّ َن�شيِ �َشاء  لنِّ َوليِ َوالأَْقَرُبوَن  َدانيِ  اْلَواليِ َتَرَك  ا  َّ ٌب ممِّ َن�شييِ

ا “ )الن�شاء:7( . ْفُرو�شً يًبا مَّ َن�شيِ
– اإن املراأة اإذا خرجت من بيتها للعمل ، ف�شتعتاد اخلروج من البيت - ولو مل يكن لها عمل كما هو   4
مالحظ -، وبالتايل �شي�شتمر ان�شطار الأ�شرة وانقطاع الألفة بني اأفرادها، ويقل وي�شعف التعاون واملحبة 

بني اأفرادها - كما هو حال البالد الغربية وقد كادت الأ�شرة تنهار كليًا39.
اأن عمل املراأة خارج املنزل، ول�شاعات طوال،  5 - الآثار ال�شحية املرتتبة على خروج املراأة، وتتمثل يف 

يعر�س املراأة لأنواع من الأمرا�س، ياأتي يف مقدمتها ال�شداع.
6 - الهدر القت�شادي، ويتمثل ذلك يف ثالثة اأمور:

الأمر الأول: اأن املراأة جمبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب واملجوهرات وغري ذلك، فاإذا خرجت املراأة 
للعمل كل يوم، فكم �شتنفق من املال على ثيابها وزينتها؟ 

الأمر الثاين: اأن املراأة اأقل عماًل واإنتاجًا من الرجل، واأقل منه رغبة يف الطموح، والو�شول اإلى اجلديد؛ 
ذلك اأن ما يعرتيها من العادة ال�شهرية، واأعباء احلمل والو�شع، والتفكري يف الأولد، ما ي�شغلها حقًا اأن 

توازي الرجل يف عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل، والنادر من الن�شاء ل ينق�س القاعدة.40
الأمر الثالث: الزيادة يف نفقات املعي�شة، رغبة يف زيادة م�شتوى الأ�شرة، حيث دفع هذا الأمر باملراأة اإلى 

النزول اإلى ميدان العمل للم�شاركة يف اإعالة الأ�شرة وم�شاعدة الزوج يف حتمل م�شوؤوليات املعي�شة.
 7 - خلروج املراأة اأثر يف انخفا�س معدلت اخل�شوبة والإناب يف الأ�شرة، وارتفاع معدلت الطالق.

8 - اإن املطالبة بخروج املراأة للعمل ميثل تهديدًا اأمنيًا واقت�شاديًا للدولة؛ ذلك لأن اأطروحات املطالبة 
بتوظيف الن�شاء ت�شغط على وتر ح�شا�س، والدولة مهما كانت اإمكاناتها ل ميكن اأن ت�شتطيع توفري فر�شًا 

وظيفية لهذه الأعداد الكبرية من الن�شاء والرجال.41
الجتاه الثاين: وهو النظر لعمل املراأة من منظور �شرعي يتلخ�س يف اأن املراأة لها خ�شو�شيتها الدينية، 
والنف�شية، واجل�شدية، والعاطفية، والجتماعية، واأن النفقة واجبة للمراأة على وليها42 والقائم ب�شوؤونها 
)اأبًا كان اأو زوجًا اأو نحوه(، واأن الأ�شل قرار املراأة يف بيتها ورعايتها ل�شوؤون املنزل والأبناء والزوج، واأن 
الإ�شالم اأباح لها العمل اإذا احتاجت لذلك، اأو احتاج اإليها املجتمع، لتعليم بنات جن�شها، وتطبيبهن ونحو 

39    املرأة املسلمة وقضايا العرص ص 79.

40    عمل املرأة- رؤية رشعية- ص 11-12، املرأة املسلمة وقضايا العرص ص 73.

41    عمل املرأة - رؤية رشعية- ص13-12.

42    بدائع الصنائع30/4، حاشية الدسوقي527/2 ، تحفة املحتاج345/8-353، املغني169-168/8 .
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ذلك، يف اإطار تلك اخل�شو�شية عمال بفقه املوازنات بني امل�شالح .43
الرجال  ميدان  يف  للعمل  املراأة  نزول  اأن  املعلوم  )من  باز44:  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  يقول 
وهو   ، الوخيمة  وعواقبه  املرة  وثمراته  تبعاته اخلطرية  له  اأمر خطري جدا،  وذلك  االختالط،  اإلى  يوؤدي 
بيتها  يف  تخ�شها  التي  بالأعمال  والقيام  بيتها  يف  بالقرار  املراأة  تاأمر  التي  ال�شرعية  للن�شو�س  م�شادم 
ونحوه ، مما تكون فيه بعيدة عن خمالطة الرجال.والأدلـة ال�شريحة ال�شحيحة الدالة على حتـرمي اخللوة 
بالأجنبيـة وحترمي النظر اإليها وحتـرمي الو�شائل املو�شلة اإلى الوقوع فيما حرم اهلل- اأدلة كثرية حمكمة 
ْجَن  ُكنَّ َول َترَبَّ قا�سية بتحرمي االختالط املوؤدي اإلى ماال حتمد عقباه . منها قوله تعالى : »وَقْرَن يفيِ ُبُيوتيِ
ْج�َس  َب َعْنُكُم الرِّ ُيْذهيِ ُ ليِ يُد اهللَّ ا ُيريِ َ َ َوَر�ُشوَلُه اإيِمنَّ ْعَن اهللَّ َكاَة َواأَطيِ نَي الزَّ الَة واآتيِ ْمَن ال�شَّ ةيِ اْلأُوَلى َواأَقيِ يَّ ليِ اهيِ َج اجْلَ َترَبُّ
رًيا«  يًفا َخبيِ ْكَمةيِ اإيِنَّ اهلَل َكاَن َلطيِ ْن اآَياتيِ اهلليِ َواحْليِ ُكنَّ ميِ رًيا َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى يفيِ ُبُيوتيِ َرُكْم َتْطهيِ اأَْهَل اْلَبْيتيِ َوُيَطهِّ
ُكْم  ُقُلوبيِ ليِ اأَْطَهُر  ُكْم  َذليِ َجاٍب  حيِ َوَراءيِ  ْن  ميِ َفا�ْشاأَُلوُهنَّ  َمَتاًعا  �َشاأَْلُتُموُهنَّ  »َواإيَِذا  تعالى:  )الأحزاب:33(.وقال 
نَّ  نَي َعَلْيهيِ نَي ُيْدنيِ نيِ �َشاءيِ امْلُوؤْميِ َك َونيِ َك َوَبَناتيِ أَْزَواجيِ يُّ ُقْل ليِ بيِ اأَيَُّها النَّ نَّ »)الأحزاب:53(.وقال تعالى : »َيا  هيِ َوُقُلوبيِ
يًما ») الأحزاب:59(.وقال اهلل جل  َرحيِ َغُفوًرا   ُ َوَكاَن اهللَّ ُيوؤَْذْيَن  ُيْعَرْفَن َفال  اأَْن  اأَْدَنى  َك  َذليِ نَّ  هيِ يبيِ ْن َجالبيِ ميِ
َنُعوَن  َي�شْ رٌي مَبا  َخبيِ  َ نَّ اهللَّ اإيِ َلُهْم  اأَْزَكى  َك  َذليِ ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  ْم  هيِ اريِ اأَْب�شَ ْن  ميِ وا  َيُغ�شُّ نَي  نيِ ْلُموؤْميِ ليِ وعال:«ُقْل 
ْبَن  ريِ ْنَها َوْلَي�شْ اإيِل َما َظَهَر ميِ يَنَتُهنَّ  يَن زيِ نَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َول ُيْبديِ هيِ اريِ اأَْب�شَ ْن  َن ميِ �شْ َناتيِ َيْغ�شُ ْلُموؤْميِ ليِ َوُقْل 
«) النور:31(.اإلى اأن قال  نَّ هيِ نَّ اأَْو اآَباءيِ ُبُعوَلتيِ هيِ نَّ اأَْو اآَبائيِ هيِ ُبُعوَلتيِ يَنَتُهنَّ اإيِل ليِ يَن زيِ نَّ َول ُيْبديِ هيِ نَّ َعَلى ُجُيوبيِ هيِ ُخُمريِ بيِ
َلَعلَُّكْم  ُنوَن  امْلُوؤْميِ اأَيَُّها  يًعا  َجميِ يِ  اإيَِلى اهللَّ َوُتوُبوا  نَّ  هيِ يَنتيِ زيِ ْن  ميِ نَي  ُيْخفيِ َما  ُيْعَلَم  ليِ نَّ  هيِ ْرُجليِ اأَ بيِ ْبَن  ريِ َي�شْ : »َول  �شبحانه 
” ، َفَقاَل َرُجٌل  �َشاءيِ ُخوَل َعَلى النِّ اُكْم َوالدُّ ُتْفليُِحوَن »)النور:31( وقال الر�شول- �شلى اهلل عليه و�شلم-  : “اإيِيَّ
باملراأة  الإ�شالم عن اخللوة  ونهى  امَلْوُت”45.  “احَلْمُو  َقاَل:  احَلْمَو،  اأََفَراأَْيَت   ، اهلليِ َر�ُشوَل  َيا   : اريِ الأَْن�شَ َن  ميِ
الأجنبية على الإطالق اإل مع ذي حمرم وعن ال�شفر اإل مع ذي حمرم ، �شدا لذريعة الف�شاد واإغالقا لباب 
الأمل وح�شما لأ�شباب ال�شر وحماية للنوعني من مكايد ال�شيطان ، ولهذا �شح عن ر�شول الله�شلى اهلل عليه 
ْنَيا  ُقوا الدُّ �َشاءيِ “46 و�شح عنه اأنه قال:« اتَّ َن النِّ َجاليِ ميِ رَّ َعَلى الرِّ �شَ ْتَنًة اأَ ي فيِ و�شلم اأنه قال : “ َما َتَرْكُت َبْعديِ

43    شخصية املرأة املسلمة ص416.

44    موسوعة فتاوى اللجنة واإلمامني- فتاوى الشيخ ابن باز- موقع روح اإلسالم، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز.املؤلف: 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 301/6.أرشف عىل جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

45    صحيح البخاري 5/ 2005. كتاب: النكاح. باب : ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محـرم والدخول عيل املغيبة.رقمه: )4934(.دار 

ابن كثري. سنة النرش: 1414هـ - 1993م ، فتح الباري9/ 331.كتاب:النكاح.باب: ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم، والدخول عيل 

املغيبة.رقمه:)5232(.

46    صحيح البخاري 8/7.باب: ما ينقي من شؤم املرأة .رقمه: )5096(.
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�َشاءيِ »47، وقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: “  يَل َكاَنْت يفيِ النِّ ي اإيِ�ْشَرائيِ ْتَنةيِ َبنيِ َل فيِ �َشاَء، َفاإيِنَّ اأَوَّ ُقوا النِّ َواتَّ
ْيَطاُن “48  وهذه الآيات والأحاديث �شريحة الدللة يف وجوب  َثُهَما ال�شَّ اْمَراأٍَة اإيِلَّ َكاَن َثاليِ َل َيْخُلَونَّ َرُجٌل بيِ
القرار يف البيت واالبتعاد عن االختالط املوؤدي اإلى الف�شاد وتقوي�س الأ�شر وخراب املجتمعات فما الذي 

يلجئنا اإلى خمالفتها والوقوع فيما يغ�شب اهلل ويحل بالأمة باأ�شه وعقابه(. 
فالبيت مملكة املراأة، ومقر عملها اأ�شاًل.. ترعى زوجها وتربي ن�شاأها، وتدير �شوؤون بيتها، وهذه هي املهام 
الرئي�شة للمراأة، التي ينبغي األ ت�شغل بعمل عنها. وهذا ما يتالءم مع طبيعتها وفطرتها التي فطرها اهلل 

عليه.
ومما ي�شتدل به على ذلك كثري من الن�شو�س القراآنية والأحاديث ال�شريفة، منها:

ةيِ اْلأُوَلى »)الأحزاب: 33(. فهي ماأمورة  يَّ ليِ اهيِ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ ُكنَّ َوَل َترَبَّ 1 - قول اهلل تعالى: “ َوَقْرَن يفيِ ُبُيوتيِ
�شراحة بالقرار يف البيت.49

ةيِ اْلأُوَلى  يَّ ليِ اهيِ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ 2 – اإ�شافة البيوت اإلى �شمري الن�شوة50- كمـا جاء يف  قوله تعالى:” َول َترَبَّ
يًفا  ْكَمةيِ اإيِنَّ اهلَل َكاَن َلطيِ ْن اآَياتيِ اهلليِ َواحْليِ ُكنَّ ميِ » )الأحزاب:33(، وقوله عز وجل:« َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى يفيِ ُبُيوتيِ
وا  َواأَْح�شُ نَّ  هيِ تيِ دَّ عيِ ليِ َفَطلُِّقوُهنَّ  �َشاَء  النِّ َطلَّْقُتُم  اإيَِذا  يُّ  بيِ النَّ اأَيَُّها  �شبحانه:”َيا  وقوله   ،)34 الأحزاب:  رًيا«)  َخبيِ
القرطبي يف  لالأزواج.قال  البيوت  اأن  مع  «)الطالق:1(  نَّ هيِ ُبُيوتيِ نْ  ميِ ُجوُهنَّ  ُتْخريِ َل  ُكْم  َربَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َة  دَّ اْلعيِ
تف�شريه لهذه الآية: 51 )اأي لي�س للزوج اأن يخرجها من م�شكن النكاح ما دامت يف العدة، ول يجوز لها 

اخلروج اأي�شا حلق الزوج اإل ل�شرورة ظاهرة، فاإن خرجت اأثمت(52. 
اآَتاُه  ا  َّ ْق مميِ َفْلُيْنفيِ ْزُقُه  ريِ َعَلْيهيِ  َر  ُقديِ َوَمْن  هيِ  �َشَعتيِ ْن  �َشَعٍة ميِ ُذو  ْق  ُيْنفيِ النفقة للزوجة، لقوله تعالى:«ليِ 3– وجوب 
اهلُل«)الطالق:7(.اأي فاأمر اأهل التو�شعة اأن يو�شعوا علي ن�شائهم املر�شعات علي قدر �شعتهم53.فقد كفيت 

املراأة النفقة حتى تن�شرف ملهمتها الرئي�شة يف البيت، ول تن�شغل بالتك�شب عنها.

47    صحيح مسلم. تأليف : مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري2098/4. باب: أكرث أهل الجنة الفقراء. برقم: )2742(  . دار إحياء 

الكتب العربية.

48    سنن الرتمذي. املؤلف: محمد بن عيىس بن سورة الرتمذي4/ 404. أبواب: الفنت. باب: ما جاء يف لزوم الجامعة.رقم: )2165( قال 

الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب. دار الكتب العلمية.

49    تفسري القرآن العظيم . البن كثري 6/ 409. دار طيبة للنرش والتوزيع، الجامع ألحكام القرآن. للقرطبي 14/ 163، املحقق : هشام 

سمري البخاري.النارش: دار عامل الكتب:الرياض:السعودية.الطبعة: 1423 هـ- 2003 م.

50    أنوار التنزيل وأرسار التأويل.املؤلف:نارص الدين أيب سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشريازي البيضاوي 231/4.املحقق:محمد 

عبد الرحمن املرعشيل.النارش:دار إحياء الرتاث العريب:بريوت.الطبعة األويل 1418 هـ.

51    الجامع ألحكام القرآن. للقرطبي 18/ 144.

52    املرجع السابق 14/ 167-166.

53   التفسري الكبري . للرازي 564/30، الجامع ألحكام القرآن. للقرطبي 18/ 158.

دور فقه املوازنات في أحكام املرأة املسلمة
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وقد ورد يف ال�شنة ما يوؤكد اأن نفقة الزوجة على زوجها، ولهذا اإذا ق�شر الزوج يف الإنفاق على زوجته، 
فللزوجة احلق يف الأخذ من ماله دون علمه، مبا يكفيها واأولدها، فعن عائ�شة اأن هند بنت عتبة قالت:يا 
ْنُه َوُهَو َل َيْعَلُم. َفَقاَل:  لَّ َما اأََخْذُت ميِ ي اإيِ ي، َوَوَلديِ ينيِ ي َما َيْكفيِ ينيِ يٌح َوَلْي�َس ُيْعطيِ ر�شول اهلل: اإيِنَّ اأََبا �ُشْفَياَن َرُجٌل �َشحيِ

.54» امْلَْعُروفيِ يكيِ َوَوَلَدكيِ بيِ ي َما َيْكفيِ »ُخذيِ
ُم اْمَراأَتنْييِ َتُذوَدانيِ َقاَل  هيِ ْن ُدونيِ ا�سيِ َي�ْشُقوَن َوَوَجَد ميِ َن النَّ ًة ميِ 4 – قوله تعالى: »َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيهيِ اأُمَّ
رٌي »)الق�ش�س: 23(.ففي هذه الآية بني �شبحانه  َعاُء َواأَُبوَنا �َشْيٌخ َكبيِ َر الرِّ ديِ ي َحتَّى ُي�شْ َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َل َن�ْشقيِ

�شبب خروج بنتي �شعيب -عليه ال�شالم – لهذا العمل اخلارجي، مما يعني اأنه لي�س اأ�شل عملهما. 55
- �شلى اهلل عليه و�شلم- َقاَل:” اأَل  يِ ُ َعْنُهَما- اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ َي اهللَّ يِ ْبنيِ ُعَمَر- َر�شيِ 5 – ما جاء عن َعْبديِ اهللَّ
ُجُل َراٍع َعَلى  هيِ َوالرَّ تيِ يَّ ا�سيِ َراٍع َوُهَو َم�ْشُئوٌل َعْن َرعيِ ي َعَلى النَّ هيِ َفاْلإيَِماُم الَّذيِ تيِ يَّ ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْشُئوٌل َعْن َرعيِ
ُجليِ  َي َم�ْشُئوَلٌة َعْنُهْم َوَعْبُد الرَّ هيِ َوهيِ َها َوَوَلديِ َيٌة َعَلى اأَْهليِ َبْيتيِ َزْوجيِ هيِ َوامْلَْراأَُة َراعيِ تيِ يَّ هيِ َوُهَو َم�ْشُئوٌل َعْن َرعيِ اأَْهليِ َبْيتيِ
”56. فاحلديث ن�س على رعاية  هيِ تيِ يَّ هيِ َوُهَو َم�ْشُئوٌل َعْنُه اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْشُئوٌل َعْن َرعيِ ديِ َراٍع َعَلى َماليِ �َشيِّ

املراأة لبيت زوجها، مما يتطلب بقاءها فيه، والعناية ب�شوؤونه. 57
َي اهلُل َعْنُه - َعْن  –  ما جاء يف و�شف الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم لن�شاء قري�س: عن اأبي هريرة  - َر�شيِ  6
 ، هيِ َغريِ �َشاءيِ ُقَرْي�ٍس، اأَْحَناُه َعَلى َوَلٍد يفيِ �شيِ ُح نيِ اليِ َل �شَ ْبَ اْلإيِبيِ �َشاٍء َركيِ يِّ - �شلى اهلل عليه و�شلم- َقاَل: »َخرْيُ نيِ بيِ النَّ
هيِ »58 .حيث كان ثناء الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم على ن�شاء قري�س مبا يقمن  َواأَْرَعاُه َعَلى َزْوٍج يفيِ َذاتيِ َيديِ

به من اأعمال املنزل مقرها اأ�شاًل.59
7 - ما �شاع من عمل الن�شاء يف بيوتهن منذ �شدر الإ�شالم اإلى يومنا هذا، مما ل يحتاج اإلى �شرب الأمثلة 

اأو ال�شت�شهاد.

54   صحيح البخاري2/ 770.كتاب: البيوع. باب: من أجرى أمر األمصار عىل ما يتعارفون بينهم يف البيوع واإلجارة واملكيال والوزن 

وسنتهم عىل نياتهم ومذاهبهم املشهورة.رقم:)2097(.دار ابن كثري1414هـ - 1993م.

55    تفسري الطربي19/ 555 ، تفسري البغوي. املؤلف:الحسني بن مسعود البغوي200/6. دار طيبة.

56    صحيح البخاري 1  / 304 . كتاب: الجمعة. باب:الجمعة يف القرى واملدن رقم: ) 853 (.

57    فتح الباري 13/ 113-114. كتاب : األحكام . باب: قوله تعايل:« وأطيعوا الله ....«. رقمه: ) 7138(.

58    صحيح البخاري1955/5.كتاب:النكاح.باب:إيل من ينكح وأي النساء خري وما يستحب.رقمه: ) 4794(.

59    فتح الباري برشح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن عيل بن حجر العسقالين9 / 125.كتاب:النكاح . باب: إيل من ينكح وأي 

النساء خري وما يستحب. رقمه: ) 5082(. دار املعرفة : بريوت – لبنان.
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و �شئلت اللجنة الدائمة لالإفتاء عن حكم ال�شرع يف تويل املراأة اأعماًل من املمكن اأن يقوم بها الرجال 
اأن تتبواأ  اإيجاد جمالت عمل للمراأة فقط؟ فاأجابت1:) الأ�شل يف ال�شريعة  بدًل منها، وذلك من اأجل 
املراأة املنزلة التي كرمها اهلل بها، من القرار يف املنزل، والبعد عن اأماكن الفنت وال�شبهات، وما يكون 
فيه عر�شة ل�شررها، واأن تقوم برتبية اأولدها تربية اإ�شالمية، وتقوم بخدمة زوجها و�شئون بيتها. ولكن 
اإذا ا�شطرت اإلى اأن تعمل فينبغي اأن تختار من الأعمال ما ينا�شبها يف دينها ودنياها مما ل يوؤثر على 
قيامها برعاية �شئون زوجها واأولدها، مع مراعاة اإذن زوجها يف ذلك. اأما اأن تناف�س الرجال يف الأعمال 
التي هي من اخت�شا�س الرجال، فاإنه ل يجوز؛ ملا يف ذلك من ال�شلبيات والأ�شرار واملفا�شد الكثرية التي 
ترتتب على ذلك، حيث اإن اإعطاءها الفر�شة يف ذلك حتطيم للرجال، والق�شاء على الفر�س املتاحة لهم 
يف العمل فيها، مع ما يف عملها يف تلك املجالت من جعلها عر�سة لالختالط بالرجال، واالفتتان بها، 
وح�شول ما ل حتمد عقباه، اإ�شافة اإلى اأن ذلك ي�شعف قيامها بواجبات زوجها، و�شئون اأولدها وبيتها، 
مما ي�شتلزم معه ا�شتجالب اخلدم واخلادمات، وذلك له اأ�شراره وم�شاكله على الن�سء والدين كما ل 

يخفى(.
 يقول العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازـ رحمه اهلل ـ60:)اإن الدعوة اإلى نزول املراأة للعمل يف ميدان 
الرجال املوؤدي اإلى االختالط ،�سواء كان ذلك على جهة الت�شريح اأو التلويح، بحجة اأن ذلك من مقت�شيات 
الع�شر ومتطلبات احل�شارة اأمر خطري جدًا،  له تبعاته اخلطرية وثمراته املرة وعواقبه الوخيمة، رغم 
م�شادمته للن�شو�س ال�شرعية التي تاأمر املراأة بالقرار يف بيتها، والقيام بالأعمال التي تخ�شها يف بيتها 

ونحوه(. 
و عمال بفقه املوازنات بني امل�شالح يتب اأن الأ�شل قرار املراأة يف بيتها، ورعايتها ل�شوؤون املنزل والأبناء 

والزوج، اإل اأن الإ�شالم اأباح لها العمل اإذا احتاجت لذلك، اأو احتاج اإليها املجتمع.

60   فتاوى املرأة . أجاب عنها عدد من  الشيوخ منهم: الشيخ ابن باز ص 194.جمع وترتيب: محمد املسند.دار الوطن ط أويل سنة 

1414ه، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه الله.املؤلف: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 418/1.أرشف عىل جمعه وطبعه: 

محمد بن سعد الشويعر.
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املبحث الرابع: املوازنة بني املفا�سد يف حكم ولية املراأة

اتفق61 فقهاء الإ�شالم على عدم جواز تويل املراأة ملن�شب االإمامة العظمى، واأن الذكورة �سرط فيمن يتولى 
هذا املن�شب.

لعدم  �شحته  عدم  يف  �شك  فال  الإمام،  وظيفة  نحو  يف  تقريرها  )واأما  عابدين:  ابن  حا�شية  يف  جاء 
اأهليتها(62.

وجاء يف بداية املجتهد - بعد اأن حتدث عن ق�شاء املراأة -: )فمن رد ق�شاء املراأة �شبهه بق�شاء الإمامة 
الكربى .. ومن راأى حكمها نافذًا يف كل �شيء قال: اإن الأ�شل هو اأن كل من يتاأتى منه الف�شل بني النا�س 

فحكمه جائز، اإل ما خ�ش�شه الإجماع من الإمامة الكربى(63.
وجاء يف الأحكام ال�شلطانية: )واأما املراأة فلنق�س الن�شاء عن رتب الوليات، واإن تعلق بقولهن اأحكام(64.

وجاء  يف نهاية املحتاج: )�سرط االإمام كونه م�سلمًا مكلفًا حرًا ذكرًا(.65
وقال ابن قدامه يف املغنى: )ول ت�شلح - اأي املراأة - لالإمامة العظمى ول لتولية البلدان(. 66

و الأدلة على عدم جواز تويل املراأة الإمامة العظمى باأدلة من القراآن ، وال�شنة، والإجماع ، واملعقول بيانها 
كالأتي :

الدليل من القراآن الكرمي:

ْن  ميِ اأَْنَفُقوا  ا  َ َومبيِ َبْع�ٍس  َعَلى  ُهْم  َبْع�شَ  ُ اهللَّ َل  َف�شَّ ا  َ مبيِ �َشاءيِ  النِّ َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ تعالى:”  قوله   –  1
يـٌز  ُ َعزيِ َجاليِ َعَلْيهـيِنَّ َدَرَجٌة َواهللَّ لرِّ امْلَْعُروفيِ َوليِ نَّ بيِ ي َعَلْيهيِ ْثُل الَّذيِ ْم«)الن�شاء: 34(.وقوله تعالى:« َوَلُهنَّ ميِ هيِ اأَْمَواليِ
يـٌم”)البقرة : 228(. فاإن  اهلل - �شبحانه وتعالى - يف هذه الآية ح�شر القوامة يف الرجال دون الن�شاء،  َحكيِ
فجعل القوامة للرجال على الن�شاء، فالرجل قيم املراأة: فهو رئي�شها وكبريها واحلاكم عليها، وهو الذي 
يلزمها بحقوق اهلل – تعالى - عليها، من املحافظة على الفرائ�س، والكف عن املفا�شد، وهو الذي ينفق 

61    رد املحتار عىل الدر املختار. املؤلف: محمد أمني بن عمر )ابن عابدين(354/5. دار الكتب العلمية. سنة النرش: 1412هـ-1992م ، 

بداية املجتهد ونهاية املقتصد.املؤلف :أيب الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي768/1. دار ابن حزم . سنة النرش: 1420هـ 

العلمية، نهاية املحتاج8 /238، املغنى  ، األحكام السلطانية. املؤلف:عيل بن محمد بن حبيب املاوردي ص83. دار الكتب  - 1999م 

92/10 ، كشاف القناع92/6، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص1075، شخصية املرأة املسلمة ص270، حقـوق املرأة يف اإلسالم ص153.

62    حاشية رد املحتار 354/5.

63   بداية املجتهد768/1.

64     األحكام السلطانية ص83.

65     نهاية املحتاج38/8.

66     املغنى 92/10
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عليها ويك�شوها وي�شكنه.، وبني - �شبحانه - اأن ذلك ب�شبب ف�شل الرجال على الن�شاء، واأن هذا التف�شيل 
من وجوه متعددة منها: الإمامة. فالإمامة قوامة ، ول ي�شح اأن تكون املراأة قوامة على الرجال؛ لأن يف ذلك 

خمالفة لهذه الآية.67
ةيِ اْلأُوَلى”)الأحزاب: 33( فاإن اهلل - عز وجل-   يَّ ليِ اهيِ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ ُكنَّ َوَل َترَبَّ 2 – قوله تعالى:« َوَقْرَن يفيِ ُبُيوتيِ

اأمر املراأة باأن تقر يف بيتها68 .
�َشاءيِ  لنِّ َوليِ ا اْكَت�َشُبوا  َّ يٌب ممِّ َجاليِ َن�شيِ لرِّ ُكْم َعَلى َبْع�ٍس لِّ هيِ َبْع�شَ ُ بيِ َل اهللَّ ْوا َما َف�شَّ َتَتَمنَّ “ َوَل  3 – قوله تعالى: 
ُكلِّ �َشْيٍء َعليِيمًا »)الن�شاء: 32(.فقد نهي اهلل -  َ َكاَن بيِ هيِ اإيِنَّ اهللَّ ليِ ن َف�شْ َ ميِ ا اْكَت�َشْبَ َوا�ْشاأَُلوا اهللَّ َّ يٌب ممِّ َن�شيِ

�شبحانه-عن اأن يتمني الن�شاء ما للرجال ، والعك�س. 69
و الدليل مـن ال�سنـة النبويـة ال�سريفـة :

يِ �شلى اهلل عليه  ْن َر�ُشوليِ اهللَّ ْعُتَها ميِ َمٍة �َشميِ َكليِ ُ بيِ ي اهللَّ ي َبْكَرَة َقاَل: َلَقْد َنَفَعنيِ 1 – ما جاء يف احلديث َعْن اأَبيِ
يِ - �شلى  َل َمَعُهْم. َقاَل: مَلَّا َبَلَغ َر�ُشوَل اهللَّ َمليِ َفاأَُقاتيِ َحابيِ اجْلَ �شْ اأَ َق بيِ ْدُت اأَْن اأَحْلَ ، َبْعَد َما كيِ َمليِ اَم اجْلَ و�شلم-  اأَيَّ

ًة »70. ْوا اأَْمَرُهْم اْمَراأَ َح َقْوٌم َولَّ �ْشَرى َقاَل:« َلْن ُيْفليِ ْنَت كيِ ْم بيِ �َس َقْد َملَُّكوا َعَلْيهيِ اهلل عليه و�شلم- اأَنَّ اأَْهَل َفاريِ
ْم  -  هيِ َلُه َعَلى َعُدوِّ َظَفريِ ُجْنٍد  ُرُه بيِ ُيَب�شِّ رٌي  اأََتاُه َب�شيِ يَّ - �شلى اهلل عليه و�شلم-  بيِ َد النَّ ُه �َشهيِ اأَنَّ َبْكَرَة  ي  اأَبيِ َوَعْن 
ُه  ْخرَبَ يَما اأَ ُه فيِ رَي َفاأَْخرَبَ ُل اْلَب�شيِ ًدا، ُثمَّ اأَْن�َشاأَ ُي�َشائيِ َي اهلُل َعْنَها -، َفَقاَم َفَخرَّ �َشاجيِ �َشَة - َر�شيِ ْجريِ َعائيِ َوَراأْ�ُشُه يفيِ حيِ
�َشاَء  اأََطاَعْت النِّ اإيَِذا  َجاُل  يُّ - �شلى اهلل عليه و�شلم- : “ اْلآَن َهَلَكْت الرِّ بيِ اأَْمَرُهْم اْمَراأٌَة، َفَقاَل النَّ  َ ُه َويليِ اأَنَّ

�َشاَء َثاَلًثا« رواه الإمام اأحمد71. َجاُل اإيَِذا اأََطاَعْت النِّ َهَلَكْت الرِّ
اإلى ك�شرى، قراأه ثم مزقه، فدعا  اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ملا بعث بكتابه  منا�شبة احلديث الأول: 
اأن ميزقوا كل ممزق - ك�شرى وجنوده -، فا�شتجاب اهلل - عز  عليهم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
وجل- دعاء النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، وذلك باأن �شلط على ك�شرى ابنه �شريويه فقتله، وكان اأبوه - اأي 

67    فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري. تأليف : محمد بن عيل بن محمد الشوكاين ت سنة 1250هـ ص 

296. اعتني به وراجع أصوله : يوسف الغوش. دار املعرفة : بريوت- لبنان. ط ثانية سنة 1425هـ- 2004م ، تفسري ابن كثري 1/ 609، 

تفسري القرطبي 116-115/3.

68    تفسري الطربي 20/ 259، تفسري ابن كثري 6/ 409، تفسري القرطبي 409/6.

69    تفسري القرطبي 143-142/5.

70    رواه البخاري يف صحيحه1610/4.كتاب:املغازي.باب:كتاب النبيصىل الله عليه وسلم  إيل كرسي وقيرص.رقمه:) 4163(.

71    مسند اإلمام أحمد بن حنبل. املؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباىن45/5، كتاب: أول مسند البرصيني، باب: حديث أيب 

بكرة نفيع ين الحارث بن كلدة، رقمـه : )19942(. النارش : مؤسسة قرطبة – القاهرة. حديث صحيح اإلسناد ومل يخرجاه ، وشاهده 

صحيح عيل رشط الشيخني )املستدرك عىل الصحيحني. تأليف:أيب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري414/5. كتاب : األدب. 

باب: لن يفلح قوم متلكهم امرأة . رقمـه : )7859(. دار املعرفة . سنة النرش: 1418هـ - 1998م(.
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ك�شرى - ملا عرف اأن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل يف بع�س خزائنه املخت�شة 
به ُحّقًا م�شمومًا وكتب عليه: ُحقُّ اجلماع، من تناول منه كذا جامع كذا، فقراأه �شريويه، فتناول منه فكان 
فيه هالكه، فلم يع�س بعد اأبيه �شوى �شتة اأ�شهر، فلما مات مل يخلف اأخًا؛ لأنه قتل اإخوته حر�شًا على امللك، 
بن  �شريويه  بنت  )بوران  وا�شمها:  املراأة  فملكوا  البيت،  ذلك  املُْلك عن  وكرهوا خروج  ذكرًا.  يخلف  ومل 
قوا كما دعا به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 72 .فهذا  ك�شرى بن برويز(، فجر ذلك اإلى ذهاب ملكهم وُمزِّ
احلديث من اأو�شح الأدلة واأ�شرحها يف بيان عدم جواز تولية املراأة �شيئًا من الأمور والأحكام العامة بني 
امل�شلمني؛ لأن احلديث اإخبار عن عدم فالح من ويل اأمرهم امراأة، ول�شك اأن ذلك �شرر، وال�شرر يجب 
به فهو واجب، وهذا  اإل  الواجب  يتم  لأن ما ل  املراأة؛  تولية  اإليه، وهو  يوؤدي  ما  اجتناب  اجتنابه، فيجب 
ي�شاوي متامًا من حيث املاآل ما لو قلنا: اإنه منه �شلى اهلل عليه و�شلم خرب يف معنى النهي، و�شواء كان خربًا 
مع ال�شيغة الآنفة من مقدمة الواجب، اأم خربًا لفظًا اإن�شاء معنى، فاإنه عام يف جميع الوليات اإل الوليات 
اإذ هي  التولية( �شيغة عموم )اأمرهم(  امل�شتعملة فيه )حمل  ال�شيغة  لأن  التفاق عليها؛  اخلا�شة ملكان 

مفرد م�شاف ملعرفة.73 
وال�شر يف هذا نق�شان املراأة عقاًل ودينًا، وهذا الأمر من�شو�س عليه يف ال�شنة ال�شحيحة فقد قال �شلى 
اُن  ْن اإيِْحَداُكنَّ ُقْلَن َوَما ُنْق�شَ ميِ ميِ ازيِ ُجليِ احْلَ ُلبِّ الرَّ يٍن اأَْذَهَب ليِ اتيِ َعْقٍل َوديِ �شَ ْن َناقيِ اهلل عليه و�شلم: “ َما َراأَْيُت ميِ
انيِ  ْن ُنْق�شَ كيِ ميِ ُجليِ ُقْلَن َبَلى َقاَل َفَذليِ فيِ �َشَهاَدةيِ الرَّ �شْ ْثَل نيِ يِ َقاَل اأََلْي�َس �َشَهاَدُة امْلَْراأَةيِ ميِ َنا َيا َر�ُشوَل اهللَّ َنا َوَعْقليِ ينيِ ديِ
َها«.74 وعلى هذا ل يجوز  ينيِ انيِ ديِ ْن ُنْق�شَ كيِ ميِ ْم ُقْلَن َبَلى َقاَل َفَذليِ لِّ َومَلْ َت�شُ ْت مَلْ ُت�شَ َذا َحا�شَ َها اأََلْي�َس اإيِ َعْقليِ

اأن تتولى املراأة الإمامة العظمى بن�س هذا احلديث. 75
فتوى الأزهر: اأنقل هنا فقرات من فتوى الأزهر ب�شاأن عدم منح املراأة احلقوق ال�شيا�شية، تبني وجه الدللة 
من احلديث. قالت جلنة الأزهر ما ن�شه: )اإن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ل يق�شد بهذا احلديث 
جمرد الإخبار عن عدم فالح القوم الذين يولون املراأة اأمرهم؛ لأن وظيفته �شلى اهلل عليه و�شلم: بيان ما 
يجوز لأمته اأن تفعله حتى ت�شل اإلى اخلري والفالح، وما ل يجوز لها اأن تفعله حتى ت�شلم من ال�شر واخل�شار، 
اإلى املراأة، وقد �شاق ذلك  العامة  اإ�شناد �شيء من الأمور  اأمته عن جماراة الفر�س يف  واإمنا يق�شد نهي 
اأ�شلوب  وهو  المتثال،  �شملهم على  وانتظام  القوم احلري�شني على فالحهم  يبعث  اأن  �شاأنه  باأ�شلوب من 

72    فتح الباري 128/8، كتاب : املغازى، باب: كتاب النبي صىل الله عليه وسلم  إيل كرسي وقيرص .  رقمه : )4425(. 

73    املرجع السابق، نيل األوطار. املؤلف : محمد بن عيل الشوكاين 8 /304 . كتاب : األقضية واألحكام. باب: املنع من والية املرأة 

والصبي ومن ال يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه.  رقمه : )3887(. دار الحديث . سنة النرش: 1413هـ-1993م .

74    صحيح البخاري  116/1. كتاب : الحيض، باب: ترك الحائض الصوم .  رقمه : )298(.

75    فتح الباري 405/1-406. كتاب : الحيض، باب: ترك الحائض الصوم .  رقمه : )304(.
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القطع باأن عدم الفالح مالزم لتولية املراأة اأمرًا من اأمورهم، ول�شك اأن النهي امل�شتفاد من احلديث مينع 
كل امراأة – يف اأي ع�شر من الع�شور – اأن تتولى اأي �شيء من الوليات العامة، هذا العموم تفيده �شيغة 
احلديث واأ�شلوبه، كما يفيده املعنى الذي من اأجله كان هذا املنع، هذا هو ما فهمه اأ�شحاب الر�شول �شلى 
اهلل عليه و�شلم وجميع اأئمة ال�شلف مل ي�شتثنوا من ذلك امراأة ول قومًا، ول �شاأنًا من ال�شوؤون العامة، فهم 
جميعًا ي�شتدلون بهذا احلديث على حرمة تويل املراأة الإمامة الكربى، والق�شاء، وقيادة اجلي�س، وما اإليها 

من �شائر الوليات.
تعبديًا، يق�شد  لي�س حكمًا  العامة  الوليات  املراأة من  امل�شتفاد من هذا احلديث، وهو منع  وهذا احلكم 
جمرد امتثاله دون اأن تعلم حكمته، واإمنا هو من الأحكام املعللة مبعان واعتبارات ل يجهلها الواقفون على 
الفروق الطبيعية بني نوعي الإن�شان - الرجل واملراأة -، ذلك اأن هذا احلكم مل ينط ب�شيء وراء الأنوثة التي 
جاءت كلمة )امراأة( يف احلديث عنوانًا لها، واإذن فالأنوثة وحدها هي العلة، ووا�شح اأن الأنوثة لي�س من 
مقت�شاها عدم العلم واملعرفة، ول عدم الذكاء والفطنة حتى يكون �شيء من ذلك هو العلة؛ لأن الواقع يدل 
على اأن للمراأة علمًا وقدرة على اأن تتعلم كالرجل، وعلى اأن لها ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق اإحداهن 

الرجل يف العلم والذكاء والفهم، فالبد اأن يكون املوجب لهذا احلكم �شيئًا وراء ذلك كله.76
مهمة  وهي  لأجلها،  خلقت  التي  املهمة  تنا�شب  غرائز  على  مطبوعة  والتكوين  اخَلْلق  مبقت�شى  املراأة  اإن 
الأمومة، وح�شانة الن�سء وتربيته، وهذه قد جتعلها ذات تاأثر خا�س بدواعي العاطفة، وهي مع هذا تعر�س 
اأن ت�شعف قوتها املعنوية، وتوهن من  لها عوار�س طبيعية، تتكرر عليها يف الأ�شهر والأعوام، من �شاأنها 
عزميتها يف تكوين الراأي والتم�شك به، والقدرة على الكفاح واملقاومة يف �شبيله، وهذا �شاأن ل تنكره املراأة 
من نف�شها، ول تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على اأن �شدة النفعال، وامليل مع العاطفة من خ�شائ�س 

املراأة يف جميع اأطوارها وع�شورها(. 77
و الدليل من الإجماع : قد اأجمعت الأمة على عدم جواز ولية املراأة لالإمامة العظمى.78

والإمام القرافى قال يف )الذخرية(: )مل ي�شمع يف ع�شر من الع�شور اأن امراأة وليت الق�شاء، فكان ذلك 
اإجماعًا؛لأنه غري �شبيل املوؤمنني .. وقيا�شًا على الإمامة العظمى(. 79

و جاء يف �شرح ال�شنة: )اتفقوا على اأن املراأة ل ت�شلح اأن تكون اإمامًا ول قا�شيًا..(.80
76     قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص 1084-1083.

77     املرجع السابق.

78     املرجع السابق ص 1085.

79     الذخرية.املؤلف:شهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف22/10. دار الغرب اإلسالمي. سنة النرش1994م .

80     رشح السنة ـ لإلمام البغوى.املؤلف : الحسني بن مسعود البغوي77/10، كتاب :اإلمارة والقضاء . باب: كراهية تولية النساء . 
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و الدليل من املعقول:
1 - اإن الإمام ل ي�ستغني عن االختالط بالرجال والت�ساور معهم يف االأمور، واملراأة ممنوعة من االختالط 
بالرجال واخللوة بهم، بل ومن اخلروج للطرقات اإل حلاجة، كما اأنها ماأمورة باأن تلتزم خدرها؛ لأن حالها 

قد بني على ال�شرت والقرار يف البيوت81.
اأمر  ويقيم  اجليو�س،  ويقود  الوفود،  وي�شتقبل  ال�شالة،  يف  امل�شلمني  يوؤم  من�شبه  بحكم  الإمام  – اإن   2
اجلهاد، وينظر يف اأمور امل�شلمني، واملراأة بحكم تكوينها اخَلْلقي ل ت�شلح للقهر والغلبة والع�شاكر، وتدبري 

احلروب واإظهار ال�شيا�شة غالبًا، ومن ثم فهي ل ت�شلح لأن تتولى من�شب الإمامة.
3– اإن املراأة بحكم تكوينها اخللقي تعرتيها عوامل طبيعية من حمل وولدة واإر�شاع وحي�س..الخ، وهذه 
العوامل توهن من قوى املراأة وتفكريها، وحتول دون تفرغها لالأمور الهامة التي تخ�س الدولة؛ فهي اإذن 

غري موؤهلة للقيام مبهمات اأخرى غري وظيفتها الأولى وهي:الأمومة واحل�شانة وتربية الن�سء.
وهذه  واحلنان،  الرفق  على  جمبولة  والنفعال،  التاأثر  �شريعة  والعاطفة،  احل�س  مرهفة  املراأة  اإن   –  4
والرئا�شة  القيادة  م�شمار  يف  �شارة  تكون  فقد  واحل�شانة  الأمومة  م�شمار  يف  لزمة  كانت  اإن  ال�شفات 
واإدارة اأمور الأمة. اأما الرجل فال يندفع يف الغالب مع عواطفه ووجدانه - كما تندفع املراأة -، بل يغلب 

عليه الإدراك والفكر والرتوي وهما قوام امل�شوؤولية والقيادة.
هذا  منهن  تولى  من  واأن  الدولة،  رئا�شة  من�شب  تولني  الالتي  ن�شبة  �شاآلة  على  �شاهد  التاريخ  – اإن   5
املن�شب فاإمنا كان ذلك نادرًا، ولظروف ا�شتثنائية، مما يدل على اأن النا�س بتجربتهم يعرفون اأن الدولة 
ل ي�شلح لها اإل الرجال الأقوياء الأ�شداء الأمناء، مما تفتقده املراأة بحكم اخللق والتكوين؛ ولهذا مل يول 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ول اأحد من خلفائه ول من بعدهم ولية بلد، ولو جاز ذلك مل يخل منه جميع 

الزمان غالبا82. 
6 – اإن املراأة ل تلي الإمامة اخلا�شة بالرجال، فكيف تلي الإمامة العامة لهم؟ كما اأن املراأة ل يجوز لها اأن تتولى 
من�شب الق�شاء ول من�شب ال�شهادة عند اأكرث اأهل العلم، فكيف يجوز لها اأن تتولى من�شب الإمامة العظمى؟83
اإذن اتفق فقهاء الإ�شالم على عدم جواز تويل املراأة ملن�شب الإمامة العظمى، اإل اأن تقرير املبداأ �شهل، 

رقمه : ) 2486( . تحقيق : شعيب األرناؤوط - محمد زهري الشاويش. دار النرش : املكتب اإلسالمي : دمشق ـ بريوت 1403هـ - 1983م. 

الطبعة  الثانية.

81    االختيار لتعليل املختار.تأليف:عبد الله بن محمود بن مودود املوصيل الحنفي. دار الخري . سنة النرش1419هـ - 1998م ، نهاية 

املحتاج 8/ 238، املغني 92/6، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص 1086.

82    املغني 92/6، قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص 1087.

83    بداية املجتهد 768/1، كشاف القناع294/6-295،قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ص 1087.
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ولكن ممار�شته �شعبة عندما يكون الأمر حم�شورا بني ولية املراأة وولية الطاغية الظامل ، ففقه املوازنات 
ينظر: اأي ال�شرين اأهون، اأو اأي املف�شدتني اأخف ، فريتكب الأدنى يف �شبيل الأعلى.84 

الغزايل الطويس )املتوىف: 505هـ(178/1.تحقيق: محمد عبد السالم عبد  84  املستصفى.املؤلف: أيب حامد محمد بن محمد 

الشايف.النارش: دار الكتب العلمية.الطبعة األوىل 1413هـ - 1993م.
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اخلامتـة

واأخل�س من خالل ما �شبق اإيل العديد من النتائج :
1- اإن مو�شوع منهج فقه املوازنات هو : اأفعال املكلفني التي تنطوي على م�شاحلهم الدينية والدنيويـة ؛ 

لتحقيق م�شالح الب�شر ودرء املفا�شد عنهم .
2- نهي الإ�شالم الزوج اأن ي�شرب زوجته بال م�شوغ عمال بفقه املوازنات بني امل�شالح واملفا�شد.

3- اأذن االإ�سالم اأذن بال�سرب الزوجة ب�سروط .
4- اإن العمل بفقه املوازنات بني امل�شالح واملفا�شد يف تعدد الزوجات فيه تقدمي م�شلحة الزواج من واحدة، 

على مف�شدة التعدد يف الزواج من الن�شاء. 
5- عمال بفقه املوازنات بني امل�شالح يف حكم عمل املراأة، فاإن الأ�شل قرار املراأة يف بيتها اإل اأن الإ�شالم 

اأباح لها العمل اإذا احتاجت لذلك، اأو احتاج اإليها املجتمع.
6- اتفق فقهاء الإ�شالم على عدم جواز تويل املراأة ملن�شب الإمامة العظمى، اإل اأن تقرير املبداأ �شهل، ولكن 
ممار�شته �شعبة عندما يكون الأمر حم�شورا بني ولية املراأة والطاغية الظامل ، ففقه املوازنات ينظر: اأي 

ال�شرين اأهون، اأو اأي املف�شدتني اأخف ، فريتكب الأدنى يف �شبيل الأعلى. 
اأهم التو�شيات:

1- �شرورة اطالع  امل�شلم علي علم فقه املوازنات ؛ حتى يكون على ب�شرية مما يجري حوله خا�شة يف 
الفنت التي ت�شتبه فيها الأمور. 

2- بيان قواعد ال�شرع التي يتحقق بها الو�شول اإيل املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة اأو املفا�شد املتعار�شة 
اأو بني املفا�شد وامل�شالح.

3- اإتباع منهج الإ�شالم يف التوفيق بني امل�شالح املتعار�شة اأو املفا�شد املتعار�شة اأو امل�شالح واملفا�شد.
التطبيق العملي لقواعد فقه املوازنات.

4- لبد من تقيد املجتهد واحلاكم والفقيه بال�شوابط ال�شرعية يف الأحكام املتعلقة باملراأة ؛ حتى يت�شنى 
حتقيق تطبيق فقه املوازنات فيها.

5- �شرورة اهتمام العلماء بالتاأليف فقه املوازنات، خا�شة يف الأحكام املتعلقة باملراأة.
6- الهتمام والرتكيز بوجه خا�س علي تطبيق فقه املوازنات يف الأحكام املتعلقة باملراأة ، وخا�شة يف هذه 

الأزمنة املتاأخرة .  
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امل�سادر و  املراجع

اأوًل:القراآن الكرمي.

ثانيًا:كتب التف�سري مرتبة ح�سب احلروف الأبجدية:

ال�شريازي  اأبي �شعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد  التاأويل.املوؤلف:نا�شر الدين  واأ�شرار  التنزيل  اأنوار   -1
البي�شاوي . املحقق:حممد عبد الرحمن املرع�شلي.النا�شر:دار اإحياء الرتاث العربي:بريوت.الطبعة الأويل 

8141 هـ.
2-  تف�شري البغوي. املوؤلف:احل�شني بن م�شعود البغوي.دار طيبة.

3- تف�شري الطربي. املوؤلف:حممد بن جرير الطربي. دار املعارف .
4- تف�شري القراآن العظيم . املوؤلف : اأبي الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي]007 -477 
هـ  . املحقق : �شامي بن حممد �شالمة. النا�شر : دار طيبة للن�شر والتوزيع. الطبعة الثانية 0241هـ - 9991 

م .
5- اجلامع لأحكام القراآن .املوؤلف : اأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�شاري اخلزرجي 
�شم�س الدين القرطبي )املتوفى : 176 هـ(. املحقق : ه�شام �شمري البخاري. النا�شر : دار عامل الكتب : 

الريا�س : اململكة العربية ال�شعودية.الطبعة �شنة  3241 هـ- 3002 م. 
بن علي بن حممد  : حممد  تاأليف  التف�شري.  والدراية من علم  الرواية  فني  القدير اجلامع بني  فتح   -6
ال�شوكاين ت �شنة 0521هـ . اعتني به وراجع اأ�شوله : يو�شف الغو�س. دار املعرفة : بريوت- لبنان. ط ثانية 

�شنة 5241هـ- 4002م.
7- مفاتيح الغيب = التف�شري الكبري.املوؤلف: اأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�شن بن احل�شني التيمي 
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوفى: 606هـ(.النا�شر: دار اإحياء الرتاث العربي – 

بريوت.الطبعة الثالثة - 0241 هـ.

ثالثًا:كتب احلديث و�سروحه مرتبة ح�سب احلروف الأبجدية:

1- �شنن الرتمذي. املوؤلف: حممد بن عي�شى بن �شورة الرتمذي. دار الكتب العلمية.
2- �شرح ال�شنة ـ لالإمام البغوى.املوؤلف : احل�سني بن م�سعود البغوي. حتقيق : �سعيب االأرناوؤوط - حممد 

زهري ال�شاوي�س. دار الن�شر : املكتب الإ�شالمي : دم�شق ـ بريوت 3041هـ - 3891م. الطبعة  الثانية.
3- �شحيح البخاري.املوؤلف:حممد بن اإ�شماعيل اأبي عبد اهلل البخاري اجلعفي. املحقق: حممد زهري بن 
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نا�شر النا�شر.النا�شر: دار طوق النجاة . الطبعة الأولى 2241هـ.و ط دار ابن كثري. �سنة الن�سر: 4141هـ 
- 3991م .

4- �شحيح م�شلم. تاأليف : م�شلم بن احلجاج الق�شريي الني�شابوري  . دار اإحياء الكتب العربية.
5- عون املعبود. املوؤلف :حممد �شم�س احلق العظيم اآبادي . دار الفكر.�شنة الن�شر: 5141هـ - 5991م .

6- فتح الباري ب�شرح �شحيح البخاري لالإمام احلافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين. دار املعرفة : 
بريوت – لبنان.وط دار الريان للرتاث . �شنة الن�شــر : 7041هـ - 6891م.

7- امل�شتدرك على ال�شحيحني.تاأليف:اأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�شابوري.دار املعرفة . 
�شنة الن�شر: 8141هـ - 8991م .

8-  م�شند الإمام اأحمد بن حنبل. املوؤلف : اأحمد بن حنبل اأبو عبد اهلل ال�شيبانى. النا�شر : موؤ�ش�شة قرطبة 
– القاهرة.

9- نيل الأوطار. املوؤلف : حممد بن علي ال�شوكاين . دار احلديث . �شنة الن�شر: 3141هـ-3991م. 

رابعًا:كتب الفقه العام مرتبة ح�سب احلروف الأبجدية:

1-  كتب الفقه احلنفي: 
�شنة   . اخلري  دار  احلنفي.  املو�شلي  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  تاأليف:عبد  املختار.  لتعليل  الختيار   -1

الن�شر9141هـ - 8991م.
2- البحر الرائق �شرح كنز الدقائق.املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم امل�شري 
)املتوفى: 079هـ(.ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�شني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت 

بعد 8311 هـ( وباحلا�شية: منحة اخلالق لبن عابدين.النا�شر: دار الكتاب الإ�شالمي.الطبعة الثانية .
3- بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع. املوؤلف: اأبي بكر م�شعود بن اأحمد الكا�شاين. دار الكتب العلمية. �شنة 

الن�شر: 6041هـ-6891م . طبعة: الثانية.
العلمية. �شنة  الكتب  اأمني بن عمر )ابن عابدين(. دار  املوؤلف: حممد  الدر املختار.  4- رد املحتار على 

الن�شر: 2141هـ-2991م .
5- فتح القدير. املوؤلف  : كمال الدين بن عبد الواحد ) ابن الهمام ( . دار الفكر  .

2- كتب الفقه املالكي:
1- بداية املجتهد ونهاية املقت�شد.املوؤلف :اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن ر�شد القرطبي. دار ابن 

حزم . �شنة الن�شر: 0241هـ - 9991م .
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2- حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري. املوؤلف : حممد ابن اأحمد بن عرفة الد�شوقي. دار اإحياء الكتب 
العربية .

3- الذخرية.املوؤلف:�شهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القرايف. دار الغرب الإ�شالمي. �شنة الن�شر4991م . 
4- مواهب اجلليل يف �شرح خمت�شر خليل.املوؤلف: �شم�س الدين اأبي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد 
عيني املالكي )املتوفى: 459هـ(.النا�شر: دار الفكر. الرحمن الطرابل�شي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ

الطبعة الثالثة. 2141هـ - 2991م.

3- كتب الفقه ال�سافعي:

1- الأحكام ال�شلطانية. املوؤلف:علي بن حممد بن حبيب املاوردي. دار الكتب العلمية.
2- حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي . دار اإحياء الرتاث 

العربي.
املاوردي  حبيب  بن  حممد  بن  علي  احل�شـن  لأبي   . ال�شافعي  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي   -3

الب�شري. دار الكتب العلميـة . �شنــة الن�شر 9141هـ - 9991م  .
�شنة  الإ�شالمي  املكتب  النووي.  �شرف  بن  يحيى  زكريا  اأبي  املوؤلف:  املفتني.  وعمدة  الطالبني  رو�شة   -4

الن�شر: 2141هـ - 1991م،

4- كتب الفقه احلنبلي:

1- ك�ساف القناع.املوؤلف: من�سور بن يو�سف البهوتي.دار الفكر. ط �شنة 2041هـ- 2891م.
2- املغني. املوؤلف:موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة. دار اإحياء الرتاث العربي . �شنة الن�شر: 5041هـ 

- 5891م . الطبعة الأولى .

خام�سًا:كتب اأ�سول الفقه مرتبة ح�سب احلروف الأبجدية:

1- الأ�شباه والنظائر.املوؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ال�شبكي )املتوفى: 177هـ(.النا�شر: 
دار الكتب العلمية.الطبعة الأولى 1141هـ- 1991م.

2- اأ�شول الفقه امل�شمى اإجابة ال�شائل �شرح بغية الآمل.املوؤلف: حممد بن اإ�شماعيل بن �شالح بن حممد 
)املتوفى:  بالأمري  كاأ�شالفه  املعروف  الدين،  عز  اإبراهيم،  اأبي  ال�شنعاين،  ثم  الكحالين  احل�شني، 
الأهدل.النا�شر:  مقبويل  حممد  ح�شن  والدكتور  ال�شياغي  اأحمد  بن  ح�شني  القا�شي  2811هـ(.املحقق: 

دور فقه املوازنات في أحكام املرأة املسلمة
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موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت.الطبعة الأولى 6891هـ.
3- علم اأ�شول الفقه.املوؤلف : عبد الوهاب خالف )املتوفى : 5731هـ(.النا�شر : مكتبة الدعوة - �شباب 

الأزهر.الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
الوهاب خالف )املتوفى: 5731هـ(.النا�شر:  الت�شريع.املوؤلف: عبد  تاريخ  الفقه وخال�شة  اأ�شول  4- علم 

مطبعة املدين »املوؤ�ش�شة ال�شعودية مب�شر«.
الطو�شي )املتوفى: 505هـ(.حتقيق: حممد  الغزايل  اأبي حامد حممد بن حممد  امل�شت�شفى.املوؤلف:   -5

عبد ال�شالم عبد ال�شايف.النا�شر: دار الكتب العلمية.الطبعة الأولى 3141هـ - 3991م.
)املتوفى:  بال�شاطبي  ال�شهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�شى  بن  اإبراهيم  املوافقات.املوؤلف:   -6  
097هـ(.املحقق: اأبي عبيدة م�شهور بن ح�شن اآل �شلمان.النا�شر: دار ابن عفان. الطبعة الأولى 7141هـ- 

7991م.

�ساد�سًا:كتب معاجم اللغة مرتبة ح�سب احلروف الأبجدية:

الأن�شاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الف�شل،  اأبي  على،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب.املوؤلف:  ل�شان   -1
الرويفعى الإفريقى )املتوفى: 117هـ(.النا�شر: دار �شادر – بريوت.الطبعة: الثالثة - 4141 هـ.

2-  خمتار ال�شحاح.املوؤلف: زين الدين اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 
)املتوفى: 666هـ(.املحقق: يو�شف ال�شيخ حممد.النا�شر: املكتبة الع�شرية - الدار النموذجية، بريوت – 

�شيدا.الطبعة: اخلام�شة، 0241هـ - 9991م.
�شابعًا:كتب عامة متنوعة مرتبة ح�شب احلروف الأبجدية:

1- اأولويات احلركة الإ�شالمية يف املرحلة القادمة ليو�شف القر�شاوي  . املوقع الر�شمي ليو�شف القر�شاوي  .
الوهاب خالف )املتوفى: 5731هـ(. الإ�شالمية.املوؤلف: عبد  ال�شريعة  ال�شخ�شية يف  الأحوال  اأحكام   -2

النا�شر: مطبعة دار الكتب امل�شرية بالقاهرة.الطبعة: الثانية، 7531هـ- 8391م.
3- تعدد الزوجات يف الإ�شالم . بقلم: حممد بن م�شفر بن ح�شني الطويل . اإدارة الدعوة والإعالم.

4- حقوق وق�شايا املراأة يف عاملنا املعا�شر. تاأليف : عبد اهلل مرعي بن حمفوظ املحامي.ط �سنة 7141هـ.- 
جدة .

5- حقوق املراأة يف الإ�شالم. املوؤلف:حممد بن عبد اهلل بن �سليمان عرفة. ط ثانية 0041هـ -0891م .  
املكتب الإ�شالمي. 

و�شلم.املوؤلف: حممد طاهر حكيم. الرحمة �شلى اهلل عليه  نبي  ت�شريع  امل�شلحة واحلكمة يف  6- رعاية 
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النا�شر: اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة.الطبعة: العدد 611- ال�شنة 43، 2241هم2002م.
7- �شخ�شية املراأة امل�شلمة يف �شوء القراآن وال�سنة . اإعداد وت�سنيف: ال�سيخ خالد عبد الرحمن العك . ط 

خام�شة �شنة 3241هـ - 3002م . دار املعرفة : لبنان – بريوت.
8- ظلم املراأة . د/ حممد بن عبد اهلل الهبدان.ط اأويل �سنة 5241هـ . ط نور االإ�سالم.

9- عمل املراأة يف املنزل وخارجه. املوؤلف: اأ.د: اإبراهيم بن مبارك اجلوير. ط اأويل �سنة 6141هـ- 5991م 
. مكتبة العبيكان . 

01- فتاوى اإ�شالمية . لبن عثيمني .
11- فتاوى املراأة . اأجاب عنها عدد من  ال�شيوخ منهم: ال�شيخ ابن باز.جمع وترتيب: حممد امل�شند.دار 

الوطن ط اأويل �سنة 4141هـ.
21- فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء برئا�شة ال�شيخ ابن باز- املجموعة الأويل -. ال�شوؤال الثالث من الفتوى 

رقم ) 95391 (. الرئا�شة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
31- ق�شايا املراأة يف املوؤمترات الدولية – درا�شة نقدية يف �شوء الإ�شالم – املوؤلف: د. فوؤاد بن عبد الكرمي 

بن عبد العزيز العبد الكرمي .
41- املراأة امل�شلمة وق�شايا الع�سر.املـوؤلف : د. حممد هيثم اخلياط . ط اأويل 8241هـ -7002م . �شفري 

الدولية للن�شر: القاهرة. 
51- جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهلل.املوؤلف: عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز . اأ�شرف 

على جمعه وطبعه: حممد بن �شعد ال�شويعر.
الريا�س،  العا�شمة،  دار  الفوزان.النا�شر:  اهلل  عبد  بن  فوزان  بن  �شالح  الفقهي.املوؤلف:  امللخ�س   -61

اململكة العربية ال�شعودية.الطبعة: الأولى، 3241هـ.
71- منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية.الدكتور/ عبد املجيد حممد اإ�شماعيل ال�شو�شوة .من�شورات 

جملة البحوث الفقهية املعا�شرة. عدد:)15(.
الدو�شى . جامعة  اأ�شولية(.للدكتور ح�شن �شامل  الإ�شالمي )درا�شة  ال�شرع  املوازنات يف  81- منهج فقه 

�شنعاء.
91- مو�شوعة فتاوى اللجنة والإمامني – فتاوى ال�شيخ ابن باز- موقع روح الإ�شالم، جمموع فتاوى العالمة 
عبد العزيز بن باز رحمه اهلل.املوؤلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.اأ�شرف على جمعه وطبعه: حممد 

بن �شعد ال�شويعر.
02- واجبات املراأة امل�شلمة يف �شوء القراآن وال�سنة . اإعداد وت�سنيف: ال�سيخ خالد عبد الرحمن العك .ط 

دور فقه املوازنات في أحكام املرأة املسلمة
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ثانية �شنة 0241هـ - 0002م – دار املعرفة : لبنان – بريوت.
12- وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة  ) عمل املراأة خارج بيتها بني املكا�شب و املخا�شر( . اإعداد: 
خالد بن عبد الرحمن بن حمد ال�شايع. ط اأويل �سنة 5241هـ.دار بلن�سية للن�سر والتوزيع : ال�سعودية – الريا�س.

Footnotes
ال�شوؤال   . الأويل - جملد 732/71  املجموعة  باز-  ابن  ال�شيخ  برئا�شة  لالإفتاء  الدائمة  اللجنة  فتاوى    1

الثالث من الفتوى رقم ) 95391 (. الرئا�شة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
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مفهوم فقه الموازنة وأدلته الشرعية

د. يا�صني بن نا�صر اخلطيب

جامعة اأم القرى كلية ال�شريعة

والدرا�شات الإ�شالمية

ق�صم ال�صريعة
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ِحْيِم ْحَمن الرَّ ِب�ْصِم اهلِل الرَّ

�حلمد هلل رب �لعاملني, و�ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي �لأمني, حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني. 
وبعد : فاإن جامعة �أم �لقرى – وحتديًد� كلية �ل�صريعة – حر�صها �هلل تعالى - د�أبت على �إقامة �مل�ؤمتر�ت 
و�لندو�ت �ملختلفة ؛ لترثي �لعق�ل �لن�صطة لتتفاعل مع تلك �مل�ؤمتر�ت وتلك �لندو�ت , ولتفيد �ملجتمع مما 
ا على �لكتابة يف  ت�صديه �إليه من �لبح�ث �لقيمة �لتي يتناولها �مل�ؤمتر �أو �لندوة , ولتحفيز �لأ�صاتذة �أي�صً

�ملنا�صط �ملختلفة , وذلك �ص�قني للكتابة يف هذ� �مل�ؤمتر 
)فقه �مل��زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�صرة(

�لذي �أعتقد �أنه مهم جًد� جعل �هلل تعالى جز�ء �لعاملني خرًي� , ووفقهم لكل خري .  
وقد �خرتت من هذ� �مل�ؤمتر �ملح�ر �لأول 
) مفه�م فقه �مل��زنات و�أدلته �ل�صرعة(

ا ل�جهه �لكرمي , و�هلل من ور�ء �لق�صد.  و�أ�صاأل �هلل تعالى �أن يجعل فيه �لنفع �لعام , و�أن يجعله خال�صً

مفهوم فقه املوازنة وأدلته الشرعية
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خطة البحث : 

وقد جعلت هذ� �لبحث مك�ًنا مما يلي : 
مقدمة ومتهيد و�صتة مباحث : 

�ملقدمة بينت فيها – باخت�صار- �صبب �ختيار �مل��ص�ع . 
و�لتمهيد �أذكر فيه تعريف �لعن��ن , 

و�ملبحث �لأول , وفيه مطلبان :   
�لأول : �ملعاين �لتي ت�ؤخذ من �مل��زنة . 
�لثاين : �لكتب �لتي �هتمت بامل��زنة . 

�ملبحث �لثاين : وفيه ثالثة مطالب : 
�لأول : ف��ئد �مل��زنة و�أهميتها .             

�لثاين :  نتيجة �مل��زنة . 
�لثالث : حكم �مل��زنة . 

�ملبحث �لثالث : وفيه مطلبان : 
�لأول �صفات �مل��زن �لقدير . 

�لثاين : طريقة �مل��زنة و�ملقارنة . 
 �ملبحث �لر�بع : �ل�ص��بط , وفيه مطلبان : 

�لأول : �ص��بط �لعمل بفقه �مل��زنة 
�لثاين : من يقدر �مل�صلحة ؟

�ملبحث �خلام�س : �أدلة �مل��زنة , وفيه ثالثة مطالب : 
�لأول : من �لكتاب . 
�لثاين : من �ل�صنة . 

�لثالث : من �أق��ل �لعلماء . 
�ملبحث �ل�صاد�س : مناذج من �مل��زنات , وفيه خم�صة مطالب. 

�لأول : �مل��زنة بني �لب�صارة و�لنذ�رة . 
�لثاين : �مل��زنة يف تنظيم �ل�قت . 

�لثالث : �مل��زنة يف معرفة �لعدل من �لفا�صق .
الرابع : املوازنة بني ال�سلف واخللف يف ا�ستنباط الأحكام . 

�خلام�س : �مل��زنة بني �ل�صمت و�لكالم . 
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التمهيد : يف تعريف العنوان )فقه املوازنة( وبيان الألفاظ ذات ال�شلة : 

1-  تعريف الفقه لغة : 

ين ؛ ِل�صَيادته و�َصرِفه  قال �بن �صيدة : وقال -�صاحب �لعني- : �لِفْقه �لِعْلم بال�صيء , وَغَلب على علم �لدِّ
ا , و�لُع�د على �مَلْنَدل , وقد َفُقه َفَقاَهة , وه� َفِقيه  يَّ َ ْجُم على �لرثرُّ له على �صاِئِر �أن��ع �لِعْلم , كما َغَلب �لنَّ وَف�صْ

من ق�م ُفَقهاَء ,  و�لأنثى َفِقيهة . 

2-  تعريف الفقه ا�شطالًحا : 

مر تعريف �لفقه ��صطالًحا بثالث مر�حل :
�لإ�صالمية : عقيدة و�أخالًقا و�أحكاًما عملية ,  �ل�صريعة  : كان يطلق وير�د به جميع عل�م  �لأولى  �ملرحلة 
�صئل �لإمام �أب� حنيفة - رحمه �هلل تعالى- عن �لفقه فقال : �لفقه معرفة �لنف�س ما لها وما عليها. )1( . 
َف �لفقه باأنه : معرفة �لأحكام �ل�صرعية �لعملية وكيفية �ل�صتدلل بها وحال �مل�صتدل  �ملرحلة �لثانية : ُعرِّ

, و�لفقيه �ملجتهد . 
ف �لفقه باأنه : معرفة �لأحكام �ل�صرعية �لعملية وكيفية �ل�صتدلل بها وحال �مل�صتدل ,  �ملرحلة �لثالثة : عرِّ

و�لفقيه �ملجتهد وغري �ملجتهد . )2(  
 وعلى �أ�صا�س �ملرحلة �لثالثة جاء تعريف �لأ�ص�ليني , قال �لآمدي: 

ويف عرف �ملت�صرعني : �لفقه خم�ص��س بالعلم �حلا�صل بجملة من �لأحكام �ل�صرعية �لفروعية, بالنظر 
و�ل�صتدلل . )3(

فه فقال: وجمع �صاحب مفتاح �ل�صعادة �لكثري مما يخ�س �لفقه , فعرَّ
ه� علم باحث عن �لأحكام �ل�صرعية �لفرعية �لعملية من حيث ��صتنباطها من �لأدلة �لتف�صيلية. 

وقال : مبادُئ �لفقه : م�صائل �أ�ص�ل �لفقه. 
و��صتمد�د �لفقه : له ��صتمد�د من �صائر �لعل�م �ل�صرعية و�لعربية .

وفائدته : ح�ص�ل �لعمل به على �ل�جه �مل�صروع. 

ُه  نَّ َفُه �لإَِماُم �لأَْعَظُم ِباأَ 1 (   حا�صية رد �ملحتار - )ج 1 / �س 66( وقال يف �لبحر �لر�ئق �صرح كنز �لدقائق - )ج 1 / �س 9( َوَعرَّ
اِت َكُ�ُج�ِب �لإِمَياِن , َو�ْلِ�ْجَد�ِنيَّات �أَْي �لأَْخاَلَق �ْلَباِطَنة َو�مْلََلَكاِت  ُه َيَتَناَوُل �لْعِتَقاِديَّ ْف�ِس َما َلَها َوَما َعَلْيَها { َلِكنَّ } َمْعِرَفُة �لنَّ
ن�ص�ء �حل�صارة �ل�صالمية - )ج 1 / �س 158( وي�رد »د�فيد �صانتالنا«  . ويف  ْ�ِم  َو�ل�صَّ اَلِة  َكال�صَّ اِت  َو�ْلَعَمِليَّ  , َة  ْف�َصاِنيَّ �لنَّ
تعريفًا للفقه لدى �ملذهب �حلنفّي, وه� »معرفة �لنف�س ما لها وما عليها « بحيث ي�صل بها �إلى معرفة طريق �حلّق يف �حلياة 

�لدنيا ويهّي�ؤها للحياة �لأخرى, 
2 (    �لتقرير و�لتحبري  - )ج 1 / �س 51( و �ملدخل لدر��صة �ل�صريعة �لإ�صالمية د/ عبد�لكرمي زيد�ن �س20 . 

3 (     �لأحكام لالآمدي - )ج 1 / �س 6( .
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و�لغر�س من �لفقه : حت�صيل ملكة �لقتد�ر على �لأعمال �ل�صرعية. )4( 
ويعرف �ل�صيخ حممد �أب� زهرة �لفقه فيق�ل : 

�لفقه : �لفهم �لعميق �لنافذ �لذي يتعرف غايات �لأق��ل و�لأفعال . )5(  

3- التعريف املختار : 

�لذي �أر�ه ر�جًحا من هذه �لتعريفات ه� تعريف �لآمدي �لقائل : 
�لفقه خم�ص��س بالعلم �حلا�صل بجملة من �لأحكام �ل�صرعية �لفروعية, بالنظر و�ل�صتدلل          

)6( ومثله تعريف �صاحب مفتاح �ل�صعادة �أعاله . 

4-  تعريف املوازنة لغة وا�شطالًحا :  

�ملقارنة )7( - : ومعناهما متقارب يف بحثنا هذ� , و�صاأبد�أ بتعريف  �مل��زنة لغة : - وقد ت�صمى  تعريف 
�مل��زنة ثم �أتبعه بتعريف �ملقارنة باإذنه تعالى : 

�مل��زنة : م�صدر ميمي من �لفعل �لثالثي )َوَزَن( . 

جاء يف �ملقايي�س يف �للغة :
يء؛  َنة َقدُر وزِن �ل�صَّ )وزن( �ل��و و�لز�ي و�لن�ن: بناٌء يدلرُّ على تعديٍل و��صتقامة: ووَزْنُت �ل�ّصيَء وْزنًا. و�لزِّ

و�لأ�صل َوْزَنة. )8( 
– بفتح ف�صك�ن  َيْفِعُل  – بفتحات-  َفَعَل   : �أب��ب �لثالثي �ملجرد , ووزنه  ووزن يزن من �لباب �لثاين من 

وبك�صر �لعني , مثل : وَعد ي�ِعد , و�صَرب ي�صِرب . )9( 

ومن معاين املوازنة العدل وهو الق�شط : 

ففي تف�صري �بن كثري عند ق�له تعالى :
َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َو�ْلَبْغِي  َو�مْلُْنَكِر  �ْلَفْح�َصاِء  َعِن  َوَيْنَهى  �ْلُقْرَبى  ِذي  َو�إِيَتاِء  َو�لإْح�َصاِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ �هللَّ �إِنَّ   }

4 (    ك�صف �لظن�ن ج: 2 �س: 1280
5 (    �أ�ص�ل �لفقه ملحمد �أب� زهرة �س25. 
6 (    �لأحكام لالآمدي - )ج 1 / �س 6( .

7 (    حترير �لتحبري يف �صناعة �ل�صعر و�لنرث - )ج 1 / �س 134( القرط على الكامل - )ج 1 / �س 33(قال :  »وكذلك كان ع�نًا 
له يف دقة �مل��زنة, و�صالمة �ملقارنة«, فجمع بني �مل��زنة و�ملقارنة .   

8 (    )ج 6 / �س 81(
ْيَء ِلَزْيٍد �أَِزْنُه َوْزًنا ِمْن َباِب َوَعَد 9(    �مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري )2/ 658( )وزن( : َوَزْنُت �ل�صَّ
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ُروَن )90( } َتَذكَّ
يق�ل �بن كثري: يخرب تعالى �أنه ياأمر عباده بالعدل, وه� �لق�صط و�مل��زنة . )10( 

وتاأتي �مل��زنة مبعنى �لتعديل و�ل�صتقامة و�ملقابلة و�ملطابقة و�لتفاق بال�زن , وتاأتي لبيان قدر �ل�صيء , 
وتاأتي مبعنى �ملحاذ�ة لل�صيء . 

5- تعريف املوازنة ا�شطالًحا : 

و�أما يف �ل�صطالح �لفقهي: فهي جمع �آر�ء �لأئمة �ملجتهدين مع �أدلتها يف �مل�صاألة �لفقهية �ل��حدة �ملختلف 
فيها , ومقابلة هذه �لأدلة بع�صها ببع�س , ومناق�صتها ليظهر بعد ذلك �أي �لآر�ء �أق�ى دليال , ويك�ن ه� 

�لر�جَح �لذي يجب �لأخذ به . )11( 
ا .   )قلت( وهذ� ه� تعريف �ملقارنة ��صطالًحا �أي�صً

تعريف فقه املوازنة باعتباره لقًبا : 

)قلت( يظهر من تعريف �مل��زنة ��صطالًحا �أنه ه� �لتعريف �للقبي لفقه �مل��زنة لأنه ذكر : جمع �لآر�ء 
�ملختلفة مع �أدلتها ثم �ملناق�صة , بعد ذلك ميكن �أن َنعِرف من �ملناق�صة �لر�أي �لر�جح .   

املوازنة يف العلوم املختلفة :

1-   �مل��زنة بني �ملر��صيل يف �حلديث :   
قا�ل �لعالمة جمال �لدين �لقا�صمي يف كتابه ق��عد �لتحديث :

      بيان �أكرث من تروي عنهم �ملر��صيل و�مل��زنة بينهم : 
قال �حلاكم يف عل�م �حلديث ))�أكرث ما تروى �ملر��صيل من �أهل �ملدينة عن �بن �مل�صيب , 

�أبي رباح , ومن �أهل �لب�صرة عن �حل�صن �لب�صري , ومن �أهل �لك�فة عن  ومن �أهل مكة عن عطاء بن 
�إبر�هيم بن يزيد �لنخعي , ومن �أهل م�صر عن �صعيد بن �أبي هالل , ومن �أهل �ل�صام عن مكح�ل(( . 

قال – �أي بعد �مل��زنة - ))و�أ�صحها كما قال �بن معني مر��صيل �بن �مل�صيب ؛ لأنه من �أولد �ل�صحابة , 
و�أدرك �لع�صرة , وفقيه �أهل �حلجاز ومفتيهم , و�أول �لفقهاء .)12( . 

10 (    تف�صري �بن كثري - )ج 4 / �س 595( 
11 (    مذكرة �لفقه �ملقارن �أ. د. عبد �لبا�صط بلب�ل , و.�أ. د. يا�صني بن نا�صر �خلطيب . وهذه �لزياد�ت �أكرثها من �لثاين . �س2

12 (  ق��عد �لتحديث من فن�ن م�صطلح �حلديث - )ج 1 / �س 118(
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2-   �مل��زنة �مل��زنة بني �لكتابني – �صحيح �لبخاري و�صحيح م�صلم - بعد �لتفاق على )�صحتهما( , �أو بعد 
تقرير �أنهما �أ�صح كتب �ل�صنة, رجع �إلى �مل��زنة, �أو دخل يف �مل��زنة بينهما, فذكر �أن �صحيح �لبخاري �أ�صح 
من �صحيح م�صلم على ق�ل �جلمه�ر, بل يقال: �إنه �إجماع؛ ... ذكر ذلك �حلاكم -رحمه �هلل تعالى- . )13( .

 
3-   �مل��زنة بني �حل�صنات و�ل�صيئات : 

ف�صل �هلل عّز وجل على �لعباد وذلك لأننا ل� رجعنا �إلى �لعدل لكانت �حل�صنة لمتح� �ل�صيئة �إل بامل��زنة, 
وظاهر �حلديث �لعم�م. )14( . 

وهناك م��زنات كثرية تعلم من مظانها . 

تق�شيم املوازنة على �شرورية ونظرية : 

فال�صرورية هي �لتي يعقلها �أكرث �لنا�س خمت�صني وغري خمت�صني : 
مثال ذلك : �مل��زنة بني �خلري و�ل�صر , و�مل��زنة بني �لنافع و�ل�صار . 

و�أما �مل��زنة �لنظرية , فمثل �مل��زنة بني �ل�صحيحني �لبخاري وم�صلم – كما قدمنا – وبني �ملر��صيل يف 
�حلديث فهذع �مل��زنة ل يعلمها �إل �أ�صحاب �خلربة �لتامة من �ملتخ�ص�صني . 

الألفاظ ذات ال�شلة : 

 , �لألفاظ ذ�ت �ل�صلة  �لكثري من  , وذكرنا  �للغ�ي  بيان �ملعنى  �لكتب عند �لكالم عن  �لنقل عن  تقدم 
ومن ذلك : 

ما ذكره �بن كثري من �أن �لعدل ه� �لق�صط و�مل��زنة , ومن هذ� يعلم �أن كل ما �أريد منه �لتق�مي بني �صيئني 
؛ فه� م��زنة بينهما , ومن ذلك �ملقارنة , و�لتعديل , و�ل�صتقامة , وحماذ�ة �ل�صيء لل�صيء,

وناأخذ من�ذًجا و�حًد� لبيان �مل��زنة فيه , وه� �ملقارنة , فنق�ل :  

تعريف املقارنة لغة وا�شطالًحا : 

فنا املوازنة نقول : ما هو تعريف املقارنة لغة ؛ وذلك لرتباط كل من اللفظني بالآخر يف بحثنا  بعد اأن عرَّ
هذ� , �أو لتقاربهما ؟

13 (    �صرح �خت�صار عل�م �حلديث - )ج 1 / �س 29( 
14 (    ق�صم �حلديث و�مل�صطلح - )ج 19 / �س 3( 
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1-  تعريف �ملقارنة و�ملقارن لغة : ماأخ�ذة من �لفعل )َقَرَن َيْقِرُن( بالفتح يف �لفعل �ملا�صي , و�لك�صر يف 
�لفعل �مل�صارع على وزن َفَعَل َيْفِعُل من �لباب �لثاين , فتطلق �ملقارنة على �جلمع و�ملقابلة , يقال قرن �ل�صيَء 
بال�صيء : �إذ� جمع بينهما , ومنه �صمي )�لِقر�ن( باحلج , وه� �جلمع بني �حلج و�لعمرة , كما يقال دور 

قر�ئن : �أي متقابالت بع�صها ببع�س .   
و�أما �ملقارنة يف �ل�صطالح فكما تقدم يف �مل��زنة : فهي جمع �آر�ء �لأئمة �ملجتهدين مع �أدلتها يف �مل�صاألة 
�لفقهية �ل��حدة �ملختلف فيها, ومقابلة هذه �لأدلة بع�صها ببع�س, ومناق�صتها ليظهر بعد ذلك �أي �لآر�ء 

�أق�ى دليال , ويك�ن ه� �لر�جَح �لذي يجب �لأخذ به . )15( 
وميكن �أن جنعل هذ� �لتعريف تعريًفا للفقه �ملقارن باعتباره لقَبا لعلم خا�س . و�هلل �أعلم. 

15 (    مذكرة �لفقه �ملقارن �أ. د. عبد �لبا�صط بلب�ل , و.�أ. د. يا�صني بن نا�صر �خلطيب . وهذه �لزياد�ت �أكرثها من �لثاين . 
�س2 . 
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املبحث الأول : الكتب املوؤلفة يف املوازنة .

الكتب التي اهتمت باملوازنة اأو ت�شمت باملوازنة : 

ولقيمة �مل��زنة �لكبرية �ألف �لعلماء من جميع �لعل�م كتًبا بهذ� �ل�صم , 
�أذكر مناذج منها فاأق�ل : 

 )�مل��زنة يف تف�صيل م�صايخ �لفقه من �ل�صلف �لقدمي على �خللف( لل�صيخ �أبي طالب �إبر�هيم بن هبة �هلل 
بن علي �لديار بكري �لت�صرتي �ملت�فى �صنة 537هـ )م�ج�د بد�ر �لكتب �ل�صامية( )16( . 

يف �حلديث: »�مل��زنة بني �ملتقدمني و�ملتاأخرين يف ت�صحيح �لأحاديث وتعليلها« م�ؤلفه : حمزة عبد �هلل 
�ملليباري. )17( 

 )�مل��زنة ملن ��صتب�صر يف �لإمامة �لإثني ع�صر( لأبي بكر حممد بن جعفر بن حممد بن عبد �هلل �لبغد�دي 
�مل�ؤدب �لنح�ي �ل�صيعي �ملت�فى يف حدود �صنة 350 خم�صني وثالثمائة. )18(

�مل��زنة بني �لطائيني بني �أبي متام, و�لبحرتي. يف �ل�صعر.للح�صن بن ب�صر �لآمدي.�ملت�فى: �صنة 371,�إحدى 
و�صبعني وثالثمائة. )19(  

كتاب �مل��زنة : لأبي �لفرج: حمزة بن �حل�صني �لأ�صبهاين . )20(
على  ت�صطري  وه�  �جلهم  �بن  يتيمة  على  وزكاة  و�لفهم  للذكاء  تذكية  �لندمان  وم�صامرة  �لأوز�ن  م��زنة 
ق�صيدة علي �بن �جلهم  )لل�صيخ( �أمني بن خالد �أغا بن عبد �لرز�ق �أغا �جلندي ولد يف حم�س من �أ�صرة 
�صريفة ون�صاأ بها يف طلب �لعل�م ثم رحل �إلى دم�صق فامتاز بني �أقر�نه و�صهد له �ل�صيخ عمر �ليايف بالتقدم 

يف �ل�صعر. )21(
�لرتجيح و�مل��زنة : لأبي �حل�صن بن �أبي عمرو �لن�قاين. )22(

»�مل��زنة« لالأم�ي : جاء يف تف�صري �لأل��صي : وي�صاف �إلى �لفاعل فري�د به �ملفع�ل و�إلى �ملفع�ل فري�د به 
�لفاعل �أعني �ل�صاتر , ول�صدقه على �ل�صدين �خللف , و�لأمام عد من �لأ�صد�د ولي�س م��ص�عًا لهما , ويف 

16 (    �إي�صاح �ملكن�ن )4/ 599(
17 (   كتاب �لت�صنيف يف �ل�صنة �لنب�ية )�س: 55(

18 (      �إي�صاح �ملكن�ن 599/4 . 
19 (    ك�صف �لظن�ن 1889/2.

20 (     ك�صف �لظن�ن عن �أ�صامي �لكتب و�لفن�ن )2/ 1464(
21 (    ك�صف �لظن�ن عن �أ�صامي �لكتب و�لفن�ن )2/ 1889( 

22 (    ك�صف �لظن�ن عن �أ�صامي �لكتب و�لفن�ن )1/ 398(
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»�مل��زنة« لالأم�ي ت�صريح باأنه لي�س منها . )23(
حترير �ملقال يف م��زنة �لأعمال , جاء يف فتح �لباري - �بن حجر - وتعقب �أب� طالب عقيل بن عطية �أكرثه 

يف كتاب �صماه حترير �ملقال يف م��زنة �لأعمال . )24(
كتاب �مل��زنة للحميدي , قال �بن حجر: قال �حلميدي يف كتاب �مل��زنة �لنا�س ثالثة .... )25( . 

23 (     )ج 1 / �س 411(
24 (     )ج 11 / �س 398( 

25 (     فتح �لباري - �بن حجر - )ج 11 / �س 397( 
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املبحث الثاين : فيما يتعلق باملوازنة : وفيه �شتة مطالب :  

املطلب الأول : مو�شوع املوازنة : )26( 

م��ص�ع �مل��زنة �أو �لفقه �ملقارن ه� �مل�صائل �ملختلف فيها , �أما �مل�صائل �ملجمع عليها �أو �ملتفق عليها ؛ فال 
حتتاج �إلى �مل��زنة ؛ لأنها قد �صبق بحثها , و�صبقت مقارنتها ومناق�صتها قبل �لإجماع عليها , ثم �أجمع�� 

عليها . 

املطلب الثاين : جمال املوازنة : 

لأن  ؛  �لعل�م  , يف جميع  فيها خالف  م�صاألة  �أي  ومقارنة  للباحث م��زنة  �إذ ميكن  ؛  و��صع  �مل��زنة  جمال 
�مل��زنة تربز �حلق . 

و�مل��زنة ممكنة ول� كانت مع �لقان�ن �ل��صعي ول يقال : ل مقارنة بني حكم �هلل وحكم �لب�صر؛ لأن �لقان�نيني 
يعتقدون �صحة �حلكم بالقان�ن �ل��صعي , بل يعتقدون �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية ل تفي كالقان�ن , فامل��زنة 

بني �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لق��نني �ل��صعية تبني ذلك .

املطلب الثالث : فائدة املوازنة واملقارنة واأهميتها :  

هذه �لف��ئد كثرية , وتدخل يف كل ما يحتاج �إلى �مل��زنة من �لعل�م , لكن �ص�ف �أبني �مل��زنة عند �لفقهاء 
, ويقا�س عليها عند غريهم فاأق�ل :  

 للمقارنة بني مذ�هب �لفقهاء �ملجتهدين ف��ئد متعددة , ولها �أهمية بالغة �أهمها : 
�لطالع على �أق��ل �لأئمة �ملجتهدين يف �مل�صائل �لفقهية �ملختلف فيها بينهم , و�لعلم باأدلة هذه �لأق��ل 
�لر�جح منها  �لق�ل  ليظهر  , ثم معرفة كيفية مناق�صتها  �أدلتها  ��صتنباطها من  �ل�ق�ف على كيفية  , مع 
, وبذلك يك�ن �لد�ر�س على ب�صرية من �أمر دينه , قال �هلل تعالى { ُقل هذه �صبيلي �أدع� �إلى �هلل على 

ب�صرية �أنا ومن �تبعني } 108ي��صف . 
معرفة �لأ�ص�ل و�لق��عد �لتي �عتربها كل �إمام عند ��صتنباطه �لأحكام من �أدلتها . 

�أن يعلم �أي �لأق��ل �أق�ى وما ه� م�صتنده من �لأدلة , ويف ذلك �طمئنان للنف�س , ور�حة لل�صمري . 
يت�صح من خالل بحثه �جلهد �لعظيم �ملبارك �ملت���صل �لذي بذله �أئمتنا �ملجتهدون يف �صبيل �أخذ �لأحكام 

�صها �لباحث يف �لدر��صات �لعليا , ومعهد �حلرم  26 (   من هنا �إلى ف��ئد �مل��زنة م�صتل من مذكرة �لفقه �ملقارن �لتي درَّ
بت�صرف ي�صري , وهي من تاأليف د. عبد �لبا�صط بلب�ل , و�أ. د. يا�صني بن نا�صر �خلطيب . 
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من �أدلتها , ليك�ن جديًر� باأن يحرتم جميع �لأئمة على �ل�ص��ء , دون مفا�صلة بينهم ؛ نظًر� ملا وقف عليه 
من وجهة كل و�حد منهم يف �لأدلة , و�أن كل و�حد منهم مل يخرج عن هذه �لأدلة , 

ليعرف �لباحث �أن كل و�حد من �لأئمة كان يحرتم ر�أي غريه ويقدره , و�إذ� عرف هذه �حلقيقة كان جديًر� 
به �أن يقتدي بهم فيحرتم �آر�ء �لآخرين.

�إنه بالنظر فيما ي�صتند �إليه ه�ؤلء �لأئمة من �لأدلة ؛ يعلم �أن منها ما يرجع �إلى �لن�ص��س من كتاب و�صنة 
, ومنها ما يرجع �إلى �لإجماع �أو �إلى �لقيا�س �أو �إلى غري  ذلك من �لأدلة . 

ثم يعلم هل ��صتند هذ� �ملذهب �أو ذ�ك على �لق��عد �لفقهية , كما يعلم �أن من هذه �لق��عد منها ما ه� 
�لباحث فهًما عميقا  �أن هذ� يعطي  �ملذ�هب , ومنها ما ه� خا�س مبذهب معني , ول �صك  عام عند كل 

لكيفية بناء �مل�صائل .  
كما يعلم خطاأ من زعم �أن جميع ما يذكر يف �لكتب �لفقهية ر�جع �إلى �لن�ص��س فقط , ويعلم �أن مرد 
�إل م�صائل  �لفقه ما هي  �أكرث ما يذكر يف كتب  �أن  فاإنه يدرك  �ملطلع  �أما   , قلة �لطالع  ناجت عن  ذلك 
�جتهادية م�صتنبطة من �ل�حيني �أو من �لإجماع , �أو من علل �لقيا�س فيجب لها �لحرت�م و�لتقدير لأنها 

من �صريعة �هلل . 
عند ذلك يعلم كذب من يق�ل من �مل�صت�صرقني باأن �لأحكام �ل�صرعية كلها ماأخ�ذة من �لق��نني �ل��صعية 

�لرومانية . 

املطلب الرابع: طريقة املوازنة : 

من �ملعل�م �أن طريقة �مل��زنة تختلف من علم �إلى علم ؛ لكنها يف �لنهاية تلتقي عند �إطار عام ي�صملها , 
وذلك �أنه ي�ؤتى باأق��ل �ملتحاورين �أو �ملتخا�صمني , ثم ي�ؤتى باأدلة كل و�حد منهما , ثم ت��زن وتناق�س هذه 

�لأدلة ؛ ليك�ن �لدليل �لأق�ى �لذي ل �عرت��س عليه ه� �لر�جح �لذي ي�ؤخذ به , وهذه هي زبدة �مل��زنة . 

املطلب اخلام�س : نتيجة املوازنة واملقارنة :   

بعد �أن ي�صتكمل �لباحث كل ما تقدم من طريقة �ملقارنة , وما عرف من ف��ئد �ملقارنة ؛ يتبني له �أن �ل��جب 
ه� �لعمل مبا و�صل �إليه من ترجيٍح �أثناء �مل��زنة ؛ لأنه تبني له �أنه �لدليل �لأق�ى ؛ عند ذلك يجب على 
�جلميع – و�لباحث �أولهم – �حرت�م هذ� �لر�جح من �لأق��ل , و�لعمل مبقت�صاه ؛ لأن �لعمل مبا ق�ي دليله 

لزم ل يج�ز �لعدول عنه , ولأن هذ� ه� ثمرة جهده وكده , ولأن ثمرة �لعلم �لعمل . 
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املطلب ال�شاد�س : حكم املوازنة : 

من ذلك يتبني لنا �أن �مل��زنة و�ملقارنة و�جبة , و�لعمل بثمرتها و�جب , وف�ق ذلك فاملقارنة هي �ل�صبيل 
لل�ق�ف على م�صالك �لعلماء , ومناهج �لأئمة يف �لجتهاد , وهي �لطريق �إلى معرفة ما تطمئن �إليه �لنف�س 

, وين�صرح له �ل�صدر من �لأحكام .   
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املبحث الثالث : �شفات املوازن القدير : 

�خل��س يف م�صاألة فقه �مل��زنات ينبغي �أن يك�ن من متمكن من نا�صية �لعلم �لذي يريد �مل��زنة فيه , 
وخا�صة �لفقه ؛ لأنه حالل وحر�م , وهي �لتي ي�صميها �لفقهاء ب�صفات �لباحث يف )�مل��زنة(. 

 وهذه �ل�صفات هي : 
غري  متفتًحا  �لفقهاء  مذ�هب  من  مذهب  من  �أكرث  على  تعرف  قد   , �لطالع  و��صع  �لباحث  يك�ن  �أن 

متزمت ول منغلق . 
يعرف  بل   , يق�ل�ن  مما  �صيء  يف�ته  ل  �لفقهاء-  فقه  على  �طالعه  – بعد  �لذي  ه�  و�ليقظ   , يقًظا 

�أق��لهم وطرق ��صتنباطهم , ومعرفة �لق��عد �لتي بن�� عليها �لأحكام . 
بعيد �لأفق – وبعيد �لأفق ه� �لذي ياأخذ �لأم�ر ب�صرب و�أناة , وينظر �إلى ماآلت �لأحكام �لتي يطلقها 

�لبحث ؛ لأنه يعلم �أن �لنتائج �لكربى ل تتاأتى �إل بعد جهد و�صرب .  من  ي�صاأم  ول  ي�صتعجل  – ل 
�أمينا يف �لنقل : وهذه ميزة �لباحث �جلدير باأن يك�ن بحثه ذ� قيمة وفائدة , و�إل فما �لفائدة من بحث 

ل يعلم �لإن�صان هل ه� �صحيح �لنقل �أم ل , ول يدري هذ� �لكالم لفالن �أو لفالن . ؟ ! . 
يك�ن  �أن  وبعد   , ببحثه  يتعلق  �لبحث عن كل ما  �لباحث جهده يف  ي�صتفرغ  �أن  بعد   : من�صفا يف �حلكم 
قد �نتهى من ذكر �أق��ل �لعلماء , و�صرد �أدلتهم , ومناق�صتها – عليه - عند �لرتجيح - �أن يتبع �لدليل 
– فاتباع �لدليل يجنبك �ل�صياع يف  �لطريق �ل�صحيح  على  يدلك  لأنه  �إل  دليال  �لدليل  �صمي  – وما 

�صر�ديب �جلهل و�لغ��ية . 
غري متع�صب ملذهب بعينه على ح�صاب باقي �ملذ�هب؛ لأن بحثك هذ� �صيك�ن تكر�ًر� لق�ل �صاحب ذلك 

�ملذهب , ولي�س لك ر�أي فيه .            
�أن يرجع �إلى �لكتب �ملعتمدة يف كل مذهب ينقل عنه , و�أن يرجع �إلى �ملخط�طات لعله يجد  فيها ما ل 

يجده يف �ملطب�عات . 
كل  ينقل  �أن  وعليه   , �ملعتمد  ه�  يك�ن  �أن  �ملمكن  من  ق�ل  كل  لأن   , كرثت  مهما  �لأق��ل  كل  ينقل  �أن 

�ملناق�صات مهما طالت , دون ملل �أو �صاآمة .  
ل يج�ز للباحث يف �مل��زنة �أن يختار من �أدلة �خل�صم ما ه� �صعيف ليتمكن من �لرد عليه , لأن هذ� 

خيانة يف �لنقل . 
– مثال  �إذ� كان عند �لباحث دليل مل يذكره �لفقهاء ؛ فله �أن يق�ل : و�أ�صتطيع �أن �أ�صتدل للق�ل �لأول 

�لفقهاء .  يذكرها  مل  مناق�صة  لديه  كان  ل�  وكذ�   , – بكذ� 
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املبحث الرابع : �شوابط املوازنة , وفيه مطلبان : 

املطلب الأول : �شوابط العمل بفقه املوازنة : 

�أكرث ما يهتم به فقه �مل��زنة ه� جلب �مل�صالح ودفع �مل�صار , وملا كان هذ� مما تختلف فيه �لأنظار , وتتحري 
فيه �لعق�ل ؛ لذ� لبد من �ص��بط ت�صبط م�صرية هذه �لنظرية : 

يق�ل �أب� في�س �لبدر�ين يف كتابه معامل �لطريق �إلى �هلل :
 فقه �مل��زنات يك�ن مبيز�ن �ل�صرع ل ميز�ن �له�ى وميل �لطباع.

وهذ�   , �لتقدير�ت  فيه  وتتباين  �لجتهاد�ت  فيه  تتفاوت  ؛ مما  �مل��زنات  وفقه  و�ملفا�صد  �مل�صالح  تقدير 
�لباب مزلة �أقد�م , وم�صلة �أفهام , وقد ُتقاِرن �لأه��ُء �لآر�َء, و�ملع�ص�م من ع�صمه �هلل -عز وجل- وجعل 
له فرقانًا , وه� ل بد له من در�ية بال�صرع, وفقه لل��قع مع ق�ة يف �لعقل و�لفر��صة , و�لإخال�س �لتام , 
ل �إلى معرفته �إل بن�ر من �هلل يقذفه يف قلب �لعبد ؛ يك�ن  و�لتجرد من �له�ى ؛ علمًا �أن هذ� �لأمر ل ُيت��صَ
�صببه جتريد متابعة ر�ص�ل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  و�صدة عنايته مبر�تب �لأعمال عند �هلل و�أحبها �إليه 

و�أر�صاها له. )27(
هذه نظرة خبري يف فقه �مل��زنات , يدرك �أن من يريد ول�ج مثل هذ� �ملدخل لبد �أن يت�صلح باأ�صلحة : 

�أولها : �إخال�س �لعمل هلل تعالى , وعدم �إدخال ه�ى �لنف�س و�ل�صيطان ,  ثم يبني �أن هذ� �مل��ص�ع مما 
تتفاوت فيه �لجتهاد�ت وتتباين فيه �لتقدير�ت , فالبد من �ص��بط ق�ية ت�صبط م�صريته.

ثم يبني – رحمه �هلل تعالى – �أن ل ح�ل ول ق�ة �إل مبع�نة �هلل تعالى فيق�ل : و�ملع�ص�م من ع�صمه �هلل 
-عز وجل- وجعل له فرقانًا , 

وه� ل بد له من در�ية بال�صرع, وفقه لل��قع مع ق�ة يف �لعقل و�لفر��صة , و�لإخال�س �لتام , و�لتجرد من �له�ى ,  
ل �إلى معرفته �إل بن�ر من �هلل يقذفه يف قلب �لعبد ؛ يك�ن �صببه جتريد متابعة  علمًا �أن هذ� �لأمر ل ُيت��صَ

ر�ص�ل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  و�صدة عنايته مبر�تب �لأعمال عند �هلل و�أحبها �إليه و�أر�صاها له.
ر �مل�صلحة �ل�صرعية ؟ �ملطلب �لثاين : من يقدِّ

ويتابع �ل�صيخ �لبدر�ين فيق�ل : �مل�صائل �لتي حتتاج �إلى فقه م��زنات وترجيح �صرعي تتفاوت تفاوتًا عظيمًا 
باعتبار �أهميتها وخط�رتها وتاأثريها وما تتعلق بها , وكل م�صلم قَلت ب�صاعته يف �لعلم �أو كرثت ل بد �أن 
يك�ن عنده فقه للم��زنات فم�صتقل �أو م�صتكرث ؛ لأنه ل ُيعقل �لبحث عن جمتهد لُيقَدر �مل�صلحة �ل�صرعية 
يف كل م�صاألة عابرة , وهذ� بخالف �مل�صائل �لكبار �لعظيمة من حيث �أهميتها وخط�رتها وتاأثريها وما تتعلق 

27 (     معامل �لطريق �إلى �هلل . �س33.
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به فاإنها بال �صك حتتاج �إلى م�ص�رة �أهل �لعلم و�لجتهاد )28( , و�صابط �مل�صالح و�ملفا�صد يف كثري من 
�مل�صائل مما تختلف فيه �أنظار �لعلماء و�ملجتهدين و�أهل �خلربة. )29( 

ثم يبني �لبدر�ين فهًما ق�ًيا لفهم فقه �مل��زنات فيق�ل : 
علمًا �أن فقه �مل��زنات قد يك�ن بني خيار�ت ومذ�هب كلها مباحة يف �لأ�صل.

تنفك عن  �أن  مُيكن  �لتي  �ملفا�صد  وبني   , �مل�صالح  من  فيها  عَما  تنفك  ل  �لتي  �ملفا�صد  بني  فرق  هنالك 
�مل�صالح. )30( 

�إذ� كان يف �ل�صيئة ح�صنة ر�جحة مل تكن �صيئة , و�إذ� كان يف �لعق�بة مف�صدة ر�جحة على �جلرمية مل تكن 
ح�صنة بل تك�ن �صيئة )31( و�إن كانت مكافئة مل تكن ح�صنة ول �صيئة.

�إذ� د�ر �لأمر بني فعل �إحدى �مل�صلحتني وتف�يت �لأخرى بحيث ل ميكن �جلمع بينهما روعي �أكرب �مل�صلحتني 
و�أعالهما )32( ؛ فُفعلت , �إل �أنه قد يعر�س للعمل �ملف�ص�ل من �لع��ر�س ما يك�ن به �أف�صل من �لفا�صل 

ب�صبب �قرت�ن ما ي�جب �لتف�صيل. )33( 
من  للقلب  م�صلحة  �أزيد  �ملف�ص�ل  يك�ن  �أن  �لفا�صل  على  �ملف�ص�ل  �لعمل  لتف�صيل  �مل�جبة  �لأ�صباب  من 

�لفا�صل كما قال �لإمام �أحمد ملا �ُصئل عن بع�س �لأعمال »�نظر �إلى ما ه� �أ�صلح لقلبك فافعله«.
وقال : �إذ� تز�حمت �ملفا�صد باأن ��صطر �لإن�صان �إلى فعل �إحد�ها ؛ فال��جب �أن ل يرتكب �لكربى بل يفعل 

�ل�صغرى . )34( �رتكابًا لأه�ن �ل�صرين لدفع �أعالهما )35( . 
ويق�ل �لإمام �لعز بن عبد �ل�صالم يف كتابه ق��عد �لأحكام يف م�صالح �لأنام : 

اِلِح َو�مْلََفا�ِصِد. َقاِعَدٌة يِف �مْلَُ��َزَنِة َبنْيَ �مْلَ�صَ
َمْت, َو�إِْن مَلْ ُيْعَلْم ُرْجَحاٌن, َفاإِْن  ْن ُعِلَم ُرْجَحاُن �إْحَد�ُهَما ُقدِّ َر َجْمُعُهَما : َفاإِ َلَحَتاِن َوَتَعذَّ ْت �مْلَ�صْ ِ �إَذ� َتَعاَر�صَ
ُمُه,  ُمَها َوَيُظنرُّ �آَخُر ُرْجَحاَن ُمَقاِبِلَها َفُيَقدِّ َغَلَب �لتَّ�َصاِوي َفَقْد َيْظَهُر ِلَبْع�ِس �ْلُعَلَماِء ُرْجَحاُن �إْحَد�ُهَما َفُيَقدِّ

28 (    بل حتتاج �إلى �ملجامع �لفقهية . 
29 (     معامل �لطريق �إلى �هلل )�س: 34( 

30 (     )قلت( فمن �لأول �خلمر و�ملي�صر, ومن �لثاين �ل�صرك و�لزنى و�ل�صرقة . 
31 (    كمن ي�ؤجل �لعق�بة على �إن�صان خ�ف �لفتنة . 

ا له , فبقاوؤه م�صلحة , فعلى من يهمه  ا معرت�صً 32 (    كحاجة �لبلد �إلى طريق مهم )فه� م�صلحة( لكن يقع م�صجد مهم �أي�صً
�لأمر �أن يعمل باأهم �مل�صلحتني , ويف هذ� �ملثال يز�ل �مل�صجد لأن �لطريق للجميع و�مل�صجد لفئة �أو جلماعة حمددة . و�هلل �أعلم . 

33 (     فقد ي��صع �إن�صان قائًد� للجي�س وغريه �أكرث علًما منه لكن هذ� قدم ملهارته يف هذ� �مليد�ن . 
34 (    كنبي �هلل �إبر�هيم – عليه �ل�صالم- ملا وقع بني مف�صدتني �إحد�هما �لكذب و�لأخرى �أن ت�ؤخذ منه زوجته ففعل �أ�صغرهما 

, فقال هي �أختي , متاأول . 
35 (    معامل �لطريق �إلى �هلل )�س: 34( 
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َ��َب يِف  ْرَنا �ل�صَّ ْلَها �ْلآَخُر, َو�إِْن َح�صَ َلَحٌة مَلْ ُيَح�صِّ َل ِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما َم�صْ ْبَنا �مْلُْجَتِهَدْيِن َفَقْد َح�صَ َّ� َفاإِْن �صَ
ِطٌئ َمْعُف�ٌّ  َلَحِة �مْلَْرُج�َحِة خُمْ اَر �إَلى �مْلَ�صْ يٌب ِلْلَحقِّ َوَ�لَِّذي �صَ �ِجَحِة ُم�صِ َلَحِة �لرَّ اَر �إَلى �مْلَ�صْ �أََحِدِهَما َفَالَِّذي �صَ

َلَحُة. )36( ْت �مْلَْف�َصَدُة َو�مْلَ�صْ َعْنُه, �إَذ� َبَذَل ُجْهَدُه يِف �ْجِتَهاِدِه, َوَكَذِلَك �إَذ� َتَعاَر�صَ

36 (   ق��عد �لأحكام يف م�صالح �لأنام )1/ 60(
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 املبحث اخلام�س : اأدلة مفهوم فقه املوازنات , وفيه خم�صة مطالب :  

املطلب الأول : اأدلة املوازنة من الكتاب : 

جاء يف �لقر�آن �لكرمي �آيات كثرية تبني �مل��زنة بجالء , وبطرق خمتلفة : 
منها بل �أولها : ما ر�آه �إبلي�س من �مل��زنة بينه وبني �آدم عندما �أمر بال�صج�د فر�آى �أنه �أف�صل من �آدم ؛ لأنه 

خلق من مارج من نار , و�آدم خلق من طني من حماأ م�صن�ن )�أي مننت( )37( . 
�لقيا�َس  بذلك:  يعنيان  �إبلي�س«,  قا�َس  َمْن  يق�لن:«�أول  �صريين  و�بن  �حل�صن  كان  ولذلك   : �لطربي  قال 
�خلطاأ, وه� هذ� �لذي ذكرنا من خطاأ ق�له, وُبعده من �إ�صابة �حلق, يف �لف�صل �لذي خ�س �هلل به �آدم 
على �صائر خلقه: من خلقه �إياه بيده, ونفخه فيه من روحه, و�إ�صجاده له �ملالئكة, وتعليمه �أ�صماء كلِّ �صيء, 
مع �صائر ما خ�صه به من كر�مته ؛ ف�صرب عن ذلك كلِّه �جلاهُل �صفًحا, وق�صد �إلى �لحتجاج باأنه ُخلق 

من نار وخلق �آدم من طني!! )38( 
وعن �حل�صن يف ق�له: } َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي { قال: قا�س �إبلي�س, وه� �أول من قا�س. �إ�صناده 

�صحيح. )39( . 
)قلت( �لقيا�س ه� �مل��زنة بني �صيئني . 

ومنها : �أن �هلل تعالى يطلب من �لنا�س �مل��زنة بني �مل�ؤمن �لذي مي�صي على هدى من �هلل تعالى , و�لكافر 
�لذي ل يدري �صيًئا , فيق�ل �هلل تعالى : 

َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم } امللك : 22 . هذه �مل��زنة  ا َعَلى �سِ �ِسي �َسِويًّ ْن َيْ ا َعَلى َوْجِهِه اأَْهَدى اأَمَّ �ِسي ُمِكبًّ { اأََفَمْن َيْ
بني �لفرقني و��صحة ل حتتاج �إلى تعليق . 

جاء يف تف�شري ابن كثري:

 وهذ� مثل �صربه �هلل للم�ؤمن و�لكافر, فالكافر َمَثله فيما ه� فيه كمثل من مي�صي ُمكّبا على وجهه, �أي: 
مي�صي منحنيا ل م�صت�يا على وجهه, �أي: ل يدري �أين ي�صلك ول كيف يذهب؟ بل تائه حائر �صال, �أهذ� 
َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم { اأي: على طريق وا�سح بني،  �ِسي �َسِويًّا { اأي: منت�سب القامة } َعَلى �سِ ْن َيْ اأهدى } اأَمَّ
وه� يف نف�صه م�صتقيم, وطريقه م�صتقيمة. هذ� مثلهم يف �لدنيا, وكذلك يك�ن�ن يف �لآخرة. فامل�ؤمن يح�صر 
ي�سي �سوًيا على �سراط م�ستقيم، ُمف�ض به اإلى اجلنة الفيحاء، واأما الكافر فاإنه يح�سر ي�سي على وجهه 

37 (    تف�صري �بن كثري - )ج 1 / �س 227(: من حماإ م�صن�ن مننت, و�إمنا كان َحَماأ م�صن�نا بعد �لرت�ب. فخلق منه �آدم بيده . 
38 (    )تف�صري �لطربي - )ج 12 / �س 327( 

ا .  39 (   تف�صري �بن كثري - )ج 3 / �س 393( ثم ذكر ذلك عن �لطربي �بن �صريين �أي�صً
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�إلى نار جهنم . )40( 
وقد يذكر �هلل تعالى عاقبة كل فريق , ثم يرتك للمتدبر �أن ي��زن بينهما بعقله , قال �هلل تعالى : 

ُرُءو�ِصِهُم  َفْ�ِق  ِمْن  برُّ  ُي�صَ َناٍر  ِمْن  ِثَياٌب  َلُهْم  َعْت  ُقطِّ َكَفُرو�  ِذيَن  َفالَّ ِهْم  َربِّ يِف  ُم��  �ْخَت�صَ َماِن  َخ�صْ َهَذ�ِن   {
َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد ....{�لآيتان . فذكر هنا  ُل�ُد )20(  ِبِه َما يِف ُبُط�ِنِهْم َو�جْلُ َهُر  ِميُم )19( ُي�صْ �حْلَ
ِتَها �ْلأَْنَهاُر ُيَحلَّْ�َن  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ اِت َجنَّ احِلَ ِذيَن �آََمُن�� َوَعِمُل�� �ل�صَّ َ ُيْدِخُل �لَّ �لعق�بة , ثم قال } �إِنَّ �هللَّ

ِفيَها ِمْن �أَ�َصاِوَر ِمْن َذَهٍب َوُل�ؤُْل�ؤً� َوِلَبا�ُصُهْم ِفيَها َحِريٌر {�حلج )23( 
ِهْم { قال: �خت�صم �مل�صلم�ن و�أهل �لكتاب, فقال  َربِّ ُم�� يِف  َماِن �ْخَت�صَ عن قتادة يف ق�له: } َهَذ�ِن َخ�صْ
�أهل �لكتاب: نبينا قبل نبيكم, وكتابنا قبل كتابكم. فنحن �أولى باهلل منكم. وقال �مل�صلم�ن: كتابنا يق�صي 
على �لكتب كلها, ونبينا خامت �لأنبياء, فنحن �أولى باهلل منكم. فاأفلج �هلل �لإ�صالَم على من ناو�أه, و�أنزل: } 

ِهْم { . وكذ� روى �لَع�يف, عن �بن عبا�س. )41(  ُم�� يِف َربِّ َماِن �ْخَت�صَ َهَذ�ِن َخ�صْ
وقد ي��زن �هلل تعالى بني من فيه عاهتان وبال�صليم منهما , وي�صاأل �أ�صحاب �لعق�ل- بعد �مل��زنة - هل 
ُروَن  ِميِع َهْل َي�ْصَتِ�َياِن َمَثال �أََفال َتَذكَّ رِي َو�ل�صَّ مِّ َو�ْلَب�صِ ي�صت�يان؟ قال تعالى: { َمَثُل �ْلَفِريَقنْيِ َكالأْعَمى َو�لأ�صَ

} ه�د : 24 . وهذه �مل��زنة و��صحة جًد� , و�لعاقل من يتعظ . 
َي�ْصَتِ�ي  َوَما  – ول��ص�حها- ينفي �هلل تعالى �لت�صاوي بينها , قال تعالى: {  و�أحيانا ياأتي باأ�صياء متعددة 
 َ ُروُر * َوَما َي�ْصَتِ�ي �لأْحَياُء َول �لأْمَ��ُت �إِنَّ �هللَّ لرُّ َول �حْلَ ُلَماُت َول �لنرُّ�ُر * َول �لظِّ رُي * َول �لظرُّ �لأْعَمى َو�ْلَب�صِ

�ْصِمٍع َمْن يِف �ْلُقُب�ِر * �إِْن �أَْنَت �إِل َنِذيٌر } فاطر : 19 -23 .  ُي�ْصِمُع َمْن َي�َصاُء َوَما �أَْنَت مِبُ
 ِ �هللَّ ِمَن  َتْقَ�ى  َعَلى  ُبْنَياَنُه  �َس  �أَ�صَّ �أََفَمْن   } فيقل:  تعالى  �هلل  ي�صاأل  �مل�صاجد  ُبناة  بني  �مل��زنة  ويف جمال 
�ْلَقْ�َم  َيْهِدي  ل   ُ َو�هللَّ َم  َجَهنَّ َناِر  يِف  ِبِه  َفاْنَهاَر  َهاٍر  ُجُرٍف  �َصَفا  َعَلى  ُبْنَياَنُه  �َس  �أَ�صَّ َمْن  �أَْم  َخرْيٌ  َ��ٍن  َوِر�صْ

امِلِنَي} �لت�بة: 109 �لظَّ
�مل��زنة هنا و��صحة , قال �بن كثري : يق�ل تعالى: ل ي�صت�ي من �أ�ص�س بنيانه على تق�ى �هلل ور�ص��ن, ومن 
بنى م�صجد� �صر�ر� وكفر� وتفريقا بني �مل�ؤمنني, و�إر�صاد� ملن حارب �هلل ور�ص�له من قبل, فاإمنا بنى ه�ؤلء 

بنيانهم }َعَلى �َصَفا ُجُرٍف َهاٍر{ �أي: طرف َحِفرية . )42( 
بَّ�ُس  ويف جمال �مل��زنة بني �لأعر�ب يف �لنية , قال �هلل تعالى { َوِمَن �لأْعَر�ِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيرَتَ
ِ َو�ْلَيْ�ِم �لآِخِر َوَيتَِّخُذ  ُ �َصِميٌع َعِليٌم )98( َوِمَن �لأْعَر�ِب َمْن ُي�ؤِْمُن ِباهللَّ ْ�ِء َو�هللَّ َو�ِئَر َعَلْيِهْم َد�ِئَرُة �ل�صَّ ِبُكُم �لدَّ
َ َغُف�ٌر َرِحيٌم  ُ يِف َرْحَمِتِه �إِنَّ �هللَّ َها ُقْرَبٌة َلُهْم �َصُيْدِخُلُهُم �هللَّ �ُص�ِل �أَل �إِنَّ َلَ��ِت �لرَّ ِ َو�صَ َما ُيْنِفُق ُقُرَباٍت ِعْنَد �هللَّ

40 (    تف�صري �بن كثري - )ج 8 / �س 181( . 
41 (    تف�صري �بن كثري - )ج 5 / �س 406( 
42 (    تف�صري �بن كثري - )ج 4 / �س 217( 
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)99( {�لت�بة . 
قال �لر�زي : �علم �أنه تعالى ملا بني �أنه ح�صل يف �لأعر�ب من يتخذ �إنفاقه يف �صبيل �هلل مغرمًا , بني �أي�صًا 

�أن فيهم ق�مًا م�ؤمنني �صاحلني جماهدين يتخذ �إنفاقه يف �صبيل �هلل مغنمًا . )43( 
�لت�بة  �ص�رة  وعامة   - �لقرى  وذوي  �لأعر�ب  يف  �ملنافقني  �أن  بني  �هلل-:  =رحمه  تيمية  �بن  �لإمام  قال 
فيها �لذم للمنافقني من �أهل �ملدينة ومن �لأعر�ب , كما فيها �لثناء على �ل�صابقني �لأولني من �ملهاجرين 
و�لأن�صار , و�لذين �تبع�هم باإح�صان , وعلى �لأعر�ب �لذين يتخذون ما ينفق�ن قربات عند �هلل و�صل��ت 

�لر�ص�ل )44( .
�أُوُل�  ُر  َيَتَذكَّ ا  َ �إِمنَّ �أَْعَمى  ُهَ�  َكَمْن  قرُّ  �حْلَ َك  َربِّ ِمْن  �إَِلْيَك  �أُنزَل  ا  َ �أَمنَّ َيْعَلُم  �أََفَمْن   }  : جالله  جل  ق�له  ومنها 

�لأْلَباِب} �لرعد 19 . نعم هي دع�ة لذوي �لألباب للتفكر و�لتذكر . 
رُي } )162(  ُم َوِبْئ�َس �مْلَ�صِ ِ َوَماأَْو�ُه َجَهنَّ ِ َكَمْن َباَء ِب�َصَخٍط ِمَن �هللَّ َ��َن �هللَّ َبَع ِر�صْ وقال �هلل تعالى { �أََفَمِن �تَّ

)قلت( �مل��زنة هنا بني من ماأو�ه ر�ص��ن �هلل تعالى , وبني من ماأو�ه جهنم وبئ�س �مل�صري . 
�أََفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًد� َح�َصًنا َفُهَ�  و�أحياًنا يبني �جلز�ء لكال �لفريقني لي��زن �لعاقل بينهما , قال تعالى: { 

ِريَن } �لق�ص�س:61 . ْنَيا ُثمَّ ُهَ� َيْ�َم �ْلِقَياَمِة ِمَن �مْلُْح�صَ َياِة �لدرُّ ْعَناُه َمَتاَع �حْلَ لِقيِه َكَمْن َمتَّ
و�أحيانا ياأتي با�صتفهام �إنكاري ليحرك �لعق�ل �إلى �جل��ب �ل���صح , فيق�ل: { �أََفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ل َيْخُلُق 

} �لنحل: 17 . عجيب �لت�ص�ية و�مل��زنة بني من يخلق وبني من ل يخلق , بل ه� ُيْخَلق .  
 و�أحيانا يذكر �هلل تعالى �لأمر ول يذكر مقابله ؛ لي��زن �ل�صامع �لأمر ؛ لأنه َبنيِّ و��صح ل يحتاج �إلى كد 

�لذهن , جاء يف تف�صري �بن كثري : 
ِه} �لزمر: 9 �أي: �أمن  قال تعالى: { �أَْم َمْن ُهَ� َقاِنٌت �آَناَء �للَّْيِل �َصاِجًد� َوَقاِئًما َيْحَذُر �لآِخَرَة َوَيْرُج� َرْحَمَة َربِّ
ُر �أُوُل�  ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن َيْعَلُم�َن َو�لَِّذيَن ل َيْعَلُم�َن �إِمنَّ ه� هكذ� َكَمْن لي�س كذلك ؟ . ولهذ� قال: { ُقْل َهْل َي�ْصَتِ�ي �لَّ

�لأْلَباِب} �لزمر: 9 . 
ِه َفَ�ْيٌل ِلْلَقا�ِصَيِة ُقُل�ُبُهْم ِمْن  ْدَرُه ِلالإ�ْصالِم َفُهَ� َعَلى ُن�ٍر ِمْن َربِّ ُ �صَ ومثل ذلك ق�ل �هلل تعالى { �أََفَمْن �َصَرَح �هللَّ

الٍل ُمِبنٍي } �لزمر: 22 مل يذكر �ملقابل هنا بل ذكر جز�ءه �لأليم.  ِ �أُوَلِئَك يِف �صَ ِذْكِر �هللَّ
ا َك�َصَبْت } �لرعد: 33  وقال { �أََفَمْن ُهَ� َقاِئٌم َعَلى ُكلِّ َنْف�ٍس مِبَ

قال �بن كثري : �أي: �أَمْن ه� �صهيد على �أفعال �خللق, حركاتهم و�صكناتهم, يعلم �لغيب جليله وحقريه,
 َكَمْن ل يعلم ول ي�صمع ول يب�صر من هذه �لأ�صنام �لتي عبدوها؟ )45( 

43 (    تف�صري �لر�زي - )ج 8 / �س 126(.  
44 (   اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم - )ج 1 / �س 317( 

45 (   تف�صري �بن كثري )ج 6 / �س 202(
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 ُ َرَب �هللَّ �أَمَلْ َتَر َكْيَف �صَ وو�زن �هلل تعالى بني �لكلمتني : �لكلمة �لطيبة و�لكلمة �خلبيثة , فقال تعالى: { 
 ُ ِرُب �هللَّ َها َوَي�صْ َماِء * ُت�ؤِْتي �أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِباإِْذِن َربِّ ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف �ل�صَّ َبٍة �أَ�صْ َبًة َك�َصَجَرٍة َطيِّ َمَثال َكِلَمًة َطيِّ
ُروَن * َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َصَجَرٍة َخِبيَثٍة �ْجُتثَّْت ِمْن َفْ�ِق �لأْر�ِس َما َلَها ِمْن َقَر�ٍر *  ا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ �لأْمَثاَل ِللنَّ
ُ َما َي�َصاُء}   امِلِنَي َوَيْفَعُل �هللَّ ُ �لظَّ لرُّ �هللَّ ْنَيا َويِف �لآِخَرِة َوُي�صِ َياِة �لدرُّ ِذيَن �آَمُن�� ِباْلَقْ�ِل �لثَّاِبِت يِف �حْلَ ُ �لَّ ُت �هللَّ ُيَثبِّ

�إبر�هيم: 27-24 .
َر�ِم َكَمْن  اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ و�أحيانا يرد على �لكفار م��زنتهم ؛ فيق�ل جل جالله { �أََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة �حْلَ
امِلِنَي } �لت�بة/19  ُ ل َيْهِدي �ْلَقْ�َم �لظَّ ِ َو�هللَّ ِ ل َي�ْصَتُ�وَن ِعْنَد �هللَّ ِ َو�ْلَيْ�ِم �ْلآَِخِر َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل �هللَّ �آََمَن ِباهللَّ

. و�لآيات يف هذ� كثرية :  
و�أتت لفظة �لت�ص�ية وما ت�صرف منها وغريها لتدل على �مل��زنة يف �لقر�آن �لكرمي يف كثري من �لآيات ومنها 

, قال �هلل تعالى :
َو�أَْنُف�ِصِهْم  ِباأَْمَ��ِلِهْم   ِ �هللَّ �َصِبيِل  يِف  َو�مْلَُجاِهُدوَن  َرِر  �ل�صَّ �أُوِل  َغرْيُ  �مْلُ�ؤِْمِننَي  ِمَن  �ْلَقاِعُدوَن  َي�ْصَتِ�ي  ل   }  
 ُ اللَّ َل  َوَف�سَّ �ْسَنى  اْلُ  ُ اللَّ َوَعَد  َوُكلًّ  َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعَلى  َواأَْنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم  امْلَُجاِهِديَن   ُ اللَّ َل  َف�سَّ
تعالى بني  فامل��زنة من �هلل  �بن كثري:  قال   . َعِظيًما } )95�ملائدة (  �أَْجًر�  �ْلَقاِعِديَن  َعَلى  �مْلَُجاِهِديَن 

هذين �ل�صنفني و��صحة . 
َ َيا �أُوِل �لأَْلَباِب َلَعلَُّكْم ُتْفِلُح�َن )100(  ُق�� �هللَّ ِبيِث َفاتَّ ُة �خْلَ ُب َوَلْ� �أَْعَجَبَك َكرْثَ يِّ ِبيُث َو�لطَّ ُقْل ل َي�ْصَتِ�ي �خْلَ

 . ]�ملائدة 
ُلَماُت و�لن�ر } �لرعد/16 رُي �أَْم َهْل َت�ْصَتِ�ي �لظرُّ { ُقْل َهْل َي�ْصَتِ�ي �لأَْعَمى َو�ْلَب�صِ

ْهُه ل َياأِْت ِبَخرْيٍ َهْل  ُ َمَثال َرُجَلنْيِ �أََحُدُهَما �أَْبَكم ل َيْقِدُر َعَلى �َصْيٍء َوُهَ� َكلٌّ َعَلى َمْ�َلُه �أَْيَنَما ُيَ�جِّ َرَب �هللَّ  { َو�صَ
َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم } النحل/76 ُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى �سِ َي�ْسَتِوي ُهَو َوَمْن َياأْ

 { َوَما َي�ْصَتِ�ي �ْلَبْحَر�ِن َهَذ� َعْذٌب ُفَر�ٌت �َصاِئٌغ �َصَر�ُبُه َوَهَذ� ِمْلٌح �أَُجاٌج } .)12( فاطر/12
ْنَفُق�� ِمْن َبْعُد َوَقاَتُل�� َوُكال  ِذيَن �أَ ْعَظُم َدَرَجًة ِمَن �لَّ { ل َي�ْصَتِ�ي ِمْنُكْم َمْن �أَْنَفَق ِمْن َقْبِل �ْلَفْتِح َوَقاَتَل �أُوَلِئَك �أَ

ا َتْعَمُل�َن َخِبرٌي }  �حلديد/10 ُ مِبَ �ْصَنى َو�هللَّ ُ �حْلُ َوَعَد �هللَّ
ِة ُهُم �ْلَفاِئُزوَن } �حل�صر/20 وهذ� يف �لقر�آن  نَّ َحاُب �جْلَ ِة �أَ�صْ نَّ َحاُب �جْلَ �صْ اِر َو�أَ َحاُب �لنَّ  { ل َي�ْصَتِ�ي �أَ�صْ

�لكرمي كثري جًد� . 
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املطلب الثاين : موازنات يف القراآن الكرمي اقتب�شها املف�شرون :

جاء يف تف�صري �لأل��صي عند ق�له تعالى : 
ُف �ْلآََياِت ِلَقْ�ٍم َي�ْصُكُروَن }   رِّ ِه َو�لَِّذي َخُبَث َل َيْخُرُج �إِلَّ َنِكًد� َكَذِلَك ُن�صَ ُب َيْخُرُج َنَباُتُه ِباإِْذِن َربِّ يِّ { َو�ْلَبَلُد �لطَّ
)58(  و�إيثار خ�ص��س �لتمثيل بالأر�س �لطيبة و�خلبيثة ��صتطر�ٌد عقيب ذكر �ملطر و�إنز�له بالبلد وم��زنة 

بني �لرحمتني. )46(
َب �مْلَُناِفِقنَي �إِْن �َصاَء �أَْو َيُت�َب  ْدِقِهْم َوُيَعذِّ اِدِقنَي ِب�صِ ُ �ل�صَّ وقال �بن عطية : عند ق�له تعالى { ِلَيْجِزَي �هللَّ
َ َكاَن َغُف�ًر� َرِحيًما } )24( قال : تعذيب �ملنافقني ثمرة �إقامتهم على �لنفاق وم�تهم عليه  َعَلْيِهْم �إِنَّ �هللَّ
,  و�لت�بة م��زنة لتلك �لإقامة , وثمرتها تركهم بال عذ�ب فهناك �أمر�ن : �إقامة على �لنفاق . وت�بة منه , 
وعنها ثمرتان تعذيب ورحمة , فذكر تعالى على جهة �لإيجاز و�حدة من هاتني وو�حدة من هاتني ودل ما 

ذكر على ما ترك ذكره . )47(
�أَْو �أنثى َوُهَ� ُم�ؤِْمٌن َفاأُْوَلِئَك } �لذين عمل�� ذلك { َيْدُخُل�َن �جلنة ُيْرَزُق�َن  { َوَمْن َعِمَل �صاحلا ّمن َذَكٍر 

ِفيَها ِبَغرْيِ ِح�َصاٍب }  
قال �لآل��صي : �أي بغري تقدير وم��زنة بالعمل بل �أ�صعافا م�صاعفة ف�صاًل منه تعالى ورحمة . )48(

{ �أ�آلهتنا َخرْيٌ �أَْم ُهَ� } �لزخرف : 58 . ه� لنبينا عليه �ل�صالة و�ل�صالم , 
هم بامل��زنة بينه �صلى �هلل عليه و�صلم  وبني �آلهتهم �ل�صتهز�ُء به عليه �ل�صالة و�ل�صالم . )49( وغر�صُ

ِ َوَر�ُص�ِلِه �إَِلى �لَِّذيَن  وقال �لفّر�ء - كما ذكره عنه �صاحب �لبحر �ملحيط - عند ق�له تعالى { َبَر�َءٌة ِمَن �هللَّ
َعاَهْدمُتْ ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي } )1(

بر�ءة , �ملعنى } فانبذ �إليهم على �ص��ء { على �عتد�ل و�ص��ء من �لأمر: �أي بنّي لهم على قدر ما ظهر 
منهم ل تفرط ، ول تفجاأ بحرب بل افعل بهم مثل ما فعلوا بك يعني موازنة ومقاي�سة . )50(

وي�صري �بن عطية �إلى م��زنة جميلة بني ق�له تعالى } و�إقام �ل�صالة و�إيتاء �لزكاة {, فيبني �أن �هلل تعالى 
مل يقل و�إقامة �ل�صالة ؛ لينا�صب بينها وبني �إيتاء �لزكاة. )51( )قلت( �ملنا�صبة هي �مل��زنة . 

46 (   تف�صري �لأل��صي - )ج 6 / �س 212( 
47 (   تف�صري �لأل��صي - )ج 16 / �س 76( 

48 (     تف�صري �لأل��صي - )ج 18 / �س 95(
49 (    تف�صري �لأل��صي - )ج 18 / �س 386( 

50 (    تف�صري �لبحر �ملحيط - )ج 6 / �س 92( 
51 (    تف�صري �لبحر �ملحيط - )ج 8 / �س 176( 
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َق  دَّ َو�صَ  )5( َو�تََّقى  ْعَطى  �أَ َمْن  ا  َفاأَمَّ  )4( َل�َصتَّى  �َصْعَيُكْم  �إِنَّ   } تعالى  ق�له  عند  – �أي  �لزخم�صري  وقال 
ُرُه  َف�َصُنَي�صِّ  )9( �ْصَنى  ِباحْلُ َب  َوَكذَّ  )8( َو��ْصَتْغَنى  َبِخَل  َمْن  ا  َو�أَمَّ  )7( ِلْلُي�ْصَرى  ُرُه  َف�َصُنَي�صِّ  )6( �ْصَنى  ِباحْلُ
من  عظيم  حالتي  بني  �مل��زنة  يف  و�ردة  �لآية   :   {  )11( ى  َتَردَّ �إَِذ�  َماُلُه  َعْنُه  ُيْغِني  َوَما   )10( ِلْلُع�ْصَرى 

�مل�صركني وعظيم من �مل�ؤمنني , فاأريد �أن يبالغ يف �صفتيهما �ملتناق�صتني . )52(
ويرى �لر�زي �أن هناك مقابلة بني �حلروف �أو�ئل �ل�ص�ر فيق�ل يف تف�صريه: وط�س وي�س؛ فاإنها م��زنة لقابيل 
وهابيل . )53( )قلت( لعله �أر�د �أن لفظ طا�صني م��فق من حيث �لنطق لقابيل , ويا�صني م��فق لهايبل. 

و�هلل �أعلم. 
لَّ َتْرَتاُب��  ْدَنى �أَ َهاَدِة َو�أَ ِ َو�أَْقَ�ُم ِلل�صَّ ْق�َصُط ِعْنَد �هللَّ َجِلِه َذِلُكْم �أَ ِغرًي� �أَْو َكِبرًي� �إَِلى �أَ { َوَل َت�ْصاأَُم�� �أَْن َتْكُتُب�ُه �صَ

} } اأق�سط { من الإق�ساط ، وهو و�سع الق�سط ، وهو حفظ املوازنة حتى ل تخرج اإلى تطفيف . )54( . 
ِبَنَباإٍ َيِقنٍي } وه� من �أبدع �لكالم م��زنة يف �للفظ وجمان�صة يف �خلط مع ما له من  { َوِجْئُتَك ِمْن �َصَباإٍ 

�لنطباع و�لرونق . )55(
ومثل هذ� كثري . 

52 (   تف�صري �لبحر �ملحيط - )ج 10 / �س 492( 
53 (    تف�صري �لر�زي - )ج 1 / �س 276( 

54 (    نظم �لدرر للبقاعي - )ج 1 / �س 458(
55 (   نظم �لدرر للبقاعي - )ج 6 / �س 119(
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املطلب الثالث : من ال�شنة :

، اْئَذْن  ِ ِ �سلى الل عليه و�سلم  َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اللَّ ا اأََتى َر�ُسوَل اللَّ عن اأَُماَمَة ر�سي الل عنه : اأَنَّ ُغلًما �َسابًّ
َنا ... �حلديث , �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  �أجل�س هذ� �ل�صاب وعمل معه م��زنة, جعلته ه�  ِل يِف �لزِّ
ا�ُس ل  َك؟”َقاَل: ل, َقاَل:”َوَكَذِلَك �لنَّ برُُّه لأُمِّ يجيب على �ص�ؤ�له �صلى �هلل عليه و�صلم  عندما َقاَل َلُه:)“�أَحُتِ
برُُّه لأُْخِتَك؟”َقاَل:ل,  ا�ُس ل ُيِحبرُّ�َنُه ِلَبَناِتِهْم, �أَحُتِ برُُّه لْبَنِتَك؟”َقاَل: ل, َقاَل:”َوَكَذِلَك �لنَّ َهاِتِهْم, �أَحُتِ ُيِحبرُّ�َنُه لأُمَّ
ا�ُس ل ُيِحبرُّ�َنُه لأََخَ��ِتِهْم ( فانظر �إلى هذ� �حل��ر �ملفيد , و�مل��زنة �لعجيبة �لتي �أقنعت  َقاَل:”َوَكَذِلَك �لنَّ

�ل�صاب وجعلته ل ير�صى بالزنى . )56(  
َدَقًة َقاَل:  ِع �أََحِدُكْم �صَ عن �أبي ذر  )ر�صي �للع عنه( عن �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم  قال:)... َوِفى ُب�صْ
َكاَن َعَلْيِه ِفيَها  َر�ِم �أَ َعَها ِفى �حْلَ : �أََياأِْتى �أََحُدَنا �َصْهَ�َتُه َيُك�َن َلُه ِفيَها �أَْجٌر؟ َقاَل �أََر�أَْيُتْم َلْ� َو�صَ ِ َقاُل�� َيا َر�ُص�َل �هللَّ

اَلِل َكاَن َلُه ِفيَها �أَْجٌر ( )57( .  َعَها ِفى �حْلَ ِوْزٌر؟ َوَكَذِلَك �إَِذ� َو�صَ
فهذه �مل��زنة منه �صلى �هلل عليه و�صلم  عجيبة ما كان �أحد ميكن �أن تخطر له على بال , ولكن �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم  يريد �أن يبني مكان �لأجر و�لث��ب , ومكان �لإثم و�لعقاب . 
َنا, ...  اِر َفَقاُلْ�� : �آَثَر َر�ُصْ�ُل �هلل e َعَلْيَنا َغرْيَ وعن �أبي �صعيد )ر�صي �للع عنه( قال : �جَتَمَع َنا�ٌس ِمَن �لأْن�صَ
ا�ُس ِبال�َصاِء َو�لَبِعرْيِ , َوَتْذَهُبْ�َن ِبَر�ُصْ�َل  ْ�َن �أَْن َيْذَهَب �لنَّ �حلديث , ثم قال �صلى �هلل عليه و�صلم   ) �أََل َتْر�صَ

�هلِل e ُتْدِخُلْ�َنُه ُدْوَرُكْم ؟!( )58( . 
فانظر يا رعاك �هلل �إلى هذه �مل��زنة بني ر�ص�ل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  وبني �ل�صياه �لتي ياأخذونها. 

 )59(
اَلِة �ْلَفذِّ ِب�َصْبٍع  ُل ِمْن �صَ َماَعِة �أَْف�صَ اَلُة �جْلَ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- َقاَل » �صَ وَعِن �ْبِن ُعَمَر �أَنَّ َر�ُص�َل �هللَّ

َوِع�ْصِريَن َدَرَجًة «. )60( 
و�مل�صلم يطلب �لث��ب �لكثري في��زن بني �لأجرين , ويعمل بالأحظ من �لعملني . 

الَة  لَِّي َمَعَك, َوُنِحبرُّ �ل�صَّ َنُعَنا �أَْزَو�ُجَنا �أَنَّ ُن�صَ , مَيْ ِ َوَعْن �أُمِّ ُحَمْيٍد ر�صي �هلل عنه , َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َر�ُص�َل �هللَّ
 , ُحُجِرُكنَّ يِف  الِتُكنَّ  �صَ ِمْن  ُل  �أَْف�صَ ُبُي�ِتُكنَّ  يِف  الُتُكنَّ  َو�َصلََّم:�صَ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُص�ُل  َفَقاَل  َمَعَك؟, 
يِف  الِتُكنَّ  �صَ ِمْن  ُل  �أَْف�صَ ُدوِرُكنَّ  يِف  الُتُكنَّ  َو�صَ  , ُدوِرُكنَّ يِف  الِتُكنَّ  �صَ ِمْن  ُل  �أَْف�صَ ُحُجِرُكنَّ  يِف  الُتُكنَّ  َو�صَ

56 (    �ملعجم �لكبري للطرب�ين - )ج 7 / �س 177( 
57 (    �صحيح م�صلم - )ج 3 / �س 82(. جامع �لأحاديث - )ج 41 / �س 288( �صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان ج9 �س475 . 

58 (    جامع �لأحاديث - )ج 33 / �س 3( �أخرجه �بن �أبى �صيبة )814/7 , رقم 59963( .
59 (   م�صند عبد بن حميد ج1 �س286 . 

60 (   �صحيح م�صلم - )ج 2 / �س 122( �ل�صنن �لكربى للبيهقي - )ج 3 / �س 59( . 
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َماَعِة. )61( �جْلَ
فالنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  مل ياأمرهن , ومل ينههن , ولكن و�صع �لأمر عندهن لي��زنَّ �لأم�ر  . 

�أََحُدُكْم  َيْغُدَو  لأَْن   «: َيُق�ُل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم   َر�ُص�َل �هللَّ �َصِمْعُت  َقاَل  ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه  �أَِبى  َوَعْن 
ْعَطاُه �أَْو َمَنَعُه. َذِلَك باأَنَّ  ا�ِس َخرْيٌ ِمْن �أَْن َي�ْصاأََل َرُجاًل �أَ َق ِبِه َوَي�ْصَتْغِنَى ِبِه َعِن �لنَّ دَّ َفَيْحَتِطَب َعَلى َظْهِرِه َفَيَت�صَ

ْن َتُع�ُل «. )62(  ْفَلى َو�ْبَد�أْ مِبَ ُل ِمَن �ْلَيِد �ل�صرُّ �ْلَيَد �ْلُعْلَيا �أَْف�صَ
اَلٌة ِفى َم�ْصِجِدى َهَذ� َخرْيٌ  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  » �صَ وَعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه َقاَل : َقاَل َر�ُص�ُل �هللَّ

َر�َم «. )63(   ِه ِمَن �مْلَ�َصاِجِد �إِلَّ �مْلَ�ْصِجَد �حْلَ اَلٍة ِفى َغرْيِ ِمْن �أَْلِف �صَ

61 (    جامع �لأحاديث - )ج 13 / �س 480( �أخرجه �لطرب�نى )148/25 , رقم 356(. قال �لهيثمى )34/2( : فيه �بن لهيعة 
ا : �بن �أبى �صيبة )157/2 , رقم 7620( , و�بن �أبى عا�صم فى  وفيه كالم , و�لبيهقى )132/3 , رقم 5154( . و�أخرجه �أي�صً

�لآحاد و�ملثانى )150/6 رقم 3379( . 
62 (    �صحيح �لبخاري - )ج 2 / �س 538( . م�صند �أحمد بن حنبل - )ج 1 / �س 164( تعليق �سعيب الأرنوؤوط : اإ�سناده �سحيح 

على �سرط ال�سيخني . ال�سنن الكربى للن�سائي - )ج 2 / �س 51( و�للفظ له .  
63 (     �صحيح م�صلم - )ج 4 / �س 124( 
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املطلب الرابع : من اأقوال العلماء يف املوازنة : وهو كثري , ومنه : 

يف �حلديث عن �مل�طاأ - رو�ية حممد بن �حل�صن قال�� : فه�- �أي رو�ية حممد بن �حل�صن- مدونة من فقه 
�أهل �حلديث و�لجتهاد و�لر�أي يف �حلجاز و�لعر�ق مع �مل��زنة بني تلك �لآر�ء و�ملذ�هب يف �مل�صاألة , وهذه 

ميزة غالية جد� عند من يدركها ويعرف قيمتها �لخ. )64( 
فجعل�� �لكتاب �لذي يهتم بامل��زنة بني �أق��ل �لفقهاء له قيمة عظيمة . 

ومدركها   , و�لقيا�صية  �لنقلية  و�أدلتها  باأق��لها  م�صنفا  م�صاألة  كل  يف  �أكتب  �أن  �صئت  ول�   : �للمع  يف  قال 
ونق��صها و�أج�بتها , و�مل��زنة بني �ختالف �ملذ�هب فيها لقدرت على ذلك من ف�صل �هلل , ل بح�ل ول 

بق�تي فال ح�ل ول ق�ة �إل باهلل , ما �صاء �هلل ل ق�ة �إل باهلل. )65( 
)قلت( فق�له و�مل��زنة بني �ختالف �ملذ�هب هذه هي �لتي جتعل للكتب قيمتها . 

خروج �مل�ؤمنني من �لنار ودخ�لهم �جلنة ف�صل من �هلل تعالى لكن هل من خرج �آخر �لنا�س من �لنار كمن 
�صبق �إلى �جلنة ؟! قال �بن بطال: تفا�صل �مل�ؤمنني فى �أعمالهم ل �صك فيه, و�أن �لذى خرج من �لنار مبا 
فى قلبه من مقد�ر حبة من خردل من �إميان ؛ معل�م �أنه كان ممن �نتهك �ملحارم و�رتكب �لكبائر, ومل تِف 

طاعته هلل عند �مل��زنة مبعا�صيه. )66(
و�أحياًنا ينظر �لعلماء �إلى ق�ل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  وما فيه من �لبديع , ففي فتح �لباري )تنبيه( 
يف ق�له �صلى �هلل عليه و�صلم  �أعف�� و�أحف�� ثالثة �أن��ع من �لبديع �جلنا�س و�ملطابقة و�مل��زنة . )67( �أي 

بني �لكلمتني . 
َ��ِرَب  ِبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َقاَل » �أَْحُف�� �ل�صَّ )قلت( ي�صري �إلى حديث َعِن �ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنه َعِن �لنَّ

َو�أَْعُف�� �للَِّحى «. )68( . 

64 (    �مل�طاأ - رو�ية حممد بن �حل�صن - )ج 1 / �س 12( 
65 (    �للمع يف �أ�صباب ورود �حلديث - )ج 1 / �س 8(

66 (    �صرح �لبخاري لبن بطال - )ج 1 / �س 53( 
67 (    فتح �لباري - �بن حجر - )ج 10 / �س 351( 

68 (    �صحيح م�صلم - )ج 1 / �س 153( . 
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املبحث ال�شاد�س : مناذج من املوازنات , وفيه خم�صة مطالب : 

املطلب الأول : املوازنة بني الب�شارة والنذارة :

�إن بع�س �لنا�س يك�ن ذ� طبيعة نف�صية مائلة �إلى جانب �لتب�صري �أو جانب �لتخ�يف, في�ؤثر ذلك على خطبه, 
فيميل مثاًل �إلى جانب �لإنذ�ر و�لتخ�يف دوًما, فرن�ه ي�صيع يف �لنا�س ـ على �صبيل �ملثال ـ �لكالم عن ف�صاد 
�لنا�س , و�صياع �لدين , و�ندر��س �ل�صنن, و�إن م�صتقبل �لنا�س يزد�د �صًر� و�أن �لأعد�ء ميلك�ن زمام �لعامل 

... �إلخ.
وهذ� �لقت�صار يبعث �لياأ�س يف �لنف��س, ويحطم حي�تيها ون�صاطها للعمل �لإ�صالمي, و�حلكمة �أن ي��زن 
– عليهم �ل�صالة و�ل�صالم- بني هذين �لعملني  �لإن�صان بني �لب�صارة و�لنذ�رة, ولذلك جمع �هلل للر�صل 
)�لن�صاء  َوُمْنِذِريَن}  ِريَن  ُمَب�صِّ {ُر�ُصاًل   )213 )�لبقرة:  َوُمْنِذِريَن}  ِريَن  ُمَب�صِّ نَي  ِبيِّ �لنَّ �هلُل  {َفَبَعَث  فقال: 
م���صع  يف  بينهما  ويجمع�ن  �لنذ�رة,  م���صع  يف  وينذرون  �لب�صارة,  م���صع  يف  يب�صرون  فهم  �آية213(. 

�جلمع.
�إن حالت �لإنذ�ر يحتاجها �لنا�س عندما يركن�ن �إلى �لدنيا وحظ�ظها , فه� �أ�صل�ب تخ�يف مع من مل يرفع 

بدين �هلل ر�أ�ًصا, و�أما �لتب�صري فاإنه يت�جه للمتقني �لطائعني.
ويحَتاج �لنا�س للتب�صري وبعث �لأمل يف �لنف��س حني �ل�صطر�ب و�ل�صعف و�خل�ف و�لبالء, ولذلك ملا كان 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  م�صطربا بعد نزول �ل�حي عليه ب�صرته �أم �مل�ؤمنني خديجة - ر�صي �هلل عنها 

- مبا ُيِزيل عنه دو�عي �ل�صطر�ب و�أ�صباب �خل�ف فقالت:
, َوَتْك�ِصُب  ِمُل �ْلَكلَّ ِديَث, َوحَتْ ُدُق �حْلَ ِحَم, َوَت�صْ ُل �لرَّ َك َلَت�صِ »َكال �أَْب�ِصْر َفَ��هلِل ل ُيْخِزيَك �هلل �أََبًد�؛ َفَ��هلِل �إِنَّ

« )رو�ه �لبخاري(. )69(  قِّ ْيَف, َوُتِعنُي َعَلى َنَ��ِئِب �حْلَ �مْلَْعُدوَم, َوَتْقِري �ل�صَّ
وكان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  يب�صر �أ�صحابه بالرفعة و�لظه�ر على �لأدِيان وهم يف �أ�صد حالت �ل�صعف, 
يِن  َو�لدِّ ْفَعِة  َو�لرِّ َناِء  ِبال�صَّ َة  �لأُمَّ َهِذِه  ْر  »َب�صِّ  : و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  قال  فقد  عليهم  مت�صلط�ن  و�أعد�وؤهم 

ِر َو�لتَّْمِكنِي يِف �ْلأَْر�ِس« )�صحيح رو�ه �لإمام �أحمد(. )70(  َو�لنَّ�صْ
�إن �مل��زنة بني �لب�صارة و�لنذ�رة من �حلكمة يف �لدع�ة �لتي �أمر �هلل - عز وجل - بها , ومن �تباع �صنة �صيد 

�ملر�صلني �صلى �هلل عليه و�صلم  وفيه مر�عاة لأح��ل �لنا�س ونف��صهم. )71(

69 (     �صحيح �لبخاري - )ج 1 / �س 4( 
70 (    م�صند �أحمد بن حنبل - )ج 5 / �س 134( �إ�صناده ق�ي . 

71 (    دليل �ل��عظ �إلى �أدلة �مل��عظ )1/ 51( 
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وي�صري  �لأ�صتاذ �صحاته �إلى �أمر مهم , وه� �أن على �خلطيب �أل ي�صعف كالمه بكالم يتبعه – ول� كان حقا 
 : فيق�ل  لذلك  ميثل  – ثم 

وهنا يجب �لتنبيه �إلى �أمر, وه� �أن بع�س �لنا�س يذكر يف �صياق �لرتهيب ِمن جرم �أو ذنب بع�س �آيات �ل�عيد, 
ثم يعقب يف خطبته ببيان �أن ذلك �ل�عيد لي�س حمم�ل على معناه �ملتبادر, و�إمنا ل بد له من تاأويل مثال ذلك:

قد يذكر �خلطيب حديَث: »�ِصَباُب �مْلُ�ْصِلِم ُف�ُص�ٌق, َوِقَتاُلُه ُكْفٌر« )رو�ه �لبخاري وم�صلم(, )72( فيذكر ق�ل 
�أثر �حلديث يف  ِعف  ُي�صْ ولكنه  وهذ� حق,  �مللة,  �ملخرج من  �لكفر  لي�س  و�أنه   , �ل�صلف يف معنى �حلديث 
�لنف��س, ولذلك ل� فرق بني حال �لتعليم وحال �ل�عظ , و�أنه حني �ل�عظ ُتذكر ن�ص��س �ل�عيد كما جاءت, 

و�أما يف حالة �لتعليم وبيان �حلكم فال بد من �لبيان. )73( 

72 (     �صحيح �لبخاري - )ج 1 / �س 27( �صحيح م�صلم - )ج 1 / �س 57( .  
73 (    دليل �ل��عظ 51/1 . 
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املطلب الثاين : املوازنة يف تنظيم الوقت : 

�هتم �لإ�صالم بال�قت و�لزمان , وجعله حياة �لإن�صان , و�أق�صم به يف كتابة �لعزيز , فقال – جل جالله – 
و�لع�صر �إن �لإن�صان لفي خ�صر )�لع�صر 1( و�أق�صم باأن��ع من �لع�صر كالفجر و�لليل و�ل�صحى و�لنهار , 
وكل ذلك ليلفت �لنتباه �إلى قيمة �ل�قت يف حياة �مل�صلم , وعلى �مل�صلم طبًقا لذلك �أن ي��زن بني �أوقاته فال 

ي�صيعها هدًر� دون فائدة . 
يق�ل �لأ�صتاذ خالد �جلري�صي يف كتابه �إد�رة �ل�قت من �ملنظ�ر �لإ�صالمي و�لإد�ري حتت عن��ن :  خام�صًا: 

تق�صيم �ل�قت وتنظيمه : 
�لأم�ر يف �حلياة  ملعال  وت�جيهه  �ل�قت  بتنظيم  �لهتمام  �لأمة على  و�صلم   عليه  �لنبيرُّ �صلى �هلل  يحث 
�خلا�صة و�لعامة, فيق�ل فيما يرويه عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س ر�صي �هلل عنهما قال: دخل علّي ر�ص�ل 
�لنهار؟ قلت: بلى. قال: فال تفعل,  �لليل وت�ص�م  �أّنك تق�م  �أُْخرَب  »�أمل  �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  فقال: 
قم ومن و�صم و�أفطر, فاإن جل�صدك عليك حقًا, و�إن لعينك عليك حقًا, و�إن ِلَزوِرَك )74( عليك حقًا, و�إن 

لزوجك عليك حقًا« )75( . 
ومن �لأولى بامل�صلم �ألَّ يخل بهذه �مل��زنة, بل �ل��جب عليه �أن ي�زع وقته لل�فاء بهذه �حلق�ق جميعها, دون 
�أن يطغى جانب منها على �لآخر, ول يخفى �أن �ملق�ص�د هنا لي�س ت�زيع �ل�قت بني هذه �حلق�ق بالت�صاوي, 

�إمنا �ملر�د �لت�صديد يف ذلك و�ملقاربة يف �ل�فاء بها جميعًا قدر �ل�صتطاعة.
ومما رو�ه �لنبيرُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  عن �صحف �إبر�هيم - عليه �ل�صالم- ق�له: »على �لعاقل - مامل يكن 
مغل�بًا على عقله- �أن تك�ن له �صاعات: �صاعة يناجي فيها ربه, و�صاعة يحا�صب فيها نف�صه, و�صاعة يتفكر 

فيها يف �صنع �هلل, و�صاعة يخل� فيها حلاجته من �ملطعم و�مل�صرب«)76(
لرُّ  , و�لقل�ب مَتَ ومن ُح�صن تنظيم �ل�قت �أن ُيجعل فيه جزء للر�حة و�لرتويح, فاإن �لنف�س ت�صاأم بط�ل �جِلدِّ
ا ِعْنَد َر�ُص�ِل  ِديِّ , َقاَل : ُكنَّ كما متّل �لأبد�ن, فال بد من َقْدر من �لرتفيه �ملباح, فَعْن َحْنَظَلَة �ْلَكاِتِب �لأُ�َصيِّ
ِحْكُت  ا َر�أُْي َعنْيٍ , َفُقْمُت �إَِلى �أَْهِلي َوَوَلِدي , َف�صَ اَر َحتَّى َكاأَنَّ َة َو�لنَّ نَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  َفَذَكْرَنا �جْلَ �هللَّ

74 (    لزورك: �لّزور �لأ�صياف و�لزو�ر. �نظر: )�بن حجر, فتح �لباري, مرجع �صابق, ج 11 �س548( .
ا «. َوَلِكْن َقاَل »  75 (  �صحيح �لبخاري - )ج 2 / �س 697( . �صحيح م�صلم - )ج 3 / �س 163( َوَلْ َيُقْل » َواإِنَّ ِلَزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ

ا «.  َواإِنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحقًّ
76 (    �بن بلبان, �لأمري عالء �لدين علي بن بلبان �لفار�صي ت739هـ, �صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان, حتقيق �صعيب 

الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط3, 1418هـ-1997م, 1-18, رقم �حلديث )361( , ج2 �س 78. �صعب �لإميان للبيهقي, 
�أب� بكر �أحمد بن �حل�صني, باب )33( , رقم �حلديث )4677( , ج4 �س 164. و�حلديث ل يثبت مرف�ًعا. 
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ا ِفيِه , َفَخَرْجُت َفَلِقيُت �أََبا َبْكٍر ر�صي �هلل عنه , َفُقْلُت : َناَفْقُت , َفَقاَل : �أَُب� َبْكٍر ر�صي  َوَلِعْبُت َفَذَكْرُت �لَِّذي ُكنَّ
ِبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم  , َفَقاَل : “ َيا َحْنَظَلُة َلْ� ُكْنُتْم َكَما  ا َلَنْفَعُلُه , َفَذَهَب َحْنَظَلُة َفَذَكَر ِللنَّ �هلل عنه �إِنَّ
اَفَحْتُكُم �مْلَالِئَكُة َعَلى ُفُر�ِصُكْم �أَْو ُطُرِقُكْم �أَْو َنْحِ� َذ� , َيا َحْنَظَلُة �َصاَعٌة َو�َصاَعٌة ( )77( .  َتُك�ُن�َن ِعْنِدي َل�صَ

فمن  وتتقلَّب,  وتتعب  َتِكلرُّ  �لقل�ب  �أن  لهم  ويبنيِّ  �أ�صحابه  يعلِّم  و�صلم   عليه  �لنبيرُّ �صلى �هلل  كان  . هكذ� 
�حلكمة مر�عاتها و�لرتويح عنها بني �لفينة و�لأخرى مبا �أحل �هلل, 

وقد فهم �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم ذلك ووَعْ�ه وطبق�ه يف حياتهم �لعملية؛ 
فعن عبد �هلل بن م�صع�د ر�صي �هلل عنه قال: )�أريح�� �لقل�ب, فاإن �لقلب �إذ� �أُكِره َعِمي( . 

ا �أنه قال: )�إن للقل�ب �صه�ة و�إقباًل, وفرتة و�إدبارً�, فخذوها عند �صه��تها و�إقبالها, وذروها  وُروي عنه �أي�صً
عند فرتتها و�إدبارها( , وجاء عن �أبي �لدرد�ء -ر�صي �هلل عنه- ق�له: )�إيّن لأ�صتجّم نف�صي بال�صيء من 

م, فيك�ن �أق�ى لها على �حلق( )78( . �لباطل غري �ملُحرَّ

املطلب الثالث : املوازنة يف معرفة العدل من الفا�شق : 

– يف  يحتاج�ن  حيث  �حلديث  يف  �لعلماء  وخا�صة   , و�لالحق  �ل�صابق  يف  �لعلماء  بها  �صغل  �مل�صاألة  هذه 
ت�صحيح �حلديث وت�صعيفه �إلى مالحظة �أح��ل �لنا�س – لذلك ل حتل مثل هذه �لأم�ر �إل بامل��زنة بني 

تلك �حلالت , يق�ل �خلطيب �لبغد�دي يف كتابه �لفقيه و�ملتفقه: 
ي ؛ َفَلْم َيُكْن مِلَْعِرَفِتَنا �ْلَعْدَل ِمَن �ْلَفا�ِصِق َطِريٌق َغرْيُ ُمَ��َزَنِة  َتَحَن ِبَبْع�ِس �مْلََعا�صِ ُم �أََحٌد ِمْن �أَْن مُيْ َوَل َيْعَت�صِ
اَر  ْن َرُجَحْت َطاَعاُتُه �صَ اَر ِبَذِلَك َفا�ِصًقا , َو�إِ يِه �صَ َها َعَلى َبْع�ٍس , َفاإِْن َرُجَحْت َمَعا�صِ �أَْحَ��ِلِه , َوَتْرِجيِح َبْع�صِ
ُع �مْلََ��ِزيَن �ْلِق�ْصَط ِلَيْ�ِم �ْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْف�ٌس  ِ َتَعاَلى: { َوَن�صَ ِبَذِلَك َعْدل , َويِف َمْعَنى َما َذَكْرَناُه َقْ�ُل �هللَّ
�أََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِصِبنَي }  �لأنبياء: 47,  َوَقْ�ُلُه َتَعاَلى: { َفَمْن  ٍة ِمْن َخْرَدٍل  ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ �َصْيًئا َو�إِ
َم َخاِلُدوَن}   ْت َمَ��ِزيُنُه َفاأُوَلِئَك �لَِّذيَن َخ�ِصُرو� �أَْنُف�َصُهْم يِف َجَهنَّ َثُقَلْت َمَ��ِزيُنُه َفاأُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُح�َن , َوَمْن َخفَّ

ي , َفَكَذِلَك َمْعِرَفُة �ْلَعَد�َلِة َو�ْلِف�ْصِق. )79(   اَعاِت �أَِو �مْلََعا�صِ ْكَم ِلالأَْرَجِح ِمَن �لطَّ �مل�ؤمن�ن: 103 َفَجَعَل �حْلُ

77 (   �صحيح �بن حبان - )ج 2 / �س 179( �ملعجم �لكبري للطرب�ين - )ج 3 / �س 496( 
78 (   جامع �لأحاديث - )ج 38 / �س 310(برقم  41547.

79 (     �لفقيه و�ملتفقه للخطيب �لبغد�دي )1/ 467(
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املطلب الرابع : املوازنة يف ا�شتنباط الأحكام بني ال�شلف واخللف :

يعقد �ل�صيخ �أب� عبيدة حمقق كتاب �مل��فقات لل�صاطبي مثل هذه �مل��زنة فيق�ل :
ل� عقدنا م��زنة بني علماء �ل�صلف وعلماء �لع�ص�ر �ملتاأخرة؛ ل�جدنا �لفرق بينهما من جهة �ل�رع , و�لقيام 
بفري�صة �لإر�صاد و��صًحا جلًيا, ومل يكن هذ� �لتفا�صل فيما �أح�صب �إل ؛ لأن علماء �ل�صلف ل يقنع�ن بت�ص�ر 
�لأحكام �لعملية حتى ينفذو� منها �إلى معرفة �أ�صر�رها و�أدلتها, وبعد �أن كانت هذه �حلجة تتدفق ب�صالكيها تتدفق 

�ل�صيل �جلر�ر؛ �صرب �لتقليد �ل�صلب �أطنابه يف �لنف��س, و�أ�صبحت �لر�بطة بني �لعلم و�لعمل و�هية. )80( 
 �لإعالم بحرمة �أهل �لعلم و�لإ�صالم )�س: 51(

�ملطلب �خلام�س : �مل��زنة بني �ل�صمت و�لكالم : 
هذ� باب يف �مل��زنة عظيم من مت�صك به جنا وفاز , ومن �صيعه هلك وخ�صر , و�أكلت �صيئاُته ح�صناِتِه , ذلك 
لأن �مل��زنة �لدقيقة ل تظهر �إل ملن عرف حقيقة �لأ�صياء , ومن هنا فالبد لالإن�صان- �إذ� �أر�د �أن يتكلم- 
�أهل �ل�صالمة  �أن  �أو �صرر فيم�صكه ؟ ومن هنا جند   , من م��زنة دقيقة لريى هل يف كالمه نفع فيطلقه 

يقدم�ن �ل�صك�ت على �لكالم . 
   يق�ل �لأ�صتاذ حممد بن �أحمد بن �إ�صماعيل �ملقدم يف كتابه �لإعالم بحرمة �أهل �لعلم و�لإ�صالم : 

فليكن �لأ�صل ه� �ل�صمت, �إذ يكفي يف ف�صل �ل�صمت ك�نه �أق�ى و�صيلة وقائية من �لغيبة و�أخ��تها من �آفات 
�لل�صان, و�ل�صالمة ل يعدلها �صيء �إل َمن تيقن ِمن ح�ص�ل �لغنيمة بالكالم.

قال �لإمام �حلافظ �أب� عمر بن عبد �لرب رحمه �هلل:
)�لكالم باخلري �أف�صل من �ل�صك�ت, لأن �أرفع ما يف �ل�صك�ت �ل�صالمة, و�لكالم باخلري غنيمة, وقد قال��: » 
من تكلم باخلري غنم, ومن �صكت �صلم », و�لكالم يف �لعلم �أف�صل من �لأعمال, وه� يجري عندهم جمرى 
�أريد به نفي �جلهل, ووجُه �هلل تعال, و�ل�ق�ف على حقيقة �ملعاين( )81(  )قلت(  �إذ�  �لذكر و�لتالوة 

فانظر �إلى هذه �مل��زنة �لدقيقة بني �أمرين عظيمني : �ل�صك�ت و�لكالم .
و�صلى �هلل على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم ت�صليًما كثرًي� . 

80 (     �مل��فقات )1/ 90( من كالم �ملحقق �أبي عبيدة . 
81 (   �لإعالم بحرمة �أهل �لعلم و�لإ�صالم )�س: 51( جامع بيان �لعلم وف�صله » )1/ 551(.



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

458

اخلامتة 

بعد هذه �ل�صياحة �لط�يلة يف م��ص�ع �مل��زنة جند ما يلي : 
�أن هذه �مل��زنة تدخل يف �لكثري من �لعل�م , بل هي �لتي ت�صحح �لعل�م ؛ لأن �لعل�م ل تتبني ف��ئدها ما 
ل يكن هناك موازنة بني مفرداتها ، فعلى �سبيل املثال جند اأن علوم الديث كلًّها مبنية على املوازنة بني 
�ل�س حيح و�ل�صعيف و�مل�صند ومال �صند له , حتى �لأحاديث  �ملر�صلة عمل �ملحدث�ن م��زنة بينها فبين�� 

�ملقب�ل منها و�ملردود كما بين�� �صبب ذلك –كما تقدم-. 
مما يدل على ف�صل �مل��زنة �أن لها مر�دفات كثرية و�أ�صماء خمتلفة , وهذ� يدل على عظم �صانها . 

لعظم فز�ئد �ملناق�صة جتدها يف �لكتاب ويف �ل�صنة ويف كالم �لفقهاء ويف �ل�صعر �لعربي . 
 ومن �أجل ذلك �ألف�� كتًبا تهتم بامل��زنة . 

كما بين�� �صفات �مل��زن �لقدير �لذي ميكن �أن يق�م بامل��زنة . 
ولأهمية �مل��زنة جعل لها �ملخت�ص�ن �ص��بط ل تتحقق �مل��زنة �إل بها . 

وقد مثلت للم��زتة يف كثري من �لأم�ر �ملهمة . 
و�صلى �هلل على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم ت�صليًما كثرًي� .
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املراجــــــع :

�ملرجع كما ه� على �لكتاب , وقد حذف �ملقيم بع�س �مل��د , لذ� قد يقع �صه�� ذكر مر�جع ل ت�جد يف �لبحث 
, فقد حذف �مل��زنة يف �ل�صعر وبقيت بع�س مر�جعه . و�هلل �أعلم .  

�لإحكام يف �أ�ص�ل �لأحكام . 	 
     �بن حزم �أبي حممد علي بن �أحمد �لظاهري ت.456هـ . 

     حققه : �أحمد حممد �صاكر , د�ر �لآفاق �جلديدة بريوت . 
�لإحكام يف �أ�ص�ل �لأحكام . 	 

      لالآمدي �أبي �حل�صن ت.631هـ , حققه عبد�لرز�ق عفيفي ط. �ملكتب �لإ�صالمي .      
�أ�ص�ل �لفقه حممد �أب� زهرة . د�ر �لفكر بريوت .  	 
�قت�صاء ال�سراط �مل�صتقيم . 	 

�لعالمة �بن تيمية تقي �لدين �أب� �لعبا�س / �أحمد بن عبد�حلليم �حلنبلي �ملت�فى �صنة 
)728هـ(.

حققه : نا�صر عبد�لكرمي �لعقل , عامل �لكتب بريوت . 1419هـ .  
�إي�صاح �ملكن�ن يف �لذيل على ك�صف �لظن�ن .  	 

     �مل�لى م�صطفى بن عبد�هلل �لق�صطنطيني �حلنفي �ملعروف بحاجي خليفة ت 1067 
�ملكتبة �لفي�صلية. 

�لبحر �لر�ئق �صرح كنز �لدقائق . 	 
     �لعالمة زين �لدين بن �إبر�هيم �ملعروف بابن جنيم �مل�صري �ملت�فى �صنة )970هـ(

     ط2 , د�ر �لكتاب �لإ�صالمي .  
بالغات �لن�صاء . 	 

     �أب� �لف�صل �أحمد بن �أبي طاهر ت. 280هـ . 
     مطبعة مدر�صة و�لدة عبا�س �لأول, �صنة 1336هـ.

�لبيان و�لتبيني . 	 
�جلاحظ �ل�صيخ عمرو بن بحر بن حمب�ب �أب� عثمان �ملت�فى �صنة )255هـ( . 

د�ر ومكتبة �لهالل بريوت 1422هـ .   
تف�صري �لآل��صي = روح �ملعاين يف تف�صري �لقر�آن �لعظيم و�ل�صبع �ملثاين . 	 
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  .      �صهاب �لدين حمم�د بن عبد�هلل �حل�صيني �لآل��صي ت. 1270هـ حققه : علي عبد �لباري 
     د�ر �لكتب �لعلمية بريوت , 1415هـ . 

تف�صري �بن كثري= تف�صري �لقر�آن �لعظيم . 	 
: �صامي بن حممد  �لقر�صي ت. 774هـ حققه  �إ�صماعيل بن عمر بن كثري  �لفد�ء  �أب�       

�صالمة . 
     د�ر طيبة 1420هـ . 

تف�صري �لبحر �ملحيط . 	 
     �أب� حيان حممد بن ي��صف بن علي �أثري �لدين �لأندل�صي ت. 745هـ . 

     حققه : �صدقي حممد جميل , د�ر �لفكر بريوت , 1420هـ
تف�صري �لر�زي= مفاتيح �لغيب , 	 

      �أب� عبد �هلل حممد بن عمر �لتيمي �لر�زي ت. 606هـ . 
     د�ر �إحياء �لرت�ث 1420هـ . 

تف�صري �لطربي = جامع �لبيان . 	 
�لطربي حممد بن يزيد بن كثري �أب� جعفر �ملت�فى �صنة )310هـ(
حققه : �أحمد حممد �صاكر , ط1 , 1420هـ . م�ؤ�ص�صة �لر�صالة .  

�لت�صنيف يف �ل�صنة �لنب�ية , 	 
     خلدون بن حممد �صليم �لأحدب , ن�صر جممع �مللك فهد  . 

�لتعريفات . 	 
      علي بن حممد بن علي �ل�صريف �جلرجاين ت. 816هـ . 

      د�ر �لكتب �لعلمية ط1 , 1403هـ
جامع �لعل�م و�حلكم . 	 

      زين �لدين عبد �لرحمن بن �أحمد بن رجب �حلنبلي ت. 795هـ . 
      حققه : الإرناوؤوط , م�ؤ�ص�صة �لر�صالة بريوت 1422هـ

جامع بيان �لعلم وف�صله . 	 
      �أب� عمر ي��صف بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لرب �لنمري �لقرطبي ت 463هـ . 

      حققه : �أب� �لأ�صبال �لزهريي , د�ر �بن �جل�زي 1414هـ . 
جمهرة �للغة . 	 

مفهوم فقه املوازنة وأدلته الشرعية
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      �أب� بكر حممد بن �حل�صن بن دريد �لأزدي ت. 321 . 
      حققه : رمزي منري بعلبكي , د�ر �لعلم للماليني , بريوت ط1 1987م . 

دليل �ل��عظ �إلى �أدلة �مل��عظ . 	 
      �صحاتة حممد �صقر , د�ر �لفرقان �لبحرية . 

دي��ن ح�صان بن ثابت : من �ل�صاملة . 	 
     زهر �لأكم يف �لأمثال و�حلكم : �حل�صن بن م�صع�د بن حممد �لي��صي ت. 1102هـ.

     حققه : د. حممد حجي. وحممد �لأخ�صر , �ل�صركة �جلديدة �ملغرب , ط1 , 1401هـ .  
�صرح �صحيح �لبخاري 	 

      لبن يطال �أبي �حل�صن علي بن خلف ت. 449هـ . 
      حققه : �أب� متيم يا�صر بن �إبر�هيم , مكتبة �لر�صد �لريا�س , ط2 , 1423هـ .  

�صعب �لإميان : �أحمد بن �حل�صني بن علي �لبيهقي ت. 458هـ . 	 
      حققه : د. عبد �لعلي عبد �حلميد حامد , ط1 , مكتبة �لر�صد 1422هـ .  

�لإح�صان يف تقريب �صحيح �بن حبان . 	 
      حممد بن حبان بن �أحمد بن بلبان ت. 739هـ . 

      حققه الإرنوؤوط , ط1 1408هـ م�ؤ�ص�صة �لر�صالة .  
�صحيح م�صلم . 	 
�إحياء 	   , �لباقي  عبد  ف�ؤ�د  : حممد  261هـ حققه  �لني�صاب�ري ت.  بن �حلجاج  م�صلم 

�لرت�ث �لعربي بريوت . 
فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري .  	 

     �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين �ل�صافعي ت.852هـ . 
     حققه : حممد ف�ؤ�د عبد �لباقي , �ملعرفة بريوت . 

�لفقيه و�ملتفقه .  	 
�أب� بكر �أحمد بن علي بن ثابت �لبغد�دي ت. 463هـ, 	 

      حققه :  �أب� عبد �لرحمن عادل بن ي��صف �لغر�زي , د�ر �بن �جل�زي , ط2 , 1421هـ . 
�لفهر�صت .  	 
�أب� �لفرج حممد بن �إ�صحاق �ل�ر�ق �لبغد�دي , �ملعروف بابن �لندمي ت. 438هـ , 	 

      حققه : �إبر�هيم رم�صان , د�ر �ملعرفة بريوت.ط2.1417هـ . 
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�لقام��س �ملحيط . 	 
�أب� طاهر حممد بن يعق�ب �لفريوز�آبادي, ت. 817هـ م�ؤ�ص�صة �لر�صالة        جمد �لدين 

بريوت 
      ط8 , 1426هـ . 

ق��عد �لأحكام يف م�صالح �لأنام . 	 
     �أب� حممد عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�صالم �ل�صلمي , �صلطان �لعلماء , ت. 660هـ 

      �لعلمية , 1414هـ . 
ك�صاف ��صطالحات �لفن�ن و�لعل�م . 	 

       حممد بن علي بن �لقا�صي �لفاروقي �حلنفي , ت. 1158هـ , 
       ترجمه : عبد �هلل �خلالدي , ط1, 1996م نا�صرون بريوت .  

ك�صف �لظن�ن عن �أ�صامي �لكتب و�لفن�ن . 	 
       �مل�لى م�صطفى بن عبد �هلل �لق�صطنطيني , ت. 1067هـ �ملكتبة �لفي�صلية . ط1 , 

1996م . 
�للمع يف �أ�صباب ورود �حلديث . 	 

      عبد �لرحمن بن �أبي بكر جالل �لدين �ل�صي�طي �ل�صافعي ت. 911هـ . ط1 . 1416هـ . 
جممع �لأمثال و�حلكم . 	 

�أب� �لف�صل �أحمد بن حممد بن �إبر�هيم �مليد�ين �لني�صاب�ري �ملت�فى �صنة )518هـ( . 
حققه : حممد حميي �لدين عبد�حلميد . د�ر �ملعرفة بريوت .  

�ملحيط يف �للغة . 	 
عباد  بن  بال�صاحب  �مل�صه�ر  �لطالقاين  �لقا�صم  �أب�  �لعبا�س  بن  عباد  بن  �إ�صماعيل 

�ملت�فى )385هـ(. 
�ملخ�ص�س : �أب� �حل�صن علي بن �إ�صماعيل بن �صيده �ملر�صي ت.458هـ , حققه : خليل 	 

�إبر�هيم جفال , �إحياء �لرت�ث بريوت , ط1. 1417هـ .   
�ملدخل لدر��صة �ل�صريعة �لإ�صالمية �ملكتبة �ل�صاملة . 	 
مذكرة يف �لفقه �ملقارن , �إعد�د د. عبد �لبا�صط بلب�ل و�أ.د. يا�صني بن نا�صر �خلطيب 	 

 .
�مل�صتطرف من كل علم م�صتظرف . 	 

مفهوم فقه املوازنة وأدلته الشرعية
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     �صهاب �لدين حممد بن �أحمد بن من�ص�ر �لأب�صيهي ت. 852هـ 
     عامل �لكتب, ط1 , 1419هـ. 

م�صند �لإمام �أحمد بن حنبل .  	 
�أحمد بن حممد بن حنبل �أب� عبد �هلل �ل�صيباين ت. 241هـ , ط1 1421هـ . 

م�ؤ�ص�صة �لر�صالة بريوت . 
�مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري . 	 

     �أحمد بن علي �لفي�مي ت. 770هـ �ملكتبة �لعلمية بريوت .  
�ملطلع على �أب��ب �ملقنع . 	 

      حممد بن �أبي �لفتح بن �أبي �لف�صل �لبعلي , حققه: الإرناوؤوط , ط1 , 1422هـ . 
معامل �لطريق �إلى �هلل . 	 

      �أب� في�صل �لبدر�ين , 
�ملعجم �لكبري للطرب�ين . 	 

�صليمان بن �حمد بن �أي�ب �للخمي �أب� �لقا�صم �لطرب�ين �ملت�فى �صنة )360هـ( . 
حققه : حمدي بن جميد �ل�صلفي , ط2 , مكتبة �بن تيمية �لقاهرة.   

�ملعجم �ل��صيط . 	 
     جممع �للغة �لعربية بالقاهرة ن�صر د�ر �لدع�ة . 

�ملقايي�س يف �للغة . 	 
     �أحمد بن فار�س �ملعروف بابن فار�س ت.395هـ . 

     حققه : �صهاب �لدين �أب� عمرو , ط1, 1415هـ د�ر �لفكر بريوت . 
�مل��فقات يف �أ�ص�ل �لأحكام . 	 

     �إبر�هيم بن م��صى �للخمي �ل�صاطبي ت. 790هـ د�ر �لفكر بريوت . 
�مل�طاأ رو�ية حممد بن �حل�صن . 	 
مالك بن �أن�س بن مالك �لأ�صبحي �ملدين ت. 179هـ . 	 

     حققه : عبد �ل�هاب عبد �للطيف , �ملكتبة �لعلمية . 
نظم �لدرر يف تنا�صب �لآيات و�ل�ص�ر : �إبر�هيم بن عمر بن ح�صن �لبقاعي ت. 885هـ 	 

د�ر �لكتاب �لإ�صالمي �لقاهرة . 
ن�ص�ء �حل�صارة �لإ�صالمية . �ملكتبة �ل�صاملة . 	 
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نفحة �لريحانة ور�صحة طالء �حلانة . 	 
      حممد �أمني بن ف�صل �هلل �ملحبي ت. 1111هـ  . 

مناذج من �لأحاديث �ملتعار�صة يف �للفظ , �ملكتبة �ل�صاملة . 	 
يتيمة �لدهر .	 

حممد  مفيد   : حققه   ,429 ت.  �لثعالبي  من�ص�ر  �أب�  �إ�صماعيل  بن  حممد  بن  �مللك  عبد 
قميحة .          1403هـ , د�ر �لكتب �لعلمية .

و�صلى �هلل على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم ت�صليًما كثرًي� .

مفهوم فقه املوازنة وأدلته الشرعية
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 دور فقه الموازنات في الحقوق السياسية للمرأة

 د/ عبد احلي القا�سم عبد امل�ؤمن عمر

ال�س�دان / جامعة الإمام املهدي / كلية ال�سريعة والقان�ن.

د/ ال�سادق اأبكر اآدم ب�سر

ال�س�دان/ جامعة الإمام املهدي/ كلية الآداب.
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ملخ�ص البحث

      هدفت هذه الدرا�ضة اإلى بيان احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة, وذلك من حيث توليها رئا�ضة الدولة والق�ضاء, 
وامل�ضاركة يف االنتخابات, 

وقد اختلف العلماء يف ذلك على عدة اأقوال, فيما يتعلق باالإمامة العظمي والق�ضاء فذهب جمهور الفقهاء 
اإلى عدم تويل املراأة لها؛ الأن االإمامة  العظمى والق�ضاء يحتاجان للقوة واحلكمة والراأي ال�ضديد, واملراأة 

تفتقد لذلك يف غالب االأحوال ,
وقد خالف االأحناف وبن حزم الظاهري والطربي اجلمهور يف الق�ضاء بالذات يف امل�ضائل املتعلقة يف غري 

احلدود والق�ضا�ص , لكننا نقول باأن االأدلة التي ا�ضتند اإليها اجلمهور اأقوي واأرجح من اأدلة هوؤالء , 
اأما فرقة ال�ضبيبة من اخلوارج ومعهم بع�ص علماء هذا الع�ضر فريون اأن املراأة يجوز لها تويل كافة االأن�ضطة  
ال�ضيا�ضية مبا يف ذلك رئا�ضة الدولة وا�ضتدلوا على ذلك بجملة من الن�ضو�ص التي اأ�ضرنا اإليها عند بيان 
راأيهم, واأو�ضحنا باأن ما ذهب اإليه اجلمهور اأرجح لقوة اأدلتهم , كما ذهب فريق اآخر اإلى اأنه يجوز للمراأة 
امل�ضاركة يف االنتخابات واملجال�ص النيابية, وذلك بناًء على جلب امل�ضلحة ودرء املف�ضدة, و�ضردنا اأقوال 
بع�ص اأهل العلم املعتربين يف ذلك مع مناق�ضة اأدلتهم كما وافقناهم على هذا الراأي متي توافرت ال�شروط 

وال�ضوابط ال�ضرعية.

 دور فقه املوازنات في احلقوق السياسية للمرأة
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مقدمة

        احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل االأمني وعلى اآله و�ضحابته الكرام.
اأما بعد: في�ضرنا امل�ضاركة يف هذا املوؤمتر العلمي بعنوان: )دور فقه املوازنات يف احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة( 

, وا�ضتملت هذه املقدمة على االآتي:
اأواًل : اأهمية املو�ضوع

1/ تنبع اأهمية هذا املو�ضوع من تناول اجلوانب االأ�ضا�ضية املتعلقة باحلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة وابراز ذلك 
من واقع الن�ضو�ص ال�ضرعية واأقوال الفقهاء يف ذلك. 

2/اإن احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة حمل جدل كبري بني الفقهاء لذلك اأردنا الغو�ص فيها الأهميتها.
ثانيًا : اأ�ضباب اختيار املو�ضوع

1/ت�ضليط ال�ضوء على هذا املو�ضوع الذي ُيعد حمل جدل ونقا�ص بني الكثري من علماء هذه االأمة ما بني 
موؤيد لها يف كل احلقوق ال�ضيا�ضية , وبني موؤيد لبع�ص جوانبها ومعار�ص لها بالكلية , وهوؤالء يرون اأن حظها 

يف احلقوق االجتماعية واالقت�ضادية فقط متى كانت لذلك �ضرورة ووفق ال�شروط وال�ضوابط ال�ضرعية .
2/ امل�ضاهمة بهذا البحث يف الو�ضول اإلى كثري من النتائج التي ُي�ضتفاد منها م�ضتقبال اإن �ضاء اهلل.

ثالثًا : منهج البحث
املنهج الذي اتبعناه يف هذا البحث هو املنهج اال�ضتقرائي والتحليلي , وذلك با�ضتقراء الن�ضو�ص وتتبعها 

ثم حتليلها مبا ينا�ضب الوقائع. 
رابعًا : خطة البحث

املبحث االأول: املانعون املراأة من تولية االإمامة العظمى والق�ضاء.
املطلب االأول: تولية املراأة االإمامة العظمى.

املطلب الثاين: تولية املراأة الق�ضاء.
املبحث الثاين: القائلون بجواز تولية املراأة جميع االأن�ضطة ال�ضيا�ضية واالأدلة التي ا�ضتندوا عليها.

املطلب االأول: القائلون بجواز تولية املراأة جميع االأن�ضطة ال�ضيا�ضية.
املطلب الثاين: االأدلة التي ا�ضتند عليها اأ�ضحاب هذا الراي.

املبحث الثالث : م�ضاركة املراأة يف االنتخابات واملجال�ص النيابية.
املطلب االأول: م�ضاركة املراأة يف االنتخابات.

املطلب الثاين: م�ضاركة املراأة يف املجال�ص النيابية. 
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متهيد:

  ال�ساأن ال�سيا�سي من االأمور العامة التي ينبغي على اأفراد املجتمع امل�سلم، رجااًل ون�ساًء االهتمام به ، ولكن 
ال�سيا�سي   الن�شاط  فيه  اتخذ  الذي  الزمان  �سيما يف هذا  ال   ، ومتعددة  متنوعة  ال�سيا�سي  العمل  جماالت 
وجوهًا عدة : نيابية ، �سورية ، تنفيذية وق�سائية وغريها من االأوجه ، ولذا اأ�سبح عمل املراأة يف جمال 
ال�سيا�سة مدار جدل وا�سع ،وتباينت حوله االآراء واختلفت املواقف و�سوف نبني ذلك بنوع من االيجاز اإن 

�ساء اهلل. 

 دور فقه املوازنات في احلقوق السياسية للمرأة
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